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GEORGE ELIOT.

')

In een geestig geschreven Essay, ) voorkomende in de
van 1854, bepleit George Eliot de
stelling, dat op letterkundig gebied onder alle vrouwen, die
geschreven hebben, de palm der eminentie onbetwistbaar
toekomt aan de Fransche vrouw. Het is niet onbelangrijk
eens een oogenblik naar de adstructie van haar stelling te
luisteren. Zij begint met te vertellen dat in 1847 te Padua
een zekere graaf Leopold Ferri stierf, nalatende een bibliotheek, die geheel bestond uit werken, door vrouwen in verschillende talen geschreven, het getal banden bedroeg niet
minder dan ongeveer 32000. Wij willen, zegt zij, geen gissing
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wagen, hoeveel van deze werken door een gestrengen rechter

ten vure zouden gedoemd worden; wat ons betreft, het
meerendeel van de boeken, die wij bewaard zouden willen
zien, zou wel geschreven zijn door Fransche vrouwen. Het
is volgens haar een groote dwaling te meenen dat er in de
literatuur geen sexe zou zijn; de wetenschap, zegt zij, kent
geen geslacht, maar op het gebied van kunst en literatuur
beide zijn er gewaarwordingen en emoties, die de man niet
kent en niet kennen kan. Alleen in Frankrijk, met name in
de 17de en 18de eeuw, heeft de vrouw werkelijk invloed uit~
geoefend op de nationale letterkunde, daar is de geest der
vrouw als een electrische stroom zuiverend door de taal
1) Lezing gehouden te Groningen, voor het Genootschap „Dicendo

Discimus", in 1886.

2) Getiteld: Woman in France: Madame de Sablé.
I. VAN DIJK. III.
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gegaan, en daar alleen zou het een ernstige gaping in de
nationale historie zijn, indien verloren ging wat door vrouwen
geschreven werd. De Fransche vrouwen hebben geschreven
uit de volheid van haar vrouwelijke natuur; altijd keurig en
bevallig, dikwijls geestig, soms buitengemeen schrander hebben
zij onder woorden gebracht wat zij zelve zagen en dachten
en voelden, in brieven en gedenkschriften en romans. Eliot
laat natuurlijk niet na de beroemde namen te noemen van
Madame de Sévigné, Madame Dacier, Madame de Stael,
Madame Roland, George Sand.

En als men haar nu vraagt aan welke oorzaken deze rijkere
openbaring van vrouwelijk intellect in Frankrijk toe te
schrijven is, dan noemt zij drieërlei, dat volgens haar in aan merking dient te komen. Een eerste oorzaak kan, meent zij,
wellicht gelegen zijn in zekere physiologische eigenaardigheden
van het Gallisch ras, zij wijst o.a. op het veel levendiger
temperament van de Fransche vrouw; in de tweede plaats
noemt zij de vrijere en meer zelfstandige positie, die de vrouw
in de Fransche maatschappij inneemt, tengevolge waarvan
zij niet zóó licht, als dit elders het geval is, ondergaat in de
eerzame huisvrouw en huismoeder; als derde en zeker voor~
naamste oorzaak vermeldt zij den invloed van het Fransche
Salon. Denkt u, zegt zij, een réunion in het Hotel De Rambouillet, in het Palais, du Luxembourg en in het salon van
Madame de Sablé. In het Hotel van de Marquise de Ram~
bouillet kwamen b.v. mannen als Richelieu, Corneille, de
groote Condé, Balzac en Bossuet, en deze beroemde habitué's,
merkt zij , geestig en ondeugend op, waren stellig niet gewoon
de dames eerst een oogenblik te onthalen op „grimacing
small-talk", om dan elkander bij den degenkwast te trekken
en zaken van wezenlijk belang te gaan behandelen in een
hoek van de kamer; neen, de hoogste eerzucht van deze
beroemde mannen was het voor hun eerste gedachten instem~
,
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ming of althans wrijving te vinden bij de fijn - beschaafde,
ontwikkelde vrouwen van hun tijd.
Wij volgen thans het artikel van Eliot niet verder op den
voet, het verdient nog altijd in zijn geheel gelezen te worden,
evenmin nemen wij het op voor of tegen haar stelling over
de superioriteit der Fransche vrouw op letterkundig gebied;
wel willen wij trachten aan te toonen dat niemand sterker
dan Eliot zelve door eigen optreden en letterkundigen arbeid
al het mogelijke gedaan heeft om de geliefkoosde stelling.
triomfantelijk te weerleggen, althans zeer te ondermijnen.
Over George Eliot wenschen wij heden avond tot u te spreken, dat doende brengen wij u, naar wij meenen, in uitgelezen
gezelschap. Wij hopen eenigszins in staat te zijn u te doen ge~
voelen, indien dit nog noodig ware, dat ons in Eliot geschonken
werd een oorspronkelijke, een machtige kunstenares van eersten
rang. Ook in haar eigen vaderland heeft men haar naam soms
in éénen adem genoemd met dien van Shakespeare, het behoeft
wel niet gezegd te worden dat hier eenige overdrijving aan
't woord is, maar een overdrijving naar ons voorkomt, waarvan
wel niemand de dupe geworden is. Soberder zouden wij
aldus willen formuleeren: in één opzicht is Eliot stellig familie
geweest van den grooten Meester: beiden Shakespeare en
Eliot stellen n.l. het hoogste belang in de geschiedenis der
menschelijke hartstochten, beiden scheppen behagen in ziel
ontleding, in het stellen en oplossen van gewetens~-kundige
en karakterproblemen. Teekent Shakespeare den menschelijken
hartstocht in al de onweerstaanbaarheid van zijn werking,
Eliot doet u als het ware tegenwoordig zijn bij zijn stille,
zijn onmerkbare ontwikkeling. Heeft niet Göthe, juist met
het oog op dit wijsgeerig element in Shakespeare, van zijn
drama's gezegd dat zij beter konden worden begrepen in
de studeerkamer dan in den schouwburg, dat zij niet waren
„voor het lichamelijk oog ?" In het drama: All's well that
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ends well wordt aangaande den karakterloozen Parolles de
vraag gesteld: „is het mogelijk dat hij, wetende wat hij is,
is zoo als hij is 1 ) Aan de beantwoording van deze vraag
zou George Eliot ongetwijfeld gaarne haar beste krachten
beproefd hebben.
Wij laten aan de bespreking van enkele van hare werken
een kort overzicht voorafgaan van haar leven, dat wel niet
rijk was aan treffende bizonderheden in den gewonen zin van
het woord, maar dat niettemin verdient gekend te worden,
omdat haar persoon niet altijd even billijk is beoordeeld
geworden. Mary Ann Evans (dit is haar ware naam) werd
den 22sten Nov. van het jaar 1819 op South -Farm, een mijl
van Grif f, in het kerspel Colton in Warwickshire geboren.
Reeds in Maart van het volgende jaar verhuisde de familie
naar Grif f House. Haar vader Robert Evans was een man
met een helder practisch verstand en met zeldzame energie.
Zijn loopbaan en karakter hebben voor een deel de stof
geleverd voor de fraaie figuur van Adam Bede, feit en fictie
zijn natuurlijk niet meer te scheiden. Evenals Adam Bede
begon hij als timmerman, later werd hij houtvester en nog
later opzichter en rentmeester van vijf groote landgoederen
in de Midland ~graafschappen gelegen. Zijn probiteit was
spreekwoordelijk in den ganschen omtrek; streng tegenover
luie en verkwistende pachters dreef hij niet al te hard aan
degenen, die buiten hun schuld met hun pacht wat ten achter
gekomen waren. Evans was voor de tweede maal gehuwd
met Christiana Pearson, en deze Christiana Pearson was de
moeder van George Eliot. Het moet een origineele vrouw
geweest zijn. Zoo goed als zeker heeft zij als model gediend
voor juffrouw Hackit uit de „Scenes of clerical life" en voor
?"

1 ) Oct IV. Scene I: is it possible he should know what he is, and
be that he is? ,
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de onsterfelijke boerin Poyser uit „Adam Bede", beiden
vrouwen met een vlijmend scherpe tong, maar in den grond
goedhartig en medelijdend. Ook juffrouw Evans is met boerin
Poyser van oordeel „dan men niets aan zijn leven heeft,
wanneer men zijn gevoel steeds dichtgekurkt moet houden
en genoodzaakt is zijn gedachten enkel steelsgewijs te laten
doorsijpelen als een lek vat." Zij laat daarom haar gevoel
in den regel maar ongekurkt en de aanmerkingen, die zij
dientengevolge op haar omgeving maakt, zijn dan ook dikwijls
meer juist dan aangenaam. Maar zij is een Pearson van zich
zelve, en als men daarbij boter weet te maken op de manier
zooals men dat in de familie Pearson verstaat, dan heeft
men ook het recht een eigen meening te hebben. Er waren
oorspronkelijk vier meisjes Pearson, alle vier even zeer overtuigd van de weergalooze voortreffelijkheid van de boter der
Pearsons. De drie zusters van juffrouw Evan hebben geposeerd
voor de typische tantes Dodson in „the Mill on the Floss".
Deze tantes Dodson behooren tot die soort van families,
waar men zoo zijn eigen manier voor alles heeft, en waar
deze eigen manier bijna altijd de beste manier is: men leeft
en handelt er volgens onveranderlijke en onomstootelijke
grondstellingen, men practiseert er een braafheid, die solide,
maar onbegrijpelijk omslachtig en voor derden niet zelden
bizonder onaangenaam is. Voor alles heeft men de keurigste
recepten en men knipt er alles naar de beste patronen, kortom
of men een ham zout of een begrafenis regelt of zijn deel neming betuigt bij gelegenheid van een familieramp, men
doet er alles onberispelijk, vergun mij de uitdrukking: tergend
onberispelijk.
Geestig zegt een Fransch criticus: „nous avons tous parmi
nos connaissances une famille Dodson." 1 ) Gelukkig geleek
,

')

Revue des deux Mondes 1885, Ier Juillet p. 102.
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juffrouw Evans maar in één opzicht op haar drie vlekkelooze
zusters: zij deelde met haar alleen het familiezwak voor
„beste recepten." Overigens was zij, als gezegd is, bij al
haar epigrammatische scherpte een gulle, hartelijke vrouw,
bizonder werkzaam van aard en bij de hand, en altijd
's morgens vroeg op, want om haar eigenaardig spraakgebruik
eens over te nemen: om negen uur 's morgens moest het
ruwe werk van den vloer zijn, dan was het oogenblik
gekomen, dat juffrouw Evans een voedzame wollen kous in
de hand nam, die nagenoeg den ganschen dag tot haar
vaste attributen zou behooren. Of het koud was of warm,
met den 1 sten November was zij gewoon haar bont voor den
dag te halen; het ging toch niet aan bij zulk een gewichtige
aangelegenheid zich te regelen naar het wispelturige weer!
Om alles te vermelden wat aan boerin Poyser uit „Adam
Bede" doet denken: ook juffrouw Evans leed aan een
chronische leverkwaal, waarvan zij gaarne en overvloedig
gewag maakte met al het gewicht, dat zulk een deftige
kwaal vermag te wettigen. Dit is de moeder van George
Eliot. Ons beweren, dat het een voorrecht is zulk een moeder
te bezitten, klinkt misschien nu nog paradoxaal; wat, wij
bedoelen zal volkomen duidelijk zijn, als wij kennis gemaakt
hebben met de door en door oorspronkelijke boerin Poyser.
Het graafschap Warwickshire, waar Eliot geboren werd
en waar zij opgroeide, ligt in het hart van Engeland. Wij
kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dit beteekende vóór
de eeuw der spoorwegen. Het leven stond er nagenoeg
stil en de circulatie van ideeën was er gering. Iemand
naar Coventry zenden is een oud spreekwoord, dat men
nog heden moet gebruiken om aan te duiden, dat men
alle gemeenschap met iemand afsnijdt en hem als 't ware
opsluit in een „quarantaine mondaine". Tweemaal op een
dag, 's morgens om tien en 's middags om drie uur, liepen
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de kinderen te Grif f naar den grooten weg om de diligence
voorbij te zien rijden. Het landschap is er als de menschen,
weinig sprekend, eentonig en slaperig: een groene vrucht~
bare vlakte met een horizont van vriendelijke heuvelen,
juist een streek voor een landbouwende bevolking. Het
huis, waar de Evans woonden, was half heerenhuis, half
boerenhofstee, een oud gebouw, waaraan de bewoners
bizonder gehecht waren; achter dat huis lag de ouderwetsche
tuin, dien Eliot later zoo gaarne placht te beschrijven,
ouderwetsch, d. w. z. nergens een scherpe grenslijn tusschen
bloemtuin en moestuin, „een tuin ", zooals zij zelve zegt, „waar
rozen en koolplanten elkander gezelschap houden, waar
groenten groeien in de schaduw van knoestige oude appel~
boomen, en waar ge niet verrast zoudt zijn onder een cram~
bozenstruik of een aalbessenboompje de mooie Hetty zelve aan
te treffen, bukkend om het laag -hangende fruit te plukken".
Dit was de omgeving, de plek, waar Eliot haar kinds~
heid en jonge jaren heeft doorgebracht; slechts nu en dan
is zij door familierelatiën in aanraking gekomen met het
krachtiger leven in de noordelijke districten.
Dit staan buiten den algemeenen stroom heeft ongetwijfeld
zijn nadeel, maar het komt, ons voor dat het bij geesten met
een eigen stempel van oorspronkelijkheid opgewogen wordt
door uitnemende voordeelen. In zulk een stil milieu hebben
zulke geesten een kostelijke gelegenheid om lang bij zich zelf
te blijven, en -dat is de moeite waard; zij hebben, om zoo
te zeggen, al den tijd om rustig bezit van zich zelf te nemen.
Voor gewone stervelingen ligt vooral in middelpunten van
beschaving reeds bij hun geboorte het pak gereed van allerlei
meeningen en inzichten en overtuigingen, dat zij goedschiks of
kwaadschiks wel moeten aantrekken. Uit 's levens loterij trekt
men tweemaal achter elkander een hoog lot, als men met een
weinig oorspronkelijkheid ter wereld mag komen, en als men dan
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bovendien nog het voorrecht heeft dat deze oorspronkelijkheid
een tijdlang gelukkig ontzien wordt. Ook Mary Ann Evans
heeft eenigen tijd ongedwongen rondgeloopen in het negligé
van haar oorspronkelijkheid, en zij is George Eliot geworden.
Daar komt nog iets bij. George Eliot heeft uitgemunt door
de gave der fijne, der onberispelijke, geduldige observatie.
Zulk observeeren leert men, naar ik meen, ook niet. op één
dag; hoeveel tijd heeft zij gehad om het te leeren, hoe schoon
was er de gelegenheid voor in die bijna stil staande kringen,
waar reeds een nieuw denkbeeld een soort van opschudding
teweegbracht, en waar ook de kleinste details hun eigenaardige beteekenis hebben. Hier heeft zij ontvangen die
diepe en zuivere indrukken van het Engelsche volksleven in
de provinciën, dat zij later in verschillende romans zoo
meesterlijk schetsen zou.

George Eliot achtte het een voorrecht zelve uit den eenvoudigen, degelijken burgerstand te zijn; over geboorte had
zij nagenoeg dezelfde denkbeelden als Göthe, maar toch met
een niet onbelangrijk verschil. In enkele fraaie bladzijden van
„Wilhelm Meister" teekent Göthe den burger als den meest
vrijen, den meest onafhankelijken mensch ter wereld. Voor
Eliot was de burgerstand daarom het ideaal, omdat ' deze
stand alleen gelegenheid geeft met alle klassen der samen~
leving in werkelijke, ongedwongen aanraking te komen. Voor
den man van geboorte stort een eenvoudig. landbewoner
zijn hart niet uit, en de eerste waagt zich niet aan intimiteiten
in tegenwoordigheid van den laatste; de vrije burger, voor
wien de arme niets te verbergen en aan wien de hooger
geplaatste niets te bevelen heeft, de vrije burger alleen kan
volgens Eliot hartelijk deelen in lot en leven van personen
uit verschillende klassen der maatschappij, en hij alleen is
daardoor in staat die verschillende klassen in leven en streven
werkelijk te leeren kennen.
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Een van haar romans, in sommige opzichten naar ons
voorkomt niet haar beste, is voor een deel althans autobior
graphie, wij bedoelen, „the Mill on the Floss". Ongetwijfeld
heeft Eliot allerlei herinneringen uit haar eigen jeugd ge~
vlochten in de teekening van het karakter en de kindsheid
van Maggie Tulliver. Met welk een teer sentiment, met welk
een heerlijk verstand is het rijke leven der kinderjaren hier
geteekend! Wij begrijpen volkomen dat zij later kon schrijven:
„zij is mij dierbaar de kinderlijke heugenis van het warme
kleine nest, waar mijn gemoed in de veeren gekomen is".
Evenals haar heldin Maggie Tulliver moet Mary Ann een
levendig, hartstochtelijk kind geweest zijn, voor haar jaren
bizonder ontwikkeld in verstandelijk opzicht en met een on
weerstaanbare en onverzadelijke behoefte aan ' liefde. Dit
laatste teekent, en ik leg er bizonderen nadruk op, omdat
tegenover Eliot een zeker onrecht behoort goed gemaakt te
worden. Men is er n.l. aan gewoon geraakt Eliot bij voor~
keur en soms nagenoeg uitsluitend te beschouwen als een
intellectueel hoogbegaafde en mannelijk ontwikkelde vrouw.
Dit is niet alleen onjuist, omdat het eenzijdig is, maar de
onjuistheid is tevens een groot onrecht tegenover de vrouw,
die later met zoovele woorden van zichzelf gezegd heeft: „ik
heb de natuur van klimop, ik kan niet buiten een stam, waar~
tegen ik leun en opklim"; een onrecht tegenover de vrouw, die
in de eigendommelijke figuur van Maggie Tulliver ons eenigs~
zins laat raden en hier en daar verraden heeft, wat er om~
gegaan is in haar gemoed in de gelukkige dagen van haar
kindsheid. Hoe fijn en oorspronkelijk en tegelijk hoe warm
is het ontwaken der liefde geteekend tusschen Maggie en
Philip Wakem, een leelijken misvormden knaap, 't waren
beiden toen nog kinderen. Maggie begint met medelijden te
hebben met den armen jongen, die nog al eens geplaagd wordt
met zijn ongelukkig figuur. Men weet, het medelijden kan
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bij de vrouw tot heroïsme klimmen: Maggie voelt zich spoedig
verplicht hem onder haar moederlijke bescherming te nemen,
en om hem zijn leed te doen vergeten kan zij het soms niet
laten den misvormden jongen eens innig te omhelzen en
heerlijk te kussen. Langs dezen minder gewonen weg gaat
het medelijden ongemerkt over in innige liefde, en deze twee
kinderen, die van den prins geen kwaad weten, maken el~
kander verlegen met kussen, waaraan nog geen herinnering
verbonden is.
Niet minder fijn is de verhouding geteekend van Maggie
tot haar broer Tom, tegen wien zij bijna met eerbied opziet,
terwijl zij tegelijkertijd innig aan hem gehecht is, maar die
haar volstrekt niet begrijpt. Zoo moet wel ongeveer de verhouding geweest zijn tusschen Mary Ann en haar drie jaar
ouderen broer Isaac, met wien zij dag op dag placht uit
te gaan om vogelnestjes uit te halen of om te visschen; zij
mocht vooral gaarne hengelen, maar zij hield er niet van,
zegt ze, de wormen aan den haak te slaan, haar broeder
deed dit met wellust. Deze broeder heeft.haar, naar het schijnt,
nooit goed begrepen, hij vond haar onpraktisch en vreemd;
met zijn nuchter, praktisch verstand moest hij wel vreemdeling
blijven in haar rijk en diep gemoed. Toen dan ook hun wegen
uit elkander gingen, kon hem althans de scheiding niet moeilijk
vallen; zonder eenige bepaalde uitwendige aanleiding werd
de scheiding later algeheele vervreemding: de „Brother and
Sister" van de autographische sonnetten werden de man
en de vrouw met gansch uiteenloopende inzichten en overtuigingen, met geheel verschillende idealen. Naar het schijnt
heeft Eliot het pijnlijk gevoel van deze vervreemding nooit
geheel .verloren, ik denk aan de aandoenlijke passage uit
Adam Bede: „daar is, zegt zij, soms iets -diep droevigs in
familiegelijkenis. De Natuur, de groote tragische tooneelr
dichter, voegt ons bij elkander door gebeente en spieren,
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en maakt weer scheiding tusschen ons door het fijnere weefsel
van onze hersenen; wij hooren een welbekende stem ge~
dachten uitspreken, die wij verfoeien, en wij zien oogen als
die van van onze moeder in koele onverschilligheid van ons
afgewend."
Om niet al te uitvoerig te worden gaan wij enkele bizonuit haar kindsheid en jonge jaren voorbij, om nog-derhn
een oogenblik te spreken over de gewichtige crisis in haar
godsdienstig leven, vooral over de houding, die zij later in
haar romans heeft aangenomen tegenover het godsdienstig
vraagstuk, en over haar huwelijk met Lewis. Eliot heeft
behoord tot die soort van geesten, die eerder dan andere
den twijfel op hun weg ontmoeten. Elke kwestie was voor
haar een open kwestie. „Gij vraagt mij", schrijft zij ergens,
„of ik bereid ben mij te laten overtuigen, zeer zeker ben ik
dat, ik admitteer discussie over alles, behalve over middageten en over schulden, ik houd het er voor dat het eerste
moet gegeten en dat de laatste moeten betaald worden, dat

zijn mijn eenige vooroordeelen". Door lectuur en door om~
gang met vrienden in Coventry kwam zij hoe langer hoe
meer op den weg van de scepsis; dien weg teekenen wij
niet, wij noemen alleen zijn twee eindpunten: van strenge
Calviniste werd zij, wat zal ik zeggen: vrijdenkster? Ik zou
willen voorstellen dat ieder, die van geloof verandert of
zijn geloof loslaat, zelf den naam koos, dien hij voortaan
wenscht te dragen. Multatuli heeft ergens gezegd: „er is
iets kwaadaardigs in de alpha privans van 't woord atheïst",
en Eliot bedoelt wel hetzelfde, als zij zegt: „menigmaal,
verbeeld ik mij, gaat het hier beneden aldus toe. Met koele
berekening recapituleeren wij iemands loopbaan, spreken
daarover, laten ons met minachting over zijn fouten uit,
betichten hem van onvoorzichtigheid en bestempelen zijn
meeningen met allerhande bijnamen. „Hij is piëtist en be-
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krompen", zeggen wij, of wel „een latitudinarist met pantheïstische sympathiën" of ook „anglicaansch- gezind en hooghartig". En op hetzelfde oogenblik dat deze orakelen van
ons uitgaan, stort wellicht de man, dien wij beoordeelen, heete
en eenzame tranen, omdat het offer, dat van hem geëischt
wordt, zwaarder is dan hij kan dragen, of omdat het hem aan
kracht en onderwerping hapert om het groote woord te
spreken of de groote daad te volbrengen". Misschien zou
Eliot den naam van zedelijk idealisme voor haar nieuwe
overtuigingen niet afgewezen hebben. Met instemming sprak
zij over de waarheid, die ten grondslag ligt aan het algemeen bekende gezegde van Matthew Arnold: „de Eeuwige,
niet wij, zorgt voor gerechtigheid". Hoe dit ook zij, zij
was allerminst pessimist geworden, zij bleef gelooven in den
geleidelijken vooruitgang van het menschelijk geslacht. In
„the Minor Prophet", een van haar gedichten, legt zij de
bekentenis af:
„Ook ik blijf in 't geloove
dat eenmaal aan den grooten boom des levens
de bloem, volmaaktheid van den mensch zal prijken;
die schoone bloem, waarheen het edelst sap zich stuwt,
nu slechts geopenbaard in bloesems teer en zacht,
doch op de groote uchtenden der wereld
in breeden kelk ontplooid met warme kleurenpracht."
En hoe heeft zij nu de „question religieuse" behandeld in
haar romans? Het antwoord op deze vraag is niet zoo
eenvoudig als men misschien denkt. Men zegt nog weinig,
als men zegt dat zij altijd teer gebleven is tegenover haar
verleden, tegenover het geloof van hare jeugd. Men formur
leert evenmin juist, als men alleen zegt dat zij een allerverwonderlijkst talent bezat om zich in den toestand van belijders
van elk geloof te verplaatsen. 't Is zeer de vraag of men
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met dit te zeggen iemand altijd een dienst doet; ons waar
kan zoo elastisch worden, dat wij zelf ongemerkt-dern
komen over de grens, waar verdraagzaamheid ontaardt in
onoprechtheid en beginselloosheid. Liever zouden wij aldus
willen formuleeren: terwijl Eliot op een nieuwe wijze of
liever in nieuwe lijnen is begonnen te denken, is zij op de
oude wijze blijven gevoelen. Ik erken, dat dit een zeker dualisme
meebrengt, maar een dualisme, dat immers niet zwaar te
dragen valt voor geesten, die diep ingedronken hebben de
overtuiging, dat al ons kennen relatief is. Dat de zaak onger
veer zóó stond, meen ik te mogen opmaken uit een ernstig
verwijt, dat tot haar gericht wordt in een artikel, dat aan
haar gewijd is, en dat voorkomt in de Westminster Review
van 1882. De schrijver van dat artikel bewondert haar genie,
maar vindt haar kunst partijdig: „wij, zegt hij, die haar negatieve
denkbeelden kenden en wisten dat zij met alle theologische
leerstellingen had gebroken, wij konden geen volkomen
bevrediging vinden in een bloot artistieke vereenzelviging
met de theologie van de anglicaansche of de vrije kerk. 't Was
ons een teleurstelling te ontdekken dat, terwijl rechten misschien
meer dan recht werd gedaan aan het schoone en verhevene
in de kerk, in het oefeningslokaal en in het oude katholieke
geloof, er ternauwernood werd gerekend met de aanspraken
van het nieuwe geloof, het nieuw ontwaakt leven. Indien
de godsdienstige ijver van het methodisme geschikte stof
kon leveren voor een dichterlijke bewerking, waarom mocht
dan ook het ernstig ongeloof van een Strausz, de vrome geest~
drift van een theïst als Francis Newman of van een pantheïst
als Shelly, bij de kunst niet eenige waardeering vinden?"
Wij laten dit verwijt voor hetgeen het is, maar is het niet
merkwaardig, vragen we, dat op geen enkele pagina 'van
Eliot's geschriften ook maar eenigszins blijkt dat zij dit verwijt
althans mogelijk heeft geacht? Pleit dit niet voor de juistheid
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van ons beweren dat zij op de oude wijze is blijven gevoelen,
terwijl zij begonnen was in nieuwe lijnen te denken? Haar
waardeeren is naar ons voorkomt volkomen oprecht geweest.
En hoe fijn en warm wist zij het te doen! Wij kunnen na tuurlijk niet alles noemen, in bijna al haar romans komt het
godsdienstig karakter op de ' een of andere wijze aan het
woord, maar gij herinnert u ongetwijfeld uit „Adam Bede" de
meesterlijke teekening van het Methodisme in -den persoon
van Dina Morris, een teekening, die hier en daarbijna apologie
wordt. Tegenover een bekrompenheid, die een godsdienstige
beweging als het Methodisme enkel aan de laagste beweeg redenen kan toeschrijven, neemt Eliot het op voor die
methodisten van de zeer ouderwetsche soort, zooals zij ze
noemt. „De nagloed van dat Methodisme ", zegt zij, „is sinds
lang weggestorven, en de voorstelling, die wij in onze ver~
beelding geneigd zijn ons van het Methodisme te vormen,
is geenszins een amphitheater van groene heuvelen, of de
diepe schaduw van een breedgebladerden wilden vijgeboom,
waaronder een schare van ruwe mannen en levensmoede
vrouwen een geloof indronken, dat voor hen de eerste begin~
selen der beschaving vertegenwoordigde, dat hun gedachten
vastknoopte aan het verleden, hun verbeelding ophief boven
de alledaagsche zorgen van hun eigen beperkt leven en hun
ziel vervulde met het gevoel eener meedoogende, liefdevolle,
oneindige Tegenwoordigheid, minzaam als de zomer voor den
behoeftige zonder dak. Slechts al te waarschijnlijk beteekent
voor velen van mijn lezers het woord Methodisme hetzelfde
als een reeks bedompte gevels in modderige straten, en doet
hen alleen denken aan sluikharige kruideniers, tafelschuimende
oefenaars en schijnheilige bijbeltaal, de eenige elementen,
waaruit in menigen beschaafden kring het Methodisme ge~.
acht wordt samengesteld te zijn." En in hetzelfde verband
laat zij er op volgen: „indien ik de geschiedenis van den
,

,
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godsdienst aandachtig gelezen heb, zijn 'geloof, hoop en liefde
juist niet altijd in volkomen evenredigheid geweest met ge.hechtheid aan kerkelijke belijdenissen, en, de Hemel zij daarvoor geprezen! zeer verheven gevoelens kunnen gepaard gaan
met zeer onontwikkelde geloofsbegrippen. Het rauwe spek,
dat plompe Mieke uit haar mond spaart voor haar buurmans
kind „tegen de stuipen ", is buiten kijf een armzalig en niets
afdoend geneesmiddel, doch de aandrang van buurvrouwelijke
deelneming, die haar dreef tot de daad — van deze edelmoedige opwelling straalt een weldadig licht af, dat nooit
wordt uitgedoofd."
Zoo goed als de beste onzer weet George Eliot „dat
ook op het gebied van den godsdienst dwaasheid zich zelve
menigmaal voor wijsheid aanziet, dat onwetendheid zich voor~
doet als had zij de kennis in pacht, en dat zelf zucht, met de
oogen ten hemel, zich godsvrucht noemt." Dat weet zij, maar
zij weet nog meer. In de „Scenes of clerical life" beschrijft
zij ergens een revival, en zij zegt ervan: „gelijk van alle kerkelijke opwekkingen ", zoo waren ook de vruchten van deze beweging tweeërlei. Godsdienstige meeningen deelen in het lot
van aria's en melodiën. Zijn deze eenmaal populair geworden,
dan hoort men ze voordragen onder allerhande vormen en op
allerhande instrumenten — sommige zoo heesch, of zoo zwak
van toon of zoo ontstemd, dat menigeen in verzoeking komt
ook de melodie zelve voor onuitstaanbaar te verklaren."
En als zij dan allerlei wormstekige vruchten heeft opgenoemd,.
zegt zij: „niemand kan aanvangen zich zelf te boetseeren
overeenkomstig een ideaal van plicht of geloof, zonder zich_
tevens te verheffen tot een hooger orde van levenservaring.
Een beginsel van onderwerping, van zelfbeheersching heeft
daarmee post gevat in zijn hart, hij is niet langer een bundel
of verzameling van louter indrukken, begeerten, nukken en
opwellingen. Wie weet, hij begint zich te schamen om zijn
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knorrig humeur, te schamen over zijn domheid, te schamen
over zijn nietig en onbeduidend verleden. De eerste voor.
waarde van ontwikkeling tot menschelijken zielenadel is dat
men iets of iemand liefhebbe, de tweede dat men iets of
iemand vereere. En dit laatste was het kostelijk kleinood,
dat het kleine stadje Milby aan ds. Tryan en aan de moderne
rechtzinnigheid te danken had."
George Eliot is wat ik zou willen noemen tolerant in den
besten zin van het woord, en als ik deze uitdrukking thans
gebruik, bedoel ik er bepaaldelijk dit mede, dat zij nergens
onredelijke, onbarmhartig hooge eischen stelt aan de ver~
tegenwoordigers van den godsdienst. Zij weet dat het soms
geraden kan zijn kerkelijke hervorming niet verder te volgen
dan tot den drempel hunner woning, maar zij meent niet
dat deze hervormers nu daarom terstond alle aanspraak
verbeuren op onze sympathie of onze bewondering.
„Gelukkig ", zegt zij, „is er geen zedelijke volmaaktheid
noodig om de hand te mogen slaan aan het weldadig
werk der hervorming van den medemensch, en ik vrees dat
noch Luther noch John Bunyan bij voorbeeld, aan den
modernen eisch eens idealen helds zouden voldaan hebben:
een held, die niets gelooft dat niet waar, niets gevoelt, dat
niet verheven en niets doet, dat niet ridderlijk is. De geloofsr
helden der werkelijkheid, gelijk God ze maakt, zien er geheel
anders uit. Zij erfden van de natuur een deel liefde en
plichtgevoel, met de moedermelk ingezogen; zij zijn vertrouwd
met een of twee innige zielswaarheden, waarheden, die hun
niet openbaar zijn geworden dan na langduriger strijd tegen
eigen leed en eigen zonden; voor zoover zij dien strijd
ongeveinsd volstreden, wonnen zij de palm des geloofs en
der kracht, doch al het overige is dorre theorie, erfelijk
vooroordeel, aangeleerd voor waar houden". Dit alles is,
dunkt mij, niet alleen gelukkig gezegd, maar 't is ook breed~
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gepenseeld van opvatting en getuigend van diep en ernstig
nadenken.
En nu haar huwelijk met George Henry Lewis. Om hier
tot een billijk oordeel in staat te stellen, is het misschien
niet ondienstig dat wij een paar schreden in haar leven
teruggaan. In het begin van 1844, zij was toen 25 jaar,
was Eliot begonnen met de vertaling van „het leven van
jezus" van Strausz, het was haar eerste letterkundige arbeid;
met het boek zelf was zij maar matig ingenomen; spoedig
volgde een vertaling van het „Wesen des Christenthums"
van Feuerbach, in de volgende jaren hield zij zich bezig met
de vertaling van Spinoza's „Ethica ". Men bedenke dat dit
alles geschiedde, terwijl zij tegelijkertijd de huishouding
bezorgde van haar vader, haar moeder was n.l. enkele jaren
geleden gestorven. Dezelfde hand, die Spinoza vertaalde,
moet vaardig geweest zijn in het bereiden van boter!
Vooral de geschiedenis der wijsbegeerte trok haar bizonder
aan, men verhaalt dat zij eens zou uitgeroepen hebben:
„o, kon ik lang genoeg leven om de philosophie van Locke
met die van Kant in overeenstemming te brengen ". Van
Fransche schrijvers hebben wel Rousseau en George Sand
den grootsten invloed op haar uitgeoefend. „Daaruit volgt
niet ", zegt zij zelve, „dat deze schrijvers daarom mijn
orakels zouden geworden zijn ". In denzelfden brief, waarin
zij haar bewondering uitspreekt voor den auteur der „Con~
cessions" en voor de schrijfster van „Jacques", prijst zij
zich gelukkig dat zij een „Imitatie van Christus" bezit, in
een Latijnsche uitgave met oude houtgravuren. In Rousseau
trof en trok haar „de machtige adem van zijn inspiratie ",
gelijk zij het zelve uitdrukt, in George Sand het „fijne en
diepe sentiment". Wij staan niet stil bij haar kort verblijf
te Genève na den dood van haar vader in 1849. Alleen
vermelden we dat zij vandaar schrijft: „ik kan niet zonder
I. VAN DIJK, III.
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schrik - aan een terugkeer naar Engeland denken............
Ik heb maar ééne vurige begeerte voor de toekomst, en
dat is, dat ik moge vinden een vrouwelijke taak, een gelegenheid om mij toe te wijden en het kalm geluk van
iemand uit te maken."
Spoedig keerde zij naar Engeland terug en in de lente
van het jaar 1851 wist de rijke uitgever Chapman haar te
verbinden aan de redactie van de Westminster Review. Ten
huize van Chapman werden niet alleen de redactievergaderingen van dit Tijdschrift gehouden, maar daar werden ook
soirées gegeven, waar Engeland's eerste mannen en vrouwen
elkander zagen: Carlyle, Miss Martineau, Grote, Mill, Huxley,
Herbert Spencer. Men zou zoo zeggen: hier is nu een
milieu, waar een vrouw als Eliot haar hart volkomen zal kunnen
ophalen, en toch deed zij dat maar zeer ten deele. Had zij zelve
niet gezegd: „ik ben klimop ", en is het niet de eigenaar~
digheid van klimop dat het zelf niet naar boven kan klimmen,
dat het een stam noodig heeft om te tieren? Het klimop,
dat luisterde naar den naam van Miss Evans, zocht nog
altijd zijn stam. Tot haar Londensche vrienden behoorde
ook de reeds genoemde George Henry Lewis, een man met
een vreemd, weinig innemend uiterlijk en een zonderling,
door en door. Met een vluggen, bizonder - bewegelijken
geest vereenigde hij een kostelijk humeur en in den grond
een goed hart; in gezelschappen was hij een onvermoeid,
geestig prater. Van alle markten thuis deed hij van alles:
hij schreef een leven van Göthe, hij gaf een geschiedenis
der wijsbegeerte van Thales tot Comte, die bizonder boeiend
en helder geschreven is, voorts schreef hij novellen en
drama's. Eens hield hij 's morgens een conference in het
philosophisch Instituut te Edinburg, en 's avonds verbaasde
en .ergerde hij de menschen door op de planken te komen
in de rol van Shylock. Thackeray zeide eens dat het hem
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volstrekt niet verbazen zou, als hij Lewis op den een of
anderen dag in Piccadilly zag rijden op een witten olifant.
Laten we niet in bizonderheden mededeelen hoe het „aan~
kwam" tusschen Miss Evans en Lewis: de zonderlinge stam
was gevonden voor het inclineerend klimop.
Maar er was een moeilijkheid: Lewis was getrouwd, zijn
ontrouwe vrouw was van hem weggeloopen; scheiding bij
de wet kon hem niet toegestaan worden, omdat hij met
groote edelmoedigheid de schuldige weer in zijn huis ontr
vangen had. Het is u bekend dat Miss Evans gemeend
heeft over het bezwaar te kunnen en te mogen heenstappen.
Ik beschrijf u niet den geduchten storm, die tegen haar losbrak in haar familie, onder haar vrienden, in de toongevende
kringen van de Engelsche maatschappij. Lord Acton schreef
openlijk in the Nineteenth Century dat zij door haar onber
raden stap de vrijheid van het woord, den eersten rang
onder de vrouwen van haar tijd en een graf in Westminster
verbeurd had. Zoo'n vaart heeft het nu wel niet geloopen, maar
om een uidrukking uit „Adam Bede" te gebruiken: de
bittere wateren hebben toch wel gestroomd.
Wij zijn volstrekt niet geneigd alles goed te spreken wat
hier geschiedde, ook wij zeggen: voor deze enkele maal
heeft George Eliot ten onrechte gemeend in strijd te mogen
handelen met het schoone woord, dat overigens ook haar
instemming zou gehad hebben: „il est indigne des grands
coeurs de répandre le trouble qu'ils ressentent", maar toch
komt het ons voor dat men haar hard, zeer hard beoordeeld
en gestraft heeft. Ik laat nog daar de verzachtende omstanr
digheden, die hier kunnen gepleit worden, maar men heelt' in
den regel twee dingen vergeten: vooreerst dat de vrijere
theorie van Eliot over het huwelijk volstrekt niet verzonnen
was „pour besoin de la cause"; lang voordat zij Lewis
ontmoet had, vond zij, 't is haar eigen uitdrukking, „diabolisch"
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de wet, die een man ketent aan de vrouw, die een „levend
lijk" voor hem geworden is; men veroordeele deze theorie,
maar men veroordeele niet nog weer en even zwaar de hanr
deling, die er uit voortgevloeid is.
In de tweede plaats heeft men verzuimd op een ander
punt van haar rekening ten haren faveure af te schrijven
wat haar tot dezen stap gebracht heeft. Wij doelden er
reeds op: men heeft zich gewend Eliot bij uitsluiting te
beschouwen als een vrouw met een eminent, een mannelijk
verstand, het echt vrouwelijke in haar heeft men miskend.
Hoe dieper men doordringt in de historie van haar leven,
des te meer blijkt het dat zij een bloedeigen zuster is geweest van de aanhankelijkste onzer vrouwen, met een onr
verzadelijke behoefte aan liefde en intimiteit. Heeft men
er wel genoeg op gelet welk licht haar tweede huwelijk
doet vallen op het eerste? Nog geen volle 18 maanden na
den dood van Lewis, dien zij innig betreurde, trouwde Eliot
met den heer Gross, die veel jonger was dan zij. Is het niet
merkwaardig dat van heel haar correspondentie de brieven,
die op deze huwelijksreis geschreven werden, de eenige zijn,
waarin waarlijk expansie is? Zij, de zestigjarige met grijze
haren doorleeft op deze reis oogenblikken, waarin de wereld
haar zoo schoon en heerlijk dunkt dat zij het uit moet
roepen. Voorwaar, deze vrouw moge een mannelijk verstand
hebben, even weinig als hare zusters kan zij op den duur
haar hart volkomen ophalen aan Duitsche philosophie en
aan sociologische studiën. Een harer critici doet haar volle
recht, als zij zegt: „On n'est pas plus femme que George
Eliot, et son histoire n'est énigmatique que si l'on part de
l'idée contraire."
Wij nemen afscheid van deze historie en wij laten hier
ook den draad van haar verder leven glippen. Heeft Eliot
zelve niet gezegd: „elke biographie wordt minder belangrijk,
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naarmate de persoon, die er het onderwerp van is, meer
beroemd wordt?" Laten wij in ieder geval maar tevreden
zijn, zonder Lewis zouden wij hoogstwaarschijnlijk geen
George Eliot gehad hebben. Lewis is het geweest, die haar
aan zich zelve geopenbaard heeft, die haar rusteloos heeft
aangemoedigd om het met den roman te beproeven. Aardig
vertelt zij zelve hoe de eerste schets uit de „Scenes of
clerical life": „the sad fortunes of the Rev. Amos Barton"
in de wereld kwam. Op telkens herhaalden aandrang van
Lewis was zij begonnen het eerste gedeelte van genoemd
verhaal te schrijven. Op zekeren avond was Lewis naar de
stad gegaan voor een diner, zij woonden toen dicht bij
Londen. Toen hij 's avonds thuis kwam, kon zij hem het
tweede gedeelte voorlezen, waarin de dood van Milly beschreven wordt. „De tranen kwamen ons beiden in de oogen",
zegt zij, Lewis stond op, omhelsde mij en zeide: „gij kunt
de menschen nog beter laten schreien -dan lachen". Spoedig
volgden de overige schetsen, het succes was buitengewoon.
Dickens sprak in een brief aan den uitgever zijn ongeveinsde
en vurige bewondering uit voor den onbekenden auteur. In
de pers ontstond een aardig geschil over het geslacht van
den auteur, was George Eliot een man of een vrouw? In
hun beste eigenschappen deden de „Scenes" beurtelings aan
beide denken. Montégut, een harer Fransche bewonderaars,
kwam tot de conclusie dat het wel een predikant van de
gevestigde kerk zou zijn, want, zegt hij, predikanten hebben
door een bizondere gunst der omstandigheden een zeker
privilege van androgynéiteit". Haar coup d'essai was een
coup de maître geweest, weldra volg -de „Adam Bede", kortom,
de geschiedenis van haar letterkundige publicaties is geweest
de geschiedenis van haar letterkundige triomfen.
Vooral in den tegenwoordigen tijd is men spoedig geneigd
een auteur naar zijn letterkundige theorie te vragen. Gelukkig
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heeft George Eliot ons niet afgescheept met een naam, een
kunstterm, die zoo dikwijls een oorkussen voor onze traag~
heid is; zij heeft niet nagelaten haar litteraire theorie ons
ten voeten uit te teekenen. In een van die vertrouwelijke
uitweidingen, waaraan haar romans zoo rijk zijn, verklaart zij
ten volle afstand gedaan te hebben van het' genot om te
schrijven in den verheven stijl van een conventioneel ideaal,
zij acht zich gehouden, zegt zij, „om natuur en waarheid
slaafs achterna te kruipen". 't Is haar te doen om de gewone,
de alledaagsche en ongekleurde werkelijkheid, zij wil niet dat
een of ander licht op die werkelijkheid valle en haar kleure,
zij houdt, vergun mij de uitdrukking, de werkelijkheid alleen
tegen het licht om haar te beter te kunnen zien. „Alle eer
en eerbied ", zegt zij, „worde toegebracht aan het goddelijk
schoon van den vorm! Laat ons het kweeken met al ons
vermogen in mannen, vrouwen, kinderen -- in onze hoven
en in onze huizen. Maar laat ons ook liefhebben die andere
schoonheid, niet gelegen in eenige verborgenheid van even~
redigheden, maar in die van innige menschelijke sympathie.
Schilder ons een engel, zoo gij kunt, in golvend violetkleurig
gewaad en met een aangezicht, bleek van hemelsch licht; nog
liever, schilder ons een madonna, den zachten blik naar boven
en de armen uitgebreid naar de heerlijkheid Gods. Maar spaar
ons al zulke regelen van aesthetiek, waardoor uit het rijksgebied der kunst zouden worden uitgebannen die oude vrouwen,
wortelen schrapend met vereelte handen, die zware plompe
mannen, feestdag houdend in een vunzige herberg, die ronde
ruggen en domme verweerde aangezichten, die in den loop
der week over de spade waren heengebogen en den ruwen
arbeid dezer wereld verrichten, die binnenhuizen met hun
tinnen pannen, hun bruine kruiken, hun ruige honden."
Nog geestiger heet het in de inleiding op de „Scenes of
cherial life": een bij uitstek onbelangrijk karakter die Amos
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Barton, hoor ik een mijner schoone lezeressen uitroepen,
mevrouw Farthingale b.v., die in de kunst den voorrang
geeft aan het ideale, in wier schatting treurspel gelijkluidend
is met overspel, doodslag en hermelijnen mantels, en blijspel
gelijkluidend met avonturen van iemand, die in alle opzichten
een type is. Doch, mijn lieve mevrouw, bedenk toch dat de
overgroote meerderheid van UEd.'s landgenooten gemerkt
is met den stempel dierzelfde onbeduidendheid, waarover gij
u bij mijnen held beklaagt. Tachtig minstens van de honderd
volwassen mannelijke Britten, naar de laatste volkstelling
berekend, zijn noch uitermate dom, noch uitermate slecht,
noch uitermate schrander, noch ook zijn hunne oogen of diep
als een grondeloos meer en vochtig van feeder gevoel, of
tintelend van ingetoomd vernuft; hunne hersenen zijn ongetwijfeld niet bezwangerd door het genie, en hunne hartstochten
hebben zich ganschelijk niet aangesteld in den trant van een
vuurspuwenden berg. Het zijn eenvoudig even zooveel mannen
met een min of meer grauwachtige tint van vel en met een
min of meer samenhangende soort van conversatie. Niettemin
hebben sommige van deze lieden — wandelende gemeenplaatsen — velen zelfs onder hen een geweten, hebben gevoeld
de zalige aandrift van te doen wat goed is in Zijne oogen,
hebben hun weggelegde smarten en hun heilige vreugden;
hunne harten zijn wellicht uitgegaan hunnen eerstgeborene ter
gemoet, en zij hebben rouw bedreven in het aangezicht van
den onverbiddelijken dood. Zegt mij, is er niet iets aandoenlijks
in hunne onbeduidendheid zelve, in hun onopgemerkt bestaan,
vergeleken met de schitterende mogelijkheden dier menschelijke
natuur, die ook de hunne is?"
Ziedaar de letterkundige theorie van Eliot in haar eigen
schoone woorden. Wat is er noodig om uit de werkelijkheid,
zoo opgevat, alle verborgen schatten, die er in opgesloten
liggen, te voorschijn te roepen? Niet minder, antwoorden

24
we, dan ongemeene intellectueele kracht en diepe innige
sympathie; de vereeniging van die beide is in Eliot aanschouwd
en heeft haar gemaakt tot de kunstenares van eersten rang,
die wij in haar bewonderen. Om hier het doel te bereiken,
zal er fijn geobserveerd moeten worden, het zal aankomen
op de nuances, de details; hoeveel geduld en gevatheid, hoeveel
fijne gave van „Anfi hlung" en kracht van aandacht zal er
noodig zijn voor nauwkeurige en onpartijdige waarneming.
Volkomen juist heeft iemand Adam Bede genoemd „un livre
composé de nuances". De kracht van Eliot is gelegen in
karakterteekening, in zielkundige analyse. Geen nuance van
hartstocht, geen bijna onmerkbare overgang in het een of
ander karakter zal haar ontgaan; met lichte maar tegelijk
vaste hand zal zij losmaken het weefsel van de meest verwikkelde menschelijke drijfveeren. Eliot moraliseert niet, zij
preekt niet, niets is gemakkelijker dan dat, maar zij onderwijst
door het drama, haar karakters veroordeelen en rechtvaardigen

zich zelf. Eliot doet in het behandelen van karakters uitkomen
de macht van het oneindig kleine, welke volgens haar evengoed
in de zedelijke als in de stoffelijke wereld heerscht; dag aan
dag weven wij ons eigen lot, en de draden van dit weefsel
zijn de duizend schijnbaar onbeduidende dingen des levens:
een onnut woord, een minachtend gebaar, een vergefelijke
vleierij, een kleine onoprechtheid, al 't kwaad in de wereld komt
van de „péchés véniels". Met huiveringwekkende duidelijkheid
laat zij u zien het geleidelijk afdalen, de onmerkbare werking
van duizend omstandigheden van verzoeking, die een mensche-^
lijk wezen in een toestand kunnen brengen, waarvan hij,
indien men hem dien onbewimpeld voor oogen had gehouden,
met huivering zou zijn teruggedeinsd.

Is het haar bij deze tot in het uiterste gaande diagnose
gelukt haar sympathie ongeschonden te bewaren tot den
einde toe? Het antwoord, dat zij zelve op die vraag geeft
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is te merkwaardig om het niet mee te deelen. „Het middel",
zegt zij, waardoor ik ben gekomen tot -de overtuiging dat de
menschelijke natuur beminnelijk is, het middel, waardoor
ik iets heb leeren verstaan van haar roerend treurspel, van
haar verheven mysteriën, is geweest veel te leven onder
meer of minder alledaagsche, vulgaire lieden, van wie gij
wellicht niets bizonders hooren zoudt, indien gij onderzoek
naar hen deeds in de buurt, waar zij gewoond hebben ". Dit
antwoord, ik beken het, kastijdt ons naar verdienste over
onze bitterheden, over onze pessimistische stemmingen, het
zegt ons onbewimpeld in het aangezicht dat die stemmingen
voor een groot deel eenvoudig het uitvloeisel zijn van onze
schuldige traagheid in het waarnemen, in het leeren kennen.
„Veel menschen", zegt Eliot ondeugend, „lijken in hun
pessimistische oordeelvellingen als twee druppels water op
den waard uit „De Koningseik", die al zijn buren maar
voor 't gemak samenvat onder één globaal wegwerpend
oordeel: „ja mijnheer, ik heb -dikwijls gezegd en ik moet
het weder zeggen, het is een armzalig troepje in deze ge
meente — een armzalig troepje, mijnheer, groot en klein."
Wij hebben uitnemende kwaliteiten van Eliot genoemd
en geroemd, het spreekt wel vanzelf dat aan deze kwaliteiten
gebreken en schaduwzijden verbonden zijn. Is in een roman
teekening van zeden of van karakters hoofdzaak, dan is het
geen wonder dat er nu en dan gebrek aan handeling zal
zijn, dat er niet angstig gelet zal worden op de wetten van
litteraire samenstelling en schikking; de oude Thias Bede
bijv. sterft in hoofdstuk IV en de begrafenis heeft pas plaats
in hoofdstuk XVIII, hij staat dus niet minder dan 14
hoofdstukken lang boven aarde. Ik zou de voorbeelden
kunnen vermenigvuldigen, maar ik ben overtuigd dat ik
daarmede slechts water in zee zou dragen: Eliot springt,
dunkt mij, willens en wetens uit den band der letterkundige
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techniek. Een van twee, hoor ik haar antwoorden: ik neem
mijn karakt,erteeken'ingen terug, en dan zal er wel vaart
in de handeling komen, of ik laat ze u, maar dan moet
bijv. de begrafenis van Bede maar een dag of wat uitgesteld worden. Tegen het laatste hebben wij vermoedelijk
het minste bezwaar.
Wat we over Eliot's talent en letterkundige theorie gezegd
hebben, gaan we nu toelichten uit een paar van haar werken.
Om den beperkten tijd kies ik uit een grooten overvloed;
ik wil stilstaan bij een enkele van „de Scenes of clerical
life" en bij een van haar twee meesterwerken „Adam Bede"
en „Romola". Zooals men weet zijn de „Scenes of clerical
life" karakterbeelden uit het leven der Engelsche land~
geestelijkheid, en tegelijk voortreffelijke studies van provin~
ciale zeden. Wij nemen de eerste schets: „the sad fortunes
of the Rev. Amos Barton"; 't is eigenlijk niet veel meer
dan een proefneming, maar de proefneming van een grooten
geest, het best te vergelijken met de croquis, die groote
schilders plegen te maken om vast te houden het een of
ander profiel, deze of die bepaalde houding, het een of
ander teekenachtig stukje natuur. Er is hier gewerkt met
de eenvoudigste en met zoo weinig mogelijk gegevens. De
werkelijkheid, die beschreven wordt, is wanhopig ordinair,
maar zij wordt zoo beschreven dat soms een glimlach op
uw gelaat of een traan in uw oog komt, en dat uw hart
vervuld wordt met een groote welwillendheid. De held van
het verhaal is Rev. Amos Barton, een braaf en rechtschapen
man, trouw in de vervulling van zijn plichten, maar overigens
in ieder opzicht gewoon, een middelsoortman tot in zijn
gebreken toe, buitengewoon alleen in middelmatigheid en
onhandigheid. Geestig wordt beschreven de bijbellezing in
het werkhuis, waar Barton handelt over .ongezuurde broaden,
en waar een ondeugende jongen „with candles at his nose"
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(wij spreken van „spijkers") hem den voet dwars zet. Men
meene niet dat het hem bij alle middelmatigheid en onhanr
digheid ontbreekt aan zelfvertrouwen, als het er op aankomt
kan hij bizonder op zijn stuk staan. Al verder heeft Barton
een onoverwinlijk zwak voor de uitdrukking „rondcirculeeren",
en spreekt hij geregeld van de luxurieuse in plaats van de
luxueuse kleederdracht der aanzienlijke meisjes van dien tijd,
een onnauwkeurigheid, waarover de jonge dames Farquhar
zich bizonder vroolijk maken. Als ik nu nog mededeel dat
hij bijna altijd overluid lacht, en zelden de plooien van zijn
gelaat binnen de grenzen van een glimlach weet te beperken,
dan hebt ge nagenoeg alle gegevens om u een vrij juiste
voorstelling te maken van den overigens braven en rechtschapen man.
Amos Barton heeft een lief en beeldschoon vrouwtje,
Milly geheeten. Eliot kan hier natuurlijk de verzoeking niet
weerstaan om haar wijsgeerige opmerkingen ten beste te geven
over de gevaren, die aan het bezit van schoonheid verbonr
den zijn. Zonder een streng zedelijke hygiëne brengt dit
bezit volgens haar allicht mee een zekere overhelling tot
egoïsme, tot zelfzuchtig „absorbeeren" van anderer liefde
en bewondering. Zij vindt het bespottelijk dat twee mooie
menschen met elkander trouwen, en meent dat de volle prijs
der schoonheid alleen geschat wordt door hen, die haar zelf
niet bezitten. „Ik voor mij", zegt zij, „misgun Amos Barton
deze liefelijkste der vrouwen niet. Van kindsbeen af heb ik
een zwak gehad voor die paria's onder de honden, die
niemands lieveling zijn, en lichter kan ik er toe komen de
verbazing van één hunner gaande te maken door een lief~
kozing of een lekker beetje, dan mij de genadige inschikkelijkheid te laten welgevallen van het leeuwtje met de zijden
haren, dat zijn eigen kussen heeft naast den stoel van de
vrouw des huizes". Milly is niet alleen beeldschoon, maar
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't is ook een engelachtig lieve en moedige vrouw. Want
moed is er nóodig in dat gezin: de Bartons moeten oplos~
sen het moeilijk probleem om van een zeer beperkt inkomen
fatsoenlijk rond te komen. De lieve Milly is heel ver in de
kunst van oplossen. Wij ontmoeten haar voor de eerste
maal, als zij haar kleinen éénjarigen Walter, den jongsten
van zes kinderen, op den arm in slaap sust met een stapeltje
ongemaasde kousen naast zich. Haar vingers kunnen waar
lijk tooveren. Lief schertsend zegt zij tot haar man ter
inleiding van een gesprek over een onbetaalde slagersreken
ning: „lieve deugd, die laarzen en schoenen zijn de grootste
plaag van mijn leven. Alle andere kleedingstukken kan men
keeren en achterste voren zetten. Maar of men al het hof
maakt aan kapotte schoenen en laarzen, ze zien er niet
beter om uit."
Een enkele maal gaan de Bartons uit eten bij een zekere
gravin Czerlaski, en bij die gelegenheden prijkt Milly in
een pas gekeerd zwart zijdje. „Laat ons oprecht zijn", zegt
Eliot, „als zij daar naast de gravin op -de sofa zit, blijven
Milly's oogen soms gevestigd op de bizonderheden van het
smaakvol toilet der gravin, op de lichte vleeschkleur van
haar fraai zijden kleed, op de zwarte kanten pelerine en
den zwarten kanten sluier. Want Milly had één zwak —
acht er haar niet minder om, het was een lieve-vrouwenzwak — zij hechtte aan fraaie kleeren en vaak, als zij haar
eigen spaarzaam toiletje in orde zat te brengen, had zij
romantische droomgezichten van hoe keurig het staan zou,
indien zij heuschelijk en deugdelijk naar den laatsten smaak
gekleed kon gaan. — Gij en ik, mijn lezer, hebben immers
insgelijks ieder ons zwak, is het niet zoo, en dientengevolge
bedenken ook wij soms -domme dingen." Intusschen, de
zorgen worden in Barton's gezin bij den dag zwaarder.
Iederen avond is Milly -doodmoe naar het lichaam, maar
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haar hart is gelukkig onbezwaard in weerwil van Woods
den slager, in weerwil ook der onstandvastigheid van alle
schoenleder. Want dat hart vloeit over van liefde, en zij
weet zich in de nabijheid eener Bron van liefde, die, beter
dan zij zelve kon voorzien, waken zou over man en kinderen.
Iederen morgen omstreeks half zes kunt ge Milly weer
zien opstaan, zij slaat zich dan een warmen omslagdoek om
de schouders, en terwijl haar man den slaap des rechtvaarr
digen slaapt, hernieuwt zij den aanval op den stapel nog
onverstelde kousen. Zoo maast zij voort, al voort, totdat
de stapel kousen verdwenen en — totdat een zeer teere
gezondheid voor goed geknakt is. Dit alles wordt aangrijpend realistisch geteekend.
Tot overmaat van ramp komt de reeds genoemde gravin
Czerlaski voor een paar weken belet vragen in de pastorie;
deze ijdele en intrigeerende dame, wier karakter even betwistbaar is als haar adellijke titel, heeft n.l. oneenigheid gehad
met haar broeder, bij wien zij inwoont. De Bartons kunnen
en willen ook niet weigeren, en de vrijpostige gravin insta
leert zich bij haar „lieve vrienden"; men voelt letterlijk het
dreunen van de zware koffers op de trap der pastorie.
Slechts voor een paar weken was belet gevraagd — de eene
week na de andere, de eene maand na de andere verliep, en
nog sprak de gravin niet van heengaan, zij genoot dan ook
zoo onuitputtelijk van het gezelschap der „lieve vrienden".
De gang van het leven begon in de pastorie bizonder
zwaar te worden, de uitgaven klommen en Milly werd al
zwakker en zwakker. Terwijl allerlei goede vriendinnen haar
nu en dan het een en ander ter versterking zonden, onthaalde
de hartelooze gravin haar op lieve woordjes en hoffelijke
complimenten; zij was onvermoeid in het bezoeken van haar
engelachtige Milly en zat uren lang aan haar zijde, dan
goot zij stroomen eau de cologne op Milly's zakdoek, schudde

Milly's kussen op, kuste Milly's wangen en vroolijkte haar
op met verhalen van haar reizen en lotgevallen in den
vreemde. Als Milly dan weer eens wat betèr was, wilde de
gravin volstrekt met haar lezen, praten en wandelen; zelfs
ving zij aan een mutsje te borduren voor het in aantocht
zijnde kleintje, dat met alle geweld een meisje wezen en naar
haar Caroline - heeten moest.
Ik vertel niet verder de aandoenlijke historie, die, gelijk
gij begrijpt, eindigt met den -dood van Milly. Alleen
wil ik wat meer op den voorgrond brengen een paar
fraaie momenten van het verhaal, waar de echte humor,
de humor, die in de dingen zelf ligt, met helderen straal
naar boven springt. Op een bepaald punt van het verhaal heeft Eliot volkomen uw medegevoel gewonnen voor
het zeer gewone, maar niettemin diepgaande leed, dat door
een paar zeer gewone menschen kan geleden worden;
daar wordt u meegedeeld dat de lieden in de Sheppertonsche
gemeente de hoef den bij elkander steken en mompelen van
een verkeerde verstandhouding tusschen Amos Barton en
de gravin; daaraan zou n.l. het gerekt verblijf der gravin in
de pastorie toe te schrijven zijn. Zonder den tragischer
achtergrond van het verhaal zou de introductie van een
dergelijk praatje eenvoudig een misgreep zijn, de onhandige
Amos is er volstrekt de man niet naar om aan iemand zijn
hof te maken, hij doet zijn werk en in zijn vrijen tijd schrijft
hij brieven, die heel romantisch moeten „rondcirculeeren",
dat is al. Maar nu de Bartons eenmaal in 't ongeluk zijn,
kan de dwaze verdenking er wel bij naar den regel: een
ongeluk komt zelden alleen. Terwijl nu het roerend treurspel,
dat hier afgespeeld wordt, u een traan in het oog brengt,
doet de onhandige Amos met deze beschuldiging ten zijnen
laste u uitschieten in helderen lach, en bij het hooren van
deze verdenking kunt ge niets anders uitroepen dan: 't is zonde!
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Een fraai klein tafereeltje is ook het volgende. Een zekere
juffrouw Hackit komt op een morgen de al zwakker wordende
Milly bezoeken. Kleine Dickey, een luidruchtige jongen van
vijf jaar, met dikke blozende wangen en stevige beenen, was.
dien dag aangewezen om moeder gezelschap te houden. De
weinig teedere juffrouw Hackit heeft het op dat kind eigenlijk
niet begrepen: zij vindt hem altijd erg ondeugend en „goed_
voor 't rietje ", zegt zij met zinspeling op een welbekend
foltertuig voor de ongezeggelijke jeugd. Zij vermag hem dan
ook op dit oogenblik niet te verteederen tot het geven van
een kusje, waarom zij met haar vriendelijkst lachje vraagt.
Maar deze zelfde kleine deugniet, die dit gunstbewijs aan
juffrouw Hackit standvastig weigert, en die reeds zoo vroeg
wordt aangewezen voor het rietje, verstaat intusschen heerlijk
de kunst om zijn lieve moeder zeldzaam te troosten voor zij
heengaat. Gedurende het gesprek van de dames gaat hij steeds
voort de zachte, lelieblanke hand van zijn moeder tusschen
de zijne als in het geheim te streelen en te kussen, zoodat
zijn moeder eindelijk, onder twee antwoorden aan juffrouw
Hackit door, hem met een glimlach vraagt: „wat kust gij
toch mijn hand, Dickey ?" Hij ziet er zoo lief uit, antwoordt
de jongen, die, naar gij bemerkt, zegt Eliot, nog niet heel
vast was op de geslachten der zelfstandige naamwoorden.
Hoe gaarne gaf ik een kort overzicht — indien kort goed.
kon zijn — een kort overzicht van de twee overige schetsen:
De hartsgeheimen van Ds. Gilfilit en de Nalatenschap van
Ds. Tryan en ook van de kleinere schets: Silas 1Vlarner,
de wever van Raveloe. Ik doe het niet, het zou u maar ophouden en mij belemmeren in mijn plan om door een paar
grootere voorbeelden de letterkundige theorie van Eliot toe
te lichten. Ik wil alleen een der vele gelukkige beelden,
waarin Eliot zoo rijk is, u meedeelen, een beeld uit de
tweede schets, dat treffend doet kennen haar onuitroeibare,
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haar onveranderlijke sympathie voor wat zij dikwerf noemt:
onze arme menschelijke natuur. „Zij, die van Ds. Gilfil," zegt
Eliot, „niet anders kenden dan den grijzen predikant, rustig
voortsjokkend op zijn ouden bruin, zouden wellicht moeite
gehad hebben te gelooven dat hij ooit dezelfde Maynard
was geweest, die met een hart vol vuur en teederheid aan
de zwarte Kitty op den weg naar Callam de sporen zoo
duchtig in de zijden zette; of dat deze oude heer met zijn
satirieke opmerkingen, zijn boersche gewoonten, zijn toenemende zuinigheid, al de diepste verborgenheden eener ridder~
lijke liefde gekend, de pijnlijke dagen en nachten daaraan
verbonden mee doorworsteld en met bevende lippen gedronken
had uit den beker harer onuitsprekelijke vreugden. Daar is
ééne kamer in de pastorie, die u dat anders zeggen zou, een
kamer, wier blinden bijna altijd gesloten zijn, en die de heilige
relieken bevat van een o zoo kort huwelijksleven. „En het
is zoo", gaat Eliot voort: „aan den Ds. Gilfil uit dien lateren
Sheppertonschen tijd waren een grooter aantal van de knoesten
en hoekigheden onzer arme menschelijke natuur te zien dan
men ooit uit den vrijen oogopslag van den liefhebbenden
Maynard zou hebben opgemaakt of voorspeld. Doch het
gaat den menschen als de booment kapt gij hunne fraaiste
takken, werwaarts hunne jeugdige levenssappen juist begonnen
waren zich een weg te banen, kapt gij die af, zoo vormt
zich op de plaats der toegebrachte wond de een of andere
ruwe bult, het een of ander potsierlijk uitwas, en hij, die
wellicht een statige boom zou zijn geworden en zijn weldadig
bladerendak naar rechts en links zou hebben uitgestrekt, is
thans niet meer dan een kromme en wanschapen stam. Menige
hinderlijke fout in onzen medemensch, menige terugstootende
potsierlijkheid is afkomstig van een of ander groot verdriet, van
deze of gene smart, die zijne natuur knakte en verminkte, juist
toen zij op het punt was zich in vollen rijkdom te ontplooien,
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en menig menschenleven, dat om zijn plompe afwijkingen
zonder deernis door ons veroordeeld wordt, is misschien niet
schuldiger dan -de onvaste lichaamsbewegingen van een man,
in wiens onmisbaarste gewrichten het fijne vocht verdroogde."
Dat is oordeelen, dunkt mij, stellig met kennis - van zaken,
maar toch met iets meer nog dan kennis van zaken, dat is
oordeelen met die teere barmhartigheid, die bij Eliot door
kennis van zaken niet lijdt, maar zich verdiept. Wie bij
scherp en nauwlettend waarnemen zoo wonderbaar zacht oor~
deelen kan, moet veel nagedacht en veel liefgehad hebben.
Ik ga nu onverwijld over tot bespreking van haar beroemden
roman Adam Bede. Haar romans Adam Bede en Romola
Romola, waarin het optreden van Savonarola in Florence
geschilderd wordt — kunnen zeker haar beste werken genoemd
worden, van die twee zou ik nog de voorkeur geven aan
Adam Bede. In beide is de karakterteekening meesterlijk en
even meesterlijk; men denke, wat Romola betreft, maar alleen
aan de fijne ineenzetting van het karakter van den zwakkeling Tito, maar de gang van het verhaal is in Romola
veel zwaarder; hier blijkt het, duidelijker nog dan elders, dat
Eliot niet tot de allereersten behoort in de kunst van vertellen.
Om den beperkten tijd bepaal ik mij tot Adam Bede. En
ook hier denk ik er niet eens aan een uitvoerig formeel
verslag van het verhaal zelf te geven, ik wil alleen door
bespreking van een paar karakters uit het verhaal nog weer
Eliot's letterkundige theorie een weinig toelichten, een weinig
aanschouwelijk maken wat ik daarvan reeds gezegd heb.
Misschien plaats ik u het gemakkelijkst midden in den roman,
door u een halve bladzijde voor te lezen van de voorrede,
die Dr. A. Pierson in der tijd plaatste vóór den eersten
druk van de Nederlandsche vertaling.
„Wat wonder heeft dit boek verricht, vraagt hij." En hij
antwoordt: „aan geheel het beschaafd Europa heeft het
I. VAN DIJK. III.
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belangstelling ingeboezemd voor 't geen, een vijftig jaar geleden op een Engelsch dorp plaats greep in een timmermanswinkel, in een heldere boerderij, in een vredige pastorie. Geheel
het beschaafd Europa heeft het gekluisterd aan het verhaal
(ach, eine alte Geschichte) van een braven man, die arm was
en een loszinnigen man, die rijk was, van een ondeugend meisje,
dat meer hield van fraaie oorringen dan van een edel hart,
en waar het dan ook niet goed mee afliep, en eindelijk van
een vroom meisje met een stemmig kapje, Dina Morris
geheeten, dat grooten en kleinen, rijken en armen, ondeugenr
den en vromen innig liefhad en kostelijk bepreekte.
Ik kan in oprechtheid de verzekering geven, dat dit het
kort begrip is van het gansche boek, een boek, waarop de
voortreffelijkste tijdschriften van het buitenland met groote
ingenomenheid de aandacht hunner lezers hebben gevestigd,
en waarvan Punch op het eind van 1859 geestig gezegd
heeft: „dat het nog leeft, dat is zijn roem, want ware het
te verscheuren geweest, wij hadden het verscheurd."
Inderdaad, Pierson heeft gelijk: op die weinige gegevens
komt de gansche inhoud van den roman neer. Het spreekt
wel van zelf dat karakterteekening hier alles zal moeten zijn,
dat wij hier vóór ons zullen krijgen wat we een Fransch
criticus hoorden noemen: „un livre composé de nuances."
Ik bespreek een paar karakters: Hetty Sorrel en boerin
Poyser, Hetty's tante.
Hetty Sorrel, de mooie Hetty: uit niet meer dan een atoom
ijdelheid, een atoom behaagzucht zal zich onder gunstige en
begunstigende omstandigheden bij mooie Hetty gansch onger
merkt ontwikkelen een zielsstemming, een zielstoestand, die
haar drijven zal tot wanhoop en in die wanhoop tot misdaad.
Met een lichte beweging der hand maakt Eliot ons even
opmerkzaam op de aanwezigheid van dat atoom, als zij na
een fraaie teekening van de hofstee, waar boer en boerin

35
Poyser met Hetty wonen, als ter loops meedeelt dat Hetty
dikwijls de gelegenheid waarneemt om te gluren naar den
aangenamen weerschijn van haar persoontje in de groote
tinnen schotels, gerangschikt op de planken boven de lange
dennenhouten eettafel, of in de platen van den haard, steeds
blinkend als robijnen. Weldra vinden wij haar in het karnhuis.
Dit karnhuis was de moeite waard gezien te worden, zegt
Eliot, „een tooneel om het heimwee naar te krijgen in heete
en stoffige straten — zoo koel, zoo rein, zulk een frissche
geur van versch geperste kaas, van toebereide boter, van
houten vaten, steeds badend in zuiver water; zulke zachte
kleurschakeeringen van rood aardewerk en stroomen witte
room, van bruin hout en glanzig tin, van grijzen tandsteen en
schitterend oranjekleurig roest op de ijzeren gewichten en
haken en scharnieren. Doch men ontvangt slechts een zeer
flauwen indruk van zulke bizonderheden, wanneer zij de omgeving uitmaken van een verleidelijk mooi meisje van 17 jaren,
staande op kleine tripjes, terwijl zij haar arm, met kuiltjes
in de ellebogen, liefelijk buigt om een pond boter uit de
schaal te lichten. Hetty bloosde als een donkere roos, toen
kapitein Donnithorne, de zoon en opvolger van den landheer,
het karnhuis binnentrad en haar aansprak. Er zijn, zegt
Eliot, verschillende soorten van bevalligheid, die mannen
zich doen aanstellen als dwazen in onderscheiden graad.
Doch er bestaat één soort van schoonheid, die naar het
schijnt er op is ingericht om de hoofden op hol te brengen
niet alleen van mannen, maar van alle redelijke zoogdieren,
vrouwen niet uitgezonderd. Het is een schoonheid als die
van jonge poesjes of van kleine donzige eendjes, die liefelijk
kwakende geluiden maken, of van kleine kinderen, die even
beginnen te babbelen en met zelfbewustzijn ondeugendheden
uit te voeren — een schoonheid, waarop men nimmer boos
kan worden, maar die men lust zou hebben tot gruis te
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knijpen uit onvermogen om zich rekenschap te geven van
den zielstoestand, waarin zij ons verplaatst. Zoo was de
schoonheid van Hetty Sorrel."
Haar tante, boerin Poyser, die anders beweerde alle
uiterlijke schoonheid te verachten, keek toch onophoudelijk
en steelsgewijs naar Hetty's bekoorlijkheden, en dikwijls
moest zij aan Poyser bekennen, wanneer zij buiten het bereik
van Hetty's ooren waren, dat zij vast geloofde, dat, hoe
ondeugender die kleine heks was, zij er te liever om uitzag.
„Het baat mij niet, zegt Eliot, of ik u verhaal dat Hetty's
wang geleek naar een rozeblad, dat er kuiltjes speelden om
haar kersroode lippen, dat haar groote donkere oogen een
zachte schalkheid verborgen onder hun lange wimpers, en dat
haar golvend haar in fijne donkere krullen van onder de
ronde muts te voorschijn kwam en wiegelde over de kleine
blanke schelpjes, die wij Hetty's ooren zullen noemen. Het
baat niet u te zeggen hoe liefelijk de lijn was, gevormd door
haar rozerood~ en witten doek, weggestoken in haar laag
donkerbruin lijfje, of hoe de linnen „boterboezel" met zijn
overslag waardig scheen om door hertoginnen in fluweel te
worden nagemaakt — zoo bekoorlijk waren de plooien,
waarin die boezelaar neerviel! — het zou alles niet baten,
tenzij gij zelf een vrouw ontmoet hebt, die op u den indruk
maakte, door Hetty teweeggebracht op wie haar aanschouwde.
Anders, of riept gij het beeld van de lieflijkste der vrouwen
op, zij zou volstrekt niet gelijken op dit verleidelijk jong
en donzig boerinnetje. Ik zou al de goddelijke bekoorlijk~
heden van een helderen lentedag kunnen opsommen —
doch zoo gij nooit in uw leven buiten u zelf zijt geraakt
met uw oogen blind te staren op den omhoogstijgenden
leeuwerik, of met te dwalen door de stille lanen, wanneer
de pas geopende bloesems ze sieren met een heilige, zwijgende
schoonheid als van een zuilengalerij, van welk nut zou mijn
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beredeneerde catalogus zijn? Nimmer zou ik u kunnen doen
gevoelen wat ik bedoel met een helderen lentedag. Hetty
was een lente-schoonheid; haar schoonheid was die van
jonge, dartele wezens, weelderig gevormd, vol guitenstreken
u om de tuin leidend door een valschen schijn van onschuld ----de onschuld b.v. van een fraai jong kalf met een kolder
voor den kop, dat, lust gevoelend in een wandeling buiten
het hek, u dwingt tot een vermoeienden wedloop over heggen
en door greppels, en eindelijk tot staan komt in het midden
van een waterplas."
„En een meisje, dat bezig is boter te maken, wordt gedwongen tot de bevalligste houdingen en de liefelijkste bewegingen: bewegingen van heen en weder werpen, die een
bekoorlijke ronding aan den arm geven, benevens een schuin~
sche richting aan den vollen blanken hals; bewegingen van
zachtjes kloppen en rollen met de palm van de hand, die
onmogelijk kunnen worden ten uitvoer gebracht zonder ern~
stige medewerking van het vooruitstekend mondje of van de
donkere oogen. En de boter zelf schijnt een bekoorlijkheid
te meer te verleenen: zij is zoo zuiver, zij riekt zoo overheerlijk, zij glijdt uit den vorm zoo schoon en vast van
oppervlak als marmer in een bleekgeel licht!"
„Dat nu bijna iedereen gelooft, dat bijna iedereen wel
dikwerf gelooven moet dat zulk een mooi meisje nu ook
gevoelig en goed is. Lieden, die van donzige perziken houden,
zegt Eliot, denken ongaarne aan de ruwe pit, en stooten er
zich somtijds zeer onzacht de tanden aan. Er zijn aangezichten,
waarop de natuur een uitdrukking en aandoening legt, die
niet het uitsluitend eigendom zijn dier ééne menschenziel,
maar die de vreugde en de smart uitspreken van gansche
geslachten - zoo kan de taal van een natie tintelen van een
poëzie, waarvan de lippen, die haar op dat oogenblik spreken,
niets gevoelen of bespeuren." Boerin Poyser had intusschen
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met haar scherpen blik den harden steen in de kers wel
ontdekt. Al dikwijls heeft zij tot Poyser gezegd dat Hetty
zich toch eigenlijk aan niets wezenlijk hecht, niet aan haar
tweede ouders, niet aan de kinderen, die zij heeft helpen
grootbrengen, niet aan deze of gene jeugdige gezellin; Hetty
heeft geen lievelingsdier, geen lievelingsbloem, het blijkt nooit
dat zij veel of ook maar iets voelt voor het oude huis, voor
de herfstrozen in den tuin, voor de ronde donzige kiekentjes,
die op het erf rondloopen. „Daar hebt ge Molly de werkmeid
met haar onnoozel gezicht, haar wipneus en haar uitstekende
kaken," volgens de eigen verklaring van boerin Poyser is zij
„een moeder voor het gevogelte. Neen, Hetty is niet
beter dan een pauw, die op -den muur zou heen en weer
stappen en met zijn staart pronken in de zon, al lag de
gansche gemeente op sterven." Zoo luidt zonder veel omslag
het altijd ietwat onderstreepte oordeel van boerin Poyser,
maar dat intusschen de verdienste heeft van zelfstandig en
juist te zijn. Het Wesleyaansche preekstertje, die lieve Dina
Morris, heeft precies denzelfden indruk ontvangen. De afwen
zigheid van alle warme, zich overgevende liefde in Hetty's
natuur roerde haar tot medelijden. Hetty's schoonheid was
in Dina's oog een kostelijke gave des Hemels, maar waardoor
de hulpbehoevendheid, de zonde, de ellende, waarmee zij
gepaard ging, slechts te roerender uitkwam, evenals de kanker,
heet het fraai, evenals de kanker in een lelie-witten bloesem~
knop treuriger is om aan te zien dan in gewoon onkruid.
Behoef ik nog te zeggen dat mooie Hetty zelf spoedig
gemerkt had dat de menschen gaarne naar haar keken? Zij
wist dat baas Craig, de tuinman van het kasteel, tot over
de ooren verliefd van haar was, en in den laatsten tijd dien~
aangaande onmiskenbare belijdenissen had gedaan in den vorm
van suikerzoete aardbeziën en onovertrefbare doperwten.
Nog beter wist zij dat Adam Bede — de kloeke, flinke, knappe,
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brave Adam Bede — die dikwijls eenigszins kortaf en hooghartig was omtrent andere menschen, en nimmer zeer geneigd
de meisjes na te loopen, elk oogenblik kon worden gebracht
tot blozen en verbleeken door een woord of een blik van
haar. Dat wist zij nog beter, maar allerbest wist zij dat jonker
Arthur Donnithorne zich vrijwat moeite getroostte voor de
kans van haar te zien te krijgen, dat hij in de kerk zich
altijd zóó plaatste dat hij het beste gezicht op haar had, dat
hij altijd de eene of andere reden wist te bedenken om een
bezoek te brengen op de hoeve. Hetty had nooit een roman
gelezen, zegt Eliot, „indien zij er een in handen gekregen had,
vrees ik dat zij de woorden niet zou begrepen hebben, maar
dit ijdele ding verstaat zonder veel oefening spoedig en uit~
nemend de kunst om allerlei schitterende mogelijkheden te
borduren, om zich te verplaatsen in een onzichtbare wereld
van mooie toiletten, doorschijnend gaas, zacht satijn en
fluweel, zooals de kamenier op het kasteel haar heeft laten zien
in Miss Lydia's kabinet."
Bizonder fraai zijn geteekend de herhaalde nu eens toeval~
lige, dan steelsche ontmoetingen van Hetty en den jonker in
het dennebosch. Daar is zij op zekeren dag weer uitgegaan in
de stille, maar stellige verwachting dat zij jonker Donnithorne
zal tegenkomen in het bosch. Zoo hij nu toch eens niet
kwam! Welk een akelig denkbeeld! Zij bereikt de eerste
bocht in het pad naar de hermitage, langzaam voortgaand,
hij is daar niet! Zij haat den jongen haas, die over het
voetpad loopt, zij haat alles wat niet het voorwerp is
van haar vurig verlangen. Zij wandelt voort, gelukkig
als zij komt aan een kromming in den weg: misschien is
hij daarachter. Neen. Zij begint te schreien, haar hart is
vol. De tranen staan in haar oogen. Zij geeft een luiden
snik, terwijl de hoeken van haar mond trillen. Zoo Hetty
geweten had dat hij daar was, zou zij niet geschreid hebben
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— en dat ware - te wenschen geweest. Arthur zou dan
misschien zoo wijs gehandeld hebben als zijn voornemen
was, zijn voornemen om alles weer bij haar in orde te
brengen door een minzaamheid, die haar verhinderen zou
zich te verwijderen met verkeerde denkbeelden omtrent hun
wederzijdsche verhouding. In haar onwetendheid echter ver~
schrikte Hetty, toen hij verscheen aan het andere . einde
van de zijlaan, en zag naar hem op met twee groote tranen,
neerrollend langs haar wangen. Hoe kon hij anders dan zacht
tot haar spreken als tot een schoonoogig patrijshondje met
een doorn in zijn pootje? — Heeft u iets schrik aangejaagd,
Hetty, hebt gij iets in het bosch gezien? Wees niet bang.
Hetty bloosde diep, zij wist niet of zij gelukkig of rampzalig
was. Wederom te schreien, wat dachten heeren wel van
meisjes, die altoos schreien? Zij voelde zich buiten staat zelfs
neen te zeggen, en kon alleen haar oogen van hem afwenden
en de tranen van haar wangen wisschen. Niet evenwel zonder
dat een groote droppel neerviel op haar rozeroode linten,
dat wist z ij zeer goed. — Kom, wees weer vrolijk, vertel mij
eens wat er gebeurd is. — Hetty keerde het hoofd om en
fluisterde: ik dacht dat gij niet komen zoudt, en kreeg lang~
zaam moed om haar oogen tot hem op te heffen. Dat stem~
metje, die blik waren te veel, hij moest oogen gehad hebben
van egyptisch graniet om niet slechts al te vriendelijk terug
te kijken.
Men ziet, de weg begint hier eenigszins, begint ongemerkt
te hellen. Ongemerkt: als men aan het begin van zulk een
weg staat, ontdekt men pas heel in de verte eenige glooiïng.
Telkens is er bij Hetty als een nieuwe openbaring, een nieuwe
luister van schoonheid, maar ook steeds dichter wordt het
feeder web van dwaasheden en ijdele verwachtingen, waarin
het arme kind zich vastspint. Den langen onmerkbaar
hellenden weg teeken ik u niet in zijn geheel, ik vertel u
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niet in bizonderheden hoe Hetty uren lang soms op haar
slaapkamertje voor den ouden verweerden spiegel kan zitten,
eer zij naar bed gaat, met belletjes van gekleurd glas in de
ooren — zoo'n spiegel met tallooze doffe plekjes is toch ook
lastig, zij heeft er een schellingspiegeltje bijgekocht; — ik
vertel u niet hoe er voor die belletjes van gekleurd glas in
de plaats zijn gekomen fraaie echt gouden oorringetjes met
paarlen en granaten, en een mooi medaillon. Ik verplaats u
in het oogenblik dat de heldere lucht betrekt en o zoo donker
begint te worden. Arthur Donnithorne heeft haar ten slotte
geschreven, heeft haar moeten schrijven dat hun vertrouwelijke
verhouding niet langer duren kan, dat hun wegen moeten
scheiden, dat hij daarom voor geruimen tijd van huis denkt
te gaan, in e. w. dat er van een huwelijk, waarvan !het arme
kind soms zoo lief gesnapt had, in beider belang, maar vooral
in 't belang van Hetty niet komen kon.
Het is natuurlijk tallooze malen gebeurd dat een dergelijke
verpletterende slag iemand getroffen heeft, en het is tallooze
malen gezegd dat zulk een slag verpletterend is. Eliot
doet dat niet: het groote van haar kunst bestaat juist daarin
dat zij altijd individualiseert, d.w.z. zij teekent niet maar in
't algemeen iemand, die aan den grond genageld is — welke
teekening dan zou kunnen dienen voor alle volgende patienten
— neen, 't is wel waarlijk Hetty, het arme, ijdele ding, dat eerst
als versteend door de vreeselijke tijding, spoedig bitter begint
te schreien. Toen zij den brief neerwierp, zag Hetty met
een glimp in den spiegel, ach nu niet, neen waarlijk nu niet
om ijdel te zijn, zij leunde voorover op haar ellebogen en
staarde in haar eigen donkere, overvloeiende oogen en op
dien bevenden mond, en zag hoe de tranen dichter en dichter
kwamen opwellen. Vreemde plannen — de voorraad van
Hefty's degelijkheid en denkbeelden is niet groot — vreemde
plannen spelen haar in die eerste dagen door de gedachten.
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Neen, zij kon niet blijven waar zij was, haar oom en tante
zouden haar gedrag schandelijk vinden, en schande was onuitr
staanbaar. -- Zij zou haar oom verzoeken haar kamenier te
laten worden, dat kon misschien wel, en misschien een huwelijk
met.... Adam Bede — waarom zou zij Adam niet trouwen?
Het kon haar niet schelen wat zij deed, mits het verandering
bracht in haar leven. Vreemd zegt gij? En Eliot antwoordt;
„gewis, de daden van een kleine alledaagsche ziel, zooals
die van Hetty, wanneer zij worstelt met en tegen smart,
zijn vreemd. Evenzoo de bewegingen van een klein vaartuig
zonder ballast heen en weer geslingerd op een onstuimige
zee. Hoe lief zag het er uit met zijn half wit, half bruin gekleurd
zeil, in den zonneschijn voor anker liggend in de stille baai!"
Komt de schade voor rekening van den man, die het
vaartuig losmaakte van zijn anker, ter wille der gerech~
tigheid voeg ik er bij: was het kleine vaartuig geheel
zonder schuld? Ik mag de droeve historie niet verder in bi~
zonderheden vertellen: hoe zij plannen maakt om te vluchten en
Arthur te gaan opzoeken in Windsor, hoe zij werkelijk in
stilte de woning van haar oom en tante verlaat, hoe het
akelig denkbeeld van zich verdrinken bij haar opkomt en weer
terugkomt en hangen blijft, zou het akelig zijn zich te verdrinken? Hoe het haar soms is, alsof haar zonnig verleden
zich van haar losmaakt: kon zij dezelfde Hetty zijn, die
boter placht te maken in het karnhuis, terwijl de provincierozen door het venster gluurden? Zou het akelig zijn zich
te verdrinken? Daar in het woud moet een vijver zijn, haar
hart bonst, toen zij bedacht dat daar een vijver wezen moest.
Het schijnt alsof de vijver komt, komt in weerwil van haar
zelve. Daar is hij, zwart onder den donkeren hemel, zwart
en bewegingloos. Wat kan dat donkere water lokken, trekken,
vleien bijna. De vreemdste gepeinzen, vreemde tegentrijdige
gewaarwordingen gaan door dat kleine hart heen, zij zoekt
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den dood, terwijl het leven haar vasthoudt. Van al 't gepeins
zinkt zij in een lichte dommeling; ook in haar droom is de
vijver er en zet zich het spel der gedachten voort, en als
zij dan wakker wordt, is zij weer zoo verwonderlijk blij dat
zij nog in leven is op de welbekende aarde. Zelfs het besef
van het bestaan van haar eigen lichaam is haar dan een
genot: zij slaat de mouwen op en kust haar arm met
hartstochtelijke levensliefde.
Maar ik houd woord en vertel niet verder.
En nu nog een oogenblik boerin Poyser. Vrouw Poyser
is, vergun mij de uitdrukking: een heerlijke vierkante boerin,
die bezit, wat vele halfbeschaafden niet of niet meer bezitten,
n.l. een eigen oordeel, en bovendien een eigen manier om
dat eigen oordeel onder woorden te brengen. Ds. Irwine zegt
van haar: „zij is volkomen oorspronkelijk in haar manier van
spreken, een dier ongeletterde vernuften, die een gansche
landstreek van spreekwoorden helpen voorzien. Wat heeft

zij, zegt hij, uitmuntend goed baas Craig den tuinman gekarakteriseerd; een haan, die zich verbeeldt dat de zon is
opgegaan alleen om hem te hooren kraaien. Op mijn woord
een volledige fabel van Aesopus in één volzin". Inderdaad,
boerin Poyser heeft een eigen, oorspronkelijken blik op de
dingen, zij beschikt over een goeden voorraad van gezonde,
niet verlichte denkbeelden. Niet verlicht: zij komt nooit buiten
haar lijst, haar kader, maar zij stempelt haar denkbeelden
op volkomen ongekunstelde wijze met een eigen merk, nooit
gebruikt zij cliché's. De komische kant van haar optreden
ligt in het eigenaardig onderstrepen van haar oordeel, in
haar overdrijving, die niemand volkomen meenens opvat, in
haar kluchtige breede uitwerking van allerlei klachten en
grieven en mogelijke bezwaren, en voorts in de vermakelijk
gewichtige wijze, waarop zij telkens haar chronische lever~
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kwaal naar voren weet te schuiven, en gewag maakt van
haar jongste ziekte, die zij pleegt aan te duiden met den
algemeenen naam van „ontsteking
Over dienstboden is vrouw Poyser niet best te spreken,
dienstboden, die het vuil in de hoeken laten zitten; zij heeft
eigenlijk nooit een meid in huis gehad, die wist wat schoon
maken was; ik kon, zegt zij, mijn naam schrijven op de
planken in het karnhuis, toen ik voor de eerste reis beneden
kwam na mijn ziekte, een ontsteking, zooals de dokter zei,
en dat het een zegen was dat ik er zoo was afgekomen.
Als Dina Morris haar vertelt dat zij aangenaam kennis
gemaakt heeft met Ds. Irwine, en dat hij zulk een aangenaam uiterlijk heeft, zegt vrouw Poyser: „dat geloof ik wel,
het doet een mensch goed zoo'n man op den preekstoel te
zien des Zondags! Zooals ik dikwijls aan Poyser zeg, het
is of men een rijken tarweoogst voor oogen heeft of een wei
met mooie melkkoeien er in, het geeft u een gevoel dat alle
dingen goed gaan in de wereld. Maar zulke schepsels, als
gij Methodisten naloopt — Dina behoort tot de Methodisten
— ik kijk even lief naar een troep runderen met uitstekende
ribben op een verwaarloosd stuk weiland. Mooi volkje, om
aan de menschen te verkondigen wat recht en krom is.
Intusschen, zegt zij, ik vind heel goed, dat gij de oude
weduwe Thias Bede eens gaat opzoeken. Methodist of niet,
gij zijt een van die menschen, die altijd welkom zijn, wanneer
men verdriet heeft. Wat dat betreft, het onderscheid zit
in het bloed, in de klei, waaruit de menschen gekneed
zijn. Sommige kaas wordt gemaakt van afgeroomde en
andere kaas van versche melk --- geef ze welken naam
gij wilt, gij kunt ze uit elkander kennen aan het gezicht en
aan den reuk."
Vrouw Poyer is, als we hoorden, niet bijster ingenomen
met het Methodisme, zij vindt dat de wereld op een eind
".
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loopt, als men doet en leeft als Dina Morris; tegen een
volstrekt-altruïstische opvatting van het leven heeft zij dit
bezwaar, dat men dan niets heeft aan puik vee en koren en
beste zoetemelksche kaas. Toch is het soms, zegt zij, alsof
Dina alleen het rechte van de dingen weet en niemand
anders. In ieder geval weet zij het Methodisten preekstertje
op den rechten, d.w.z. op een hoogen prijs te schatten. En
hoe doet zij dat? Door te zeggen dat Dina een goed, een
lief en vroom meisje is? Op dit platgetreden pad komt zij
niet, zij doet het op haar eigen manier. Dina, zegt ze, „ziet
er het helderst uit op een regenachtigen dag, zij is als versch
gevallen sneeuw, rein voor twee. Een mensch durft er een
keer meer op zondigen met haar in huis."
Vrouw Poyser is al verder van oordeel dat wij elkander
hartelijker konden behandelen bij ons leven, wij behoefden
dan zooveel omslag niet te maken na den dood. „Het is
een ongelukkig werk, zegt zij, altijd de dooden boven de
levenden te trekken. Wij zullen allen eenmaal sterven, zou
ik denken -- het zou beter zijn, zoo de menschen werk van
ons maakten vóór dien tijd, inplaats van er mede te beginnen
als wij zijn heengegaan. Het geeft weinig of men de bloem~
kool van het vorig jaar al begiet."
Over ons mannen is haar oordeel ook niet onbepaald
gunstig. „Ik kan, zegt zij, de teen van een kous zetten in den
tijd dien een man noodig heeft om zijn tong in gereedheid te
brengen en als hij eindelijk voor den dag komt met zijn
rede, zal niemand er nog veel krachtige bouillon van koken. Ze
kunnen door een eikenhouten deur heenzien, dat kunnen ze,
dat zal de rede zijn, voegt zij er geestig bij — dat de
mannen zoo weinig zien van hetgeen aan dézen kant van de
deur voorvalt."
Hoe geestig en fijn is het onderhoud geteekend, dat zij
heeft met den ouden inhaligen landheer, die aan de Poysers
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een listig in elkander gezet plan komt voorstellen omtrent
ruiling van landerijen, en die met zijn bijziende oogen naar
haar gluurt, een manier van aankijken, zooals vrouw Poyser
aanmerkt, die haar altijd krieuwelig doet worden; het was
alsof hij de menschen voor insekten aanzag en zich gereed
maakte ze op zijn nagel plat te drukken. Veel eerder dan
haar man voelt zij waar de oude vrek heen wil, zij
staat hem dapper te woord en ontkurkt haar gevoel ten
slotte zoodanig, dat zij hem helder de waarheid zegt over
zijn inhaligheid. „Heeft hij ooit iets aan de hoeve laten
doen, aan het huis, dat ter prooi is aan al de plagen van
Egypte: de kelder vol water, padden en kikkers bij dozijnen de trappen ophuppelend, de vloeren verrot, ratten en
muizen, die boven onze hoofden heen en weer kuieren,
wanneer wij in bed liggen, zoodat wij ieder oogenblik
denken, dat zij ons levend opvreten zullen — en wel is het
een bizondere bewaring, dat de kinderen niet al lang opge~
vreten zijn." Zij treedt bij deze gelegenheid in breede ont-wikkeling van haar economische stelling „dat boeren eigenlijk
het geld in den zak steken met de rechterhand en het er
weer uit halen met de linker. Aan het eind van het jaar is
het of men een bruiloftspartij heeft klaar gemaakt voor een
ander, en voor zijn eigen moeite zich mag vergenoegen met
den reuk."
Het karakter van vrouw Poyser is tot den einde toe
heerlijk volgehouden. De overige Poysers hebben eigenlijk
nooit veel van Hetty's ijdelheid gemerkt, vrouw Poyser wel,
en zij heeft er Hetty dikwijls genoeg het hare van gezegd
op de haar eigen wijze. Na den diepen val van Hetty zijn
de rollen omgekeerd. De Poysers, vader en zoon, blijven.

staan bij het denkbeeld: familieschande. Hetty had schande
over hen allen gebracht, onuitwischbare schande. Dit was
het alles overheerschend gevoel in den geest van vader en
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zoon beiden, het snerpend bewustzijn van oneer, dat elke
andere aandoening verstompte. Zoo iets als verzachtende
of ook maar verklarende omstandigheden, zoo iets als jeugd
van Hetty en macht van verleiding is er niet, er is alleen
familieschande.

En wat zegt boerin Poyser? Zij, die altijd spreekt en altijd
overvloedig spreekt en overdrijft, zij spreekt thans bijna niet;
zij, die altijd het gestrengst over Hetty geoordeeld heeft,
toen het nog niet te laat was, is na haar val, nu het werkelijk te laat is, het meest tot zachtheid gestemd, een
zachtheid, die zij intusschen niet in teere woorden uit: tob
zoo niet, zegt zij, als de anderen voortgaan den toestand te
overdrijven, tob zoo niet, vader, de dingen zullen nog wel
weer geschikt worden.
Een enkel woord ten besluite. Wie den roman „Adam
Bede" kent, en wie kent hem niet, wie de overige romans
van Eliot kent, heeft licht begrepen dat ik mij heden avond
tot niet geringe zelfverloochening heb moeten verplichten.
Hoe gaarne had ik nog iets gezegd over Adam Bede
zelven, over Dina Morris met haar oogen vol onzelfzuchtige
vragen, over oude Lijsbeth. Hoe gaarne had ik gesproken
over enkele van haar andere romans, over „Romola" bijv.,
over ,,Middlenarch". De tijd was er veel te kort voor.
Hoe gaarne ook had ik Eliot verdedigd tegen het dwaze
verwijt dat zij weinig of geen gevoel voor de natuur heeft.
Mijn antwoord zou zijn: opzettelijke, uitvoerige natuur~
schildering vindt ge bij Eliot weinig of niet, maar men
vindt bij haar wat misschien nog beter is: een artistiek
geziene natuur hangt als een heerlijk reukwerk door al haar
romans, inzonderheid door „Adam Bede" heen. „Wij zijn
voortgekomen — en de schrijfster van „Adam 'Bede" heeft
het bedacht — uit het stof der aarde, en het kan ons daarom
niet onverschillig zijn hoe de oude moeder er uitziet". Dat.
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toont Eliot te hebben verstaan op bijna iedere bladzijde.
De groote kunst van Eliot is voortgevloeid, zeide ik, uit een
vereeniging, die zelden in deze wereld gezien wordt: de verr
eeniging van ongemeene intellectueele kracht en diep innige
sympathie. Wat ik van boerin Poyser zeide dat zij nooit cliché's
gebruikte, dat geldt van Eliot en haar kunst. Eliot ziet ook
de bizonderheden, zij ziet al de bizonderheden, zij ziet het
individueele verschijnsel en onthaalt u niet op den dooden
naam voor het verschijnsel; toch is er bij haar ter andere
zijde nergens photographie, het blijft reproduire par le coeur,
zooals de Goncourt de ééne wet der kunst juist formuleert.
Moet haar kunst een naam hebben, dan zou ik bij haar
willen spreken van een zeer gezond realisme. Zij ziet de
werkelijkheid, zij ziet overal en alleen de onverbloemde
werkelijkheid, maar zij ziet ze. Ook de teekening van zinnelijk schoon durft zij aan, maar zij acht het logisch een
uiterste grens voor een grens te houden. „Nergens ", zegt
Allard Pierson, „stuit ge bij haar op de metaphysica der
wulpschheid, -- zooals hij er ondeugend bijvoegt: van alle
metaphysica de ergste."
Ik heb reeds te lang gesproken. Ik hoop dat ik door
mijn woord u opgewekt heb om, indien gij het nog niet
deedt, met de romans van Eliot zelf kennis te maken. Het
zijn ouderwetsche romans, men moet er een langen achtermiddag voor nemen; zijn er zulke middagen nog? Onder
het lezen gevoelt gij nu en dan behoefte achteruit te schuiven
in uw leuningstoel en een oogenblik na te denken over hetgeen gij gelezen hebt. Dan zal u altijd treffen een fijne,
meesterlijke zielkundige ontleding, die uw nadenken aan den
gang brengt en houdt.
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BLAISE PASCAL.

„Voorwaar indien het," heeft iemand ) ergens gezegd,
„indien het der ziele deugd doet, met de groote karakters
der antieke wereld, met de indrukwekkende vertegenwoordigers der romeinsche mannendeugd in aanraking te worden
gebracht; indien het voor eigen karaktervorming van gewicht
is, wat Montaigne genoemd heeft „pratiquer par le moyen
des histoires ces grandes ámes des meilleurs siècles;" indien
het op dezen grond was, dat de geschiedenis waardig werd
geacht de eenige studie te zijn, die de Lacedemoniërs voor
zich van gewicht konden achten — hoeveel te rijker moet
voor het zedelijk leven de vrucht der beschouwing, der waar~
deering dier indrukwekkende karakters zijn, die door een
hooger geest werden bezield." Inderdaad, het is goed en
het doet goed met groote karakters inzonderheid van dezen
laatsten stempel van tijd tot tijd in aanraking te komen. Zij
zijn de geestelijke stamhouders der menschheid, zij houden
de eer der familie op. 't Is niet gemakkelijk ons geestelijk
leven ook maar op dezelfde toonhoogte te houden. Wat
met de menschelijke stem pleegt te geschieden zonder bege~
leiding van het instrument, overkomt ons niet zelden in ons
geestelijk leven; we dalen onmerkbaar. 't Zijn kleine ver~
houdingen, kleine evenredigheden, te midden waarvan ons
leven zich in den regel beweegt: zoo licht brengt het kleine
tot het kleingeestige, het enge tot het enghartige, het be~
1

) Nicolaas Beets, Karakter, Karakterschaarschte, Karaktervors

ming pag. 34 en 35.
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perkte tot het bekrompene. Deze groote karakters nu op het
gebied van den godsdienst, deze dwazen naar de wereld,
welker de wereld niet waardig is, laten dan weer het licht
van het ideaal vallen op onze alledaagschheid; zij toornen
over onze laakbare oogluikingen en inschikkelijkheden, , over
onze schuldige onderhandelingen met het ideaal, en te mid~
den van zooveel, dat naar beneden trekt en beneden houdt,
te midden van al het storend gedruisch rondom ons en in
ons, wijzen zij omhoog en spreken soms woorden, waarbij
het menschenhart wegsmelt van verrukking.
De hoogl. Quack 1 ) heeft eenige jaren geleden ons inge-leid in den belangwekkenden kring der „Solitaires" van
Port-Royal. Hij deed het op zijne, d. w. z. op schoone wijze.
In zijn warme teekening van dezen ganschen kring van

mannen en vrouwen, toont hij verstaan te hebben het woord,
eens tot een hunner, la mère Angélique, gesproken: 2 ) men
noemt u ten onrechte Madame de Port~Royal, uw ware
naam is Madame de Coeur-Royal. „Port-Royal", zegt hij, 3)
„is als geheel opgevat een zeer edele en fijne uiting van den
menschelijken geest geweest ....... het heeft een nieuw karaktertype aan de menschheid toegevoegd en dit nieuwe type
heeft buitengewoon hooge waarde; ...... zelfs bij de gedwon~
genheid der vormen, waarvan enkelen met eenig recht het
beschuldigden, heeft het iets zeer weinig alledaagsch gehad:
en de eigenaardige glans, waarmede het in de geschiedenis
omgeven blijft, werpt dan ook nog altijd een zachtrbleeke
tint, als van 't maanlicht, op de stemmige Utrechtsche ge^
bouwtjes in den Driehoek van St. Marie."
Ik wensch in deze regelen de aandacht te vragen voor
ééne figuur uit dezen verheven kring van kinderen Gods, den
1) Gids, 1872/73.
2) Gids, 1873, I, pag. 90.
3
Gids, 1872, IV, pag. 467 en 1873 III, pag. 334.
)
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onsterfelijken Blaise Pascal, „den wijze voor alle eeuwen,"
gelijk iemand 1 ) hem genoemd heeft; onverschrokken pleitbezorger van het heiligst belang; het belang van de vrijheid
des gewetens; fijn vertolker der geheimste roerselen van het
menschelijk hart, stout denker en innig geloovige tegelijk.
Voor de geregelde volgorde onderscheid ik vier tijdperken
in zijn leven: I. van 1623, zijn geboortejaar, tot zijn bekeering
in den tijd tusschen de jaren 1646 en 1648 II. van 1648
tot 1654, het jaar van zijn bekeering tot het kloosterleven na
het gebeurde op de brug van Neuilly; III. van 1654 tot 1656,
het jaar van zijn optreden met de „Leftres Provinciales";
omstreeks dezen tijd kwam ook de idee van zijn apologetisch
werk tegen de atheïsten tot rijpheid; IV. van 1656 tot 1662,
zijn sterfjaar.
Uit deze indeeling blijkt reeds dat ik mij niet meer dan
noodig is zal inlaten met den uitwendigen loop van Pascal's
leven. Aan bizonderheden in den gewonen zin van het woord
was dit leven dan ook niet rijk, 't was er te kort en te diep
voor, maar zooveel te rijker was het aan de binnenzijde.
Pascal mocht slechts den leeftijd van 39 jaar en 2 maanden
bereiken. In dit korte leven had hij van zijn vroegste jeugd
af een zwak, gevoelig gestel; na zijn 18de jaar leed hij ten-.
gevolge van overmatige inspanning des geestes voortdurend
aan het hoofd, naar zijn eigen getuigenis bracht hij sedert
dien tijd geen dag zonder pijn door, op 35-jarigen leeftijd kon
zijn jong leven voor goed geknakt heeten. Wij hebben
„een leven van Pascal" van de hand zijner zuster Gilberte,
later Madame Périer. 2 ) Zelden, mogen we wel zeggen, werd
1) Neander, Wissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von
Jacobi 1851.
2) Vie de Blaise Pascal par Mme Périer (Gilberte Pascal), o.a. te
vinden in een uitgave der „Oeuvres complètes de Blaise Pascal",
Paris Librairie Hachette, 1873.
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grooter leven met meer getemperde bewondering beschreven.
't Is de geest van Port-Royal, die het sobere verhaal dicteert;
niets wordt aangewend om den broeder belangwekkend te
maken; gloed is er overal, maar van de soort, die ingehouden
en bedwongen wordt. Zoo geschiedt het dat onder de kunste~
boze hand der zuster het beeld van den broeder zich voor
ons oog telkens transfigureert in een doorschijnende vaas,
waarin de nardus alleen voor den Heer is.
Blaise Pascal werd den 19den Juni van het jaar 1623 te
Clermont in Auvergne geboren uit een geslacht, dat tot den
hoogeren burgerstand behoorde. Na den dood der moeder
en van drie andere kinderen bleef den vader, Etienne Pascal,
het beroemde klaverblad: Gilberte, drie jaar ouder dan Blaise,
Blaise en Jacqueline, „zijn geestelijke tweelingzuster ", later
la Soeur Jacqueline de Sainte-Euphémie. Bizondere zorg
wijdde de vader aan de opvoeding van Blaise; omdat het
zijn eenige zoon was, kon hij niet besluiten het werk der
opvoeding aan anderen over te laten. Om nu zelf geheel aan
die taak zich te kunnen geven, legde hij een hooge staats~
betrekking, die hij bekleedde, neer en vertrok in 1631 met
zijn gezin naar Parijs. Methodisch ging de vader - bij die
opvoeding te werk. Zijn voornaamste stelregel was „de tenir
toujours cet enfant aurdessus de son ouvrage," 1 ) d. w. z. niet
overhaasten, niet aanjagen, maar wachten totdat het kind
opnemen en verwerken kon, een gulden stelregel, in waarde
gelijkstaand met tien geleerde verhandelingen over opvoed~
kunde. Onze arme kinderen mochten wel wenschen dat de
geest van den ouden Pascal in hun opvoeders gevaren ware,
zij zijn altijd „au-dessous de leur ouvrage", zij zitten er altijd
onder. De jonge Pascal had een buitengewonen aanleg en
was toegerust met zeldzame gaven van verstand en hart.
1

) Vie de Pascal, pag. 1.
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Vroeger zeker dan dienstig kon zijn voor een gezonde ontwikkeling van het lichaam, beproefde de jeugdige geest zijn
krachten door de eigen aandrift. Madame Périer verhaalt ons
hoe haar broeder reeds in zijn vroegste jeugd de oorzaken
der dingen trachtte op te sporen; hij vroeg altijd naar het
„waarom "; bevredigde een of ander antwoord hem niet, dan
ging hij zelf aan 't onderzoeken. „Altijd en in alle dingen,"
zegt zij, „was de waarheid het eenig voorwerp, dat hem
vermocht te boeien; mon frère n'a jamais eu de passion pour
la réputation." 1
Ik sla nu enkele bladzijden uit de geschiedenis zijner jeugd
over. Nog ééne bizonderheid echter moet ik vermelden, een
bizonderheid, die ons in de gelegenheid stelt den jeugdigen
wiskunstenaar in een zeldzaam schoon oogenblik als op heeter
daad te betrappen, en die tevens een verrassend licht verspreidt
over den stijl zijner onsterfelijke werken en ten deele ook
over wat ik zou willen noemen den eigenaardigen stijl van
zijn persoonlijkheid. Het tafereeltje is het penseel van een
schilder waardig. De jonge Blaise brandde van verlangen om
ingewijd te worden in de wetenschap der wiskunde. De vader,
zelf een groot mathematicus, had voor het kind de studie der
mathesis verheven tot den rang van een belooning: zoodra
Blaise zich voldoende zou geoefend hebben in de talen, zou
het oogenblik gekomen zijn dat 'hij tot gezegde heerlijkheid
werd toegelaten. Op zekeren dag, hij was toen 12 jaar, vraagt
de knaap weer wat toch die wiskunst was en waarover zij
handelde. De vader geeft een algemeens bepaling, maar ver
biedt den jongen er verder over na te denken. Dit bevel
kon gemakkelijker gegeven dan opgevolgd worden. De jonge
Pascal heeft van dit oogenblik af den draad in handen, hij
zal dien niet weer laten glippen, hij zal er aan voortspinnen
)

1)

Vie de Pascal, pag. 4.
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op eigen hand. Op den vloer van zijn speelkamer zit
hij in de uren van uitspanning met houtskool allerlei figuren
te teekenen. De gewone namen der figuren kent hij natuurlijk
niet, hij vindt nieuwe uit: cirkels noemt hij rondten en
lijnen staven. Daar komt op zekeren dag de vader het
speelvertrek van den knaap binnen. Blaise is zóó verdiept
in zijn figuren dat hij er niets van merkt. Nieuwsgierig
buigt de vader zich over het kind heen en ziet dat hij
bezig is met de 32ste propositie van Euclides. Hij staat ver~
steld: zijn Blaise is bezig uit zich zelven de mathesis weer uit
te vinden. Op zijn vraag wat hij daar deed, legt de knaap
hem in de taal van zijn rondten en staven uit, langs welken
weg hij tot deze en die stelling gekomen is. De vader kan van
aandoening niet spreken; zonder een woord te zeggen laat
hij den jongen alleen en begeeft zich tot een vriend. Daar
gekomen, blijft hij enkele oogenblikken sprakeloos vóór zich
zien en tranen vloeien hem over de wangen. Op de vraag
van zijn vriend wat hem deert, zegt hij eindelijk: „Ik schrei
niet van droefheid, maar van vreugde" 1 ) , en vertelt hem met
weinige woorden de reden van zijn aandoening.
Deze bizonderheid, zeide ik, of liever datgene wat er door
onthuld werd, verspreidt een verrassend licht over den stijl
van Pascal's werken. Pascal was geboren mathematicus. Zijn
proza, dat gerekend wordt tot het schoonste, dat de Fransche
literatuur heeft aan te wijzen, draagt er overal den onuitwischbaren stempel van. Zijn taal is poëzie geworden wis~
kunst. In één opzicht heeft Pascal iets van Bourdaloue: hij
gebruikt slechts woorden, omdat men het nu eenmaal zonder
woorden niet doen kan. De mathematicus trekt onophoudelijk
een rechte lijn van zijn geest tot den uwen. Ook die rechte

lijn zou Pascal nog willen uitwisschen: niets tusschen den
1

) Vie de Pascal, pag. 3.
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schrijver en het onderwerp, dat hij behandelt, niets tusschen
het onderwerp en den lezer, ziedaar het ideaal, dat hij zich
stelt en telkens schijnt te bereiken. „De taal ", zegt Faugère
„is hier de naakte gedachte zelve, gesierd met haar kuische
naaktheid als een antiek standbeeld." Zelden krijgt men een
stijl onder de oogen, die zoo volkomen gespeend is aan de
zucht om te behagen. „Men verduistert de dingen," zegt
Pascal, „door ze groot, hoog, verheven, subliem te noemen,
je voudrais les nommer basses, communes, familières.. je
hais ces mots d'enf lure." ) In één woord, de stijl is hier vol~
komen de mensch, de gloed der innigste overtuiging, de
vurige liefde voor waarheid en recht. Meent men soms dat
warmte en gloed door deze strenge lijnen worden buitengei
sloten, als de gedachte zoo zonder omwegen langs een rechte
lijn op ons aankomt? Maar dan zou men vergeten dat bij
Pascal de gedachte nooit iets afgetrokkens is, de gedachte
is bij hem, vergun mij de uitdrukking, geheel en al ziel, zij
is de ziel van Pascal zelve met al wat er doorheen gaat, en
er gaat van 't beste doorheen, de ziel met al haar schuddingen en worstelingen, met al de trillingen der vreugde, waar~
voor zij vatbaar is. In dit alles is de gedachte betrokken en
wil zij betrokken worden, want aan dit alles neemt zij deel.
Gloed straalt overal en altijd door, maar 't is stille gloed,
die naar binnen gekeerd blijft; de groote menigte, die naar
een vuurwerk kijkt, gaat voorbij en merkt er niets van.
Zelfs in oogenblikken van de hoogste verrukking, als het
denken aanbidding wordt, kan de mathematicus zich niet
verloochenen. „Aandoenlijk is het," zegt de hoogl. Quack,
„dat Pascal in zijn beschrijving van de drie rangen in het
heelal als grootste type der mannen van den geest en van
1

) .

2

1) Pensées, fragments et lettres de Blaise Pascal 1844, introduction

pag. XIII.
2)

Faugère, t. a. p. I, pag. 173.
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de wetenschap tegenover Christus, de verpersoonlijkte Liefde,
Archimedes stelt, den vorst der mathesis." 1
Het voorval uit zijn jeugd, waarop ik wees, kan ook eenigsr
zins tot verklaring dienen van wat ik genoemd heb den
eigenaardigen stijl van Pascal's persoonlijkheid. Pascal was
,solitaire" naar den geest en hij zou het gebleven zijn, ook
al ware hij nooit met de „Solitaires" van Port-Royal in
aanraking gekomen. Als iedere oorspronkelijke geest had hij
zijn eigen stempel en baande hij zich de eigen wegen. Door
geleerdheid muntte hij niet uit; naar het schijnt heeft hij
slechts met één schrijver meer dan oppervlakkig kennis ge~
maakt en die schrijver was Montaigne. Dit staan buiten den
algemeenen stroom heeft zijn nadeel, maar dat ongetwijfeld
bij een oorspronkelijken geest opgewogen wordt door groote
voordeelen. Als er niets op de vleugels ligt, kan het genie
ze des te vrijer ontplooien en uitslaan. Vinet meent dat de
aard van Pascal's studiën zeer bizonder geschikt was om
hem deze voordeelen blijvend te verzekeren. 2 ) Naar zijn fijne
opmerking oefenen de wetenschappen der wis- en natuurkunde
de menschelijke persoonlijkheid weinig, maar zij hebben dit
voordeel dat zij haar ten minste niet compromitteeren, zij
ontzien haar en laten haar in haar geheel. Andere weten~
schappen ontwikkelen de persoonlijkheid zeker meer, maar
bedreigen haar tevens onophoudelijk. De mathesis komt niet
tot u met min of meer gegronde beweringen, min of meer
aannemelijke meeningen, goede of verkeerde overtuigingen,
maar met bewijzen. Zij maakt zich nooit aan onbescheiden heid schuldig: de inwendige mensch mag in zijn „retraite"
blijven, zij komt daar niet, zij laat u met rust, als ge den
)

y

1) Gids; 1873 I, pag. 315.
2) Etudes sur Blaise Pascal, 1856, pag. 309: ,......'application

exclusive de Pascal aux mathématiques et a la physique pendant
sa jeunesse fut pour lui la sauvegarde de l'individualité."
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gang van haar bewijzen maar met aandacht gevolgd hebt.
Pascal is met rust gelaten en is mede daardoor geworden,
wat hij geweest is; gigantisch kon zijn ziel zich uitstrekken
naar alle zijden in vrije, onbelemmerde beweging. Pascal
hekelt zekere schrijvers, die altijd spreken van min boek,
mijn werk, mijn commentaar. „Ze moesten liever spreken,"
zegt hij, „van ons boek, ons werk, onzen commentaar, want
in hun boeken is gemeenlijk ruim zooveel van anderen als
van hen zelven." 1 ) En treft, mag ik misschien vragen, dit
verwijt alleen zekere schrijvers? Inderdaad, wij allen loopen
zoo spoedig gevaar door al te veel contact met de buiten~
wereld ons zelven te verliezen op onzen gang door het leven.
De geest is nog niet ontwaakt en heeft nog geen tijd gehad
zich in het rustig bezit van zich zelven te stellen, of hij
wordt reeds in een pak gestoken van allerlei meeningen,
inzichten, beschouwingen en overtuigingen, die nooit zijn
eigendom kunnen worden, eenvoudig omdat er geen eigenaar
meer is. Zich zelf te zijn, te weten wat het beteekent en
wat er toe vereischt wordt, 't is een voorrecht, door de
minsten gekend. In geestelijk opzicht leven de meesten bui~
tenshuis, levenslang uitbesteed in den godsdienst en de moraal
van anderen, niet ongelijk aan palimpsesten, handschriften,
waarover andere teksten zijn heengeschreven, maar met dit
aandoenlijk onderscheid, dat bij hen de oorspronkelijke tekst
is verloren gegaan..
Wij nemen nu afscheid van Pascal's jeugd en verplaatsen
ons in den tijd tusschen de jaren 1646 en 1648. In deze
tusschenruimte valt zijn bekeering. Zijn bekeering, dat wil zeg~
gen het oogenblik, waarin zijn hart, in levende, persoonlijke
aanraking kwam met het Christendom. De jonge Pascal was
opgegroeid in een godsdienstig gezin; zijn vader had niet
1

) Faugère, t. a. p. I, pag. 254.
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nagelaten hem diepen eerbied voor den godsdienst in te
boezemen, maar Pascal had tot nog toe meer aan zijn mathesis
dan aan den godsdienst gedacht. Hij was godsdienstig op de
wijze, waarop wij het allen zijn, voordat wij het werkelijk worn
den. Op treffend-eenvoudige wijze beschrijft Madame Périer
het feit van zijn bekeering: „het was op bijna 24- jarigen leef~
tijd," zegt zij, i) „nadat hij zich eenigen tijd had bezig
gehouden met de proef van Torricelli, dat de Voorzienigheid
aan mijn broeder een gelegenheid schonk om godsdienstige
werken te lezen. God verlichtte (éclaireerde) hem zoodanig
door deze lectuur, dat hij volkomen tot het inzicht kwam dat
de Christelijke godsdienst ons roept om alleen voor God te
leven en geen ander voorwerp dan Hem te hebben. Die waar~
heid scheen hem zoo helder, zoo noodzakelijk en zoo nuttig toe
dat hij al zijn onderzoekingen staakte, zoodat hij sedert dien
tijd alle andere wetenschappen varen liet om zich geheel te
wijden aan die zaak, die Jezus Christus het ééne noodige
noemt." De uitwendige aanleiding wordt ons verhaald door
Pascal's nicht, Marguerite Périer. 2 ) De oude Pascal had op
de gladde straat zijn been gebroken; hij stond er op om
behandeld te worden door twee zijner vrienden, de edellieden
Deslandes en de la Bouteillerie, die zeer ervaren waren in
de geneeskunde. De ernst van het ongeval maakte een bepaald
verblijf ten huize van de familie Pascal noodzakelijk: zij bleven
er niet minder dan drie maanden. Deze edellieden waren
gevoed met den geest van Jansenius en St. Cyran. Met smart
zagen zij dat in de familie Pascal bij veel geest en talent de
ware vroomheid toch eigenlijk niet gekend werd. De jonge
Pascal was de eerste, die onder den levenwekkenden adem
.

1) Vie de Pascal, pag. 5.
2) Mémoires, te vinden in de Lettres, Opuscules et Mémoires de
Madame Périer et de Jacqueline, soeurs de Pascal, et de Marguerite
Pèrier, sa nièce, uitgeg. door Faugère, 1845.
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van hun innige vroomheid kwam. Voor het eerst van zijn
leven werd zijn onpersoonlijke godsdienst iets persoonlijks,
iets dat hem zelven aanging en dat hem waard scheen om
voortaan zijn geheele leven te vervullen. Om in de innig~
vrome taal van Port-Royal te spreken: „il connut avec ces
Messieurs le bien, it le sentit, it 1'aima et it 1'embrassa, it
commenca a gouter Dieu." Allerlei godsdienstige geschriften
en daaronder vooral „la fréquente Communion" van Arnauld
werden nu door de Pascals gretig gelezen en genoten. Kortom,
een geheele omkeer heeft plaats in 't gemoed van allen:
Blaise is voor goed gewonnen, de fiere Jacqueline volgt en
zal spoedig onder een preek van Singlin het besluit opvatten
om de wereld te verlaten en in het klooster Port-Royal te
gaan, en ook de herstelde vader wordt aan de hand zijner
kinderen er toe gebracht - om zich volkomen over te geven
aan God.
Uit dezen tijd dagteekenen Pascal's gebed tijdens zijn
ziekte 1 en een klein geschrift over de bekeering van den
zondaar. 2 Dit gebed teekent Pascal weer geheel. „Het is,"
heeft iemand
gezegd, „een hartstochtelijke bewijsvoering,
waarin een sterveling redeneert met God ...... hij kluistert
God als het ware in (de ketenen van) zijn eigen attributen,
gelijk men het een rechter zou kunnen doen in de plichten
en de verantwoordelijkheid van zijn ambt...... Noch door
de geestdrift van den Psalmdichter, noch door de gloeiende
verbeelding der asceten verheft zich dit gebed; het klimt
omhoog langs redeneeringen, waarbij de eene uit de andere
wordt afgeleid en die elkandr opvolgen als de treden van
)

)

3

)

1) Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies,

Faugère, Pensées, fragments et lettres, t. I. pag. 65-77.
2) Ecrit sur la conversion du pécheur, Faugère, t. a. p. I, pag. 81-87.
3 ) Nisard, Histoire de la Littérature f rancaise, cinquième édition
1874, II, pag. 160.
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een mystieke ladder. Men gevoelt dat geen enkele sport
ontbreken zal onder de voeten van Pascal." Het aanhoudend
studeeren had werkelijk zijn gezondheid zeer ernstig geschokt.
Zijn doctoren gaven hem den raad om voor een wijl allen
ingespannen arbeid te laten rusten en zich wat te verstrooien.
Pascal besloot hiertoe ongaarne, hij zag er voor zich zelven
groot gevaar in, maar ter wille van zijn gezondheid meende hij
toch ten slotte dezen raad te moeten opvolgen. „Il se mif
dans le monde", 1 ) heet het in de taal van Port-Royal, wij
de verstrooiing van Pascal was van
zeggen met Vinet 2
de soort, die voor velen tot model van bezigheid kan strek~
ken." Hij ging nu uit in de hooge kringen van Parijs, leerde
de genoegens van allerlei gehalte kennen, waarin de Parijsche
jongelingschap van die dagen zich vermeide en vergat, zag
van alles en allerlei, maar op een wijze, waarop men van
alles zien kan zonder besmet te worden. Den wild bruisenden
stroom der wereldsche genietingen, zouden we zeggen, zag
hij aan zijn voeten voorbijvloeien, hij zelf bleef op den oever
staan. Men kent wellicht het portret van Pascal, geteekend
door Domat. Het is te vinden in de uitgave der „Pensées"
door Faugére. Dit eigenaardig gelaat geeft stof tot allerlei
opmerkingen, maar een van de eerste indrukken is toch
zeker: hoe rein, hoe maagdelijk is die uitdrukking. Men ziet
het dadelijk: over dat gelaat is de verwoesting der wereld
niet heengegaan. De adelaar ontwende niet aan hooger lucht,
,al toefde hij een wijle op aarde. Ten bewijze voor wat ik
daar zeg kan dienen dat Pascal in die dagen zijn zeldzaam
schoone studie sur les passions de l'amour 3 ) schreef, en met
zijn vriend, den jongen hertog de Roannez, gesprekken hield
) : „

1) Vie de Pascal, pag. 7.
2) t. a. p. pag. 5.
3 ) Faugère, Pensées, fragments et lettres, t. I, pag. 105-120.
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over den toestand der grooten naar de wereld. l) Ik beslis
hier de vraag niet in hoever werkelijke gevoelens van liefde
voor de zuster van zijn vriend, Mademoiselle de Roannez,
deel hebben gehad in de inspiratie van zijn „Discours sur
les passions de l'amour"; ) de toestemmende beantwoording
dier vraag maakt hem in geen geval minder in ons oog,
doet veeleer over deze verheven gestalte het aantrekkelijk
licht van het zuiver -menschelijke stralen. Hoe jammer dat
Jansenistische-gestrengheid van Pascal's correspondentie met
deze dame ons alleen datgene gelaten heeft, wat onmiddellijk
dienen kon tot stichting. Wat behouden bleef, kon geschreven.
zijn uit het verblijf der zaligen: over hetgeen weggesnoeid
werd kunnen we, geloof ik, gerust zijn, het heeft ten minste
gestaan in de buurt van deze reine uitstorting des harten.
Mij dunkt, het moet dezen in lager kringen verdwaalden
geest soms aan te zien geweest zijn dat hij in den vreemde
was, dat zijn oog andere dingen zag of ten minste zocht.
De gissing ) is zeker niet te gewaagd dat in dezen bruisenden
tijd de verheven gedachte in zijn ziel ontstond om den gods .
dienst en de moraal te wreken op den smaad der lichtzinnigen
en ongodsdienstigen. Hoe dit zij, op zekeren dag, 't was op
den 18den October ) van 't jaar 1654, zou er iets gebeuren,
dat een einde maakte aan dit leven van verstrooiing. Pascal
is weer gezeten in een rijtuig van den adel, naar de gewoonte
dier tijden met 4 of 6 paarden bespannen. Op de brug, die
van Parijs naar Neuilly leidt, geraken de paarden op hol.
In ijlende vaart storten de voorste paarden op een punt,
2

3

,

4

1) Discours sur la condition des grands, Faugère, Pensées, fragments
et lettres, t. I, pag. 339.
2) Men zie Faugère, Pensées etc. Introduction, pag. LXV en v.

) Faugère, t. a. p. Introduction, pag.^LXII en LXIII.
De hoogl. Quack noemt (Gids, 18, 3, I, pag. 294) verkeerdelijk
den 23sten November, dit was de datum van het perkament.
3
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waar de brug zonder leuning was, in de Seine. Een oogenblik
kantelt het rijtuig over -den rand, maar gelukkig breken de
strengen en het achterspan blijft op de brug liggen. Pascal
is gered. Het is moeilijk uit te maken welk aandeel dit
ongeluk op de brug van Neuilly gehad heeft in wat men
genoemd heeft de tweede bekeering van Pascal, zijn bekeering
tot het kloosterleven. Sommigen meenen dat de bekomen
schrik enkel zijn reeds zwak physiek gestel hevig geschokt
heeft. Opmerkelijk is het zeker, dat geen der beide zusters in
haar levensbericht en correspondentie met een enkel woord
van dit voorval melding maken. Jacqueline spreekt met
zooveel woorden van een inwendigen strijd, die omstreeks
dien tijd in het hart van den broeder gestreden werd. „Tegen
kwam mijn
het einde van de maand September," zegt zij 1
broeder mij bezoeken; bij die gelegenheid opende hij zijn
hart zoo volkomen voor mij, dat ik innig medelijden met
hem kreeg; hij bekende mij dat hij een grooten afkeer had
van de dwaasheden en de genoegens der wereld en dat zijn
geweten hem onophoudelijk beschuldigde." Is het wel noodig,
zou ik willen vragen, de uitwendige gebeurtenis en den
inwendigen strijd geheel van elkander los te maken, te meer
daar we een merkwaardig stukje papier bezitten, dat na
Pascal's dood in de voering van zijn gewaad gevonden is en
dat duidelijk heenwijst naar het gebeurde op de brug van
Neuilly? 't Is het veelbesproken perkament dat ik bedoel, door
Condorcet spottend genoemd: une amulette mystique.
Ik wil het hier in vertaling meedeelen. Bovenaan staat de
dagteekening: Maandag 23 November 1654; daarop volgt
de vermelding van twee martelaren, dan het uur, nauwkeurig
opgegeven: van omstreeks half elf 's avonds tot half één. De
weinige regels 2 luiden als volgt: „Vuur. God van Abraham,
) , „

)

1) Faugère, Lettres, opusc. etc. pag. 356 en v.
2) Faugère, Pensées, fragments etc. t. I, pag. 239 en 240.
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God van Isaak, God van Jacob. Niet der wijsgeeren en der
wijzen. Zekerheid. Levendig besef. Vreugde. Vrede. God
van Jezus Christus. Manen God en uwen God. Uw God
zal mijn God zijn. Vergetelheid der wereld en van alles
buiten God. Hij wordt slechts gevonden op den weg, door
het Evangelie gewezen. Grootheid der ' menschelijke ziel.
Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar
ik heb U gekend. Vreugde, vreugde, vreugde, tranen van
vreugde. Ik heb mij van Hem verwijderd. Mij, den springader
des levenden waters, hebben zij verlaten. Mijn God, zult Gij
mij verlaten? Dat ik in eeuwigheid niet van Hem gescheiden
worde. Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, den eenigen
waarachtigen God en Jezus Christus, dien Gij gezonden
hebt. Jezus Christus, Jezus Christus, ik heb mij van Hem
verwijderd, ik ben Hem ontvlucht, i.k heb Hem- verloochend,
gekruisigd. Dat ik nooit weer van Hem gescheiden worde.
Hij wordt slechts vastgehouden op den weg, door het Evangelie
gewezen. Algeheele en zoete verloochening." Het is zeker
niet noodig een commentaar van 21 bladzijden op deze regelen
te geven, gelijk weleer een welmeendende Carmelieter monnik
deed. l) Voor elk, wien het gegeven is de verborgenheden
van het Koninkrijk Gods te verstaan, leveren deze schijnbaar
onsamenhangende en afgebroken volzinnen een volkomen
verstaanbaren zin op. Niet groot, maar treurig is de moed,
die in staat kan stellen om met deze dingen te spotten. Voor~
waar, men behoeft geen Pascal te zijn om in het leven oogen
men met God iets afspreekt of, om-blikent da
in de taal der H. Schrift te spreken, dat men aan God een
gelofte doet, oogenblikken, dat de bevrijde ziel haar nieuwen
naam waagt te zetten onder een verbintenis met God voor
1 ) Faugère, t. a. p. I, pag. 241. Men zie de schoone woorden van Sainte.
Beuve over het perkament, Port=Royal, 2e éd. 1860. II, pag. 489 en 490.
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het leven. Is het zoo onzinnig, vragen we, door iets zichtbaars, door iets tastbaars zich telkens te willen herinneren
dat deze geloften nu ook moeten betaald worden? Wij hebben
hier vóór ons de gebrekkige uitprinting van sterke aandoe~
ningen, van hemelsche ervaringen, die anders wel ongeschreven blijven, omdat de evenredige klanken ons hier op aarde
ontbreken. 't Zijn, vergun mij de uitdrukking, de geschreven
kloppingen van een hart, dat den ernst van zijn zonden in
't aangezicht ziet, en wederom, 't zijn de geschreven klop~
pingen en trillingen van een hart, dat zijnen God in de armen
is gevlogen, rustend nu aan het hart van den Vader, terwijl
het weent van stille verrukking. „Renunciation totale et
douce", klinkt ons in dat slot niet een bekend woord tegen
uit de geschiedenis van een andere worsteling: „en de zon
rees hem op, als hij door Pniël gegaan was?" 1
Van dit oogenblik af behoort Pascal aan Port-Royal.
Onder 't gehoor van Singlin neemt hij op den 8sten December
van het jaar 1654 het besluit om de wereld geheel vaarwel
te zeggen. Eerst stelt hij zich in betrekking met Port~Royal
der vallei, weldra zien wij hem een kamer betrekken in
Port~Royal te Parijs. „Il témoigna," 2 ) schrijft zijn zuster, „il
témoigna si bien, qu'il voulait quitter le monde, qu'enfin le
monde le quitta." Zijn leven richt hij nu in naar de twee
harde regelen, waaraan hij onwankelbaar getrouw zal blijven
tot aan zijn dood: hij verzaakt alle genot, ook in den on~
schuldigsten zin van het woord, en hij verzaakt allen overvloed.
Waar het maar eenigszins mogelijk is, legt hij er zich op
toe om den dienst en de hulp van anderen te kunnen ontberen. Ik vermeld hier niet al de bizonderheden, 3 ) die ons
)

1) Gen. 32 : 31.

2) Vie de Pascal, pag. 8.
) Vie de Pascal, pag. 12.
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door zijne zuster worden meegedeeld. 't Is in één woord
zijn streven om nergens aan den natuurlijken, den ouden
mensch een rustbed te geven, waarop deze behagelijk de
leden zou kunnen uitstrekken. De zinnen mogen niet gekoesr
terd, niet gestreeld worden, men moet hun geen genoegen
doen, integendeel zij moeten gevoelen dat zij tot een lagere
orde behooren. Om één voorbeeld te noemen: men moet
volgens Pascal eten om zich te voeden, niet om er smaak
van te hebben. De uitdrukking: dit of dat smaakt lekker,
acht hij gelegen op de lijn van het „sensueele". Pascal kon
het woord „lekker" niet uitspreken. Ik kom nog terug op dit
ascetisme, waarover m.i. al te gemakkelijk de staf kan ge~
broken worden, maar toch vraagt men wellicht: heelt dit
leven geen rijpere, geen rijkere vruchten gedragen? Pascal
antwoordt met zijn „Leftres Provinciales" en zijn „Pensées",
en dit antwoord zal waarschijnlijk wel voldoende gerekend
worden.
Wij zijn genaderd tot het jaar der „Leftres Provinciales",
het jaar 1656. De eerste „Provinciale" verschijnt den 23sten
januari van '56, de overige 17 in den loop van '56 en de
eerste drie maanden van '57. Ik sta er slechts kort bij stil,
omdat ik iets langer denk te verwijlen bij de „Pensées", die
voor ons belangrijker zijn. Toch moet ik er iets van zeggen.
„De Roomsch- katholieke Kerk," heeft iemand') gezegd, „heeft
eens voor goed ingezien dat het een hopeloos werk zou zijn
de menschelijke natuur te willen veranderen...... Toegerust
met een menschenkennis van niet altijd even verheven allooi,
laat zij zich noch uit een leerstellig noch uit een kerkelijk
oogpunt aan de eischen óf der strenge logica of der strenge
zedewet veel gelegen liggen; integendeel, zij houdt zooveel

1)

Dr. A. Pierson, Geschiedenis van het Roomsch.Katholicisme I,

pag. 30, 24 en v.
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van die eischen vast of laat er zooveel van vallen als noodig
is om de menschen, gelijk zij in doorsnede zijn, niet van
den Christelijken godsdienst te vervreemden." Dit beginsel,
de kracht en tegelijk de zwakheid der Roomsche Kerk, werd
na de Hervorming door de volgelingen van Loyola uitgesponnen tot een stelsel van loven en bieden, van onderhandelen
met het kwaad, waarbij alle waarachtige zedelijkheid in
't gedrang kwam. 't Was het streven dezer machtige Orde
om de Roomsche kerk tot elken prijs weer katholiek te doen
worden en te doen blijven. Tot elken prijs: het kort, begrip
van hun moraal vindt men in 't versje van la Fontaine:
„veut-on monter sur les célestes tours, chemin pierreux grande
rêverie, Escobar fait un chemin de velours."
De geest der hervorming was echter uit de Roomsche kerk

niet geweken. In den ban gedaan door het Concilie van
Trente, onophoudelijk op den mond geslagen door de Jezuïeten,
kwam die geest weer aan 't woord in het zoogenaamde
Jansenisme, dat zijn krachtigen steun vond in de Congregatie
van Port~Royal. Op twee voorname punten geraakte het
Jansenisme in conflict met de gaandeweg veld winnende
richting der Roomsche kerk, die zich op het gebied der
kerkelijke organisatie uitte in centraliseering van alle macht
in den persoon des pausen, en op het gebied der leer in
verminking der belijdenis van Gods vrije genade. De strijd
kon niet uitblijven. De uitwendige aanleiding tot het losbranden
van den strijd mag ik als bekend onderstellen. De Jezuïeten
meenden te moeten beginnen, rekenende met het voordeel dat
hij, die begint, één slag voor heeft. Den domper van een
pauselijke bul zouden zij zetten op de vrije beweging des
gewetens, en intusschen voortgaan met de bereiding der ver~
doovende middelen, die de gewetens der menschen in slaap
zouden houden. Zij begrepen niet dat er gewetens waren,
die wel eens zoo georganiseerd konden zijn, dat zij den slaap
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niet konden vatten. Pauselijke bullen verschijnen, waarin de
leer van Jansenius en met name de vijf bekende stellingen
veroordeeld werden. Maar men is nog niet tevreden. Er
moet een kras strafexempel gesteld worden, de aanhangers
van Jansenius en St. Cyran moeten getroffen worden in één
persoon. Die persoon is Arnauld, die het gewaagd heeft den
bisschop van Yperen te verdedigen. Hij moet vernederd
worden. De schrapping van zijn naam uit de rol der doctoren
in de theologie wordt bij de Sorbonne gevraagd en verkregen.
De zege schijnt nu volkomen.
De lieden van Port-Royal zijn door dit alles diep verslagen;
terwijl het proces tegen Arnauld nog gaande is, steken zij
de hoofden bij elkander en overleggen wat te doen. Slechts
één middel blijft over; de strijd moet van zijn theologische
spitsvondigheden ontdaan en gebracht worden vóór de recht~
bank van het publiek. Maar wie zal het doen? Arnauld
beproeft het, maai de proef valt slecht uit. Pascal wordt
gepolst, aangemoedigd, laat zich vinden. De lectuur der „Pro~
vinciales" is een letterkundig genot van den eersten rang.
Gij zijt niet begonnen met lezen of gij stelt reeds aanstonds
levendig belang in de behandelde kwestiën, zóó transparent
worden ze uiteengezet. Men heeft gezegd 1 ) dat men bij het
lezen der „Provinciales" beurtelings aan Molière en aan
Demosthenes denkt. 't Zijn fijne comedies, tintelend van ironie,
en gloeiende philippica's, waarin soms elk woord kan trillen
van heilige verontwaardiging. Nu eens sleept de onweerstaanbare macht van het comische u mee, dan weer ziet ge den
stroom der verontwaardiging langzaam aanzwellen, maar zon~
der dat die stroom ooit buiten zijn oevers treedt. Zelden
ontmoet men een schrijver, die zoo de kunst verstaat om in de
hoogste spanning der ziel zich in te binden en maat te houden.
1

) Vinet t. a. p. pag. 283.
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De eerste drie „Provinciales" loopen in hoofdzaak over de
kwestie-Arnauld; in de volgende tast Pascal de zedeleer der
jezuïeten zelve aan en scheurt hij het spinrag van hun sofismen
uiteen. Van de 4de tot de 11 de „Provinciale" treedt een pater
Jezuïet op, die zich door Pascal laat uithooren over al de fijne
distincties der Jezuïetische leer. Men krijgt gedurig medelijden
met den goedigen pater, hij merkt nooit dat hij beet genomen
wordt; als de ondervrager hem nu en dan in de rede valt
en met bezwaren voor den dag komt, weet hij niet hoe hij
't heeft, hij staat verbluft, hij zal er zijn Casuïsten en Aristoteles
eens op nazien, en als dat niet helpt, dan zal hij er met
onze paters over spreken, die zullen wel een antwoord kunnen
geven, „we hebben hier zeer schrandere menschen," zegt hij.
Ook in de fictie lijdt het zedelijk karakter van den onder~
vrager geen oogenblik schade. Dat de goede pater niet
merkt wien hij vóór zich heeft, ligt aan zijn domheid; hij
wordt dikwijls genoeg in 't nauw gebracht, maar hij vindt
dat alleen lastig, de man is zeldzaam goed van vertrouwen.
De 10de „Provinciale" sur l'amour de Dieu en de 14de
sur l'homicide vormen ontegenzeglijk de glanspunten in het
geharnaste betoog. Laat ik eenige weinige regelen mogen citeer
ren uit het aangrijpend slot van den 14den brief, waarin Pascal
de schandelijke manier in 't licht stelt, waarop door de jezuïeten
in allerlei gevallen de doodslag verontschuldigd en goed
gesproken wordt. Van den aanvang af gloeit de verontwaardiging onder den kalmen gang der redeneering, totdat
zij eindelijk begint te koken. „Een ongekend afgrijzen gevoelt
de kerk, deze reine bruid van den Zone Gods, van het
dooden van den naaste; naar het voorbeeld van haren
Bruidegom stort zij wel haar bloed voor anderen, maar voor
haar zelve vergiet zij geen bloed. Zij beschouwt den mensch
niet enkel als mensch, maar als -beelddrager van God. Een
heiligen eerbied heeft zij voor elken mensch, die tot oneinr
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digen prijs gekocht is om een tempel van den levenden God
te worden. Een mensch te dooden zonder het bevel van God
acht zij niet enkel een moord, maar een heiligschennis, waar~
door zij beroofd wordt van een harer leden, en of dat lid
getrouw is of ontrouw, altijd beschouwt zij hem als een
harer kinderen of als een, die het worden kan...... De kerk
heeft zulk een afkeer van bloed, dat zij ongeschikt keurt
om haar altaren te bedienen hen, die bij een doodvonnis
betrokken zijn geweest...... Let er op, mijne Vaders, hoe
teer en voorzichtig het wereldlijk gerecht met het leven der
menschen omgaat, en vergelijkt daarmede de wijze, waarop
gij er over beschikt. In uwe wetten is er maar één rechter,
en die rechter is de beleedigde persoon zelf. Hij is tegelijk
rechter, partij en beul. Hij eischt van zich zelven den dood
van zijn vijand, hij beveelt hem, hij legt hem aanstonds
ten uitvoer, en zonder eenigen eerbied noch voor het lichaam
noch voor de ziel van zijn broeder, doodt en veroordeelt
hij hem, voor wien jezus Christus gestorven is, en dat alles
om een klap te vermijden, of een lastering, of een smadelijk
woord, of andere beleedigingen...... Waar zijn wij toe gekomen, mijne Vaders? Zijn het monniken en priesters die zoo
spreken? Zijn het Christenen? Zijn het Turken? Zijn het
menschen, zijn het duivelen? En zijn het mysteriën, door het
Lam aan de leden z ij ner gemeenschap geopenbaard, of
afschuwelijkheden, door de oude slang ingeblazen aan degenen, die in haar gevolg zijn? In één woord, mijne Vaders,
waarvoor wilt gij dat men u houde, voor kinderen van het
Evangelie of voor vijanden van het Evangelie? Er is geen
middelweg. Wie niet met jezus Christus is, is tegen Hem.
Er zijn twee volken en twee werelden over de geheele
aarde, gelijk Augustinus zegt: de wereld der kinderen Gods,
die een lichaam vormt, waarvan jezus Christus het hoofd
en de koning is, en de Gode vijandige wereld, waarvan
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de duivel het hoofd en de koning is. En daarom wordt
Jezus Christus de koning en de God der wereld genoemd,
omdat hij overal onderdanen en aanbidders heeft, en de
duivel wordt ook in de Schrift de overste der wereld en de
God dezer eeuw genoemd, omdat hij overal aanhangers
en slaven heeft. Jezus Christus heeft in de kerk, die zijn
gebied is, de wetten vastgesteld, die hij wilde. Jezus
Christus heeft er een eer in gesteld te lijden, de duivel
daarentegen om nooit te lijden. Jezus Christus heeft de
zijnen geleerd, om, wanneer zij op de rechterwang geslagen
worden, ook de andere toe te keeren, en volgens de leer
van den duivel moet men hen, die ons beleedigen,
dooden...... Ziet nu, mijne Vaders, tot welk van de beide
rijken gij behoort. Gij hebt gehoord de sprake van de stad
des vredes, die het mystiek Jeruzalem genoemd wordt, en gij
hebt gehoord de sprake van de stad der verdeeldheid, die de
Schrift het geestelijk Sodom noemt; welke van deze spraken
verstaat gij, welke spreekt gij ?...... Beluisteren wij eens de
sprake van uwe school en ondervragen wij daarover eens uwe
schrijvers...... Bedenkt, om des te meer den moord te
verafschuwen, dat de eerste misdaad der bedorven menschen
een moord is geweest van den eersten rechtvaardige, dat
hun grootste misdaad geweest is een moord van het hoofd
van alle rechtvaardigen, en dat de doodslag de eenige
misdaad is, die tegelijk den staat, de kerk, de natuur en de
vroomheid vernietigd." Wij hebben een onweder bijgewoond,
dat zich ontlastte boven het hoofd der Jezuïeten, en wil
men nu eens zien hoe gemakkelijk de helder-blauwe lucht
door 't zwarte zwerk heenkomt, men leze dan het postscrip,tum van deze zelfde 14de „Provinciale." Een Jezuïet had
iemand een slag in 't aangezicht gegeven, Pascal spot nu
met de goede paters, die zich pijnigden met de belangwekr
kende kwestie of enkel een slag met de vlakke hand dan
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wel of ook een slag met de vuist een oorvijg moest
genoemd worden. Onbetaalbaar ondeugend zegt hij: „ik
weet niet wie deze kwestie beslissen moet, mais je croirais
cependant que c'est au moins un soufflet probable. Cela me

met en sureté de conscience."
In de 16de „Provinciale" wordt op iets gezinspeeld, dat
den overgang tot de „Pensées" gemakkelijk maakt. 't Is de
schoone passage, waar Pascal als kampioen optreedt van
de heilige maagden van Port-Royal. „Wreede, laffe vervol~
gers," zoo heet het daar aan het adres der „révérends pères,"
„moeten dan de meest afgelegen kloosters geen wijkplaatsen
zijn tegen uw lasteringen? Terwijl deze heilige maagden
nacht en dag jezus Christus aanbidden in het heilig sacrament,
houdt gij nacht en dag niet op overal te verspreiden dat
zij niet gelooven dat Christus in de eucharistie is en zelfs
niet aan de rechterhand van zijnen Vader, en gij snijdt
haar openlijk af van de kerk, terwijl zij in het geheim voor
u en de geheele kerk bidden. Gij lastert degenen, die
geen ooren hebben om u te hooren en geen mond om u
te antwoorden. Maar jezus Christus, onder wiens vleugelen
zij zich thans verschuilen om eens met Hem te verschijnen
in heerlijkheid, hoort u en geeft u antwoord voor haar.
Men hoort heden die heilige en vreeselijke stem, die de
natuur verschrikt en de kerk vertroost." Pascal doelt op
het wonder 1 ) , dat naar zijn innige overtuiging in PortRoyal had plaats gegrepen met zijn nichtje, Marguerite
Périer. Het tienjarig kind leed aan een tranenfistel; op
zekeren dag raakte een der zusters het kranke oog
aan met den doorn uit -de doornenkroon van Christus,
,die in Port-Royal bewaard werd. In weinige oogenblikken
was het oog genezen. Dit wonder verkwikte te rechter tijd de
verslagen zielen in Port-Royal, 't was een lichtstraal uit den
1

) Vie de Pascal, pag. 10.
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Hooge in den donkeren nacht der vervolging, die aangebroken
was. God maakte blijkbaar de zaak van Port-Royal tot de
zijne: „Dieu a daigné dans nos jours agir vraiment en Dieu",
zingt Jacqueline. Pascal is ook verrukt, hij staat getroffen
alsof het wonder met hem zelven ware voorgevallen. Zijn
onuitsprekelijke vreugde zal de vruchtbare bron van nieuwe
inspiratie worden. 1 ) De neerschietende lichtstraal had een
vonk weer wakker geroepen, die nog altoos sluimerde in
zijne ziel. Wat eens kiemde in den tijd der verstrooiing, 't
had 'slechts op dezen lichtstraal gewacht. Staande thans
tusschen het ijdele leven van die dagen en het reine licht
van Boven, dat nu zijn ziel vertroostte, wordt hij van deze
twee gedrongen, en het oogenblik is geboren dat de onsterr
felijke „Pensées" te midden van allerlei stoornis en onder
aanhoudend en steeds verergerend lijden van tijd tot tijd op
het papier zullen geworpen worden. Want inderdaad, zóó
moet het schrijven der „Pensées" genoemd worden. Pascal
kan geen geregeld boek 2 ) schrijven, zijn lijden laat het hem
niet toe, maar om ons schadeloos te stellen zal hij in zijn
„Pensées" de stof voor tien boeken geven.
De „Pensées" zijn de „gouttes de son existence spirituelle",
de „Pensées" zijn Pascal zelf, Pascal, zooals hij zucht en
juicht, worstelt en overwint, twijfelt en gelooft, nu afdalend
in diepe en donkere afgronden, dan weer als een adelaar
toeschietend op het ongeschapen licht. Die ze gelezen heeft,
begrijpt den volzin van Vinet: 3
ce livre, didactique en
)

„

1) Vie de Pascal, pag. 10.
2) Vinet, t. a. p. pag. 13: „Les Pensées" ne sont point un livre, cette
observation est nécessaire pour les faire bien juger etc."
3 ) Vinet, t. a. p. pag. 19. Wedijverend met Vinet in bewondering,
schrijft de hoogl. Quack: „De Pensées blinken als een verloren schil,
derij van Rembrandt, die voor het eerst ontdaan is van al het latere
bijwerk en de korst van het stoffige vernis, en nu in haar somberen
koperen gloed ons toestraalt. Zoo trotsch is nooit op aarde gespro:
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apparence, es tour-a-tour un drame, un véhémente satyre,
une philippique, une élégie, un hymne. Pascal méprisait la
poésie, a-tril su qu'il était grand poète?" Ik wil trachten in
breede trekken den gang dezer „Pensées" te schetsen. De
draad, die ze verbindt, ligt niet op de oppervlakte, geen
wonder, zij zijn uitgekomen na Pascal's dood. Pascal is om
zoo te zeggen betrapt in de werkplaats. Zou zijn werk er
minder om zijn? Ik meen van neen, wij hebben nu het oor~
spronkelijke „en flagrant délit", het oorspronkelijke met al
zijn aanstootelijkheden en ongerijmdheden, maar ook in zijn
eersten gloed en zijn eerste kracht. Het opsporen en blootleggen van den gang der „Pensées" levert een eigenaardig
zedelijk voordeel op. Onze oude theologen zouden het een
ontdekkend werk genoemd hebben. En inderdaad, men moet
iets durven, als men met Pascal alleen durft zijn; hij zal u
dingen zeggen, waarnaar men zoo niet vraagt in 't gedruisch
van 't leven, dingen, die wij zoo niet weten willen en die
juist daardoor onophoudelijk voedsel geven aan de nooit ge~
stilde levenspijn. Langs vreeselijke afgronden voert hij u, hij
zegt geheimen hardop, waarbij gij hem de hand op den mond
zoudt willen leggen, en dan weer kan hij op zoo onbeschrijfelijke teere wijze klanken geven aan 't hoogste en beste,
dat een menschenhart vervullen kan.
dat het
Met fijnen takt merkt de hoogl. Quack op
middelpunt der ,, Pensées" toch eigenlijk gevonden wordt in
1

)

„

ken, als in die telkens afgebroken zinnen van Pascal. In bitterheid
en wrangheid triomfeert deze stijl. Hij overtuigt niet; neen, hij ontzet
en overweldigt ons. De ontzaglijkheid dezer vaart maakt ons stil
en doet ons ons zelf verlaten gevoelen, totdat eensklaps de toon der
teederste liefde ons bijna doet weenen. Voorbij is dan de despotieke
adem, en de kleuren van den regenboog vertoonen zich te aandoen.
lijker, omdat zij afsteken tegen zoo duister een achtergrond ". (Gids
1873, I pag. 313.)
1
Gids 1873, I pag. 315.
)

76de verdeeling van het heelal in drie rangen: den rang
of kring der stoffelijkheid, den rang der gedachten of der
geesten en den rang der Liefde." De bedoelde woorden 1
luiden verkort als volgt: „de groote genieën hebben hun rijk,
hun glans, hun grootheid, hun overwinningen. Zij zijn ver~
heven boven de grootheid en de grooten van het vleesch.
Zij worden gezien door den geest, niet door de oogen. De
heiligen hebben hun rijk, hun glans, hun grootheid, hun
overwinningen. Zij zijn verheven boven de grootheid van
het vleesch en van den geest, die niet tot hun orde behooren.
Zij worden gezien door God en de engelen, niet door de
lichamen noch door weetgierige geesten, God is hun genoeg~
zaam deel. Archimedes, zonder glans van geboorte, zal in
blijvende vereering zijn. Hij heeft geen veldslagen geleverd,
)

maar hij heeft aan 't gansch heelal bewonderenswaardige

uitvindingen achtergelaten. 0, wat is hij groot en schitterend
voor de oogen van den geest! jezus Christus, zonder bezitting
en zonder eenig voortbrengsel van wetenschap naar buiten,
is in zijn orde van heiligheid. Hij heeft geen uitvindingen
achtergelaten, hij heeft geen schepter gevoerd, maar hij is
nederig, geduldig, heilig voor God, schrikkelijk voor de
duivelen, zonder Benige zonde. 0, wat is hij gekomen in
groote staatsie en met ongewonen luister voor de oogen van
het hart en die de wijsheid verstaan! ...... Alle lichamen, het
firmament, de sterren, de aarde en de koninkrijken zijn niet
waard den minste der geesten, want de geest kent dat alles
en zich zelven, en de lichamen kennen niets. Alle lichamen
en alle geesten te samen en al hun voortbrengselen zijn niet
waard de minste beweging der liefde; die behoort tot een
orde, die oneindig verhevener is. Uit alle lichamen te samen
kan men niet de minste gedachte persen, dit is onmogelijk
1

) Faugère, Pensées, fragments etc. t. II pag. 331.
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en behoort tot een andere orde. Alle lichamen en alle geesten
te samen zouden niet ééne beweging van ware liefde kunnen
voortbrengen, dit is onmogelijk en behoort tot een orde, die
bovennatuurlijk is."
Wie deze schoone woorden verstaat, -- en ook de arme
naar de wereld en de minder bevoorrechte naar den geest,
die toegelaten werden tot de orde der eeuwige Liefde, kunnen
ze verstaan, — wie ze verstaat, heeft den sleutel in handen
tot verklaring der „Pensées." Een gansche methode van
apologie wordt in deze weinige regelen onthuld. Pascal maakt
zich volstrekt geen illusie dat hij door redeneering eenig mensch
waarlijk overtuigen en brengen zal tot kennis der waarheid. „Ik
zal het niet ondernemen," zegt hij, l) „om met natuurlijke gron~
den het bestaan van God of de Drieëenheid of de onsterfelijk
ziel of iets van dien aard te bewijzen, niet enkel omdat-heidr
ik mij niet sterk genoeg gevoel om in de natuur gronden
te vinden, waardoor verharde atheïsten overtuigd kunnen
worden, maar omdat die kennis zonder jezus Christus nutteloos
en onvruchtbaar is. Wanneer een mensch overtuigd ware, dat
de evenredigheden der getallen onstoffelijke, eeuwige waarheden zijn en van een oorspronkelijke waarheid afhangen,
waarin zij gegrond zijn en die men God noemt, zoo meen ik dat
hij voor zijn zaligheid nog weinig gevorderd zou zijn." Pascal
is diep overtuigd van de machteloosheid van het verstand om
tot iets anders, iets meer te komen dan tot een abstracte
zekerheid b.v. omtrent Gods bestaan, om te komen tot een
waarachtige kennis van God. Want God kennen is volgens
hem God bezitten, „gouter Dieu". Er is een orde van het
koninkrijk Gods, een orde van waarheid, die de godsdienstige
heet, tot welke men alleen toegang heeft langs den weg van
het reine en gereinigde hart. „In de groote kwestie van de
1

) Faugère, Pensées, fragments etc. t. II pag. 115.
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waarheid des Christendoms," zegt Vinet „heeft Pascal weer
in eere hersteld de zedelijke faculteiten, die van het stemrecht
beroofd waren ten faveure van de verstandelijke vermogens.' '1)
Wij komen nu tot de eigenlijke apologie. 2) Pascal heeft
opgemerkt dat de menschen gaarne met zich zelven bezig zijn,
hij zal daarvan partij trekken, hij zal tot den mensch spreken
over zijn wezen, natuur, toestand, waarin hij verkeert, en zoo
den weg banen om hem te spreken over God. De weg zal
niet zijn van den godsdienst tot den mensch, maar van den
mensch tot den godsdienst. De ellende van den mensch zonder
God, de zaligheid van den mensch met God, ziedaar het
eenvoudig, maar tegelijk alles omvattend plan van het werk.
's Menschen ellende vloeit uit drieërlei bron; wij hebben
onuitroeibare behoeften, die niet bevredigd worden, wij heb~

ben behoefte aan waarheid, aan geluk, aan recht.
a. Wij hebben behoefte aan waarheid. Wat is nu onze
toestand? Wij zijn de speelbal der „puissances trompeuses." 3)
Het oordeel wordt telkens verschalkt door de verbeelding,
die scheiding maakt tusschen de waarheid ei ons; verzwakt
door zware en geringe ziekten; beneveld door allerlei afleiding;
in dienst genomen door het eigenbelang, een wonderlijk
instrument om ons op aangename wijze de oogen uit te steken;
beheerscht door den wil. Staan wij tegenover de stoffelijke
wereld, wij zien de oneindigheid boven ons en de oneindigheid
onder onze voeten. Wat is de mensch tegenover den Oneindige,

1) Vinet, t. a. p. pag. 110.
2) In dit zeer beknopt overzicht van den gang der apologie volgen
wij het „plan", door Etienne Périer uit den mond van Pascal zelven
opgeteekend (Faugère, t. a. p. I, pag. 272 en v.) en door Dr. Wijnmalen
op overtuigende wijze gehandhaafd tegenover de reconstructie van
Astié. Men vergelijke Dr. W.'s dissertatie: Pascal als bestrijder der
Jezuïeten en verdediger des Christendoms (1865), vooral de paragraaf,
die handelt over „het plan der apologie van Pascal."
-3 ) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 47 en v.
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wat is hij tegenover het Heelal? Deze zichtbare wereld is niets
dan een onmerkbaar stipje op den onmetelijken boezem der
natuur.') Wat is de mensch dan eigenlijk te midden der natuur?
Een Niets in betrekking tot het oneindige, een Alles in be~
trekking tot het niets, het midden tusschen Niets en Alles. Het
einde en het begin der dingen is voor ons gehuld in een ondoor~
dringbaren nevel. ) Ziedaar onze ware toestand. Wij zijn niet
in staat iets zekers te weten en wij kunnen toch niet gezegd
worden niets te weten. Het nadenken brengt ons van
onkunde tot onkunde: van onkunde, die zich zelve niet
kent, tot onkunde, die zich zelve kent. Wij drijven op een
uitgestrekte midden -zee als wij aan eenig punt ons zouden
willen vasthouden, bemerken we dat het wankelt, het ontr
glipt aan onze hand en ontwijkt op een eeuwige vlucht.
b. Wij hebben behoefte aan geluk. Wij zoeken het op
allerlei wijzen, op allerlei wegen. Een inwendig besef zegt
ons dat wij 't in ons zelven moesten vinden, maar wij beginnen
met het buiten ons zelven en bij de uitwendige dingen te
zoeken. Als wij niet slagen in dat zoeken, zijn wij ongeluk~
kig, en als wij meenen te slagen, zijn we niet gelukkig. Dit
verwijst ons weer naar ons zelven. Maar wat vinden wij
daar? Niets, dat ons waarlijk bevredigen kan. Men kan de
lieden niet hard vallen, die buiten zich zelven vluchten. Zij
vinden het geluk niet, 't is waar, maar zij ontvluchten zich
zelf, wellicht het eenig verstandige, dat een mensch doen
kan, die aan zich zelf is overgelaten. Ziedaar het geheim
van de rustelooze agitatie der menschen. Wat is de oorzaak
dier agitatie? Het is voor den mensch een ondragelijke
straf om met zich zelf alleen te zijn. ) Hij ontvlucht zich
2

3)

4

1) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 64.
2) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 66.
3) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 71.
4) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 34.
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zelf, hij verstrooit zich, hij ijlt het leven door, hoe vluchtig
het ook zij. Alles biedt hem hierin de behulpzame hand.
Van der jeugd af leert men hem zorgen voor eer en goer
deren, nemen allerlei bezigheden hem in beslag, „on le
charge d'affaires." Dit alles slooft den armen mensch af. Een
vreemde manier om hem gelukkig te maken! Maar neem
hem dat alles eens van -den schouder, dan is hij wederom
ongelukkig, want dan is hij alleen! 1 ) Al het ongeluk van den
mensch komt daarvan dat hij de kunst niet verstaat om
rustig in een kamer te blijven. 2 ) De dorst naar geluk zou
slechts gestild kunnen worden door het hoogste goed. Wat
is dat hoogste goed? Ziedaar een vraag, die de mensch
reeds sedert duizenden van jaren heeft gesteld aan al wat
hem omgeeft, aan al de wezens der natuur, aan de ondeugd
en aan de misdaad, zelfs aan den dood, en hij ontvangt op
al zijn vragen alleen dit antwoord: wij zijn het niet. De
oneindige afgrond, die blijft gapen, kan slechts gevuld worden
door iets oneindigs en onveranderlijks, d.i. door God zelven.' )
c. De mensch is onmachtig om tot waarheid en tot waar
geluk te komen, ook ' zijn behoefte aan recht wordt niet
bevredigd. Het woord is ons bekend, maar de zaak ont~
breekt ons. De begrippen van recht en onrecht zijn wel
bewaard in het geweten der menschen, maar hoeveel ontr
breekt er niet aan de toepassing in het werkelijk leven!
Allerlei invloeden laten zich hier gelden: de invloed van den
tijd, van het volk, van het klimaat, van de meerdere of
mindere beschaving. Drie graden poolshoogte keeren de
geheele rechtsgeleerdheid onderst boven! Een meridiaan beslist
over de waarheid! Het recht heeft zijn tijdperken. Vermaken
lijke gerechtigheid, die door een rivier of een berg bepaald
1) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 31.
2) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 32.
3

) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 122.
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wordt! Waarheid aan deze zijde der Pyreneën, dwaling aan de
andere zijde! 1 ) Wij hebben van nature geen wetenschap,
geen begrip van het recht, wij kennen geen onveranderlijk
recht en wij zien het nergens heerschen.
Ziedaar 's menschen ellende, want ellendig is de mensch,
die onuitroeibare behoeften heeft en ze nergens bevredigd
ziet. En wat die ellende volkomen maakt, is de inwendige
oorlog van de rede tegen de hartstochten, waarin de over
winning aan beide zijden onmogelijk is. Nog eens: ziedaar
's menschen ellende, maar een ellende, die zijn grootheid
bewijst. „Nos misères sont misères de grand seigneur, misères
d'un roi dépossédé." 2 ) Dat wij vruchteloos zoeken naar
waarheid is onze ellende, dat wij er naar zoeken is onze
grootheid dat wij te vergeefs grijpen naar geluk is onze
ellende, dat niets ons bevredigt buiten God is onze groot~
heid. Onze ellende bewijst onze grootheid en onze grootheid
bewijst onze ellende. De mensch is ellendig, omdat hij het
is (verheven tautologie) , en hij is groot, omdat hij weet dat
hij ellendig is. 3 ) Welk een onbegrijpelijk wezen is de mensch,
welk een wonderbare vereeniging van de meest tegenstrijdige
dingen! „S'il se vante," roept Pascal uit, „je 1'abaisse, s'il
s'abaisse, je le vante et le contredis toujours, jusqu' a ce
qu'il comprenne qu'il est un monstre incomprehensible."
Te midden van al deze onzekerheden en tegenstrijdigheden
is het leven zelf zoo onzeker. Tusschen ons en de hel of
den hemel is slechts het leven, de breekbaarste zaak ter
wereld. Met één achteloos daarheen geworpen volzin teekent
Pascal dit breekbaar en raadselachtig bestaan, dat wij het
menschelijk leven noemen: „het laatste bedrijf is altijd
bloedig, hoe schoon ook voor het overige de comedie
4)

1)
2)
3)
4)

Faugère, t. a. p. t. II, pag. 126.
Faugère, t. a. p. t. II, pag. 82.
Faugère, t. a. p. t. II, pag. 83.
Faugère, t. a. p. t. II, pag. 89.
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geweest zij; ten slotte werpt men .wat . aarde over ons heen
en dan is 't voor goed gedaan." 1 ) Pascal begrijpt niet hoe
er iemand kan zijn, die in zulk een toestand gerust kan
voortleven. 't Is hem dan ook . te doen om den mensch
ongerust te doen worden omtrent zich zelven. Is dat gevoel
van onrust sterk genoeg, dan zal hij de vraag stellen waar~
heen de mensch zich wenden moet om rust - en vrede.
Hij gaat nu eerst met dezen mensch tot de wijsgeeren
van alle tijden, Stoïcijnen en ,Epicuristen, Epictetus en Mon~
taigne, Pyrrhonisten en Dogmatisten komen aan 't woord
en worden geraadpleegd. Maar geen der wijsgeeren 2 ) heeft
het raadsel opgelost. Allen hebben één term van het probleem
uitgewischt. Sommige wijsgeeren hebben den mensch gewezen
op zijn grootheid, maar zonder zijn ellende te noemen: zij
hebben den mensch bedrogen en hoogmoedig gemaakt;
anderen hebben hem gewezen op zijn ellende, maar zonder
zijn grootheid te noemen: zij hebben den mensch vernederd
en tot wanhoop gebracht. De Pyrrhonisten beweren dat
alle menschelijke kennis onzeker is, zij worden beschaamd en
weerlegd door de natuur; de Dogmatisten geven voor dat
de mensch de geheele waarheid kan kennen, zij worden
weerlegd door de rede. „Waarheen zult ge u wenden,
o mensch, die door uw natuurlijke rede wilt weten wat uw
waarachtige toestand is? Erken dan, o trotschaard, welk
raadsel gij u zelven zijt; verootmoedig u, onmachtige rede,
zwijg, zwakke natuur; verneem van uwen Meester uw waar~
achtigen toestand, hoor God!" 3 ) In de scholen der wijsgeeren
wordt de oplossing van het probleem niet gevonden, maar
hierbij kan de onrustig geworden mensch niet blijven staan, hij
moet voort. De apologeet zal nu met hem gaan langs de
1) Faugère, t. a. p. t. I, pag. 214.
2) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 91 en 153.
3 ) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 104.
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verschillende godsdiensten der wereld, hij zal aan alle ééne
vraag stellen n.l. deze of zij kunnen verklaren het raadsel van
's menschen grootheid en ellende. Zeer kort staat hij stil bij
de heidensche godsdiensten en bij den godsdienst van Mor
hammed; daar ontdekt zijn oog in een hoek der wereld een
bizonder volk, afgezonderd van alle andere volken der aarde.
't Is een merkwaardig volk: 1 ) de eenheid van het Joodsche
volk, zijn voortduring, zijn vroegere en tegenwoordige toer
stand, zijn karakter, zijn wetgeving, dit alles boeit zijn geest.
Hij slaat de heilige boeken der joden op, daar leest hij op
de eerste bladzijde dat de wereld geschapen is door God,
en dat die God den mensch geschapen heeft naar zijn
beeld. Dit verklaart ongetwijfeld 's menschen, grootheid,
maar nu zijn ellende? Hij leest verder en wat hij daar verneemt van de eerste zonde, doet een helder licht stralen over
's menschen ellende. De mensch is gevallen: in dat woord
of liever in dat feit is de sleutel gevonden tot verklaring van
zijn grootheid en ellende beide.
Wij volgen thans het betoog niet verder op den voet;
de verdediging komt nu min of meer in het vaarwater der
gewone apologie, met dit onderscheid dat het meest gewone
onder de hand van Pascal niet zelden de kracht van het
buitengewone erlangt. Langs den draad van profetieën en
typen komt Pascal eindelijk tot jezus Christus, tot Hem, dien
hij op schoone wijze noemt „een God, tot wien men zonder
hoogmoed nadert, en voor wien men zich neerbuigt zonder
wanhoop." 2 ) Men leze Pascal's „mystère de Jesus", 3 ) die
van liefde en stille verrukking gedrenkte woorden, die onger
merkt overgaan in een samenspraak met jezus. Als hemelsche

1) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 185 en v.
2) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 314.
3 ) Faugère, t. a. p. t. 11, pag. 338-343.
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muziek ruischen de woorden uit den mond van den goddelijken Spreker: „wees getroost, gij zoudt mij niet zoeken,
indien gij mij niet gevonden hadt. Ik dacht aan u in mijn
doodstrijd, ik heb vele druppelen bloeds voor u doen vloeien.
Wilt gij dan altijd dat het mij bloed blijft kosten zonder dat
gij tranen geeft? De geneesheeren zullen u niet genezen,
want gij zult sterven. Ik ben het, die u genees en die het
lichaam onsterfelijk maak."
Ik gaf een kort en uit den aard der zaak onvolledig overzicht
van rijke gedachten. Indien het mij eenigszins gelukt is in
't groot den gang der „Pensées" te toonen, zal men zonder veel
moeite den theologischen stempel dezer gedachten herkend
hebben. De theologie der „Pensées" zou men geëleveerd
jansenisme kunnen noemen. Gods souvereine genade verstijft
nergens tot een star, afgetrokken leerstuk, dat haar ervaring op
zijde dringt; die souvereine genade is de nieuwe bloeiende
levensbodem, waarin Pascal zich overgeplant weet met zijn
gansche bestaan; haar verheerlijkt, haar aanbidt hij, „maar op
een wijze," zegt Vinet, „die aan de menschelijke vrijheid wel
nooit minder stof tot beklag heeft gegeven." 1 ) Voor het-licht
overige was en bleef Pascal jansenist en als jansenist is hij
gestorven. Om hem te waardeeren is het niet noodig met Lange
te zeggen: „hij was Protestant en wist het niet, de laatste
groote heremiet van Port-Royal." 2 ) Wat hij niet wist weet
hij nu, en wat hij nu weet, zal nog wel iets anders zijn dan
Protestantisme of Jansenisme!
„Les médecins ne te guériront pas, car to mourras." Dit
aandoenlijk woord zou spoedig in vervulling gaan. Dit rijke
leven kon voor goed geknakt heeten op 35- jarigen leeftijd. De
laatste 4 jaren, schrijft zij ne zuster, waren een aanhoudende
) Vinet, t. a. p. pag. 233.
y) Herzog's Real- Encyclopedie (1ste uitg.) Band XI, Art. „Pascal",
pag. 139.
1
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wegkwijning. 1) Slechts in de jaren 1657 en 1658 was
het hem mogelijk zich eenigszins geregeld bezig te houden
met den arbeid, die geheel zijn ziel vervulde. Na die jaren
mocht hij dikwerf niet lezen of schrijven; liet zijn lijden het
maar even toe, dan schreef hij zijn gedachten op losse stukjes
papier. Hij droeg zijn lijden met bewonderenswaardig ge~
duld. Nooit kwam een klacht over zijn lippen. Als een
gehoorzaam kind vervulde hij stipt, zoolang het hem mogelijk
was, al zijn godsdienstplichten. 2 ) Nog eenmaal zou de weg~
kwijnende vlam even opflikkeren. Pascal zou een gelijksoortig
oogenblik doorleven als zijne zuster Jacqueline. Zij was
gestorven, kon men zeggen, van droefheid en ergernis over
de onderteekening van een formulier, waarbij men instemming
betuigde met de pauselijke bul, die de vijf stellingen van
Jansenius veroordeelde. Boven dat formulier, was een „entête"
geschreven, waarin men zijn voorbehoud maakte. Maar juist
daarin was voor het fijne gevoel van Jacqueline het onware
en dubbelzinnige gelegen, dat den christen onwaardig is. Er
is wederom sprake van zulk een .,entéte". De vrienden zijn
ten huize van Pascal vergaderd. 3 ) Allen pleiten voor, Pascal
alleen tegen het voorbehoud, dat in zijn oog onoprecht en
een verloochening van de waarheid is; hij gevoelt dat het
niet kan, niet mag. Maar 't gelukt hem niet de anderen te
overtuigen. Na geruimen tijd opgewekt gesproken te hebben,
wordt hij opeens zoo aangegrepen door smart, dat hij het
bewustzijn verliest. Als hij weer bijgekomen is, geeft hij op
de vraag, wat hem gedeerd heeft, ten antwoord: „toen ik
al deze mannen, aan wie God, naar ik meen, de waarheid
had doen kennen, zag wankelen en wijken, werd ik zoo
1) Vie de Pascal, pag. 11.
2) Vie de Pascal, pag. 18.
3 ) Cousin, Jacqueline Pascal, pag. 397 en v.; Faugère, Lettres,
opusc. etc. pag. 462 en v.
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overmand door smart, dat ik er onder bezweek." De vlam,
die een oogenblik geflikkerd had, zou nu spoedig uitgaan.
Weinig weken vóór zijn dood laat hij zich nog overbreng
gen naar de woning van zijne zuster. 1 ) In zijn eigen huis
was de pokziekte uitgebroken in een arm gezin, dat hij opgenomen had; hij vreesde dat zijn zuster de besmetting zou
overdragen op haar kinderen, indien zij hem bleef bezoeken.
Enkele uren vóór zijn dood ontving hij met volle bewustzijn
en onder tranen de sacramenten der stervenden. Den 19den
Augustus van het jaar 1662 stierf hij; zijn laatste verstaanbare woorden waren geweest: „moge God mij nimmermeer
verlaten." 2)
Gaarne legde ik hier de pen neer. Zulk een leven heeft
allerlei in de stilte ons te zeggen, dat door verduidelijking
slechts schade kan lijden. Toch mag ik het niet doen. Er
zijn ten opzichte van Pascal oordeelvellingen geuit, die met
een enkel woord dienen besproken te worden, zal er over
dit groote karakter geen nevel blijven, die schaden zou aan
zijn werking. Niet allen, die zich met Pascal hebben ingelaten,
hebben in 't oog gehouden dat het niet raadzaam is te twisten
met de nagedachtenis van groote mannen. Dat angstig bere~
kenen of er van hun grootheid niet wat af kan, werpt enkel
een treurig licht op onze kleinheid; zij blijven in majestueuze
kalmte op hun voetstuk staan, terwijl wij in de laagte bezig
zijn met het weven van den zweetdoek der vergetelheid voor
ons zelven. Men heeft gesproken van Pascal's pessimisme,
van zijn fanatiek ascetisme, van zijn scepticisme. De beschuldigingen, in deze uitheemsche woorden uitgedrukt, zijn zeker
zwaar genoeg om er een oogenblik bij stil te staan.
Pascal's pessimisme. Wat slaat Pascal, zoo heeft men gezegd, een somberen blik op het leven en op den mensch, wat
.

1) Vie de Pascal, pag. 19.
2) Vie de Pascal, pag. 22.
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ligt er voor hem een droefgeestige tint over alles. Hij heeft
geleefd in een toestand van aanhoudende vertwijfeling, de
christelijke blijdschap heeft hij niet gekend; wat zijn de
„Pensées" over 't geheel zwaarmoedig, van kranke vroomheid
heeft men gesproken. Kranke vroomheid ^-- want Pascal
heeft immers gezegd: „het lijden , is de natuurlijke toestand
der christenen; door het lijden komt men in een toestand,
waarin men altijd moest zijn, ontdaan van alle goederen en
alle zinnelijke genietingen, verlost van alle hartstochten, die
het heele leven door woelen, bevrijd van alle eerzucht en
begeerte, terwijl men gedurig den dood inwacht. Moesten
de christenen niet alzoo hun leven doorbrengen? Is het geen
groot geluk dat men door noodzakelijkheid in een toestand
is,_ waarin men behoort te zijn, en waarin men niets anders
te doen heeft dan zich nederig en stil te onderwerpen ?" 1
Inderdaad, Pascal heeft dit gezegd, maar wanneer? Op den
drempel der eeuwigheid. Zijn zuster deelt ons mee dat degenen,
die bij hem waren in de laatste weken van zijn ziekte, hem
telkens zeiden dat zij zulk een medelijden met hem hadden,
omdat zij hem zoo zagen lijden. Toen was het dat Pascal
onder de hevigste smarten de genoemde woorden uitsprak.
Is het billijk dit woord te behandelen alsof het een paragraaf
uit een dogmatiek ware, waarin alles sluiten moet, is het
billijk uit het oog te verliezen dat het gesproken werd in
't gezicht van den dood? Kranke vroomheid -- zou het niet
reeds barmhartiger zijn te spreken van de vroomheid van
een kranke? Maar bovendien, heeft men wel voldoende gelet
op den inhoud van deze woorden? Men mist er de christelijke
blijdschap in, toegestemd, maar wat mist Pascal volgens zijn
woord, of liever wat heeft hij verloren: de gehechtheid aan
zinnelijke genietingen, het woelen der hartstochten, de kitteling
)

1

) Vie de Pascal, pag. 21.
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van de eerzucht. Is het weinig? Het eene gemis kan tegen
het andere nog wel opwegen. Kan men, zoo vrage ik, dan
alleen iets ideaals vinden in den glimlach der vreugde en
niet ook in de stemming van een hart, dat spreken doet:
„ik word tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinr
ding is nabij?" ) Is het niet waar dat in de dagen van lijden
soms meer gezien wordt van de wereld der eeuwige dingen
dan in gezonde dagen? Voorwaar, het is onbarmhartig een
kranke de ideale opvatting van zijn lijden kwalijk te nemen.
Maar, zegt men wellicht, wat zich uitspreekt in dit som~
bere woord, teekent het niet Pascal's geheele leven? Heeft
hij de christelijke blijdschap toch wel ooit gekend? 't Is
noodig hier goed te onderscheiden. Vooreerst is het de
vraag wat men onder christelijke blijdschap verstaat. Naar
het schoone woord ) van Vinet „wordt zij geboren uit de
tranen van een verheven droefheid; zij blijft er van gedrenkt
tot den einde toe, en zij keert gaarne naar haar oorsprongen
terug." Ongetwijfeld zijn er in 't leven des christens oogen~
blikken dat hij opvarende is van de aarde naar de wereld
der eeuwige schoonheid, maar aan den voet van den berg
der hemelvaart ligt toch wel menigmaal de donkere olijven~
gaarde. Ik sprak reeds van een anderen worstelaar, van
wien gezegd wordt: „en de zon rees hem op, als hij door
Pniël gegaan was", maar er wordt bijgevoegd: „doch hij
was hinkende aan de heup". Ten andere geef ik gaarne
toe dat de vroomheid der lieden van Port-Royal in 't algemeen en van Pascal in 't bizonder een zeer ernstig gelaat
vertoont. Men leeft in en 'onder de ontzaglijke overtuiging
„que Dieu est terrible". Is dit misschien de vruchtbaarste
prediking, die Port-Royal te brengen heeft aan de kinderen
1

2

1) 2 Tim. 4 : 6.
2) Vinet, t. a. p., pag. 237.
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van ons geslacht? „Dieu est terrible", dat wil toch in den
grond zeggen: Hij is, souverein die Hij is, niet de som, veel
minder het produkt van onze matte, verbleekte gedachten
over Hem. Deze overtuiging stempelt de vroomheid met
een ernst, die niet op maar in het leven zelf ligt, maar
tegelijk met een ernst, die in de hoogste mate onzelfzuchtig
is. Die dit verstaat, meent wel niet dat waarachtige vreugde
hierdoor buitengesloten wordt. 't Is waar, men lacht in
Port-Royal niet aanhoudend, alsof het leven een onafgebroken festijn ware, het leven is er in de schatting van
deze vromen te ernstig voor, maar het ernstig gelaat straalt
soms van een glimlach, die van strijd en overwinning beide
spreekt, een glimlach door tranen heen, verrukkelijk schoon
als de regenboog in de donkere wolken.
Het is niet noodig hier vele uitspraken van Pascal te
citeeren, waaruit blijkt dat hij werkelijk de trillingen dezer
vreugde gekend heeft. Men denke b.v. aan wat men genoemd
heeft de „amulette mystique". In een brief aan Mademoiselle
de Roannez schrijft Pascal: „laten wij niet meenen dat de
vroomheid zou bestaan in een bittere stemming der ziel
zonder vertroosting. Is er droefheid in onze vreugde gemengd,
zij komt van ons, niet van de waarachtige vroomheid.
„Otons l'impiété et la joie sera sans mélange" 1 ) . Nog sterker:
„de christelijke vreugde wordt zelve de bron van een edele
smart daarover dat wij dien God, dien wij gevonden hebben,
beleedigd hebben en telkens in gevaar zijn Hem wederom te
beleedigen" 2), In het kleine geschrift over de bekeering- des
zondaars beschrijft Pascal het oogenblik, waarin de ziel, langs
alle schepselen heengegaan zijnde, eindelijk tot God komt
om uit te rusten aan zijn vaderhart: „dans cette conception
1)
2)

Faugère, t. a. p. t. I, pag. 48.
Faugère, t. a. p. t. I, pag. 47.

qui épuise ses forces, elle l'adore en silence, elle se considère
comme sa vile et inutile créature et par ses respects réitérés
l'adore et le bénit et voudrait a jamais le bénir et l'adorer." 1
Die zoo dikwijls in één volzin het woord „adorer" gebruiken
kan, heeft hij de weelde der adoratie niet gekend? En nu
zijn sombere beschouwing van den mensch, met name van
den mensch buiten God. Die het Evangelie kent, ontslaat
ons hier van alle verdere verdediging 2), Terwijl de groote
menigte in oppervlakkigheid over de aarde gaat, alsof zij
niet beefde, verneemt het fijne oor de weeklachten van
het zuchtend schepsel. Veel lijden is het weemoedig voor~
recht van hen, die veel liefhebben. Hoe zelden wordt van
den Meerdere dan Pascal en dan wij allen gezegd dat Hij
zich verheugde in den geest!
Men heeft verder gesproken van Pascal's fanatiek ascetisme.
Ik wensch hier het ascetisme onder geen enkelen vorm te
verdedigen, maar wel meen ik dat er al te gemakkelijk de
staf over gebroken kan worden. Het zal goed zijn reeds
dadelijk op te merken dat het ascetisme van Pascal en in
't algemeen van Port-Royal tweeërlei miste, dat in den regel
met een ascetische levensopvatting gepaard gaat: het was
vrij van alle loonzucht, en 't ging niet uit van de meening
dat het vleesch op zich zelf de zetel der zonde is 3), „Men
verwachtte in Port-Royal geen doorgaande extravagantiën,"
zegt de hoogl. Quack 4 in 't begin komen ze voor, -maar
later zal men zich daar o.a. wijden aan het onderwijs der
jeugd. Neen, men is in Port-Royal van oordeel dat de oude
)

) ,

1) Faugère, t. a. p. t. I, pag. 85. 2) Vinet, t. a. p. pag. 234.... „Saint Paul, Saint Jean, et leur
Maitre avant eux, n'ont parlé de 1'homme ni de la destinée humaine
en termes plus avantageux que 1'a fait Pascal dans ses Pensées."
3) Vinet, t. a. p. pag. 347.
4) Gids 1873, I, pag. 267.
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mensch met zijn bewegingen nooit gespaard, altijd gekruisigd
moet worden. En deze meening kan nog met iets anders in
verband staan dan met de ijdele zucht om zich zelven te
kwellen, zij staat in verband met een bepaalde opvatting
van het leven, met een levensbeschouwing, die men vooral
niet moet denken weerlegd te hebben door de enkele op~
merking dat men te ver gegaan is. Er is inderdaad tweeërlei
levensbeschouwing: de Grieksche opvatting, die het leven
beschouwt als een bloem, -die haar kelk slechts te openen
heeft om haar plicht te doen en te bloeien, en de levensbeschouwing van het Kruis. Nergens is een punt, waar de
lijnen, door deze levensopvattingen getrokken, naar elkander
kunnen overgebogen worden. Met Góthe, den genialen
vertegenwoordiger der eerste opvatting, kan men zoo geboeid
zijn door de tintelende kleurenpracht van het natuurlijk leven,
dat men als een zorgloos kind zingen kan:
-

„Wirkl ich ist es allerliebst
Auf der lieben Erde,
Darum schwör' ich feierlich
Und ohn' alle Fährde,
Dasz ich mich nicht freventlich
Wegbegeben werde."
,

Maar men kan ook in de omstandigheid zijn te weten dat
er in het edelste leven een Kruis gestaan heeft. Wat is er veel
gelachen om den ijzeren gordel met scherpe punten, dien
Pascal op het bloote lijf droeg om zich te wapenen tegen de
opwellingen van ijdelheid. Schooner dan Vinet het deed kan
daarover niet gesproken worden. „Wat betreft de voorzorgen,"
zegt hij') „die een christen tegenover zich zelven heeft te nemen,
is alles min of meer individueel en betrekkelijk. Wat ons
zonderling toeschijnt, kan goed zijn, als het doel slechts
1

) Vinet, t. a. p. pag. 6.
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bereikt wordt...... Men kan en mag hier niets voorschrijven.
Maar wanneer men opklimt tot het beginsel, dat een dergelijken
maatregel inspireerde, kan men niet nalaten de heiligen te
bewonderen, die zelfs het denkbeeld van zonde niet konden
verdragen, en die nu tot in 't buitensporige toe de middelen
ter verdediging hebben vermenigvuldigd tegen dezen vijand.
Gelukkig hij, die een gordel weet te dragen om zijn geweten.
Midden uit de ijdele glorie moeten wij soms roepen: mon
Dieu, une épine de ta couronne"! 1 ) 0, het is gemakkelijk
in een bepaald geval te zeggen: men gaat te ver, en wederom
in een ander geval: men gaat niet ver genoeg. Het is gemak~
kelijk op de studeerkamer met tevreden lach op 't aangezicht
naar het tongetje in den evenaar te zien of het niet overhelt naar de een of andere zijde, maar 't christelijk leven is
nu eenmaal geen bespiegeling, maar actie, geen plan voor
den veldtocht, maar de veldtocht zelf, en het kruisigen van
den ouden mensch zal toch altijd nog wel iets anders zijn
dan het „caj oleeren van den ouden mensch. Meenen wij het
zonder gordel te kunnen doen, Pascal zal het ons niet euvel
duiden; kunnen wij zonder gordel bereiken wat hij bereikt
heeft, niemand minder dan Pascal zelf zou jaloersch van ons
geweest zijn. En wat zullen wij zeggen van het aandoenlijk
woord, waarin Pascal vraagt dat men zich aan hem niet
hechten zal, omdat het voorwerp der gehechtheid voorbijgaand
en sterfelijk is? 2 ) Iemand heeft ons gezegd: „overdrijving
is de zwakheid der sterken." Er zijn zielen, wier bestaan
ééne aspiratie naar de eeuwigheid is; die over deze aarde
trekken, maar zonder er hun tenten op te slaan; die niet door
banden van zelfzuchtige gehechtheid, maar alleen door banden,
die de reine liefde legt, teruggehouden worden om weg te
t

') Vinet, t. a. p. pag. 7.
2

) Faugère, t. a. p. t. I, pag. 198.
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gaan. Pascal doet ons hier denken aan Calvijn, die zich over
den dood van zijn kinderen troost met de verheven gedachte
dat hij een gansche maagschap van kinderen Gods naar den
geest heeft, verspreid over -de geheele aarde. Men spreke
hier vrij van overdrijving, maar men erkenne dan tevens dat
tot zulk een overdrijving waarlijk niet ieder in staat is. Ach,
ligt het gevaar van overdrijving soms niet mijlen ver van
ons verwijderd?
En nu ten slotte Pascal's scepticisme. Nagenoeg allen, die
zich met Pascal hebben bezig gehouden, hebben gesproken
van zyn scepticisme voor het minst op wijsgeerig gebied.
Allerlei namen kunnen hier genoemd worden: Cousin, 1 )
Saisset, 2 ) ten onzent de hoogl. Quack 3 ) en Dr. Wijnmalen. 4)
Cousin heeft zich wel het sterkst van allen uitgelaten. Volgens
hem was het geloof van Pascal „un coup de désespoir" een
sprong in 't duister, een willens en wetens dichtsluiten van
de oogen, kortom de schipbreuk van zijn rede, terwijl hij
te gelijkertijd in den grond bleef twijfelen. Het is mij niet
gelukt onder den indruk van deze sterke uitspraken te komen.
Scepticisme in den eigenlijken zin van het woord heb ik bij
Pascal niet kunnen ontdekken.
Het zij mij vergund met een enkel woord mijn gedachten
hierover te zeggen. Om hiermee te beginnen, men heeft,
naar mij voorkomt, niet genoeg rekening gehouden met den
vorm, waarin de „Pensées" tot ons zijn gekomen. Ik zeide
reeds: wij hebben in de „Pensées" het oorspronkelijke „en
flagrant -délit," het oorspronkelijke met al zijn aanstootelijkheden en ongerijmdheden. Die aanstootelijkheden en onger
1) Revue des Deux- Mondes, 15 Déc. 1844-15 Janvier 1845.
2) Le Scepticisme. Aenésidème — Pascal — Kant, 1865, pag.
240-347.
3 ) t. a. p. pag. 114.
t. a. D. pag. 29 en 30.
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rijmdheden zijn er ongetwijfeld, maar 't is niet billijk naar
mijne meening om ze Pascal toe te rekenen, en nog veel
minder om er een beschuldiging van deze zwaarte op te
bouwen. Edel is de poging van Vinet om Pascal te verdedigen
zelfs in 't geval dat zijn geloof „un coup de désespoir" moet
genoemd worden. De redeneering 1 ) komt in 't kort hierop
neer: moet de ,van dorst versmachtende zijn dorst verwijderen,
eer hij gedronken heeft, omdat hij anders niet onbevooroordeeld is in het onderzoek van het water? Ik weet niet of
het aan mij ligt, maar ik kan in dat uiterste geval — het
geloof un coup de désespoir — niet komen. Beter voldoet
mij een andere sleutel, door Vinet ons in de hand gegeven.
„Men zegt," schrijft hij, 2 dat het scepticisme Pascal christen
heeft gemaakt, het zou wellicht juister zijn te zeggen dat
het Christendom hem sceptisch heeft gemaakt." Hoe jammer
dat deze gedachte door hem zelven niet breeder is uitgewerkt.
In deze bij het eerste hooren vreemd klinkende uitspraak
ligt naar mijne bescheiden meening de sleutel tot voldoende
verklaring. Men kan den toestand van den natuurlijken, nog
niet tot waarachtig geloof gekomen mensch op allerlei wijze
beschrijven: als een toestand van schuld, als een toestand van
ellende, als een toestand van onvrede en onrust. Pascal heeft
dien toestand opgevat als een toestand van onzekerheid, van
twijfel. Deze opvatting is voorzeker niet gewoon, maar is zij
onwaar, is zij integendeel niet diep christelijk? De mensch,
die ontwaakt is, wiens oogen zijn opengegaan voor de wereld
der eeuwige dingen, ziet nu bij een licht, dat hij vroeger niet
kende, ook zijn vorig bestaan; hij merkt nu dat hij al dien
tijd in een waan geleefd, zich in een waan gewikkeld heeft.
Wat meende hij vroeger zeker te zijn van vele dingen, nu ziet
)

1) Vinet, t. a. p. pag. 255.
2) Vinet, t. a. p. pag. 247.

„
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hij wat die -zekerheid beteekende! Zeker van vele dingen, van
God, van zijn heiligheid, van zijn liefde — nu verstaat hij dat
hij van dit alles slechts de namen had, dat zijn natuurlijke. toer
stand bij. alle aspiratie naar God ééne poging was om al deze
dingen, om God zelven uit te wisschen. Kon hij toen gezegd
worden God te kennen, waar hij God ontweek en ontvluchtte;
kon het heeten: Hem waarachtig te kennen, als zijn verstand
zich misschien in een zwaarwichtige formule over dien God
uitsprak, of meer bescheiden zich eens informeerde naar zijn
bestaan? Pascal duidt, naar ik meen, deze gedachtenlijn aan,
als hij zegt: „de natuur weerlegt de Pyrrhonisten en de rede
weerlegt de Dogmatisten. Waarheen zult gij u wenden, o
mensch, die door uw natuurlijke rede wilt weten wat uw
waarachtige toestand is? Gij kunt geene van deze secten
ontgaan, en in geen van beiden kunt gij stand houden." Dat
wil zeggen: in uw natuurlijken toestand zijt gij scepticus
of dogmatist, en dit laatste is volgens Pascal vooral niet
beter dan het eerste.
Is dan het scepticisme van Pascal wel iets anders dan de
diepe overtuiging van de machteloosheid van het denken om
op zijn weg God te bereiken, zoodat men Hem nu waarlijk
bezit? Pascal heeft niet enkel voor stichtelijk gebruik, waar
voor zijn theologie, voor de zekerheid van de wereld der
eeuwige dingen volkomen ernst gemaakt met het woord:
„zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien." 1 )
Al wat buiten deze lijn ligt is niets dan waan, niets dan
onzekerheid, zou Pascal zeggen. Wordt het geen tijd om deze
beschouwing zonder voorbehoud ons toe te eigenen? Wij
vreezen wellicht dat hierdoor onze houding half, onbeslist,
onzeker moet worden: zoo krijgt, meenen wij, het Christen~
dom tamelijk wel een problematiek karakter? Wanneer zal
-

1)

Matth. 5 : 8.
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onze theologie of liever ons denken en spreken over God
toch eens worden wat ik zou willen noemen: het werk onzer
beste oogenblikken? Er zijn oogenblikken, dat de wereld der
eeuwige dingen voor ons geef faceerd is, als de neerdrukkende
last der eindige dingen op ons ligt en ons dreigt te ver~
pletteren; maar er zijn ook oogenblikken dat de zekerheid
van deze hoogere wereld ons zekerder is dan ons eigen bestaan. Wij noemen deze laatste onze beste en zij zijn het:
wat dan onwankelbaar voor ons vaststaat, zal het toch eigen~
lijk weer niet vaststaan, omdat het een zekerheid is niet van
deze wereld? Waarom wenschen wij haar altijd weer ver~
vangen te zien door de onzekere zekerheid van onze onge~
loovige oogenblikken? „Le Chrétien", zegt Vinet, devient
sceptique après coup, non dans le present, mais dans le
passé". In zeker opzicht ook „dans le présent", zeg ik, omdat
het oude leven wel in beginsel opgegeven, maar het oude
levensverband niet dadelijk verbroken is. Met onze sympa~
thieën en beschouwingen, met ons wenschen en trachten
zinken wij telkens weer terug in de sfeer des ongeloofs, het
afleggen van dit alles gaat langzaam. De geloovige staat
krachtens zijn geloof sceptisch, ongeloovig tegenover elke
poging om de wereld der eeuwige -dingen in een onbewegelijke formule op te sluiten, want hij verstaat het woord:
„wij kennen ten deele." ) Hij staat ongeloovig tegenover elke
poging om eenige zekerheid te scheppen buiten de zekerheid
des geloofs, om deze laatste te laten afhangen van, of wat
erger is te vervangen door de wereldsche vastheid van een
formule, want hij verstaat het woord: „zonder Mij kunt gij
niets doen." ) Hij staat ongeloovig tegenover de bewering
1)

2

3

1) t. a. p. pag. 247.
2) I Cor. 13 : 9.
3 ) Joh. 15 : 5.

97
van sommigen dat zij nooit meer komen op een hellend vlak,
want hij verstaat het woord: „mijne voeten waren bijna
uitgeweken." 1 ) Hij staat ongeloovig tegenover eiken maat~
regel, die nu eens expresselijk het Koninkrijk Gods zal doen
komen, want hij gelooft het woord: „Het koninkrijk Gods
is nabij gekomen." `) Hij staat ongeloovig tegenover elk pogen
om de belangen van Gods Koninkrijk te vereenzelvigen met
de belangen van de een of andere partij of richting, want hij
gelooft het woord: „zoo iemand tot u zeggen zal: zie hier
is de Christus of daar, gelooft het niet." 3 ) Als zijn Meester
moet hij tot veel en velerlei telkens zeggen: „mijne ure is
nog niet gekomen." 4 ) Zóó niet anticipeerend maar wachtend
komt hij tot wat in de school van Pascal zoo schoon genoemd
is: „s'offrir par les humiliations aux inspirations." 5 ) Op dezen
alleen wettigen weg komt hij tot de alleen wettige zekerheid
— zekerheid ook door Pascal gekend, als zijne ziel jubelde:
„Certitude, Certitude!"
1) Ps. 73 : 2.
2) Marc. 1: 15.
3) Matth. 24 : 23.
4) Joh. 2 : 4.
5 ) Faugère, t. a. p. t. II, pag. 177.

I. VAN DIJK. III.

SAVONAROLA EN DE FLORENTIJNSCHE
REPUBLIEK.

Indien de beteekenis van een persoon, het gewicht van
een gebeurtenis mag afgemeten worden naar de omstandig~
heid dat zulk een persoon of gebeurtenis de meest verschil~
lende, de verst uiteenloopende, de meest tegenstrijdige oor~
deelvellingen heeft uitgelokt, dan kunnen wij omtrent de
keuze en het belang van ons onderwerp gerust zijn. Savonarola,
de veel geprezene en veel gelaakte, is in den loop der tijden
door allerlei menschen, door dichters, theologen en staats
lieden besproken en beoordeeld, en voor den een is hij
geweest een vurig getuige der waarheid, een bezield profeet
en reformator der kerk, voor den ander een eerzuchtig,
maar niet oneerlijk priester-demagoog; als wonderdoend
heilige is hij door sommigen geëerd, als duister en ongelukkig
fanaticus door anderen beklaagd, als sluw bedrieger door
enkelen gebrandmerkt geworden. Groote en kleine, zuivere
en onzuivere, edele en lage motieven zijn hem toegeschreven.
Zelfs het algemeen kerkelijke gezichtspunt laat ons in den
steek bij ontleding van zoo uiteenloopende oordeelvellingen:
een paus heeft hem geëxcommuniceerd en op den brand~
stapel gebracht, en streng geloovige Dominicanen hebben
zijn canonisatie gevraagd. Merkwaardig om de kenschetsende
tegenstelling is de wijze, waarop twee dichters van eersten
rang over Savonarola gesproken hebben, ik bedoel Göthe
en onzen vaderlandschen dichter Potgieter. Góthe maakt
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van Savonarola's optreden zeer ter loops melding in een
aanhangsel op de levensbeschrijving van Benvenuto Cellini.
De vluchtige vermelding in een paar volzinnen is vlijmende
vernietiging. „Diesem groszen, schonen, heitern Leben (hij
bedoelt het leven van Lorenzo de Medici) setzt sich ein
fratzenhaftes, phantastisches Ungeheuer, der Monch Savona~
rola, undankbar, störrisch, fürchterlich entgegen, and trübt
pi iiisch die in dem Mediceischen Hause erbliche Heiterkeit
der Todesstunde. Eben dieser unreine Enthusiast erschüttert
nach Lorenzens Tode die Stadt." Liefst stel ik dit oordeel
op rekening van gebrekkige historische kennis op dit punt.
Tegenover Góthe is dit zeker de eervolste onderstelling.
Had hij kunnen lezen wat o. a. een geschiedvorscher als von
Ranke over den Florentijnschen boetprediker geschreven
heeft, hij zou, hopen we, anders geoordeeld hebben. Ik zeg:
hopen, ik durf niet zeggen: gelooven. 't Is de vraag of zijn
onbegrensde bewondering, die hij uitgiet over den kunstlievenden Lorenzo, ook bij beter kennis eenige ruimte zou
gelaten hebben voor waardeering van den eenzame, die
onder Lorenzo's schitterende kunstbescherming de FIorenr
tijnsche vrijheid knevelen zag, en die met rauwe stem daar~
tegen protesteerde. Dat rauw protest, aangevuurd door
zooveel duistere vroomheid, zou, vrees ik, voor Göthe den
glans der schoonheid gemist hebben. Te weinig artistiek,
al te bot immers sneed deze monnik de Mediceesche
gloriewolk uiteen. „Die in dem Mediceischen Hause erbliche
Heiterkeit der Todesstunde," die dan door Savonarola zou
bedorven zijn, — deze formuleering is teekenachtig in vorm
en strekking beide! Ook de andere dichter, dien wij noemden,
ook Potgieter heeft in zijn „Florence" de Mediceesche
glansperiode geëerd en zoo men wil verheerlijkt, maar niet
zonder tranen. Hoe edel en toch ook weer tot vergeven
gezind is zijn toornen tegen 't vergrijp van Hooft: „zijn
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't hollandsch hart onduldb're sympathie voor burgers, die
de hand naar schepters strekten, uw roemrijke, uw ramp~
zaal'ge Medici!" „Hem," zoo heet het tot Florence,
„Hem toondet gij de striemen uwer boeijen
En zonder dat hij met u heeft geschreid!
Dorst dichtrenaard dan heerschzucht niet verfoeijen,
Wijl ze elk vernuft haar offers heeft geboon
En hier, al deed het schendigst vuur haar gloeijen,
Onsterflijk werd door de eeredienst van 't schoon ?"

En dan dat onderhoud van Savonarola met Michel Angelo,
die om vorstengunst ontrouw is geworden aan de vrijheid,
met hoeveel medegevoel is het geteekend! Zoo teer gevoeld,
zoo vol piëteit gezegd zijn die schoone verzen, waarin
de weeklagende schim van Savonarola onder ingehouden
tranen spreekt:
„Florence! die mij liever waart dan 't leven,
Wat hebt ge duur den ijdlen glans gekocht
Voor 't heilig licht, waarin ik u zag zweven!
Vroom wenschte ik u en door die vroomheid vrij,
Waartoe uw hart der wereld weer gegeven?
Een speelbal dra van dubble slavernij!"

Hier is waardeering, die . nog voor iets anders oog heeft
dan voor schitterende kunst!
Zoo langzamerhand zijn wij gekomen in een klein labyrint
van meeningen over Savonarola, en 't zou misschien vermetel
zijn in dit labyrint den weg te willen wijzen, indien dit nog
altijd geschieden moest. Gerust kunnen we zeggen dat in
den n-ieuweren tijd het historisch oordeel over Savonarola
in hoofdzaak tamelijk wel vastgesteld en ik voeg er bij: te
zijnen gunste vastgesteld is. De klare stroom der historie
vloeit, om geen anderen te nemen, bij von Ranke') en
1
Historisch biografische Studiën: Savonarola u. die florentinische
Republik gegen Ende des 15ten Jahrh. 1877.
)

-
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Hase, l) die zuivere en troebele bronnen gescheiden hebben.
Een oordeel als van Göthe is na hun arbeid eenvoudig
onmogelijk. Een fijne en tegelijk teere en warme ontleding
van Savonarola's karakter en streven vindt ge bij Eliot in
haar voortref f elijken roman „Romola". Ook hier werkelijk
historie, maar toegeëigend door het gemoed en gedoopt in
't element der kunst. Op iedere bladzij blijkt het dat de
gebreken van Savonarola, die niet verzwegen worden, de
gebreken waren van een groot en goed man, die misschien
zelfzucht alleen gekend heeft in den vorm van geestdrift,
die zich al te zeer vereenzelvigt met grootscha bedoelingen.
„Het was," zegt Eliot, „weleer de gewoonte, wanneer een
os ter eere van Jupiter naar het altaar werd gevoerd, de
zwarte - vlekken met krijt wit te maken, ten einde aan het
slachtoffer een bedriegelijken schijn van smettelooze reinheid
te geven. Laat ons het krijt wegwerpen en ruiterlijk bekennen:
het slachtoffer was gevlekt, maar het was daarom niet te
vergeefs, dat zijn vurig hart gelegd werd op het altaar van
's menschen hoogste verwachtingen."
Savonarola kan niet begrepen worden zonder Florence en
Florence niet zonder het eigenaardig leven en streven der
15de eeuw, zonder die merkwaardige wedergeboorte van
letteren, kunst en wetenschap, die bekend is onder den naam
„Renaissance". In kort overzicht wil ik iets meedeelen van
Florence's staatkundigen en maatschappelijken toestand in de
15de eeuw, van den stroom der Renaissance, die daar het
zuiverst gevloeid heeft, van het godsdienstig en zedelijk leven
in die dagen. Florence, reeds door de Romeinen „de bloeiende
stad" genoemd, moet schoon gelegen zijn aan de twee zijden
der „gouden Arno". Oorspronkelijk als kolonie van Fiësole
gesticht, kwam het sedert de 12de eeuw tot groote macht
1)

Neue Propheten,drei historisch -politische Kirchenbilder 2te Aufl.1861.
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en aanzien door zijn wapengeluk en krachtig zich ontwikkelende industrie, door zijn uitgebreide handelsbetrekkingen
en later door zijn directe verbinding met de zee na onder~
werping van Pisa. Onophoudelijk breidde het grondgebied
der stad zich uit en weldra groeide de enkele stad tot een
kleinen staat, tot een grooten stedenbond, waarin de opper~
heerschappij aan Florence verbleef. Gelijk het altijd gaat,
toenemende welvaart bracht ook bedenkelijke toeneming van
weelde mee, en Dante, terugziend op een beter verleden,
klaagt reeds in zijn tijd in zijn „Divina Commedia" over
het verdwijnen van den ouden eenvoud en de oude soberheid bij de steeds aangroeiende en gemengde bevolking. Hij
gispt zijn vaderstad om haar onrustigen en bewegelijken
aard, die telkens de wetten veranderde en in November
uitrafelde, wat in October gesponnen was. Dit was zeker
zeer wispelturig, maar dit wispelturige was de grillige uiting
van iets uitnemends. Op niets was de echte Florentijn zoo
naijverig als op zijn vrijheid. Die schoone, dikwerf op een
dwaalspoor geleide jaloerschheid gaat door heel zijn onrustige
geschiedenis heen. „Gij hieldt den blik der vrijheid toegewend,"
zingt Potgieter, en hij kon er bijvoegen: „partijzucht bleek
voor u ontwikk'lingskracht." Zoo was het, ofschoon er bij
gezegd dient te worden dat deze vrijheid, die dikwerf door
bloedige opstanden en afgeslagen hoofden moest verworven
of verdedigd worden, telkens voor de onderliggende partij
wonderveel geleek op tyrannie. In den strijd tusschen Keizer
en Paus hield Florence zich aan de zijde van den Paus en
kreeg mee zijn deel van die eindelooze, onzalige twisten,
waaraan de namen Guelf en Ghibellijn verbonden zijn.
Eindelijk zegeviert de Guelfische partij, maar nu komt het
tot scheiding in eigen boezem. De verschillende elementen,
waaruit die partij is samengesteld, gaan niet meer saam.
Geen wonder, van lieverlede had zich in Florence een
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bloeiende burgerstand ontwikkeld, materieele grondslag voor
de schoone jaloerschheid, waarvan ik zoo even sprak. De
kern der bevolking bestond uit wollen en zijdewevers, uit
rijke kooplieden en bankiers. Een onophoudelijk schuren en
wrijven, dringen en wringen ontstaat nu tusschen het adellijk
en het burgerelement in de Guelfische partij. De adel ziet
zich weldra van allen invloed beroofd. Het resultaat van
die wrijving is neergelegd in de merkwaardige staatsregeling
van 1282. Een volksraad, bestaande soms uit 300 leden,
wordt gekozen en aan het hoofd van dien volksraad staan acht
Prioren en de „Gonfaloniere di Giustizia", de banierdrager
der gerechtigheid. Deze acht Prioren vormen met den Gonr
f aloniere als hun voorzitter de Signoria, den Raad der stad.
Om alle kuiperij en machtsoverschrijding in den wortel af
te snijden, worden alle staatsambten door het lot aangewezen
en begeven voor den tijd van 2 of 4 maanden. „Dit was",
zegt von Ranke, „nog geen eigenlijk gezegde demokratie,
het was metterdaad een oligarchische regeering van mach .
tige kooplieden". Dit gevoelde het volk in sommige oogenr
blikken maar al te goed en het bleef onvermoeid zoeken
naar verdedigers van zijn rechten, die op hun beurt zijn
tyrannen werden.
Hier liggen de aanvangen van dat glorieuze tijdperk in
Florence's geschiedenis, waaraan de naam Medici meer dan
een eeuw lang verbonden is. Dit intelligente geslacht verstond
de kunst om op geniale en schitterende wijze partij te trek~
ken van edele strevingen. De eerste Medici stellen zich aan
de zijde van 't onderdrukte volk tegenover de oligarchen,
en 't resultaat is dat de oligarchische regeering ongemerkt
overgaat in feitelijke monarchie. Indien wij vragen hoe dit
mogelijk was, is het antwoord veelvoudig. Als factoren,
waaruit de spoedig onbegrensde macht der Medici zich
verklaren laat, kunnen genoemd worden: de fijne intelligentie
,
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en hooge geestesbeschaving, die dit geslacht vooral in
Cosimo en Lorenzo de Medici kenmerkte; een adel van
karakter van den tweeden rang, die maakte dat hun heerschzucht al het leelijke miste van laag eigenbelang, en lage
zelfzucht; diplomatisch talent om gebruik te maken van
gunstige omstandigheden, en diplomatisch zelfbedwang om
b.v. tevreden te zijn met de macht zonder den naam van
monarch, en ten slotte rampspoeden in gelegen oogenblikken,
als uit het ongeluk een glorie wast. Neen 't was geen
wonder dat het Florentijnsche volk zich een tijdlang gewillig
de ketenen liet aanleggen, die ketenen waren immers zoo
schoon, ze waren van goud en met bloemen omkranst. Het
rijke bankiershuis, dat g eld leende aan den paus en de
Europeesche vorsten, had zich in korten tijd onmisbaar
gemaakt in Florence. Op milde en onbekrompen wijze be~
vordert Cosimo de Medici het algemeens welzijn, het beste
voetstuk zeker voor iemand, die heerschen wil. Industrieële
ondernemingen van allerlei aard leidt en betaalt hij dikwerf
uit eigen middelen. Vooral de zijdehandel bloeit onder zijn
bewind. Behoeftigen met en zonder talenten vinden bij hem
aanmoediging en steun. Het getal der afhankelijken groeit
bij den dag aan in juiste evenredigheid met het telkens
grooter wordend aantal van hen, die in en buiten Florence
hem noodig. hadden en die door hem geholpen werden.
Door zijn verzoenende staatkunde begint Florence het poli tiek middelpunt van Italië te worden. Aan de lagere burgerij
staat hij zekere vrijheden toe, maar hij zorgt er voor dat
alles, wat de eigenlijke regeering betreft, onder zijn oogen
komt en door zijn handen gaat. Voor alles weet hij tijd te
vinden: voor luisterrijke feesten, die het volk bezig houden,
voor wetenschap en kunst, die hij bevordert en beschermt uit
neiging en politiek, en middelerwijl vindt hij nog gelegenheid
om ook aan de kerk te denken. Zelf aanhanger der oude
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heidensche wijsbegeerte, verplicht hij de kerk door prachtige
gebouwen voor kerkelijke doeleinden. Zelfs zijn verbanning,
waaruit hij spoedig teruggeroepen werd, wordt voor hem,
gelijk later voor Lorenzo de samenzwering der Pazzi, in de
oogen van het bewonderend volk „un charme de plus." In
één woord, Florence bloeit onder zijn regeering en 't eigen~
lijke volk merkt weinig van de voorzichtig aangelegde ketenen,
die nog vaster zullen geklonken worden door Lorenzo. Cosimo
sterft in 1464 na 30 jaar lang soms met groote moeite zich
in zijn positie gehandhaafd te hebben, vereerd door het volk
als „Vader des vaderlands."
De man, die na een korte regeering van Piero de Medici
het machtig streven van Cosimo zal opvatten, is Lorenzo, en
Lorenzo heet „Il Magnifico", de luisterrijke. Op de grond~
slagen, door zijn grootvader gelegd, zal hij het Mediceesche
gloriegebouw optrekken in nog breeder en schitterender lijnen.
Aan deze glorie moet elke andere glorie dienstbaar zijn. De
meer dan vorstelijke glans, dien hij ten toon spreidt, overtreft
alles, wat het volk tot dusver gezien heeft. Cosimo was regent
en koopman geweest, Lorenzo zet de koopmanszaken aan
den kant en brilleert als regent. De burgerlijke plooi van zijn
geslacht weet hij glad te wrijven door verzwagering of ver~
bintenis met aanzienlijke Italiaansche familiën. Alles moet
schitteren en stralen en verblinden. Lorenzo bezit de beste
stallen, de schoonste jacht, de zeldzaamste edelgesteenten,
de rijkste kunstverzamelingen. Zijn eigen kas is op den duur
niet bestand tegen de énorme uitgaven, die dit alles vereischt,
maar waarom zou Lorenzo toch ook geen staatsgeld aan~
spreken? 't Was immers ten algemeenen nutte dat hij ver~
kwistte en meteen, 't viel zoo samen, werd zijn eigen huis
in duizelingwekkende hoogte getild. Bovendien, er zijn in de
wereld altijd euphemismen en verkwisting kan langen tijd
vrijgevigheid heeten. I1 Magnifico mocht alles doen, want
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I1 Magnifico deed alles zoo magnifiek. In naam en in schijn
laat hij de republikeinsche vormen onaangetast, maar feitelijk
heerscht hij als oppermachtig gebieder. Hij is metterdaad een
vorst, zonder dien naam te dragen. Alles hangt in de republiek
van zijn wil en wenk af, alle benoemingen gaan van hem uit.
Zelfs de kerk maakt bij hem haar opwachting bij de aan~
vaarding van nieuwe ambten. Behendig zorgt hij er voor dat
wie hem lastig kan worden allen invloed derft. De samenwaarbij zijn broeder gedood werd en hij-zweringdPa,
zelf ternauwernood aan de dolken van zijn vijanden ontkwam,
bezorgt hem in de schatting des volks een brokstuk van een
martelaarskroon. Als de gewonde Lorenzo zich vertoont,
komt er geen einde aan het jubelen. Wel zijn er oogenblikken
dat republikeinsche neigingen weer met kracht bovenkomen,
maar dergelijke neigingen behooren immers tot de dingen,
die een tijdlang onderdrukt kunnen worden door geweld.
Lorenzo weet de lieveling, de afgod van 't volk te blijven,
want nog milder en vrijgeviger dan Cosimo giet hij over 't
Florentijnsche leven dien idealen glans, dien wetenschap en
kunst aan 't aardsch bestaan leenen kunnen. Hij maakt het
Florentijnsche leven werkelijk fraai en belangwekkend in- eigen
oog. Ieder bezoekt de tentoonstellingen, die door Lorenzo
opengesteld worden, en ieder heeft of meent te hebben een
oordeel over kunst. Het volk schept behagen in de onsterfelijke
meesterwerken en voelt, dronken van bewondering, een deel
van Lorenzo's luister en van de heerlijkheid der kunst af ~
stralen op zich zelf. Lorenzo wordt zijn Lorenzo, die zijne
d.w.z. de Florentijnsche kunst zoo vorstelijk aanmoedigt en
beschermt. Bij zooveel glans verliest zelfs tyrannie een groot
deel van haar afzichtelijkheid.
Van alle Medici is Lorenzo het geweest, die uit aangeboren neiging en liefde het streven der Renaissance het best
verstaan, en uit politieke beweegredenen met dit streven het
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handigst gerekend heeft. De bloem der Renaissance, reeds
sedert de 13de eeuw in knop, trof in de 15de het oogenblik
van haar rijkste ontplooiing en schitterendste kleurenpracht.
Wil men op de allereenvoudigste wijze een indruk ontvangen
van de kunst-heerlijkheid der 15de eeuw, men kan wellicht
niet beter doen dan, gelijk Góthe 1 gedaan heeft, op een rij
onder elkander plaatsen de namen der beroemdste kunstenaren,
die in de 15de eeuw nog geleefd of in deze eeuw gebloeid
hebben. In chronologische volgorde noemt hij de twee Bellini's,
Signorelli, da Vinci, Perugino, Mantegna, Sansovino, Fra
Bartolommeo, Rustici, Michel Angelo, Peruzzi, Titiaan,
Giorgione, Raphael, del Sarto, Primatizzio, Penni, Romano,
Correggio ,Caravaggio, Rosso. Een levende krans van edele
kunstenaars verbindt begin en einde der 15de eeuw. Florence,
het Athene van Italië, vormt in die dagen met Rome het
brandpunt van dit schitterend kunstleven. Daar worden
beroemde kunstenaars geboren, daarheen komen ze, aangetrokken door het lokaas der onbekrompenste bescherming.
Michel Angelo b.v. beproeft er zijn ontluikend talent in de
tuinen van San Marco onder leiding van Bertoldo en onder
aanmoediging van Lorenzo. Lorenzo lokt schilders en beeld~
houwers naar Florence, ontvangt ze bij zich aan tafel, weet
hen prijs te doen stellen op zijn oordeel over kunst en
verschaft hun de middelen om zich alzijdig te oefenen. Een
ware culte der Antike bloeit in Florence. Grieken komen daar
na de inneming van Constantinopel door de Turken, en
brengen of versterken er de geestdrift voor de heerlijkheid
der oude Grieksche wereld. In één woord, de Renaissance
staat in vollen bloei, de Renaissance, die langzamerhand zich
voor goed losmaakt van de stijve strakheid der Byzantijnsche
kunst en de Antike assimileert en voor een deel transformeert
)
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) In het aanhangsel op de levensbeschrijving van Cellini.
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bij het licht van het christelijk ideaal. Men bestudeert in
Florence de oude meesterstukken, ontcijfert oude handschrif~
ten, verdiept zich in de oude wijsbegeerte, philosopheert,
poëtiseert en viert Platonische feesten in de tuinen van San
Marco. Zelfs de conversatie, zegt iemand, werd bijna een
kunst en wetenschap.
Heeft, zoo vragen we, dit door kunst en wetenschap
verheerlijkt leven geen donkere keerzijde, .als we een oogenblik
den idealen sluier oplichten? Wij behoeven ons zeker niet te
verontschuldigen over een streng oordeel, wanneer een vrouw
als Eliot in haar reeds genoemden roman de bescherming van
kunsten en wetenschappen met een teekenachtig beeld de
franje noemt om tyrannie, hebzucht en losbandigheid. Dit is
niet te sterk gezegd. Lorenzo heeft inderdaad het Florentijnsche
volk getyranniseerd; de blinkende boei, die hij sloeg om de
vrijheden des volks, was en bleef niettemin een boei. Het
rijkste oiler aan de kunst kan deze zonde niet afwasschen. Wil
men om zijn kunstliefde en kunstbescherming verzachtende om~
standigheden pleiten, men zal toch toegeven dat wetenschap en
kunst bloeien kunnen zonder ongerechtigheden, dat kunstliefde dan het zuiverst straalt, als zij geen diensten behoeft
te bewijzen aan grenzenlooze heerschzucht. Niet enkel de
nimbus der kunst omgeeft het voetstuk, waarop Lorenzo
zich eigener bevoegdheid geplaatst heeft, aan dat voetstuk
kleven ook bloedspatten, want Lorenzo kon veel bloed vergieten,
als dat bloed toebehoorde aan menschen, die, hem in den weg
stonden. Met instemming neemt Potgieter het oordeel van
Giudici over: „men zal moeten erkennen," zegt deze, „dat
Lorenzo, de groote, de geleerde, de gelukkige, dat de onsterfelijke Lorenzo de Medici, in zijne betrekking tot het gemeenebest,
niet ongelijk was aan een doorluchtig moordenaar, die, als
hij zijne moeder verraderlijk heeft doorstoken, haar lijk een
prachtige uitvaart ten beste geeft, zijn verweesde broeders
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in ketenen -klinkt, doch, beschikker van hun lot geworden,
aan deze allerlei gaven kwist, hen met allerlei liefkoozingen
streelt om hun het aangedane vergrijp te vergoeden." 1
Heft men den sluier, die over het schoone Florentijnsche
leven gespreid ligt, wat verder op, dan stuit het oog op einde~
boze twisten en partijschappen, samenzweringen en onzede~
lijke coalities, bloedige opstanden en verbanningen, omkooping
en intrigue, onverzadelijke eerzucht en onverzoenlijke wraakzucht. Zoo was het in Florence, zoo was het in gansch Italië.
De eenvoudigste rechtsbegrippen schijnen onderst boven ge~
keerd te zijn. Men sluit verbonden en houdt ze, zoolang men er
aan denkt, en men denkt er aan, zoolang men dit wenschelijk
acht. Machtige roovers deelen den gemaakten buit en zoeken
nieuwe oneenigheid over het gedeelde. Zelfs de kerk laat
zich in die dagen in deze ongerechtige buitsverdeeling raad~
plegen en betrekken. 't Wordt bijna een probleem hoe bij
zulk een verwarring van zedelijke begrippen de kunst zoo
schitterend heeft kunnen bloeien, maar men behoeft zeker
niet meer te vragen wat er van het private zedelijk en
godsdienstig leven geworden was. De krachtvolle zedelijkheid
van weleer is verdwenen. Het volk is door de toenemende
weelde verwijfd en verweekelijkt geworden. Diep zedelooze
toestanden zijn er misschien in Florence niet, maar er heerschen
daar, wat Hase noemt: „die heitern Sunden der Bildung
and des Wohlstandes." Onder de Mediceesche geldheerschappij zijn vele gewetens in het vernederend gezelschap
van geldelijke verplichting geraakt. De kerk heeft nog altijd
dien onnaspeurbaren invloed, dien een oude eerbiedwaardige
instelling blijft behouden, totdat zij ineenzinkt, maar het
zedelijk en godsdienstig leven regelt zij toch alleen uitwendig.
Men lacht en marchandeert met de heiligen en slaat
)

1

) Zie Potgieter, Poëzy 1832-1868, lste deel, 1875;Toelichtingen, pag. 415.
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tegelijkertijd geloovig een kruis. Verzonken in de bewondering
der Antike, leven de hoogere standen geheel zonder godsdienst
in onverholen heidendom. Met de kerk breken zij niet, maar
laten haar in den regel voor 't geen zij is, het smadelijkste
wel, dat men haar kan aandoen. Alleen bij hoogmis of kerkelijke
begrafenis van bloedverwanten komt men nog met haar
in aanraking. De eeredienst van het schoone is de religie
van deze beschaafden, indien religie heeten mag, wat zuivere
zelfzucht kan zijn in den meest verfijnden vorm. Indien
we ter beoordeeling van deze toestanden in het openbare
en bizondere leven hooger maatstaf aanleggen dan kunst~
admiratie ons in de hand geeft, indien we eens voor een
oogenblik het zilverblad wegnemen, dat over zooveel
ongerechtigheid gelegd is, de schitterende lichtjes dooven,
die de kunst ontstoken heeft en die het Florentijnsche leven
bij den eersten aanblik zoo tooverachtig schoon doen schijnen,
blijft er dan bij het uitgaan der lichten wel iets anders over
dan de vale, morsige omtrek van een door en door nietig
en in den wortel bedorven bestaan? Daar stond dan het
Florentijnsche volk aan hand en voet smadelijk geboeid met
gouden ketenen, het dierste dervend dat een volk derven
kan: zijn vrijheid, en onder dat alles toch maar aldoor
schertsend en lachend, want Lorenzo wist dat volk zoo
aangenaam bezig te houden! Bij zooveel zelfversmading be~
teekent het weinig dat de financiën der republiek in gansch
berooiden toestand gekomen waren.
Het was noodig deze beknopte schets van Florentijnsche
toestanden vooraf te laten gaan, opdat voor ons oor het
protest van Savonarola niet in het luchtledige wegsterven zou.
In dit glinsterend bestaan heeft hij geworpen het machtig
gevoel van onvoldaanheid en leegte, van ijdelheid en nietig~
heid, en 't beweeglijk Florentijnsche volk heeft een tijdlang
aan zijn lippen gehangen, en 't heeft een oogenblik boete
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gedaan op zijne wijze met tranen, die spoedig opdroogden.
Van Savonarola's eerste levensjaren tot aan zijn optreden
in Florence in 't jaar 1490 is weinig met zekerheid bekend.
Een sterke mythenvorming, die zich ook in zijn leven heeft
aangezet, maakt groote omzichtigheid noodig. De weinige
zekere data uit dit tijdperk van ongeveer 40 jaren zijn de
volgende. In 't jaar 1452 werd Girolamo Savonarola uit een
aanzienlijk geslacht in Ferrara geboren en ontving met vijf
broeders en twee zusters een zorgvuldige opvoeding. Zijn
familie wenschte dat hij in de voetstappen van zijn grootvader
zou treden, die lijfarts was geweest aan het hof der Estes in
Ferrara, maar reeds spoedig bleek het dat de ernstige aard
van den jongen Girolamo hem leiden zou in gansch andere
baan. Reeds als knaap beminde hij de eenzaamheid en vermeed
hij de tuinen van het hertogelijk paleis, waar de jeugd van
Ferrara zich vermaakte. Het is niet met zekerheid te zeggen
of een onbeantwoorde liefde voor de dochter van een
Florentijn uit het geslacht der Strozzi mede zijn besluit tot
rijpheid heeft gebracht om in een klooster te gaan. „Is dit
zoo", zegt Hase, „dan ligt in deze geschiedenis als het ware
de voorbeduiding van Florence's houding, zooals het later
hem aantrekken en verwerpen zal." Hij zelf spreekt er met
geen enkel woord over in de brieven aan zijne ouders,
waarin hij rekenschap geeft van den buiten hun voorkennis
gedanen stap. Als eenige reden van zijn vertrek noemt hij
daar het bederf der wereld, voornamelijk van Italië. „Ik kon,"
schrijft hij, „de énorme goddeloosheid van het Italiaansche
volk niet verdragen. Overal zag ik de deugd veracht, de
ondeugd in eere. Als God in antwoord op mijn gebed zich
tot mij neerboog om mij den rechten weg te wijzen, hoe kon
ik daar weerstand bieden? Lieve jezus, laat mij liever duizend~
maal den dood sterven dan dat ik mij verzette tegen uwen
wil en mij ondankbaar toone tegenover uwe goedheid." Deze
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brieven leggen een schoon getuigenis af van zijn innig
teere liefde voor de zijnen, inzonderheid voor zijne moeder,
en tegelijk van den zwaren inwendigen strijd, waaronder hij
zijn besluit genomen heeft. Het volkomen vaarwel zeggen
aan alle vreugde der wereld schijnt als een donkere, drukkende smart op zijne ziel te liggen. Neen, hij zou niet willen
terugkeeren, „ook al kon hij grooter worden dan Caesar".
Al kon hij grooter worden dan Caesar — deze naïeve uit
een glimlach wekt, verraadt een nu nog licht-druking,e
getelden strijd tegen een machtigen hartstocht, de passie van
,een hooge eerzucht, waarvan iemand gezegd heeft dat zij
den hoogbegaafden mensch het laatst in 't leven verlaat.
Savonarola's geschiedenis zal dit op aandoenlijke wijze be

vestigen.
Op 23- jarigen leeftijd begeeft zich de jonge Girolamo in
een klooster der Dominicanen te Bologna of Ferrara — dit
is niet zeker — en wenscht niets anders te zijn dan eenvou~
dig leekebroeder. Hij voor zich begeert niets hoogers, „om
niet uit de aristocratie der wereld in de aristocratie van het
klooster te geraken ", maar spoedig, naar het schijnt, bewer
gen hem zijn oversten om zich toe te leggen op de studie
der theologie: Thomas van Aquino, de grootste theoloog
der Dominicanerorde, wordt zijn theologische gids; zijn
geestelijke, vriendelijk troostende leidsvrouw de H. Schrift,
die hij naar het getuigenis van een zijner biografen bijna
van buiten kende. Zoo leidt hij 14 jaar lang dit stille kloosterleven, houdt soms voorlezingen over wat men in dien tijd
philosophie noemde, het liefst echter over de profeten des
0. Testaments, maar het blijkt niet dat hij met zijn zwaar~
moedige taal, heesche stem en onbeholpen gesticulatie eenir
gen indruk gemaakt heeft. Dit zou spoedig anders worden,
want in dezen man kiemen machtige gedachten, die plegen
te triomfeeren zelfs over een onwillig orgaan. In de lente
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van 't jaar 1490 komt Savonarola voor goed naar Florence
en betrekt er het bekende klooster San Marco, dat gewijd
is door het aandenken aan hem en beroemd door de fresco's
van Fra Angelico. Voor goed, zeg ik, want de nauwkeurig
vorschende von Ranke spreekt van een eerste oponthoud
van Savonarola aldaar in 't jaar 1482. De republiek was
toen gewikkeld in een strijd met den paus en trotseerde
moedig het interdict, dat Sixtus IV over Lorenzo had uitgen
sproken. Dit verzet tegen een pauselijk interdict was een
der vele vormen, waarin de conciliaire idee in de 15de eeuw
haar uitdrukking vond, de idee nl. dat de kerk door een
wettige vertegenwoordiging, door een Concilie kon en moest
hervormd worden. Telkens duidelijker gevoelt Savonarola
dat de tegenwoordige toestand niet duren kan, dat het
tot hervorming moet komen, maar wat in dit tijdperk nog
kiemt en langzaam rijpt zal voldragen vrucht zijn, als hij in
1490 naar Florence terugkeert. Voortaan zullen twee idealen
onwankelbaar voor zijn geest staan en hij zal ze omklemd

houden tot aan zijn dood toe: de reformatie der Kerk en
de bevrijding van Italië. Met de gerijpte overtuiging wast
hem de kracht om haar over te planten in het hart van
verbaasde toehoorders. In Savonarola werden nog weer
voor de zooveelste maal vleesch en bloed de gedachten en
beginselen, die de Conciliën van Pisa, Constanz en Basel
hadden in 't leven geroepen. Geen oogenblik heeft hij er
aan gedacht de leer van zijne kerk aan te tasten; de refor
matie, waarin hij gelooft, is van zedelijk - religieuzen, socialen
en politieken aard. Hij is reformator geweest zonder de pij
weg te werpen, zoo wordt hij de worstelaar, wien zijn'
tragische ondergang op het voorhoofd geschreven staat. Zijn
vurige wensch is het dat de kerk weer terugkeere tot het
ideaal der apostolische tijden: elk kerkelijk ambt moet tot
zijn oorspronkelijke zuiverheid teruggebracht, de rijkdom der
I. VAN DIJK. III.
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kerk voor de armen bestemd worden, Gods Geest moet
weer met zijn liefde-volheid de gemeente regeeren. „Voor
zijn inwendig leven ", zegt Hase, „heeft hij geschouwd in
het morgenrood der gedachten, waaruit later de Hervorming
is voortgekomen."
Fra Girolamo begint zijn voordrachten in den kloostertuin
van San: Marco onder een perzischen rozenstruik; als het
getal van zijn hoorders ook uit de burgerij van Florence met
den dag aangroeit, verhuist men naar de kloosterkerk. 't Is
of het de schuchtere man van vroeger niet meer is. Voor
de oude onbeholpenheid is overmeesterende kracht in de
plaats gekomen. Zijn zeldzame gave van overtuigen doet zijn
hoorders gevoelen dat daar een prediker vóór hen staat, die
maar één groot belang kent, het belang der waarheid.
Machtige . gedachten bewegen zijne ziel, gedachten, die ook

in de donkerste tijden het adelmerk van een hooge geboorte
op het , gelaat dragen, omdat zij geboren zijn uit edele smart
over de tegenspraak tusschen der menschen leven en hun
uitgesproken geloof. De Frate was een man van kleine sta~
tuur met bleek gezicht en hoog gegroefd voorhoofd; de sterk
gebogen neus en opgeworpen lip duiden zeldzame wilskracht
en hartstocht aan; de magere, doorschijnend fijne handen en
de zacht stralende blauwe oogen onder zware rosachtige
wenkbrauwen schijnen te spreken van innig teer gevoel. Op
den 1 sten Augustus begint hij zijn uitlegging van de Open~
baring van Johannes, dat boek, dat hem altijd heeft aangetrokken en „waarin," als Hase zegt, „door alle eeuwen heen
ieder, die het beste en hoogste nog in de korte spanne van
zijn leven verwachtte, gemeend heeft zijn eigen wenschen te
kunnen lezen." De allesbeheerschende grondgedachte van

zijn woord treedt telkens meer naar voren: de kerk Gods
moet vernieuwd worden, vooraf zal God Italië met zware
geeselen tuchtigen, beide zal spoedig gebeuren . Voor het door
-
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God geliefde Florence is de schoone toekomst weggelegd om
weer vrij en vroom te worden, de schoone roeping om uit gangspunt van deze kerk~ en wereldvernieuwende beweging
te zijn. Zijn gehoor komt al meer onder den machtigen in~
vloed van zijn bezieling. Een oogenblik gevoelt men misschien
de neiging om ongeloovig het hoofd te schudden, maar 't
duurt niet lang of de huivering, die door de vergadering
gaat, deelt zich aan den ongeloovigste mee, soms breekt zijn
gehoor in luid geween uit. 't Is de waarheid, die voor een
wijle een zeer onzekere overwinning viert over hevig bewogen
gemoederen. Zijn prediking was hier en daar ontegenzeggelijk
ontsierd door wansmaak, waarin de elegante beschaving van
Florence zich niet vinden kon, maar haar bindende macht
lag in de omstandigheid dat Savonarola putte uit de frissche
bron der H. Schrift en op oorspronkelijke wijze de donkere
geheimen van het menschelijk hart ontdekte. „Als ik," zegt
hij zelf later, „van de spitsvondigheden der menschelijke wijs~
heid mij wendde tot de majesteit der H. Schrift, waren alle aangezichten als zwijgende beelden op mij gericht." Zijn strenge
ernst grijpt de gewetens aan, zijn visioenen houden de verbeel~
ding geboeid, het licht bewogen gevoel huivert op de aankon~
diging van de zware gerichten Gods, die komen zouden.
Slechts een enkele maal heeft zijn woord iets van den zachten
dauw des hemels, meestal is 't neerslaande hagel, alles meevoer
rende stormwind. „Ik ben hagel," roept hij uit, „die niet
getroffen wil zijn, beschutte zich met den mantel der deugd."
„De ware overredingskracht van Savonarola," zegt Eliot
zeer schoon, „lag in zijn gloeiende verontwaardiging bij het
zien van ongerechtigheid, in zijn onwankelbaar geloof aan
een onzichtbare rechtvaardigheid, die een einde zou maken
aan het onrecht, en aan een onzichtbare reinheid, voor welke
leugen en zonde een gruwel is."
Spoedig wordt de kloosterkerk te klein om zijn gehoor,
,
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dat zoo bont mogelijk is samengesteld, te bevatten. Het begint
in Florence tot den goeden toon gerekend te worden den
Frate te hooren. Ook zij, die een verandering in 't politieke
niet ongewenscht achten, sluiten zich bij hem aan, en Savonarola
wordt reeds door sommigen de prediker der ontevredenen
genoemd. Toch schijnt het dat hij tot het jaar 1492, Lorenzo's
sterfjaar, zich streng gehouden heeft binnen de perken van
zijn kloosterwerkzaamheid; van rechtstreeksche inmenging in
de publieke aangelegenheden valt ten minste geen spoor te
ontdekken. Wel springen soms de vonken van zijn woord
in het paleis van Lorenzo, maar tot een openlijke breuk
tusschen hen is het niet gekomen. Opmerkelijk is het dat
deze twee menschen ondanks zoo gansch uiteenloopende
geestesrichting elkander hebben kunnen waardeeren. Van
Lorenzo wordt verhaald dat hij eens verklaard zou hebben:
„ik heb nooit een waren monnik gezien behalve Savonarola";
Savonarola moet gezegd hebben, „dat hij nooit een mensch
gevonden had, zoo rijk door God met tijdelijke genade gesierd."
Tot tweemalen toe is het tusschen deze mannen tot een
pijnlijke verhouding gekomen. Een jaar na zijn komst in
Florence was Savonarola tot Prior van San Marco gekozen.
Het was gewoonte in die dagen, ook door de kerk gevolgd,
dat ieder, die een nieuw ambt aanvaardde, zijn opwachting
ging maken bij Lorenzo. Savonarola weigert te gaan, niet
Lorenzo maar God heeft hem tot dit ambt geroepen; Lorenzo
tracht hem op zachte wijze te vermurwen door gezantschappen
en groote geschenken aan het klooster, alles te vergeefs, de
monnik blijft onverzettelijk en Lorenzo voelt dat er in de
republiek, waarover hij onbeperkt gebiedt, nog menschen zijn,
die voor niemand buigen dan voor God alleen. De tweede
gelegenheid, waarbij zij elkander van aangezicht tot aangezicht
ontmoeten, was de stervensure van Lorenzo. In zijn uiterste
liggend, verlangt Lorenzo den monnik van San Marco
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nog eens te zien en zijn zegen te ontvangen, eer hij het
schitterend tooneel van dit leven verlaat. Er zijn oogenblikken dat ook het meest gevleide en ijdele leven snakt
naar onverbloemde waarheid als naar een teug frisch water,
oogenblikken dat de lauwe drank der zoetste vleierij onbe~
schrijfelijk bitter smaakt. Zulk een oogenblik doorleeft ook
de meest gevierde sterveling soms in die ure, als de ziel
tusschen leven en dood zweeft. Als de waarheid nu maar
niet te hard is! Ik deel hier het treffend-eenvoudige verhaal
mee, dat Villari in zijn levensbeschrijving van Savonarola
van het gevoerde onderhoud geeft. i) „Lorenzo gevoelde
zich dien dag zijner uiterste ure dichter dan ooit. Hij had
zijn zoon Piero bij zich doen roepen, hem zijn jongsten raad
gegeven en het laatste vaarwel uitgebracht. Toen de vrienden,
die dit gesprek niet mochten bijwonen, weder binnen waren
gekomen en den zoon hadden verwijderd, wiens tegenwoorr
digheid hem maar al te zeer had geschokt, gaf hij het verlangen
te kennen Pico della Mirandola te zien, die spoedig kwam.
Het scheen dat het zoete samenzijn met dien welwillenden,
beminnelijken jongeling hem een weinig deed tbedaren, ten
minste zeide hij: ik zou ontevreden zijn te verscheiden, als
mij uw aanblik niet nog eerst een weinig had opgebeurd.
Zijn gelaat verhelderde zich, zijn gesprek werd schier opge~
ruimd, hij begon inderdaad met zijnen vriend te lachen en
te schertsen. Nauwelijks echter was Pico heengegaan of
Savonarola trad binnen en naderde eerbiedig des veegen
legerstee. Drie zonden wilde Lorenzo hem biechten en er
absolutie voor vragen: de plundering van Volterra; het
geld het weeshuis ontstolen, waardoor vele kinderen van
gebrek waren omgekomen; het bloed op zijn bevel sedert
de samenzwering ' der Pazzi gestort. Onder het spreken
1)

Men vergelijke hier o. a. Hase, t. a. p. pag 19, 105.
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werd I1 Magnifico weder hartstochtelijk aangedaan; Savonarola
trachtte hem te doen bedaren, telkens zeggende: God is goed,
God is genadig. Maar, voegde hij er bij, toen Lorenzo een wijle
zweeg: „drie dingen worden van u gevergd." En welke,
Vader? hernam Lorenzo. Het gelaat van Savonarola werd
ernstig en de vingeren zijner rechte opheffende, begon hij
te zeggen: „ten eerste moet gij een groot, een levendig
vertrouwen hebben op de barmhartigheid Gods." „Dat heb
ik inderdaad." „Ten tweede moet gij al het kwalijk verkregen
goed weergeven of uwen zonen gelasten dat zij dit in uwe
plaats doen." I1 Magnifico scheen zich te verbazen en te
bedroeven; en echter stemde hij er, zich zelven geweld aan
doende, met een hoofdknik in toe. Toen hief zich Savonarola
uit zijn knielende houding op, en terwijl de stervende Vorst
bevreesd op zijne sponde wegkroop, werd de gestalte des
priesters indrukwekkender onder het uiten der woorden:
„ten leste moet gij het volk van Firenze de vrijheid weer~
geven." Op zijn gelaat viel te lezen hoe plechtig hij dat
oogenblik achtte; zijne stem joeg verschrikking aan, zijne
oogen, die het antwoord wilden raden, hielden die van
Lorenzo geboeid. Helaas! de weinige krachten, hem door de
natuur nog gelaten, bijeengaderende, keerde deze hem smadelijk
den rug toe, zonder een sylbe uit te brengen. En dus ging
Savonarola heen zonder hem kwijtschelding van zonden te
geven, en I1 Magnifico, door wroeging verteerd, blies weinig
tijds later den adem uit, 8 April 1492." Ik onthoud mij van
allen commentaar. De waarheid, voor wier onbedekten glans
hier een bezoedelde aardsche glorie verbleekt en uiteenspat,
spreekt machtiger dan woorden doen kunnen. Savonarola
had het uitnemend voorrecht haar onomkoopbare tolk te zijn! 1
,

)

1 ) Von Ranke maakt, naar mij voorkomt, de juiste opmerking dat
dit onderhoud wel niet het karakter van een eigenlijk gezegde biecht
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Zeer verschillend waren de gewaarwordingen, die Lorenzo's
sterven bij het Florentijnsche volk opwekte. Sommigen zagen
in zijn dood een bezoeking Gods, anderen spraken van een
verlossing. Over 't algemeen kan men zeggen dat de grond~
slagen der Mediceesche heerschappij in den "laatsten tijd
zeer geleden hadden door de grenzenlooze verkwisting van
Lorenzo en niet minder door de strenge boetprediking van
Savonarola. Piero, Lorenzo's zoon, volgt nog wel zijn vader
op als hoofd der republiek, maar de oude vastheid is er
toch niet meer. Piero is de man niet om de woelige republiek
te leiden, waarin de oude republikeinsche neigingen weer
met kracht beginnen op te leven. Uit zijns vaders nalatenschap is hem toegevallen het minste deel: de heerschzucht
en de prachtlie%de; de schitterende intelligentie is met Lorenzo
ten grave gedaald. Ook in de prediking van den Frate komt
er omstreeks dezen tijd een merkbare verandering. Van den
aanvang af was er in Savonarola's woord een profetisch
element geweest, een toon van dat hooge, algemeene profetisme, dat geboren wordt uit de ziel van ieder, die lijdt onder
de ongerechtigheid der wereld; die algemeene profetische
toon wordt nu gaandeweg een gearticuleerd geluid. Uitdruk~
kingen als deze klinken telkens krachtiger in zijn preeken:
„Ik zeg u, er zal komen een storm, aan de gestalte van
Elia gelijk, en die storm zal de bergen doen schudden. Over
de Alpen zal er een optrekken tegen Italië, evenals Cyrus,
van wien Jesaja schrijft." Eens op een nacht meent hij een
zwaard aan den hemel te zien hangen en op dat zwaard het
opschrift te lezen: „ecce gladius Domini super terram cito
et velociter! zie het zwaard des Heeren over de aarde snel

kan gedragen hebben, om de eenvoudige reden dat biechtgeheimen
onschendbaar zijn. Wij moeten ons voorstellen dat de eigenlijke biecht
reeds geschied was, toen Savonarola binnentrad.
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en gezwind!" Die uitdrukking wordt op zijn lippen een
soort van geïmproviseerden tekst, die telkens terugkeert. De
verdorven tijden, die eens aan den zondvloed voorafgingen,
zijn weer aangebroken, het lauwe tijdperk, in de Openbaring
aangeduid door het vale paard. Aandoenlijk blijft onder alle
dreiging, die hij laat hooren, de bijna moederlijke teerheid
spreken, waarmee hij bekommerd is om het welzijn van zijn
geliefd Florence. Florence, zijn Florence moet boete doen
in zak en asch als Nineveh weleer, het moet zich laten
tuchtigen, maar 't zal in de tuchtiging niet ondergaan; ge~
louterd zal het stralen in al zijn schoonheid en de vleugelen
van zijn grootheid uitbreiden over de gansche wereld.
Zoo heeft Savonarola gedreigd en getroost, geweend en
geworsteld in eenzame smart, en dat in een tijd, toen er nog
geen wolkje aan de lucht was. De lucht zou spoedig betrekken.
Eerder dan hij zelf wel verwacht mag hebben, werd zijn
dreigende profetie vervuld op een wijze, die gansch Italië
in beroering zou brengen. In de maand Augustus van 't jaar
1494 trekt Karel VIII van Frankrijk met een machtig en
goed geoefend leger over de Alpen. In de jonge ziel van
Karel was werkelijk het ernstig voornemen om de Kerk te
hervormen naar de besluiten van het Concilie van Basel, ook
trok een tocht tegen de ongeloovigen hem machtig aan,
maar de ziel van Karel was een menschelijke ziel, die dikwerf
zeer gastvrij pleegt te zijn, en met de grootste onpartijdig~
heid goede voornemens laat verkeeren in het bedenkelijk
gezelschap van niet geheel onzelfzuchtige wenschen. Het
naaste doel van Karel namelijk met zijn tocht over de Alpen
was het in bezit nemen van den troon van Napels. De zwakke
Piero, die zich eerst aan de zijde van Napels gehouden had,
vindt het weldra profijtelijker den koning van Frankrijk ter
wille te zijn. Zoo, meent hij, zal hij zich kunnen handhaven als
hoofd der republiek, die immers franschgezind is. De kans-
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rekening komt verkeerd uit. Het smadelijk verdrag, dat hij
geheel eigener bevoegdheid in Pietrasanta met den Franschen
koning sluit, doet de ontevredenheid van 't Florentijnsche volk
lichterlaaie uitslaan. De lang getergde Florentijnsche leeuw
is wakker geworden en legt den klauw op vertrapte vrijheden.
Op den 8sten November komt Piero in Florence terug om
zich te rechtvaardigen over het gesloten verdrag, maar hij
vindt er alles veranderd en wordt overal uiterst koel ontvangen. Den toegang tot het regeeringspaleis ziet hij zich
ontzegd, reeds vliegen steenen over straat en uit een venster
van 't paleis weerklinkt de kreet: „Popolo". Merkwaardig,
onder het aanheffen van dien kreet had men eens het Medic
ceesche huis jubelend in de hoogte getild, nu 60 jaar later
weerklinkt diezelfde kreet, en 't volk wreekt zich aan be~
vrijders, die altijd zijn tyrannen en langen tijd zijn afgoden
geweest waren. Roemloos gaat de Mediceesche glorie in
Piero onder; reeds den 9den November moet hij met zijn
jongsten broeder Giuliano in allerijl de stad verlaten om aan
de woede van het volk te ontkomen. Midderwijl heeft de
Signoria, de stadsraad van Florence, een eigen gezantschap
afgevaardigd naar den Franschen koning, en in dit gezantschap bevindt zich Savonarola. Savonarola spreekt in Pisa
den jongen koning aan op de wijze der oude profeten. „Hij
(Karel VIII) is de van God gezonden koning om Italië en
de kerk te vernieuwen. De hoogmoedigen moet hij van hunne
stoelen stooten, de verdrukten moet hij te hulp komen; in
den dienst van een hooger belang dan dat van een tijdelijke
verovering moet hij barmhartigheid oefenen in 't bizonder
tegenover Florence, dan zal Hij, die ook voor den Koning
aan 't kruis de zege verwierf, hem de overwinning geven!"
Bij deze samenkomst wordt een voorloopig verdrag verkregen
met zachtere voorwaarden, dan door Piero bedongen waren.
Op den 1 den November houdt Karel zijn intocht in Florence.

122
Eerst laat hij niet onduidelijk merken dat hij de terugroeping
der Medici verlangt, maar 't volk blijft onverbiddelijk en
Karel, die nog naar Napels moet, geeft toe. In de oorkonde
van den vrede, die den 25sten Nov. geteekend werd, wordt
zijn oppergezag duidelijk erkend. Onder alle omstandigheden
zullen de Florentijnen zijn bondgenooten, de vrienden van
zijn vrienden, de vijanden van zijn vijanden zijn. In over~
dreven bewoordingen wordt Karel VIII de vader des vaderlands, de beschermer der vrijheid, de verjager der tyrannen
genoemd. Aan de Florentijnsche republiek wordt toegestaan
hare inwendige aangelegenheden zelve te regelen.
Na den aftocht van het Fransche leger op den 28sten Nov. en
na eenige machtelooze pogingen van de aanhangers der Medici
om zich van de regeering meester te maken, zijn aller oogen op
één man gericht, die in den laatsten tijd telkens meer naar voren
is getreden, op den monnik van San Marco. De zoo tastbaar uit~
gekomen voorspelling heeft hem in de schatting des volks het
.aanzien van een profeet gegeven. Het volk wordt in den regel
meer getroffen door het concreet, in 't oog vallend uitkomen van
een profetisch woord dan door die langzame vervulling, die het
werk der eeuwen is, en die meer overeenkomt met het diepe per
spectief, dat eigen is aan alle waarachtige profetie. In de storm~
achtige Novemberdagen van '94 voorkomt Savonarola, ook
naar het getuigenis van zijn tegenstanders, door zijn machtigen
invloed het uitbreken van bloedige vijandelijkheden tusschen
de verschillende partijen. Men heeft zich dikwijls afgevraagd
wat er wel van de republiek geworden zou zijn, indien hij
er niet geweest ware. Het oogenblik is thans gekomen dat
de Frate zich • geroepen voelt om de regeling van eindeloos
verwarde en verwikkelde toestanden in Florence ter hand
te nemen. Als een echte volkstribuun roept hij in den Dom
een soort van volksvergadering samen, en handelt er over
de beste regeeringsvormen. Het ideaal van regeering is de
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monarchie. De monarchie ziet hij bevestigd in de schepping
door de wereld - monarchie Gods, in de Kerk door het primaat
van Petrus, zelfs in de natuur: de bijen volgen ééne koningin.
Maar het eigenaardig karakter van het Florentijnsche volk,
„dat volk met genie en heet bloed ", eischt een republikeinsche
regeering, waaraan ieder kan deelnemen, die- tot regeeren in
staat is. De weldaden van den staat moeten niet aan een
enkele of aan weinigen ten goede komen, maar aan alle
burgers. „God alleen wil uw koning zijn, o Florence, gelijk
Hij onder het oude verbond de koning van Israël was en
tot Samuel zeide, toen zij een aardschen koning begeerden:
heeft dit volk Mij verworpen ?" Zijn ideaal is een theocra~
tische of wil men een christocratische republiek, waarin niet
als in den wereldlijken staat de zelfzucht, maar -de liefde tot
God en den naaste het alles beheerschend beginsel is. „Het
is", zegt hij, „een versleten spreekwoord van tyrannen dat
de staat niet zou kunnen geregeerd worden met gebeden en
paternosters." Alle burgers moeten in vrede en eensgezindheid
met elkander leven, en ieder behoort het welzijn der republiek
te stellen boven zijn eigen belang. „Een rijk is te vaster en
krachtiger, naar mate het zich inniger aansluit aan God; met
God echter kan niemand gemeenschap hebben, die geen
vrede heeft met zijn naaste. In vrede met God, o Florence,
zult gij rijk zijn aan tijdelijke en geestelijke goederen, gij zult
Rome, Italië en alle landen reformeeren. In den vrijen staat
wordt niemand door armoede of dwang tot het kwade gedreven;
met de aardsche bloeien ook de geestelijke goederen onder
goede priesters; zulk een stad wordt een aardsch paradijs,
daar is een jubileeren en psalmzingen, de kinderen zullen zijn
als de engelen, evenzeer tot een christelijk als tot een burgerlijk
leven opgevoed." Het Florentijnsche volk staat opgetogen
en vindt het bijna voornaam dat Christus, de koning van
't heelal, op bizondere wijze de koning van Florence zou zijn.
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De vergadering gaat uiteen onder 't geroep: „viva Christo,
viva Firenze", voortaan de leuze der volkspartij. Op den
23sten December van 't jaar 1494 komt de nieuwe staatsre~
geling tot stand in enge aansluiting aan de historische
traditiën van 't Florentijnsche gemeenebest en gemodelleerd
naar het voorbeeld van Venetië. Er lag in de staatsregeling ongetwijfeld een democratisch element, maar democratie
in den nieuweren zin van het woord was het toch niet.
„Men moet niet toelaten ", zegt Savonarola, „dat het gemeene
volk, het plebs zich indringt; wanneer men aan het plebs aandeel
aan de regeering geeft, volgt er niets anders dan verwarring."
Onder „volk" verstaat hij dan ook niet de massa der
inwoners, maar het geheel der „Cittadini", der burgers, die
het volle burgerrecht bezitten. Zij vormen te samen den
grooten Raad; bij dezen Raad berust de souvereiniteit; het
uitvoerend Bewind bij de Signoria, bestaande uit acht Prioren
en den Gonfaloniere, onder toevoeging van een kleinen Raad
van 80. Uit hetgeen gezegd is over het theocratisch ideaal
van den Frate zou kunnen afgeleid worden, dat hij uitsluitend
verkeerd heeft in de ideale sfeer der algemeene beginselen,
dit is in werkelijkheid reeds op dit oogenblik niet het geval
en later nog veel minder. De nieuwe staatsregeling in den
omschreven vorm is zeer bepaald onder zijn invloed tot
stand gekomen. Midden in de woede der partijen vordert
hij een algemeene amnestie; „wat tot op den 9den Nov. of
ook tot op den tegenwoordigen dag gebeurd is, moet
vergeven en vergeten zijn." Voor het geval van verbanning
door de Signoria wordt onder zijn invloed een recht van
appèl ingesteld op den grooten Raad. Hij zorgt voor vermindering van drukkende lasten, voor werkverschaffing aan
de armen, voor inzameling van liefdegaven, waartoe ook
kerksieraden moeten omgesmolten worden, voor een bank
van leening om den woeker der joden tegen te gaan. De
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monniken van zijn orde maant hij aan tot studie en ijverig
prediken, de leekebroeders tot arbeid. Twee theologische
leerstoelen richt hij op en eenen voor de oostersche talen met
het oog op de bekeering der heidenen.
Het aanzien van Florence's profeet klimt van dag tot dag.
Hij leidt de herboren republiek met zijn raad en inspireert
haar een zedelijken ernst van zijn kansel, die zijn troon mag
heeten. In Aug. van 't jaar 1495 verklaarde de gezant van
Ferrara dat zijn gezag waarlijk onbeperkt was. Ieder vroeg
hem om raad niet alleen in openbare, maar ook in private
aangelegenheden. Inderdaad, men kan zich bijna geen voor~
stelling maken van het buitengemeene zedelijk overwicht,
dat Savonarola een tijdlang in Florence geoefend heeft. Men
verhaalt dat in de jonge republiek doodvijanden elkander
weenend in de armen vielen; onrechtmatig verworven goed
werd gewillig teruggegeven, een verwonderlijke liefde voor
het aardsche en voor het eeuwig vaderland heeft de gemoer
deren ontvonkt. Een gansche omkeer op het gebied der
zeden heeft er plaats. Spel en dans hebben opgehouden,
schouwspelen en de zoo geliefde harddraverijen op St. Johann
nesdag staan stil.
Op het land weerklinken geen vólks- en minneliederen
meer, men hoort alleen geestelijke gezangen. Plechtige rondedansen worden uitgevoerd onder psalmgezang. Vele vrouwen
verlaten haar mannen om in een klooster te gaan. Het
vasten wordt passie, en de communie weer het dagelijksch
geestesvoedsel der geloovigen. Vele zonen uit edele familiën
en vele geleerde mannen, door zijn gloeiende geestdrift mee~
gesleept, voegen zich bij de kloostergemeente van San Marco.
Scharen van toehoorders stroomen dagelijks naar den Dom,
boven welks kansel de woorden geschreven staan: „Jezus
Christus, de koning van Florence." Inderdaad, 't is of gansch
Florence in den zwaren rouw gegaan is: de vreugdeminnende

126
stad in het kleurendronken zuiden ziet er in den rouw
waarlijk vreemd genoeg uit!
Het glanspunt van deze gewaagde trjomf en was ongetwijfeld
het Carnaval van 1497. Reeds van den aanvang af had
Savonarola met bizondere voorliefde zich de kinderen van
Florence aangetrokken; uit hen, meende hij, moest zijn
toekomstige godsstaat opgroeien. Uit deze kinderen organi~
seert . hij van lieverlede een kleine heilsarmee, zouden we
zeggen, zij moeten naar zijn bedoeling inspecteurs, inquisiteurs
van zeden zijn. Vinden zij ergens godslasteraars en spelers,
dan moeten zij kaarten en dobbelsteenen eenvoudig wegnemen
en het geld aan de armen geven. Treilen zij een vrouw of
jong meisje aan, dat al te wereldsch getooid is, dan moeten
zij tot haar zeggen: „in den naam van jezus Christus, den
Koning onzer stad, en in den naam van de maagd Maria,
onze koningin, gebieden wij u al deze ijdelheden af te leggen,
zoo niet, dan zult gij met zware krankheden bezocht worden."
Het laat zich begrijpen dat voor een jongensgemoed deze
harthandige bekeeringsmanier haar eigenaardige aantrekkelijk~
heid moest hebben. Aan vermakelijke, kluchtige tooneelen
ontbrak het niet. Op allergeestige wijze teekent Eliot dit
grappige element in de figuur van Monna Brigida, een gezet
wereldsch vrouwtje van omstreeks 50 jaar met vlechten van
dood haar en met blanketsel op de wangen, daarbij zwoegend
onder het gewicht van zware gouden kettingen en andere
sieraden. Op zekeren dag is Monna Brigida, eer zij het
weet, op straat onder de jeugdige inquisiteurs geraakt, die
in haar een rijke prooi zien. Een der jongens spreekt haar
aan met volzinnen van Savonarola, die hij van buiten kent:
„eerwaarde moeder, die gouden kettingen zijn te zwaar voor
u, zij zijn zwaarder dan een molensteen en leiden u ten
verderve. Wilt gij u zelve opschikken met den honger der
armen en durft gij trotsch zijn dat gij Gods vloek op uw hoofd
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draagt ?" „Inderdaad," valt een andere jongen in, „inderdaad,
Buona Madre, gij zijt oud, geloof mij, gij ziet er heel leelijk
uit met die roode verf op uw wangen en dat zwarte glins~
terende haar en al die mooie dingen, alleen de Booze kan
er genoegen in vinden u zoo te zien. Uw goede engel
treurt en verlangt het blanketsel u van het gezicht af te
wasschep." Monna Brigida wordt eerst boos, maar spoedig
begint haar hart week te worden onder deze stortbui van
ongewasschen vermaningen, en zij voelt op dat - oogenblik.
werkelijk dat zij zekere „ijdelheden" aan het lijf draagt, diegevaarlijk kunnen worden voor haar zieleheil. Een der kleine
bengels treedt vooruit met een zachten zijden doek in de
hand en Monna Brigida, in haar radeloosheid niet wetende
wat te doen, neemt den doek en boent met sidderende
handen haar wangen. De onttakeling is begonnen. Overmoedig geworden, maakt een andere jongen een diamanten
speld los, waarmee haar vlechten zijn vastgehecht aan de
barretta. Een zware zwarte tres valt over Monna Brigida's

gezicht en sleept in haar val de rest van het hoofdtooisel mee.
Daar staat de van alle verf ontdane matrone met grijze haren,
neerhangende over een gelaat, waarop diepe groeven maar
al te zeer de wreede verwoestingen van den tand des tijds
vertoonen. Nog bij tijds wordt zij uit de handen der jeugdige
inquisiteurs gered door eene vriendin, wie kan zeggen waar
anders de onttakeling een einde zou genomen hebben?
't Is Kerstmis van het jaar 1496. Ongeveer 1300 kinderen, allen beneden de 18 jaar, ontvangen uit de handen
van Savonarola het heilig avondmaal, en als naar ge~
woonte gaan zij weer gedurende het, Carnaval door alle
wijken der stad om op straat en in de huizen de „Anathemata" op te vragen. Naar oude zede werd de laatste dag
van het Carnaval in Florence met de grootste luidruchtigheid
en de ongelooTelijkste uitspatting gevierd. Op de groote
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Markt werd dan een vreugdevuur aangestoken, waar jongens
en meisjes omheen dansten onder het zingen van balladen,
waarvan er sommige nog door Lorenzo gedicht waren. Nu
zou er iets anders te zien zijn, ook een vreugdevuur, maar
waarbij de ijdelheid niet gevoed, maar verbrand zou worden!
Reeds vroeg in den morgen heerscht er op de groote Piazza,
het marktplein van Florence, een ongewone drukte en levendigheid. Kinderen en volwassenen dragen allerlei voorwerpen
in -de bontste wanorde aan en leggen ze op een hooge
stellage, opgetrokken in den vorm van een pyramide. Borr
duursels en zijden weefsels met onzedige teekeningen, schil~
derij en, wereldsche muziekboeken en instrumenten in allerlei
vorm, luiten, trommen, cymbalen; maskers en maskeradepakken,
borden en tafels voor allerlei soorten van spelen, dobbel~
steenen en speelkaarten, exemplaren van Boccaccio's novellen,
Petrarca's gedichten, Ovidius' kunst om te beminnen, bundels
minneliederen en handleidingen om droomen uit te leggen;
voorts al de hulpmiddelen der vrouwelijke ijdelheid: valsch
haar, potten met blanketsel, spiegels, poeders, welriekende
waters en fraaie sluiers. Deze bonte verzameling van zoor
genaamde „ijdelheden" is ten vure gedoemd. In ademlooze
stilte verbeidt het volk het oogenblik dat de veelkleurige
massa zal aangestoken worden. Daar komen op een gegeven
teeken de kinderen uit de mis, allen in 't wit gekleed, met
olijfkransen om het hoofd en roode kruisen in de hand. Vier
van hen gaan voor de Signoria uit en steken onder ' schetr
terend trompetgeschal de „pyramide der ijdelheden" in brand.
De overige kinderen dansen om den brandstapel onder het
zingen van geestelijke liederen, door Savonarola gemaakt.
Er wordt bericht dat ook -de schilder Fra Bartolommeo al
zijn studiën van naakte figuren in de vlammen geworpen zou
hebben. „Het gansche volk van Florence," zegt een tijdgenoot,
„scheen uit liefde tot Christus dwaas geworden te zijn." Wij
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kunnen ons zeker de weelde begrijpen, waarmee Savonarola
geantwoord heeft: „en toch is er geen hoogere wijsheid dan
deze dwaasheid om Christus wil." Wij kunnen ze begrijpen,
laten wij dan ook dit oogenblik van weelde van harte en
ten volle gunnen aan den man, die om zijn geliefd Florence
geweend en geworsteld heeft. 't Is de ure van zijn glorie en
die ure zal kort zijn! Onze kritiek, zij edelmoedig tegenover
deze vreemde en buitensporige uiting van ernst, tegenover
deze knallende vroomheid, zij onderhandele niet kleingeestig
over reukdoosjes en andere snuisterijen, die in 't vuur om~
gekomen zijn. Over de verbrande voorwerpen van kunst
spreek ik nog later.
Voorzeker, zeggen ook wij, hier was dwaasheid, maar
een dwaasheid, die dit boven andere dwaasheden voor heeft
dat zij van hooge geboorte is: zij stamt uit de vurige begeerte
om het terrein der zonde in te krimpen. Voorwaar hij, wiens
hand en voet bij deze edele poging mistast en uitschiet, zal
kunnen rekenen op veel vergeving, omdat hij veel heeft liefgehad. Wat dunkt ons van den man, die in staat blijkt te zijn
een beweeglijk volk als het Florentijnsche tot het niet gemak~
kelijk offer van zijn weelde, tot het verbranden van zijn liefste
afgoden te brengen? Dáár staat het bloeiend Florence,
beschenen door het licht van dit autodafé der wereldsch~
gezindheid, niet ongelijk aan een schoon kind met tranen in
de oogen, tranen van droefheid, die het spoedig afschudden
zal, tranen van vreugde, die het niet ten volle verstaat. Gelijk
weleer jonge Italiaansche maagden, die in een klooster gingen,
ten teeken van haar afscheid van de wereld, een bloemruiker
achter zich wierpen, zoo werpt ook Florence in dit oogenblik
de bouquet der ijdele vreugde achter zich en wordt voor
een enkelen dag met hart en ziel „religieuse". Wij stemmen
gemakkelijk toe dat -dergelijke maatregelen niet tot het doel
leiden, reeds om de eenvoudige reden dat ze in hun werking
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spoedig afgestompt zijn, wij stemmen evenzeer toe dat de vrucht
wel altijd twijfelachtig zal zijn. Als we den volgenden morgen
op het terrein van het autodafé komen, vinden wij misschien
niets anders dan smeulend luxepapier. En toch zou ik niet
willen zeggen dat hier volstrekt van geen vrucht sprake kan
zijn. Als een geheel volk of een enkel mensch een oiler van
eenige beteekenis brengt, dan sluit dat offer altijd een daad
van gehoorzaamheid in, die niet zonder beteekenis kan zijn
voor het leven. Voor een wijle althans dwingt zulk een
offer tot een opvatting van het leven, die niet louter stoffelijk
is. Dit is iets en niet weinig. Wie zal voorts den invloed
bepalen, dien de ernstige prediking van Savonarola zijdelings
op de kunst heeft uitgeoefend? 1 ) Ten slotte zou men hun,
die aan Florence's profeet de overdrijving, die hier in 't spel
was, maar volstrekt niet vergeven kunnen, toch willen vragen:
zijn er geen lieden, ook in onze omgeving misschien, tegen~
over wie wij een dergelijke ontploffing van ernst, ik zeg niet
gewenscht, maar ten minste verdedigbaar achten, lieden van
een geestelijke constitutie, zoo loom, zoo lauw, zoo uitgewischt
en spierloos -dat zij door niets meer in gloed geraken, of het
moest zijn door geslepen kristal, of op lager sport van de
maatschappelijke ladder door daling in de huurprijzen der
woningen? Er zijn inderdaad menschen, wier vaderlandsliefde
nooit een Wilhelmus zingt, wier godsdienst zonder hymnen
is, of het moest zijn de hymne op de „épiciers" in een van
onze evangelische gezangen: „nering voor den winkelier,.
voor den koopman druk vertier." Zing hun toch nooit voor
het stoute lied: „laat al de stroomen vroolijk zingen, de
handen klappen naar omhoog, 't gebergte vol van vreugde
springen en hupp'len voor des Heeren oog," want zij zullen
u misschien de opmerking maken dat stroomen niet in de
1

) Zie o. a. Hase, t. a. p. pag. 34.
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handen klappen, dat bergen en heuvelen niet huppelen, zij
hebben immers op zulk een berg of heuvel gister nog rustig
thee gedronken. Ja waarlijk, er zijn menschen, die mij dikwerf
doen denken aan het theedrinkend gezelschap oude dames,
naar ik meen door Mad. de Staël in haar „Corinne" geestig
geteekend: in dat gezelschap wordt de belangwekkende stilte
van een langen winteravond van tijd tot tijd afgebroken door
de nog belangwekkender vraag of het oogenblik van opschenr
ken ook gekomen is. Tegenover menschen van dergelijk slap
zielsbestaan zullen de Davids, die dansen voor de ark des Heer
ren, de Paulussen, die gezegd worden te razen voor Festus, de
Savonarola's met hun buitensporigheden wel altijd in hun
recht zijn en blijven! Heeft men ook Christus niet willen
vasthouden, als de onreine geesten hem gehoorzaamden, en
gesproken: Hij is buiten zijn zinnen? Altijd binnen zijn zinnen
zijn en dan nog welke zinnen! — is voorwaar geen ideaal!
Bij het licht van het autodafé schijnt het dat het gezag
van den Frate in Florence nagenoeg onbeperkt is. Dit is ook
inderdaad zoo, indien men daaronder maar niet verstaat dat
hij nu ook heer en meester van de stad is. Daartoezoubehoord
hebben dat Florence zijn geestelijk streven werkelijk gedeeld
had, en dit is van het beweeglijk Florence niet te wachten.
Indien ik voor een gemakkelijk overzicht alles bijeen mag
voegen, zijn er vijf oplossende elementen te noemen, die
eerst gescheiden, daarna vereenigd zijn tragischen ondergang
hebben voorbereid. Laat de vlam van den brandstapel maar
eerst eens uitgedoofd zijn, dan ontdekt ons oog in Florence
vooreerst niet minder dan drie partijen, die weldra rusteloos
woelen en maar niet tot een draaglijk evenwicht kunnen komen:
de partij der Mediceërs, aanhangers van het verdreven huis
der Medici, die den Frate wenschen te gebruiken voor hun
doel; de partij der Arrabiati of Woedenden, bestaande uit de
rijke en aanzienlijke jongelingschap van Florence, die een
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volksregeering bespottelijk vindt en het monnikenregiment
haat, omdat het een lastige hinderpaal is voor grove
uitspatting, en de partij van Savonarola, Frateschi genoemd
of met een spotnaam Piagnoni, Huilebalken. Door de niets
sparende prediking van Savonarola. waarvan de vonken ook
oversprongen naar Rome, ' is ten tweede een vijand wakker
geworden, -die niet rusten zal, voordat de mond van dezen
profeet voor goed gesloten is. Die vijand is paus Alexander VI,
een man, van wien ik alleen dit zeg dat de Roomsche kerk
het niet verdiend heeft in hem den vertegenwoordiger van
haar belangen tegenover Savonarola te bezitten. Alexander
vertegenwoordigde dan ook eigenlijk alleen zijn belang. Ik
bespaar den lezer de onverkwikkelijke teekening van de eerst
zacht, daarna steeds vaster aangeschroefde boeien, waar~
tusschen de Frate geklemd zou raken. Eerst komt er uit Rome,
omdat Alexander op goeden voet wenscht te blijven met de
republiek, een schitterende aanbieding voor den lastigen
monnik: een kardinaalshoed en het aartsbisdom Florence.
Savonarola antwoord: „Ik begeer geen anderen rooden hoed
dan dien van het martelaarschap, geverfd met mijn eigen
bloed." De aanbieding wordt gevolgd door een vleiende
uitnoodiging om naar Rome te komen, de uitnoodiging door
een zachte bedreiging, de bedreiging door het verbod om te
prediken, het verbod om te prediken door excommunicatie,
de excommunicatie door bedreiging met interdict over Florence,
indien het den zoon der verderfenis niet loslaat, de bedreiging
met interdict ten slotte -door den stelligen eisch van uitlevering.
Men ziet, deze maatregelen, die toegepast worden over een
tijdsbestek van ongeveer 3 jaar, zijn met overleg gekozen:
vooraan de schitterende aanbieding, de genadeslag achteraan,
,en midden in de hand, die veer voor veer de vleugels
plukken en den vleugelslag verlammen zal van den man, die
alleen aan dezen paus, maar nooit aan 't pausdom zelf ver~
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twijfeld, die het altijd noodzakelijk geacht heeft voor de
eenheid der kerk. Als derde oplossend element noem ik de
veranderde politieke verhoudingen in Italië. Nog is Karel
VIII niet in Frankrijk teruggekeerd of de Italiaansche staten
met den paus vooraan sluiten een Liga tegen den jongen
koning, die aan niemands verwachtingen voldaan heeft.
Alleen Florence en Ferrara blijven buiten de Liga door den
invloed van Savonarola. Bij uitnemendheid tragisch mag het
heeten dat Savonarola tot den einde toe heeft vastgehouden
aan het verbond met Frankrijk, ook toen de sympathieën
in de republiek zelve niet meer zoo franschgezind waren.
Op den Franschen koning blijft zijn hoop gevestigd. Op
den terugtocht van Karel bestraft hij dezen met scherpe
woorden „dat hij de zaak van God niet heeft uitgevoerd;
daarom treft hem deze tegenspoed in Italië. Zware gerichten
zal God over hem brengen, indien hij niet naar Italië terug~
,komt ". Karel belooft het, Savonarola gelooft het en is
gerustgesteld: de jonge koning zal op den goeden weg
terugkeeren en het door God hem toevertrouwde werk
weer opvatten en voltooien. Door dit vasthouden aan
Frankrijk raakt Florence, gelijk van zelf spreekt, al meer en
meer geïsoleerd. In gansch Italië heet het de rots der erger~
nis, en spottend zegt men dat het -de monnikspij heeft aan~
getrokken. De invloed van Savonarola moest natuurlijk
lijden, toen Karel VIII niet terugkeerde, toen Florence door
,de Liga in 't gedrang kwam en de voordeelen van een ver~
bond met Frankrijk soms twijfelachtig begon te vinden.
,Een vierde omstandigheid, schijnbaar van minder gewicht,
.maar die mee het gezag van den Frate aan 't wankelen
bracht, was de veroordeeling van vijf aanzienlijke Florenr
tijnen, die betrokken waren in een samenzwering ten gunste
van de Medici. 't Was in den zomer van het jaar 1497.
De vraag wordt gesteld of in dit geval het appèl op den
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grooten Raad zal worden toegelaten. Als een andere Cato
pleit de grijze Valori tegen de toelating; de 'vijanden der
Medici en de aanhangers van Savonarola zijn allen voor de
veroordeeling. Savonarola houdt er zich buiten en de vijf
Florentijnsche burgers worden onthoofd. juist deze onzijdig~
heid ten opzichte van iets, dat hij in der tijd zelf mee had
ingesteld, het appèl op den grooten Raad namelijk, wordt
hem nu tot schuld aangerekend.
Savonarola houdt er zich buiten — dat was zijn gewone
wijze van doen niet en in den laatsten tijd steeds minder,
en hiermee heb ik een vijfde oplossend element genoemd,
in zijn eigen optreden gelegen, dat misschien meer dan iets
anders hem gewikkeld heeft in een net, dat ten slotte niet
meer te ontwarren viel. Op den weg naar het grootsche
doel, dat hem altijd onwankelbaar voor den geest stond:
de reformatie der kerk en de bevrijding van Italië, kon een
onbeperkte staatkundige invloed hem moeilijk onverschillig
zijn. Zoo natuurlijk is het dat zulk een staatkundige invloed
hem een welkom steunpunt, een niet te versmaden hei~
boom toescheen voor zijn geestelijk streven. En toch, hier
juist liggen de gevaren. Naar waarheid zegt Eliot in
„Romola" ergens: „niemand heeft ooit geijverd om zijn
macht over een gemengde menigte te behouden, zonder
schade te lijden in zijn zedelijk karakter". Zulk een ge
mengde schare heeft haar neigingen, die men ontzien, haar
wenschen, waarmee men rekenen moet, haar geliefkoosde
gevoelens en meeningen, waaraan men niet raken mag; haar
leidend moet men zich dikwerf laten welgevallen door haar
geleid te worden, stellig niet tot verhooging van de zuiver~
heid der beginselen, die men voorstaat. Ook Savonarola is
vervallen in de tragische fout, dat hij te ver zich begeven
heeft op de lijn der praktische inmenging in Florence's
aangelegenheden. Als ik zeg te ver, bedoel ik allerminst een
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harde beschuldiging uit te spreken. Wie zal „in concreto"
het punt aanwijzen, waar een man met een hoog ideaal zich
behoort terug te trekken? Dat punt heeft, als het aangewezen
moet worden, veel van het mathematische, dat de wiskundigen
denkbeeldig noemen. En toch dat punt is er, er is een
oogenblik dat een profeet moet terugtreden in het heilige
om de menigte in den voorhof te laten, de menigte, die
misschien reeds op weg is om te morsen met hooge motieven.
Een stemlijst wordt kwalijk geredigeerd door een profeten~
hand. Bij uitnemendheid leerzaam is het bescheid, dat jezus
eenmaal gaf aan de erfenis-deelers en aan de lieden, die zijn
meening vroegen over het al of niet geoorloofde van schatting
aan den keizer. Maar vraagt iemand wellicht: komt men zóó
ooit tot een practisch resultaat, bereikt men op deze wijze
wel iets? Letterlijk niets, antwoord ik, indien namelijk het
leggen van hooge motieven in de ziel van een volk voor
niets moet gerekend worden! Ook Savonarola heeft het punt
overschreden; de collisie van een hoog beginsel met praktische
bemoeiingen maakt voor een groot deel het •diep tragisch
element in zijn leven uit. Laat ik er aanstonds bijvoegen:
het rabat, dat hij gegeven heeft op zijn zedelijk karakter, is
niet groot geweest. Altijd en onder alles zijn zijn bedoelingen
grootsch en eerbiedwaardig en onbaatzuchtig gebleven. Geen
enkel middel, dat hij gebruikt heeft, is laag te noemen, maar
niet al zijn middelen hadden de reinigingsdoop van zijn
ideaal ontvangen. De adelaar is verstrikt geraakt in een net
van zelfzuchtige eischen, die hem gesteld werden, van valsche
begrippen en steeds ingewikkelder uitwendige omstandigheden.
De zaak van God zijne zaak, waarvoor hij met al den
gloed van zijn groote ziel wil leven en sterven, dat is de
naam voor zijn oorspronkelijk, ongerept ideaal; door een
onmerkbaar voltrokken en zeer begrijpelijke omkeering wordt
het soms: zijn zaak, de zaak van Savonarola de zaak van
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God. Door den heftigen tegenstand van zijn vijanden uitger
lokt, komt van tijd tot tijd in zijn woord een toon van
zelfverdediging, van bitterheid, die zijn strenge boetprediking
snerpend maakt. Toch heeft deze man weinige dagen vóór
zijn dood naar waarheid tot zijn rechters het edele woord
kunnen spreken: „verwondert u niet, dat ik u slechts weinige
dingen schijn verteld te hebben, want mijne bedoelingen
waren grootsch, maar niet vele in getal."
Gelijk zich begrijpen laat, daalde en klom het gezag van
den Frate onophoudelijk naar -de gunst van het oogenblik.
Nu eens heeft hij een Signoria achter zich, die hem steunt,
die voor een groot deel of geheel uit zijn aanhangers
bestaat, dan weer een Signoria, die verlegen met hem is,
maar hem toch niet durft aantasten. Een tijdlang onder~
werpt hij zich aan het verbod om te prediken, maar weldra
predikt hij onder toestemming of toelating van de Signoria
tegen het verbod en zelfs tegen de excommunicatie in. Hij
kan niet leven zonder te prediken. „O Florence," roept
hij eens uit, „kon ik u alles zeggen wat er in mij omgaat,
dan zoudt gij zien dat ik ben als een gesloten vat vol most,
die overal bruist en nergens een uitweg vindt." Innig teer
blijft zijn toon, als hij klanken geeft aan de onbluschbare
liefde van zijn hart voor Florence. „Luistert, o geliefden,"
zegt hij, „over wie mijn hart waakt als het hart eener
moeder over de kinderen, die zij met smart heeft gebaard!
God is mijn getuige dat ik, zoo het niet om u ware, zou
wenschen te leven als een duif in de diepte van het woud,
zacht den lof verkondigende van mijn Schepper, die mijn
steun is, gelijk ik zijn trouwe dienaar ben. Voor u zwoeg
ik. voor u bid ik, voor u breng ik mijn nachten wakende
door en mijn ziel vergaat van kommer; o Heer gij weet
het, ik ben bereid. Neem mij, strek mij uit op uw kruis,
laat de doornenkroon rusten op mijn voorhoofd, ik verlang
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niets liever dan aan u gelijk te worden en aan uw groote
liefde. Maar laat mij de vrucht zien van mijn werk, laat dit
volk gered worden! Laat mij ze zien gekleed in reinheid,
laat mij hun stemmen hooren, eenparig zich verheffende als
de stemmen der engelen, laat hen geen wijsheid kennen
anders dan in uwe eeuwige wet, geen schoonheid dan in
een heiligen wandel." „Laat mij de vrucht zien van mijn
werk, laat dit volk gered worden," aandoenlijke smeeking!
Het min of meer duister voorgevoel van een persoonlijken
vreeselijken ondergang wordt klaar besef in de preek, die hij
op den 18den Maart van '98 houdt, toen ook de Signoria
hem het prediken verboden had. 't Is eigenlijk zijn afscheids~
woord. „Ik ben," zegt hij, „op een diepe zee gekomen en
ik verlang naar de haven terug; overal staar ik in het rond,
maar ik zie geen mogelijkheid om terug te keeren." Dikwijls
heeft hij zich voorgenomen te zwijgen van de dingen, die
zijne ziel bewegen, maar als hij weer op den kansel stond,
kon hij zich niet bedwingen, „een verterend vuur voelt hij
in zijn gebeente en in zijn hart." „O Geest van God, Gij
vreest geen mensch ter wereld. Gij blaast vervolgingen aan
tegen u zelven. Gij brengt de baren der zee in beweging
als de stormwind. Waarom rust Gij niet? Vraagt gij mij in
't algemeen wat het einde van den strijd zal zijn, dan
antwoord ik: overwinning; vraagt gij mij in 't bizonder, zoo
antwoord ik: -dood. God is Heer en Meester, die den hamer
hanteert en hem wegwerpt, als Hij hem gebruikt heeft. Zoo
deed Hij eens met Jeremia, die aan het einde van zijn prediking
gesteenigd werd. Zoo zal ook ons geschieden, als Hij ons
gebruikt heeft." „Indien iets," zegt von Ranke, „dan bewijzen
deze laatste woorden zijn innerlijke waarachtigheid."
Herhaalde malen had Savonarola in den laatsten tijd op
een bovennatuurlijke tusschenkomst, op een goddelijk teeken
gezinspeeld, waardoor zijn zending zou bekrachtigd worden,
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Met het sacrament in de hand op het balcon der Marcuskerk staande, had hij God opgeroepen om hem met vuur
van den hemel te verteren, indien hij onwaarheid gesproken
of geprofeteerd had. Hiermee was de vonk geworpen in de
opgehoopte massa, die spoedig ontvlammen zou. Een monnik
van de orde der Franciscanen, die in den strijd tegen
Savonarola de zijde van den paus gekozen hadden, biedt zich
aan om de vuurproef tegenover hem te bestaan. Savonarola
weigert eerst, zeggende dat het niet aanging op de uitdaging
van den eersten den besten het leven te wagen, maar spoedig
gevoelt hij dat zijn aarzeling niet alleen door zijn vijanden,
maar ook door zijn vrienden noodwendig zal opgevat worden
als ongeloof in zijn eigen zending. Het Florentijnsche volk grijpt
in dit oogenblik de gedachte aan een vuurproef gretig aan
en meent dat de strijd op geen korter en bondiger manier kan
beslist worden. Merkwaardig, zoolang het geloof in den Frate
geen gevaar voor gevoelige schade had opgeleverd, was de be
hoef te aan zulk een teeken niet gevoeld. Nu daarentegen een
pauselijk interdict dreigde, de handel begon te kwijnen en de
gevaren van de zijde der Liga niet denkbeeldig waren, nu werd
de vraag gepast gerekend: welk teeken toont gij om de godde~
lijkheid van uw zending te bewijzen? Zoo werd ook eens
gevraagd bij de tempelreiniging in jeruzalem, men weet door
wie, dezelfde vraag keert telkens weer. Zulk vragen om een
goddelijk teeken, als het geweten reeds gesproken heeft, is
niets anders dan een soort van „religieus expediënt" om aan
een lastige zedelijke verplichting te ontkomen. Fra Domenico
da Peschia, een der vurigste aanhangers van Savonarola, en
vele anderen, waaronder ook vrouwen en jonge meisjes,
bieden zich aan om voor den Frate in het vuur te gaan;
deze, meent men, moet voor een grootere zaak gespaard
blijven. Ook de Signoria wordt ten slotte te rade dat de
voorgestelde wijze van beslissing misschien het beste middel
,
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is om aan de verdeeldheid in -de stad een einde te maken.
Het besluit tot toelating van de vuurproef wordt genomen,
en als de dag van het godsgericht wordt bepaald de 7de
April, des avonds te 6 ure. Twee brandstapels met olie en
pek bestreken worden op het marktplein van Florence opger
richt, tusschen beide wordt een smalle weg opengelaten; op
een gegeven oogenblik- zullen de twee monniken vlak achter
,elkander tusschen de aangestoken brandstapels doorgaan.
Gewapende macht is op het plein tegenwoordig om orde te
houden onder de toegestroomde menigte. Daar naderen van
de eene zijde de Franciscanen, van de andere zij de Domini~
canen in processie met kruisen en fakkels. Op de markt
gekomen, heffen de Dominicanen het begin van den 68sten
psalm aan: „God zal opstaan, zijne vijanden zullen verstrooid
worden, en zijne haters zullen voor zijn aangezicht vlieden."
Van oogenblik tot oogenblik wordt de spanning onder het
volk grooter, de brandstapels worden aangestoken, maar nog
ziet men niets van de twee monniken, die door het vuur
zullen gaan. Men wacht en wacht steeds langer, het volk
begint ongeduldig te worden, nog altijd wacht men te ver~
geels. Geen wonder, tusschen de beide orden is een wedstrijd
der rechtzinnigheid ontbrand over de vraag of het geoorloofd
was dat Fra Domenico met een crucifix of met de gewijde
hostie door het vuur zou gaan. De Franciscanen maken
bezwaar, de Dominicanen staan er op. Onder het over en
weer disputeeren over de splinterige vraag of alleen de acciden~
tiën dan of ook de substantie van de gewijde ' hostie in het
vuur zou verbranden, begint de avond te vallen, de lucht betrekt
al meer en meer, een zware plasregen dooft ten slotte niet
alleen de vlammen der brandstapels, niet alleen den lust om
in de regen te blijven disputeeren, maar, wat erger is, ook
de laatste vonken van geestdrift voor Savonarola in het hart
des volks. Het hartstochtelijk Florentijnsche volk, dat uitgegaan
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was om een wonder of ten minste een paar verkoolde lijken
te zien, was - bitter teleurgesteld. Al de schuld van de mis lukte vuurproef wordt geweten aan Savonarola en zijn partij.
Reeds -de terugtocht naar San Marco wordt bemoeilijkt
door het gemeen, dat opgeruid werd door de Arrabiati,
maar nog waagt Savonarola den volgenden morgen op palm~
zondag den kansel van zijn kloosterkerk te beklimmen. Eer
nog dienzelfden dag -de zon ter kimme gedaald is, woedt in
Florence een vreeselijk oproer; een verbolgen menigte begeeft
zich op weg naar San Marco en bestormt het klooster. Tot
diep in -den nacht wordt er bloedig gestreden in de kerk,
terwijl Savonarola met zijn weinige getrouwen, die de wapenen
niet hadden opgevat, in het koor op de knieën ligt. Eindelijk
,

komt een gezantschap van de Signoria en eischt in haar

naam de uitlevering van den Frate en van zijn trouwste
volgelingen Fra Domenico en Silvestro Maruffi. Nadat het
gezantschap van den raad hem veilig geleide had toegezegd,
verklaart Savonarola zich bereid te gehoorzamen. Voor het
laatst verzamelt hij zijn kloosterbroeders in de bibliotheek,
deelt hun zijn besluit mee en vermaant hen om te volharden
in geloof, gebed en geduld. God zal hen niet verlaten; nog
eenmaal verzekert hij dat geen jota van al wat hij voorzegd
heeft onvervuld zal blijven. Op weg naar de gevangenis
wordt hij gevolgd door een groote menigte, waaronder velen
thans hun hart ophalen aan bitteren spot; sommigen kunnen
niet nalaten naar hem te slaan en roepen hem het tergend
woord toe: profeteer ons, wie is het die u ges'agen heeft?
„Al wat nu volgt," zegt Hase, „is een revolutie, die zich
met rechtsvormen bekleedt; in Savonarola greep men de
volksregeering en het verbond met Frankrijk, -de harde mo~
raal en de kerk der toekomst aan."
Florence's profeet in de gevangenis! Hoe geheel anders
was het, nu een jaar geleden, toen hij met den glimlach der
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hemelsche blijdschap op het gelaat bij de „Pyramide der
ijdelheden" stond! „O Heer, gij weet het, ik ben bereid,"
heeft hij eens gezegd, „neem mij, strek mij uit op uw kruis,
laat de doornenkroon rusten op mijn voorhoofd!" Het kruis
is er nu, ook -de moed om er op uitgestrekt te worden?
Wat daar in de gevangenis inwendig in hem omgegaan is,
is duidelijker dan wat uitwendig met hem voorgevallen is.
't Lijdt geen twijfel dat de acten van het voorloopig verhoor
en van het onderzoek vóór de pauselijke commissarissen op
allerlei punten vervalscht zijn. Men vergete niet dat Savo.narola terecht stond vóór zijn bitterste vijanden. Die acten
leggen een zwaren nadruk op de eerzucht, waardoor Savor
narola zou gedreven zijn bij het najagen van zijn grootsche
bedoelingen. „Het is," zegt von Ranke, „een pijnlijk werk om
die acten door te lezen; men kan niet alles verwerpen wat
de gevangene omtrent zijn bedoelingen heeft uitgesproken,
en evenmin kan men bij de martelingen, die den armen
zwakken man werden aangedaan, ieder woord betrouwbaar
achten." Zijn slotsom is: „Savonarola's Haltung war nicht

unwurdig aber nachgiébig." Niet onwaardig, maar zwak,
dat is hier wel het rechte woord. Zijn tenger lichaam kromp
ineen voor de pijn der tortuur, waaraan hij reeds den eersten
dag zonder vorm van proces onderworpen werd. De pijnbank perste hem bekentenissen af, die hij later weer in oogenr
blikken van bezinning terugnam. Wat zullen wij over deze
zwakheid zeggen? Niemand onzer gevoelt zich zeker opgewekt
om het botte, onbarmhartige oordeel der groote menigte na
te spreken, die, vierkant als zij oordeelt, hier eenvoudig zal
zeggen: het is jammer. Op edele wijze toornt Eliot tegen dit
oordeel der geestelijke onbeduidendheid over de afdwalingen
van een groot man, die, gelijk zij zeer schoon zegt, „neergestort is in een diepte van leed, welke alleen ten volle kan
gepeild worden door een ziel, die de volmaaktheid heeft
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gezocht en liefgehad en die getuige is geworden van haar
val." Niet minder edel en zielkundig fijn aangelegd is haar
pleit voor Savonarola, zelfs in het geval dat er van bewuste
dubbelhartigheid zou moeten gesproken worden. „Deze beken
tenis," zegt zij, „zelfs daar waar zij gewaagde van een bewuste
en vooraf beraamde dubbelhartigheid, bevatte in werkelijkheid
toch niets meer dan de uitdrukking van dat weifelend geloof
aangaande zijn eigen indrukken en Brij tveeren, waaraan de
meeste stervelingen — tenzij hun onverstand hen belet aan
hun onfeilbaarheid te twijfelen — onderhevig moeten zijn bij
een sterke eb en vloed van uitwendige omstandigheden. In
een leven, zoo rijk aan de meest verscheiden ondervindingen
als dat van den Frate, bood zich de gelegenheid tot een
gewijzigde beoordeeling van zijn persoonlijkheid als van zelve
aan, toen, in plaats van oogen, die hem eerbiedig volgden,
in plaats van knieën, die zich voor hem bogen, in de plaats
van een grootsch werk, dat bezig was volbracht te worden,
de verguizing kwam, en de vervolging, en de verwenschingen
van den volkshoop; toen het strenge gelaat zich vertoonde
van vijanden, die zijn rechters waren geworden, toen de
vreeselijke foltering een aanvang nam." Dit is bij uitnemendheld schoon gezegd en fijn gevoeld, en toch ook deze schoone
apologie laat nog vraagteekens staan, die men zoo gaarne
zou willen verwijderen. Als wij denkend door het leven
gaan, is er menig oogenblik dat wij voor ons persoonlijk
leven en voor het leven des geheels ons pijnigen om een
antwoord op vragen als deze: waarom moest dit of dat
geschieden, waarom moest dit smadelijke nog komen over
dezen of dien, waarom laat God het toe dat de donkere
schaduw van zwakheid en zedelijke afdwaling nog heengaat
over deze edele ziel in haar laatste oogenblikken? „Toelaten ",
van God gezegd klinkt het zoo koud, wij zouden zoo gaarne
inniger en warmer spreken. Het komt ons voor dat ons hier
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op een enkel punt geschonken wordt wat wij zoo dikwerf
vruchteloos zoeken. Wij hebben metterdaad in het leven van
Savonarola een kostelijke „theodicée en action". Boven dit
verblijf in de gevangenis zoude ik met gouden letteren willen
schrijven het woord: loutering. Men herinnert zich zeker nog
Savonarola's naïeve bekentenis naar aanleiding van zijn gaan
in het klooster. „Neen, hij zou niet willen terugkeeren, ook
al kon hij grooter worden dan Caesar." De man, wien dit
grootere dan Caesar dan toch moet hebben aangetrokken, de
man, die zich zelven al te dikwerf gezien heeft in het middelpunt
van groote dingen, treedt hier uit dit middelpunt uit en wordt
klein voor God tot wegsmeltens toe. Een alles ontwortelende
twijfel schudt en zift zijne ziel, twijfel niet maar alleen aan zijne
zending, maar ook aan zich zelven, twijfel, die op de grens.
van wanhoop ligt. Laten wij eens een oogenblik in de gevangenis gaan om de stille getuigen van zijn worstelen te zijn. Daar
zit hij neer met gekneusden arm en schrijft een commentaar op
den 31 sten en 51 sten Psalm, de twee groote boetpsalmen der
-

-

Schrift. Neen, 't is eigenlijk geen commentaar, dien hij schrijft;

hij wordt, als Hase zegt, de dichter van een nieuwen evangelischen boetpsalm. Geen enkele toon van zelfverdediging,
geen woord van beschuldiging tegen zijn vijanden komt err
in voor. Het is een diepgaand onderhoud met zich zelven,
een diepgaand onderhoud met God, waarin de stem van een
gebroken hart luide om vernieuwing roept, de stem van
een hart, dat zijn machtig verleden van eerzucht en hoog-^
moed aanklaagt en ten slotte rust vindt in het kruis des Ver~
lossers. Savonarola zal het hier leeren verstaan dat zelfs het
martelaarschap niet het hoogste is, dat wij dan pas het hoogste
bereiken, als wij weenend het gelaat bedekken en uitroepen:
„ik ben niet waardig een martelaar te zijn, -de waarheid zal
eens zegevieren, maar niet door mij." „Zou het waar zijn,"
zoo luiden de elkander tegensprekende gedachten, „zou het
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waar zijn wat men zegt dat God zich niet bekommert om de
dingen dezer wereld? Indien Hij weleer op aarde neerdaalde
en zich aan een kruis liet slaan, -moest Hij dan nu niet komen
om den ongelukkige en beangste bij te staan; als -de engelen
en heiligen werkelijk medelijden voelen, moesten zij nu niet
verschijnen om hem te troosten? Is er op aarde wel iets
anders dan wat men met de oogen ziet, is de geest des
menschen misschien ook gelijk aan den verdwijnenden rook?
Niemand is uit de andere wereld teruggekeerd om kondschap
van haar te brengen." Dan richt zijne vertwijfelende ziel
zich een oogenblik op aan 'de gedachte dat God hem toch
bijgestaan heeft, al was het niet door een zichtbaar teeken;
er is toch een goddelijke bijstand, die voor het menschelijk
oog verborgen blijft, in zijn hart voelt hij God. Maar als
hij weer tot bidden zich vermant, bestormen nieuwe angsten
zijne ziel. Hij kan niet bidden; ach, behoort hij wel tot de
uitverkorenen, wien de belofte des eeuwigen levens geldt?
Groote zonden heeft hij begaan, hij heeft hemel en aarde
beleedigd. „Tot -den hemel durf ik de oogen niet opheffen,
omdat ik zwaar gezondigd heb; op de aarde vind ik geen
schuilplaats, omdat ik haar tot een ergernis geweest ben."
„Gij hebt," zegt hij tot zich zelven, „vele jaren den Heer
gediend, maar toen hebt gij uw hart verheven en zijt uwe
eigene wegen gegaan. God heeft zijne hand van u afgetrokken
en u neergestort in de diepte der zee; anderen hebt gij ge~
nezen, zelf zijt gij voortdurend krank gebleven. Uw hart
verhief zich op de heerlijkheid van uw eigen daden en door
die zelfverheffing hebt gij uw verstand verloren, gij zijt niets
geworden en zult in alle eeuwigheid niets zijn." De moe-gestreden ziel ziet en grijpt ten slotte de hand, die reikt tot
in de diepte der zee. „Misericordia est Deus, God is barm~
hartigheid. God zal zijn arm dwalend kind geen steenen voor
brood geven; een plaats onder de uitverkorenen heeft hij
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verbeurd, maar er is wel een kleine plaats voor hem onder
die groote menigte, die niet uitverkoren, maar toch gered
wordt." „Wat zijt Gij," spreekt hij tot God, „dan de harm~
hartigheid zelve, wat ben ik dan de ellende zelve? Abyssus
abyssum invocat, abyssus miseriae invocat abyssum miser
ricordiae, de afgrond roept tot den afgrond, de afgrond

mijner ellende roept tot den afgrond uwer barmhartigheid."
De figuur der Tristitia, der droefheid, die hij in zijn allegorische
manier opvoert, wijkt thans terug, en de Spes, de hemelsche
hope, treedt naar voren met engelenglimlach op het gelaat
en fluistert voor zijn oor het zoet geheim van vergevende
liefde. „Op deze woorden werd mijne ziel zoo getroost dat
ik van vreugde begon te zingen." Wat dunkt ons van de
zelfveroordeeling van den man, dien een goddelooze wereld
heeft uitgeworpen, niet om zijn zonden, maar om zijn groot~
heid? Wij zeggen immers nu niet langer: God heeft dezen
donkeren gang toegelaten, wij spreken inniger en warmer:
God heeft de laatste hand gelegd aan een teer geliefd
kind; het goud werd in den heeten smeltkroes geworpen,
opdat het, van alle smet gereinigd, stralen zou in zuivere,
schoone glansen, opdat het blinken zou alleen voor God.
Voor onbesneden ooren zal het altijd profaan blijven klinken,
als de dichter zingt van „licht uit licht en duisternis", toch
blijft dit de heroïeke formule voor de leiding der eeuwige
Liefde, die ook uit de duisternis der zedelijke afdwaling een
onsterfelijke glorie schept!
Ik laat achterwege de opsomming der schijngronden, die
bij elkander moesten gezocht worden om een glimp van recht
aan zijn veroordeeling te geven. Het afdoend woord was
immers door den paus gesproken: „al ware hij Johannes de
Dooper, hij moet sterven." Op den 23sten Mei van het jaar
1498 staat weer een stellage op de groote Piazza van Florence
opgericht; uit die stellage steekt een hooge paal in den vorm
I. VAN DIJK. III,
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van een kruis, 't is een galg met drie stroppen voor Savonarola
en zijn trouwe vrienden Fra Domenico en Silvestro, die zijn
lot zullen deelen. Toen de bisschop der Dominicanen de drie
monniken van de teekenen der priesterlijke waardigheid ontr
deed, moet hij gezegd hebben: „zoo scheid ik u van de
triomfeerende Kerk." Savonarola antwoordde: „wel van de
strijdende, maar niet van de triomfeerende Kerk, dit laatste
vermoogt gij niet." Als hem zijn monnikspij werd uitgetrokken,
weende hij. Er zijn ons twee berichten overgeleverd met
betrekking tot de vraag of hij op den brandstapel nog
gesproken heeft of niet. Sommigen meenen gehoord te hebben:
„wat heb ik u gedaan, o mijn volk," of ook: „wat zult gij
voortaan doen, Florence?" Een ander bericht zegt dat hij
zwijgend gestorven is. Een diepere zielkunde kiest ongetwijfeld
voor het laatste. De man, die in de gevangenis op zulk een
donkeren weg ontleerd heeft van zich zelven te spreken,
zich zelven in het middelpunt te zien, de man der gebroken
eerzucht heeft niet meer gesproken, heeft in dit laatste oogenblik
wel van zich zelven gezwegen. In zekeren zin kunnen wij
beide berichten in bescherming nemen. Ja waarlijk, die stem:
„wat heb ik u gedaan, o mijn volk" heeft weerklonken in
de ademlooze stilte, maar zij behoorde niet toe aan Savonarola,
zij behoorde toe aan het bezoedeld geweten van Florence,
dat zijn profeet verworpen had. De vlammen slaan naar
boven en verteren weldra de drie lijken, hun asch wordt in
de Arno gestrooid. Van de terechtstelling terugkeerend, gaat
de schilder Fra Bartolommeo in zijn werkplaats, waar het
beeld van zijn vriend nog staat; met innige piëteit penseelt
hij om het hoofd van den verheerlijkte de goudstreep van
het heilig martelaarschap.
En nu ten slotte de kritiek, zegt wellicht iemand. Wat ik
nog te zeggen heb zal kort zijn. Ik stel voor, de goudstreep
van het martelaarschap om het hoofd van den edelen strijder
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te laten. Ik meen dat de beste soort van kritiek, die wij
gaarne willen huldigen, reeds geoefend moet zijn. Er is n.l.
tweeërlei soort van kritiek. Er is een kritiek, die haar hoogsten maatstaf vindt in de meening, in het soms zeer bekrompen
standpunt van den beoordeelaar zelven. Tot haar eenvoudigste formule herleid, komt de slotsom van deze kritiek
hierop neer: Savonarola is zeker een voortreffelijk man
geweest, maar hij zou nog voortreffelijker geweest zijn, als
hij had kunnen goedvinden het met ons eens te zijn, als hij
b.v. behoord had tot onze kerk, of indien de kring anders
getrokken wordt, tot onze partij, tot onze richting. Het
behoeft niet gezegd te worden dat de eigennaam voor deze
kritiek zelfvergoding is. Er is een andere kritiek, die de
hoogl. Pierson ergens 1 ) op schoone wijze aldus beschrijft:
„kritiek" zegt hij, „is ontvlambaarheid, die wij langs de
verschijnselen der wereld voorbij doen gaan, en die in den
regel niets uitricht, totdat zij opeens met het een of ander
verschijnsel in aanraking komt, en dan ontstaat een vonk.
De vonk is de hymne, geboren uit het samenvallen van
iets in ons gemoed met iets in de wereld onzer voorstel~
lingen. Zoolang de kritiek een afkeurend oordeel doet hooren,
constateert zij eenvoudig dat dit samenvallen nog niet heeft
plaats gehad, dat het ontvlambare nog geen vlam heeft gevat."
Dit is de ware, de echte kritiek. 't Is niet de eerste vraag of wij
iets op Savonarola te zeggen hebben, 't is de eerste vraag of
hij, zooals hij daar vóór ons staat ook met zijn fouten en
afdwalingen, iets tot ons te zeggen heeft. Hij heeft behoord
tot die gelukkigen, wien God een groote en heerlijke gedachte
heeft ingegeven, waarvoor te leven een wellust is, waarvoor
te sterven een voorrecht mag heeten. Met nadruk vraagt hij
ons naar de hoogheid van ons ideaal, naar de mate van
1)

Gids, Oct. 1878, in een Art, over Algernon Charles Swinburne.
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ernst en toewijding, waarmee het door ons wordt nagestreefd.
En de pyramide der ijdelheden èn de brandstapel leggen
ons de vraag voor: is uw leven ook weggezonken in dingen,
waarvoor het toch eigenlijk de moeite niet waard is te
leven? Bij hem, die dit verstaat, heeft het ontvlambare
metterdaad reeds vlam gevat, al zou het ook een vlam zijn,
die haar schijnsel werpt over een heel of half verbeuzeld
leven. Deze tragische figuur is beklemd geraakt in het wreede
raderwerk van partijbelangen, die zich gewikkeld hadden in
het ordekleed der kerk of in den mantel van den godsdienst.
Gaarne onderschrijf ik het oordeel van Hase: „in het wezen~
lijke, waarin hij zeker was niet te dwalen, heeft hij ook niet
gedwaald, maar voor een ander volk van diep religieus
gemoed en voor een anderen man, wiens jong hart reeds
voor het Evangelie klopte, was de taak weggelegd om de
reformatie uit te voeren.. Savonarola is haar laatste profeet
geweest."
Ten slotte nog een enkel woord over Savonarola's houding
tegenover de kunst en over de waarde van zijn theocratisch
ideaal. Niet weinigen zijn er, die aan Savonarola maar niet
vergeven kunnen dat hij nagenoeg geen oog schijnt gehad
te hebben voor het machtig kunstleven van dien tijd. Ik stem
toe: van hooge of zelfs eenige ingenomenheid met de kunst
is niets gebleken. Te betreuren is het dat ook edele kunst~
werken, naar verzekerd wordt, omgekomen zijn in de vlammen
van de pyramide der ijdelheden. Toch meen ik dat hier verzach~
tende omstandigheden kunnen gepleit worden. Savonarola
heeft de kunst op zij gezet om de zonde te bestrijden, laten wij
erkennen dat dit groot is, al is het eenzijdig. De schoonheid
der heiligheid heeft zijne ziel ingedronken, voor de heiligheid
van het schoone is zijn oog niet opengegaan. Is het wonder?
Men herinnert zich dat Eliot de bescherming van kunsten
en wetenschappen in die dagen de franje noemt om tyrannie,
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hebzucht en losbandigheid. Gegeven nu de bescherming van
kunsten en wetenschappen als franje om goddeloosheid, gegeven
de vurige ziel van Savonarola, wordt het dan niet ten volle
begrijpelijk, vraag ik, dat hij niet rustig op een kamer is
gaan zitten om gansch voorzichtig de franje los te tornen,
wordt het niet begrijpelijk en vergefelijk tevens dat hij deze
franje soms heeft losgescheurd, op gevaar af van het weefsel
zelf in te scheuren? Ook de Meerdere dan Savonarola heeft
eens de aesthetische waardeering der jongeren, die hem
spraken van de fraaie steenen en schoone gebouwen des
tempels, afgewezen met het woord: „daar zullen dagen
komen dat geen steen op den anderen gelaten wordt." 't Was
in een oogenblik dat het oog der jongeren gesloten was
voor de beweging der liefde in het hart van een arme weduwe,
die haar laatste penningen in de offerkist liet glijden. Er is
een dweepen met kunst, dat metterdaad gevaarlijk is voor
een andere waardeering, de waardeering van dat hoogere,
waarvan de kunst in haar hoogste uiting toch altijd slechts
de schoone profetie blijft. De kunst treedt dan in de plaats
der religie. Ook wij willen in de „grotta azurra," de zilver~
blauwe grot der kunst gaan om ons te laten overstralen
door haar glansen, maar wij willen één ding niet vergeten,
dit n.l. dat de heerlijkheid der kunst van buiten af tot ons
komt. Zij transfigureert, zij regenereert niet. Zoolang Nanno
met haar Nikias in de zilveren grot is, wordt haar oog
geboeid door 't. blauwe water, door „'t zilvren, lazuren ge~
steente, doorschijnend met velerlei straalgloed, ", door de
gedaanteverwisseling, die haar Nikias ondergaat van 't ver~
rukkelijk weerkaatsen, maar dan volgen in het bekende
gedicht 1 ) op die schoone beschrijving de merkwaardige woorden:
„'t Was haar een droom dat alles, zij kwam niet eer tot
1

) Nanno, een Grieksche idylle door Mr. C. Vosmaer.
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haar zelve, voordat zij weer uit de grot zich op eenmaal
zag in het daglicht. Toen was 't Nikias weer."
„Toen was 't Nikias weer," de straalgloed is uitgebluscht,
.de glansen zijn, verdwenen. Ons hoogste ideaal of liever het
hoogste ideaal der gemeente van Christus ligt niet in de
„grotta azurra" der kunst, haar hoogste ideaal ligt, indien
men een naam verlangt, op Thabor. -Ook dáár vonkeling
van onbeschrijfelijke heerlijkheid, die niet overstraalt van
buiten af, maar die uitstraalt van binnen naar buiten.
En nu Savonarola's theocratisch ideaal? Moeten wij bij
alle waardeering van zijn streven toch ten slotte uitspreken
dat hij zich ingespannen heeft voor een zoekgeraakt ideaal?
Ik meen van neen. De kern van zijn ideaal neemt de gemeente
van Christus gaarne over. „God regeert," dit koene praesens
des geloofs zet zij wel menigmaal hier op aarde over in het
zachtere futurum der hope, maar toch haar heimwee blijft
gericht op een tijd dat er zal zijn een werkelijke theocratie:
God alles in allen. De zware, maar vergefelijke fout van
Savonarola en van vele edelen met hem is geweest dat hij
dit hooge ideaal, vergun mij de uitdrukking, heeft willen
indrukken in een onbekeerd, onwedergeboren leven. 't Was
de zonde der anticipatie, de verleidelijk korte weg, daar
toch de weg van het hoogste en beste de lange weg is, de
weg van het kruis. In Savonarola's dagen waren er stillen
in den lande, die droomden van een paus Angelico, die een
tijd van reinheid en vrede zou doen aanbreken. Zij zijn
ontslapen, zonder op aarde de vervulling van hun droom
gezien te hebben . Toch sterft deze droom, dit ideaal niet.
Het eene geslacht reikt dit ideaal, hoe ook verscholen en
onkenbaar geworden onder vreemde vormen, aan het andere
over. Allen, die onwillekeurig in heerlijke dingen moeten
gelooven, allen, die het leven tot een eeredienst wenschen
te verheffen en soms nameloos moe kunnen worden op den
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weg naar het grootsche doel, hebben het oog op die toer
komst gericht, als de heilige Liefde zich volkomen ontsluieren,
en met de tinten van den eeuwigen morgen in de vleugelen
tot ons nederdalen zal. Tot zoolang zal het waken, werken,
wachten blijven, tot zoolang, want Paus Angelico is nog
niet gekomen!

DE MAAGD VAN ORLEANS.

„Toen," zoo verhaalt de kerkgeschiedschrijver Hase ergens,' )
„toen in de lente van 't jaar 1801 verluidde dat Schiller een
jungfrau von Orleans gedicht had, sloeg onzen grooten hertog
de schrik om het hart, omdat aan deze maagdelijkheid onder
het pantser de vloek van het belachelijke kleefde. Het stuk
verscheen en de vorst van den duitschen dichtertijd bekende
gaarne dat weldra alle onedele beelden, waarmee Voltaire's
„Pucelle" de phantasie bezoedeld had, verbleekt waren voor
dit heiligenbeeld. Menigeen, zoo gaat hij voort, ging het
toen gelijk het den wandelaar pleegt te gaan, die na een
bewolkten dag in het dal van Interlaken staat, de nevelen
trekken op en uit de wolken verheft zich stralend het hoofd
der Jungfrau." De aangehaalde woorden teekenen op uit~
nemende wijze een der indrukken, die de maagd van Orleans
tot op dat tijdstip bleef maken op de nakomelingschap; zoo
men haar al niet verguisde met bijna alle Engelschen, 2 ) men
meende te mogen lachen om het zonderlinge meisje van
Domrémy. Inderdaad, van weinige groote figuren in de
wereldhistorie kan als van haar gezegd worden dat de legende
haar over 't geheel niet is nageloopen met een stralenkrans.
Het historisch onderzoek dat vroeger en later ingesteld werd,
had dan ook weinig of geen verguldsel, maar zooveel te

1) Voorrede voor zijn „Neue Propheten" (1861).
2) Robert Southey maakt een uitzondering door zijn heldendicht
Joan of Arc, 1795.
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meer stof en soms slijk weg te ruimen. Lang vóór Schiller
reeds was dat onderzoek begonnen, maar het werd telkens
opgehouden of afgebroken, en nog in de vorige eeuw kon
het zoo weinig voltooid heeten, dat laster en verguizing
konden aanhouden of vervangen worden door goedkoope
geestigheid. Aan onze eeuw komt de schoone eer toe van
de maagd van Orleans weer te hebben gesteld in het volle
bezit van den rechtmatig haar toekomenden roem. De eerste,
die bij vernieuwing de aandacht van het geleerde Europa
vestigde op deze episode uit de geschiedenis, die zoo rijk is
aan zielkundige en historische problemen, was Guido Görres,
een Duitscher. Hij schreef een uitvoerige monografie 1 ) met
een vereering, die haar voedsel had ontvangen uit een deel
van de bronnen zelve. Weinige jaren later begreep een
Franschman dat het allereerst een Franschman befaamde het
meisje van Orleans te wreken van den smaad, niet alleen
door Voltaire over haar nagedachtenis uitgegoten. 't Was in
1841 dat Guicherat den volledigen tekst bezorgde van de beide
processen, het veroordeelings- en het herstellingsproces, onder
bijvoeging van alle historische documenten, die op de maagd
betrekking hebben. Door deze uitgave nu, 2 ) waardoor meer
dan enkel een litteraire schuld van Frankrijk is afbetaald,
zijn wij in staat gesteld het fiere jonge meisje te volgen
van schrede tot schrede, en haar te bewonderen in de aantrek kelijke verhevenheid van haar patriotisme en haar geloof.
„Wij bezitten," zegt Hase, „het dagboek van een burger
van Orleans, gedurende het beleg neergeschreven, dag voor
dag, nog onder den donder van het geschut en onder het
feestgelui der bevrijding. Wij kunnen raadplegen talrijke
,

1) Die Jungfrau von Orleans etc. 2te Aufl. 1883.
2) Men vgl. voor deze uitgave en verder voor de uitvoerige litteratuur, die op de Maagd betrekking heeft, den „Litterarischen Nachtrag" bij Hase.
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aanteekeningen in brieven en kronieken van hare tijdgenooten,
vrienden en vijanden. Wij hebben . vóór alles de uitvoerige
acten van de beide processen: het veroordeelingsproces,
waarin het rusteloos ondervraagde meisje zelve rekenschap
geeft van haar in en uitwendig leven, voor zoover hare
heiligen dit veroorloven, en de protocol van het herstellingsr
proces, waarin meer dan honderd beëedigde getuigen hun
herinneringen en meeningen over haar uitspreken: lieden uit
Domrémy, die het stille kind nog hadden zien opgroeien,
en mannen, die naast haar gegaan waren op hare heldenbaan
en haren lijdensweg, van graaf Dunois af, den held van
Frankrijk, die eens aan hare zijde gestreden had, en haren
biechtvader, voor wien haar binnenste open lag als voor
God, tot den gerechtsbode toe, die haar geleidde op haar
laatsten weg , en den scherprechter, die hare asch en haar
hart, dat door grooten toevoer van bloed niet verbranden
wilde, huiverend in de Seine wierp."
In 't voorbijgaan noemde ik reeds de namen van twee
dichters, Schiller en Voltaire, waarbij het mij vergund zij
thans een derden te voegen, n.l. Shakespeare, die Joan la
Pucelle laat optreden in het eerste deel van zijn Henry VI.
Ter inleiding in ons onderwerp is het misschien niet onbelangrijk eens een oogenblik na te gaan hoe met name deze dichters
over de maagd van Orleans en haar optreden geoordeeld
hebben. Geoordeeld — wat Voltaire betreft, moet ik dat
woord terugnemen, hij heeft niet geoordeeld, hij heeft niet
eens veroordeeld; de uiterst slordig gekende geschiedenis
van Jeanne d'Arc is voor hem niets anders geweest dan de
spijker om er een reeks van fantastische en obscene tafereelen
aan op te hangen. Zonder overdrijving zouden wij zijn Pucelle
d'Orléans kunnen noemen: de gemeenheid in geniale vormen,
in vloeiend Fransch. Een gloeiende haat tegen de Middel~
eeuwen en tegen de kerk vlamt op bijna iedere bladzijde,
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en het gansche gedicht staaft meer dan overvloedig het door
hem zelven erkende onvermogen van dezen ontzaglijken geest
om te begrijpen, gelijk -hij het zelf uitdrukt, hoe iemand wel
een jaar lang maagd kon blijven. Merkwaardig is het dat
reeds de eerste regels van den eersten zang een zedelijke
veroordeeling over het geheel moeten uitspreken; die eerste
regels luiden: „je rye suis né pour célébrer les saints, ma voix
est faible et méme un peu profane." Ten volle verdiend
is het vlijmend oordeel van Louis de Carné in de Revue des
deux Mondes van 1856: „vette oeuvre," zegt hij, „était en
effet le plus cruel chátiment qui put être infligé a un pays
pour son ignorance et pour son ingratitude." Het onrecht,
in den overvloed der jeugd begaan, kon niet afgewasschen
heeten door een paar middelmatige verzen in de Henriade,
waaruit iets meer waardeering spreekt; het meisje van
Orleans was en bleef voor Voltaire: „la malheureuse
idiote." Men haalt adem, indien men na deze mishandeling
van het onderwerp kennis maakt met de uiterst partijdige
behandeling, die daaraan te beurt gevallen is bij Shakespeare;
hier is ten minste een krachtige haat en verguizing voor
het arme meisje, en niet een karakterlooze bespatting van
het als rein erkende als bij Voltaire: de krachtige haat van
het Engelsche patriotisme. Want Shakespeare is vóór alle
dingen tegenover de maagd van Orleans Engelschman, terwijl
hij hier wellicht nog minder dan elders bezwaar maakt om
op geniale wijze de geschiedenis in 't aangezicht te slaan.
Daar het hem in het genoemde drama voornamelijk te doen
was om den strijd te schilderen tusschen de roode en witte
roos, speelt het meisje van Orleans daarin slechts een ondergeschikte rol. Niet door haar moedig optreden, maar door
inwendige verdeeldheden laat hij nederlaag op nederlaag
over zijn land komen, van zuivere historie is hier niets
gebleven. De stemming van den toen nog jongen dichter
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tegenover de maagd spreekt zich het duidelijkst uit in de
scène, waar zij in het gevaar van den strijd hare booze
geesten aanroept en om haar leven te redden de smadelijkste
aanbiedingen doet, om eindelijk den dood te gemoet te gaan,
beladen met den vloek der algemeene verachting.
De reeds genoemde tragedie van Schiller mag ik veilig
bekend onderstellen. Wie, om slechts iets te noemen, herinnert
zich niet Johanna's aandoenlijke alleenspraak, als zij gereed
staat de oude omgeving vaarwel te zeggen en zich te mengen
in het gewoel van den strijd?
„Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften,
Ihr traulich stillen Thaler, lebet wohl!
Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln,
Johanna sagt euch ewig Lebewohl! —
Ihr Platze alle meiner stillen Freuden,
Euch lass' ich hinter mir auf immerdar!
Zerstreuet euch, ihr Lammer, auf der Heiden!
Ih r seid jetzt eine hirtenlose Schaar.
Denn eine andre Heerde musz ich weiden
Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr.
So ist des Geistes Ruf an mich ergangen,
Mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen."

Hier is piëteit, warmte, teerheid in de opvatting; men
voelt dat het reine hier zal aangeraakt worden met gewijde
hand. Hoe jammer dat Johanna den dichter niet evenzeer
kan danken voor volledige historische trouw. De gebreken
van deze romantische tragedie zijn bekend. Echt middel~
eeuwsch is de gedachte, die als een gouden draad door het
gansche dichtstuk loopt, en die uitgedrukt is in de woorden:
„eine reine Jungfrau
Vollbringt jedweders Herrliche auf Erden,
Wenn sic der ird'schen Liebe widersteht. —
Ich bin die Kriegerin des höchsten Gottes,
Und keinem Manne kann ich Gattin sein."
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Uit deze gedachte wordt nu met volkomen loslating van
de historie het schoon geteekend tragisch conflict gesponnen
tusschen de hemelsche roeping der maagd en de aardsche
liefde, die in haar hart ontvlamd is. Onweerstaanbaar wordt
haar hart heengetrokken tot een man, en nog wel tot een
vijand van haar volk, tot den Engelschen legeraanvoerder
Lionel. Hiermede is de tweespalt in haar reine ziel geworpen;
tot de hemelkoningin, die haar dreigend verschijnt, zal zij
in vertwijfeling spreken: „nimm, ich kann sie nicht verdienen,
deine Krone nimm sie hin." Op aarde te gronde gaande door
den strijd tusschen haar goddelijke zending en de 'natuurlijke
aandrift van haar geslacht, wordt de boetende ten slotte een
verheerlijkte. Dit alles is ongetwijfeld diep gevoeld en schoon
gezegd, maar schooner en tragischer beide is in dit geval de
onopgesierde historie. Geestig en waar zegt Hase: 1) „de
Dichter van den aanbeginne, die de wereldgeschiedenis maakt,
verstaat zich ook op poëzy, de werkelijke maagd van Orleans
heeft zelfs in haar eigen hart een veel harderen strijd gestreden
dan de jonkvrouw der tragedie, en haar einde is tragischer
geweest."
Doch reeds genoeg ter inleiding. Schiller heeft gemeend
het metaal van dit eenvoudig leven te moeten vergulden in
het vuur van zijn poëzie, laten wij het verguldsel wegdoen
en het zuiver metaal laten zien. Ik stel mij voor aan de hand
der historie het beeld van Orleans' maagd te teekenen met
weglating van alle vreemde kleuren, die door een streng
historisch onderzoek gewraakt worden. Moge het blijken dat
echt historische zin ééne kleur pleegt te ontzien, de kleur n.l.
van het leven zelf. Om de volle werking van haar machtig
optreden te kunnen na - gevoelen, is het noodig dat wij ons
vooraf een oogenblik oriënteeren op het terrein van haar
1

) t. a. p.: die Jung f rau von Orleans, p. 2.

158
werkzaamheid. Boven alle beschrijving deerniswaard was de
toestand, waarin Frankrijk - in die dagen. verkeerde. Een
langdurige oorlog met Engeland, in de geschiedenis bekend
onder den naam van den honderdjarigen oorlog, stortte meer
dan ooit een namelooze ellende uit over het ongelukkige land.
De veete tusschen Franschen en Engelschen had haar wortelen
in het grijs verleden. In de elfde eeuw was aan Willem den
Veroveraar, hertog van Normandië, op het slagveld van
Hastings de kroon van Engeland toegevallen; daardoor kwam
hij met zijn nakomelingen in de vreemde positie dat zij eenerr
tijds als vrije, onafhankelijke koningen over Engeland regeerden, ter andere zijde als hertogen van Normandië onderdanen
en leenmannen van de koningen van Frankrijk bleven. De
toeneming van hun macht in Frankrijk maakte de trotsche
hertogen van Normandië driest en nu en dan opgewassen
tegen hun wettige leenheeren. Telkens kwam het tot ernstige
botsingen, waaraan evenwel voor korten tijd een einde kwam
door den vrede van 1303. Tot bevestiging van den vrede
sloot de Engelsche kroonprins Eduard II een huwelijk met
Isabella, dochter van Filips van Frankrijk. Maar juist dit
huwelijk, dat een einde moest maken aan den twist, werd de
aanleiding tot een nieuwe, veel vreeselijker uitbarsting van
den oorlog. Toen kort daarop Karel de Schoone stierf zonder
mannelijke nakomelingen na te laten, en de rijksgrooten de
kroon toewezen aan Filips van Valois, hadden zij gerekend
buiten Engeland. De Engelschen grondden hun aanspraken
op het gesloten huwelijk, en Eduard III, de zoon van de
Fransche koningsdochter Isabella, trad met het zwaard in
de hand als pretendent van de kroon op. Dit is de aanvang
van den zoogenaamden honderdjarigen oorlog. Reeds in het
begin van dezen oorlog trof slag op slag het ongelukkige
Frankrijk, ik noem slechts de veldslagen van Cressy en
Poitiers; in den laatsten werd koning jan van Frankrijk
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met zijn zoon gevangen genomen; in het gevolg van den
zwarten Prins reed hij als krijgsgevangene Londen binnen.
Werkelijk kwam het geteisterde Frankrijk eenigen tijd tot
verademing, dank zij de bezonnen staatkunde van Karel V.
Bijgestaan door den dapperen du Guesclin, dien men het
zwaard van Frankrijk noemde, gelukte het hem het land
uit zijn diepe vernedering weer op te heffen. Karel V, die
naar het zeggen van Du Tillet nooit een wapenrusting droeg,
was langzamerhand weer in 't volle bezit van zijn koninkrijk
gekomen, niet door het leveren van schitterende veldslagen.
maar door behendig manoeuvreeren; toen dan ook Eduard III
op zijn sterfbed lag, zag hij zich alleen gelaten met de
vervlogen hoop van een moeitevol leven. Maar de dagen
van verademing zouden van korten duur zijn, want Karel V
werd opgevolgd door Karel VI; deze vorst was na een
lichtzinnig leven tot waanzin vervallen, waaruit zijn kranke
geest slechts bij tusschenpoozen opwaakte, men moest den
ongelukkige bezig houden met het pas uitgevonden kaartspel;
hij regeerde, voor zoover men hem regeeren liet. Om de
werkelijke regeering streden twee partijen: aan het hoofd
van de eene stond de hertog van Orleans, broeder des
konings, aan het hoofd der andere de machtige hertog Filips
van Bourgondië. Van dag tot dag nam de verbittering
tusschen de beide partijen toe, maar nog was het zwaard.
niet met burgerbloed bevlekt. Daar liet op een donkeren
avond van het jaar 1407 hertog jan van Bourgondië zijn.
mededinger den hertog van Orleans in de straten van Parijs,
door sluipmoordenaars overvallen en dooden. Zóózeer had
de partijwoede alle gevoel voor recht en onrecht verstikt,
dat hij zich niet ontzag deze schanddaad door den veilen
mond der wetenschap te laten rechtvaardigen als verdienste~
lijken tyrannenmoord. Met dezen moord was het eerste
burgerbloed gevloeid, vruchtbaar zaad voor al de gruwelen,
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die nog volgen zouden. Terwijl zoo het vuur van de twee~
dracht in de ingewanden van de Fransche natie zelve woelde,
verschenen andermaal de Engelschen met een sterke legermacht op het vaste land om den vroegeren smaad hunner
wapenen te wreken. Onder hun veelbelovenden jongen koning
Hendrik V landden zij aan den mond van de Seine en bevochten op het slagveld van Azincourt een overwinning, die
Frankrijk te staan kwam op zijn edelst hartebloed. In den nood
van het oogenblik sloot de dauphijn vrede met Bourgondiër
om over de aangelegenheden des rijks te beraden, zouden de
twee partijhoofden elkander den 10den Sept. 1419 op de brug
van Yonne bij Montereau ontmoeten. Beide partijen hadden
zich tot de tanden gewapend, de brug was van beide kanten
afgezet. Toen de vorsten met hun gevolg midden op de
brug gekomen waren en de hertog van Bourgondië vóór zijn
toekomstigen koning geknield lag, vielen de oude aanhangers
van den hertog van Orleans onverhoeds op hem aan, hij
werd vermoord, het was de bloedwraak wegens den tyrannen~
moord van vóór twaalf jaar. Het naaste gevolg van dezen
moord was dat de zoon van den vermoorde, Filips de Goede
van Bourgondië, zich nu met Engeland verbond en in 1420 het
onzalig verdrag van Troyes sloot, waarbij de zelfstandigheid
van Frankrijk vernietigd werd. De lichtzinnige Fransche
koningin Isabella, door de partij van den dauphijn in haar
vrijheid en rechten gekrenkt, verloofde om zich te wreken
hare dochter Catharina aan Hendrik V. Frankrijk zou de
bruidsgift zijn; gedurende het leven van den kranken koning
werd het bewind over het koninkrijk aan den Engelschman
opgedragen, de dauphijn Karel VII werd vervallen verklaard
van den troon. De dag scheen gekomen dat het koninkrijk der
leliën te gronde zou gaan en Frankrijk Engelsch zou worden.
Kort daarop stierf de waanzinnige koning; ook Hendrik
V was op vroegen leeftijd gestorven, zijn kind Hendrik VI,
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slechts 9 maanden oud, werd als koning van Frankrijk en
Engeland uitgeroepen onder de voogdij van de hertogen van
Bedford en Glocester. Het noorden van Frankrijk met Parijs,
de bourgeoisie en de Bourgondische adel erkenden de En~
gelsche regeering; alleen het zuiden hield nog stand, of liever
het bleef vasthouden aan zijn wettigen koning, nu Karel VII,
en aan het recht op een eigen nationaliteit. Het was een tijd
van onbeschrijfelijke ellende en van de diepste zedelijke
verbastering. Frankrijk was naar het woord van een tijdgenoot
als de zee, waar ieder zooveel heerschappij voert als hij
macht heeft. Het land werd uitgemoord en uitgeplunderd,
de velden bleven onbebouwd liggen; zelfs de dieren waren
aan dezen toestand zoozeer gewend dat zij, zoodra ze de
alarmklok hoorden, op de stadspoorten kwamen toeloopen.
Het vreeselijkst schouwspel leverde Parijs in die dagen op,
het volk leed er schrikkelijk door hongersnood en koude in
de ongewoon koude winters. Men verhaalt dat in een kouden
winternacht de wolven tot op de kerkhoven kwamen en de
lijken vraten op de straten der ongelukkige stad. In dezen
tijd van namelooze verwarring en verwildering is Jeanne
d'Arc, de maagd van Orleans, opgegroeid. Het trotsche
Frankrijk was den ondergang nabijgekomen, het zou gered
worden door een eenvoudig landmeisje, een boerenkind, een
ongerepte jonge maagd. Haar •onverwacht, in snelle ontwikr
keling zich voltooiend optreden geleek een meteoor, die een
•oogenblik met stralend licht het pad wees aan vertwij f elenden,
om daarna plotseling weg te zinken in diepe donkerheid.
Groot en rijk aan machtige wapenfeiten is haar geschiedenis
als die van den dappersten ridder, en tegelijk liefelijk en
feeder en roerend als het leven van een heilige, godgewijde
maagd. In het oogenblik van den hoogsten nood verscheen
het arme, onbekende meisje op het terrein . van den strijd,
zij bracht haren koning geen schatten en geen legers„ maar
I. VAN DIJK. III.

11

162
zij bracht hem de belofte dat de almachtige God, de Koning
des hemels zich over Frankrijk ontfermd had en door haren
arm de vertreden banier van Frankrijk - weer uit het stof
zou opheffen.
De geschiedenis van dit merkwaardig leven laat zich voor
een geleidelijk overzicht zeer gemakkelijk verdeelen in drie
perioden: de eerste periode omvat haar eerste levensjaren tot
op haar tocht naar Vaucouleurs op haar 18de jaar; de kroning
van haren koning in Rheims 17 Juli 1429 vormt het schoone
sluitpunt van de tweede periode; de derde eindigt met haar
veroordeeling en verbranding in Rouaan den 30sten Mei 1431.
Indien men nog heden ten dage in 't dorpje Domrémy komt, zal
men er het kleine huis vinden, waarin Jacques d'Arc en Isabelle
Romée, zijn vrouw, vóór meer dan 400 jaar geleefd hebben.
Van de overige huizen onderscheidt men het gemakkelijk door
een oud steengin beeld, voorstellende een gewapende vrouw
met neerhangend haar, in knielende houding. Het beeld zelf is
door den tijd sterk verweerd, maar de drie wapens, die er
onder staan zijn nog goed bewaard. Het wapen aan de
rechterzijde stelt een ontbloot zwaard voor met een koningsr
kroon op de spits, dat ter linkerzijde voert drie ploegscharen;
tusschen beide ziet men de drie leliën, het oude wapen van
Frankrijk, en boven deze leliën een bundel korenaren en een
tros druiven. Het knielend vrouwenbeeld is natuurlijk de
maagd van Orleans zelve; de eenvoudige symboliek der
wapens duidt aan dat zij het was, die van de ploeg baar s
vaders geroepen, haren koning in den nood te hulp snelt
en met haar zwaard de leliënkroon van Frankrijk herwint;
de korenaren en druiventros symmboliseeren den vrede.
In dat kleine huis in Domrémy werd Jeanne d'Arc geboren
den - 6den Jan. van het jaar 1412. Het dorpje ligt op de
grens van Lotharingen tusschen Neufchateau en Vaucouleurs.
De naam Vaucouleurs (vallis colorum, kleurenvallei) duidt.
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reeds aan dat het Maasdal daar bekoorlijk en vriendelijk is.
Noordwaarts ziet men de Vogesische berghoogten, op den
voorgrond een eikenwoud. Haar ouders waren vrome, een~
voudige landlieden, die hun sober onderhoud vonden in wat
veeteelt en akkerbouw. Van haar moeder, een Lotharingsche
van geboorte, mag zij wel gevatheid en kloek verstand, van
haren vader het zachte en levendige van de bewoners van
Champagne geërfd hebben. Jeannette, gelijk zij thuis genoemd
werd, heeft in den omtrek met andere kinderen de dorps
kudden geweid, zij heeft haar broeders geholpen in den
veldarbeid, 's winters hield de moeder haar thuis om te
naaien en te spinnen. Naar de eenstemmige verklaring van
haar dorpsgenooten, waarvan sommigen als beëedigde getuigen
in haar proces zijn opgetreden, was zij in hare jeugd een
stil en bescheiden kind, zacht en medelijdend van aard, met
helder verstand en doortastend in de vervulling van haar
plichten. Van haar vriendelijkheid en zachtheid spreekt nog
de sage, die zich reeds onder haar tijdgenooten vormde:
toen zij namelijk nog klein was en de schapen hoedde,
zouden de vogels op haar lokken tot haar gekomen zijn en
het brood uit haar schoot gepikt hebben. Haar vrome zin,
dien de getuigen om het zeerst roemen, was rijker en dieper
dan haar godsdienstige kennis, zij kon noch lezen noch
schrijven; haar warme katholieke vroomheid kon toe met
het Paternoster, het Ave Maria en het Credo, dat zij van
hare moeder geleerd had. Eiken morgen ging zij naar de
mis, bij het vesperluiden viel zij op de knieën; de koster
van Domrémy Perrin verklaarde later dat zij hem meermalen
berispt had, omdat hij 's avonds wel eens verzuimde het
Ave Maria in te luiden. Bijna eiken Zaterdagavond bezocht
zij de kleine kapel van onze lieve vrouw van Bermont,
gelegen op een hoogte achter het dorp Domrémy; zij ontstak
er een kaars of, als het jaargetijde het meebracht, legde zij
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er een bloemruiker neer. Veertien jaar omtrent was zij oud,
toen zij op een zomermiddag in den tuin van haar vader
een stem vernam, verzeld, gelijk zij het zelf vóór haar
rechters beschrijft, verzeld van een grooten glans. Eerst was
zij bevreesd geworden, maar spoedig werd het haar duidelijk
dat het de stem van den aartsengel Michaël was. De engel kondigt haar de verschijning van de heilige Catharina en de
heilige Margaretha aan. „Wat de heiligen haar toen zeiden,"
zegt Hase, „waren zeer eenvoudige dingen: zij moest van
tijd tot tijd ter biecht gaan, zij moest een goed en vroom
kind zijn," maar, voegt hij er bij, „haar hart begint reeds te
hangen aan dezen steelschen omgang met de hemelschen; zij
weent, als zij weggaan, hare ziel zou met haar willen gaan,
en zij bekranst hare beelden in de kerk."

Op deze visionnaire dispositie kom ik nog terug, maar
vooraf moet ik iets zeggen van de oude beuk en de genees~
krachtige bron in de buurt van Domrémy, omdat in hetgeen
daarvan verhaald wordt door sommige geschiedschrijvers de
commentaar van haar leven gezocht is. De geest van haren
tijd en hare omgeving, zoo zegt men, was in hooge mate
bijgeloovig en Johanna zou dit bijgeloof gedeeld hebben;
hierin zou de sleutel liggen ter verklaring van haar eigen
inspiratie en van den machtigen indruk, dien zij op anderen
gemaakt heeft. De sleutel is, zooals men weet, reeds oud en
uit een zielkundig oogpunt bizonder trivaal. Men moest
toch weten dat de geschiedenis vele voorbeelden aanwijst
van menschen, bij wie naast een visionnaire dispositie een
stroom van zeer helder en nuchter verstandsleven vloeide.
Gelukkig voor het meisje van Orleans dat haar eigen uit~
spraken, die bewaard zijn, op schitterende wijze het protest
der zielkunde ondersteunen. Dicht bij de kapel van onze
lieve vrouw van Bermont stond een oude beuk, bij alle be
woners in den omtrek bekend onder den naam van ,,le beau
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Onder de breede takken
van dien boom vierden de dorpelingen iedere lente op Zondag
Laetare een vroolijk feest, de oude beuk werd dan door de
kinderen met bloemen bekranst; ook las de geestelijke van
het dorp 's avonds vóór hemelvaart onder dezen boom een
gedeelte van het Evangelie van Johannes voor. Een bron,.
die in de nabijheid ontspringt, werd aangewend tegen de
koorts. En wat blijkt nu uit Johanna's eigen verklaringen,
vóór haar rechters afgelegd? Dat zij als een kind heeft mee
gedaan, gelijk kinderen plegen te doen, maar reeds toen met
een hart, dat ver was van alle bekrompen en beuzelachtig
bijgeloof. „Ik heb," zegt zij, „dikwijls door oude lieden hooren
vertellen dat feeën die plaats bezoeken, de vrouw van den
burgemeester van Aubery heeft mij verteld dat zij ze zelf
gezien had, maar of het waar is, weet ik niet. Wat mij aan-gaat, ik heb de feeën nooit gezien. Toen ik vóór mijnen
koning kwam, hebben sommigen mij gevraagd of er in mijn
geboorteplaats geen eikenwoud was en of ik de profetie niet
kende dat uit dit woud een maagd zou komen, die verwon~
derlijke dingen verrichten zou, ik sloeg er geen geloof aan.
Men heeft mij gezegd dat er tooverroeden in den omtrek van
mijn dorp waren, ik heb er nooit eene gezien, ook weet ik
niet waarvoor zoo iets dienen moet; dat men er geld mee te
voorschijn kan brengen, daarvan geloof ik niets; ik weet ook
niet of het water uit de bron ooit geholpen heeft." Meer nuchr
ter kan het stellig niet, 't is of men een rationaliste uit de 19de
eeuw hoort. „Ik weet niet waarvoor zoo'n tooverroede dienen
moet," dit frissche, half ondeugende woord spreekt haar vrij
van alle troebel bijgeloof. Als men later haar wonden be
spreken wil, wijst zij dit af, zij zegt niet te hechten aan amu~
letten; als vrouwen tot haar komen met rozenkransen en
kaarsen, om ze door haar aanraking te laten wijden, zegt
zij lachend tot eene van haar: „zij moest ze zelve maar eens

May, Schönmai of de feeënbeuk.
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aanraken, dat zou evenveel helpen." Zóó heeft zij gesproken
in een tijd, toen ongetwijfeld vele mannen, geleerder dan
zij, geloofd hebben aan de werking van tooverroeden en
amuletten. Men ziet, dit visionnaire meisje kan nuchter zijn
als de beste onzer. Zij heeft geloofd deze jonge maagd, en
haar geloof heeft slechts voor een klein gedeelte het gewaad
van haren tijd gedragen. De vrede des hemels bewoog dit
jonge hart en tegelijk de hooggestegen nood van het aardsche
vaderland.
Maar wij keeren tot haar geschiedenis terug. Het duurt
niet lang of de stemmen, die tot haar komen, beginnen
gearticuleerder te spreken. De aartsengel zegt haar dat God
een groot medelijden met Frankrijk heeft en dat zij haren
koning te hulp moet komen. Bij een andere gelegenheid
ontvangt zij het duidelijk bevel om zich aan te melden bij
den bevelhebber des konings in Vaucouleurs, Robert de
Baudricourt. Bij het ontvangen van dit bevel weent zij; „ik
ben slechts een arm meisje," zegt zij, „dat de kunst niet
verstaat om paard te rijden en oorlog te voeren." Als allen,
die tot een groot werk geroepen worden, heeft zij gebeefd
voor haar hooge roeping. Het „zend mij niet" van alle ware
profeten drukt .00k op haar bedoelingen den stempel der
blankste oprechtheid. Tot hiertoe had haar roeping al het
aantrekkelijke van het mysterieuze voor haar gehad, omdat
wat die roeping meebracht nog verborgen lag in den schoot
der toekomst, dit zou spoedig anders worden. Toen de sluier
viel en het tegenwoordige met al zijn ellende zich aan haar
blik vertoonde, toen heeft ook zij gebeefd. Later heeft zij
zelve bekend: „liever had ik door vier paarden willen vaneen
getrokken worden, dan naar Frankrijk gaan zonder den wil
van God."
De gewone vuurproef, waarin een groot voornemen pleegt
gestaald te worden, zou ook haar niet gespaard worden.
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Johanna stond met haar groot - geheim nog geheel alleen in
de wereld, wie kon zij het toevertrouwen? Hoe zou zij, het
kind van arme herders, de ongeloovige wereld overtuigen
dat Gods barmhartigheid haar had uitverkoren om Frankrijk
redding te brengen, hoe zou zij van de uiterste grenzen van
Frankrijk midden door de vijanden heen tot haren koning
komen, en dan, zou zij hem kunnen overreden om haar het
overschot van zijn leger toe te vertrouwen? En als dit alles
eens bereikt was, dan stond daar nog de geduchte vijand van
buiten! Den eersten heftigen tegenstand zal zij ontmoeten
in haar naaste omgeving. Op zekeren dag vertelt haar moeder
haar van een droom, die haar vader zeer verontrust heeft,
hij had n.l. gedroomd dat hij haar zag wegloopen met vreemd
krijgsvolk. „Als ik wist," had hij tot haar broeders gezegd,
„dat dat gebeuren moest, dan zou ik wenschen dat gij haar
verdronkt in de Maas, en indien gij het niet deeds, dan zou
ik het zelf doen." Van dat oogenblik af wordt zij door hare
ouders streng bewaakt. Een behendig aangelegde poging om
haar te doen huwen stuit af op haar duivenonschuld. Vijf
bange jaren worstelt zij onder vele tranen met de groote
gedachte van haar leven, een zacht voorspel nog slechts van
wat volgen zou. Zij was inmiddels opgegroeid tot een krachtige
maagd, naar het getuigenis van haar tijdgenooten tamelijk groot
voor haar geslacht, slank en fijn van taille, met zacht, bleek ge~
zicht, hoog voorhoofd en groote oogen van de kleur tusschen
groen en lichtbruin, met fijnbesneden lippen en rijk kastanje~
bruin haar, dat weggestreken over de slapen neerviel langs een
blanken hals; later droeg zij het naar ridderzede kort en
rond afgesneden. In haar blik moet iets melancholieks en
tegelijk iets onbeschrijfelijk liefelijks gelegen hebben. Wel
hebben later bekend dat elke onreine gedachte-lusteing
hun onmogelijk was geworden bij haar aanblik. Voor niemand
nog had zij het geperste hart geopend anders dan in dubbel~
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zinnige bewoordingen, die ook wel aanleiding mogen gegeven
hebben tot den droom haars vaders, en toch kwamen eiken dag
de jammeren van den oorlog dichter bij. In 1427 werd Vaucouleurs door de Bourgondiërs belegerd, alles koos partij. Zelfs
de kinderen van Domrémy vochten met de kinderen van
een naburig Bourgondisch gezind dorp; „meermalen," zoo
vertelt Johanna later, „had zij ze met bebloede hoofden zien
thuis komen." Het oogenblik was gekomen dat het heilige
moeten haar te machtig zou worden. In den herfst van het
jaar 1428 sloeg de graaf van Salisbury het beleg voor Orleans.
Parijs was reeds in de handen der vijanden gevallen; kon
nu nog het machtige . Orleans, de sleutel van het zuiden,
gewonnen worden, dan stond den vijand de toegang tot het
hart van het land open en 'met de vrijheid van Frankrijk
was het gedaan. 't Was omstreeks dezen tijd dat Johanna
van haar ouders toestemming wist te verkrijgen om een
oom van moeders zijde te bezoeken in het naburig dorpje
Bury-le-Petit. Lang had haar de gedachte gepijnigd of het
geoorloofd was haar ouders te verlaten buiten hun weten;
later verklaart zij: „ik weet mij hierin vrij van schuld; daar
God het mij beval, zoo zou ik gegaan zijn, al had ik honderd
vaders en moeders gehad en al ware ik een koningsdochter
geweest." Haar oom, de oude Durand Laxart, was haar
genegen en verzocht haar vader haar een tijdlang bij zich
te mogen houden tot hulp van zijne zieke vrouw. Geen acht
dagen verloopen er of zij stort haar hart voor den goeden
man uit; 't is of de mededeeling van een drukkend geheim
een soort van medeplichtigheid schept, die verlichting aan~
brengt. Zij zegt hem dat zij van God geroepen is om haren
koning de kroon der vaderen weer op het hoofd te zetten
en dat zij daarom naar Vaucouleurs moet. Meer overbluft
dan overtuigd door deze vreemde woorden acht de oude
man het raadzaam om eerst zelf eens naar den bevelhebber
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des konings te gaan. Wij duiden dien ruwen krijgsman, die
meer van een goed zwaard dan van honderd geïnspireerde
jonge meisjes verwachtte, zijn kort en krachtig bescheid wel
niet al te kwalijk; de oom moest, zeide hij, de inbeeldingen
van het jonge meisje maar genezen met een paar fiksche
oorvijgen en haar dan naar huis zenden. Maar de tijd was
voorbij dat Johanna zich door iets meer zou laten afschrik~
ken, de eerste schrede op den moeilijken weg was gezet!
Hoe onbevreesd en tegelijk hoe naïef klinkt haar woord:
„ik moet tot den dauphijn gaan, want niemand anders in
de wereld kan hem helpen; liever zat ik thuis bij mijne
moeder te spinnen, maar de koning des hemels heeft mij
deze zending toevertrouwd; vóór het einde van den vasten
moet ik bij den koning zijn, al zou ik mij de beenen tot op
de knie afloopen; geen ander loon begeer ik dan het heil
mijner ziel."
Door allerlei hindernissen heen weet zij gedaan te krijgen
dat zij bij Robert de Baudricourt wordt toegelaten; in het
eenvoudig rood gewaad van een boerenmeisje verschijnt zij
vóór hem en kondigt hem aan dat zij op bevel van haren
Heer tot hem gekomen is; hij moest den dauphijn ontraden
slag te leveren met den vijand, want voordat de vasten half
om was, zou de Heer hem hulp zenden. Het koninkrijk
behoorde niet aan hem, den dauphijn, maar aan haren Heer,
maar deze wilde dat de dauphijn koning werd en het rijk
als een leen uit zijne hand zou ontvangen, zij zelve zou den
koning ter kroning geleiden. „Lequel est ton Sire?" vraagt de
Baudricourt; „le Roi du ciel," luidt het korte, beraden antwoord.
Haar verzoek werd gelijk zich denken laat afgewezen; zij
bleef inmiddels te Vaucouleurs wonen bij een wagenmaker,
met wiens vrouw zij iederen dag naar de mis ging. Hier
was het dat zich van lieverlede rondom haar vormde de
milde atmosfeer van liefde en vertrouwen, van geloof ten
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slotte in haar hooge zending. Haar stil, bescheiden gedrag
won de harten, die op zich zelf reeds door middeleeuwsche
stemmingen en nu door den hoogen nood van het oogenblik
geneigd waren aan een bovennatuurlijke uitkomst te gelooven.
Sinds lang liep onder het volk de voorspelling dat Frankrijk
te gronde zou gaan door een vrouw, en weer hersteld
worden door een maagd van de grenzen van Lotharingen.
Het was de variant van een woord, 1000 jaar geleden reeds
door een kerkvader van Lyon gesproken, dat n.l. een vrouw
het verderf en wederom een vrouw het heil over de menschr
heid gebracht had, Eva en Maria. Maar wat bekommert
men zich in tijden van druk om historische interpretatie?
Het lag immers voor de hand dat de verderf brengende
vrouw geen andere kon zijn dan de koningin-moeder Isabella
van Frankrijk. Ook was er een sage in omloop, afkomstig
uit een oud tooverboek van Merlin, dat een maagd uit het
eikenwoud komen en Frankrijk bevrijden zou. Robert de
Baudricourt, die als ieder mensch ter wereld ook aan theologie
deed, kwam op den inval dat het hardnekkig vasthouden
van het meisje aan haar zending misschien in verband stond
met niemand minder dan den duivel. Hij liet haar exorcir
seeren door een priester, bij welke gelegenheid Johanna haar
vrijheid van oordeel redde in de verstandige opmerking dat
de priester eigenlijk iets ongeoorloofds deed, omdat hij haar
eerst de biecht had afgenomen. Van dag tot dag neemt de
geestdrift voor het jonge meisje toe. Twee edellieden, Jean
de Metz en Bertrand de Poulengy, bieden zich aan om haar
tot den koning te geleiden, de lieden van Vaucouleurs zorgen
zoo goed als 't gaat voor haar uitrusting. Daar komt de
tijding van de geduchte nederlaag, die het koninklijk leger bij
Rouvray geleden had. De Baudricourt wil of kan niet langer
weerstand bieden aan den algemeenen aandrang; op den
13den Febr. van het jaar 1429 geeft hij verlof aan het meisje
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om met haar kleine escorte te vertrekken. Bij het afscheid
zal hij gezegd hebben: „allez done, allez et advienne que
pourra."
Twintig dagen lang ging de tocht door streken, die door
den vijand onveilig gemaakt werden; 's nachts sliep zij in
het een of ander bosch in mannenkleeding tusschen haar
beide ridders, op den 20sten dag werd halte gehouden in
Fierbois, een gehucht in de buurt van Chinon, waar de koning
verblijf hield. Nieuwe hinderpalen zouden hier op haar weg
geworpen worden. Te Chinon n.l. twijfelde men of het toch
wel met de waardigheid van een koning overeenkwam om
het avontuurlijk meisje bij zich toe te laten. Maar welke
waardigheid heeft een koning nog op te houden, die zonder
geld, zonder leger en zonder moed is? De ongelegenheid,
waarin Karel VII geraakt was, was tot het uiterste geklomr
men, zijn thesaurier verklaarde dat hij geen vier daalders
meer in kas had, alle juweelen waren verkocht; men verhaalt
dat een schoenmaker den koning een laars van 't been trok,
omdat de koning niet bij machte was het heele paar comptant
te betalen. Reeds geruimen tijd leefde deze besluitelooze en
verwijfde vorst met de gedachte om elders een schuilplaats
te zoeken of in Dauphiné of over de bergen in Castilië. Het
was vooral la Trémouille, een van zijn karakterlooze gunste~
lingen, die een onderhoud met het meisje tegenhield, omdat
hij vreesde zijn invloed op den koning te verliezen. In de
verbijstering van het oogenblik overwint Karel eindelijk zijn
aarzeling; aan den avond van den derden dag na haar aan~
komst wordt Johanna door den graaf van Vendome in 't slot
van Chinon binnengeleid. Zij maakte haar entrée, zegt een tijd~
genoot, alsof zij aan het hof ware opgevoed. De groote zaal
van het slot was schitterend verlicht. Het gansche hof, meer
dan 300 ridders, mannen uit de edelste geslachten van Frank
rijk, stonden in een kring geschaard. De koning was ter zijde
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gaan staan om den profetischen geest van het meisje te
beproeven. Midden door de menigte heen trad Johanna
op den koning toe, knielde neer, en zijn knieën omvattend,
sprak zij met haar zachte, welluidende stem: „Dieu vous
donne bonne vie, gentil roi." De koning wees op een der
heeren, zeggende: dat is de koning. „En nom Dieu, gentil
prince, vous fêtes et non un autre." In de bekende woorden
legde zij haren koning het doel van hare zending bloot.
Geruimen tijd onderhield de koning zich met haar ter zijde
in zacht tweegesprek, en de omstanders zagen wel dat zijn
gelaat van oogenblik tot oogenblik opklaarde. Een oud hand~
schrift op de bibliotheek te Parijs heeft den sluier van dit
geheime onderhoud opgelicht. De schrijver, Pierre Sala, ver~
haalt daarin het volgende.') Op zekeren morgen was de koning
in de uiterste verlegenheid alleen in zijn bidvertrek gegaan;
een vreeselijke twijfel aan zijn eigen legitimiteit was bij hem
opgekomen, twijfel, die waarlijk niet uit de lucht gegrepen
was met het oog op de lichtzinnige koningin - moeder Isabella.
Zonder zijn lippen te bewegen had hij God uit het diepst
van zijn hart gesmeekt dat het Hem behagen mocht het
koninkrijk voor hem te bewaren en te beschermen, indien
hij werkelijk de wettige erfgenaam was, gesproten uit het
edele huis van Frankrijk; en indien niet, dat God hem dan
de genade verleenen mocht om niet in de gevangenis te
sterven, maar een veilige schuilplaats te vinden in Spanje of
Schotland. Met al het overwicht van haarbezieling had Johanna
bij het geheime onderhoud tot den koning gezegd: „je te dis de
la part de Messire que to es vrai héritier de France et fils du roi."
Op haar lippen waren deze woorden de van zelfsprekende
erkenning van zijn goddelijk recht, de schoone uiting van
een warm royalisme, voor het oor des konings klonken ze
1

) Zie Hase, t. a. p. pag. 133.
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als het goddelijk antwoord op een vurig gebed. Het delicate
karakter van dit incident verklaart geheel waarom de koning,
schoon voor zich zelven volkomen overtuigd, het toch noodig
keurde omtrent de zending der maagd het oordeel in te
winnen van het parlement en van vele leden der Parijsche
universiteit, die zich destijds in Poitiers bevonden. Te Poitiers
werd een onderzoek ingesteld, dat over 't geheel veel kiescher
geleid werd dan later bij haar proces, maar dat haar toch
slechts kon ophouden in haar grootsche plannen. Haar kerngezonde antwoorden, waarmee zij de averechtsche wijsheid
van haar onderzoekers beschaamde, zijn ons bewaard gebleven.
Als men haar zeide dat zij van ongehoorde dingen sprak,
waarvan men nooit in boeken gelezen had, geeft zij het
voor de Middeleeuwen ver strekkend antwoord: „il y a ès
livres de notre Seigneur plus que ès vótres." Men eischt
een teeken van haar, zij antwoordt: „bij mijn God, ik ben
niet te Poitiers gekomen om teekenen te doen, maar brengt
mij naar Orleans, dáár zal ik het teeken u toonen, waarvoor
ik gezonden ben." Een monnik werpt haar tegen: gij zegt dat
God Frankrijk van de Engelschen bevrijden wil, maar als
dat werkelijk Gods wil is, dan zijn er geen soldaten noodig.
„De soldaten," zegt zij, „zullen vechten en God zal hun de
overwinning geven." Ook om een gevat en eenigszins
ondeugend antwoord is zij niet verlegen. Als een der doctoren
haar in slecht Fransch vraagt in welke taal de heiligen tot
haar spraken, antwoordt zij: „in een betere taal dan de
uwe." Het pijnlijk onderzoek was voor haar een ware gedulds~
proef; waarschijnlijk is het haar gemakkelijker gevallen
Orleans van de Engelschen, dan deze professoren en doctoren
van hun bezwaren en twij f elingen te bevrijden. Ten slotte
vereenigden zich alien met de conclusie, „dat men niets
in haar gevonden had, wat strijdig was met het katholiek
geloof, niets dan nederigheid, vroomheid, eerbaarheid en
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eenvoud; in den nood van het oogenblik moet de koning
de diensten van het jonge meisje aannemen, opdat men door
haar af te wijzen zich de hulp van God niet onwaardig
make."
De uitspraak van deze eigenaardige jury redde den koning
uit zijn verlegenheid en Johanna uit het net van hindernissen,
dat haar tot hiertoe gespannen was. Terwijl een klein leger
met moeite verzameld werd, liet de koning voor haar équi-peering zorgen. Een blanke ijzeren wapenrusting werd naar
haar gestalte gemaakt. Sedert zij Vaucouleurs verlaten had,
droeg zij alleen mannenkleeding. Tot vrouwen, die zich daar~
aan ergerden, zeide zij: „ik geloof wel dat het u vreemd
voorkomt, maar omdat ik den edelen dauphijn met de
wapenen moet dienen, voegt mij de daarmee overeenkomende
dracht, bovendien in mannenkleeding ben ik veiliger tegen~
over de pretenties van mannen." De koning gaf haar het
gevolg van een gewoon krijgsoverste: een stalmeester jean
d'Aulon, verder twee pages, twee herauten en een kapelaan.
Het zwaard, dat zij voeren, maar waarmee zij niemand
wonden zou, liet zij halen uit de katharijnen-.kerk te Fierbois.
Met de uiterste zorg werd op haar aanwijzing een vaandel
gemaakt van fijn wit linnen, met zijde geborduurd, het witte
veld met leliën bezaaid; op de voorzijde was tusschen twee
engelen het beeld van den Verlosser geschilderd, in de eene
hand den wereldbol dragend, met de andere de lelie zegenend,
die een engel hem voorhoudt, daaronder de woorden: Jesus,
Maria. „Zij hield," zeide zij later bij haar proces, „van haar
zwaard, maar zij hield veertig maal meer van dit vaandel." In den oorlog droeg zij een helm, overigens het hoofd
onbedekt of een baret van blauw atlas met goudgestikte
leliën en veeren. Wij kunnen het ons begrijpen dat de
feeërieke verschijning van de ridderlijk uitgedoschte jonkvrouw
niet alleen de verbeelding, maar ook het hart van haar
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tijdgenooten in beroering bracht, immers, de vreemde tooi
werd hier niet gedragen om de vrouw te verloochenen, maar
om haar te beschermen, niet om een man te doen schijnen,
maar om tot het werk van een man in staat te stellen. Dat
heeft men gevoeld bij haar optreden om het later schandelijk
te vergeten bij haar proces!
Er was geen tijd meer te verliezen, indien men Orleans
ontzetten wilde, de nood was daar op het hoogste gestegen.
De Engelschen hadden de laatste hand gelegd aan hun
belegeringswerken, van dag tot dag werd de stad enger
ingesloten, geen dapperheid of beleid scheen te baten. Daar
viel de hardste slag, die het arme Orleans treilen kan, 't was de
reeds vermelde bloedige neerlaag bij Rouvrai. Als 's avonds
de Fransche ridders, die met zulk een hoogen moed 's mor~
gens waren uitgetrokken, diep verslagen van het slagveld
terugkeerden, waarop zij zoo velen van de hunnen hadden
achtergelaten, bereikte de vertwijfeling in de stad haar
toppunt; mannen, vrouwen en kinderen liepen weeklagend
door de straten, de ondergang der stad scheen gekomen. In
dit oogenblik, toen alles vertwijfelde, toen Orleans en Frankrijk geen andere redding zagen dan in de barmhartigheid
Gods, in dat oogenblik ontplooide de maagd van Orleans
haar vaandel in het stadje Blois over een legerke van ongeveer 3000 gewapenden. De tocht van dit kleine leger naar
Orleans moet een vreemd schouwspel hebben opgeleverd.
Vooraf waren alle vrouwen van verdachte zeden door
ohanna uit het leger verwijderd. Langs de Loire trok de
tocht in het heerlijke lentegetij, dat dien „duin van Frankrijk"
zoo wonderschoon maak: voorop zingende priesters met de
banier des Verlossers, in het midden een kudde vee, ter
proviandeering der stad; het geheel, zegt Hase, had bijna
het aanzien van een vreedzame bedevaart. Op den derden
dag kreeg men de torens van Orleans en de belegeringswerken
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der Engelschen in 't gezicht. Wij staan niet stil bij de
moeilijkheden, die zich reeds aanstonds voordeden, omdat
men Johanna misleid had omtrent den te volgen weg. Op
den 29sten April van het jaar 1429 's avonds om 8 uur deed
zij haar intocht in Orleans op een wit, rijkgetuigd paard.
Voor haar uit werd haar vaandel met het beeld van den Verlosser gedragen. Aan haar linkerzijde reed in prachtige wapenrusting de edele Graaf Dunois, toen nog de bastaard van
Orleans genoemd, gevolgd door vele dappere ridders, schildknapen en soldaten. Bij het bleeke schijnsel van fakkels kwam
de gansche bevolking der stad haar tegemoet. Een burger van
Orleans schreef in zijn dagboek: „men was zoo blij over haar
komst, alsof God zelf van den hemel gekomen ware, het volk
volgde haar als een heiligen engel." Niettegenstaande zij den
ganschen dag te paard gezeten en niet gegeten of gedronken
had, steeg zij af bij de domkerk om God allereerst te danken
voor zijn genade. Het gelaat der dingen was eensklaps ver
anderd in Orleans door de komst der maagd. De ingezonken
moed had weer vleugelen aangeschoten; „zoo machtig was
het herwonnen vertrouwen," schrijft een tijdgenoot, „dat die
van Orleans van belegerden belegeraars werden." Overeenaard van haar hooge zending was het haar-komstigden
eerste zorg alles in het werk te stellen om zoo mogelijk op
vreedzame wijze den strijd te beslechten. Reeds den volgenden
morgen zond zij haar herauten tot de Engelsche veldheeren
Talbot en Suffolk met de volgende bede: „de sleutels van
al de steden, die zij in Frankrijk genomen hadden, moesten
zij teruggeven en rustig van Orleans wegtrekken, want de
Koning des hemels, de zoon van de reine Maagd Maria,
had Frankrijk bestemd voor den waren erfgenaam, koning
Karel; indien zij deze boodschap van God niet geloofden,
dan had de Koning des hemels haar de macht verleend om
hen te treffen met de scherpte des zwaards." Tot driemalen
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toe heeft zij deze bede herhaald, de derde maal nog toen.
het reeds tot een 'tr-ef f en gekomen was; niet naar bloed;. maar
naar vrede dorstte zij. Het laat zich - gemakkelijk begrijpen
dat deze boodschap niet vriendelijk ontvangen werd in
't Engelsche leger. Talbot hield den eenen heraut gevangen,
door den anderen liet hij haar zeggen dat zij een verachtelijke
soldatendeern was; als hij haar in handen kreeg, dan zou
hij haar laten verbranden. Inmiddels werd er krijgsraad ge,-.
houden bij graaf Dunois om te overleggen hoe verder gehandeld moest worden. In de spanning van het oogenblik had
men vergeten ook maar eenigszins nauwkeurig de kwestie
van verantwoordelijkheid te regelen tusschen de maagd en
Frankrijk's eerste generaals, een aangelegenheid, die trouwens
ook moeilijk te regelen viel. Het was en bleef de vraag in
wiens hand nu eigenlijk het opperbevel berustte. Johanna
drong er op aan om geen oogenblik te verliezen, onverwijld
moest de nieuw ontwaakte moed omgezet worden in een
-

beslissend wapenfeit; enkele ridders waren van oordeel dat

daartoe de aankomst der troepen moest afgewacht worden,
die met proviand naar Orleans op weg waren. Een jager
voer bij die gelegenheid zoo heftig uit,-mestrdkonig
dat het Dunois slechts met moeite gelukte hem tot bedaren
te brengen. Ten teeken van verzoening kuste de ridder de
jonkvrouw op de wang, wat beiden echter, gelijk een kroniek
niet nalaat te vermelden, slechts met tegenzin deden. Met
meerderheid van stemmen werd besloten de aankomst der
troepen af te wachten. Intusschen gingen de Engelschen met
hun grove beschimpingen voort; hoe luider echter de scheldwoorden werden, des te meer scheen het echte vertrouwen
hen te begeven, een bijgeloovige vrees had zich meester ge~
maakt van de gemoederen en verlamde het Engelsche leger
in al zijn bewegingen.
Werkelijk was men van Fransche zijde den aanval begonnen
I. VAN DIJK. III.
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zonder er Johanna iets van te zeggen. Op zekeren middag
had zij zich te slapen gelegd om uit te rusten van de ver~
moeienissen van den dag, plotseling springt zij van haar leger
en roept om ,haar paard en wapenen. Haren page roept zij toe:
„waarom zegt gij mij niet dat het bloed van Frankrijk vergoten
wordt, bij God, dat is niet goed gehandeld." Zij laat zich wapen
nen, treft vóór de deur een paard, laat zich haar vaandel door
het venster toereiken en rent naar de Bourgondische poort,
dat de vonken uit de steenen vliegen. Toen hier eenige
gewonden haar tegemoet kwamen, moet zij gezegd hebben:
„jamais je n'ai vu sang de francois, que les cheveux ne me
levassent en sur." Zonder commando had een compagnie
Franschen, ,een aanval gedaan op het bolwerk Saint-Loup,
eerst met eenig succes, maar weldra keerde de kans. De
verschijning . der maagd in dit oogenblik werkte als een
electrische schok; _ in een oogwenk verzamelt zij de vluchtelingen en voert, ze met , het vaandel in de hand weer in
't gevecht, spoedig verschijnt Dunois met frissche manschappen;
's avonds nog van dienzelfden dag was het bolwerk bestormd
en verbrand, het was haar eerste wapenfeit. Zij weende,
toen zij de lijken zag van hen, die bij dit treffen gevallen
waren!
Dit eerste wapenfeit zou spoedig gevolgd worden door
een tweede, dat haar naam in de historie vereeuwigen zou.
Johanna stond er op dat de Engelschen nu onmiddellijk
zouden aangevallen worden in het hart van hun posities; één
van twee wilde zij: of vrede of een treffen, dat besliste,
maar zóó stond niet geschreven in den raad van de meeste
Fransche generaals. ,Militair beleid en militaire eerzucht beide
stelden, zich in haren weg; men achtte het ongeraden verdere
uitvallen te doen, voordat nieuwe koninklijke troepen waren
aangekomen. Laten we ook billijk zijn en erkennen: wij
nlenschen, bezwijken wel eens voor lichtere eischen van
.

.
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zelfverloochening, dan die hier gesteld werden aan mannen
van militaire kunde, de eisch n.l. om gedwee achter dit
vreemde meisje te gaan en de lauweren der victorie achter
haar op te rapen. Ik teeken niet het cordon van geheime
militaire overwegingen, dat om haar getrokken werd; even~
min volgen wij haar op al de omwegen, waarop zij dien~
tengevolge meegevoerd werd tegen haar wil. De 7de Mei
is aangebroken, de dag, die voor Orleans beslissend zal
worden; reeds vroeg in den morgen scheen het onrustig in
de stad te zijn. Werkelijk was de geestdrift der bevolking
door de tegenwoordigheid der maagd tot haar kookpunt
gekomen. Op dezen dag stonden de Franschen vóór de
sterkste bastille van de Engelschen,, la Bastille des Tourelles.
Werd deze bastille gewonnen, dan kon Orleans zoo goed
als bevrijd heeten. Van Engelsche zijde werd het commando
gevoerd door den woesten Glasdale. Van meet aan hadden
de Franschen het gemunt op de zuidelijke forten. Wanhopig
werd van beide zijden gekampt. „De onzen streden ", heet

het in het dagboek van meergemelden burger van Orleans,
„alsof zij meenden dat zij niet sterfelijk waren." Het was
reeds over den middag, toen de krijgskans zich tegen de
Franschen scheen te keeren. Reeds waren zij op het punt om
te wijken, toen Johanna in de bijna droge gracht sprong en de
eerste ladder tegen het bolwerk plaatste. In dit oogenblik werd
zij tusschen hals en schouder getroffen door een vijandelijken
pijl; zij stortte achterover en zou waarschijnlijk in de handen der
Engelschen gevallen zijn, indien niet Jean de Gamache, dezelfde
ridder, die zulk een hevige woordenwisseling met haar had in
den krijgsraad, zich een weg door de vijanden gebaand en
haar zijn rijpaard had aangeboden met het woord: „ziedaar,
edele ridderlijke maagd, neem mijn paard, het is mijn onrecht
toornig op u geweest te zijn." Johanna wilde blijven op de
plaats, waar zij was; bijna met geweld moest men haar
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wegdragen van het tooneel van den strijd. Daar stonden om
haar heen haar biechtvader Pasquerel, Dunois en de overige
Fransche generaals. De pijl was diep in den hals gedrongen,
eerst schreide zij van pijn, in 't volgende oogenblik trok zij
met eigen hand den pijl uit de wond; lachend, echt fransch
zeide zij: „het is geen bloed, dat uit de wond vloeit, het is
roem." Dunois, die reeds het sein tot den aftocht had laten
blazen, meende dat er voor het oogenblik niet meer te
denken viel aan een bestorming van de bastille, hij maakte
reeds aanstalten om troepen en geschut in de stad terug te
brengen, toen Johanna hem bezwoer: „bij mijn God, twijfelt
niet, spoedig zult gij in het fort zijn; laat het leger zich
eerst verkwikken met spijs en drank, als de vaandels waaien
in de richting van het fort, zoo grijpt naar de wapenen."
Met verbonden wond ligt zij in stil gebed vóór God op de
knieën, daar steekt een frissche wind op in de richting van
het fort, en „te wapen" klinkt het van haar lippen, het fort
is ons. Nog eenmaal ontbrandde een heftige kamp, in de
stad lagen vrouwen en kinderen in de kerken op hun knieën.
In hetzelfde oogenblik dat de noordelijke verschansing
bestormd werd, verscheen Johanna met, haar vaandel op de
zuidelijke schans. De gevangenen hebben verklaard dat het
hun was „alsof de aartsengel Michaël in schitterende wapenrusting vóór de Franschen uitging." Van de borstwering
riep Johanna: „Glasdale, Glasdale, geef u over aan den
Koning des hemels; gij hebt mij een veile soldatendeern
genoemd, ik heb medelijden met uwe ziel en met de ziel
van de uwen." De trotsche Engelschman stond aan den
grond genageld; alleen de brug, die naar de bastille geleidde,
bood nog gelegenheid om te vluchten. Niemand van de
Engelschen wist n.l. dat de balken onder de brug verkoold
of door een bom sterk beschadigd waren. Toen de schare
der vluchtenden op de brug -drong, stortte zij ineen. Glasdale
,
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vond met vele gewapenden zijn dood in de rivier. Johanna's
biechtvader heeft verklaard dat haar tranen in de oogen
sprongen bij dit vreeselijk schouwspel. Na het bezetten der
verschansing kon de bastille des Tourelles zonder veel moeite
genomen worden. Het was de groote dag der bevrijding
van Orleans. 's Avonds reeds kon de jonkvrouw over de
bevrijde Loirebrug onder het gelui der klokken Orleans
binnentrekken, de kerken weergalmden van het Te Deum
laudamus, het was een onuitsprekelijk jubelen! Met uitzondering van eenige revolutiejaren heeft Orleans dezen dag
der bevrijding, den 8sten Mei, ieder jaar gevierd door een
processie, waarin een geharnast jongeling de jonkvrouw met
haar vaandel voorstelde.
De eerste gedachte, die in het hart van Johanna opvlamde,
was de gedachte aan de kroning van haren koning te Rheims,
maar ook ditmaal stond anders geschreven in den raad, niet
alleen van de kundigste veldheeren, maar ook van den koning.
Men meende dat er aan een tocht naar Rheims niet kon
gedacht worden, voordat de steden langs de Loire, die nog in
de hand van den vijand waren, bedwongen waren. „Er lag",
zegt Hase, „een diepe politiek in het verlangen der jonkvrouw,
ofschoon voor haar zelve dit verlangen allerminst een poli~
tieke overweging was. Van onberekenbaar belang was het
dat het goed recht van den koning, reeds geschokt door zijn
tegenwoordigheid bij het gebeurde op de brug van Yonne,
en wat meer zegt door den vader en de moeder zelven
ontkend, als een goddelijk recht erkend werd door die plechtige.
wijding, die sedert eeuwen den Franschen koningen ten deel
werd in de domkerk te Rheims." Tusschen de Fransche
generaals en de maagd kwam het tot dit vergelijk, dat
allereerst de steden langs de Loire zouden genomen worden,
terwijl inmiddels alles voor het kroningsfeest te Rheims in
gereedheid gebracht zou worden. Wij volgen de jonkvrouw

182
niet op haar schitterender triumftocht langs de Loire; heldin
en profetes beide, wekte zij een geestdrift, die tot onge-loofelijke dingen in staat stelde. Waar zij den voet zet,
schiet de lauwer der victorie op. De Franschen schreven
alles toe aan een bovennatuurlijke kracht Gods, de Engelschen
dachten aan den duivel. Achtereenvolgens vielen de steden
Jargeau, Patay, waar Talbot gevangen genomen werd, en
het trouwelooze Troyes in de handen der Franschen. Het
oogenblik was gekomen dat de bijna uitgedoofde gedachte
aan een eigen nationaliteit, uit het hart der jonkvrouw als
een magnetische vonk overspringend in het hart des volks,
een onweerstaanbare macht was geworden. Het geloof dat
de redding van het vaderland en de roem van den oorlog
gelegd waren in de hand van een teere maagd, werkte met
een onbeschrijfelijke bekoring.
Op den 29sten juni trok de koning inderdaad met 12000
gewapenden op weg naar Rheims, om, gelijk het heet, den
wil van God uit te voeren. Toen het koninklijk leger vóór
Rheims kwam, verliet de vreemde bezetting, wel begrijpende
dat er aan tegenstand niet te denken viel, zonder slag of
stoot de stad; een gezantschap legde de sleutels der heilige
kroningsstad vóór den rechtmatigen bezitter neer. Op Zondag
den 17den juli werd de koning eerst tot ridder geslagen,
vervolgens naar plechtig oudvaderlijk gebruik door den
aartsbisschop in de domkerk met de heilige zalfolie gewijd
en gekroond. Johanna stond bij het hoogaltaar met haar
vaandel. Na de kroning was zij het, die het eerst vóór haren
koning knielde, zij omvatte zijne voeten en sprak in tranen
losbarstend:. „edele koning, nu is het welbehagen van
God vervuld, die gewild heeft dat gij in Rheims kwaamt
om de heilige wijding te ontvangen, opdat openbaar zou
worden dat gij de ware koning zijt, wien de kroon van
Frankrijk toekomt." Wie schetst wat er in dit oogenblik
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mag omgegaan zijn in het hart van het eenvoudige land~
meisje, het was het glanspunt van haar leven: — haar vurig
geloof zegevierde, een edel patriotisme deed de fiere borst haar
zwèllen, de liefde weende. 't Was de dag van haar glorie,
helaas! die dag zou kort zijn!
Wij zijn hier op een punt in de historie gekomen, waar het
oordeel der biografen niet langer eenstemmig is. Sommigen
n.l. meenen dat Johanna zelve zeer bepaald haar zending
voor geëindigd beschouwde in Rheims, dat zij verlangde
tot de kudden van haar ' vader terug te keeren, maar in
het leger bleef op de dringende smeeking van den koning.
Het komt mij voor dat deze meening geen stand kan houden
vóór de rechtbank van een streng historisch onderzoek. Uit
niets blijkt dat zij tegen de stemmen van hare heiligen, waarnaar zij voortgaat te luisteren, gebleven is. Aan den hertog
van Alencon heeft zij niet minder dan vier daden genoemd,
die haar „opgelegd" waren: het ontzetten van de stad Orleans,
de kroning van den koning te Rheims, de bevrijding van
den in Engeland gevangen gehouden hertog van Orleans en
de geheele verdrijving van de Engelschen. Toch laat zich
wel het een en ander noemen, dat aanleiding mag gegeven
hebben tot de genoemde onhoudbare meening. Vóór de
bevrijding van Orleans en vóór de kroning van den koning te
Rheims had de maagd een scherp bepaald doel voor oogen;
rechtstreeks daarop afgaande, kon zij onweerstaanbaar zijn.
Dit is nu wel eenigszins anders geworden. De geheele verdrijr
ving der Engelschen is als ideaal zeker scherp genoeg be
grensd, maar als plan van operatie het tegenovergestelde van
een duidelijk program. In één woord, het oog mist de kleine
rustpunten, waarop het onverwrikt zich vestigen kan; zij heeft
niet altijd het woord meer, dat alle aarzeling van het oogenblik
afsnijdt. Voorts de heldin is kind, de maagd van Orleans is
Johanna gebleven. Er zijn oogenblikken dat een stil heimwee
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naar huis haar hart begint te bewegen. Bij de algemeene
dronkenschap der vreugde over de behaalde zege was z ij
volkomen nuchter gebleven; zij voelt den bodem onder hare
voeten dreunen, was het wonder dat de oude stille omgeving
met machtige koorden trok? Dit heimwee eert haar meer
dan haar schitterendste wapenfeiten, of liever het overstraalt
die feiten met de stille poëzie van een teer en diep gemoed.
Als zij op zekeren dag, toen het landvolk met het oude
vreugdegeroep „Noël Noël" zijn koning begroette, tus~
schen den aartsbisschop van Rheims en graaf Dunois
voortreed, zeide zij: „het is een goed en vroom volk, dat
zich zoo verheugt over de komst van zijn edelen koning,
mocht het God behagen dat ik in deze aarde begraven werd,
als ik mijn dagen zal geëindigd hebben." De aartsbisschop
vroeg haar: waar denkt gij dan te sterven? „Waar God
wil, want ik weet van tijd of plaats niet meer dan gij zelf;
ik heb vervuld wat de Heer mij opgedragen heeft. Gave
God dat ik terugkeeren mocht naar mijnen vader en mijne
moeder om hen te dienen en hun kudden te weiden met
mijne zuster en mijne broeders, die zich zeer zouden verheugen
mij weer te zien." Ten slotte was er nog ééne omstandigheid,
die het pad der jonkvrouw onzeker maakte en haar vleugelslag
verlammen zou. In den nood van het oogenblik had men
aan haar geloofd of haar . laten begaan, maar nu is dit wel
eenigszins anders geworden; het krijgsgeluk was teruggekeerd,
men vergoodde haar nog een korte wijle, maar men volgde
haar niet meer en begon haar spoedig lastig te vinden. De
hooge geestelijkheid trok de schoudersop over dit geïnspireerde
meisje, dat het zegel van haar inspiratie niet van hen ontvangen
had; geleerde doctoren lachten om het onwetende kind, dat

zeide te lezen in een boek, waarin meer stond dan in de boeken
der menschen; enkele legerhoofden waren besloten haar overal
te volgen, maar er waren er ook, die zich gekrenkt voelden door
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deze regeering van een kind. Zoo spande van lieverlede alles
tegen haar samen. Ik sta niet stil bij de mislukte bestorming van
Parijs, die zeer bepaald moet geweten worden aan den koning
en, zijn gunstelingen, die alles in 't werk gesteld hadden om den
aanval op Parijs te verijdelen; deze zwakke koning scheen
liever met la Trémouille de koning van Bourges te willen
zijn, gelijk men hem spottend noemde, dan de koning van
Frankrijk door de maagd. Evenmin volgen wij het Fransche
leger op zijn terugtocht naar de Loire, waartoe tegen den
wil van Johanna besloten werd. Het oogenblik was gekomen
dat zij zich scheidt van haren koning; de schoonste illusie
van haar leven was gebroken, wie zal ons zeggen wat het
opgeven van deze illusie haar gekost heeft? Wij treffen haar
weer aan in Compiègne, een klein stadje, dat door den hertog
van Bourgondië in 't nauw gebracht werd. Johanna, die wel
haar harnas en zwaard in de kathedraal van St. Dénys had
opgehangen, maar toch nog altijd den strijd op eigen hand
voortzette, zoo goed en zoo kwaad als 't ging, had op dit
oogenblik niet meer dan 400 gewapenden rondom zich. Bij
zonsopgang komt zij ongehinderd in de stad. Nog op den~
zelfden dag dringt zij bij een uitval over de brug te ver vooruit,
de Engelschen vonden gelegenheid een afdeeling soldaten
tusschen de stad en de troepen der jonkvrouw in te schuiven.
Toen Johanna weer -bij de brug kwam, was de valpoort neergelaten en de terugtocht naar de stad af Beneden. Moedig
kampt zij tot het laatste oogenblik toe, het mocht niet meer
baten; bij haar kleederen werd zij van haar paard getrokken en
gevangen genomen met haar broeder Pierre en haar stal~
meester d'Aulon, die haar getrouw gebleven waren. Het was
een jubel als een jaar te voren bij de bevrijding van Orleans,
maar nu op de zijde van Frankrijks vijanden, toen de jonkvrouw op den 23sten Mei van het jaaar 1430 in de handen
van haar vijanden viel. In de straten van Parijs werden
.
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vreugdevuren aangestoken en de kerken weergalmden van
lofgezangen. De bastaard van Vendome, 'die het edele wild
gevangen had, stelde haar in handen van den Bourgondischen
legeraanvoerder, den heer van Luxemburg, die haar voorloopig
in bewaring liet stellen in zijn kasteel Beaurevoir. Vijftien
maanden was het geleden dat zij in Chinon voor de eerste
maal vóór den koning stond; een jaar, dat zij Orleans
bevrijd had, en slechts tien maanden dat zij in de domkerk
te Rheims God gedankt had voor de kroning van haren
koning. Zóó had zij ook aan den koning voorspeld: „ik
zal slechts een jaar duren en langer niet, daarom moet gij
mij goed gebruiken." Was het wonder dat het kind der vrije
velden zich in haar gevangenschap niet vinden kon? Zij
is bekommerd om het lot der goede lieden in Compiègne,
en zij beeft terug voor uitlevering aan de Engelschen. Op
zekeren dag waagt zij tegen de stemmen van hare heiligen
den sprong uit den hoogen toren van Beaurevoir; zwaar
gewond en bewusteloos vond men haar op den grond liggen.
Later heeft zij bekend dat dit haar zwaarste zonde was,
waardoor zij hare heiligen bedroefd had. Toch deed zij het
niet om eigen leven te redden, maar om haren koning, om
haar geliefd Frankrijk!
Van dit oogenblik af spant een drievoudige macht samen
om haar lichamelijk en geestelijk te vernietigen: de Inquisitie,
de Universiteit van Parijs en -de vinnige haat der Engelschen.
Op aandrang van de Universiteit van Parijs levert de heer
van Luxemburg haar voor 10.000 francs aan de Engelschen
uit, reeds in December wordt zij naar Rouaan overgebracht.
Naar het toenmalig volkenrecht kon een groot losgeld voor
haar geëischt worden, of men kon haar levenslang gevangen
houden. Maar de Engelschen wilden haar zien sterven, haar
geestelijk vernietigen, opdat de magische ban, die sedert
de dagen van Orleans het Engelsche leger verlamd had,
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zou opgeheven worden, en de reddende engel van Karel VII
zou blijken een instrument der hel te zijn. Dit kon alleen
geschieden door een geestelijke rechtbank, en de Engelschen
waren zoo slim het door de Franschen te laten uitvoeren.
De bisschop van Beauvais, Pierre Cauchon, neemt de leiding
van het kettergericht op zich, ter zijde gestaan door den
generaal~vicaris der inquisitie; voorts was het college saam~
gesteld uit 60 geleerden, doctoren en licentiaten der theologie,
doctoren in het kanoniek en burgerlijk recht, die allen door
de Engelschen betaald werden. Het is een verdrietig werk
de op allerlei punten vervalschte acten van het proces door
te lezen, de rechtsvormen werden zooveel mogelijk in acht
genomen, het recht zelf werd op bijna ieder punt verkracht.
Johanna stond zoogenaamd terecht voor haar landgenooten,
in waarheid waren het haar vijanden, omdat allen handelden
onder Engelschen invloed. Langzaam aan zou men haar
kneuzen en knakken, haar, wie men toch niets voor de
voeten kon werpen dan een vurige liefde voor haren koning
en haar vaderland!
Ik denk er niet aan het gansche proces op den voet te
volgen, toch moet ik er iets uit mededeelen om de houding
der maagd te doen kennen. Haar aangeboren gezond verstand
bracht de rechters telkens in verlegenheid; het weefsel van
listige vragen, die er op aangelegd waren om haar een
kettersche uitspraak te ontlokken, sneed zij uiteen door haar
eenvoudige, naïeve vroomheid. Als men haar dreigt met
de pijnbank, geeft zij het antwoord voor alle eeuwen: „als
de pijn mij valsche bekentenissen ontperst, zoo blijf ik
daarbij, dat ik alleen door geweld gesproken heb." Men vraagt
haar of zij de hoop op overwinning meer op haar vaandel
dan op haar zelve gevestigd had? „Ik heb mijn hoop
gevestigd op God," antwoordt zij, „en nooit op iets anders."
Zij had verklaard dat zij, indien zij haar gelofte van maagden
-
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lijkheid hield, zoo zeker van haar heil was, als ware zij
reeds in den hemel. Op de vraag, waarom zij met deze
overtuiging nog ter biecht ging, antwoordt zij: „omdat ik
geloof dat niemand zijn geweten te zuiver kan houden." De
middeleeuwsche kerk veroorlooft, gelijk bekend is, niet dat
iemand hier in dit leven volkomen zeker van zijn heil is.
Op de vraag of zij zeker is dat zij zich in den stand der
genade bevindt, geeft zij het gevatte antwoord, dat alle
spitsvondigheid te schande maakt; „als ik niet in dien stand
ben, bid ik God mij daarin te stellen, en als ik er wel in
ben, vraag ik Hem mij daarin te bewaren, want ik zou
liever sterven dan niet in de liefde van God te zijn.
Op enkele punten moet ik nog met een paar woorden wijzen,
ten einde de philistijnsche manier, waarop men tegen haar
te werk ging, nader te kenschetsen. Telkens komen de rechters
op het dragen van mannenkleeren terug, daarvan wilden zij het
fijne weten. Alsof zij er niet alles van wisten! Zonder omwegen
had Johanna vroeger verklaard dat het geschied was ter wille
van haar mannelijke omgeving. Wisten deze rechters niet
dat op hun eigen lastgeving vijf ruwe soldaten het meisje
bewaakten, opdat zij wel genoodzaakt zou zijn de mannen~
kleeding te blijven dragen, en het voorwendsel om haar te
veroordeelen alzoo van kracht zou blijven? Wisten deze
rechters niet dat Engelsche heeren tot zelfs in de gevangenis
haar hebben lastig gevallen? Men wist dat alles, maar 't was
natuurlijk gemakkelijker een tekst uit het O. T. tegen haar
te lanceeren, waarin verboden wordt dat vrouwen mannen~
kleeren dragen. Haar visioenen waren een tweede punt, dat
haar rechters een bizonder belang scheen in te boezemen.
Echt philistijnsch lieten zij de kwestie der inspiratie liggen;
van het begin tot het einde was men in de weer om te
weten te komen hoe de heiligen, die haar verschenen, er wel
uitzagen. Merkwaardig onafhankelijk zijn de antwoorden, die
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Johanna geeft. Een der rechters vraagt haar,. hebben de
heiligen, die u verschijnen, haren? „Cela vaudrait la peine
de savoir". Heeft St. Michaël haar? „Pourqui lui seraient-ils
coupés?" Was hij naakt? „Pensezrvous que Dieu n'ait pas
de quoi le vétir?" Met deze en dergelijke vragen werd het
arme meisje onophoudelijk gekweld.
Er was nog een andere kwestie, die voor ons van meer
belang is en die haar rechters huiverden aan te roeren. Het
gold n.l. de vraag of zij bereid was over de waarheid van
haar stemmen, de waarachtigheid van haar inspiratie te laten
beslissen door de kerk. Op de vraag of zij gezind is zich
aan de uitspraken der kerk te onderwerpen, antwoordt zij
eerst: „de kerk heb ik lief; wat mijn zending betreft, moet
ik mij houden aan mijnen Heer." Toen men haar het onderscheid tusschen de strijdende en triomfeerende kerk duidelijk
gemaakt had, verklaart zij zich te beroepen „op God en op
de triomfeerende kerk." Ten slotte geeft zij het alles afdoend
antwoord: „in iedere andere zaak wil ik mij aan den paus
en de kerk onderwerpen, ook over mijne zending ben ik
bereid mij voor den paus te verantwoorden, ik wil mij aan
hem onderwerpen, mais noire Sire premier servi." Geen
macht is in staat geweest dit wereldhistorisch antwoord van
haar lippen terug te dringen!
Op den 24sten Mei van het jaar 1431 werd zij op het kerkhof
Saint-Ouen gebracht om haar doodvonnis te hooren voorlezen.
Uit de onafzienbare menigte verheffen zich twee stellages,
,op het eene daarvan is de bisschop gezeten met eenige
prelaten, het andere bestijgt Johanna met de gerechtsdienaars
en Guillaume Erard. Deze doctor der theologie houdt een
preek over den tekst: de rank kan geen vrucht dragen,
indien zij niet in den wijnstok blijft. Nadat hij de misdaden
der aangeklaagde geschilderd had, ging hij met verheffing
van stem voort: „o, edel koningshuis van Frankrijk, ten
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allen tijde hebt gij u verre gehouden van deze gruwelen,
gij waart altijd een beschermer van het geloof, hoe zijt gij
zoo diep gevallen, tot u spreek ik, Johanna, deze uw koning
is een ketter." Niet zij is het, die thans wordt aangerand,
maar haar koning, en dit is haar ook in dit oogenblik nog
te veel, zij valt den prediker in de rede: „spreek van mij, zegt
zij, maar spreek niet van mijn koning, want hij is de edelste
van alle christenen." Men stelt alles in 't werk om haar te
bewegen haar woorden en daden te herroepen. Nog biedt
zij weerstand en het aandoenlijk woord komt over haar
lippen: „gij zult veel moeite hebben om mij te verleiden."
Men wijst haar den beul, die gereed staat haar naar den
brandstapel te geleiden. Eindelijk is de heldin volkomen
geknakt: „ik wil liever herroepen dan verbrand worden";
werktuigelijk spreekt zij de afzweringsformule na. „Als zij
bij het afzweren geglimlacht heeft ", zegt Hase, „dan is het
wel de glimlach der vertwijfeling geweest ", of was het
misschien ook, vraag ik, de lach, der verachting van zulk
een jammerlijke wereld? Het doodvonnis . werd nu terug.
genomen, levenslange gevangenis werd er voor in de plaats
gesteld. De Engelschen, die er bij tegenwoordig waren,
waren woedend. Een der assessoren stelde lord Warwick
gerust met te zeggen: „wees zonder zorg, wij zullen haar
gemakkelijk weer vinden." Drie dagen later wordt den
bisschop bericht dat zij weer mannenkleeren droeg en in
haar oude dwalingen was teruggevallen. Aan haren biechtvader heeft Johanna gezegd dat een Engelsche lord zich
onbetamelijk tegenover haar gedragen en haar mishandeld
had; de monnik Isambert had haar gansch ontsteld gevonden,
de oogen vol tranen. Het was dus ,tegen schending van hare
eer, dat zij bescherming gezocht had in mannenkleeding. Als
haar rechters voor de laatste maal haar vragen of zij ondanks
haar herroeping toch gelooft dat haar stemmen van God
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zijn, springt de veer van een alles trotseerend geloof in haar
neergetreden ziel nog eenmaal op: ruiterlijk antwoordt zij:
„ja toch, ja toch, zij zijn van God."
Toen zij aan den morgen van den 30sten Mei 1431 ont.
waakte, wist zij niet dat het haar laatste ontwaken op aarde
zou zijn. Zij verlangt het avondmaal te gebruiken, dat haar
thans wordt toegestaan. Er ligt een snijdende tegenspraak
in de omstandigheid dat zij, over wie het oordeel reeds
gereed lag, dat zij als een verdorde rank van den stam der
kerk moest afgehouwen worden, toch de hoogste gave der
kerk nog ontvangen zou. Toen de monnik Martin Lavenu
haar aankondigde dat haar stervensuur gekomen was, brak
zij in luid geween uit. Het was de kreet van het jonge
leven bij de voorgevoelde pijn van het sterven, bij den
vlammenafgrond, die zich vóór haar opende. Spoedig vermande zij zich in het gebed, liet zich gewillig naar den
brandstapel brengen en de kettermuts opzetten. Op den brand~
stapel gekomen, begeerde zij een kruis. Een Engelschman,
die medelijden met haar had, sneed in allerijl een kruis uit
zijn stok en reikte het haar toe. Aan den priester, die haar
bijstond in haar laatste oogenblikken, verzocht zij het kruis
haar vlak vóór de oogen te houden totdat zij stierf. Men
hoorde haar roepen: „Rouaan, Rouaan, gij zult veel moeten
lijden om mijnen dood." Ook hoorde men haar nog zeggen
dat de koning van Frankrijk niet voor medeplichtig mocht
gehouden worden aan haar werk. Het was de natuurklank
van een loyaal hart tegenover den man, die uit zwakheid
en staatkunde geen vinger verroerd had om haar te redden,
die, wat meer zegt, mee haar verraden en in 't ongeluk
gestort had. Zij heeft haren koning, den ondankbare, kunnen
vergeven, de rechtbank der historie zal het niet doen. Het onge-luk, heeft iemand gezegd, geeft nooit zijn recht op deelneming
op, menig oog vulde zich met tranen. Als de vlammen
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langzaam omhoog stegen, hoorde men haar laatste woord:
het was de naam des Verlossers. ,,De lelie van Frankrijk
stond in den verzengenden gloed, totdat - zij verschroeid ter
aarde viel." 1 ) De asch der martelares werd in de Seine
gestrooid. Merkwaardig, de historische gerechtigheid zegevierde reeds in het geloof des volks, dat een witte duif van
den brandstapel had zien opvliegen, haar volle voldoening
zou zij vinden in het rehabilitatie-proces, dat op last van
Karel VII later werd ingesteld; de oude moeder kwam daar
gerechtigheid vragen voor haar mishandeld kind. Bij dat
proces werd het aandenken van Johanna van alle smet
gereinigd, ten teeken daarvan werd een kruis geplant op de
plaats der terechtstelling.
Ten slotte beantwoord ik nog een drietal vragen: waarin
ligt het aantrekkelijke der verschijning van Orleans' maagd?
Wat had zij tot Frankrijk, wat heeft zij tot ons te zeggen?
Waarin ligt het aantrekkelijke van haar verschijning? Op
deze vraag kan het antwoord veelvuldig zijn: men kan wijzen
op haar schitterende wapenfeiten: zij heeft Orleans bevrijd,
zij heeft haren koning naar Rheims gevoerd, de Engelschen
zijn ten slotte uit Frankrijk verdreven. Haar visioenen heeft
zij omgezet in feiten. Het zelfstandig volksbestaan van het
Fransche volk en de naam van Jeanne d'Arc, deze twee
kunnen nooit meer gescheiden worden. Men kan wijzen op
de schoone vereeniging van vurig geloof en warm patriotisme,
die zij te aanschouwen geeft, of op de tragische omstandigheid
dat het kind Frankrijk heeft kunnen redden, terwijl Frankrijk
zijn kind niet redden kon. Toch komt het mij voor dat wij
met dit alles het ware punt niet getroffen hebben. Ligt,
zoude ik willen vragen, de machtige werking van haar
historie niet bovenal in de harmonische, uit een zielkundig
1

) Hase.
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oogpunt zoo merkwaardige vereeniging en samensmelting - in
één persoonlijkheid van de meest tegenovergestelde eigen~
schappen, eigenschappen, die elkander schijnen uit te sluiten?
Alles is tegenstelling en tegelijk harrtionie in dit leven. --De
tegenstellingen zijn voor 't grijpen. Zij deelt de visionnaire
stemming van haar tijd, toch is zij geen dweepster; zij - is
heldin en toch geen virago, geen manvrouw, zij blijft kind
en vrouw; zij kampt om een kroon, maar niet voor zich
zelve; aan het hof verschijnt zij, maar zij blijft er het
eenvoudige landmeisje; terwijl haar glorie steeds wast, voelt
zij een sterk verlangen naar huis, de glorie maakt haar
nuchter; telkens als zij gewonden en stervenden ziet, weent
zij. Toen haar vóór het gerecht o.a. gevraagd werd of zij
in haar jeugd ook eenig handwerk geleerd had, antwoordt
zij in dat oogenblik met aandoenlijk schoonen, echt vrouwelijken trots dat zij op het punt van spinnen voor - de knapste
Rouaansche vrouw niet op zijde ging. Zij kan onstuimig zijn,
maar zij verliest haar bezonnenheid niet; zonder vrees is zij
en toch schuchter soms als een duif; onverschrokken tegenover
den vijand, deemoedig tegenover hare heiligen. Zij emancipeert
zich en trekt de wapenen aan, maar zij emancipeert zich om
te dienen. Zinspelend op haar woord tot den koning: ,:,ik
zal slechts een jaar duren"-, spreekt zij vóór haar rechters
van haar dienstjaar. Zij gelooft in een roeping Gods,
en zij maakt tegelijk die roeping tot de natuurlijke bestemming
van haar leven. Zij is tenslotte vroom katholiek, het echte
.kind der middeleeuwen, en toch zegt zij soms dingen, die
in een ander „milieu" geplaatst, de roomsche kerk uit haar
voegen zullen lichten. Ligt niet inderdaad in dit samengaan,
in deze ineensmelting van het meest ongelijksoortige de eigen~
,aardige bekoring van haar leven en optreden? Voorwaar,
haar historie levert een schoon bewijs te meer voor de stelling
,
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deelen kunnen, het menschelijke in den mensch niet behoeft
te onderdrukken, maar het veeleer opheft en adelt. Dit
onwetend meisje, dat in haar visioenen gelooft, opereert en
argumenteert intusschen met tastbare feiten, die Engelsche
soldaten op de vlucht drijven. Zij heeft verklaard dat zij
haar heiligen met eigen oogen gezien heeft, en zij heeft
tegelijkertijd de Engelschen onder de oogen gezien op een
wijze, die zij niet licht zullen vergeten hebben.
Ik zou op haar visioenen nog terugkomen. Het is hier de
plaats niet om in een uitvoerige psychologische beschouwing
van visionnaire toestanden te treden. Toch wil ik er iets van
zeggen. In Herzog's Realencyclopaedie 1 ) heeft Lange een
lans gebroken voor de meening dat in de visioenen van
Jeanne d'Arc op alle manier iets objectiefs gelegen was;
„Christus zelf was haar niet verre" zegt hij, „al was het ook
in een andere gedaante." De kerkhistoricus Hase kan in de
verschijningen der maagd niets anders zien dan de projecties,
de naar buiten geworpen stralen van haar eigen geest. „Er
liep ongetwijfeld iets kranks onder," zegt hij, „maar de parel
ontstaat ook door krankheid in de schelp, en de heilige
waanzin van den . dichter, waarvan Plato en Shakespeare
spreken, is ook geen gewoon gezond verstand, waarbij men
rustig slaapt en een goede spijsvertering geniet." „Dat God,"
gaat hij voort, „de jonkvrouw gezonden heeft, het zwakke
uitverkiezend om het sterke te beschamen, is voor ons, in
eenvoudigen historischen zin genomen, volstrekt geen vraag.
Hij heeft haar gezonden om het volk uit diepen nood weer
tot vrije nationaliteit op te heffen." Behoeft hier, vraag ik,
wel een Entweder-Oder te zijn? Ik zou aldus willen formuleeren: het objectieve, dat hier gezocht wordt, lag niet zoozeer
in haar visioenen als wel in de wijze, waarop God deze
1)

Eerste uitgave.
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visioenen gebruikt heeft. Hier wordt haar geschiedenis wat
ik zou willen noemen: een schoone , apologie voor het werk
Gods in de historie. Wij menschen kunnen in belangrijke
aangelegenheden andere menschen dikwerf alleen dan gebruir
ken, wanneer die andere menschen van onze partij, van onze
richting zijn, in ons kader passen. God is met eerbied gesproken
zonder partij en Hij gebruikt elk kader. Hij postdateert dit
middeleeuwsche meisje niet. Hij maakt er geen 19de eeuwsche
amazone van met moderne begrippen. Hij laat en gebruikt
haar in haar kader en volvoert zijn wil. Is er iets in haar
historie, dat ons vreemd kan toeschijnen, het ligt waarlijk
niet in haar visioenen, maar in de zeldzaam groote mate
van haar nuchterheid!
Wat had de maagd van Orleans tot het Frankrijk van
haar dagen te zeggen? Ik betreed hier een terrein, waarop
meer verzekerd dan waargemaakt kan worden, het moeilijk
.terrein van de wijsbegeerte der historie. Toch dringt zich de
vraag aan ons op of het meisje van Orleans, wier optreden
ik in ander opzicht met een meteoor vergeleken heb, ook
wat haar beteekenis voor het Fransche volk betreft, zulk
een snel voorbijschietend verschijnsel ons voor den geest
moet roepen. Bij het diepe besef dat wij kortzichtige menschen
slechts hier en daar de lijnen stippelen kunnen, waarlangs
de groote gangen der historie zich bewegen, komt het mij
voor dat Michelet niet ver van de waarheid gebleven is.
Hij zegt 1
la religion de ce tempsrlà, c'est moins la Vierge
que la femme. Les Princes donnent l'exemple. Charles VII
recoit Agnes en présence de la mere de sa femme." Men
leze eens het artikel van Charles Louandre in de Revue des
deux Mondes van 1872: „le role des femmes dans l'histoire
de France", om een indruk te ontvangen van de ontzaglijke
) : „

1

) Histoire de France (1852) tome VII, pag. 104.
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ellende, die de „favorites" van zoovele Fransche koningen
over Frankrijk gebracht hebben. Inderdaad, in Frankrijk ,komt
de vrouw door geniale gaven en door een aangeboren heroïsme
tot grooter gelijkstelling met den man dan ergens elders;
Frankrijk neigt tot wat iemand genoemd heeft „la religion de
la femme." Jeanne d'Arc staat daar in de Fransche historie
.als een schoon voorbeeld dat een vrouw wonderen kan doen
en een schitterende openbaring kan zijn van den Franschen
genius, maar alleen onder drieërlei voorwaarde: zij zij en
blijve de reine vrouw; zij ontvange haar inspiratie niet van
beneden, maar van boven; zij emancipeere zich, maar om te
heerlijker te kunnen dienen. Toch is hiermee niet alles gezegd.
-Op het voetspoor van Michelet geeft Henri Martin in zijn
,geschiedenis van Frankrijk i) een schoon antwoord op de vraag,
die wij blijven stellen: waarom moest het lot van Frankrijk
gelegd zijn in de hand van een vrouw? „Ongetwijfeld ", zegt
hij, „dat Frankrijk van den afgrond gered wordt, is een
mysterie, mais le mot de ce mystère est dans l'essence mème
de la France: c'est a la femme a sauver le peuple du sentiment."
Ten slotte, wij staan dichter bij de maagd van Orleans
• dan wij misschien denken. Ik heb reeds haar woord vermeld:
„il y a ès livres de notre Seigneur plus que ès vótres." In
dat woord ligt de oude wereldhistorische collisie tusschen de
eigen vrije overtuiging en de eischen van een gezaghebbende
kerk. Jeanne d'Arc is gestorven voor het recht van hare
stemmen, van het profetisch element, van het onmiddellijk
bewustzijn der waarheid tegenover de verschrikkingen der
hiërarchie. Hoeveel ontzettende aanvechtingen moest zij niet
doorstaan, toen zij telkens meer geklemd raakte tusschen het
vreeselijke alternatief: de waarheid der kerk of de waarheid"
der stemmen! Als men de zwaarte van deze aanvechtingen
1

) Tome VI, pag. 150, (4ième éd. 1857).
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indenkt voor een middeleeuwsch onwetend boerenmeisje, dat
met innige vroomheid naar de mis placht te gaan en nu met
den ketterdood bedreigd wordt, dan verstaat men het dat
hare heiligen haar na de afzwering eerst het medelijden Gods
aankondigen en pas daarna hare zonde! Gelijk bekend is
heeft Schiller een andere gedachte in de historie der maagd
gelegd: hij heeft van Jeanne d'Arc eene martelares gemaakt
van de gelofte der maagdelijkheid. Toch blijft de schoone
beteekenis van het woord, dat hij haar in den mond legt,
als zij voor het laatst om hare banier vraagt:
,,Von meinem Meister ward sie mir vertraut,
Vor seinem Thron musz ich sie niederlegen;
Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.
Hinauf, Hinauf — die Erde flieht zuriick,
Kurz ist der Schmerz and ewig ist die Freude!"

VAN EEDEN'

JOHANNES VIATOR

VAN EEDEN'S JOHANNES VIATOR 1).

M. H. Mijn voordracht van heden avond is voor een
deel voortgekomen uit ergernis over het feit, dat tot heden
toe nergens in ons vaderland zelfs maar een begin gemaakt
is met een principiëele bespreking en beoordeeling van de
N. Gids-beweging, die toch reeds 8 jaar oud is, zulk een
bespreking bedoel ik, die een ruggegraat geeft aan onze
weifelende gedachten, die ons voorhoudt iets, dat althans
eenigszins gelijkt op een maatstaf. Ach, waarom leven wij
toch zoo snel dat er alleen tijd schijnt over te blijven voor
aanmerkingen, die immers altijd kunnen gemaakt worden,
karakterlooze aanmerkingen, die alleen raken wat de Franschen
noemen le petit cóté des choses? Een hoopje van zulke
aanmerkingen vond ik laatst bijeen in Elzevier's Maandschrift
van Oct. j.l., onder de rubriek: Nederlandsche verzen en
Nederlandsch proza, welke rubriek staat onder leiding van
de H. H. Schimmel en Ten Brink. Ik wensch met dat hoopje
aanmerkingen maar aanstonds af te rekenen. Naar aanleiding
van een boekje van Max Nordau: Ontaarding, wordt meegedeeld dat Maurits Smit, die dat boekje bewerkte, de
ontaardingstheorie van Nordau ook wil toepassen op de
jongste Nederlandsche letterkundigen, die in den N. Gids
schrijven. Er heerscht n.l., volgens Nordau en zijn vertaler
een fin-de-siècle epidemie, een algemeen verbreide uitputting
van zenuwen; kortom de letterkundige kunstenaars der laatste
1 ) Voordracht, gehouden in de Debating.Club te Groningen, in
Dec. 1893.
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kwarteeuw zijn lijdende aan neurasthenie en daardoor geneigd
tot mystieken waanzin. En dan heet het verder (na over
Verlaine en anderen gesproken te hebben) :
„Ook bij hen (de N. Gidsmannen) vindt men die zucht tot
woordensmeden, dat herkauwen en samenlappen van woorden,
waarbij dikwijls de logische samenhang ontbreekt; dat werken
op klankef fect; dien weinig logischen gedachtengang; dat
zich bij voorkeur verdiepen in godsdienstige, mystieke en
sociale kwesties; dat sensueele en erotische; die grootheids~
waan; die vijandige gezindheid jegens andersdenkenden; die
voorgewende of werkelijke minachting van de wetenschap".
Men heeft hier vrijwel bijeen wat dusver tusschen
Groningen en Maastricht verluidde over den N. Gids. Ik kan
mij het genoegen niet laten ontgaan van een monstering dezer
op- en aanmerkingen.
Eerste aanmerking; de neurasthenie. Misschien zou hier
de mededeeling kunnen volstaan dat tot heden toe sommige
kritici volkomen immuun zijn gebleken voor neurasthenie en
verwante zenuwstoornissen, hetgeen, zoo al niet in ieder
opzicht voor de Nederlandsche letteren, dan toch stellig voor
hen zelf en hun gezin een groote zegen te achten is. Inden
daad, het gebeuzel van sommigen over neurasthenie begint
wonderwel te gelijken op een handige wraakneming van
ordinaire lieden op al wat maar eenigszins uitsteekt. Met den
blos der gezondheid op het gelaat en met die eigenaardige
ligging der onderkin, die goed verzorgde zelfvoldaanheid
aanduidt, constateert men dat er bij geniën altijd wat van
St. Anna onderloopt of, als het nu heet, dat er neurose in
't spel is. Ik ben maar zoo bang dat wij er niet op vooruit
zullen gaan, als de goddelijke waanzin, waarvan Plato en
Shakespeare spreken, ons voor goed verlaat, als ons alleen
gelaten wordt het gewoon gezond verstand, waarbij men rustig
slaapt en een goede spijsvertering geniet.
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Tweede aanmerking: bij hen vindt men die zucht tot
woorden smeden, dat herkauwen en samenlappen van woorden,
waarbij dikwijls de logische samenhang ontbreekt. Behoor
lijker uitgedrukt komt dit hierop neer; in wat de N. Gidsmannen schrijven is veel wat gekunsteld en precieus moet
heeten. Vermoedelijk zal niemand dit tegenspreken, maar wat
baat de opmerking, als men constant nalaat de oorzaak van
dit verschijnsel nader op te sporen? Ook bij Hooft en
Bredero b.v., bij Hooft vooral is allerlei, dat er gekunsteld
en precieus uitziet, maar liggen Hooft en Bredero met zulk
een aanmerking nu tegen den grond? Ik denk b.v. aan de
fraaie verzen, ook door Verwey onderstreept, waarin Bredero
de jonge maagd teekent in de vroegte den gouden blonden
tros losmakend aan den lauwen zuidkant van het huis:
„Vroegh in den dageraet, de schoone gaat ontbinden
den gouden blonden tros, citroenigh van coleur,
gezeten in de lucht , recht buyten d'achterdeur,
daer groene wijngaertloof oyt louwen muer beminde."
Dit is misschien op het kantje af, nog niet over het kantje
heen gekunsteld als men wil, maar 't is met dat al bizonder
fraai.
Derde aanmerking: werken op klankeffect. Wat zou men
bedoelen? Zeker wel niet zin voor klankharmonie, wat
Théophile Gautier ergens noemt: tin certain choix de mops,
men wil immers afkeuren. Bedoelt men misschien zinledige
klanken te gispen? 't Zou niet onmogelijk zijn, die komen
immers buiten den - N. Gids nooit en nergens voor!
Vierde aanmerking: dat zich bij voorkeur verdiepen in
godsdienstige, mystieke en sociale kwesties. Mag dat niet
meer, mag men zich niet meer verdiepen, ook niet in sociale
kwesties? Dat was tot heden toe toch zulk een kostelijke
buikvulling in de dagelijksche gesprekken en preeken en
redevoeringen.
-
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Vijfde aanmerking: dat sensueele en erotische. Dat is ook
erg ondeugend van die N. Gidsmannen. Ik ben het met de
heeren eens: met dat erotische en sensueele moet men wel
een klein beetje voorzichtig zijn!
Zesde aanmerking: die vijandige gezindheid jegens andersdenkenden. Hier moest ik eigenlijk niets bij zeggen, 't is op
zich zelf reeds zoo kostelijk. Deze aanmerking wil langzaam
gezegd en overgezegd worden: die vijandige gezindheid
jegens andersdenkenden, dan komt men pas in de ware
stemming, vooral bij dat „andersdenkenden" drinkt het
gemoed louter weelde in, en men zou willen weenen!
Zevende aanmerking: die voorgewende of werkelijke minachting van de wetenschap. Voorgewend is al erg, maar
werkelijke minachting is natuurlijk nog veel erger. Welk een
troost is het te weten dat er wrekers zijn, redders van de
wetenschap, bij de minste baldadigheid, bij de minste vermetele
schennis met strakken ernst in 't geweer staand om op te
komen voor de belangen, wat zeg ik: de heilige belangen
der wetenschap.
Wij zijn er nu door heen. Gij acht zeker met mij bijna
alles geoorloofd tegenover zooveel grenzeloos naïeve, onger
temperd saaie, eigengerechtigde literaire braafheid, als hier
zelfbehagelijk overeind gaat staan, om mee de lakens uit te
geven op het gebied der letteren. 't Is toch geen wonder,
zeggen we, dat de N. Gidsmannen in de eerste jaargangen
van hun Tijdschrift zooveel virtuositeit in het schelden ontr
wikkeld hebben.
Dat er aan het eind van de 19de eeuw zoo kan geschreven
worden, dat aanmerkingen van dit kaliber tot vervelens toe
kunnen herhaald worden, is in mijn oog een veeg teeken.
Laat de N. Gids minder zijn, veel minder dan hij is, het
doet er op dit oogenblik eigenlijk weinig toe, het water van
alle zeeën saam kan niet afwasschen dat wij hier hebben het
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onbetwistbaar onbesnedene, het Filistijnsche ten voeten uit.
Maar ik zou spreken over Johannes Viator. Over dit boek
kwam mij slechts ééne bespreking onder de oogen, een on~
geteekend stukje van 6 bladz., in den Gids (O.) van Febr.
dezes jaars. Wat zal ik er van zeggen? Ik weet het bijna
niet. Er is hier veel goede bedoeling, er was zelfs herhaalde
lezing van het boek, er is veel lof voor veel fraaie blad~
zijden, maar als ik het zeggen mag: is het toch op zich zelf
reeds niet zonderling dat men van een boek, en nog wel
van zulk een vreemd boek, dat ongeveer 400 bladzijden telt,
meent iets te kunnen zeggen in de ruimte van 6 bladzijden?
Als men van de 6 bladz. aftrekt den aanloop en de citaten,
wat blijft er dan over? Daar komt nog iets bij: den ber
oordeelaar is het niet geheel ontgaan, dat wij in Johannes
Viator te doen hebben met zoo iets als een levensbeschouwing,
nu vragen we toch: hoe kon kort hier goed en krachtig zijn?
Dat ook hier de vinger zou gelegd worden bij het vele ge
als bladzij op bladzij,-kunsteld,préci nteus,
heet het, in Johannes Viator wordt aangetroffen, spreekt
bijna van zelf. Wat zelfs niet bijna van zelf mocht spreken,
dunkt mij, is het feit dat ook hier weer vergeten wordt eens
te zoeken naar de oorzaak van dit verschijnsel.
Ik mag niet verheelen dat naar mijn bescheiden meening
de grondgedachte van Johannes Viator, de roode draad, die
door het boek loopt, door den beoordeelaar niet gevat is.
Hij meent dat uit het uitgangspunt, n.l. de tegenstelling van
het geestelijke en het stoffelijke, van den gewonen en den
geestelijken mensch, van de ideale en de zinlijke liefde —
hij meent dat uit dit uitgangspunt als het ware een horizon~
tale lijn door het gansche boek loopt, immers hij zegt: ,,nu
wij eens het punt van uitgang kennen, doet de tegenstelling
tusschen de vijandige machten, tusschen het Licht en , het
Duister, als schering en inslag van het Boek der Liefde zich
-
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aan ons voor". Dit is onjuist: de lijn loopt, als ik nog een
oogenblik in het beeld mag blijven, niet horizontaal, maar
verticaal wat onmiddellijk in 't oog springt reeds bij de enkele
lezing van de inhoudsopgave. Die opgave luidt: de zeven
reisdagen:

1 e Dag. Effene weg.
2e Dag. Eerste stijging. Eerste renunciatie.
3e Dag. Tweede stijging. Inkeer.
4e Dag. Opgaande dwaalweg. Tweede renunciatie.
5e Dag. Derde stijging. Derde renunciatie.
6e Dag. Vierde, hoogste stijging.
7e Dag. Vierde, laatste stijging.
Nu heeft men mijnentwege vrijheid om deze raadseltjes op
te geven, maar men mag, dunkt mij, de vrijheid niet nemen
hier aanstonds goedkoop te spreken van overspanning, van
duistere mystiek enz. Hun, die aldus te werk willen gaan,
zou ik twee dingen willen voorhouden: lo. waar ieder bij
kan, ligt in de regel niet hoog, en 2o. het recht om aan~
merkingen te maken koopt men zich alleen door te verstaan
wat men beoordeelt.
Inderdaad draait alles in het Boek van de Liefde om het
begrip: Stijging. Wat houdt deze term, dit begrip in? Daar
komt het op aan. Ik weet niet of Van Eeden ooit een regel
van Plato of van Plotinus gelezen heeft, maar naar richting,
gang en stempel van zijn geest is hij Platonist of wil men
Neoplatonist. Ik zeg dit natuurlijk niet voor de aardigheid,
en nog minder om de dingen hier nog ingewikkelder te maken
dan zij reeds zijn, maar het komt mij voor dat ik door korte
toelichting van deze termen u en mijzelf het best en snelst
verplaats in het klimaat van gedachten, waarin Johannes
Viator ontstaan is en verstaan wil worden. Bij deze toe
lichting kan ik u gelukkig sparen alle afgetrokken redeneering,
ik behoef slechts de herinnering te verlevendigen aan Plato's
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bekenden mythus van den wagen der ziel, den heerlijken
mythus, die ons de geschiedenis der ziel, haar kortstondige
vreugde, haar val en haar lijden, haar onstilbaar verlangen
verhaalt. Ik volg de korte samenvatting van de mythe, door
Allard Pierson ons gegeven in zijn Hellas.
„De ziel is, eer zij door dit stof werd gekluisterd, in het
gevolg der Goden opgestegen tot boven het hemelgewelf,
tot het zalig oord, het gebied der volmaakte wetenschap,
der volkomen waarheid, waar geen stoffelijke bepaaldheid
het wezen der dingen benevelt. De Godheid lescht haren
dorst aan die waarheid en baadt daar in verrukking, maar
de ziel, aan wie de Godheid het heeft vergund, wordt langs
aller dingen wezen heengevoerd, als bereed zij een wagen,
voortgetrokken door een span, waarvan het eene paard
edel is en gewillig, het andere weerstrevend. Op haar on~
rustigen tocht ziet zij die heerlijke essentiën van al wat reeds
heerlijk is op aarde, maar niet duidelijk, niet volledig, vaak
slechts uit de verte. De wagen kantelt, de ziel tuimelt om .
,

laag, zij wordt verminkt in haren val, haar vleugelen ver~
liezen veder voor veder, totdat zij verzonken ligt in een
poel van verwarring, die haar geen ander voedsel biedt
dan gissingen en meeningen. Dáár vindt zij het stoffelijke,
waarmee zij zich vereenigen moet en dat van nu voortaan
haar kerker zal ' zijn. Zoo is zij geworden tot wat men een
levend wezen noemt. Maar in dien kerker kan zij niet ver
wat zij eens heeft gezien. In dien kerker blijft haar-getn
een verterend, een liefdevol verlangen naar wat daarboven
is, haar eenig waarachtig voedsel, naar die Eenheid, die
alleen de rede kan aanschouwen. Zoo dikwijls zij met haar
beperkt vermogen de Eenheid, in de toevallige verschijnselen
het Algemeene en Noodzakelijke mag bespeuren, is dit
slechts reminiscentie van wat in die bovenwereldsche gewesten
haar werd getoond: wondere herinnering, waarin zij geheel
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verloren is...... Indien zij op aarde iets kon ontmoeten, 'dat
haar het vroeger visioen van de Waarheid, de Wijsheid,
de Gerechtigheid krachtig in de gedachte riep, hare ontroe~
ring zou haar verpletteren. Het gebeurt alleen ten aanzien
van één enkele dier goddelijke essentiën: de Schoonheid.
Alleen deze vindt, nl. in de schoonheid van den menschelij^ken vorm, een aardsche vertegenwoordiging. Als de ziel deze
schoonheid waarneemt, doorgloeit haar plotseling de harts~
tocht der liefde. Het hoog visioen van het volmaakte
Schoon herrijst voor haar. Het liefdesverlangen is ontbrand.
Als de goddelijke mysteriën niet duidelijk voor haar staan
of het aardsch bederf haar omvangt, heeft de ziel moeite
zich tot de eeuwige Schoonheid te verheffen. Maar de ingewijde ziet geen schoon gelaat, ziet geen Schoon lichaam, of
zijn gedachte wordt opgeleid tot het eeuwig wezen der
Schoonheid. Een rilling overvalt hem. Hij ondervindt opnieuw den godsdienstigen schroom, dien hij vroeger heeft
gevoeld. Hij staart dat aardsche Schoon aan. Hij eerbiedigt
het als een God. Vleugelen worden hem opnieuw geschonken,
zij groeien, zij willen de geheele ziel omhoog voeren. Hij,
,die het ondervindt, is prikkelbaar als het kind, welks tand~
vleesch is ontstoken wegens de tanden, die nog niet door~
komen. Als hij van het voorwerp zijner liefde wordt ge^
scheiden, is hij als in een kerker; hij stoot overal het hoofd
en wordt dol van lijden. Als hij het weder heeft gevonden,
baadt de ziel in verrukking. Moeder, broeder, vrienden,
alles wordt vergeten. Roof haar de algemeene achting,
vrijheid en fortuin! Wat deert het haar? Zij gaat op in één
aanbidding, in ééne zaligheid.
Dat is de liefde, dat is Eros, het kind van Poros 'en
Penia, van 'Overvloed en Armoede, altijd rijk, altijd arm,-sop
een zelfden dag vol gezondheid en leven, dan flets en uitgedoofd."
-
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Tot dusver Pierson in zijn samenvatting van de mythe.
Deze stijging des levens nu, welke de mythus in Phaedrus
in 't algemeen beschrijft, wordt in bizonderheden uitgebeeld
in het Symposion. Daar wordt ons de ladder van Eroos
getoond met klaar onderscheiden sporten. Een wijze vrouw
uit Mantinea Diotima legt aan Socrates uit hoe de liefde
trapsgewijze zich hooger verheft en zuiverder ontwikkelt,
in zwaren strijd tegen de zinlijkheid steeds zich louterend en
vergeestelijkend, opklimmend van het allerlaagste tot het
allerhoogste. Met zuiver zinlijke liefde, -de liefde tot een
schoon lichaam vangt het aan. Deze zinlijke liefde moet zich
verheffen tot gelouterden Schoonheidszin, tot esthetisch welgevallen aan zinlijke Schoonheid in 't algemeen. Hooger ligt
weer de sfeer van het zedelijk Schoone, van de Schoonheid
der ziel. Nog hooger de sfeer der geestelijke Schoonheid, of
der ware wetenschap. En het opperste van de ladder reikt
tot daar, waar „de groote oceaan der Schoonheid" vloeit,
waar men de Schoonheid zelve aanschouwt, de Idee der
Schoonheid, waaraan alles deel moet hebben, dat ooit schoon
zal zijn. Hiermede is de verheven opstijging voltooid. Ver~
slonden ' te zijn in de contemplatie van dezen oceaan is het
glorieuze voorrecht van slechts weinige uitverkoren naturen.
Dit is Plato, dit is met eenige toevoeging Plotinus, de
denker der decadentie, dit is, met eenige wijziging, Van Eeden.
Ook bij Van Eeden hetzelfde dualisme, dezelfde sterke, strakke
tegenstelling tusschen het geestelijke en het stoffelijke, het-zelfde ,,matter-hating principle", zooals Grote het noemt in zijn
Plato, hetzelfde ascetisme, dezelfde eisch van Katharsis, van
loutering, — van verreining, als Van Eed-en zal zeggen. - De
ladder van Eroos staat hier eenigszins anders, of liever er is
niet hetzelfde aantal en precies dezelfde volgorde der sporten,
maar het is wel waarlijk de ladder van Eroos, al zal Eroos
hier Marjon heeten, Marjon, als Eroos, de personificatie van
I. VAN DIJK. III,
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het liefdes~ en schoonheidsverlangen, dat nooit sterft in eenig
menschenhart.
Reeds in het eerste hoofdstuk van den Eersten Dag zal
de wijsgeerige onderbouw van het gansche boek blootgelegd
worden. Geest en stof is de mensch: die tweeheid is twee~
zijdigheid, die tweezijdigheid tweespalt. Geest, titanisch naar
boven strevend, trachtend alle dingen te omvatten en te
omspannen, en in dat trachten geen perken of grenzen kun~
nende erkennen — stof, dit is de grens, de weerbarstige grens,
dat is het trage en logge, het naar beneden trekkende en
beneden houdende. Voor een deel is het eerste hoofdstuk
als het ware een soliloquium tot God, tot zijn pantheistisch
gedachten God:
,,O mijn God, mijn God, kent Gij mij wel en laat gij niet
lijden om niet ?... Alleen zie ik uit, over het levende en het
doode, over het lichte en het donkere. Ik zie uit over een
vallei van kleuren, rood en groen, blauw en goud, — over
de groote landen vol van het bewegende levende, dieren en
menschen — en voor mij staan de gestalten van haat en
liefde — en het zingt om mij in velerhand geluiden.
Dit is alles. Nu moet ik, ik dit vormen, dat het schoon
worde, naar de allereenigste en allerluisterrijkste schoonheid,
die daar leeft in mij als een ongezegd woord, een ongezien
licht."
Dan klaagt de „irdische Staubnatur" in hem: „ben ik het,
ik, ongelukkige, die Gij . rijk wilt maken met deze daden?
Ik, mensch levend van lusten en begeerten, mensch, die eet
en slaapt? Zal een hongerende niet stikken in grooten over~
vloed, zal de arme niet verloren gaan in weelde? Men
bereidt een zieke geen feestmalen, en _mijn lijf is ziek, van
duizend kleine begeerten.
Laat mij wat rust, — zou ik niet genoeg kunnen hebben,
aan het kleine bevredigende, aan wat zon, aan wat zoetheid,
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wat kleurige bloemen, aan wat schijn van menschenliefheid?
Laat mij met rust, ^- of doe Gij alles door mijn hand.
Maar Gij dwingt mij, en jaagt mij op, en doet niet maar
laat mij doen, sidderend in mijn geringe krachten, en straft
mij scherpelijk bij al mijn tekortkomingen.
Zal er dan een hoog loon zijn, zal ik zien de glorie van
Uw , licht, proeven de zoetheid van Uw stem, van Uw eigen
stem, Uw teedere, lievende stem? Als ik dan trouw ben en
vastwillend en gedwee, — dienaar van Uw schoonen wil?"
Dan klinkt weer krachtig en vol het helleensche hooglied
van de macht des geestes over de materie en de zinlijkheid,
en van het ware vaderland der ziel.
„Zoo moet ik vrij zijn met de vrijheid van eenen arend,
van eenen grooten lichten God, — van den lichten zonnebal,
rond en ontzachlijk, drijvend met zijnen stoet van werelden
in ruimten zonder begrenzing.
Neen vrijer moet ik zijn.
Want ook geen werelden moet ik om mij dulden, die
zich bewegen met mijn bewegen. Daar moet mij niet begeleiden de stoet van vuurbegeerten, noch het wentelend volk
der lichte lusten.
Noch de begeerte naar leven, noch de begeerte naar
Dood, — de stille, sterke begeerte.
Noch de lust naar den zomer, naar de stem eener vrouw,
naar de glinsterende rust van eenen zomermorgen.
Noch de lust naar het geërd zijn, het lief gevonden worden,
het groot gevonden worden.
Noch de lust tot doen hooren, tot doen voelen, tot het
vervormen der zielen naar de mijne.
Noch de begeerte naar rechtvaardigheid, noch de begeerte
naar liefde onder alle menschen.
Zoo vrij moet ik zijn, dat ik kan drinken het bloed der
liefste en verscheuren de harten mijner kinderen. Want wat
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zijn de kinderen van mijn lijf, bij mijn lichtgedachten, Godgeboren kinderen mijner ziel! En kunnen de hartstochten van
een mensch leven naast de liefde eener eeuwigheid ?"
Niet moeilijk is het den zin van deze, „magnifica verborum
moles" te vatten. Buiten het rhetorische zijn er twee dingen,
die ons hier treffen: allereerst de eisch van volkomen bevrij~
ding van al het zinlijke, van alle vervlechting in het zien~
en zinlijke. Volstrekt vrij moet de geest zijn: onze geestelijke
kern, ons eigenst en innerlijkst leven, wat het hoogst en
heerlijkst in ons is, het moet volkomen vrij en onafhankelijk
zijn van alle passie en van aller passiën lokaas en voedsel.
Vier eeuwen vóór Chr. zegt Plato dat het lichaam een kerker
voor de ziel is, 19 eeuwen na Chr. laat Van Eeden zijn Johannes Viator zeggen dat hij „met ijzeren hamers van zwaar
lijden verbrijzeld heeft de muren van zijn kerker, de kooi
van wereldschheid, de traliën van begeerten en gewoonten

en angst".
„Zoo vrij moet ik zijn ", aldus Johannes, „dat ik kan drinken
het bloed der liefste en verscheuren de harten mijner kinderen".
Kalmer vertolkt Plotinus hetzelfde stoïsch ideaal: geen onr
geval, geen verlies van macht of heerschappij, geen gevangenschap van zonen of dochteren, geen dood van verwanten of
vrienden vermag hem te treffen, die innerlijk een leven bezit,
dat door dit alles niet aangeraakt wordt.
Wel is van al dit voorbijgaande, van al dit wisselende en
vergankelijke het oneindige en eeuwige de stille, doorschijnende
achtergrond: „ik weet, zegt Johannes tot God, dat Gij tot
mij gekomen zijt in 't geluid eener vrouwenstem, in den glans
van blond vrouwenhaar, — dat Gij gezonden hebt Uwer
serafijnen één, een blankhandige vrouw, aanrakend met licht
mijn innerlijke ziel", maar, voegt hij erbij, maar ik weet dat
Gij meer zijt ".
En wat ons ten tweede in de voorgelezen woorden treffen
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moet, is de onderschatting van het ethische. De geest trekt
izich geheel in zichzelf terug: „ons moet niet begeleiden de
begeerte naar rechtvaardigheid, noch de begeerte naar liefde
onder alle menschen, noch de lust tot doen hooren, tot
tdoen voelen, tot het vervormen der zielen naar de onze".
Ook hier is de stempel van het Grieksche denken onmiskenbaar. Men denke slechts aan Aristoteles b.v., die in
naam van alle vroegere en latere Grieksche denkers de
theoretische deugd veel hooger schat dan de ethische, deugd
en karakter in onzen zin transfigureerend tot klaar en lichtvol
intellect. Ook den dichter vain Johannes Viator is het intellectueele alles, of juister: de intellectueele, de mystieke con~
templatie, de intuïtieve zijde van het denken, wat Plotinus
fijn noemt den voos Égc v , het minnend denken, dat ons
spoedig over zijn eigen grenzen heenbrengt in de sfeer der
mystieke extase. Spinoza spreekt van „amor Dei intellectualis".
„Zoo ben ik dan, zegt Johannes, twee: de mensch onder
menschen en de dienaar des Eeuwigen. Zoo zal ik dan

liefhebben mensch en dier, verlangend naar de warmte van
hun lichaam, genietend in het gezicht hunner liefdoende
bewegingen, drinkend den blik der zachtheid uit hunne dier~
bare oogen. Lief en noodig zal mij zijn vrouw en kind en
vriend en ook dieren, zachte aanhankelijke dieren, en de
vrije, kleine, vlugge vogels.
Maar als ik mij omkeer, zal ik hen niet kennen, geen van
allen. Alleen zijnde zal ik niet weten wat ik hen gedaan
heb, niets.
In een mensch van vleesch zal leven de mensch van licht,
in den wereld -mensch de godmensch. En zij zullen leven
als twee hatende broeders in één huis, elkaar niet ziende,
elk zijns weegs gaande. En de menschen zullen den mindere
kennen en hem liefhebben. Maar den meerdere zullen zij
niet liefhebben, want deze wil geen liefde.
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O lange tocht! 0 wreede, eenzame worsteling!" roept
Johannes uit.
Intusschen, wij hebben reeds gehoord dat er een hoog
loon zal zijn: „de eenig Goede heeft hem, Johannes, gekust
met den brandenden kus zijner Al-liefde".
Indien men nu dat hoogere in den mensch, de stuwkracht
naar het hoogere, dat onverzadelijk liefdes~ en schoonheidsverlangen of hoe men het noemen wil, buiten den mensch
plaatst en verpersoonlijkt, heeft men Marjon; indien men
buiten hem plaatst en verpersoonlijkt het lagere in den
mensch, heeft men Marjon's donkere zuster: Marjon de
personificatie van het steeds naar Boven trekkend Ideaal,
haar donkere zuster de personificatie der zinlijkheid.
„Want Marjon is de liefste en de geweldigste, de teederste
en de wreedste, wreed-schitterende, vlei-zachte, aldoor schoo~
ner wordende brandvlam van mijn leven... Het was een
tuin. Ja, het was een tuin, een mooie, zonnige tuin — en
lik was een kind. Ik denk zoo acht jaar. Ik liep alleen en
wat bang, bedremmeld in den machtigen zonneglans.
Toen was Marjon naast mij. Op eens, een rijk, mooi kind,
grooter dan ik. Ze stond naast mij en lachte, wijzer dan ik
en beschermend.
Twee handen legde zij om mijne wangen en zag mij aan.
Ik zag twee licht~grijze oogen en dat was een hevige
ontroering. Al het andere werd nevel en onwezenlijk. Het
gewaarworden dezer oogen was een beter gewaarworden,
een sterker kennen dan al wat tot toen in mij gekend * was.
En het kennen werd lust. Dat was nimmer geweest......
Toen kwam, o wonder, een zachte hand en streelde het
haar mijns achterhoofds.
En dit was plots het gansch overstroomen van mijn
wezen met ééne tintelende lust-golf. Het voelen van een
ongeziene zachtheid, die eindeloos goed wilde. Het voelen
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van een ding, dat niet ik was, maar toch wel mijn ik zou
willen zijn. Het weten dat mij eene naderde, die vreemd
was -en toch mij gansch aangelegen, meer mij zelf dan mijn
eigen oogen, waaraan ik mij zóó gerust kon overlaten, daar
die mij geen kwaad, maar sterk mij goed wilde. Die mij
gelukkiger zou doen zijn, dan ik dit alleen kon, - ook met de
sterkste spanning van mijn eenzaam bestaan.
Dit was Marjon's openbaring."
(Maar) ,,Marjon was niet alleen toen ik haar de eerste
maal zag. En niet veel malen had ik haar gezien toen ik
bemerkte dat er eene haar begeleidde.
De eerste maal was het als een wolk voor mijn pogen,
en daarin Marjon's oogen. Maar een volgende maal zag ik
toe — en ik zag hoe Marjon blank was en met zeer 'fijne
leden en veel zijig~gulden haar.
En achter haar, stil -wachtend, als niet willend opletten,
een groote vrouw. Die was zwaar, met groote, ronde armen
over elkaar geslagen. Haar haar was donker en glanzig,
gladgeplakt. Een dik wijf.
Zij lachte met een onzettende tevredenheid en ik werd
bang. Maar Marjon deed alsof er niemand was."
Ziedaar het klimaat van gedachten, waarin, als ik zeide,
Johannes Viator ontstaan is en verstaan wil worden. Het
wordt waarlijk tijd dat ik thans den rooden draad, die door
het Boek der Liefde loopt, naar boven en naar voren tracht
te halen. Den rooden draad zeg ik, ik kan mij weinig of
niet inlaten met het overig weefsel, niet alleen omdat dè tijd
zoo beperkt is, maar ook, en dat zegt meer, ook omdat bij
sommige gedeelten van dit weefsel de aanhechting met gezegden rooden draad mij ontgaat. Ik wil dan trachten in
korte trekken een beeld van de zeven reisdagen te geven.
V

Eerste dag. Effene weg.

Niet moeilijk is het de bedoeling
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van die uitdrukking te verstaan. Grote spreekt in zijn History
of Greece ergens van „the mythopoic age" van de volken.
Ook de enkele mensch, zou ik zeggen, heeft zulk een
mythopoic period in zijn leven; het zijn die dagen, als wij
ons nog, voor zoover onze beschaving het wil gedoogera,
één gevoelen met de natuur en kinderlijk en naiëf het eigen
leven haar leenen. Het tweede hoofdstuk van Johannes
Viator dicht zulk een kleine mythe van den geduchten strijd
tusschen storm en wolken, tusschen wolken en weerlicht.
„In de lucht zie ik de schimmen van groote, sterke mannen.
De schittering van schilden, donkere schilden met blinkende
knoppen beslagen. En ik zie lanspunten vonkelen en lange
zwaarden streep~lichten. Groote, ruige gestalten zie ik, met
bultige spieren, en de monden open in 't blonde baardhaar.
Een wild volk, een volk van storm en mist, sterk op de zee,
op de rotsen, in den regen en den ijswind — een volk van
trotschen doodslag, en langgalmend, geweldig gezang.
Zij kwamen aan op het gierend gebruisch der winden,
zichtbaar en onzichtbaar beurtelings tusschen breed- drijvende
wolken. Een heftig rumoer, en korte rukkende bewegingen.
Zij slaan elkander en werpen de lange lansen......
Eén staat er hoog, breed en geweldig, met witten baard,
die wegwappert over zijn schouder -- hij staat als een
hooge marmeren pilaar met roode wingert omrankt, — een
sneeuwberg, — roode beken stroomen van hem af. Zijn stem
loeit uit, een hoog gekrijsch, een zwaar donderend gebrul.
Hij verslaat ze allen. Hij is de sterkste, de held der helden...
Waar is mijn held, de blank- gewapende? Ik zie hem niet.
ja, ik zie hem, ik zie zijn lang ihaar als een witte vaan
uitwapperen achter de vluchtenden......
En de grauwe nadert hem. De wind wordt doodstil. De
zee ligt spiegelvlak, angstig kabbelt met kleinrvreezend
geruisch de branding om de donkere, star~wachtende rotsen.
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De grauwe komt op, donker geweldig, zich zwart uitzettend in zwaar dreigen. Kalm en hoog staat mijn witte held,
hij beweegt niet — ik zie zijn oogen, blauwblinkende oogappels in groot wit.
En opeens een fel, bliksemend stralen, — een schel segment
van vuur, — en een donderend gerucht als van ineenstor-tende, opeenbotsende rotsbrokken.
De grauwe vorm ligt neer, een breede, wanstaltige massa.
En langzaam vloeit een roode rivier, een rood meer aan
beide zijden onder hem weg, zich verbreedend, verbreedend
tot een lange rood-lichtende streep, een vurige bloedlijn.
Mijn held, mijn held heeft verwonnen. Ik hoor de stijgende
juichingen, de blij -stijgende rhythmen van het triomfkoraal,
den vèr vergalmenden zegezang der zijnen......
Hij was schoon, mijn held, zooals nu niemand schoon is.
Schoon in volkomenheid.
Is niet een meeuw schoon,. de groote, blanke, lenige zeevogel op- vliegend in de stormen, schooner kan niet. Zijn
vlucht is de opene wind, zijn gevederte is het blanke schuim,
zijn geschreeuw is de eenzaamheid.
Zoo was ook mijn held volmaakt".
En dan klaagt Johannes:
„Waarom heeft de mensch zoozeer zijne kindsheid lief?
Terug wensch ik het wilde leven, het groeien van den
mensch als een boom tusschen boomen, als een dier tusschen
dieren, — één met allen, één met zee en wind en rotsen,
als een mooi, sterk reuzenkind onder zijn gelijken, en onder
zijn gelijken de sterkste, de heerlijkste, volmaakt in kracht
en schoonheid, zooals nu nimmer een mensch volmaakt is.
Ik wensch verzonken en verwoest de groote steden, ver~
delgd het zachte, gemakkelijke leven. Ik haat die teederen,
die onbloedigen, — die onmachtigen, alleen sterk door hun
veelheid, zooals ongedierte sterk is......

218
Ach, zoo mijn held terug kwam, hoe zouden zij hem erg
bespotten met zijn zwaard en zijn helm. Hoe machteloos zou
hij zijn onder hen, als een mooi kind zou hij zijn onder oude,
annen .......
leelijke mannen
Waarom heeft de mensch zoozeer zijne kindsheid lief?"
Wie een mythe lezen kan, verstaat, dunkt mij, ook het voor
een deel geciteerde hoofdstuk.
.

Tweede dag. Eerste stijging. Eerste renunciatie. Johannes
heeft tot nu toe gewandeld op een effen weg, op den effen
weg van het zich één gevoelen met de natuur. Nu zal de
stijging beginnen, nu gaat het zachtkens de ladder van Marjon
op. De sleutel van dezen tweeden Dag is neergelegd in
enkele kenmerkende volzinnen. Dusver heeft Johannes geleefd
als de innig vertrouwde van boomen en bloemen en dieren,
hij was daar in „Windekind's rijk van mysterie.., als een kind,
dat het goed heeft bij vreemden, en daar liever is, omdat het
thuis geslagen wordt. Maar nu ving ik aan te gelooven, dat ik
het ook thuis goed kon hebben, en dat dit het allerbeste was.
Het is niet goed, --- het is een groot kwaad en een groot
leed als een kind zich vreemd voelt in 't eigen huis. Dit was
mij wel bewust, toen mij een ding, een bloem, een dier liever
was dan één van hen die mij 't meest geleken. Hoe blij,
hoe als van pijn verlicht, hoe uitbundig heb ik gegeven de
bloeisels mijner affectie aan dit nieuwe, dit heerlijke, dat nu
van menschen kwam en toch waarachtig schoon. Aldus heeft
het Marjon goed gedacht mij voor de eerste maal te wijzen
dat ik niet alleen ' was in het leven".
Aldus. Op welke wijze dan? Hem wordt, nu voor de
eerste maal, geopenbaard het nieuwe en heerlijke, het schoon,
dat van menschen komt, geopenbaard in „blYlevende kinder~
gratie, waarvan de gang samenviel met den rhythmus zijner
innerlijke ziel, tot één klare harmonie." Er is een nieuwe
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revelatie van schoonheid, nu op den bodem van het men~
schelijke, van die menschheid, die hem afgestooten en soms
zoo diep gekrenkt, die hem gekneusd en geslagen heeft en
die, ach zelve „b:edorven door de bekommeringen van een
lang, moeilijk leven, bedrukt en onvrij gemaakt door kleine
zorgen en benepen gewoontetjes, als een nijdige burgervrouw
— zij, onze eigen moeder — alle warm~ persoonlijke en eigen
leven in kleine hardheid wel dikwijls kan neertreden".
Men kent het fijne tafereeltje van de twee meisjes, even
groot, elkander gansch gelijkend. Elf, twaalf jaar.
„Een land van bergen en snelstroomend water. Aan den
bergkant, tusschen 't bosch, een kleine weide. Een klein
beekje daardoor, vlug aanloopend uit ongeziene kloofjes,
glinsterend onder 't gras, springend links en rechts, in 't
zoeken, zoeken van de laagte — en al gestadig murmelend
in zich zelven, tevreden als een wandelend, bloemen - zoekend
kind. De zon daar breed en vaderlijk over.
Daar waren ze, de twee. Zij hadden zwartfluweelen
kleertjes aan, beiden. En beiden haar als kronkelend goud,
lang vallend in edele lenigheid over de kleine schouders,
kleine armen. Het was schooner dan goud, het lange haar,
zooals 't weelde - glinsterend neerlag in moede golven op 't
zwart fluweel. Het was transparant amberbruin donker en
zijig wit licht...... Van een hoog pad kwamen zij af, hand in
hand, de dubbel - aureool van blondheid boven 't felle fluweel~
zwart, — de tengere lijfjes zoo zacht schommelend in den
wat beschroomden gang vol lief- serieuze kindergedachten.
„Toen ik hen daar zag, zegt Johannes, de twee drukdoend in onbewuste gratie, 'bewegingen van gewichtige
nietigheid, lieve linkschheid en zóó kleine aanbiddelijke lustjes
en smartjes...... toen ving daar aan te spelen in mijn ziel
een wonderlijk spel van ongekende melodiën. Nimmer zag
ik de schoonheid der dingen aldus bijeengehouden, zoodat
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zij ook schoon waren in hun relatie, in één enkel geluk,
als een groot volk, dat allen een grooten Koning eeren wil."
Wij hebben het reeds gemerkt: Johannes is kunstenaar,
d. w. z. aan ééne wondere aandoening, aan ééne emotie
staat hij toe hem geheel in te nemen en te beheerschen.
„Als ik iets moois vind in mijn wereld, dan is dat mooi mijn
toevlucht, mijn rots, daarop bouw ik het huis mijner zaligheid
mijn schip, ik belaad het met de gansche have van mijn
geluk — mijn eenig kind, mijn eenigst dierbare!" ...... Om
dit ééne moet men alles kunnen vergeten, alles verzaken.
Aan zulk een schoonheidsfestijn doet ook alles mee: de
bloemen maken hun kleuren dan schitterender en de avondstond vlamt zijn fraaiste rood uit, „de wereld is één kom
van blijdschapsplicht. Over de zee ligt mijn verlangen gansch,
zegt Johannes, en het vult den ganschen hemel, maar, voegt hij
er later bij, ik vermag mijn ziel niet te spreiden over de stad."
Wat kunnen deze vreemde woorden beteekenen? Mij
dunkt, uit den samenhang blijkt duidelijk genoeg dat stad
hier de samenvattende naam is voor het zeer samengestelde
menschenleven met zijn donkere, nog ongekende en onber
heerschte machten. De vreugdeolie van de door kindergratie
gewekte emotiën en gedachten kan hij stillend laten druppen
op de kokende zee daar beneden en den jagenden hemel
boven, d. w. z. tegenover de natuur, die soms zoo onherr
bergzaam en meedoogenloos tegenover ons kan liggen, kan
hij zich terugtrekken in deze schoone emotiën en gedachten,
maar er is meer noodig om het donkere menschenleven zelf
met zijn onbegrepen verwarring van geduchte en machtige
dingen waarlijk te overwinnen.
Er is nog iets anders. Een emotie is een fraaie bloesem,
en een bloesem is iets, dat uitbloeit. Of als wij Plato hoorden
zeggen: Eroos is het kind van Poros en Penia, van Over
vloed en Armoede, altijd rijk, altijd arm, op éénzelfden dag
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vol gezondheid en leven, dan flets en uitgedoofd. In zijn
taal zegt Johannes ons hoe er een dag kwam dat zijn eerste
mooi, dat van menschen kwam, wilde vergaan. „Toen voelde
ik langzaam, wat eens mooi geweest was, gansch ontoereikend
worden", ontoereikend, ijl, niet voedend en sterk." Hij heeft
er niet genoeg aan voor het machtige, het donkere leven,
dat nu van buiten af op hem aandringt en van binnen in
hem persen gaat. In een droom ontzet hem het visioen van
Marjon's donkere zuster, die zich voor Marjon zelve uitgeeft,
en die haar zoetst gevlei hem in 't oor fluistert. Zal nu de
opgaande weg in eens ombuigen naar beneden? „Neen, zegt
Johannes, er is een wil in mij, die mij omhoog houdt en doet
leven, ondanks mijzelven, zonder dat ik weet hoe en waarom.
Deze drijft mij, als een wijs en geduldig ruiter een dwarsch
en onleerzaam paard. Honderdmaal moet het dolen, - maar de
ruiter houdt aan en vezwakt niet en geeft niet toe, telkens
weer terugbrengend en op nieuw vermanend tot het beter
verstaat en gaat den eenen immer - bedoelden weg".
Men behoeft geen scherp oor te hebben om hier den
weerklank te hooren van de bekende woorden van Göthe: „es
irrt der Mensch, so lang er strebt, ein guter Mensch in seinem
dunklen Drange, ist sich des rechten Weges wohl bewuszt".
Derde dag. Tweede stijging. Inkeer.

Ik noemde daar den naam van Göthe. Misschien leid ik
u het gemakkelijkst in dezen Dag in door zijn naam nog
eens te noemen en te zeggen dat deze Dag voor een deel
,de rijke en soms wat rijkelijke omschrijving zou kunnen heeten
van een van Göthe's Lieder, n.l. van zijn Schafer, dien „rechr
ten Siebenschlâfer" wien „kein Schaf mehr kummerte", toen
het over hem gekomen was. Ook Johannes ging het als dezen:
des Nachts zählt' er die Stirne,
er klagt' and hármt' sich bray."
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Het oogenblik is aangebroken dat het nieuwe en heerlijke,
het schoon, dat van menschen komt, hem geopenbaard zal
worden in de zielvermeesterende gratie van een reine vrouw.
„Ik heb een vrouw gezien en zij was in hetzelfde licht van
alle dingen om mij 'heen. Ik dacht haar ver, in den wijden
kring der dagelijksche wereld een gelijke, mij daar middenvin
alleen latend met mijn intieme mooiheidsgedachten. Maar na
langen tijd zag ik op en zij was toegetreden, al het andere
verjagend, mijn eenige intieme. Tot zoover was mijn denken
een lang zelfgesprek, toen begon het leven, toen sloeg -de
vlam van mijn leven uit, naar buiten...... het is gekomen in
muziek, in zomerschijn, in zomeravond-donkerte, in muziek,
muziek." In breede volzinnen, uit louter beeld en klank
gesneden, zegt hij ons hoe zijn liefde kwam:
„Het steeg, het steeg, het vlamde hooger, het zong luider.
„Het kwam nabij. Het kwam als een groot leger over de
vlakte. Men weet niet wat men ziet in 't eerst. Is het
schitteren van koren waarover de wind lange voren sleept?
Is het blinkend opgewaaid stof? Zijn het witte schapen, wit
vee dat draaft? Maar het golft breed donker, en schittert
en vonkt daarboven. Het zijn fonkelende wapenen en sterk
aanschrijdende mannen. Het is goud van helmen, dat plotseling vuurschiet in de zon, het zijn vaandels ----- het is een
groot, -triomfantelijk, welgeordend leger -- het komt van
alle zijden .-- het komt in dreunend gerucht, in wappering
van kleuren ^-- een heer van macht en schoonheid."
„Het kwam. Het kwam als een gezang van duizenden,
een groot koor dat opdaagt in den nacht, van heel ver. —
Men weet. niet . wat men hoort in de stilte. Het wordt ge~
boren uit de stilte zelf, het spruit uit de matte geruchten.
van het nachttwijgen."
Om en door deze vrouw zijn nu alle dingen mooi en goed,
alle haat en leed, alle kleinachting en vijandschap is nu weg.
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Alles vloeit en smelt saam tot één gelukssymfonie. „Mijn
zinnen zijn opgeroepen, , mijn oogen, mijn ooren. Mijn- jonge
zinnen zoeken haar...... Blond zand en fijn vaalgroen mos,
en goudbrons mos en fluweel donkergroen mos. — en boven
mijn hoofd de fijngrijze hemel wijd, en de koele zandvoch~
tige wind. Ver, ver het zeegeruisch rondom en vele stillig~
gende heuveltoppen, allen om mij heen, dat men niet wist
waar het lieve duinenvolk zou eindigen.
En zij, daarin alleen, hoogstaand, een duinen-koningin."
„En ook vaak lag de avond groot en warm over den
langen weg onzer samengaande voeten. De vleermuis - stilte
en het klein - zilveren luiden van een vogelstem door de lange,
lange zoelte. Onze stemmen zacht. Ze zeiden niets, niet meer
dan het geluid onzer kleederen."
„Maar stiller lief was -de dag in het huis, de effene dag
zonder veel bewegen. Zacht als duivenvleugels woei om mij
heen de lichte tocht van haar voorbijgaand kleed, in de k?eine.
bewegingen van den gewonen, langen zonnedag. En al haar
kleine daden waren om mij als zachte, geurige bloemen,.
waarop ik - rusten kon in stil geluk."
„Daar was niets dan goed ". En dan weer tijden van hooges
geweldige verrukking, van fier neerzien.
„Ik zag het in de muziekstroomen, in den wind van rijk
geluid, als een mooi, sterk, trouw dier, een blank sterk dier,
een wit paard. Het kwam aanstormen met slaande hoeven.
en wapperende manen. En het boog voor mij en knielde.
voor mij, het had mij lief, het was mijn eigen, mijn trouw
paard. Dan sprong ik er op en het droeg mij. Voort deed
ik het stuiven met hooge, geweldige sprongen, rustig, triom~
fantelijk. En allen zagen het, en verbaasden zich,. twij fellooserkennend mijn macht en meerderheid. Maar zij, alleen zij,
die daar zat, zij zou niet verbaasd zijn, maar mij toeknikken,
vertrouwelijk, wèlwetend. Zij en ik, wij zouden zijn van één
-

224
volk, hoog boven alle anderen uit, elkander verstaand."
„Maar toen zou het ook zijn de eerste dag van den strijd,
van den strijd tusschen wit en zwart, den fellen strijd zonder
vrede. De booze twist is in zijn huis ontbrand en vrede is
niet meer gekend."
Niet maar in het visioen van een droom, niet langer
in onbestemde voorgevoelens, maar op den bodem van het
eigen wakend leven heeft Johannes ontdekt dat hij ,,een
mensch is, een man met zware bloedvolle leden, dat hij
woont in een huis met lichte, vroolijke kamers — en met
daaronder een donkere, griezelige, rommelige kelder vol vuil
en ontuig en raadselige dingen."
Wel dikwijls heeft hij tot Marjon gezegd: „leef verre.
Leef hoog en onbereikbaar. Alleen geweten, nimmer beroerd.
Wees in hoog, zuiver- lichtblauw boven mij, de blanke essence
mijner reinheid. Ik ben een verworpene en moet doen, mijn
donkere grofheid mag u niet begeeren. Maar of ik Marjon
al niet wilde, zij wilde mij."
Zoo stormachtig.-wild en tegelijkertijd zoo taai-.geduldig
kunnen de zinnen aanhouden om hun zin, hun vollen zin te
krijgen. „Waarom zal men niet neerliggen en zijn zinnen
verzadigen van bedwelming? Maar dan is er steeds een ver,
wit licht, een roepen niet in mijn oogen, niet in mijn ooren.
Mijn Liefde, mijn Liefde, hoe zijt gij zoo goed en zoo wreed,
zoo machtig en zoo zwak en zoo verwonderlijk standvastig ?"
Zoo wondergroot is de macht der reine vrouw. Dit was
het heerlijke, het nu zoo diep- aandoenlijke: „mijn Liefde
bracht een volkomene en zalige veiligheid, — er was geen
angst, er was geen gevaar. Slecht was niet. Zie, ik kon de
lammeren vrij laten tot ver aan den lichten goud .-horizon, zij
gingen in eeuwige gerustheid. Mijn gedachten vlogen ver,
ver — eindeloos ver, zij ontmoetten het te vreezene niet.
Want deze vrouwenziel was een grenzenloos meer vol , vol-
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maakte lichthelderheid. Mijn gouden pijlen doorvlogen het
en konden het in aller eeuwigheid doorvliegen, zij zouden
het donker niet raken.
Dit is wat de menschen rein noemen, maar zij weten weinig
wat het is."
Hoe is dit anders geworden? Er kan in dit nieuwe, sterke
gevoel zulk een angstwekkende vaart zijn. Zooals Johannes
zegt: „mijn wil en mijn daden, een menner met doorslaande
paarden. Het zwarte is ingestroomd in het lichte, een droeve
verwarring. — Ja, het was wel zij, die de vloek en het gif
is van dit leven. Zoo doet zij altijd, de donkere, valschlievende. Het was een namiddag van den laten zomer. Deze
Donkere - (hij bedoelt natuurlijk Marjon's zuster) leeft in het
late uur, in den nacht, ook in het licht van lampen, des
morgens zag ik haar nooit."
„In den stadstuin was het licht al donkerig, de dag mat,
verzwakt. Er hing een regendamp, de herfststammetjes zagen
zwart, en nog hardgroen het gladde seringenloof, in een
gelen schijn. Warm, en de geuren broeikastachtig, maar vol
scherpe en duffe, gevaarlijke bijgeuren, van de oude, kalkbladderige muren, van den vuilen, platgetreden, zwarten, schelp-bespikkelden grond. Een drukkende, drenzerige schemering...
Ik zat en wachtte. De groote kamer met open glazen
deuren voor mij, diep, donker, kil. Ik zag naar den groenig
donkergrijzen steendrempel voor me, met de ribjes, glimmend
na den regen.
Daar kwam op eens, met een zacht en heerlijk gerucht,
de volle gestalte van mijn liefste op uit het kamerdonker.
Den voet op den drempel zag ik, en daarboven was haar
donkerblauw kleed — en dit alles was vast en rustig lief in
de pijnlijke schemering.
Maar mijn oogen gingen langzaam op en zij zagen het
lijf, zooals het bewoog in de kleedplooien.
I. VAN DIJK, III.
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En er kwam een woord in mij, dat door mijn ziel heen scheurde als een gil — dat mij haast blind maakte als een
zware slag.
Ik kan het niet herhalen, neen ik wil het niet herhalen.
Maar ik zag haar toen, zooals ik haar nooit gezien had.
En ik zag alles plotseling om mij heen anders. Hard, scherp,
droog, verschrikkelijk helder. Een man die een vrouw ver wacht. Toen zijn in mij geboren twee waarheden:
Afschuw de eene. Afschuw van mij zelven, afschuw van
deze donkere gedachten, afschuw van dit vuile, slechte zijn.
Een zoo sterk mogelijk gevoel van het niet-goede, het verwerpelijke.
Medelijden de ander. Angstig, weemoedig lijden om haar.
Liefde die bang is en diepbedroefd, niet voor zich zelven
maar voor de ander...... Ik haatte mij fel en mijn lijf dat
mij was. Maar haar haatte ik niet. Ik zag haar aan met
bange oogen en mijn lippen zeiden zacht:
„O jij arme kind! o jij arme kind!"

Om de beperkte tijdruimte is het niet wel mogelijk op deze
wijze voort te gaan en van elk der nog volgende vier reis
een eenigszins afgerond beeld te geven. Ik moet mij-dagen
bepalen tot korte samenvatting van de voornaamste gedachten,
d. w. z. ik zal trachten de sporten van Marjon's ladder even
te laten zien, ik zal ze niet meer beschrijven. In het 10de
hoofdstuk van den derden Dag heeft Johannes een rauwen,
heeschen, bedoeldrmachteloozen vloekzang geslingerd tegen
Marjon's donkere zuster, als wij weten: de personificatie
der zinlijkheid. Het bijschrift van den vierden Dag luidt nu:
opgaande dwaalweg, tweede renunciatie.

Wat beteekenen deze woorden? Johannes zal zoeken, Jo~
hannes wil vinden . de schoonheid der ziel zonder het lijf;
immers van het lijf komt alle, van het lijf komt enkel be~
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toedeling. Dit alles beteekent strijd, en zwaar leed, strijd
zonder genade, strijd door hem alleen gestreden, want
Hetty zal het niet merken en niet mogen merken, dit alles
beteekent versombering van zijn leven, het beteekent in het
eind en zoo spoedig wreede ontgoocheling. „Een mensch,
die zijn lijf veracht, is een menner, die zijn paarden veracht
en naar de sterren ziet, die zooveel hooger en schooner zijn."
Hij zoekt, en vindt onbewogen staan den vasten kerker van
het lijf, dat hij verachtte, van de begeerten, die 'hij verfoeide.
Hoe konden hem anders kwetsen en zoo vlijmend wonden
Hetty's naiëve woorden: „je zult weggaan Johannes, je zult
terugkomen en mij weerzien. En dan zal je mij weerzien,
anders, met een ander, getrouwd ". En alles zal zijn als nu,
onveranderd, het zal nooit veranderen. Immers nooit, als er
niet is dan schoonheid der ziel, als er niet anders mag zijn.
Maar Johannes gevoelt dat er met en door deze woorden
van Hetty iets gebroken, iets gevallen is, en hij verfoeit zich
zelf. „Ik dacht te willen en sterk te zijn, maar het is alles
ijdel. Ik kan dit mooi niet dragen, niet rein en veilig dragen
door het zwarte vuur van mijn ellendig lijf. Ik heb het ontr
wijd, ik ben het niet waard geweest en zal het nu ook gansch
en eeuwiglijk ontzeggen. Ik heb het mooiste ontheiligd. En
ik heb háár verlaagd, verlaagd en bitter beleedigd.
Ik heb liefgehad met de vuige liefde van dit lage ras."
En lange, lange dagen daarna, als hij op eens hoort
spreken van een man, die haar nemen zou, haar, die was
geweest zijn eenig lief, en later nog als hij haar zelve
ziet in schemerige verte in een muziekzaal, „schreeuwt het
klagelijk in hem als een groote geschoten vogel, scheurt
het door hem, zooals sterk linnen scheurt met wreed krar
kend rijten."
In de ziel van Johannes is het nu nacht, nacht en hij heeft
diepe deernis met zich zelf. Van nu aan moet Marjon haar
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schoonste 'en teerste zangen hem toezingen om hem te bemoedigen, bovenal om hem van lieverlede te doen verstaan
dat de banden, de ketenen van het zinlijke onverbrekelijk
zijn, dat onze begeerten en neigingen niet kunnen verloochend
en gedood, dat zij alleen kunnen verreind, d.w.z. gelouterd
worden. Een zware les, die niet zoo op eens te leeren is.
Bij den vijfden reisdag staat als bijschrift: derde staging,
derde renunciatie. Wij komen dus weer een sport hooger.
Johannes heeft de schoonheid der ziel gezocht zonder het
Lijf, met verloochening van het Lijf, hem zal het thans gebeuren dat hij een schoone ziel vindt in een bezoedeld lijf.
in weerwil van een bezoedeld lijf. Als hij zelf zegt: „een
klein diamantje, dat bleef liggen in een afgebrand huis, even
helder en schitterend ".

Is het mogelijk, vraag ik, ons hier niet te herinneren hoe
Plato's Symposion eindigt met volkomen onverschilligheid
voor alle zichtbaar schoon, daar de schoonheid der ziel het
eenig belangrijke is, en deze immers even goed in een leelijk
lichaam wonen kan? Ik heb in Johannes Viater natuurlijk
het oog op het bekende verhaal van Johannes' ontmoeting
met Jeanne (het eenige uit het gansche boek, dat naar zijn
zeggen ook den Gidsrkriticus heeft kunnen treffen en ontroeren), met Jeanne, het arme geprostitueerde straatmeisje
met het bleeke hoofdje, dat uit haar diepe ellende zich opheft
tot plichtmatig vroolijk zijn, en maar niets begrijpt van
dien man, die met haar gaat en niet wil wat anderen willen.
„Vlak vóór mij, recht tegenover mij, een donkere figuur,
wachtend, zich aanbiedend, arm. mager lijfje in dik, vormeloos
kleed, het witte naakt der voetjes onderuit. Het bleeke hoofdje
onder jong, ruig kroezend haar, dik, donkerglanzend. Doodsomber, zielsmoe staan, met angstig onderworpen wachten. -- Zal
hij 't doen? — Het kleed was zwart, glimmend zwart bont."
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„Geraakt door een zacht door mijn leden tintelend vertrouwen, Marjon's hand, lichtte ik mijn hand op — en ik
streek het zware haar weg voor haar oogen.
Groote, donkere oogen, met een vlakke, weeke zachtzin nigheid. Zachte, bruinrfluweelen bloemen, te groot gegroeid
in eeuwige schemering van pijn. Goedheid voor lichte goed heid bestemd, maar aldoor zoekend in nacht, aldoor verwonderd
dat er niet anders dan nacht is. Een klein, fijn willen, heel
week en teer, dat . maar niet dood kon gaan onder groote
hardheden en scherpheden, en nu nog blijft, beklagelijk
verfrommeld en geknoeid. Oogen van een zieke, jarenlang
door pijn getergd, met in zich nog maar één idee: dat zij
niet knorrig mag zijn."
Johannes moet veel doen om haar vertrouwen te winnen,
om haar klein beetje trots te overwinnen: „o, je vind me
te arm en te min.
Neen, neen, ik vind je te goed. Ik
wil dat goede van je, dat juist, wat je aan niemand anders
geeft. — Toen opende zich het kleine, weeke hart. Zij ging
schreien."
Johannes gaat mee naar haar donker huis, naar 't arme
kamerke, klein en vroom, dat hem veilig opneemt als met
intiem verwachten. „Ik zat neer --- terwijl zij slapen ging —
als een van ver pas thuisgekomen broer, met kleine, blije
vragen, met rustig - makend klein gepraat, met zorgvol zacht
beloven. — En toen zij lag, sprak ze met het zachte, hooge
stemmetje van een ziek kind. Druk, als in Overmoeheid."
„En waarom doe je zoo? Waarom ben je nu zoo? God,
ik ben toch maar een arm, vuil schaap. Wat kun je daaraan
hebben. Kom je van ver? En zijn daar alle menschen zoo
goed? — Hier zijn de menschen zoo goed niet. Je bent een
engel. Hier is niemand zoo -- niemand — niemand —
niemand. En toen, na wat zwijgend kijken, haastig, angstig:
„Zul je weerom komen? Zul je gauw weerom komen? En
,

,

------
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zul je mij geen geld geven als je weg gaat? je mag mij
geen geld geven als je weggaat.
Johannes brengt haar telkens bloemen en vruchten. Hèm
verveelt niet het droef uitklagen van dit verlaten zieltje.
„Veel engeltjes met bloemen in het haar, 's nachts om haar
bed, en in een blauw -en- gouden jurk Maria, de goede, en
God zelf, de lieve Vader, heelemaal licht, haar zeggend dat
ze spoedig dood zou gaan. En als zij weer vraagt: „maar
zeg mij nu, waarom wil u niet wat alle mannen willen ", en
als hij haar dan antwoord op haar zich zelf wegwerpend
zeggen: „ik ben een arm, vuil schaap, je kunt niet van me
houden ": „ik zie je zoo lief als eenige reine vrouw. Wat
geeft mij of ze je lijf verdorven hebben. Wat raakt het mij
wat men met je gedaan heeft. Jij, jij zelf bent toch gebleven
wie je waart, nie -waar? Ik heb jou lief, dat van je, wat
niemand heeft kunnen bevuilen en bederven. Waarom zou
dat niet even mooi zijn in een ziek, bedorven lichaam?
„je bent een lieve vrouw. Je bent een vrouw." — zie, dan
ligt ze stil te kijken met groote geloovige oogen, als een
kind, dat een sprookje verteld wordt, en zachtjes zegt ze:
,

„mon Dieu! mon Dieu!"
En dan bij 't afscheid, als zij hem gevraagd heeft haar iets te
geven, dat haar voor goed zal doen inslapen: „en je moet
bij mij blijven, tot ik heel weg ben. Je moet me nog ééns
goed kussen zooals gisteravond. En dan moet je me maar
stil laten liggen, de rest komt er niet op aan. Dan moet je
gauw heengaan en niet meer om me denken, en die mooie,
lieve, rijke vrouw trouwen en heel gelukkig zijn."
Zesde en zevende reisdag: vierde, hoogste stijging, vierde,
laatste renunciatie. Wij komen nu op den hoogsten sport.
Laat ik de drie voorafgaande sporten nog eens noemen:
van den effen weg ging het de eerste maal naar boven,
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toen hem het schoon, dat van menschen komt, geopenbaard
werd in blij levende kindergratie. Dat was de eerste stijging.
Tweede stijging: het schoon, dat van menschen komt, wordt
hem geopenbaard in de wondere gratie van een reine vrouw.
Derde stijging: hem, die te vergeefs schoonheid van ziel
gezocht heeft met verloochening van het Lijf, valt het te beurt
een schoone ziel te vinden in een bezoedeld Lijf. Vierde,
hoogste stijging: Johannes leert hier verstaan dat zinlijke
liefde symbool kan worden van de ideale liefde, symbool
van die vriendschap, die verwantschap en eenheid der zielen,
waarom het ten slotte alleen te doen is.
In de eerste hoofdstukken van den zesden reisdag worden
alle kleuren en tinten, alle tonen en klanken opgeroepen,
worden alle zintuigen als het ware aan het werk gezet om
uit te drukken wat boven de zinnen is, nl. het festijn zijner
ziel, dat hem triomfantelijk zeggen doet: zie, dit is mijne
vrouw. Neen, zij begrijpt hem niet, als Johannes zegt: „ik
haat het lijfleven, dat mij zooveel bedrogen heeft. Ik kan
mij niet onttrekken daaraan, maar ik zal het neerhouden
en mijn leven scheiden in tweeën, het hooge en het lage."
Dan zegt zij zoo betooverend eenvoudig en rein: „dan zal
ik wel meer houden van jou dan jij van mij. Want zóó
voel ik niet. Ik zie geen leelijkheid tusschen jou en mij. Dit
zal wel zijn dat ik jou meer liefheb." Ook Johannes zal
leeren zeggen: er is geen leelijk tusschen jou en mij, hij zal
het leeren, als zijn ziel verreind zal zijn door innerlijke hitte
van gevoel. Er zijn in deze hoofdstukken tal van kleine
fraaie croquis, vooral op het gebied van natuurschildering,
en alles dient om van alle kanten het licht saam te trekken
en te laten vallen op de alles trans f igureerende Seelen ver.
-

wand tscha f t.
Wij staan nu op den hoogsten sport, zeide ik. Dit is
eigenlijk niet geheel juist, of liever, de ladder voert ten slotte
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met of zonder sporten tot iets, dat ook van Eeden niet
nalaat aan te duiden. Bij Plato merkte ik op dat het opperste
van de ladder van Eroos reikt tot daar, waar „de groote
oceaan der Schoonheid" vloeit, waar men de schoonheid
zelve aanschouwt, de Idee der Schoonheid, waaraan alles
deel moet hebben, dat ooit schoon zal zijn. Ook bij Plotinus
komt de opstijging, de dvayw'1 eerst tot rust in de Fxoraais,
de extase, waarin alle scheiding en ten slotte alle onderscheid
wegvalt tusschen het praedicaatlooze Eene en de Ziel. In
den Johannes Viator is het niet anders. Ook hier staat alles
in denzelfden sleutel van denken en gevoelen. „Er is een
leven", zegt Johanes, „dat meer is dan geluk en genot en
wijsheid en deugd, die alle maar begeerlijk zijn, zoo zij ons
dichter kunnen brengen tot dat eenige, tot Gods machtig
licht, een leven, dat zich plots uitbreidt door de gansche ziel,
het lichte, onvergankelijke weten van Iets, tot waar de
sterkste liefde dezer wereld nog maar de zwakke stijging is."
Immers, de verschillende sporten van Marjon's ladder
voeren naar een hoogvlakte, waar mogelijk is „het blikken
in 't beloofde land, het ver vooruit zien liggen der heilige
stad, de breede tinnen, zonneblinkend in blauwe verte --dáár ligt het eind der zware bedevaart, de moede pelgrims
juichen: Jeruzalem." En mystiek als de innigste mysticus
roept Johannes uit: „alles voor dat Eene — alles, alles,
alles voor dat Eene. 0 een glimlach voor wie twijfelen. Zij
hebben 't niet gekend." Van dat Eene zegt hij volkomen
pantheistisch: „het is niet Doel, het is niet Oorzaak, het is
in ons. Zooals de Rechtheid is in den populier. Het is niet
de boom zelf. Het is als de Richting, als de Harmonie, als
het Getal. Maar, voegt hij er bij, dit zijn abstracties en dor.
Doch Hij is meer dan alle schoonheid. En dan het bekende
woord van Faust als varieerend: „wer darf ihn nennen and
wer bekennen etc.: „zoo kunnen wij Hem niet noemen,
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maar enkel machteloos verlangend omzweven in gelijkenissen".
Ziedaar M. H. den Johannes Viator. Ik hoop dat het mij
gelukt is u duidelijk te laten zien den rooden draad, die door
het geheel loopt. Inderdaad, zulk een roode draad is er, dit
aan het adres van hen, die in minder dan geen tijd spreken
van duistere mystiek of iets dergelijks, als iets niet onmiddellijk zoo duidelijk is als 2 X 2 — 4.
Wat zal ik thans van het boek zeggen? Dat het vele
fraaie bladzijden telt? Dit is reeds gezegd en het is waar
ook. Vooral op het gebied van natuurschildering zijn er
bladzijden, die naar mijn bescheiden meening echte kunst te
genieten geven. Ik herinner 'b.v. maar alleen aan de schil~
dering van een lauw en nat voorjaar in het 6e hoofdstuk.
Toch komt het mij voor dat wij met dergelijke opmer~
kingen niet verder komen. Zal ik naspreken dat de vorm
dikwijls gezocht en gekunsteld is? Ook dit is reeds gezegd,
en ook dit is niet onjuist, maar ik heb reeds een dergelijke
manier van kritiseeren afgekeurd. Deze manier houdt in de
wereld het onware woord: „la critique est aisée." Wordt
zij geoorloofd geacht, dan staat de grootste kunstenaar ieder
oogenblik weerloos tegenover aanmerkingen van den eersten
den besten kruidenier. De vraag is immers: waar komt het
gezochte, het gekunstelde vandaan? 't Zou toch kunnen zijn
le défaut dune qualité. Het zij mij vergund de zaak wat
dieper op te halen. En dan wil ik eerst spreken over de
N. Gidsbeweging in 't algemeen, over deugden en verdiensten, die hier te roemen zijn. Zoo baan ik mij den weg om
eenigszins principieel te handelen over het précieuse; bij de
korte toelichting daarvan keer ik weer even tot den Johannes
Viator terug.
Waar ligt hier de verdienste? Het antwoord op die
vraag kan men op verschillende wijze formuleeren, en dat

234

wil ik hier dan ook doen, omdat ik zoo het eenvoudigst
de zaak, waarom het hier gaat, telkens onder eenigszins
andere belichting breng. Men kan beginnen te zeggen:
de N. Gidsmannen hebben onverwacht een grooten ' knuppel
geworpen in het literaire kippenhok, zoodat alle kippen
verschrikt over elkander gevlogen zijn in een hoek. Zelfs
de kippen, die nooit meer van het roest kwamen, zijn een
oogenblik onthutst geworden. Men moge opmerken dat deze
worp met den knuppel veelszins zonder gratie geweest is,
ik zal het niet tegenspreken, maar het is een verdienste
de waarheid gezegd te hebben, een aanslag gedaan te heb ben op het taaie leven der middelmatigheid. Dit is een ver- dienste onder ieder volk en in ieder land, waar hang naar
het roest voorkomt.
Men kan ook zeggen, en wij komen al dichter bij: de
N. Gidsmannen hebben principieel den oorlog verklaard aan
alle cliché's. Dit is, indien ik straks eenige reserve mag maken,
in mijn oog een groote verdienste. Men is misschien niet
aanstonds geneigd dit toe te stemmen. Het zij mij daarom
vergund mijn bedoelen nader toe te lichten, ik doe dan met~
een wat de mannen van deze beweging verzuimd hebben te
doen, n.l. eenigszins theoretisch rekenschap geven van hun
opvatting van kunst. Max Muller spreekt ergens van „a
disease of language", waaraan vele mythen hun oorsprong
zouden te danken hebben. Ik zou hier ook van een „disease
of language" willen spreken, waaruit allerlei letterkundige en
andere euvelen voortkomen. Ik bedoel dit: woorden hebben
de neiging, de hardnekkige neiging om zich te stellen in
plaats van de dingen. Dit gaat door op ieder terrein. B.v.
op het gebied van het praktische leven: hoeveel woorden
van barmhartigheid worden er in -de wereld gesproken zonder
de ontroering der barmhartigheid. Breid deze opmerking
maar uit, dan ziet gij telkens het woord staan, zich dringend
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in de plaats van het ding. --- Een ander voorbeeld : het
denken van alle, ook 'de eenvoudigste menschen is etymolor
gisch ingericht: als er iemand sterft, zal men niet rusten
eer men de oorzaak weet. De oorzaak? Gij bedoelt den
Latijnschen of Griekschen naam voor de oorzaak, het woord
voor het ding.
Op het gebied van de wetenschap is het bedoelde euvel
zeker niet te vinden? Het lijkt maar zoo. Hoe dikwijls moet
op het terrein der geestelijke wetenschappen gewaarschuwd
worden tegen wat de Engelschen gelukkig genoemd hebben
enti f ication, letterlijk het maken van wezens, het verheffen
van abstracties tot wezenheden, van denkvormen tot bestaansr
vormen, van begrippen en woorden tot dingen. Ook de
mannen van de natuurwetenschap kunnen, meen ik, het bekken
van Pilatus wel laten hangen. Of meldt de historie niet van
allerlei hypothetische entia, om maar alleen te noemen de
welbekende levenskracht? Inderdaad, hardnekkig en nagen
noeg ongeneeslijk is de neiging van woorden om zich te
stellen in de plaats van de dingen.
Breng dit alles nu over op het terrein der letteren, en gij
hebt de literaire doodzonde vlak voor u: woorden in plaats
van waarneming, scherpe waarneming, woorden in plaats
van emotie, woorden inplaats van intuitie. In den taalschat
liggen de cliché's voor natuurbeschrijving, b.v. voor de schil~
dering van een prachtigen zonsondergang, de handige woord~
zetter heeft ze maar voor het grijpen. In den taalschat liggen
de cliché's voor uiting van de diepste zielsemotiën, cliché's
voor de gansche toonladder van ons innerlijk gevoel, de
handige woordzetter heeft ze maar voor het grijpen. Het
is eigenlijk niet eens meer noodig dat daar binnen een mensch
zij, een innerlijk zelf, dat juicht of schreit. In den taal-schat
liggen de cliché's voor de beschrijving b.v, van een historisch
verschijnsel, die als beschrijving natuurlijk tot het gebied van
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de kunst behoort. Hoe komt het toch dat wij niet dikwijls
gevoelen dat een verschijnsel waarlijk getroffen is? Ligt het
altijd in afwezigheid of onvolledigheid der bronnen? Ik zou
denken van neen. Het antwoord moet, dunkt mij, zijn: omdat
niet zelden voorbij gezien wordt dat de voornaamste eisch,
die gelden moet voor het onderzoek, niet gelden kan en mag
voor de beschrijving. Voor het onderzoek is geen enkel détail
onbeduidend, voor de beschrijving is het geheel niet gelijk
aan de som van zijn deelen.
Met de vlugge hanteering van cliché's hangt ook samen
een wijd verspreide dwaling omtrent de verhouding, waarin
vorm en inhoud tot elkander staan, de dwaling n.l. dat men'
eenzelfde gedachte op verschillende wijze kan uitdrukken. Ik
kan niet anders inzien dan dat dit een groote dwaling is.
Van natuurkunde heb ik weinig of geen verstand, maar ik
heb toch wel een duister vermoeden dat b.v. verplaatsing
van atomen hier bij den lessenaar tengevolge moet hebben
verplaatsing van atomen daar bij de deur en nog veel verder.
Op het gebied van den geest, van de taal is het niet anders.
Brengt men schakeering in de uitdrukking, men wijzigt meteen
min of meer de gedachte zelve: nadruk, strekking, klimaat,
rapport met andere gedachten, het een of het ander wordt
bijna altijd eenigszins anders. Danken wij al onze cacogra-.
phiën niet aan de afwezigheid van dit inzicht?
Ik meen thans voldoende toegelicht te hebben de strekking
van mijn beweren dat de N. Gidsmannen principieel den
oorlog verklaard hebben aan alle cliché's, en ik hoop
eenige instemming verworven te hebben voor wat ik er op
volgen liet: in mijn oog is dit een groote verdienste. Zij
hebben weer helder en sterk en relief gebracht de twee
levensvoorwaarden voor ware kunst: zuiver waarnemen en
zuiver gevoelen. Zeker is dit door anderen en vroegeren ook
geschied, zij hebben in hun overmoed dit te veel vergeten,
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maar met dat al, zij hebben den moed gehad om deze dingen
hardop te denken in een tijd dat kans heeft redenaar ge~
noemd te worden ieder, die een rede houdt: dichter ieder,
die een vers maakt; schilder ieder, -die schildert; wetenschap~
pelijk man ieder, die straffeloos meepraat, omdat alle doorslaan
niet ieder oogenblik kan achterhaald en aangehouden worden.
Er is nog iets anders. Als kunstenaars hebben deze mannen
gevoeld het intiem verband tusschen het geestelijke en het
stoffelijke. In het gevoel, het besef van den samenhang van
geest en stof wortelt immers hun pogen om door schildering
van het uitwendige gedachten en gevoelens niet uit te drukken,
maar te wekken. Ik stem gaarne toe dat de toepassing van
dit inzicht dikwijls al te weelderig, veel te weelderig is, ik
kom zoo aanstonds daarop terug, maar het inzicht zelf is juist.
Ik ben reeds een en andermaal gekomen op de grens van
het gebied, waar ik meen dat hun gebreken liggen. Dit
gebied is, kort gezegd, het eigen gebied van hun deugden.
Hun eischen omtrent zuiverheid van waarnemen en gevoelen
eenigszins nader omschrijvend, zou men ook kunnen zeggen:
zij leggen allen nadruk extensief op volledigheid, intensief
op het eigene en persoonlijke in waarneming en gevoel. Dit
volledige, wordt niet zelden verkregen enkel door de som
van de deelen, dit eigene en persoonlijke wordt dikwijls het
willekeurig en grillig individueele. Hier ligt de bron van het
gekunstelde, het précieuse en prétentieuse, dat men, en zeer
terecht, in hen laakt. Voor het eigene in sensaties en sentimenten meent men eigen, liefst nieuwe woorden en woordverbindingen noodig te hebben. Van Eeden is in dit opzicht
nog de minst schuldige. Hier is inderdaad een groote dwaling.
Immers voor de uitdrukking van het eigene en persoonlijke
is, dunkt mij, meestal geen nieuw woord, enkel een artistiek
gebruik van den ouden taalschat noodig.
Ik heb nog slechts de kleinste helft van een groot gebrek
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genoemd. Men zou deze mannen naar oud Griekenland
willen zenden, opdat diep in hun ziel gegrift werd de gouden
regel van het ,uez^oov aQto-rov. Neen, zij kennen veelszins
geen maat: zij f otograf eeren te veel wat het uitwendige
betreft, zij appuyeeren te veel in de zaken des gevoels. Van
de fraaie bladzijden, waarop van Eeden ons beschrijft hoe
zijn liefde kwam, gaf ik maar de kleinste helft. Ik zou de
voorbeelden zeer gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen.
Deze mannen gelooven niet in de juistheid van een opmerking,
die ik onlangs vond bij een Engelsch schrijver, de opmerking
betrof de schilderkunst, maar zij raakt ook de andere kunsten:
,,painting reaches its highest aim, when it carries us beyond
painting, when it is not merely itself a creation, but makes
the spectator creative". M.a.w. zij gelooven niet dat er in
ieder mensch een kunstenaar leeft, zij het dikwerf een mishandeld kunstenaar. En toch met de wereld zou het uit zijn,
als b.v. een schilder, met den vinger bijwijzend, ons de asso~
ciatieve beteekenis van de figuren op zijn doeken breedvoerig
zou moeten uitleggen. Toepassing op het terrein, waarop

wij hedenavond ons bewogen, is wel overbodig.
Ik besluit: op de aangegeven gronden kan een boek als
Johannes Viator als geheel mij niet bevredigen. Maar het is
en blijft m. i. een zeer belangwekkende, van groot talent en
groote artisticiteit getuigenis afleggende uitwerking van de
bekende slotwoorden van den Faust, die een kort begrip
zouden kunnen heeten van de wereld- en levensbeschouwing
van den Viator:
„Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnisz;
Das Unzulangliche,
Hier wird's Ereignisz;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist es gethan;
Das Ewig%Weibliche
Zicht uns hinan."

DE VERHOUDING
VAN DEN EVANGELIEDIENAAR TOT DE
NIEUWE STROOIvIING IN DE LITERATUUR
VAN ONS VADERLAND.

DE VERHOUDING VAN DEN
EVANGELIEDIENAAR TOT DE NIEUWE STROOMING IN DE LITERATUUR VAN ONS VADERLAND 1
)

Geachte Hoorders!
Ik begin mijn inleidend woord met een korte persoonlijke
mededeeling, de mededeeling n.l. dat het aangekondigde
onderwerp niet door mij, maar door het Moderamen uwer
vergadering aan de orde gesteld is. Ik werd voor de inleiding
van dit onderwerp gevraagd. Is deze mededeeling belangrijk?
ja en neen. Neen, want wat doet het er eigenlijk toe wie
het vraagpunt stelde? Ja, indien men bij het inzien der agenda
mocht gedacht hebben: daar is zeker bij ' het stellen van deze
vraag eenige persoonlijke voorliefde van den inleider in het
.spel geweest. Dit is wezenlijk niet het geval geweest, en ik
ben gelukkig dit zoo stellig te kunnen verzekeren, omdat nu
dadelijk op de vraag, die ons zal bezig houden, een ander
en beter licht valt. Zonder mijne mededeeling had men al~
licht kunnen denken aan een min of meer onschuldige per
soonlijke liefhebberij, nu weet men — en men zal er mee
1 ) Dit kort, uit den aard der zaak onvolledig woord van inleiding,
waaruit ik om den toegemeten tijd alle „Belegstellen" wel moest
weglaten, werd uitgesproken op de vergadering der Ned. Hers.
Predikanten:Vereeniging van 29 April 1896. Ik geef het hier, op
onbeduidende kleinigheden na, onveranderd weer zooáls het uit l
gesproken werd.
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willen rekenen — dat de mannen, die het Moderamen uwer
vergadering vormen, zelven de vraag overwogen en na over~
weging zóó belangrijk gevonden hebben dat zij ze u ter
bespreking aanbieden: hoe staat de dienaar van het Evangelie,
hoe moet hij staan tegenover de nieuwe strooming in de
literatuur van ons vaderland? Het Evangelie is er dus in
gemoeid en de dienaar van het Evangelie is er in gemoeid:
zoo meent althans uw Moderamen en ik meen het ook wel.
De zaak draagt nu, gij zult het mij wel toestemmen, een
onvermengd ernstig karakter. En dit levert weer twee nieuwe
voordeelen op.
Vooreerst is er nu geen gevaar dat wij zullen blijven hangen
aan wat de Franschen noemen: le petit cóté des choses.
Och neen, dat moeten wij niet doen. Het zou aan mij slecht
besteed zijn, als straks in de discussie iemand mij zou willen
toevoegen: wat hecht ge toch zooveel gewicht aan de nieuwe
strooming in de letterkunde, kent gij wel die mal gestileerde
bladzijden in „de N. Gids?" Ik zou er niet eens tegenoverstellen
menige fraaie bladzijde, waarop een hooge kunst onbetwiste
triomfen viert. En ik zou dat niet doen, eenvoudig omdat ik
niet houd van zulk beginselloos loven en bieden. Is de zaak
werkelijk zoo eenvoudig en zoo gemakkelijk uit te maken,
als mijn onderstelde interpellant zou meenen, laten wij elkander
dan voorstellen om van avond te gaan wandelen. Neen, ik
acht het heelemaal niet belangrijk en wel wat heel goedkoop
altijd weer den vinger te leggen bij wat men dan noemt:
die mal gestileerde bladzijden, tenzij dan met het doel oneens een antwoord te zoeken op de wèl belangrijke vraag:
waar zou toch dat wilde en geweldige, dat overdadige en
wulpsche en onstuimige, dat énorme en gewild-ongewone in
dien stijl vandaan komen? En dan is er nog al een belang
rijke vraag: hoe zou het toch komen dat vele van onze
jonge menschen zoo gretig, bijna zeide ik zoo hongerig grijpen
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naar deze letterkunde? In den kring van zulke overwegingen
vergaat een verstandig en zeer zeker een christelijk mensch
de lust om grappen te maken over staaltjes van taal~ en
stijlverworging in „de N. Gids."
Het tweede voordeel, waarop ik het oog had, hangt met
het reeds gezegde samen. Als de vraag, die ons zal bezig
houden, wezenlijk een ernstig karakter draagt, zal het niet
aangaan — wat toch zeker ook niemand zou begeeren --^
om er ons van af te maken met algemeenheden, met groote,

wel luid klinkende maar toch eigenlijk niets zeggende woorden.
Zoo gemakkelijk - en zoo spoedig is het gezegd: wat is er
veel hols en leegs in de jongste letterkunde, hoeveel zelf~
bespiegeling daar, die zooveel van zelfuitstalling heeft, etc.
Ik zal de laatste zijn om wat er waars kan zijn ook in zulke
algemeene uitspraken te ontkennen. Maar waarlijk, zoo komen
wij er niet. Ik moet al wederom vragen: als de zaak wer~
kelijk zóó eenvoudig kan afloopen, wat heeft uw Moderamen
dan toch bewogen om ons hier samen te roepen? Neen, de
zaak staat anders. In zulke algemeene uitspraken ontbreekt
het, juist omdat zij zoo niets~zeggend algemeen zijn, aan
tweeërlei: het onbreekt aan wijsgeerig oordeel, en het ontr
breekt aan de liefde, die de teekenen der tijden tracht te
verstaan.
Het ontbreekt aan wijsgeerig oordeel, als wij niet in staat
zijn deze nieuwe strooming in de letterkunde van ons vader- land te verstaan en te beoordeelen uit de eigen kern der
wijsgeerige wereld~ en levensbeschouwing, die er natuurlijk
achter is, gelijk dit het geval is bij iedere letterkunde van
eenige beteekenis. 1) En het ontbreekt aan de liefde, als
1 ) In zijn Histoire de la littérature f rancaise au dix:huitième siècle
(1881), introduction, p. 12 zegt Vinet: „entre la littérature et la

philosophie it existe une contiguité naturelle; on ne peut cultiver
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wij niet in staat zijn haar te verstaan en te beoordeelen
uit het eigen intieme hart van ons christelijk geloof. Wat
dit laatste betreft, wijs ik op Vinet in zijn bizonder belang~
rijke studiën over de Fransche litteratuur. Alsof het geval
spreken moet, gewaagt ook hij van een hol en hongerig
mysticisme (un mysticisme creux et affamé) in de letterkunde
van zijn tijd. En wat zegt hij nu? Hij zegt: dat hol en
hongerig mysticisme komt ten deele van en door het Chris~
tendom. „Waar het licht van het Evangelie niet geheel
doordringt, daar werpt het toch langs allerlei omwegen een
vreemd schijnsel in de zielen; waar het de vreugde niet
brengt, brengt het de ontgoocheling." „Line mélancolie subtile,
un mysticisme creux et affamé, est le contrecoup du christin

anisme dans les ámes pro f ondes ou délicates qui ne sopt
pas devenues chrétiennes; it a fait, en entrant dans le monde,
un grand vide dans les ámes qu'il n'a pas rem plies...... De
là ces tourments autrefois inconnus, de là ces rêveries ener~

vantes des ámes dépossédées, de là cette poésie qui se
nourrit d'ellermême, et qui, faute d'une immensité pleine,
s'empare d'une immensité déserte, d'une immensité de douleur,
autre infini pour un être dont 1'inf ini est la véritable portion,
le besoin éternel, l'incorrupti'ble symbole!" 1 ) Vinet handelt o.a.
ook over Victor Hugo. Hij schenkt Hugo geen enkele van zijn
niet geringe gebreken, waaronder ook behooren gebrek aan
fond, leegte van gedachten. Van diens Voix intérieures zegt
hij dat er wel diepe gedachten in zijn, maar dat toch de eigen~
lijke diepte ontbreekt, de wezenlijke intimiteit, die er volgens
exclusivement Fun de ces domaines et négliger entièrement l'autre;
une grande époque litteraire sera toujours une époque de pensée. La
pensée n'y revêtira pas toujours la forme philosophique, mais elle en
possèdera le fond; les poètes eux.mêmes peuvent être philosophes."
1 ) Etudes sur la littérature f rancaise au dix.neuvième siècle 1857
tome III p. 22 en v.; de eursiveering is van mij.

245
Vinet eerst is, als er werkelijke aanraking is tusschen God
en de ziel. En waarom ontbreekt nu die diepte en intimiteit?
Omdat Hugo niet kennen zou wat Vinet noemt „le besoin
de sanctification et de salut ?" Neen, maar „parce que ce
besoin n'est pas encore chez lui le maître". i) Mij dunkt,
een zoodanige kritiek is toch wel wat anders dan al dat
gesnap over holheid en leegte in de nieuwste letterkunde,
waarna men overgaat tot de orde van den dag, zonder
eigenlijk iets uitgegeven te hebben. Ik voor mij blijf liever
in gezelschap van Vinet.
En dan is er nog iets. Het mystieke in Plato acht men
belangrijk. Toch niet omdat het Plato is? Het mystieke bij
de Neoplatonici acht men belangrijk. Het neoplatonischmystieke b.v. in de godsidee van Augustinus acht men belangrijk. Maar houdt nu onze belangstelling in eens op, als
wij de niet twijfelachtige herleving van het antiek, het paganistisch ideaal vlak in onze omgeving aanschouwen kunnen?
't Is wel een vreemde, problematische kennis van het ver~
leden, die ons stomp zou maken voor overeenkomstige ver~
schijnselen in het heden!
Ik ga nu onverwijld kortelijk vier vragen beantwoorden:
wat hebben de mannen der jongste letterkundige generatie
ons gegeven?
wat hebben zij ons te veel gegeven?
wat is het fond van hun wijsgeerige gedachten?
wat hebben wij hun te geven?
Wat hebben de mannen der jongste letterkundige generatie
ons gegeven? Mijn antwoord is: zij hebben gesteld een hoog
ideaal van kunst, zij hebben ons, allereerst door hun protest,
gegeven een hooge idee van kunst. Of wij het willen weten
of niet, zij hebben er bij ons allen den schrik ingebracht.
1

) t. a. p. Tome II, p. 321.
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Ach, de meeste Nederlanders hadden het weer vergeten dat
b.v, stijl iets anders is dan een „kwestie van vorm ", zoodat
men inhoud en vorm wel zou kunnen scheiden, welke scheiding
dan op hare beurt weer meebrengt dat men gaat spreken
van een „mooien stijl" en dergelijke zotheden. Neen, men
wist het niet meer dat stijl wel iets te maken heeft o.a. met
zuiver denken, of om alles in eens te zeggen: met dat doordringen in de substantie der dingen, dat men eens moet bestudeeren bij Shakespeare. Dit alles was men vergeten.
De mannen der jongste letterkundige generatie dan, zeide
ik, hebben ons, allereerst door hun protest, gegeven een
hooge idee van kunst. Al zouden zij verder geen letter geschreven hebben, die hun aanspraak kon geven op eenige
onsterfelijkheid, in dat protest zijn en blijven zij, dunkt mij,
ontvankelijk. Waartegen ging dat protest? In onze letterkunde,
die onmiddellijk vooraf ging aan hun optreden, was er, als
ik zoo even reeds aanduidde, gekomen een groote daling.
De ouderen, die wij hoogelijk eeren, wier - namen gij allen
kent, zonder dat ik ze noem, die ouderen zwegen, en wie na
hen aan het woord kwamen of liever wie na hen het woord
namen, waren gevormd onder het régime van wat ik
ergens genoemd heb: hollandsch intellectualisme. Wat is de
vrucht geweest en wat is nog in alle vertakkingen van het
onderwijs en dus in allerlei kringen van ons volksleven de
vrucht van dat hollandsch intellectualisme? In vier woorden
kan het gezegd worden: veel weten, niet veel kennis, weinig
gedachte, heelemaal geen geest. Voor de letterkunde beteekent
dat de bloeitijd der cliché's. Wat is de letterkundige dood~
zonde? Immers dit, dat woorden zich stellen in de plaats van
de dingen, immers dit, dat wij woorden krijgen in plaats van
waarneming, woorden in plaats van emotie, woorden in plaats
van intuitie. Dan is er het cliché. Welnu, tegen deze cliché's,
tegen de alle leven doodende conventie zijn de mannen der
-
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nieuwe beweging — opgetreden is het woord niet — aan~
gestormd moet ik liever zeggen. Ik erken: de gratie was
daarbij dikwijls afwezig, maar...... zij heeft de. waarheid niet
meegenomen. Er is hier naar mij voorkomt een groote ver
dienste, die ik voor mij althans niet gaarne zou -willen ver~
kleinen. Wat deze mannen willen, heeft een hunner, in aansluiting aan Wordsworth, toch zeer kalm en eenvoudig aldus
uitgedrukt: ieder beeld is uiting van het gevoel van zijn
dichter, en kan niet uiting zijn van iemand anders gevoel.')
Wie deze eenvoudige waarheid wil ontkennen of, wat niet
moeilijk is, wie er een caricatuur van wil maken, moet het
weten, maar hij kroont daarmee de rhetoriek, anders gezegd
de banale gemeenplaats.
Ik had mij gevleid dat dit protest tegen cliché's in betere
aarde zou gevallen zijn bij christenen, en vooral bij voorgangers
der gemeente. Om drieërlei reden. Vooreerst treden wij zelven
toch nog al eens op tegen doode vormen en dringen wij
immers aan op een eigen, op innig zielsleven. Voorts 'belijden
wij te gelooven in een persoonljken God, zeggen wij te
kennen en lief te hebben een persoonlijken Heiland, waaruit
toch volgt dat wij verlost zijn uit „de ijdele wandeling" ook
in het conventioneele, in doode vormen en gemeenplaatsen.
Iemand onzer heeft eens gezegd: op de stem des H. Geestes
ben ik iederen dag bereid mijn overtuigingen te herzien en
als het moet op te geven. 2 ) Men kan dat ridiculiseeren
door te zeggen: zoo iemand is woensdagmorgen orthodox
en donderdags misschien een beetje modern. Maar men kan
zulk een woord ook verstaan als uiting van zielsbegeerte
naar levende imitatie van Hem, van wien gezegd kon worden
1) Albert Verwey in een overigens weinig diepgaand artikel over
Frederik van Eeden, Kunstwereld, 1894 no. 3.
2) Prof. Gunning (Leiden) heeft dit ergens gezegd, ik weet op
't oogenblik niet waar.
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dat Hij alleen deed wat Hij den vader zag doen. Dan is
het uit met alle cliché's. En in de derde plaats is het gevaar
juist voor voorgangers der gemeente zoo groot om door
cliché's innerlijk geschaad te worden. Men hanteert altijd
weer de vormen, de beelden, de klanken der dingen en wel
dezelfde of nagenoeg dezelfde vormen en beelden en klanken,
het gevaar is zoo groot dat men ongemerkt verwijderd raakt
van de dingen zelve. Synoniemen en apposities en superlatieven
doen hier veel kwaad. Synoniemen: men spreekt van de liefde
Gods, en in éénen adem noemt men de ontferming Gods en
de barmhartigheid Gods en de neerbuigende goedheid Gods.
Een zoodanig achteloos gebruik van het zinverwante voert
tot het zinledige. -- Apposities: zonder aanleiding of noodzaak noemt men den Heer telkens Zoon van God, of
Zoon des menschen, en Paulus is altijd weer de groote
heidenapostel. In Jozef's hof gaat het anders: ter aanduiding
van haren Heer spreekt Maria van Hij en Hem: Heer,
zoo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd
hebt, en ik zal hem wegnemen. — Superlatieven: men kan het
er gerust voor houden dat de kalme positives in den regel
het dichtst bij het leven, bij het innigst gevoelde leven is.
Vele adjectieven verdringen de zaak waar het om te doen
is, vele superlatieven geven aan de menschen alleen het
volle gewicht aan woorden. Ook met het oog hierop besta~
deere men eens het onderwijs van den Heer: hoe weinig
adjectieven hier, en ik herinner mij geen enkelen superlatief.
De innerlijke verwoesting door cliché's is natuurlijk het
grootst, als niet enkel de woorden en uitdrukkingen, die wij
bezigen, cliché's geworden zijn, maar als ook een deel van
onze overtuigingen zelve cliché werd, als van een mensch
moet gezegd worden: deze mensch gelooft niet meer, hij
gelooft alleen nog dat hij gelooft.
Misschien stemt men het mij toe dat het protest tegen
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cliché's bij nader inzien dieper gaat en gevoeliger raakt dan
men eerst meende, dat dit protest ook ons wel iets te zeggen
heeft. Maar men wil vermoedelijk vragen: hebben de mannen
der nieuwe beweging ook nog iets anders gedaan, hebben
zij niet enkel een hoog ideaal van kunst gesteld, maar heb~
ben zij zelven dat ideaal nu ook vervuld? Het antwoord
op die vraag is niet gemakkelijk. Mijn antwoord zou zijn:
het water van de zee kan niet afwasschen dat ' zij tal van
fraaie, bizonder fraaie bladzijden geschreven hebben, waar~
aan een kleine kritiek wel knabbelen kan, maar waarop
zij toch haar tanden stomp zal knagen. Vooral op het
gebied van natuurbeschrijving en beschrijving van stemmingen
zijn er gouden dingen gezegd, waarop men niet moest
afdingen, en waarop het niet baten zal iets af te dingen.
Maar ik kan nog niet gelooven dat deze mannen geschapen
hebben wat men noemen mag een blijvende letterkunde, een
letterkunde van eersten rang. 1
)

Hier kom ik tot de tweede vraag, die ik stelde: wat hebben

of zooals ik deze vraag reeds
duidelijker aldus formuleerde: vanwaar komt toch het wilde
en geweldige, het overdadige en wulpsche en onstuimige,
het énorme en gewild-ongewone in hun stijl? Er zijn hier
waarschijnlijk allerlei oorzaken te noemen. Allereerst denk ik,
met het oog op hun brooddronken-felle polemiek, aan de
zich telkens herhalende historie van den kort gehouden jongen,
die alles kort en klein slaat, zoodra hij de prikkelende lucht
der vrijheid opsnuift. Ik kan hun die polemiek niet zoo kwalijk
nemen. Ach, het hollandsche intellectualisme, dat nooit iets
begreep en wel nooit iets begrijpen zal van het woord van
Vauvenargues: de dingen, die wij het best weten, zijn de
dingen, die wij niet geleerd hebben, dat hollandsche intelr
deze mannen ons te veel gegeven,

1)

Bij dit woord denk ik b.v. aan Shakespeare.
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lectualisme had de menschen zoo kort gehouden, het had de
zielen zoo neergetreden, het had van de menschen nummers
gemaakt, armen van ziel, o zoo bedreven in de kennis van
stampers en meeldraden, maar zonder ooit een wezenlijke
bloem wezenlijk gezien te hebben.
Ik denk al verder aan de sterke gravitatie van het weten-schappelijk, van het wijsgeerig denken naar het onpersoonlijke.
Kan er tegen deze gravitatie ook reactie zijn in die onbesnoeide
en jubelende bemoeiing met zich zelven, die wij bij de jon-'
geren vinden? Zij maken zoo al den indruk van iets in te halen,
van zich schadeloos voor iets te stellen. Inderdaad, in de liefde
voor het schoone herneemt het persoonlijke een klein deel van
zijn rechten, maar om op dezen weg spoedig zijn vollen rechts~
titel, die alleen bij het geweten berust, voor goed te verliezen.
Ik denk in de derde plaats aan het meer geziene verschijnsel dat in tijden van twijfel en vermoeidheid des geestes
de drang naar de natuur zoo sterk, zoo stormachtig kan zijn.
Ik heb mij zelf ook afgevraagd of de schuld voor een deel
ook bij ons kon liggen. Als de menschen hardhoorig zijn,
moet men wel luid en nadrukkelijk spreken. Er zijn bv.
kringen, waarin een geestigheid niet anders dan onderstreept
aan haar adres kan komen.
Maar de eigenlijke oorzaak van het verschijnsel, dat ons
bezig houdt, ligt dieper. Laat ik haar thans noemen. Als de
levende God wordt losgelaten, is het zeker gedaan met allen
werkelijken godsdienst, maar dan is het niet gedaan met alle
religieuziteit, dan is het niet gedaan met de bijna nooit geheel
stervende behoefte aan, den bijna nooit geheel stervenden
drang naar vereeren. Deze onvervulde behoefte wendt zich
nu tot, werpt zich nu op de natuur, de natuur in een van
haar verschijnselen, of de natuur in haar verborgen achtergrond en kern, de natuur gevoeld en gedacht als eenheid.
Deze behoefte werpt zich op de natuur, zeide ik, de uitdrukking
,

251
is misschien nog te zwak, want er is hier inderdaad iets onstuimings en stormachtigs, en dat niet maar toevallig, maar
voortvloeiende uit het wezen der zaak. Men vraagt te veel
van het eindige, men moet van het eindige te , veel vragen,
omdat men eeuwige behoeften heeft, en nu overvraagt men.
Kardinaal Newman drukt het zoo goed uit in een van zijn
preeken: „wij mogen inderdaad geschapen dingen liefhebben
met groote innigheid, maar als deze liefde gescheiden is van
de liefde tot den Schepper, is zij als een stroom, geperst
wordende door een eng kanaal: onstuimig, geweldig, troebel."
Zoo is het en zoo is het op ieder gebied van kunst. Onkundigen hebben gestaan voor de schilderijen van Vincent van
Gogh en zij hebben gezegd: deze man is krankzinnig, men
had moeten zeggen: hier is de dronkenschap van het pan
theistisch natuurgevoel. Hier is een menschelijke ziel betooverd,
dronken gemaakt, bedwelmd door de zwoelwulpsche natuur
van midden.Frankrijk; de ziel van den kunstenaar is hier
geen meesteresse meer van zich zelve, zij onderscheidt zich
niet langer van wat zij bewondert, al het ethische is hier weg,
zij is betooverd door de natuur als de vogel door de slang.
Van deze dronkenschap des gevoels, van dit overvragen
zal natuurlijk in de letterkunde de stijl van een auteur de
kenteekenen moeten vertoonen. En zoo is het inderdaad
met de nieuwe letterkundige beweging. Wat men ook in
den stijl van deze mannen moge kunnen prijzen, en dat is
waarlijk niet weinig, men zal niet kunnen prijzen, omdat het
er meestal niet is, men zal niet kunnen prijzen den eenvoud,
de kuischheid, de discretie, wat ik zou willen noemen: de
onschuld van den stijl. Er is hier dikwijls wat de Franschen
noemen: le style prodigue, le style ambitieux. Er is hier
zoo dikwijls overdaad, er is hier verdoenlijkheid, er is hier
verblindende rijkelijkheid, ik durf niet altijd zeggen: er is
hier rijkdom. Er is hier dikwerf niet wat meer is dan alle
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kracht, nl. ingehouden kracht. Zelden blijft men aan dezen
kant van de uitdrukking eener gedachte, men geeft gaarne
veel en alles uit. De stille uitdrukkingen, waarin een auteur
zich verloochent en waardoor hij toch ten slotte zijn letter
kundig leven behoudt, die stille uitdrukkingen zijn te tellen.
Deze mannen vergeten dat het ook op het gebied van den
stijl een lofspraak is: te sterk om geweid te gebruiken; zij
vergeten dat de kracht van een indruk zooveel grooter is,
als hij het werk is ook van dengene, die hem ontvangt.
Men zou soms tot de mannen van deze beweging willen
zeggen wat Vinet aan het adres van Victor Hugo zeide:
,ik zou willen dat Hugo dezen brand van beelden en
metaphoren eens bluschte, ambitiosa recidat ornamenta." 1
Met dit alles staat in verband hun ongezonde voorliefde
voor nieuwe woorden en woordverbindingen, hun pogen
om de dingen weer jong te maken door ongewone woorden
en woordschikkingen. Dat jong maken van de dingen is
heerlijk, maar op dezen weg zal het toch niet gaan, vrees
ik. Op zich zelf is er natuurlijk niet het minste bezwaar
tegen de vorming van een nieuw woord, welk bezwaar zou
er tegen kunnen zijn? Maar ik meen dat men nog een heel
eind komt door een artistiek gebruik van den ouden taal~
schat, ik meen dat de laatste ban van den ouden taalschat
nog niet opgeroepen is. En ik meen zeer stellig dat wie in
den regel van den ouden taalschat, zonder geweld te gebruiken,
niet gedaan kan krijgen wat hij verlangt, de schuld daarvan
niet bij dien taalschat, maar bij zich zelf te zoeken heeft.
Om thans mijn oordeel saam te vatten. Er is in deze
letterkunde iets onrustigs, iets zeer afmattends; men ondergaat
den eenen indruk na den anderen, de eene sensatie na de
andere, men wordt geinundeerd door indrukken en sensaties,
-S

)

1

) t. a. p. Tome II, p. 279.
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maar de „weerstand der gedachte" ontbreekt. Wat een
letterkunde waarlijk klassiek maakt, dat is hier niet of althans
te weinig, nl. evenwicht van verbeelding en gedachte, evenwicht van gevoel en gedachte, en dan wat Vauvenargues
heeft durven noemen: penser pour soirméme. Slaaf sche
afhankelijkheid kennen deze mannen niet, maar zij weten
niet dat er ook slaafsche onafhankelijkheid is. Ach, er is te
veel préoccupatie met zich zelven, te veel ongeduld, te veel
drukke bemoeiing en forsche inspanning om zich te doen
verstaan. In één woord: er is in deze letterkunde een groote
kracht, er is op de hoogtepunten der extase, der mystieke
contemplatie, waarop men ons brengt, een groote stilte, die
men soms fraai uitbeelden kan, maar er is hier niet de
groote, de heerlijke Rust, die er immers eerst dan zijn kan,
als 's menschen allerdiepste behoefte, zijn behoefte aan ver~
zoening niet buiten rekening gelaten wordt. Of om het
toegankelijker voor ieder uit te drukken: als niet in het
denken en evenmin in de gevoelsweelde der contemplatie
en extase, maar als in het ethische de kern van ons wezen
gezocht en gevonden wordt.
Ik ben ongemerkt reeds eenigszins gekomen in de beantwoording van mijn twee laatste vragen, die . ik thans bij
elkander neem: wat is het fond van hun wijsgeerige ge~
dachten, en wat hebben wij hun te geven? 't Is ons misschien
reeds eenigszins duidelijk geworden dat wij leven midden in
de renaissance van het antiek, het paganistisch ideaal, mid~
den in de sterke opbloeiing van een pantheïstische wereld~
en levensbeschouwing. Ik bedoel dit alles natuurlijk als
zuiver wetenschappelijke kenschetsing. De mannen der nieuwe
letterkundige beweging zijn allen, bewust of onbewust, pan~
theïsten. Frederik van Eeden verraadt duidelijk de verwantschap van zijn denken nu eens meer met de Platonische of
liever Neoplatonische speculatie, dan weer met de Indische
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pantheïstische mystiek. In beide gevallen is er één strekking.
Maeterlinck 1 ) noemt ons in de voorrede voor zijn vertaling
van l'ornement des noces spirituelles van Ruysbroeck de
pantheïstische auteurs, die zijn geestelijke gidsen geweest zijn,
daaronder den Alexandrijn Plotinus in de eerste plaats:
„een eenigen gids ontmoet ge nog op die eenzame hoogste
toppen der contemplatie en extase, hij alleen kan ons nog
een laatste aanwijzing geven „vers ces mystérieuses Iles de
feu et ces Islandes de l'abstraction et de l'amour." Die gids
is Plotinus. Anderen uit dezen kring vertalen Spinoza, en
van al deze denkers en dichters wordt gezegd dat zij weer
met blijde stelligheid gaan over Spinoza's levensgrond."
Wellicht wordt het ons hier duidelijk waarom zoo vele
van onze jonge menschen zoo gretig, zoo hongerig grijpen
naar deze letterkunde. Is het ook, omdat men merkt dat er
hier althans weer eenige bemoeiing met de ziel, eenige be
moeiing met innerlijk leven is? Men mag ten minste weer
een ziel hebben, dat was langen tijd niet geoorloofd. Een
groote, sterke schijn van verlossing is hier uit de dorheid
van het verstandelijk ongeloof. Aan de fel gejaagde en ge~
slagen ziel wordt ten minste weer toegegeven dat we nog
wel iets anders noodig hebben in 't leven dan een diploma,
een acte middelbaar, of wat daaronder of daarboven is. De
ziel mag weer zich geven, zich verliezen zelfs in opgetogen~
heid, in dronkenschap des gevoels. De menschen willen
weer het mystieke, het mysterieuze, zij willen de extase, de
contemplatie, zij willen een zekere vroomheid, een zekere
religie. Wat ontbreekt hier dan? Hebben wij op deze vraag,
nog een ander dan een dogmatisch antwoord? Weten wij
wat pantheïsme is, niet maar uit een definitie, maar omdat
1 ) Ik mag immers dezen Belg wel noemen in een bespreking van de
literatuur van ons vaderland.
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onze ziel met deze dingen in aanraking gekomen is? Gevoelen
wij dat ons de kans geboden wordt om te toonen wat wij
dan meer dan alle dezen bezitten in Christus? Zoo roerend
is de ingehouden jubel, als Augustinus in zijn Con f essiones ons
beschrijft hoe hij uit de contemplatie der Neoplatonici tot
het fundament der godvruchtigheid (solidamentum pietatis) in
Christus kwam. „En ik zocht den weg om tot sterkte te
komen, waardoor ik u, o Heer, genieten mocht, maar ik
vond hem niet, totdat ik omhelsde den Middelaar Gods en
menschen...... Iets anders is het van een hoogen wild
begroeiden bergtop het vaderland des vredes te aanschouwen,
maar den weg daarheen niet te vinden, iets anders is het
zeker te wandelen op den weg, die daarheen voert en die
door den Heer der Heirscharen bezorgd en bewaard wordt." 1
Teerder kan het niet, maar ook niet snijdender. Van het
pantheïsme scheidt ons maar één ding, en dat is de ontzag~
lijke ervaring van de zonde. Ach neen, het woord doet er
niets toe en het geredeneer over deze dingen evenmin; hier
is, dit zie men klaarlijk in, een scherp ingesneden onderscheid
van zielsweg. Verstaan wij den jubel van Augustinus?
In zijn „Passeur d'eau" teekent een der jongeren 2 ) ons
den veerman, die met bovenmenschelijke krachtsinspanning
van den oever af en over de hoog tegen hem optuimelende
golven tracht heen te komen, want altijd door blijft eene
hem roepen daar aan de overzijde der wateren. Van oogenr
blik tot oogenblik wordt de inspanning grooter, koortsachtiger,
wanhopiger, want van oogenblik tot oogenblik ook schijnt
de roepende daar aan de overzijde weg te deinzen uit het
gezicht. Het stuur van de boot wordt weggeslagen, riem
)

1) Boek VII, 27; men leze het heele hoofdstuk, waarin de tegen.
stelling klassiek beschreven wordt.
2) Emile Verhaeren, les Villages illusoires.
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na riem breekt af en wordt weggespoeld naar zee. En dan
heet het aan het slot:

„Le passeur d'eau les bras tombants
S'affaissa morne sur son bane,
Les reins rompus de vains efforts,
Un choc heurta sa barque à la dérive,
Il regarda, derrière lui, la rive;
Il n'avait pas quitté le bord."

Il n'a pas quitté le bord. Dat waagt de gemeente van
Christus te zeggen van elk, die de „verlossing in Christus
jezus" niet kent: hij blijft, ook bij de ongeloofelijkste inspan
ning, aan den kant, waar hij staat. Zij zelve jubelt van een
„overgezet zijn in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde."
Hier geldt het geen slechts-dogmatische geschilpunten; wie
het meenen mocht, verstaat niet het diepe woord: the
ultimate rest of the lover's confidence is the love of another.
Hij weet zeker niet waar het om gaat, maar weten wij het?

DE GODSDIENST VAN BUDDHA.

I. VAN DIJK. III.

DE GODSDIENST VAN BUDDHA.')

M. H. Ik wil heden avond tot u spreken over den gods~
dienst van Buddha, het Buddhisme. Dit onderwerp is belangrijk
om drieërlei reden.
Vooreerst is het Buddhisme een belangrijke godsdienst
reeds om het getal. Ik geef u, zeer globaal, een religieuze
statistiek der menschheid: er zijn 432 millioen Christenen
daarvan 218 m. Katholieken, 123 m. Protestanten, 83 m.
Grieken) , 120 m. Mohammedanen, 8 m. joden, 503 m. Budd~
histen, 138 m. Brahmavereerders, 234 m. Fetischdienaars. Dat
wil dus zeggen, dat de naam van Buddha voor ruim een
derde van ons geslacht het hoogste en beste vertegenwoorr
digt. Deze naam drukt voor millioenen uit wat hun boven
alles vereerenswaardig toeschijnt. Het beeld van Buddha is
inderdaad het middelpunt voor geloof en leven van talrijke
geslachten.
Het Buddhisme is al verder belangrijk, omdat het op
't oogenblik een sterke propaganda drijft, in Londen, Duitschr
land etc. Vanwaar die propaganda? Zij kan moeilijk wortelen
in het Buddhisme zelf. Wij moeten de vraag dus anders
stellen, aldus : waardoor oefent het Buddhisme zulk een
sterke aantrekkingskracht uit op een deel van de Westersche
menschheid, hoe komt het dat men in de laatste tientallen
jaren zoo toegankelijk is geworden voor Buddhistische stem~
mingen? -Het komt mij voor dat Prof. Weinel in zijn boekje:
1

) Lezing, gehouden in kleiner kringen.
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Jezus Christus im XIXten Jahrhundert gelijk heeft, als hij
zegt: dat komt van -de algemeene vermoeidheid. De menschen
hebben vermoeide vleugels gekregen. Men heeft de cultuurgoederen bij hoopen in ons huis geworpen, de bewoner van
dat huis is daardoor in verlegenheid, in verwarring, in onrust
geraakt. In het innerlijk leven van velen is er geen stilte,
geen vastheid, geen rust meer. Zij hebben geen kompas
meer en nergens vasten ankergrond. Menigeen verkeert in
de stemming van de bekende woorden uit des Wandrer's
Nachtlied van Göthe:
„Ach, ich bin des Treibens milde,

Was soil all der Schmerz and Lust,
süszer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!"

En nu komt het Buddhisme met zijn boodschap, zoo niet
van vrede, dan toch van rust, absolute rust. Zou het mogelijk
zijn dat wij uit het heete fornuis van dit leven uitkomen,
dat wij slapen gaan, voor goed slapen gaan in de koele
meren des doods, volkomen onbewust, in een diepen slaap
zonder droomen en zonder wakker worden, in de zaligheid
van het Nirvana? Het trekt niet weinige van onze tijdgenooten
aan, want alle vastheid zonk uit het leven weg.
En dan is er een derde reden, waarom ik het niet onbelangrijk acht van avond eens over het Buddhisme te spreken.
Er is tegenwoordig in allerlei dingen een allerdroevigst
geliefhebber. Is het voor jaren niet gebeurd dat nog wel
een predikant het Buddhisme in allen ernst aanbeval als
correctie voor een in zijn oog zeer verbasterd Christendom?
Wie het Christendom en het Buddhisme werkelijk kent, zal
mij toestemmen dat men evengoed zou kunnen zeggen dat
men het Christendom zou kunnen corrigeeren door het aan~
leggen van een vogel~ en plantentuin. Christendom en
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Buddhisme staan, wat den geest betreft, diametraal tegenover
elkander. Daarmee is geen partij gekozen, maar enkel de
waarheid gezegd.
Hoe zal ik in een kort tijdsbestek de overrijke stof
behandelen? Door een weinig te besnoeien, door mij te
beperken. Wat hebt gij er aan dat ik u allerlei meedeel
uit den omtrek, terwijl het ons toch te doen is om het midr
delpunt, om de kern? — Als men de Buddhistische geschriften
leest, zal men telkens drie vaste 'begrippen aantreffen, de
begrippen: Buddha, Dharma, Samgha. Buddha is de naam
van den werkelijken of vermeenden stichter van het Budd~
hisme. Dharma beteekent wet, leer, weg dès heils. Samgha
duidt de orde der monniken aan. Ook dit laatste begrip
behandel ik niet, blijven dus over de twee begrippen:
Buddha en Dharma.
Buddha.
Wij hebben een Buddha~verhaal in twee recensies, dat
ons allerlei omtrent Buddha meedeelt. De vraag blijve rusten
of wij moeten spreken van een Buddhalegende of een
Buddhamythe. Laat ik het allervoornaamste uit het Buddhaverhaal u meedeelen. Prins Siddharta, dit was de eigen~
lijke naam van Buddha, was een koningszoon uit een der
kleinere vorstendommen. Heerlijke droomen kondigen aan
de moeder de geboorte van het kind aan. De koningin verr
haalt die droomen aan haar gemaal, die aanstonds Brahmanen
ontbiedt om hem de beteekenis der droomen uit te leggen.
De Brahmanen leggen de droomen aldus uit: „de koningin
zal een zoon krijgen; indien hij in de maatschappij blijft,
zal hij een machtig koning worden; indien hij daarentegen
het religieuze leven, het monnikenleven kiest, zal hij een
Buddha worden, die de wereld verlicht." De koning kon
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niet nalaten te vragen welke beweegredenen zijn zoon zouden
kunnen nopen tot het kiezen van het monnikenleven. Het
antwoord was dat het besluit van den prins het gevolg zou
wezen van vier verschijningen, die zijn oog zouden treffen.
Op de vraag welke die verschijningen waren, luidt het antr
woord: het gezicht van een oud man, van een zieke, van
een lijk en van een monnik. De koning, wiens vurige wensch
het was dat Siddharta een machtig alleenheerscher zou
worden, nam nu allerlei maatregelen dat zijn zoon nooit een
van die verschijningen zou te zien krijgen. Over een mijl
afstands werden in alle richtingen wachten rondom het
paleis geplaatst. Hij liet zijn zoon in alle denkbare pracht
en weelde opvoeden. Maar het hart van Sicfdharta kon door
deze pracht en weelde niet geboeid worden.
Op zekeren -dag gevoelt de prins lust om naar het wan-delpark te gaan, hij geeft zijn trouwen wagenmenner Tshanda
last om het rijtuig in te spannen. — De tijd was gekomen
dat de prins de wereld zou verzaken; de goden bewerken
dat hij de vier verschijningen te zien kreeg, die het besef
van zijn bestemming in hem moesten wakker roepen. Hij
ziet nu eerst een ouden man, grijs van haar, gekromd en
voorover gebogen, die al waggelend voortstrompelt. De prins
vraagt: is dit een eigenaardigheid van zijn geslacht, of is
het het lot van ieder mensch? De wagenmenner antwoordt:
Hoogheid, dit is het lot van ieder mensch. Bij het zien van
een zieke en een lijk doet de prins weer dezelfde vraag:
is dit een eigenaardigheid van hun geslacht, of is het het lot
van iedereen? Hetzelfde antwoord wordt gegeven: het is,
Hoogheid, het lot van ieder mensch. Dit alles stemt hem
droef te moede, door deze drie verschijningen wordt hij
bepaald bij de ellende van het leven. Hij zal nadenken hoe
men zich van deze ellende kan bevrijden. Eenige oogenr
blikken later rust zijn oog met welgevallen op de gestalte
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van een monnik, die kalm zijn weg bewandelt, met innerlijken
zielevrede op het gelaat. Krachtig voelt de prins zich aan~
getrokken tot dezen heiligen staat.
Nog andere ervaringen brengen zijn besluit tot rijpheid
om huis en wereld vaarwel te zeggen. Als hij met grooten
praal en luister zijn intocht in een kleine stad houdt, bewonr
dert een meisje van vorstelijk geslacht, Kisa Gautami geheeten,
zijn schitterende schoonheid. In het volgend versje prijst
zij vader, moeder en gade van zulk een heerlijken man zalig:
„Zalig is voorwaar die moeder,
zalig is voorwaar die vader,
zalig is voorwaar de gade,
die een man bezit als dezen."

De prins stemt dit bij zich zelf toe, maar zoo vraagt hij
zich zelf af: hoe zal zijn eigen hart zaligheid vinden? En
hij overdenkt bij zich zelf: „uitdooving van het vuur der
hartstochten, dat is zaligheid, uitdooving van het vuur der
zonde en der verblinding, dat is zaligheid, uitdooving van
trots, waan en alle soortgelijke plagen en kwalen, dat is
zaligheid. Kisa Gautami heeft mij een goede les gegeven, ik
zal heengaan en naar uitdooving streven. Van heden af zal
ik mij losmaken van het huiselijk leven, ik zal monnik worden
en het Nirvana zoeken". Hoe langer hoe meer dunkt de
wereld hem een brandend huis, waaruit hij zoo spoedig
mogelijk moet vluchten. Hij werpt thans nog een laatsten
blik op vrouw en kind en verlaat met zijn trouwen dienaar
Tshanda de stad op zijn prachtig spierwit ros Kanthaka. Een
engel brengt hem de acht stukken, die een bedelmonnik
noodig heeft: drie kleedingstukken, een nap, een mes, een
naald, een gordel en een zeef.
De aanstaande Buddha vangt nu zijn zwervend monniken- leven aan. Wij volgen hem natuurlijk niet op al zijn tochten.
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De zaligheid voor zijn eigen hart vindt hij intusschen niet
dadelijk. Hij voegt zich eerst bij Indische sofisten, lieden, die
op den weg van de meest afgetrokken bespiegeling tot ver~
lossing trachten te komen. Het baat hem niet. Daarna
onderwerpt hij zich aan de strengste ascese en aan de meest
ingespannen mijmering: hij legt zich zulk een streng vasten
op, dat hij op een heelen dag niet meer gebruikt dan één
korrel rijst. Ook dit baat hem niet. Het wordt hem volkomen
duidelijk dat de zaligheid der verlossing op geen van de
genoemde . wegen te bereiken is: noch op den weg van
het monnikenleven zonder meer, noch op den weg van
afgetrokken bespiegeling, noch op den weg van ascese en
penitentie.
De dag is aangebroken dat de prins de Buddhawaardigr
heid erlangen zal. Tegen den avond stapt hij door het woud
in de richting van den Bodhiboom, den boom der ontwaking,
der kennis. De natuur neemt hier sterk deel aan wat er
geschiedt, een bewijs dat wij op sommige punten met een
natuurmythe te doen hebben: de hemelsche koren laten
hun melodiën hooren, in één woord „het gansche heelal --zegt de legende — was één geur, één krans, één loflied."
Maar 't zal niet gaan zonder strijd, hem wacht eerst nog
de strijd met Mara, den Booze. Toen nl. de prins den zetel
bij den boom der kennis had ingenomen, dacht Mara, de
booze: prins Siddharta wil de grenzen van mijn rijk over
schrijden, maar ik zal hem dat beletten. In allerijl brengt
Mara een groot leger van booze geesten samen, krachtige
stormen worden losgelaten, hij wil Siddharta dooden door
een grooten watervloed. Duidelijk schijnt hier weer de
natuurmythe door. Mara zendt ten slotte zijn eigen dochters
om den prins in zijn voornemen te doen wankelen. Alles te
vergeefs. De overwinning blijft aan den Buddha. In zalige
verruking zit hij neer onder den Bodhiboom; de natuur
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neemt weer deel in de algemeene emotie, de Buddha spreekt
thans de beroemd geworden woorden:
„Menige existentie heb ik doorloopen,
al zoekende, doch vruchteloos,
naar den bewerker van den greep.
Smartelijk is herhaalde wedergeboorte;
veroorzaker van den greep, nu zijt gij ontdekt,
geen huis zult gij meer bouwen,
al uw ribben zijn gebroken,
de dekkende spits heeft losgelaten,
de geest is los geworden,
de begeerte, de gulzigheid heeft een einde genomen."
Deze raadselachtige woorden zullen wel duidelijk worden,
als wij straks het begrip Dharma ontwikkelen.
Het is hier de plaats om iets te zeggen over Buddha's
prediking en gelijkenissen. Ik kan niet beter doen dan over~
nemen wat een kenner als Oldenberg daarover zegt. „In
prediking en gelijkenissen ", zegt Oldenberg, „zijn maar twee
gedachten: aan deze zijde ligt de grauwe wereld van ontr
staan en vergaan, die als een uurwerk in immer gelijken
gang afloopt, daarachter liggen de onbewogen afgronden
van het Nirvana. Uit de woorden van deze verkondiging
klinkt u geen innerlijke arbeid tegen, geen zoeken, niets,
dat, van persoon tot persoon gaande, den hoorder aangrijpt.
Er is niets persoonlijks, niets individueels, niets innerlijks en
eigens in. In deze redenen ligt het Bene woord naast het
andere in steenen rust, vandaar de eindelooze herhalingen.
Alle bekeeringsgeschiedenissen lijken op elkander als twee
druppels water; in de dialogen hebben de mede - sprekers
maar twee dingen te doen: ja zeggen en zich bekeeren."
Enkele Duitsche geleerden hebben den mond vol genomen
met te spreken over de gelijkenissen van den Buddha. Men
zou ook kunnen zeggen dat er eigenlijk geen gelijkenissen
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in het onderwijs van den Buddha zijn, er zijn daar enkel
uitgewerkte vergelijkingen. Men spreekt b.v. van een
Buddhistische „gelijkenis van den zaaier." Men hoore: „zuivere
gezindheid is het zaad, dat ik zaai, de goede werken zijn de
regen, die het zaad doet gedijen. Kennis en wijsheid zijn de
twee deelen van den ploeg, de wet is het handvatsel van
den ploeg, ijver is de trekos. Aldus ploegende roei ik het
onkruid der verkeerde begeerte uit, en de oogst is het on~
sterfelijk Nirvana." Is dit nu een gelijkenis? 't Heeft er
niets van.
Ik kom nu tot de afscheidswoorden van den Buddha.
Toen hij zijn einde voelde naderen, heeft hij tot zijn jongeren
een kort, kenmerkend woord gesproken, waarbij wij een
oogenblik moeten stilstaan. Zijn meest geliefde jonger Ananda
zegt tot hem: „één ding troost mij: de Verhevene zal immers
in het Nirvana niet ingaan, zonder aan zijn gemeente zijn
wil verkondigd te hebben." Daarop antwoordt de Buddha:
„wat begeert de gemeente der jongeren nog van mij, Ananda,
ik heb immers de leer verkondigd. Ik ben nu oud en
gebrekkig, ik ben een grijsaard, die zijn weg gemaakt en
den ouderdom bereikt heeft, ik ben nu 80 jaar oud. Wees,
Ananda, uw eigen licht, uw eigen toevlucht, zoek geen andere
toevlucht. Laat de waarheid uw licht en uwe toevlucht zijn,
zoek geen andere toevlucht."
Tegen den avond laat hij alle monniken samenroepen en
spreekt hij zijn laatste vermaningen.
„Nu heb ik u, o monniken, niets meer te zeggen dan dat
alle samengestelde dingen aan ouderdom en dood onder~
worpen zijn, streeft onvermoeid."
Tot Ananda, die weent, zegt hij: „heb ik het u niet te
voren gezegd, Ananda, van alles, wat men liefheeft en waarin
men zich verheugt, moet men scheiden. Hoe zou het mogelijk
zijn dat datgene wat geboren, geworden en der vergankelijkheid
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onderworpen is, niet te gronde zou gaan?" Nog zeide hij:
„het kon zijn. Ananda, dat gij alzoo overlegt: het woord
heeft zijn meester verloren, wij hebben geen meester meer.
Zoo moet gij niet meenen, Ananda, de leer en de orde,
die ik u geleerd en verkondigd heb, die is uw meester, als ik
heengegaan ben." Zijn allerlaatste woorden waren: ,, vergan~
kelijk is alles wat geworden is, streeft gijlieden onvermoeid."
Mogen wij nu uit de meegedeelde woorden de slotsom
trekken dat de persoon van den Buddha geen centrale plaats
bekleedt in het geloof van zijn gemeente, m. a. w. dat de
leer alles is en de persoon geheel wegvalt? Deze slotsom
zou juist zijn op grond -der afscheidswoorden, maar zij vindt
geen afdoende bevestiging in het geheel der Buddhistische
literatuur. Er zijn daar twee polen. Uit allerlei verhalen
blijkt dat ook het beeld van den Buddha als ideaal, als
voorbeeld en motief groote kracht brij f t uitoefenen op zijn
volgelingen.
Dharma+
Ik heb reeds gezegd dat Dharma beteekent: wet, leer,
duidelijker nog: weg des heils. Wij zullen thans antwoord
ontvangen op de vraag: wat is, wat wil, wat bedoelt het
Buddhisme? Iedere godsdienst, die eenigszins ontwikkeld is,
heeft zulk een dharma, heeft immers een weg des heils, dien
hij wijst; ieder wijsgeerig stelsel heeft er een, gewoonlijk
ethiek genoemd: ieder mensch heeft een dharma, heeft een
weg, die hem goed toeschijnt, niemand immers meent dat hij
kan en moet blijven staan op het punt, waar hij staat.
Laat ik nu op eenvoudige wijze ons westersch denken een weinig inleiden in een oosterschen gedachtengang. Wij menschen
worstelen eigenlijk maar met twee problemen. Er zijn natuurlijk
wetenschappelijke, maatschappelijke problemen en vele andere,
maar die raken meestal niet meer dan de buitenzijde van ons
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wezen. De twee problemen, waarop ik het oog heb, raken en
beroeren ons diepste wezen: het zijn de problemen van den
dood en van de schuld. Hoe heeft de menschheid geworsteld
om aan den greep van dood en schuld te ontkomen! Allerlei
wegen zijn ingeslagen: tooverij, bloedige offers, speculatie,
ook poëzie, die haar bloemen strooide over het harde graf. Ook
de Buddhistische mensch heeft tegenover deze twee •problemen
gestaan, want ieder mensch staat er tenslotte tegenover.
Wij willen nu beluisteren het antwoord, dat Buddha, dat
zijn volgelingen geven op de vraag: hoe komt een mensch
tot de verlossende, de bevrijdende kennis, hoe ontkomt men
aan den greep van den dood, hoe ontkomt men aan den
greep van de schuld? De Buddhist geeft eerst allerlei negatieve
antwoorden. Men komt tot de verlossende, bevrijdende kennis:
niet op den weg der zinlijke waarneming,
niet op den weg der gevolgtrekking (redeneering) ,
niet op den weg van openbaring,
niet op den weg van den cultus, van offers en ceremoniën,
ook niet op den weg van het zedelijk leven.
Dit zijn zijn negatieve antwoorden; zijn positief antwoord
luidt: tot de verlossende kennis komt een mensch door kennis
van het Buddhistische Credo, door inprenting van de vier
hoofdwaarheden:
de verheven waarheid van het lijden;
de verheven waarheid van de oorzaak van het lijden;
de verheven waarheid van de opheffing van het lijden;
de verheven waarheid van den weg, die tot opheffing van
het lijden voert.
Als proeve van den stijl der Buddhistische literatuur deel
ik u den tekst der eerste hoofdwaarheid mee: „dit, o monniken, is de verheven waarheid van het lijden: geboorte is
smartelijk, verval is smartelijk, ziekte is smartelijk, dood is
smartelijk. Vereenigd te zijn met wat ons mishaagt, is smartelijk,
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en gescheiden te zijn van wat ons behaagt, is smartelijk.
Iedere onvervulde wensch is smartelijk. Kortom, de vijf
khanda's (rubrieken van eigenschappen, waaruit de menscher
lijke individualiteit bestaat) zijn smartelijk. Dit, o monniken,
is dan de verheven waarheid van het lijden."
Dit alles is nog wel verstaanbaar, maar ik spaar u toch
den tekst der drie andere waarheden, ik zou u dan brengen
op een zeer doornig pad, en nu en dan in een lastigen
doolhof van afgetrokken, soms ongezond abstracte redeneer
ring. Het kan wel eenvoudiger.
Volgens den Buddhist bergt de wereld enkel lijden, niets
dan lijden in zich. Men zou hem verkeerd verstaan, indien
men meende dat hij bedoelt: in de wereld, in het leven is
veel lijden. Dit zeggen ook wij immers. Neen, hij bedoelt:
het leven, het bestaan zelf is lijden, alle leven, alle bestaan
is in zijn kern lijden. Dit is het onuitputtelijk thema, dat in
allerlei vormen altijd weer terugkeert. En welke is de bron
van dit lijden? Men kan hier een objectief en een subjectief
antwoord geven.
Het objectieve antwoord: de bron van al ons lijden is
de vergankelijkheid. Alles is onderworpen aan wisseling, aan
verandering, aan een voortdurend worden en vergaan, alles is
begrepen in een aldoor voortvloeienden stroom van worden en
vergaan en opnieuw worden. Ons leven of liever nog de
natuur van het zijn is een vlam, een nooit rustende, altijd
lekkende, een voortdurend zich zelf verteerende en voort~
durend zich zelf weer voortbrengende vlam, een vlam, die
altijd weer invreet in de brandstof van het leven. De beelden van stroom en vlam komen telkens in deze literatuur
terug. Zóó voelt men in Indië. Geboorte, ouderdom, dood,
dat zijn de drie grondvormen van alle lijden in deze wereld.
Al ons doen, indien wij aardsch geluk najagen, ligt onder
den vloek der onvruchtbaarheid, der nietigheid, der leegte

270
Plagend, misleidend, prikkelend, verdervend, de gehoopte
lust in leed en dood veranderend gaat de onverbiddelijke
noodwendigheid van het geschieden over al ons hopen en
trachten heen, en treedt de fleurigste, de geurigste, de kleur
rigste bloemen van ons leven in den grond.
Hoe zou een mensch tot vrede en vreugde kunnen komen in
een sfeer, waarin niets duurt, niets blijft, niets beklijft? In
Indië voelt men den last van het eindige, van de verganr
kelijkheid, men verkeert er als het ware voortdurend in de
stemming van oudejaarsavond: alles valt weg, alles verbrok~
kelt, alles verwelkt. Alle rozen, letterlijk en figuurlijk, onthla..
deren, „tout passe, tout lasse, tout casse". ja, men verstaat
het daar ook wel wat ons doopsformulier zegt: ons leven is
een gestadig sterven. Dit gaat bij den Buddhist tot in het
pathologische: in of liever achter alles ziet hij de vergankelijk~
heid, den dood. Gij hebt een lief, gezond kind op den schoot,
de Buddhist ziet den greep van den dood naar dit kind.
Maar wij moeten nog het subjectieve antwoord beluisteren,
dat ons nog dieper blik zal geven in de ziel van een Buddhist.
Want hoe komt het toch dat de vergankelijkheid, dat de dood
ons zoo slecht smaakt? Waarom kunnen wij niet verwelken,
niet wegsterven zonder pijn in de ziel? Hoe komt het dat
de dood zulk een moeilijk ding is? Dat komt daarvan, zou de
Buddhist zeggen, dat wij leven in een cfubbele illusie, en dan
van nog iets. Laat ik dat eens duidelijk uitleggen.
Wij leven in een dubbele illusie. Wij meenen allereerst
dat er in deze wereld, in de dingen van deze wereld iets
vasts is, iets, waaraan wij ons voor goed kunnen vasthouden;
o, wij hechten ons daaraan en wij klemmen ons daaraan
vast met sterke banden. Maar zoo iets is er in de wereld niet,
zegt hij. Wij hoorden het reeds: wij leven te midden van
vergankelijk materiaal, alles is stroom, altijd stroom van
worden en vergaan, altijd weer worden en altijd weer vergaan.
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Laat ons daar nu eens een oogenblik tusschen spreken,
dat is zoo gezond voor ons nadenken. Als wij dat doen,
zouden wij kunnen zeggen: kunnen wij hier b.v. den stoïschen
weg niet op: is het niet mogelijk dat wij ons in deze vergan~
kelijke wereld pantseren in ons zelf; kunnen wij, waar alles
onvast is buiten ons, geen vastheid vinden in ons zelf? De
Buddhist zou antwoorden: dit is uw tweede illusie dat gij
meent dat er in u zelf iets vasts is, dat gij een ik, een substantie,
een persoonlijkheid zoudt zijn. Wat gij uw ik noemt, is niets
anders dan een doorgangspunt, een kort doorgangspunt voor
den rusteloozen stroom van het geschieden. Uw lik is niets
anders dan een even boven komende krinkel in altijd bewegend
water. Deze dubbele illusie dat er buiten en in u iets vasts en
blijvends zou zijn, deze dubbele illusie is uwe ellende.
Maar dan is er nog iets. Gij ligt vast aan de vreeselijke
zielsverhuizing. Hoe komt dat? Omdat gij vast ligt aan de
onverbiddelijke wet van Karma, de wet der zedelijke ver-.
gelding. Wij zullen hier den Buddhist betrappen op een

logische fout in zijn stelsel. Zijn voorstelling is deze; bij den
dood valt ons ik, onze persoonlijkheid uit elkander; vergun mij
de uitdrukking: het laatste bandje, dat onze persoonlijkheid
bijeenhield, wordt losgeknoopt, en dan vallen alle samen~
stellende deelen uiteen. Nu is het uit, nu is het gedaan, zou
men zeggen. Ja en neen, en neen veel sterker. Onze persoon~
lijkheid valt wel uiteen, maar onze goede en kwade daden
blijven. Zij zijn een zaad, waaruit weer ontkiemt een nieuwe
persoonlijkheid, die op nieuw gedompeld wordt in al de
ellende van het bestaan. Zoo kan het millioenen en millioenen
jaren doorgaan. De logische fout is hier natuurlijk deze dat
op een nieuwe persoonlijkheid, die van de vorige niet weet,
neerkomt wat er in het voorafgaande bestaan gedaan is. In
ieder geval, er is besef van vergelding, van schuld.
De vraag is nu: hoe ontkomen wij aan de dubbele illusie
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dat er iets vasts zou zijn buiten en in ons, en hoe ontkomen
wij aan den vreeselijken greep van Karma, van de wet der
zedelijke causaliteit? De genezing, die de Buddhist in uitzicht
stelt, ligt reeds in het gezegde opgesloten, zij ligt hier vlakbij.
Gij hecht, o gij hecht aan de dingen buiten u als iets vasts,
gij hecht aan uw ik, welnu, knip dien band der gehechtheid
door, en gij zijt er. Blusch het begeeren uit, doof alle bepaald
gevoel, alle bepaalde gedachte uit, laat uw existentie wegvloeien in een lauw bad van mijmering en extase, en gij zijt
reeds hier in het Nirvana. Sterf levend, word volkomen
apathisch, word een levend lijk, en de rust is er. Ook het
zedelijk leven, dat de Buddhist als voorbereiding wil, kan u
niet helpen. Ook dat zedelijk leven houdt u immers onder
den greep van Karma, de wet der zedelijke vergelding, en
brengt u telkens in een nieuw bestaan.
Er heeft zich in Indië een geheele methodiek ontwikkeld,
die allerlei middelen aan de hand doet om in een „trance"
en zoodoende in het Nirvana te komen. Dit Nirvana vangt
reeds hier aan, het is er in al zijn volkomenheid na den
dood. Wat verstaat men er onder? Naar de premissen van
het Buddhistisch denken moet het volstrekt nihilistisch, als
absoluut niet-zijn, opgevat worden. De Buddhistische gemeente
denkt of liever voelt anders. Door haar wordt het bestaan
na den dood wel dikwerf gedacht, gevoeld, „geahnt" als „some
mode of being". Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan.
Wij hebben zeker den indruk ontvangen dat de Buddhist
den dood, het vergankelijke, het rusteloos wegbrokkelen der
dingen tot in de nieren geproefd heeft. Zullen wij dit ver.zwakken, zullen wij daarover heenzien? Dat zou toch niet
de weg zijn voor een vaste, krachtige eigen levensopvatting.
Wij doen altijd verkeerd, als wij de feiten ontkennen. Laten
wij liever vragen: heeft de Buddhist den dood, heeft hij de
schuld werkelijk overwonnen? Mij dunkt, het is juist andersom:
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hij ontsluipt aan beide, aan den dood en aan de schuld.
Hij ontsluipt aan den dood, door alle levensgevoel te dooden,
hij ontsluipt aan de schuld, door de schuld te laden op een
telkens nieuw subject. Dit is geen overwinning.
Is er zulk een overwinning? De christen antwoordt ja,
omdat hij kent den Overwinnaar van dood en graf en
zonde. Wij beginnen, meen ik, aan het verkeerde eind, als
wij beginnen met de vergankelijkheid. Luther heeft eens
een merkwaardig woord gesproken, hij zeide: voor het
intreden der zonde in de wereld zou de dood niets anders
dan inslapen geweest zijn." Ik vraag: is inslapen op zich
zelf zoo erg, is het afleggen van een bepaalden vorm, waarin
wij geleefd hebben, zoozeer te vreezen? Paulus zegt ons
immers zoo duidelijk wat -den dood tot dood maakt. Hij
spreekt van den prikkel des doods, van datgene, wat zeer
doet in den dood, en dat is de zonde.
Ik ontwikkel deze gedachten thans niet verder. Ik ben
tevreden, als ik u, geholpen door uw eigen kennis van het
Christendom, duidelijk heb doen gevoelen dat Christendom
en Buddhisme, wat den geest betreft, diametraal tegenover
elkander staan. Daaraan kunnen niets veranderen de bekende
merkwaardige parallellen tusschen de Buddha legende en de
evangelische overlevering. Wie Christendom en Buddhisme,
wat den geest betreft, naar elkander overbuigt, denkt zelf
confuus, en houdt een heillooze confusie bij anderen in leven.
Het Buddhisme predikt verlossing van het bestaan, het
Christendom predikt verlossing van de zonde. Voor het
Buddhisme ligt de solutie van het levensprobleem in dissolutie
van de persoonlijkheid, het Christendom ontsluit een onverr
welkelijke vreugde in de vervulling van het woord: „indien de
Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zoo zult gij waarlijk vrij zijn."
i

I. VAN DIJK. III.

18

MAURICE MAETERLINCK.

NIALIRICE MAETERLINCK'),
Ter korte, gemakkelijke inleiding in mijn onderwerp ga ik
een oogenblik spreken over de tentoonstelling van Toorop's
werken, die hier 2 gehouden werd in den zomer van 1896.
Wat heb ik genoten van, of eigenlijk moet ik voor het
oogenblik nóg liever zeggen: wat heb ik genoten door die
tentoonstelling. Ik heb genoten van de menschen, die er
kwamen, van hun bescheidenheid en hun onbescheidenheid
beide. Van hun bescheidenheid: voorzichtige, zelfs bedeesde
en toch allerlei bedenking insluitende vragen heb ik tot den
schilder hooren richten. 't Was belangwekkend om aan te
hooren. Maar ik heb mij ook vroolijk gemaakt — niet al te
ondeugend, hoop ik — over der menschen onbescheidenheid.
Er waren er in die dagen, die in vijf minuten gereed waren
met hun gunstig of ongunstig oordeel. Ik heb den schilder
kortweg voor krankzinnig hooren verklaren. Ik heb ook jonge
meisjes, ach jonge meisjes, die nog met één vlecht door het
leven plegen te gaan, hooren betuigen dat de kunst van
Toorop heur een openbaring was! „Ne pas confondre, Mes~
dames, surtout ne pas confondre intelligence avec gendarmes."
't Is toch wezenlijk geen wonder dat de Amerikaansche
schilder Whistler zijn bekende „ten o'clock "-lezing 3 ) over
kunst wrevelig aldus aanvangt: „ik zou wel mijn verontschuldiging willen aanbieden over mijn ongewoonte in het
)

1) 1897.
2) In Groningen.
3 ) Te vinden in zijn boek: the gentle art of making enemies, 1892.
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spreken, indien het, te oordeelen naar dagelijks gegeven
voorbeelden, niet dwaas moest schijnen te meenen dat men
in verband met mijn onderwerp ooit iets anders kon ver~
wachten dan de meest krachtdadige onbeschaamdheid" (the
most efficient effrontery) . „Art," zegt hij, „art is upon the

Town! — to be chucked under the chin by the passing gallant
--- to be enticed within the gates of the householder — to be
coaxed into company, as a proof of culture and refinement."
Ach neen, het is met „onder de kin strijken" niet gedaan
bij ernstige dingen, en daaronder zullen toch vermoedelijk
kunst en literatuur voorloopig nog wel geteld worden! Blijkt
het niet zonneklaar dat we hier zonder ideeënkennis altijd
weer stuurloos meegevoerd worden in de wieling van een
volmaakt willekeurig mooi en leelijk vinden? 't Is toch niet
de eerste vraag of wij de kunst van Toorop mooi, 't is ook
niet de eerste vraag of wij de kunst van Toorop leelijk
vinden, 't is de eerste vraag of wij die kunst in de kern van
haar bedoeling verstaan. Heeft zij een bedoeling? Zou ik
zoover mistasten, als ik op die vraag eens antwoordde: deze
kunst is een leerende, een dienende, laat ik het hooge woord
nu maar zeggen: een dienstbare, bewust - dienstbare kunst,
kunst, die in dienst van een deugdelijk te herkennen wereld
en levensopvatting staat? 1 ) Deugdelijk te herkennen immers
aan de eigenaardige termen en zegswijzen, die deze schilder
gebruikt, als hij op duistere wijze zijn kunst toelicht. Bijna
om het andere woord spreekt hij van „contemplatie, contemplatieve zelfberusting, van vergeestelijking der dingen, van den
spiritueel genietender mensch, van het afzonderingsleven van
hoogste wijding en hoogste onthouding van de materie." 2
)

1) De vraag kan hier blijven rusten of kunst, die zoo expresselijk
een dergelijke roeping zich laat geven, als kunst daarbij wint of
verliest. Ik vrees het laatste.
2) Altemaal woorden en zegswijzen uit een door hem gehouden lezing.
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Waar hoort dit alles thuis? Laat ik beproeven langs een
korten weg en toch bij geleidelijke opklimming u een oogenblik
te brengen binnen den gedachtenkring, waaruit die termen
stammen en welke geen andere is dan de Platonische, of
wil men de Neoplatonische gedachtenkring. De diepste dingen
kunnen hier op de eenvoudigste wijze gezegd worden. Ik
kies een eenvoudig voorbeeld. Wij menschen staan op de
meest verschillende wijze b.v. tegenover een fraaie roos. Er
zijn er, die door een bed met de fraaiste rozen niet warmer
toegesproken worden dan door een bed met peulvruchten;
de peulvruchten zullen het misschien nog iets winnen door
de bruikbaarheid. Er zijn anderen, die de schoonheid van een
roos wel merken, maar die of door veel ingespannen arbeid
of door een of anderen hartstocht, het najagen van een of
ander belang, of ook door wat men wel noemt nuttige kennis
altijd weerhouden worden om bij zulk een schoonheid eens
stil te staan. Er zijn er ook, die het mysterie van leven in
zulk een roos gevoeld hebben, die dat wondere bloemleven
wel verstaan.
Tot zoover gaat alles goed en gaat alles begrijpelijk toe.
Maar hier is het punt, waar ongemerkt een philosophisch
temperament zich mengen kan in ons verstaan van schoon~
heid. Hier kan de denker, - de Platonische denker komen en
tot ons zeggen: deze concreete, individueele roos daar vóór
uw oogen zal uitvallen, gelijk alle rozen, die ooit gebloeid
hebben, uitgevallen zijn en gelijk alle rozen, die nog bloeien
zullen, zullen uitvallen. Hij kan dit zeggend wel verzekerd
zijn van meer dan onze verstandsinstemming, denk ik, want
immers wie goed over een uitvallende, een uitgevallen roos
spreekt, heeft iets aangeraakt in de dieper wereld van ons
gemoedsleven. — En dan gaat hij dichtend aldus voort:
deze individueele roos daar zal uitvallen, maar datgene wat
haar wezen uitmaakt, datgene, wat deze roos en alle rozen

280
schoon doet zijn, de roosheid zou Plato zeggen, de idee der
schoone roos en, bij fijner abstraheering, het Schoone zelf,
het zelf~Schoone -- dat is niet vergankelijk, dat valt niet
uit; deze zuivere idee vormt met alle andere ideeën die
onstoffelijke, bovenzinlijke wereld, waar geen schaduw, veel
min de adem van eenigerlei bederf ooit komt of komen kan.
„.... Every natural flower which grows on earth
Implies a flower upon the spiritual side,
Substantial, archetypall, all aglow
With blossoming causes.... 1
)

Daar, in die wereld der ideeën, is alles zuiver, alles reëel,
daar vloeit de zee der ontastelijke wezenheid, en de aanschou
wing der waarheid is er ongesluierd en onverdonkerd. De
aanschouwing der waarheid, want de zinnen geven tot deze
wereld natuurlijk geen toegang, en het gewoon verstand
heeft er geen boodschap; alleen de Rede, dat is hier het
zuivere, het contemplatieve denken leidt er toe op, de con~
templatie, die soms kan overgaan in de zaligheid der extase.
Nu hangt het maar van een zekeren stempel, van een
zekere stemming der geesten af hoe deze aardsche wereld,
waarin wij wonen, deze kring der stoffelijkheid zal opgevat
worden: als volkomen verdonkering of als openbaring, zij
het dan ook uiterst gebrekkige openbaring der idee. Dieper
geesten zullen wel dikwijls de schaduw donkerder voelen,
om hun onomkoopbaren drang naar het volle licht. In Phaedrus
noemt Plato dit aardsche bestaan een kerker, waarin de ziel
verminkt en met gekneusde vleugelen neerligt. In het andere
zoo teer uitgewerkte beeld van de Republiek noemt hij deze
wereld een grot, waarin wij, arme gevangenen, geboeid

1 ) Mrs. Barrett Browning in Aurora Leigh. Dit „every natural
flower" is zuiver neo, platonisch gedacht (Plotinus).
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neerzitten, met den rug naar het volle licht, d. w. z. naar
de volle werkelijkheid, de eenige wezenlijkheid: vóór ons
zien wij niets dan droeve schaduwbeelden van het achter
ons liggend wezenlijke.
Nu kan men over deze dingen heenlezen en heenschrij ven,
men kan zelfs zich tevreden stellen met b.v. de correspundeerende Grieksche woorden voor kerker en grot te kennen.
Maar men kan dit alles ook overwegen alsof het ons zelven
aangaat, of liever men kan hier trachten door te dringen in
de substantie der dingen. Dan zet men de woorden op zij
en men komt in het eigen hart der dingen. En als men dat dan
doet, als men dat ook maar gebrekkig gedaan heeft, zal men
toch, denk ik, niet zoo vreemd meer staan tegenover een
vreemd schilderij als de Tuin der Weeën, of tegenover vreemde
verzen van Maeterlinck als zijn Serres Chaudes 1 Zet eens
liggende streepjes tusschen Plato's kerker èn zijn grot èn
Toorop's Tuin der Weeën èn Maeterlinck's Serres Chaudes,
dan hebt ge ééne onveranderlijke grondgedachte met zeer
geschakeerde uitwerking.
Die Tuin der Weeën, die oude tuin, „waarin velen en
velen gewandeld hebben ", met de oude, verbrokkelde poort
en den treurboom en het sombere, diepe water daar beneden
en het groote waterbekken, waaruit niets dan tranen leken
en dat door menschen — gewrongen, zwoegende cariatiden
gedragen wordt, dat is immers deze onze wereld, dat is
dit aardsche bestaan, en de vrouw -daar, die midden in dien
ouden tuin staat bewegingloos en zoo diep verlaten en
beangst, dat is de ziel in haar donker lijden, in al de om~
strikking, al de aangrijnzing der haar insluitende fataliteit. —
Breng dezen zelfden fakkel van uitlegging nu ook eens in de
Serres Chaudes van Maeterlinck, dan ziet ge onmiddellijk
) .

1

) Bruxelles, 1895.
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weer in die zoo droef beslagen serres, onder de voor altijd
gesloten stolpen van blauw kristal, de arme ziel in haar
smarten en vereenzaming, in haar weemoed en weedom, in
al de vermoeiing van haar vermoeide droomen, van haar
matelooze en toch zoo machtelooze begeerten, begeerten,
die ziek van - honger zijn en - zoo moe als vermoeide waskaarsen bij het aanbreken van den dag 1
dan ziet ge dit
aardsche bestaan onder den doem van het stoffelijke,
in zijn leegte en ijdelheid, met zijn oogst van droefenissen, met
zijn deuren, die gesloten zijn achter onvervulde wenschen 2
dit bestaan, waar het kwaad zoo welig en weelderig opschiet,
en waar „de leliën der ziel sterven van 't ontluiken",
) , ---

) ,

Ik ben reeds een en andermaal op Maeterlinck gekomen,
het wordt tijd dat ik meer opzettelijk zijn werk bespreek.
De omweg, dien ik maakte, is misschien nog iets korter
geweest dan de rechte lijn. Immers, het bleek ons dat beiden,
schilder en dichter, die ik noemde, leven in eenzelfde klimaat
1) Zie Ronde d'ennui. Enkele fraaie beelden, als dit, kunnen m.i.
veel vreemds en gezochts in Serres Chaudes niet goed maken. Dit
vreemde in de beeldspraak komt vooral daarvan dat hier, als bij de
meeste mystieken, letterlijk in beelden en door middel van beelden
gedacht wordt. Als de gedachte even is aangegeven, volgen de bee1.
den elkander onmiddellijk op, zij vloeien ineen, bijna zeide ik: zij
groeien ineen, als ranken, die door elkander en over elkander heen
naar boven klimmen.
2) Letterlijk staat er (Ame chaude) :
„Et mes cils ont fermé les portes

Sur des voeux qui n'auront plus lieu."
Het beeld van „deuren sluiten" verduistert hier een'igszins de fijne
observatie. Geobserveerd is een zeker neerlaten en sluiten van de
wimpers, waarmee berusting in het blijvend.onvervulde wordt uit.
gedrukt. Nadere veraanschouwing van de aangeduide beweging der
wimpers is, dunkt mij, overbodig. — In den tekst heb ik de zaak
laten rusten.
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van gedachten. Dat klimaat moet in hoofdzaak gekend worden,
zal men niet telkens over allerlei duisters reeds in de eerste
drama's van Maeterlinck struikelen, dat klimaat moet volledig
gekend worden om zijn heele werk grondig te verstaan. Met
betrekking tot Maeterlinck geldt wat Vinet zegt in zijn
Histoire de la littérature fran^aise au dixrhuitième siècle 1 ) :

„entre la littérature et la philosophie it existe une contiguité
naturelle; on ne peut cultiver exclusivement l'un de ces
domaines et négliger entièrement 1'autre; une grande époque
litteraire sera toujours une époque de pensée." Inderdaad,
men staat in Maeterlinck's werk, zelfs in de kleinere drama's,
tegenover een stuk letterkunde en tegelijk tegenover een stuk
philosophie. Wie dit niet terstond vat en voortdurend vast~
houdt, raakt telkens verlegen: Maeterlinck lezend zal hij nu
eens bewonderen en dan weer bedenkelijk het hoofd schudden.
Ik zou deze twee: bewonderen en het hoofd schudden willen
vervangen door verstaan, of liever door de vreugd van het
verstaan. Om nu niet door heel deze studie heen het ongerief
van een dubbel gezichtspunt, het letterkundige en het philosophische, te hebben, zou ik maar terstond ietwat dieper willen
ingaan in Maeterlinck's mystiek. Laat ik uit zijn Le Trésor
des Humbles 2 ) een kleinen mystieken catechismus, een kort
begrip van zijn mystiek mogen samenstellen. Van zelf zullen
hier ook met een enkel woord ter sprake komen zijn denkbeelden over dramatische kunst. In een tweede hoofdstuk
wil ik dan handelen over het grootere drama La Princesse
Maleine en over al de kleinere drama's. In een derde hoofdstuk
zal ik nog iets zeggen over Pelléas et Mélisande en Aglavaine
et Sélysette. Op deze wijze volg ik misschien het natuurlijkst
den gang van Maeterlinck's ontwikkeling. Met enkele opmerr
kingen besluit ik.
1) 1881, introduction, p. 12.
2) Cinquième edition, Paris 1896.

I.
het kort begrip van zijn mystiek, dikwijls in
Maeterlinck's eigen woorden 1 ) . De schikking is natuurlijk
van mij, maar ik zal wel zorgen dat ik, al schikkend, de
dingen niet verschik in het fundament. Schikking kan hier
in hoofdzaak besnoeiing zijn. Eigenlijk mag men een mysticus
zijn veelvuldige herhalingen niet eens al te euvel duiden. Het
komt immers van het onuitsprekelijke, het komt van de
heerlijkheid van het onuitsprekelijke. Uit den aard der zaak
is het dat men niet volledig slaagt in wat men te verstaan
wil geven, men wil eigenlijk niet slagen, juister gezegd: men
mag niet slagen. Straks zal dit nog wel duidelijker worden.
Ook Maeterlinck kan niet uitgesproken komen over de
heerlijkheid der mystiek. Alle zekerheid, zegt hij, is in de
mystieken alleen. Is niet ieder mensch in zijn leven „un
mystique informulé?" Van de mystieke waarheden verzekert
hij dat zij nooit oud worden en nooit sterven, zij zijn als
de engelen van Swedenborg, die voortdurend nader komen
aan de lente hunner jeugd, zoodat de oudste eigenlijk de
jongste zijn. Maar, om die waarheden te verstaan, moet
men geleefd hebben in de intimiteit van Plato en de Neoplatonici. Anders zou men, vooral bij eerste kennismaking, allicht
een gewaarwording krijgen als van „une chute uniforme
dans un abime sans fond, entre des rochers noirs et lisses!" 2)
Eerst dan

1) Zonder dit telkens aan te duiden.
2) Zie hier en daar de voorrede vóór L'ornement des noces spiritus

eiles, de Ruysbroeck l'admirable, traduit du flamand et accompagné
d'une introduction par Maurice Maeterlinck, Bruxelles 1891; deze
voorrede is gedeeltelijk ook opgenomen in Le Trésor des Humbles
onder den titel: Ruysbroeck l'admirable.
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Van den oorsprong van zijn mystieke ideeën, voor zoover
namelijk die oorsprong buiten hem zelven en in menschen moet
gezocht worden, vertelt Maeterlinck in de reeds vermelde
uitvoerige voorrede, die hij schreef vóór zijn vertaling van
het beroemde boek van Ruysbroec: de Chierheit der
yheesteleker Brulocht. Hij noemt daar als zijn geestelijke
gidsen Novalis, Coleridge, Plato, de geschriften van Pseudo
Dionysius Areopagita, Jacob Böhme, Ruysbroec. Maar voor~
aan en bovenaan onder die allen staat in zijn schatting de
Alexandrijn Plotinus. Met fijn besef heeft Maeterlinck wel ge
merkt dat Plotinus het steile en al steiler wordend pad der meest
subtiele abstractie is opgegaan juist bij het kruispunt, waar
Plato verschrikt is blijven staan. Zoo heel ver is deze denker
doorgedrongen op die eenzame hoogste toppen der contemplatie en extase, altijd verder, tot hij soms de hand voor de
oogen moest houden als voor een grooten brand. „LIn seul
guide se rencontre encore en ces carrefours solitaires et peut
nous donner les dernières indications vers ces mystérieuses
Iles de feu et ses Islandes de l'abstraction et de l'amour;
c'est Plotin."
Maeterlinck heeft zijn mystieke denkbeelden min of meer
uitgewerkt in verschillende opstellen, die hij verzameld heeft
in den bekenden bundel Le trésor des Humbles. Van al die
opstellen is zeker wel „le Silence" het meest geprezen en
ditmaal ook het meest gelezen. Geen wonder, het eigenlijk
mystieke blijft in dit opstel nog vrijwel op den achtergrond;
de gedachten, die hier uitgesproken worden, gelden en treffen
op ieder standpunt, bijna zeide ik: zelfs buiten ieder stand-punt. Waar een mensch is, zal altijd geluisterd worden naar
woorden als deze: „wij spreken alleen dan, als wij niet
leven, als wij ons voelen op een grooten afstand van de
realiteit. Zoodra wij elkander wezenlijk iets te zeggen hebben,
moeten wij zwijgen. „La vie véritable et la seule, qui laisse
r
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quelque trace, n'est faite que de silence." Als twee of drie
menschen samenkomen, is hun eerste zorg om den onzichtbaren vijand, de stilte, te bannen, om de groote deuren van
het leven te sluiten. Hoeveel gewone vriendschappen hebben
geen anderen grondslag, que la haine du silence"! Als gij
komt in uwe ziel tot daar waar de engelen wonen, zijn het
immers niet de woorden en gestes, die gij u herinnert van
iemand, dien gij innig hebt liefgehad, maar de stilten, die
gij saam geleefd hebt. Wij kennen elkander nog niet, zoolang
wij nog niet samen hebben durven zwijgen." Men kan
misschien deze en dergelijke gedachten het best, althans het
snelst verduidelijken door een bizonderheid, die ons verteld
wordt van Carlyle en Tennyson. Een ganschen avond waren
zij samen geweest, geen woord was er gesproken, zwijgend
hadden zij gezeten bij een helder brandend haardvuur. Om
tien uur staat Tennyson op en Carlyle zegt: „we had a
grand evening, Alfred, please do come back very soon."
Ik heb mij intusschen afgevraagd of de groote indruk, dien
„le Silence" gemaakt heeft, ook verontrustend tegen ons
pleit. Immers de gedachten, die hier uitgesproken worden,
zal men gemakkelijk terugvinden bij mystieken van iedere
eeuw en van eiken stempel. Deze dingen zijn honderden
malen gezegd. De groote indruk kan toch niet alleen komen
van den duidelijken, hier en daar bijna epigrammatischen
vorm. Ik heb mij afgevraagd of dit kleine opstel (le Silence)
ons misschien ook moet zeggen dat wij in de negentiende eeuw
al te luid leven, zoo heel luid, dat het eenvoudigste woord over
stilte ons onmiddellijk van ons stuk brengt. Hoe dit ook zij,
ik zou wenschen dat dit opstel toch nog gelezen en overwogen en betracht werd door vierderlei soort van menschen.
Allereerst door menschen, die nooit bij zich zelven thuis
zijn. Verhuurde menschen zou men ze kunnen noemen. Deze
lieden meenen, denk ik, dat praten spreken is en spreken
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denken, en dat denken behoort tot de onschuldigste ontspan~
ningsmiddelen in dit ondermaansche.
Al verder zou ik dit opstel gelezen en betracht willen
zien door utilisten van allerlei slag. Er zijn menschen, wier
bestaan één streven, één hongerig begeeren, mag ik zeggen
ééne jeuking is om er te zijn of liever om er te komen,
terwijl men geen overwegend bezwaar heeft om er te blijven,
als het zoo geschikt mag uitkomen. Deze lieden moeten wel
meenen dat er in heel de wereld, dat er tusschen hemel en
aarde, om van het lagere nu maar te zwijgen, eigenlijk niets
anders is dan naam, invloed, succes, positie, parade, niets
anders dan het nuttige, het bruikbare, het aannemelijke, dat
men dan ook maar wijs doet zoo spoedig mogelijk aan te
nemen. — En nog anderen hebben berekend dat ook het
goede zelf nog zoo kwaad niet is, dat zelfs het goede
profijtelijk kan zijn, en zij zijn er achter gekomen dat er
deugd is met vaste genotsuitkeering. Al deze winst~ en ver
1 ) hebben toch eigenlijk „a vulpine intellect",
-liesgovn
zou Carlyle zeggen. 0, zeker, ook de vossen hebben een
goed verstand: „they know where the geese lodge!" --Zou de stilte aan zulke menschen ook eenig goed kunnen doen?
Misschien zou dit ook het geval kunnen wezen met menschen,
die geen besef van taal, van de heiligheid en de heerlijkheid
van taal hebben. Naar een oud en goed beeld zeggen wij
dat de taal het voertuig der gedachte is. De goede bedoeling
van deze beeldspraak heeft natuurlijk niet kunnen beletten
dat er dagelijks wagenvrachten vol conventie langs alle denk~
bare verkeerswegen op de markt van onze geestelijke samen~
leving worden aangevoerd. Kennis en beheersching van den
taalschat houdt op zichzelf reeds zóóveel in, immers de taal zelve
heeft reeds vóór ons gedacht. Maar nog gansch anders komt
1 ) Carlyle spreekt in zijn On Heroes and Heroworship (Mahomet)
van „virtue by profit and loss."
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het, als een auteur zelf gaat denken, dat wil zeggen arbeiden
aan den binnenkant van zijn geest, en als dan geboren wordt
de noodzakelijkheid van stijl in dien diepen en klaren zin,
waarin Walter Pater het woord neemt, als hij zegt dat stijl is
,,the adjustment of the word to its meaning..., the adaptation
between a relative, somewhere in the world of thought,
and its correlative, somewhere in the world of language
— both alike, rather, somewhere in the mind of the artist,
desiderative, expectant, inventive — meeting each other with
the readiness of „soul and body reunited". 1) Dan zal het
de eene maal zijn of onze woorden lampen worden achter
de ideeën, en een andere maal of een schaduw van de
worsteling der gedachte over -de woorden is blijven liggen.
En soms zal het gebeuren dat onze arme, gewone woorden,
als zij hooge en heerlijke dingen mogen uitdrukken, zelf
niet weten hoe zij 't hebben en, naar het ditmaal fraaie
beeld van Maeterlinck, onrustig en verlegen zijn als vagebonden aan den troon van een groot koning. — Zou misschien de
stilte ons ook aan eenig taalbesef kunnen helpen?
Ten slotte zou ik het kleine opstel betracht willen zien
door ons allen --- deze vierde soort is wel heel groot -door ons allen met éénzelfde bedoelen. Woorden slijten af
door circulatie en begrippen slijten af door circulatie en
overtuigingen slijten af door circulatie. Ook wij zelven kunnen
dit gevaar van afslijting niet ongaan, . tenzij wij ons zelf nu
en dan uit de circulatie uitnemen. Is het niet heel sterk dat
eens tot ons menschen is moeten gezegd worden: „gij, als
gij bidt, ga in uwe binnenkamer ?" 2 ) 0, die drukke, altijd
aan 't raam van zijn leven staande mensch
Maar ik ben al te ver afgedwaald en kom nu op Maeterlinck
terug. Als alle mystieken verdeelt ook Materlinck het leven,
1) Appreciations, 1895, p. 27

2) Matth. 6 : 6.

en 28.

den levensweg of liever den heilsweg, die betreden moet
worden, in verschillende afdeelingen of stadiën, gewoonlijk
treden, trappen, „staten" of „ordenen" genoemd, die in den
grond der zaak bij allen op 't zelfde neerkomen, al is de
uitbeelding soms verschillend. Ruysbroec spreekt b.v. van de
drie trappen van het werkende, het innige en het Godbe
schouwende leven. Bij Plotinus kan men vier stadiën onder~
scheiden: loutering (katharsis), zuiver denken (dialectica)
levende aanschouwing en extase. In Indië treft men in de
Vedanta-speculatie de voorstelling aan van verschillende
elkander omsluitende hulsels of huisjes, in het allerbinnenste
vindt men dan Atman, het Zelf, dat met de Godheid volkomen
identisch is 1 ) Maeterlinck noemt, meer in 't voorbijgaan dan
opzettelijk, drie „enceintes": l'enceinte de la vie active, l'enr
ceinte de la vie intérieure et l'enceinte de la vie divine. Geen
van de drie intusschen werkt hij methodisch uit, de grenslijn
b.v. tusschen de beide laatste is voortdurend onzichtbaar 2
)

Met vreugde constateert Maeterlinck dat er in onze dagen

weer een krachtig „Reveil" van de ziel is. Wij leven thans
volgens hem in zulk een tijdperk van geestelijke bevrijding,
waarin het de menschheid gebeuren mag den loggen last der
stof een weinig op te lichten. Dan zijn de menschen weer dichter
bij zich zelf en dichter bij hunne broeders. Zij begrijpen weer
teederder en dieper het kind, de vrouw, de dieren, de planten en
de dingen. Het golvend spoor van zulk een zielsontwaking
vindt Maeterlinck overal: in de muziek, in de schilderkunst,
in de literatuur, in de verschijnselen van magnetisme en
1) Iets dergelijks vindt men in de Iste acte van „De Broeders,
Tragedie van het recht" (1894) van Frederik van Eeden:

„De zeven zusters, die der menschen ziel
verbeelde' en haar veelvoudige structuur .... "
2) Wil men in deze subtiele materie onvermoeid scherpe, methodische
analyse, dan blijft een onovertroffen voorbeeld de Alexandrijn Plotinus.
I. VAN DIJK. III.

19

290
telepathie. De ziel is als een slaper, zegt hij, die in het
diepst van zijn droomen met ongeloofelijke krachtsinspanning
een arm poogt te bewegen of een ooglid op te lichten. 1)
Dit ontwaken der ziel wordt in het bizonder verstaan
door twee categoriën van menschen: door de vrouwen en
door hen, die Maeterlinck noemt „les avertis". De vrouw
leeft nog dichter bij God en zij geeft zich met minder
voorbehoud aan de zuivere werking van het mysterie over.
In gewichtige oogenblikken van het leven komen wij mannen aandragen met de valsche juweelen van ons verstand;
de vrouw verstaat mij onmiddellijk, als ik haar een woord
zeg, dat wezenlijk voortkomt uit de maagdelijke diepten van
mijne ziel. 0, de vrouw weet wat de eerste blik der liefde
beduidt, „cette baguette mystique qui est faire d'un rayon

de lumiëre brisée...... Elle sait." De vrouwen zijn de ge~
sluierde zusters van alle groote dingen, die men niet ziet,
zij bewaren hier beneden, als een hemelsch en nutteloos
kleinoodie, het pure zout van uwe ziel, en als zij van ons
weggingen, „1'esprit régnerait seul sur un désert." 2)
Wat de vrouw als van zelf vat, wordt ook verstaan door
„les avertis". Wie zijn het? Het zijn de vroeg-gerijpte kin~
deren en jonge menschen, in wier oogen soms zulk een
diepe zekerheid kan wezen, en die wel dikwijls bijna onverwijld, of anders tegen het twintigste jaar haastig ons verlaten,
„comme s'ils venaient de découvrir qu'ils s'étaient trompes
de demeure." 0, zeker, zij zeggen ons, zonder woorden
altijd, dat wij hier in dit stofleven, in deze tijdwereld niet
moesten zijn, zij zeggen ons dat de dooden alleen zich zelf zijn.
Welk leven wordt niet verhelderd in het zuivere, koude en
eenvoudige licht, dat op het oorkussen der laatste uren valt?

1) Zie opstel: le Reveil de l'áme.
2) Zie opstel: sur les femmes.
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Misschien heeft men reeds in stilte eenigszins ongeduldig
gevraagd wat men dan verstaan moet onder dien „Reveil"
der ziel. Men had ook kunnen vragen wat men verstaan
moet onder „la vie intérieure et la vie divine", waarop het
dan aankomt. Beide vragen grijpen in elkander. Laat ik voor
de duidelijkheid nog een stap teruggaan. Wat verstaat Maeterlinck onder de eerste enceinte: „1'enceinte de la vie active?"
Het actieve leven, ook het animale leven door hem genoemd,
dat is niets anders dan ons gewone leven, ons leven van
iederen dag, zooals het met al zijn gedachten en begeerten
en woorden en daden geleefd wordt en vervlochten is in
het tijdelijke en ruimtelijke. Weerloos ligt dit leven onder
den ban van een ijzeren determinatie, in de ijzige armen
van het noodlot „die godheid zonder aangezicht." 1 ) Neen,
onze dooden sterven niet, zij zijn niet op onze kerkhoven,
zij zijn in onze huizen, in onze gewoonten, zij leven in het
diepst van ons zelf. Wij worden gedreven, geperst door
verleden en toekomst. „Et le present qui est notre substance
tombe au fond de la mer comme une petite ile que rongent
sans répit deux océans irréconciliables."
Maar achter dit in boeien geslagen stof en tijdleven is
niet de ledige ruimte, daarachter is eerst het ware leven,
immers het ware wezen. Daar zijn nog andere dingen, „que
les humbles besognes de la pensée." De mensch is grooter
en dieper dan de mensch. Achter ons verschijnend ik is ons
honger, ons transcendentaal ik, dat de zuivere mystieken
zoo goed kennen en waarvan de dichters ook wel iets ver~
staan, en dat wij allen in voorbijschietende oogenblikken
van het leven wel een enkele maal ontdekt hebben in de
1 ) Zie opstel: l'Etoile. „Nous avons reconnu, non sans inquietude,
d'un coté, la puissance de ceux qui ne vivent pas encore, et de l'autre
coté, la puissance des morts.... Nous avons agrandi la main de glace
du destin." (p. 223).
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woorden van God, in die van dichters en wijzen„ op den
bodem van de een of andere groote vreugde of smart, in
onzen slaap, in de liefde, in krankten en in die onverwacht
saamtref f ende omstandigheden, waarin het ons van verre
toewenkt en als met den vinger wijst op onze betrekkingen
met het universum. 1
Om nu dat intérieure leven te vinden, moet gij zijn aan
den anderen kant van al uw agitatiën, moet gij gaan achter
uw bewuste gedachten, woorden en daden. Immers achter
al datgene, wat u onophoudelijk eindig maakt en eindig
houdt, ligt het buiten - eindige, waarom zou de mysticus niet
zeggen: het oneindige? Daar omvloeit u de oceaan van het
oneindige, daar liggen de ijsvelden van het mysterie, de groote
trezoren van het onbewuste, daar zijn de diepten „de la mer
intérieure". Daar is niet meer het eindige, niet meer
het bepaalde en beperkte, het betrekkelijke en gedeelde,
het vele en gescheidene, daar is volkomen identiteit van
alles, daar is het overal en altijd identisch mysterie, daar
is God. 2 ) Dáár is het ook dat wij elkander eerst waarlijk
verstaan, zegt Maeterlinck, want subtiele, teere banden zijn
daar tusschen alle zielen. Reeds de Stoïci hadden gesproken
van „de sympathie aller dingen," maar zij hadden slechts
bedoeld den natuurlijken samenhang van oorzaak en gevolg;
Plotinus en ook Maeterlinck denken hier aan iets anders,
zij bedoelen gemeenschap, universeele gemeenschap van levensgevoel, levensgewaarwording. In dit licht worden sommige
uitspraken van Maeterlinck, die anders zoo zonderling klinken,
tamelijk verstaanbaar. 't Is immers niets anders dan de eigen
idee van deze identiteits-philosophie, gezien en gesteld midden
in het geschieden van elken dag, als hij zegt: „1'enfant qui
)

1) Zie opstel: Emerson.
2) Deze identiteitsleer doet telkens o.a. ook aan Schelling's
„Identit.ts-system" denken.
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me rencontre ne sera pas capable -de dire a sa mère ce qu'il
a vu; et cependant, dès que son peil a touché me présence,
it sait tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que
je serai, aussi bien que mon frère et trois fois mieux que
moirmëme. Il me conna t immédiatement dans le passé et
l'avenir, dans ce monderci et dans les autres... La paysanne
a qui je demande le chemin, je la juge aussi profondément
que si je lui demandais la vie de ma mère, et mon áme m'a
parlé aussi intimement que celle de ma fiancée. Elle remonta
en hate, jusqu'aux plus grands mystères, avant de me répondre;
puis elle m'a dit tranquillement, sachant tout a coup ce que
j'étais, qu'il fallait prendre a gauche le sender du village." 1
Kan dit transcendentale ik, dit identisch mysterie ook
nader onder woorden worden gebracht, kan er iets meer
van gezegd worden? Eigenlijk niet en natuurlijk niet, al zijn
ook waarschijnlijk de „faces" van dit transcendentale ik
ontelbaar. Met alle agnostici houdt Maeterlinck ons gedurig
)

voor: „dès que nous exprimons quelque chose, nous le

diminuons étrangement." Toch is het door alle eeuwen heen
beproefd en wel door de besten van ons geslacht. Van wie
het beproefden noemt hij Swedenborg, Pascal, Novalis, Hello,
Marcus Aurelius, Carlyle, Emerson, Gothe: Gothe, die onze
ziel gebracht heeft op den oever van de zee der Sereniteit.
't Zijn er maar weinigen in elke eeuw. Deze uitgelezenen komen
dan en kloppen ons op den schouder, en zij wijzen ons met
den vinger wat er geschiedt op de ijsvelden van het mysterie.
0, zij kunnen er zoo bijna niets van zeggen, maar wat doet
het er toe? Gelijken wij niet den man, die zijn oogen ver~
loren heeft in de eerste jaren van zijn kindsheid? Eéns heeft
hij de zon, de zee en het woud gezien. Voortaan liggen en
sluimeren deze wonderen als het ware in zijn substantie.
1

) Zie opstel: Emerson.
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Wat zullen uw arme woorden beteekenen naast het woud
met zijn verrassende open plekken, naast den storm en den
dageraad, die nog leven in het diepst van zijn geest en zijn
vleesch? En toch, hij zal u aanhooren met een innige, een
verlegen vreugde, al weet hij alles...... Uw kleine, machteboze woorden zullen voor een oogenblik verlichten den
oceaan, het licht en het donkere loover, die daar te midden
van zijn duisternis slapen onder zijn doode oogleden.:)
Wie verneemt hier niet een fraaien weerklank van de Plato~
nische leer der herinnering?
Neen, het kan niet uitgedrukt worden! Als daar iemand
tot ons kwam uit een andere wereld en ons vroeg naar de
heerlijkste bloemen van onze ziel, naar de adelbrieven van
deze aarde, wat zouden wij hem geven? Sommigen zouden
aankomen met de philosophen, zonder te weten wat zij doen.
En anderen zouden spreken van Othello, King Lear en
Hamlet, of men zou misschien noemen La Rochefoucauld,
Lichtenberg, Meredith, Stendhal en anderen. Ach neen, dat
zijn wij toch niet, wij zijn iets anders! Onze ziel zou het
besterven van schaamte in het diepst van ons vleesch, omdat
zij wel weet dat deze zichtbare schatten in het oog van den
vreemden gast slechts valsche edelgesteenten zijn. Die vreemde
gast zou ons aanzien, zooals wij in een doode stad den
hopeloos kleinen burger aanzien, die ons spreekt van zijn
straat, van zijn huwelijk of van zijn industrie. Als onze ziel
geraadpleegd werd, zou zij den vreemden bezoeker alleen
kunnen wijzen de gevouwen handen van een mensch, zijn
-pogen vol droomen, die zelfs geen naam hebben en zijn lippen,
die niets kunnen zeggen! 2)
Nog eens, in het licht van een consequent volgehouden
identiteitsleer verliezen zonderlinge uitspraken als de volgende
1) Zie opstel: Emerson.
2) Zie opstel: Novalis.
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hun schijn van ongerijmdheid. „Wat de gedachte denkt, heeft
geenerlei belang naast de waarheid dat wij zijn, welke waarheid
zich affirmeert in de stilte ...... Leg in de eene schaal van
de balans al de woorden der groote wijzen en in de andere
schaal de onbewuste wijsheid van het kind, dat daar voor~
bijgaat of van een kind, dat mij kleine woordjes zegt over
zijn parelsnoer of zijn stukjes glas, -en gij zult zien dat wat
Plato, Marcus Aurelius, Schopenhauer en Pascal ons geopenbaard hebben, zelfs geen streep doet naar boven gaan de
groote schatten van het onbewuste, „car l'enfant qui se tait
est mille fois plus sage que Marc-Aurèle qui parle...... Si,
après cinquante ans de solitude, Epictète, Gothe et saint Paul
abordaient en mon ile, ils ne pourraient me dire que ce que
me dirait en méme temps et plus immédiatement peut-être
le petit mousse de leur navire." 1
Dit is misschien meer dan ons geduld kan verdragen,
't behoeft niet meer te zijn dan ons begrip kan bevatten.
Immers, wij hebben hier eensdeels de weinig sobere 2 ) uit~
werking van den zuiver agnostischen regel: exprimer, c'est
diminuer. Anderdeels ligt hier vóór ons het zuiver uitvloeisel
van een mystiek, die alle onderscheid en elke onderscheiding
volkomen uitwischt en wegwascht in het Absolute. Als men
zóó, met Maeterlinck, den rug toekeert aan het bewuste in
eiken vorm, spreekt het van zelf dat ook het beste woord
altijd zal zijn een min of meer storende rimpel, en als het
)

1) Zie de opstellen: Sur les femmes, Emerson, Novalis.
2) Weinig sober, zeker. Het is intusschen volstrekt niet altijd
gemakkelijk te zeggen waar in Le Trésor des Humbles de mystiek in
haar volle strekking eindigt en het zuiver rhetorische begint. Het
schijnbaar paradoxale is hier soms letterlijk juist. Maar ik stem toe:
ook onder deze noodige en billijke beperking is er hier en daar zooveel rhetorica, dat men zou kunnen zeggen: Le Trésor zou grooter
zijn, indien hij kleiner ware.
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volstrekt genomen wordt, een verduisterende rimpeling op
de roerloos-stille wateren van het onbewuste. Denk en breng
onder woorden en gij beweegt u immers, in de onderstelling
van deze denk~ en gevoelswijze, onveranderlijk en altijd
verder in de richting van het bewuste, d.w.z. in de richting
van het beperkte en het beperkende, van al wat u insluit
en ten slotte opsluit.
Was het noodig, vraagt wellicht iemand, zóóver te gaan
en zoolang te blijven op die onherbergzame ijsvelden van
het mysterie, op de „dorre heide" van deze mystieke specur
latiën? Met uw welnemen, deze figuurlijke heide is niet dor.
Speculatie, waarin ook maar eenige sturende gedachte zit, is
nooit dor. Dat zegt Mephisto wel, maar die weet er niets van.
Wie exacte kennis minacht, doet zeer dwaas, maar wie ideeën kennis minacht, doet natuurlijk nog dwazer. 't Zal trouwens
wel blijken dat we hier te doen hebben met een idee, die
zich nadrukkelijk laat gelden, als we slechts even uit de
genoemde ijsvelden komen op den beganen grond en de
eenvoudige vraag stellen: wat vloeit uit deze speculatiën
voort voor onze opvatting van wat we noemen het zedelijk
leven? Wie in het reeds meegedeelde tot de kern is door~
gedrongen, heeft wel gemerkt dat, theoretisch en principieeler
dan bij vele andere mystieken, het zedelijke hier volkomen
losgeschakeld wordt van ons eigenlijk, ons innerlijk bestaan.
Men vergist zich dan ook zoo hopeloos-onherstelbaar, dunkt
mij, als men meent dat eenige mystiek in haar wezen, dat
met name deze neoplatonische mystiek ooit een gunstig klimaat
zou kunnen zijn voor het gedijen van het zedelijke. Wij
moeten immers onder en achter onze bewuste gedachten,
woorden en daden zijn, wij moeten zijn aan den anderen kant
van het gewone leven. Er is een deel van het leven, zegt
Maeterlinck, en 't is het beste, het zuiverste en het grootste
deel, „qui ne se méle pas á la vie ordinaire." Deze gedachte
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die men gedurig tegenkomt, werkt hij nader uit in een
afzonderlijk opstel: la morale mystique, in mijn oog een van
de belangrijkste, immers een van de meest kenschetsende
uit den heelen bundel. Om niets te laten verloren gaan,
geef ik hier een paar bladzijden van den oorspronkelijken tekst:
„Il semble que notre morale se transforme et qu'elle
s'avance a petits pas vers des contrées plus hautes qu'on
ne voit pas encore. Et c'est pourquoi le moment est peut-être venu de se poser quelques questions nouvelles. Qu'arrir
veraitril, par exemple, si notre áme devenait visible tout a
coup et qu'elle dut s'avancer au milieu de ses soeurs assem
-blées,dpoui vlmaschrgéedpn
les plus secrètes et trainant a sa suite les actes les plus
mystérieux de sa vie que rien ne pouvait exprimer? De
quoi rougiraitrelle? Que voudraitrelle cacher? Iraitrelle,
comme une femme pudique, jeter le long manteau de ses
cheveux sur les péchés sans nombre de la chair? Elle les
a ignorés, et ces péchés ne l'ont jamais atteinte. Its ont
été commis à mille lieues de son tróne; et 1'áme du Sodomite

même passerait au milieu de la foule sans se douter de
rien, et portant dans ses yeux le sourire transparent de
l'enfant. Elle n'est pas intervenue, elle poursuivait sa vie
du cóté des lumières, et c'est de cette vie seule qu'elle se
souviendra.
Quels péchés et quels crimes ordinaires aura~trelle pu comr
mettre? Art-elle trahi, art-elle trompé, art-elle menti? A-t-elle
fait souf f rir et art-elle fait pleurer? Ou étaitrelle tandis que
celui-ci livrait son frère aux ennemis? Elle sanglotait peut~
etre loin de lui, et a partir de ce moment, elle sera devenue
plus profonde et plus belle. Elle n'aura point honte de ce
qu'elle n'a pas fait; et elle peut rester pure au centre d'un
grand meurtre. Souvent, elle transforme en clartés intérieures
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tout le mal auquel it faut bien qu'elle assiste. Tout depend
d'un principe invisible et de là nait sans doute l'inexplicable
indulgence des dieux. Et notre indulgence, elle aussi," etc. 1)
Dit alles is ondubbelzinnig. Het is, om van Plato te
zwijgen, de duidelijke slotsom uit een zeer abstract betoog
bij Plotinus, in welk betoog intusschen de ragfijne onder-scheidingen wel bewijzen dat de zwaarte van het probleem
gevoeld is. Er is in ons, zegt Plotinus, een dubbel leven,
een dubbele ziel: de lagere ziel, die vervlochten is in het
zinlijke, en de hoogere, die het bovenzinlijke nooit verlaat,
die door het zinlijke, het kwade niet aangeraakt wordt;
deze is onze eigenlijke substantie, ons ware zelf, de ware
inwendige mensch. In haar kern is deze hoogere ziel volstrekt zondeloos, zij is als het goud, zegt hij, „dat maar
gezuiverd behoeft te worden van alle aardachtig bijmengsel
om schoon te zijn alleen bij en in zich zelf." 2)
1) De cursiveering hier en daar is van mij.
2) Ennead. I. 6, 5. Elders gebruikt hij het reeds bij Plato voor 2
komend beeld van den zeegod Glaukos, wiens lichaam begroeid is
met schelpen en zeewier. Plotinus geeft ons een uitgewerkte psycho2
logie en eveneens, als ik reeds vermeldde, een zeer uitgewerkte Via
Salutis. Maeterlinck geeft eigenlijk geen van beide. (Zie boven pag.
279). Men zoekt b.v. te vergeefs naar opheldering zonder beeldspraak
van uitdrukkingen als de reeds vermelde: souvent elle (notre áme)
trans f orme en clartés intérieures tout le mal auquel it faut bien
qu'elle assiste (Le T résor etc. p. 69). Op bladz. 163 t.a.p. heet het:
tout ce qui tombe en elle (notre áme) irradie. Op bladz. 302 wordt
gevraagd: est,ce que le mal même ne devient pas précieux lorsqu'elle
(notre áme) en a extrait le diamant profond du repentir? .... Avez'
nous jamais regardé en vous ^même dans ce royaume des flammes
purl f icatrices? etc. etc. (De cursiveering is telkens van mij). Dit zijn
altemaal beelden, die natuurlijk de zaak eer verduisteren dan ver,
duidelijken, als zij het werk moeten doen van ontleding en redenee.
ring. \Vat wordt hier b.v. verstaan onder „le repentir"? Zoo zijn er
telkens allerlei vragen, die volkomen onbeantwoord blijven.
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Als men nu, bij Plotinus en Maeterlinck, uit het abstract
betoog van den een en uit de mythische inkleeding bij beiden
de kern der wijsgeerige gedachte losmaakt, komt hun bedoelen
kort gezegd hierop neer: wat wij kwaad noemen, komt enkel
en alleen daarvan dat wij hier zijn en gehouden worden in
de klem van het betrekkelijke. Nog korter gezegd, zoo kort
als het maar kan: KWAAD IS NIET.
Na al het meegedeelde kan een kind, zou men meenen,
Maeterlinck's denkbeelden over dramatische kunst wel raden,
ware het niet dat volwassen menschen die denkbeelden hebben
misverstaan. Hij zet ze nader uiteen in het opstel, getiteld:
le tragique quotidien. Ik sta er maar kort bij stil. Maeter~
linck vindt ons heele tooneel een anachronisme. Men vergast
ons, zegt hij, op het schouwspel van daden, waaraan barbaren
hun hart hebben opgehaald. En toch, het grootste gedeelte
van ons leven wordt geleefd ver van bloed en ver van
kreten en dolksteken, en de tranen der menschen zijn zoo

stil en onzichtbaar geworden en zoo bijna spiritueel. Neen,
in het tragische van elken dag, het essentieel tragische is het
niet te doen, als bij het materieel en psychologisch tragische,
om de worsteling van het eene wezen tegen het andere, van
de eene begeerte tegen de andere, of om den eeuwigen
strijd tusschen hartstocht en plicht. Het geldt hier te doen
zien wat er ontzaglijks is „dans le fait seul de vivre", het
geldt hier te doen verstaan het bestaan der ziel op zich
zelve, de intieme, roerende beteekenis van het leven zelf,
het geldt hier te doen hooren, boven de gewone dialogen
van de rede en de sentimenten uit, „le dialogue plus solennel
et ininterrompu de 1'être et de sa destinée ...... Ce qu'on
entend sous le roi Lear, sous Macbeth, sous Hamlet par
exemple, le chant mystérieux de 1'infini, le silence menacant
des ámes ou des Dieux, 1'éternité qui gronde

a 1'horizon, la
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destinée ou la fatalilé qu'on apercoit intérieurement sans que
l'on puisse dire a quels signes on la reconnait etc." — Hij
bepleit dan verder de mogelijkheid van een „théátre statique",
en hij meent dat b.v. de meeste treurspelen van Aeschylus
zijn ideaal reeds nabij komen. Ook in Ibsen's Baumeister
Solness hoort hij wat hij noemt „ce dialogue du second
degré".
Hoe jammer is het dat Maeterlinck zich in zijn opstel niet
nauwkeuriger heeft uitgedrukt en door zijn soms al te sterke
en vat op zich gevende uitdrukkingen zelf oorzaak geworden
is dat men in de vaste bedoeling van zijn gedachte heeft
misgetast. Velen, moet men denken, lezen een boekje als
Le trésor des Humbles niet of slechts vluchtig en meenep
dan toch dat men terstond Maeterlinck's denkbeelden over
dramatische kunst vatten kan, alsof niet die denkbeelden een
stuk, althans een uitvloeisel waren van zijn mystieke denk~
wijze. Zoo komt het dan dat men niet doordringt tot de
levende logica van de gedachte en hangen blijft aan de
doode en soms doodende logica der woorden. Zoo komt het
dat men altijd weer associeert op eigen hand en joyeuselijk
doorredeneert bij niet twijfelachtige afwezigheid van ideeënkennis. --- Wat heeft men Maeterlinck vastgehouden bij die
uitdrukking „théatre statistique" en vooral bij het denkbeeld
van volstrekte onbewegelijkheid op het tooneel. Er is toch,
heeft men gezegd, ook in zijn eigen drama's altijd eenige
handeling. Zeker, Maeterlinck zelf zou het niet ontkennen:
in het kleine drama La Mort de Tintagiles b.v. blijft
het aanschrijden der Moira altijd aanschrijden, d. w. z.
er is beweging. — Anderen hebben begrepen dat het niet
aanging zoo strak te blijven staan op het denkbeeld van
volstrekte onbewegelijkheid, maar de slotsom, die zij nu trokken,
bracht nog verder van huis.. „Het verschil ", zoo meende men,
„was volstrekt niet essentieel, alleen gradueel ", Maeterlinck
-
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zou ten slotte slechts willen „minder drukte, minder geweld,
minder samenstel van actie, meer eenvoud en soberheid" 1
Dit is m, i. volkomen onjuist. Wat bedoelt Maeterlinck toch,
als hij zegt: ik wil geen handeling? Dan bedoelt hij: ik wil
geen materieele handeling en geen zielkundige handeling, ik
wil zielehandeling in den zin van zieleleven, en zieleleven in
den zin van mijn mystiek. Laat ik het nu nog maar eens zeggen:
bij de uitdrukking „zieleven" denke men volstrekt niet
aan het psychische in den gewonen zin en nog veel minder
aan wat wij plegen te noemen zedelijk leven, zedelijken
strijd, zedelijke ontwikkeling of verwikkeling. Al wat ik daar
noem ligt bezijden en buiten de „vie intérieure", die Maeterlinck
bedoelt, of liever, om in de plastiek van zijn denkwijze te
blijven: het ligt er in onreëele vlakheid bovenop.
) .

1 ) Zoo oordeelt b.v. W. G. van Nouhuys in een opstel over
Maeterlinck (Nederland, 1897, I, p. 14). Het heet daar verder: „hij
(Maeterlinck) wil minder de zenuwen schokken door daden, dan door
innigheid van woorden zich rechtstreeks wenden tot de ziel. In dit
streven naar soberheid reikt hij de hand aan de realisten, die een.
voudig.weg een stuk leven, en de psychologen die een stuk ziels.
geschiedenis geven wilden, in één woord aan allen die zich verzet
hebben tegen de ouderwetsche comédie d'intrigue, of comédie de
moeurs." Neen, het verschil is wel wezenlijk essentieel. Reeds in het
opstel zelf (le tragique quotidien) zijn er duidelijke uitspraken, die
beter hadden kunnen inlichten. Als Maeterlinck van de Ouden ge'
sproken heeft, gaat hij voort: „est.ce autre chose que la vie a" peu
près immobile? D'habitude, it n'y a même pas d'action psychologique,
qui est mille fois superieure a l'action matérielle et qui semble
indispensable, mais qu'ils parviennent néanmoins a supprimer ou a
réduire d'une facon merveilleuse, pour ne laisser subsister d'autre

intéret que celui qu'inspire la situation de 1'homme dans 1'univers"
etc. (De cursiveering is van mij.) Kan het duidelijker? Dat is Maeter'
linck's ideaal. De genoemde opvatting is bovendien in strijd met
den heden geest van Maeterlinck's mystiek.

II.
Ik hoop nu maar, dat de aangestoken lamp helder genoeg
zal branden, nu wij gaan zullen door de afzonderlijke drama's.
Ik begin met het grootere drama La Princesse Maleine 1
Wat zal ik, wat moet ik van dit drama zeggen? De waarheid natuurlijk. Zeker, dit is spoedig gezegd en even spoedig
toegestemd. Maar het heeft reeds heel wat voeten in de
aard om de waarheid zóó te zeggen dat de betrokken auteur
zich over niets kan beklagen. Het heeft al meer in, de
waarheid zóó te zeggen dat een auteur uit een overeenge~
komen gezichtspunt ons gelijk zou kunnen geven. En alles
luistert bizonder nauw, als het aankomt op de goudproef
der beginselen. Maar ik zal mijn uiterste best doen. Ik ben
in de gelukkige omstandigheid dat ik de waarheid, die hier
(bij het genoemde drama) niet aangenaam is, kan zeggen in
een vorm, die wèl aangenaam is. In dezen vorm namelijk:
wie het kleine drama La mort de Tintangiles kon schrijven,
een parel van zuiver water wat enorme kracht van uit~
beelding betreft, had, dunkt mij, ongeschreven moeten laten
La Princesse Maleine. Ik noem deze twee drama's bij elkander,
omdat in beide eenzelfde gedachte wordt uitgebeeld: het
onontkoombare van het noodlot. Maar terwijl nu in La
mort de Tintagiles alles kracht en alles soberheid is, is in
La Princesse Maleine bijna alles het tegenovergestelde van
kracht en bijna alles het tegenovergestelde van soberheid.')
) .

1) Septième édition, Bruxelles, 1891.

2) Ik maak een uitzondering voor de worgscène, daar is zeker
kracht, maar even zeker geen soberheid.
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Dit laatste in tweeërlei opzicht. Het is reeds een misgreep,
als men voor de uitbeelding van ééne idee, van ééne zijde
van „ons rapport met het universum" 259 pagina's noodig
heeft. l) Hier moet alles, om een woord te gebruiken dat
Maeterlinck zelf gaarne gebruikt, „solennel" zijn, „d'une
gravité spirituelle." Maar nog grooter misgreep dunkt het
mij, als men voor die uitbeelding al den uitwendiger apparaat
van een Shakespeareaansch drama gebruikt, doorvlochten nog
wel met voortdurende, niet onduidelijke herinneringen aan
Shakespeare, terwijl men principieel afwijst den binnenkant
van dat drama, namelijk de psychologie.
De ontleding zelve van het stuk zal mij, vertrouw ik,
gelijk geven. De inhoud van La Princesse Maleine komt,
zeer verkort, op het volgende neer. De schoone koningin
Anna van Jutland, die men in haar eigen land onttroond
heeft, is op IJsselmonde gekomen aan het hof van koning
Hjalmar. Het duurt niet lang of deze sluwe vrouw heeft den
ouden koning in de macht van haar schoonheid en tegelijk
in het net van haar intriges. Op het feest der verloving van
den jongen prins Hjalmar met prinses Maleine, dochter
van koning Marcellus, ontstaat tusschen de beide koningen
een hooggaande twist, zoo hooggaand dat een verschrikker
lijke oorlog er het gevolg van is. Men meent dat prinses
Maleine in den oorlog is omgekomen, men meent zelfs dat
de oude koning met eigen hand haar doodde. Dit is intusr
schen niet het geval: haar vader had haar voor straf
opgesloten in een toren, omdat zij onverzettelijk gebleven
was tegenover zijn eisch om prins Hjalmar voor goed te
vergeten. Na den oorlog komt prinses Maleine weer te
voorschijn, zij weet zich op den weg te stellen van prins
Hjalmar, die inmiddels verloofd is met Uglyane, dochter
1

) La mort de Tintangiles telt 54 bladz.
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van koningin Anna, en zij maakt zich aan hem bekend. De
prins is buiten zich zelf van vreugde: „je crois que je suis
dans le ciel jusqu'au coeur." Daar verschijnt onverwachts op
een der hof feesten prinses Maleine in wit bruidsgewaad.
Koningin Anna bewaart voor het uitwendige haar kalmte,
maar van dit oogenblik af is het, of liever op nieuw wordt
het haar vaste toeleg om Maleine uit den weg te ruimen.
Een poging tot vergiftiging mislukt of liever gelukt maar
half. Wat het gif niet of maar ten halve deed, zal nu vol~
tooid worden door een strik, dien de koningin haar, onder
.een voorgewende liefkozing, om den hals weet te doen. In
dit dichte woud van misdaden wordt de oude half versufte
koning volkomen willoos meegetrokken. Het stuk eindigt
daarmee dat prins Hjalmar eerst de koninginrmoordenares
overhoop steekt en daarna zich zelf doodt.
Ik mag niet onvermeld laten dat door heel het stuk heen
het onweer niet van de lucht is. Het regent op gewone
wijs of het stortregent of het regent sterren, het -dondert, het
weerlicht, het stormt, het hagelt. Een komeet staat aan het
begin van het stuk, een maaneclips ontzet de lieden tegen
het eind. Raven krassen, honden huilen, uilen staren u van
tusschen de takken der boomen aan, men ziet mollen hun
onderaardsch werk verrichten. Tegen en tijdens de ontknoo~
ping wordt het weer hoe langer hoe onstuimiger: 't is of de
wereld vergaat, het is één vuurzee van weerlicht, dan weer
jagen wolken als driften zwarte olifanten over het kasteel:
„on se croirait dans les faubourgs de 1'enf er." 1 ) Zwanen
vliegen op onder het venster der geworgde Maleine, eene
vliegt niet op, er zit bloed op de veeren, zij drijft, op den
rug, dood in de gracht. Terwijl de koningin bezig is haar
1

) Boven meer dan een tooneel vindt men de aanduiding: forage

continue, forage augmente, la tempête continue.
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infernaal opzet uit te voeren en ook daarna nog, en terwijl daar~
buiten de elementen aldoor woeden, hoort men, daar tusschen
door, begijnen afwisselend heur litanieën zingen: ab omni malo
libera nos, Domfine, ab omni peccato libera nos, Domfine, ab
insidiis diaboli, a spiritu fornicationis libera nos, Domfine! etc.
Dit alles ziet er inderdaad Shakespeareaansch genoeg uit.
De optuiging van het stuk en voorts het geweldige, het
forsche en schokkende, dat in het korte overzicht maar
weinig kon uitkomen, doet werkelijk aan Shakespeare denken.
Toch moeten wij nu bij dit uitwendige niet blijven staan.
Om Maeterlinck's toegepaste mystiek volkomen te begrijpen,
moeten wij dieper in het hart der dingen zijn. Voor dit doel
wil ik een drievoudige stelling nader uitwerken, deze stelling
namelijk: in La Princesse Maleine is er behalve het reeds
genoemde allerlei, dat op Shakespeare lijkt en telkens aan
Shakespeare doet denken; toch is het volstrekt Shakespeare
niet; en het wil, het mag ook Shakespeare volstrekt niet zijn.
In La Princesse Maleine is er allerlei, dat op Shakespeare
lijkt en telkens aan Shakespeare doet denken. Het zou niet
moeilijk vallen voor onderscheidene van de dramatis personae
overeenkomstige karakters bij Shakespeare aan te wijzen.
Ik wil een oogenblik naar voren brengen prins Hjalmar, die niet
twijfelachtig en toch ook weer op zulk een vreemde wijs aan
Hamlet doet denken. Ook de hollandsche prins is door heel het
stuk heen koud, bleek, ziek, somber, afgetrokken, angstig, ach~
terdochtig.Een zekere Hamlet-stemming is er reeds dadelijk
in 't begin. Zijn vriend Angus vertelt hem dat prinses
Maleine, naar het gerucht loopt, (in den oorlog) omgekomen
is, men weet ten minste niet waar zij is. „Mon père est terrible", zegt Hjalmar.

Angus: Vous l'aimiez dèjá? Hjalmar: Qui? Angus: La prier
cesse Maleine. Hjalmar: Je ne l'ai vue qu'une seule fois... elle
I. VAN DIJK. III.
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avait cependant une manière de baisser les yeux; --- et de
croiser les mains; — ainsi — et des cils blancs étranges! ^Et son regard!... on était tout a coup comme dans un grand
canal d'eau fraiche... Je ne m'en souviens pas très Bien;
mais je voudrais revoir cet étrange regard... 1)
Hij is inmiddels weer verloofd met Uglyane, dochter van
koningin Anna. Naar aanleiding van een inscriptie op een
ouden toren vraagt Angus hem: Anna, 'dat is immers de
naam van de moeder uwer bruid?

Hjalmar: d'Uglyane? ---- Qui. Angus.: Voilà un oui plus
lent et plus froid que la neige! Hjalmar: Mon Dieu, Ie
temps des oui de flamme est assez loin de moi, maintenant.
Angus: Uglyane est jolie cependant. Hjalmar: Jen ai peur!
Angus: Oh! Hjalmar: I1 y a une petite áme de cuisinière
au fond de ses yeux verts. Angus: Oh, oh, mais alors,
pourquoi consentezrvous? Hjalmar: a quoi bon ne pas
consentir? je suis malade a en mourir une de ces vingt
mille nuits que nous avons a vivre, et je vieux Ie repos!
le repos! Ie repos! Et puis, elle ou une autre, qui me dira
„mon petit Hjalmar" au clair de lune en me pincant le nez!
Pouah! — Avez~vous remarqué les colères subites de mon
père depuis que la reine Anne est arrivée a Ysselmonde?
— je ne sais ce qui se passe; mais it y a là quelque chose, et je
commence a avoir d'étranges soupcons: j'ai peur de la reine! 2 )
Een zekere Hamlet-stemming is er al verder in het eerste
gesprek van Hjalmar met de koningin. De prins antwoordt
op de vragen der koningin enkel met een gesloten ja \ of

1) t. a. p. p. 26, 27.
2) t. a. p. p. 28-30.
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of hij geeft haar telkens haar vraag geheel of gedeeltelijk in het antwoord terug. Op deze wijze:
Anne: a quoi songiez-vous, Seigneur? Hjalmar: A rien,
Madame. Anne: A rien? C'est a la fin du mois, Seigneur...
Hjalmar: A la fin du mois, Madame? Anne: Vos belles
noces... Hjalmar: Oui, Madame... Anne: Pourquoi donc
êtes-vows si froid, Seigneur? Avezrvous peur de moi? Vous
êtes presque mon Pils cependant; et je vous aime comme
une mère; et peut-être plus qu'une mère; donnezrmoi
votre main. Hjalmar: Ma main, Madame? Anne: Oui, votre
main; et regardezrmoi dans les yeux; — n'y voyezrvous
pas que je vous aime? — Vous ne m'avez jamais embrassée
jusqu'ici. Hjalmar: Vous embrasser, Madame? Anne: Oui,
m'embrasser; n'embrassiezrvous par votre mère? Je voudrais
vous embrasser tous les jours. -- J'ai rêvé de vous cette
nuit... Hjalmar: De moi, Madame? Anne: Oui, de vous.
je vous dirai mon rêve un jour. — Votre main est foute
froide, et vos joues sont brulantes. Donnezrmoi l'autre main.
Hjalmar: L'autre main? Anne: Oui. Elle est froide aussi
et pale comme une main de neige 1 ) etc.
neen,

Een zekere Hamlet-stemming is er ook in een later gesprek
van den prins met de koningin, waarin hij met bedekte
woorden te verstaan geeft dat haar intrigeeren hem niet ontgaat.

Anne: Venez ici, Monseigneur: vous me semblez transfigure ce soir. Hjalmar: Ma fiancée n'estrelle pas près de
moi? Anne: Laissez-moi mettre un peu la main sur votre
coeur. Oh! it bat déjà des ailes comme s'il voulait s'envoler
vers je ne sais quel viel! Hjalmar: C'est votre main qui le
retient, Madame. Anne: Je ne comprends pas.... je ne
comprends pas... Hjalmar: Madame, je m'en vais retrouver
1)

t. a. p. p. 56-58.

308
Angus. Il jettera un peu d'eau sur le feu Landis que vous
n'y versez que de l'huile. Anne: Mais ne nous revenez pas
tout transi de la pluie de ses sages paroles... Hjalmar:
Blies tomberont en plein soleil! 1 )
In de niet zeer duidelijke beeldspraak der laatste woorden
mag men misschien zelfs een onwillekeurig vastgehouden
naklank hooren van wat Hamlet zegt, als de koning hem
vraagt: „how it is that the clouds still hang on you? —
Not so, my lord, I am too much i' the sun." 2)
Ook de langere alleenspraak ontbreekt niet. Vlak vóór
het rendez-vous, dat hij met prinses Uglyane in het park
zal hebben, spreekt de prins bij en voor zich zelf:
Elle m'a dit de l'attendre auprès du jet d'eau. Je veux
la voir enfin en presence du soir... je veux voir si la
nuit la fera ref léchir. — Est -ce qu'elle aurait un peu de
silence dans le coeur? — je n'ai jamais vu ces bois d'au.
tomne plus étrange que ce soir. je n'ai jamais vu ce
bois plus obscur que ce soir; a quelles clartés allons -nous
donc nous voir? Je ne distingue pas mes mains! — Mais
qu'est -ce que routes ces lueurs autour de moi! Tous les
hiboux du parc sont donc venus ici! Allezrvous-en! Allezr
vouwen! au cimetière! auprès des morts! (il leur jette de la
terre) . Est -ce qu'on vous invite aux nuits de noces? Voilà
que j'ai des mains de fossoyeur a present. — Oh! je ne
reviendrai pas souvent! •-- Attention! elle vient! — Est-ce
que c'est le vent? — Oh! comme les feuilles tombent autour
de moi 'maintenant! — Mais it y a là un arbre qui se
dépouille absolument! Et comme les nuages s'agitent sur la
lune! Mais ce sont des feuilles de saule pleureur qui

1) t. a. p. p. 98-100.
2) A. I. Sc. 2.
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tombent ainsi sur mes mains! — Oh! je suis mal venu ici!
je n'ai jamais vu ce bois plus étrange que ce soir! — je
n'ai jamais vu plus de présages que ce soir! -- Elle est là!
1

)

Dit alles doet stellig aan Shakespeare denken. En toch,
het is even stellig Shakespeare niet. Het is de schaduw, het
is minder dan de schaduw van Shakespeare. 't Is als ik reeds
zeide: prins Hjalmar doet op zulk een vreemde wijs aan
Hamlet denken, zoo in de verte, zóó als een schim doet
denken aan een bloeiend lichaam, en toch ook weer zoo dat
men het niet laten kan er aan te denken. Wat ontbreekt
hier dan of liever, om voor 't oogenblik nog geen woord
te gebruiken dat eenige critiek insluit, wat is hier niet bij
prins Hjalmar en in 't algemeen bij al de personen van dit
drama? Hier is niet het leven zelf, het volle levensgevoel,
de eigenlijke, de levende ziel, het wezenlijk gehalte; hier is
niet het echt en zuiver en volledig menschelijke, hier is niet
het zedelijke in zijn rijke verscheidenheid van openbaring en
werking en verwikkeling. Om bij Hjalmar te blijven: het
blijkt niet dat deze prins zijn vader bizonder vereert. Het
blijkt niet dat de ongeoorloofde verstandhouding tusschen
zijn vader en de Jutlandsche vorstin zijn zedelijk gevoel
beleedigt. Het blijkt niet dat haar gewetenloos, haar tiran~
niek spelen met den ouden koning zijn zedelijk gevoel in
opstand brengt. Het blijkt niet dat hij van prinses Maleine
bizonder gehouden heeft. Zoo kon ik voortgaan. Niets blijkt,
omdat niets is. Er is geen ziel, wel te verstaan in den zin
der gewone psychologie, er is geen stempel, er is geen
weerstand biedende kern, er zijn geen overtuigingen, er zijn
geen gedachten, die als gladiatoren, zwaar gewonde gladiar
toren met elkander worstelen, als bij Hamlet. Op geen enkel
1

) t. a. p. p. 78, 79.

310
punt staat en stelt zich deze slappe jonge man tegenover de
slechte werkelijkheid, die hem omringt. En in dezen jongen
man is geen enkel punt, waar zich hechten kunnen „de hooge
en heerlijke dingen, die bij ons wezen behooren."
Wat heb ik daar vele woorden gebruikt, terwijl ik met
een enkel woord had kunnen volstaan en nog wel een gran
phisch woord, dat Maeterlinck zelf aan de hand doet.. Wat
heb ik mij laten gaan in het prikkelend werk der toonomr
zetting: ik transponeerde namelijk een bladzij lang uit wat
Maeterlinck noemt de „psychologie transcendante" in de
„psychologie habituelle, élémentaire", uit de „morale mystique"
in de „morale du premier degré". Wat was dan dat ééne
woord, waarmee ik had kunnen volstaan? Maeterlinck noemt
enkele kleinere drama's „drames pour marionnettes", hij had
La Princesse Maleine ook zoo kunnen noemen. En waarom
koos ik nu in stee van het ééne woord den omweg van vele
woorden? Omdat het inderdaad zoo moeilijk is een eenigszins
ongewone technische of representatieve uitdrukking terstond
zuiver te vatten in haar volle strekking. Daarom transponeerde
ik een weinig, omdat zulk werk de aandacht opscherpt voor
een afwijkende verbinding van gedachten. Niet weinigen
toch meenen waarschijnlijk dat men het met zulk een uit~
drukking „pour marionnettes" niet zoo nauw, niet zoo letter~
lijk behoeft te nemen, zulk een uitdrukking mag wel, moet
zeker cum grano salis opgevat worden. Men wijst in dit onder ,
maansche een korrel zout niet gaarne af, maar hier moet
het toch nadrukkelijk geschieden. De marionet, bijna zeide
ik de ledepop in levende lijve is werkelijk en volkomen meer
nens de meest benaderende veraanschouwelijking van Maeterr
linck's mystieke bedoeling. Alle personen in La Princesse
Maleine zijn in den rug gegrepen en worden in den rug
gehouden door een strak aanschrijdend, door niets te ver~
buigen of te verbidden noodlot.
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Alle personen, ook koningin Anna, die het krachtigst
schijnt te handelen: zij handelt toch niet waarlijk uit zich zelve.

Uit al haar gruwelen is volkomen weg het menschelijke,
het eigene, ik zeg niet de afkeuring, maar zelfs het gevoel
van het gruwelijke. Ik heb haar sluw en gewetenloos genoemd,
deze woorden staan inderdaad in een anderen toonaard. Zij
is niet gewetenloos, zij is zonder geweten en dat óók nog
genomen in den zin, waarin de wolf het is, die een lam
verscheurt, zooals de uil het is, die in een stillen zomernacht
het kopje van een slapenden vogel met kalme zekerheid
indrukt. Zoek toch in het oog van dit dier geen zweem
zelfs van eenig besef dat er iets onbehoorlijks geschiedde,
er is immers niets onbehoorlijks geschied. Zóó noemen wii
anthropomorphiseerende menschen het maar. Koningin Anna
en alle anderen zijn inderdaad marionetten, zij weten van
zich zelven niet. Er is hier geen ziel, zeide ik, in den zin
der gewone psychologie, de ziel is er niet bij, zou Maeterlinck zelf zeggen; zij is immers niet betrokken in, niet gemoeid
met deze dingen van het gewone leven, zij houdt er zich
buiten, zij is er buiten. Dat is de ware bedoeling van het
bleeke, het uitgewischte en wasachtige, het droomerige, soms
wezenlooze en altijd strakke van de figuren. „Ouvrez," zegt
Maeterlinck, „ouvrez le plus profond des moralistes ou des
psychologues ordinaires, it vous parlera de l'amour, de la
haine, de 1'orgueil et des autres passions de notre coeur; et
ces choses peuvent nous plaire un instant, comme des fleurs
détachées de leur tige. Mais notre vie réelle et invariable
se passe a mille lieues de l'amour et a cent mille lieues de
1'orgueil. Nous possédons un moi plus profond et plus
inépuisable que le moi des passions ou de la raison pure." 1
Iemand uit een andere wereld zou dan ook, als hij ons
)

1

) Le TrÉsor etc. p. 162, 163.
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menschen gezien had in onze vreugden, - onze smarten en
onze bekommeringen, de synthetische uitdrukking van ons
gelaat aldus weergeven: „ils ont l'air de son get á autre chose. 1
— Mij dunkt, na al het gezegde zal nu duidelijk kunnen zijn
wat Maeterlinck bedoelt met zijn „psychologie transcendante",
met zijn afwijzen van zielkundige handeling, met zijn eisch
van zielehandeling en zieleleven in den zin van zijn mystiek.
Het is hier misschien een gelegen oogenblik om tusschen
de bedrijven door eens af te rekenen met de vraag: had ik
gelijk of niet, toen ik beweerde dat voor de uitbeelding der
besproken gedachten soberheid een eerste vereischte is? In
afwachting van beter inlichting blijf ik er bij dat de artistieke
waarde van La Princesse Maleine ernstig en zeer wezenlijk
geleden heeft door het drukke en krakende in den gang van
het stuk, en niet minder door de talrijke herinneringen aan
Shakespeare, die ons te stade kwamen voor de toelichting,
maar die immers de aandacht telkens afleiden, in ieder geval
verdeelen en altijd storen in haar rust. Hier moet alles stil
en zonder gedruisch zijn Er zijn immers maar twee sferen:
de donkere kerker met den geboeiden mensch er in, en
daarnaast of daarachter de rimpellooze, strak - onbewogen
oceaan van het onbewuste.
"

)

Er zullen weinig woorden noodig zijn ter toelichting van
het derde deel van mijn stelling, die ik nog maar eens in
haar geheel herhaal: in La Princesse Maleine is er allerlei,
dat op Shakespeare lijkt en telkens aan Shakespeare doet
denken; toch is het volstrekt Shakespeare niet; en het wil,
het mag ook Shakespeare volstrekt niet zijn. Het wil, het
mag Shakespeare niet zin. Dit vloeit onmiddellijk voort uit
Maeterlinck's mystiek, maar hij zelf zegt het ook met zooveel
1

) t. a. p. p. 148.
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woorden. Wij hoorden reeds dat het Maeterlinck te doen
is om „den mysterieuzen zang van het oneindige", om „wat
men hoort onder koning Lear, onder Macbeth en Hamlet." 1
In het moderne drama, met name bij Shakespeare en Racine,
gispt hij het dat het lot daar uitvloeisel is van de verschil .
lende passiën van het hart. De Ouden waren volgens hem
reeds dichter bij de waarheid, zij hebben veel beter verstaan
de fataliteit, „les terreurs de la vie", en ook wij moeten,
maar nu dieper dan zij, weer leeren verstaan dat wij zijn in de
hand van geheimzinnige machten. 2 ) En, om niet al te veel te
citeeren, bij monde van Emerson zegt hij: „le grand poète
nous fait sentir noire propre valeur, et alors nous estimons
moins ce qu'il a réalise. La meilleure chose qu'il nous
apprenne, c'est le dédain de tout ce qu'il a fait. Shakespeare
nous emporte en un si sublime courant d'intelligente activité,
qu'il nous suggère l'idée d'une richesse a coté de laquelle la
sienne semble pauvre, et alors nous sentons que 1'oeuvre
sublime qu'il a créée, et qu'à d'autres moments nous elevons
a la hauteur d'une poésie existant par elle-meme, n'appartient
)

,

pas plus pro f ondément á la nature réelle des choses que
l'ombre fugitive du passant sur un - rocher." 3)
1) Le trésor etc. p. 180. P. 40 heet het: „le paysan a qui le don
d'exprimer ce qu'il y a dans son áme serait brusquement accordé,
exprimerait en ce moment des choses qui ne se trouveraient pas
encore dans lame de Racine. Et eest ainsi que des hommes d'un
genie bien inferieur à celui de Shakespeare ou de Racine ont entrevu
une vie secrètement lumineuse dont celle que ces maîtres avaient
uniquement connue n'était que le revers.. . Hamlet, dans Elseneur,
s'avance a chaque instant jusqu'au bord du reveil, et cependant,
malgré la sueur glaciale qui couronne son front pale, it y a des mots
qu'il ne parvient pas a nous dire et qu'il pourrait sans doute prop
noncer aujourd'hui, parce que l'áme du vagabond lui.même ou du
voleur qui passe, l'aidërait a parler".
2) t. a. p. p. 210.
3 ) t. a. p. p. 167, 168 (de cursiveering is van mij) : zie voorts het
heele opstel: le tragique quotidien.
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Dit is zuivere slotsom uit bekende praemissen, en toch
daar is in zulke uitspraken, vooral als men ze hoort ten
overstaan van Shakespeare, althans een oogenblik iets ver,
zich zelve 'bewust, hoe van zich zelve-bijsternd.Hova
overtuigd is deze mystieke leer van het onbewuste! Op
enkele „cris mystiques" na vergt deze mystiek onbeschroomd
het offer van Shakespeare. Dit is zeker niet gering, zeg
zelfs dat het onbehoorlijk is, indien ge maar geen oogenblik
vergeet dat beginselen zeer onbescheiden dingen zijn: een
beginsel immers kan moeilijk aan een ander beginsel komen
vragen of het zoo vrij mag zijn zijn eigen leven uit te leven.
Men zou evengoed 's zomers aan een rozestruik, die al de
kracht en al den lust in zich had om te bloeien, kunnen
vragen om het maar niet te doen. Daarom zal ik nu ook
op mijn beurt zoo vrij zijn op het gevraagde niet af te din~
gen, maar den eisch zelven kortweg en principieel af te wijzen.
Het offer van Shakespeare zou op zich zelf reeds zwaar
genoeg zijn, al ware en al bleef het van louter artistieken
aard. Maar wij weten nu dat achter dit loslaten van
Shakespeare meer, veel meer is. Er ligt achter een zeer
aanzienlijke principieele waardevermindering van hooge en
heerlijke dingen, er ligt achter de theoretische ontluistering
van wat we dusver noem-den onze redelijke en zedelijke
natuur. Ik ben wel niet het slachtoffer van een paar klanken,
als ik in die oude benamingen een prijs hoor noemen, die
niet bedongen en nooit betaald mag worden. Wij leven
toch in een wonderlijke wereld: de eene maal zegt men der
arme menschheid dat haar brieven van adeldom ongeschonr
den en onbezoedeld zijn, en dat is niet waar; en een ander
maal zegt men haar dat haar oude titels van aanspraak
heelemaal niet deugen, en dat is ook niet waar. Zou het
ook kunnen zijn dat onze hoogmoed hier beide malen zijn
rekening vond, onze hoogmoed, die in het eene geval van

315

een geschonden verplichting niet hooren, in het andere van
een bindende verplichting niet weten wil?
Ik begrijp intusschen heel goed dat het naïef zou zijn voor
de eer van Shakespeare te willen opkomen, ik begrijp ook
dat binnen het kader of liever op deze hoogte') van mijn
bespreking niet te denken valt aan een opzettelijk pleidooi
voor den adeldom der Gedachte en de souvereiniteit van het
Zedelijke, die beide door Maeterlinck's mystiek geschonden
worden. Wat het laatste betreft, onder de vele vragen, die
ik hier zou willen doen, zou stellig ook deze zijn: hoe ver~
klaart, hoe denkt Maeterlinck zich toch die lelie-blankheid
der ziel, die hij stelt of liever decreteert te midden van de
soms bloedroode schuld van het gewone leven? Plotinus
spreekt nog van een dubbele ziel, Maeterlinck maakt die
onderscheiding niet eens. Zoo zou er meer te vragen en te
zeggen zijn. ) Maar nog eens, er valt voor het oogenblik
niet aan te denken. Het eenige, wat hier kan gedaan worden,
,

2

wil ik doen, we blijven dan op het terrein, waarop wij zijn.

Maeterlinck zoekt het achter en onder Hamlet. Zou het niet
mogelijk zijn eens In korte woorden te zeggen wat wij aan
Shakespeare hebben en welk belang er b.v. schuilt in Hamlet,
dien ik reeds een en andermaal moest noemen? Dat moet toch
kunnen; ook op dit terrein kan, dunkt mij, gestreefd worden
naar vereenvoudiging van formules, d.w.z. naar verwijdering
van machtspreuken.
Wat is het toch dat Shakespeare zoo gevestigd, zoo naar
het schijnt onherroepelijk onsterfelijk doet zijn? Ik meen
drieërlei: de bizonder groote rijkdom van gedachten, de
bizonder fijne en diepe psychologie en de bizonder groote
kracht van uitbeelding. Deze drie en deze drie om strijd
bizonder. Neem een garf, is gezegd, neem een garf van
1) Aan het slot kom ik op een en ander nog terug.
2) Zie ook de noot op pag. 41.
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Shakespeare, wrijf er maar een enkele volle aar van uit, laat
de korrels vallen in een bodem, waardoor de ploeg gegaan
is, en een enkele aar sluit een heelen oogst in. De overdrijving schaadt hier wel niet aan de waarheid. Onze boeren
plegen in zulk geval te spreken van rijk beschot opleverend
koren. Welnu, zulk koren der gedachte is er bij Shakespeare,
er zijn bij hem, om maar in het beeld te blijven, de goed
gevulde, de goudgele aren en garven van een rijke en diepe
studie der menschelijke ziel. Voeg bij dit alles de vermelde
groote kracht van uitbeelding, dan zullen het wel kleinigheden
zijn, die ik verwaarloosde. Tennyson brengt wat hier het
voornaamste is zoo meesterlijk onder woorden, als hij van
het gouden klimaat spreekt, waarin dichters geboren worden.
,,The poet in a golden clime was born,
With golden stars above;
Dower'd with the hate of hate, the scorn of scorn,
The love of love.

He saw thro' life and death, thro' good and ill,
He saw thro' his own soul," etc. 1)

Dat is Shakespeare. Ik ben nog weinig gezind hem los te
laten voor een mystiek, die alle distinctiën uitwischt.
En nu Hamlet. Waarin zou toch zijn blijvende aantrekkingskracht schuilen? Ik denk dat het echt en diep en aandoenlijk menschelijke in Hamlet zoo aantrekt; en het trekt
ons zoo aan, omdat het ons aangaat, omdat wij voelen dat
wij zelven er in betrokken zijn. Hamlet is vreemd en hij doet
vreemd, maar dit vreemd zijn en vreemd doen wordt zoo
volkomen begrijpelijk, zoodra men maar het zwaartepunt der
tragedie niet langer zoekt en vindt waar het niet is: in de
naar het heet boven zijn draagkracht gaande daad der wraak,
die hem opgelegd wordt, ) — maar daar waar het is, namelijk
2

1) The Poet.

2) Opvatting van Göthe.
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in de ontzaglijke crisis, die er aan voorafgaat. Dáár ligt,
dunkt mij, de gouden sleutel, waarmee het zoo dikwijls ter
hand genomen en niet zelden geforceerde Hamletslot zal
kunnen geopend worden, als het ooit zal opengaan. Men
beelde die zoo inrmenschelijke crisis maar goed uit, dan is
men er, -dan is men althans op weg om er te komen. Op
deze wijze: gansch onverwacht ontvangt Hamlet de tijding
van het plotseling overlijden van een innig vereerden vader;
de gelijke van dien vader is er niet! Nog binnen een maand
trouwt zijn moeder met den troonopvolger; de schoenen,
waarmee zij het lijk van den armen vader volgde, badende
in tranen, zijn nog niet versleten; een beest, een redeloos
beest zou langer getreurd hebben! Onder den verpletterenden
indruk van dit alles moeten door Hamlet aangehoord worden
de schriklijk-ordentelijke, de cynisch -brave woorden van den
koning en de koningin; zij zijn zelf ook zoo bedroefd, maar
men moet natuurlijk in zulke omstandigheden zijn verstand
gebruiken, men mag aan zijn droefheid niet te veel toegeven;
in onze alleszins plichtmatige droefheid over anderen mogen
wij toch ook weer ons zelven niet geheel vergeten, en dan,
wij moeten berusten, ik zeg berusten --- Hamlet moet dat
ook doen — in de beschikkingen van hooger Wil. Is het
wonder dat Hamlet hier reeds uitbreekt in de klacht: „o,
dat dit al te vaste vleesch versmolt, vervloeide en tot een
dauw verging!"
Middelerwijl is er en groeit er in hem wat hij bij zijn ont-moeting met den geest zijn „prophetic soul" zal noemen, d.w.z.
zijn gedachten hebben reeds niet stil gestaan, ze zijn reeds,
nog vóór de verschijning van den geest, in de richting van
deze en gene vermoedens gegaan. Dan volgt de mededeeling
van den geest dat zijn vader vermoord is, dat zijn vader
verraderlijk vermoord is, dat zijn vader verraderlijk vermoord
is door den broeder-troonopvolger. Dan volgt de mededeeling
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van den geest dat al dit misdadige staat op de basis van
een ontuchtige verhouding tusschen zijn moeder en den tegen'
woordigen koning, — een ontuchtige verhouding nog bij het
leven van den ouden koning. Dat dit alles onthullingen van
een geest zijn, tempert slechts schijnbaar of althans niet
noemenswaard het verpletterende van die onthullingen. Op
zich zelf bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat hier duivelsche
misleiding in 't spel is, maar voor het fijn speurend besef
van een Hamlet is die mogelijkheid toch zeker niet heel
groot. En er staat tegenover dat nu ook over alles daalt
en hangen blijft de grijze mist van het in strikten zin onber
wijsbare. In dien mist worstelt zijn ziel, „with thoughts
beyond the reaches of our souls."
Is het wonder dat voor Hamlet voortaan alles waggelt
en wankelt, dat hij voortaan gaat over een bodem, die
voortdurend in golvende beweging is? In het zedelijke heeft
hij een gewaarwording, als wij in het physieke zouden
hebben, wanneer wij 's morgens opstonden en als dan alles,
wat dusver vast was en vast stond, beurtelings naar ons
toe helde en van ons wegdeinsde. Zijn geloof in het leven,
zijn vertrouwen in menschen is geschokt, gekneusd, geknakt,
voor goed geknakt. Zoo fier heeft hij gesproken: „I have
that within, which passeth show." Al zou ook deze strook
persoonlijke echtheid zelf niet smaller worden ^--- wat intus~
schen nog zoo zeker niet is: wij zijn allen schurken, zegt
hij tot Ophelia — hoe vreeselijk is het op zulk een strook
te moeten staan en leven midden in de jammerlijke, de vooze
,,show' '-wereld van Hamlet!
Dit is Hamlet, die is het blijvend menschelijke in hem.
De geschetste basis kan, dunkt mij, allesdragen: vreemd
zijn en vreemd doen van Hamlet, geveinsde krankzinnigheid
en als het moet halve wezenlijke krankzinnigheid. Naast
Hamlet staat reeds de Psalmist van den ouden dag, die
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uitroept „ik zeide in mijn haasten: alle menschen zijn leur
genaars." 1 ) Naast hem staat ieder, door wiens ziel soms
verwoestend, altijd wondend de schriklijke vraag is heengegaan: zou het goede ook de zondagsche naam zijn voor het
minder goede, misschien voor het niet-goede?
Dit is Hamlet. Ik ben nog niet gezind voor Hamlet, dien
ik ken, in ruil te nemen b.v. prins Hjalmar, dien ik niet ken,
die immers met al zijn „cris mystiques" ons toch eigenlijk
zoo bitter weinig te zeggen heeft, omdat hij vóór zin „cris
mystiques" ons niets gezegd heeft.

Ik kom nu tot de kleinere drama's, waarbij ik maar kort
behoef stil te staan. Het zijn: l'1 nCruse 2 les A veugles,
Alladine et Palomides, Inferieur et la Mort de Tintagiles
(trois petits Brames pour marionnettes) , 3 les Sept Princesses. 4
Als ik de symboliek, die een enkele maal zeer gekunsteld is
) ,

)

)

(b.v. in les Sept Princesses) , buiten rekening mag laten, aarzel

ik niet al deze kleinere drama's, wat kracht van uitbeelding
betreft, meesterstukken te noemen.. Wil men weten wat het
in heeft en hoe men het kan aanleggen om een gedachte,
bijna zeide ik de stemming van een gedachte naar den eisch
uit te beelden, dan kan men het hier zien doen. Men moet
het dan natuurlijk niet nadoen. Er is hier gearbeid onder de
werking van een overtuiging, door Maeterlinck aldus uitge~
drukt: „Si je vous parle en ce moment des choses les plus
graves, de 1'amour, de la mort ou de la destinée, je n'atteins
pas la mort, l'amour ou le destin, et malgré mes efforts, it
restera toujours entre nous une vérité qui nest pas dite,
1) Ps. 116: 11.
2) quatrième éd., Bruxelles 1892.
3) Bruxelles 1894.
4) deuxième éd., Bruxelles 1891.
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qu'on n'a même pas 1'idée de dire, et cependant cette vérité
qui n'a pas eu de voix aura seule vécu un instant entre nous,
et nous n'avons pas pu songer à autre chose. Cette vérité,
c'est noire vérité sur la mort, le destin ou 1'amour." 1 Men
behoeft, zou ik zeggen, nog geen mysticus te zijn in den zin
van Maeterlinck om deze overtuiging naar haar letterkundige
strekking te verstaan en zelfs te deelen. Wie nooit bij wat
hij sprak of schreef de gedachte zoo bedroefd heeft voelen
worden onder en om de tekortkomingen, de machteloosheid
van het woord, had nooit iets moeten zeggen in de wereld.
Als ik sommige uitspraken van Maeterlinck uit -den bekenden
mystieken samenhang losmaak en in algemeener kader stel,
wordt het mij zoo vreemd te moede. Hij zegt b.v. ergens")
dat het in gewichtige oogenblikken van het leven en ook in
de groote tragediën niet altijd de uitgesproken woorden zijn,
die het doen. Neen, dat geloof ik ook niet, maar moet
ons dit nog, moet ons dit weer gezegd worden? Zouden
wij dan niet meer voelen dat men, figuurlijk gesproken, in
een salon, laat staan bij een sterfbed niet luide en niet altijd
exact spreekt? Zou -dan weg zijn de zin voor het ironische,
voor de fijner schaduwen van geest en gevoel, voor de
werking der kleine rededeelen? Zouden we het niet meer weten
dat in het overtollige nooit kracht, in het schijnbaarrovertollige groote kracht kan zijn? Nu ik toch aan 't klagen ben,
moet ik ook eerlijk zijn tegenover den auteur, die ons bezighoudt.
Naar mijn bescheiden meening heeft ook Maeterlinck de
fijne grenslijn tusschen het overtollige en het schijnbaar
overtollige niet altijd gezien. Ik denk hier natuurlijk aan zijn
bekende manier om heele en halve kleine volzinnen, woorden
en zelfs interjecties met niet altijd doorzichtige bedoeling te
) '

1) Le T résor etc. p. 21, 22.
2) Le T résor etc. p. 193-195.
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herhalen.') De laatst bedoelde gewoonte, de herhaling nl.
van eenzelfde interjectie vier~, vijfmaal onmiddellijk achtereen,
is gelukkig uit de jongste stukken geheel verdwenen. Wie
geeft ons eens een theorie der letterkundige herhaling,
natuurlijk in uitwerking en toelichting zoo hoog gehouden,
dat wie goedkoop zou willen meespreken van zelf op een
afstand blijft? Het spreekt van zelf dat er dieper liggende
redenen en regelen zijn voor veelsoortige herhaling. In af~
wachting van zulk een theorie waag ik als mijn meening te
kennen te geven dat men met de herhaling van interjecties
toch heel voorzichtig moet zijn. Wie ze kwistig herhaalt,
doet dunkt mij als kinderen, die kruis of munt zouden spelen
met gouden tientjes. Wat in de macht van eéne kleine inter~
jectie staat, hebben weinigen wellicht eenvoudiger doen
gevoelen dan Robert Burns in zijn bekende liedjes. Van één
liedje uit vele vermeld ik hier het laatste couplet:
,,Auld Nature swears, the lovely dears
Her noblest work she classes, 0:
Her 'prentice hand she tried on man,
And then she made the lasses, 0." 2
)

Men denke een oogenblik in wat er van worden zou, als
men dit 0 eens mild herhaalde!
Ik keer terug van mijn uitweiding. Ik zal dan van al de
genoemde drama's iets zeggen; veel meer dan aanwijzing van
zin en bedoeling zal het niet kunnen zijn. l'Intruse en Interieur
brengen ons, ieder op een eigen wijze, in de groote stilte
van den dood. In l'Intruse wordt uitgebeeld de gedachte,
die een oudtestamentisch profeet aldus uitdrukt: „de dood is
1) Ik heb mij zelf afgevraagd of de herhaling in La Princesse

Maleine ook dienen moet om het karakter van marionetten te doen

uitkomen.
2) Green grow the rashes.
I. VAN DIJK. III.

21
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geklommen in onze vensteren. 1 ) Om dat inklimmen, om dat
heimelijk binnenkomen en binnendringen van den dood is het te
doen. In een donkere kamer van een oud kasteel zien wij onder~
scheiden personen om een tafel zitten: een grootvader, die blind
is, den vader, een oom, drie dochters. Een tante moet komen,
maar komt niet. In een aangrenzende kamer ligt een jonge
vrouw, naar 'het heet pas herstellende van een zware bevalling.
De grootvader is aldoor ongerust. Hoort hij de kranke niet?
Men verzekert hem dat hij noch haar noch het kind hooren
kan, beiden rusten nu. De nachtegalen zongen daar zoo even
nog in de laan, nu zwijgen ze plotseling. Er zal iemand in den
tuin gekomen zijn, maar men ziet niemand. Toch moet er
wel iemand zijn, want de zwanen zijn bang geworden, en de
visschen duiken diep in den vijver. Maar de honden slaan
vreemd - genoeg niet aan. De grootvader wordt koud en
vraagt de deur te sluiten. De , drie meisjes en ook de oom
kunnen de 'deur niet dicht krijgen, toch is er maar weinig
wind, — 't zal de vochtigheid zijn. Buiten wordt een zeis
gewet, men hoort den scherpen slag van het staal in het
gras. 't Zal de tuinman zijn, maar men ziet hem niet — van
de duisternis zeker. Men hoort iemand in huis komen door
het souterrain, onhoorbaar zacht bijna; dat is tante zeker,
zij weet dat er een zieke is. Maar zij komt niet boven en de
meid zegt dat er niemand is, zij weet ook niet wie -de deur
weer opendeed, zij had ze dichtgedaan. — De oude man
wordt steeds angstiger, 't is of hij kindsch wordt. Hij meent
dat men de lamp heeft uitgedaan, hij hoort fluisteren, als
niemand iets zegt. Er moet iemand in de kamer gekomen zijn,
wie is daar dan naast hem komen zitten? De lamp knettert, zij
zal uitgaan. Hij grijpt tastend haar de handen van zijn kleindochters. 't Wordt doodstil tegen middernacht. Wat hoort hij
t

1

) Jer. 9 : 21.
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toch? Niets, 't zijn de meisjes, die elkaar een kus geven. Wat
hoort hij toch? Niets, 't is maar het bewegen van handen. Het
slaat twaalf uur; bij den laatsten slag is er een snel, onbestemd
gedruisch als van iemand, die haastig opstaat. Wie is er
opgestaan? Niemand, grootvader. Er is niemand van tafel
opgestaan! Het kleine kind in de kamer rechts begint plotseling
luid te schreien. Langzaam gaat nu de deur van de kamer
links open, een liefdezuster in zwart gewaad verschijnt op
den drempel en kruist zich om aan te duiden dat ze gestorven is.
In Interieur is het nog anders. Er is hier zulk een fijn looi~
werk van uitbeelding, dat men het bijna niet durft aanraken!
Dat zal ik dan ook maar niet doen. Ik wil alleen zeggen waarop
naar mijn meening de machtige werking berust, die met de
allereenvoudigste middelen hier verkregen is. Daar binnen
in huis een vader, een moeder, twee dochters en een klein
kind, allen zwijgend. Een stil en vredig samenleven onder
't schijnsel der lamp. Een andere dochter is 's morgens
uitgegaan om grootmoeder op te zoeken aan de overzijde
van de rivier. Men heeft haar lijk gevonden in het oeverriet.
Daar in de verte, heel in de verte komt men met haar
aangedragen op een baar van takken. In den tuin is een
oude man en een vreemde, die een van beiden of samen
het moeten gaan zeggen binnen. Wat ziet en voelt men nu
in dit stuk? Men ziet en voelt van oogenblik tot oogenblik
den afstand inkrimpen, die diep geluk en diep leed van
elkander scheidt. Men voelt tegelijkertijd van oogenblik tot
oogenblik zwaarder worden 'de zware taak om naar binnen
te gaan en alles te zeggen. Ten laatste is er nog maar als
een dunne glaswand tusschen het diepe leed en het diepe
geluk. Ook die glaswand zal ingestooten, nog liever ingebogen
worden. Want de auteur zorgt er wel voor dat er hier geen
scherven rinkelen. 't Is smart, waarvan het hart in stilte
scheurt!
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Het kleine drama La Mort de Tintagiles heb ik al genoemd.
Wij komen hier dieper in de grondgedachten van Maeter~
linck's mystiek. Met énorme kracht wordt hier uitgebeeld het
vast en strak en onontkoombaar aanschrijden van de Moira.
Een oude koningin, wonend in den ouden toren van een
kasteel, dat gelegen is „au plus profond d'un cirque de
ténèbres." Het kasteel is vervallen, maar op den toren heeft
de tijd geen vat. Niemand heeft die oude koningin ooit gezien.
Het volk zegt dat zij gek is. Haar wangunst en achterdocht
kennen geen grenzen. Een klein jongske is nog maar alleen
overgebleven na zoovelen, die door het monster reeds uit
den weg geruimd zijn. Nu zal het op -dit kind gemunt worden.
Met angstige zorg wordt de kleine Tintagiles bewaakt door
zijn beide zusters Ygraine en Bellangère en door een ouden
meester Aglovale. — Daar gaat op zekeren dag een zware
deur onhoorbaar zacht en langzaam open. Zij waren er op
verdacht geweest en trachten nu met hun drieën, doch te
vergeefs, de deur terug te duwen. Langzaam blijft zij open-.
gaan. Een luide kreet van den kleinen Tintagiles weerklinkt
en maakt dat voor 't oogenblik aan de andere zijde der deur
van verder pogen wordt afgezien. Wie zeker van zijn zaak
is, kan immers wachten! Onder den druk aan deze zijde
slaat de deur met geweld dicht. — De kleine Tintagiles
slaapt tusschen de beide zusters in, zijn armpjes om den hals
der zusters geslagen, zijn kleine handen soms verdwaald in
't lange haar der oudste. Een gouden haarlok krinkelt op in
't half geopend mondje. Te middernacht komen drie dienst~
maagden van de koningin in 't slaapvertrek. Zij begrijpen
wel dat zij het kind zoo niet ontvoeren kunnen. „Zij klemmen
zich aan elkander vast als drenkelingen," zeggen ze tot elkaar.
Eene van haar snijdt de lokken der oudste zuster af, maakt
onmerkbaar . zacht het slapend kind los en snelt er mee een
langen, donkeren gang in. Op het schreien van Tintagiles
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is Ygraine verschrikt wakker geworden, radeloos snelt zij ze
achterna. In den langen gang hoort men aldoor uit de verte
het angstig stemmetje van Tintagiles: „soeur Ygraine, soeur
Ygraine!" De haarlokken, die aan de hand van het kind
ontvallen zijn, wijzen haar den weg. Aan het einde van den
langen, langen gang ademloos aangekomen, vindt zij de zware
ijzeren deur dicht geslagen. Men hoort nu aan de andere
zijde den kleinen Tintagiles aldoor angstig roepen om hulp.
Soeur Ygraine moet de deur maar eventjes openmaken, een
beetje maar, dan kan hij er wel door, hij is immers nog zoo
klein ...... Daar komt zij aan, zij zal mij grijpen, zij hijgt
achter mij ...... De kleine stem wordt al zwakker en zwakker.
ik voel haar ...... zij grijpt mij
Zoo duister- wordt het ......ik
bij de keel...... Dan hoort men den val van een klein lichaam
achter de ijzeren deur!
Men heeft gevraagd of Maeterlinck in deze forsche uit~
heelding niet over de grens van het geoorloofde gegaan is.
Ik zou liever zeggen dat hij er dichtbij gekomen is of nog
liever: misschien alleen op de grens van het geoorloofde
kan men den doffen smak van het kleine lichaam hooren. Dit
is zeker, geruimen tijd na de lezing hoort men nog het „Soeur
Ygraine, Soeur Ygraine" naklinken in de gangen van zijn ziel.
De drie drama's Les Aveugles, Alladine et Palomides en
les Sept Princesses brengen in hoofdzaak dezelfde zijde van
Maeterlinck's beschouwing in beeld, dezelfde zijde, maar in
onderscheiden stemming gevoeld en opgevat. Om het eens
bij elkander te nemen: in Les Aveugles wordt dit aardsche
bestaan opgevat als diepe, ondoordringbare nacht van
onwetendheid en onzekerheid, in Alladine et Palomides als
kortstondige verrukkelijke begoocheling, maar die wijken
moet voor het meedoogenlooze licht, in Les Sept Princesses
als een leven van kwijning en verflensing, een leven van
sterven soms, door onvervuld zielsverlangen.
...
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Plato noemt het aardsch bestaan een kerker, een grot;
Maeterlinck zelf heeft reeds gesproken van „Serres Chaudes",
in Les Aveugles zal dit bestaan een eiland zijn midden in
zee. In een oud somber woud van eeuwenheugend aanzien
ziet men ter rechterzijde zes blinde grijsaards op steepen,
boomstronken en verwelkte blaren zitten. Ter linkerzijde zes
vrouwen, eveneens blind, tegenover de grijsaards. Eene van de
vrouwen is heel oud, een andere heel jong, een derde is waan~
zinnig, zij heeft een slapend kind op den schoot. De drie andere
vrouwen bidden of jammeren onafgebroken, met doffe stem.
Hun gids, een oude priester, is van hen weggegaan, hij wilde
voor den winter het eiland nog eens zien. Maar hij komt niet
terug, hij komt niet terug. Bizonder fijn wordt nu beschreven de
diepe verlatenheid van dit blind zijn. Waar zijn zij eigenlijk?
Niemand weet te zeggen waar zij zijn. Zijn zij allen nog bij

elkaar? Niemand durft opstaan. Wanneer zijn zij op dit eiland
gekomen? Zij weten het niet, zij waren allen blind, toen zij er
kwamen. Zij zijn niet op dit eiland geboren, zij zijn gekomen
van over zee. — Een verre klok slaat zeer langzaam twaalf
uur, is het middag of middernacht? Een van hen, die nog iets
ziet, moet het weten; hij zegt dat het wel heel donker moet
zijn, want als de zon schijnt, ziet hij altijd een blauwe streep
onder de oogleden; het is lang geleden dat hij zulk een streep
zag, nu ziet hij niets.') Zijn zij wel onder den blooten hemel?
De stemmen klinken alsof zij in een grot zijn. 't Is of ik
den maneschijn op mijn handen voel, zegt de jongste, er
zijn sterren geloof ik, ik hoor ze, zegt de oudste der vrouwen.
Fijne uitbeelding van het wanhopig en toch zoo onvermoeid
pogen om uit den kerker van het niet-zien, van het volstrekte duister uit te komen! Als blaren vallen of als een
vlucht nachtvogels plotseling neerstrijkt of opvliegt, schrikken
1 ) Hier heb ik, in dit korte overzicht, den inhoud van de pp. 91 en
98 bijeengezet.
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zij. Met zulk een aandoenlijken ernst zegt dan de een:
„quelque chose a passé entre le ciel et nous!" En een ander:
„il y a quelque chose qui s'agite aurdesssus de nos tétes;
mais nous ne pouvons pas y atteindre!" En een derde
besluit: ,,je ne connais pas la nature de ce bruit."
Het volstrekte duister, waarin zij zijn, wordt volstrekt
wanhopig duister, duister met volkomen uitgebluschte hoop,
als zij ontdekken dat hun oude gids gestorven is. De hond
van het klooster brengt hen bij het reeds verstijfde lijk. Blijven
waar zij zijn, kunnen zij niet, en zij weten niet waarheen.
Geen gids, geen licht, geen aanwijzing van eenig spoor! Zij
meenen telkens voetstappen te hooren veraf en dichtbij, en
toch is er niemand. De eenige die ziet, is het kind der
waanzinnige, het kijkt steeds naar den kant, vanwaar de
geluiden komen; een der vrouwen tilt het kind . hoog boven
allen uit en nu begint het wanhopiger dan ooit te schreien!
In Alladine et Palomides, dat naar mijn meening als geheel
het minst fraaie van de kleinere drama's is, ligt de verklarende
kern in de vierde acte, waar we Alladine en Palomides
vinden in de „vastes groftes souterraines," beiden met ge.boeide handen en geblinddoekte oogen. Hun zielen hadden
elkander reeds vroeger gevonden. In die grot werden ze
opgesloten door den ouden koning. Met veel inspanning
gelukt het hun de strikken van de handen los te maken en
den blinddoek weg te rukken. Nu sluiten zij elkaar met teedere
verrukking in de armen. Eerst is het nog vreemd de oogen
weer open te hebben, maar dan, dan zien ze wonderheerlijke
dingen: groote blauwe zalen met schitterende zuilen en diepe
gewelven. En blauw water, alsof de blauwe hemel op eens
vloeibaar geworden ware. En in dat blauwe water onber
wegelijke en vreemde bloemen, ^-- zij durven er bijna niet
naar kijken, zoo zuiver en blauw is het water. En het licht
wordt rijk en vol, het durft niet meer weifelen. Edelgesteenten
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vonkelen van gewelven, die dronken zijn van leven, en duizenden en duizenden gloeiende blauwe rozen vleien zich op
langs gouden pilaren. „Nous nous embrassons dans les vestir
bules du ciel." Wat hooren zij daar? Er wordt geslagen
tegen de rotsen. Neen, neen, dat zijn immers de gouden
poorten van een nieuw paradijs, die opengaan in onze zielen
en zingen op hun hengsels!
Er wordt wel wezenlijk geslagen tegen de rotsen! De
wonderzoete begoocheling zal een einde nemen. Houweelen
hooren zij knarsen op den harden steen. Zij staan aan den
grond genageld en zien steen na steen langzaam uit het
gewelf losgaan. Bij 't volle licht, dat nu meedoogenloos naar
binnen stroomt, zien zij dat het gewaande tooverpaleis niets
anders is dan een somber en morsig souterrain. De gewaande
edelgesteenten dooven bij 't helle licht, en de blauwe bloemen

blijken vuilnis in staat van ontbinding. En dan zeggen ze tot
elkaar, als ze spoedig sterven gaan, Alladine tot Palomides:
„ce n'étaient pas des pierreries"... En Palomides antwoordt:
„et les fleurs n'étaient pas réelles ... "
Les Sept Princesses. Ik zeide reeds dat de symboliek in
dit kleine drama gekunsteld is, vooral tegen het eind is er
veel duisters, maar de algemeene strekking is toch geen
oogenblik onduidelijk. Ieder eenigszins geoefend oor verneemt
ook hier terstond en gemakkelijk een zelfstandig gebruikten
naklank van de reeds genoemde platonische mythen. Ik mag
hier misschien, voor de afwisseling, wel een kleine historie
van letterkundige kritiek invlechten. Een der medewerkers
aan de Revue des deux Mondes, de heer René Doumic,
heeft in een artikel over Maeterlinck, waarin hij blijkbaar
van Maeterlinck's mystiek weinig of niets verstaat, over les
Sept Princesses dezen volzin en nog wel dezen éénen volzin
zonder meer durven neerschrijven; „pour ce qui est des Sept
Princesses, les dévots euxrmêmes confessent qu'ils n'y peuvent
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découvrir aucun sens appreciable. Tout ce que j'en puis dire,
après l'avoir lu, est que c'est un mince volume édité à Bruxelles,
chez Lacomblez." 1 ) Dit is zeker heel sterk en 't is misschien
iets anders ook nog, ik denk er straks nog op terug te komen.
Intusschen wil ik eerst maar oplossen het probleem, dat deze
criticus dan zóó onoplosbaar vindt, mij dunkt, het zal wel
gaan met korte woorden.
In een ruime marmeren zaal, gesierd met laurierplanten,
lavendelbloemen en leliën in porceleinen vazen, is een wit
marmeren trap met zeven treden. Zeven in 't wit gekleede
princessen ziet men op deze treden liggen, slapend op kussens
van lichte zij. Een zilveren lamp werpt haar schijnsel over
de slapenden. De beeldschoone prinsessen slapen maar aldoor,
men durft ze niet wakker maken, want ze zijn zóó zwak!
Zij zijn ingeslapen van zwakte. 0, zij leven bijna niet meer,
sedert zij hier zijn, het is ook zoo koud in dit noordsch
kasteel. Uit warme landen waren zij gekomen; zij zoeken
altijd weer de zon op, maar er is hier bijna geen zon, er is
hier altijd zooveel nevel en mist. — Zij zijn ingeslapen van
heimwee, zij kwamen hier, •toen hun ouders gestorven waren;
neen, zij zijn niet gelukkig, allen zijn en alles is hier zoo oud
om hen heen. Van zwakte en heimwee waren ze in slaap
gevallen, maar ook van iets anders nog: ze waren zoo moede
van 't lange, lange wachten. Geen wonder, de prins, de
speelnoot hunner jeugd, zou komen, altijd komen; altijd weer
hadden ze uitgezien over 't kanaal, maar nog was hij niet
gekomen. 0, nu is hij gekomen...... eindelijk. Maar nu
slapen ze, en men mag ze nu niet wakker maken. Met sterk
verlangen ziet de prins door de ruiten heen naar allen, met
sterker verlangen naar ééne, Ursule, de bizondere speelnoote
van zijn jeugd. Neen, hij weet het niet, maar zij heeft hem
1

) Les jeunes, etudes et portraits, Paris 1896, p. 230.
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zóó lang gewacht, zeven jaren, alle nachten, alle nachten,
alle dagen, alle dagen!
Daar liggen ze nu allen zoo onbeweeglijk, in diepen slaap,
met de handen ineen, alsof zij bang waren elkaar te ver-liezen... En toch moet er eenige beweging onder hen gekomen
zijn, want de zusters hebben de hand van Ursule losgelaten
en zij zelve houdt haar kleine hand ook zoo vreemd......
Hier komt nu het duister sterk symbolisch gedeelte van het
stuk, dat de werking van het geheel stellig niet verhoogt.
De prins wil nu in de zaal gaan, maar hij moet zijn weg
nemen door een omslachtig souterrain. Eindelijk komt hij
boven en binnen. Van 't binnenkomen ontwaken de zes
andere, Ursule wordt niet wakker. Men roept, men roept
luide: de prins is gekomen, de prins is gekomen! — zij
blijft onbeweeglijk en strak liggen......, zij was gestorven

van 't lange, lange wachten, van diep, onvervuld zielsver-langen!
Nu zou ik toch zeggen dat zoo iets verstaanbaar moet
zijn voor ieder, met of zonder Platonisme. Voor den heer
Doumic niet? Men zou geneigd zijn hier harde woorden te
spreken en te zeggen dat er dingen in de wereld zijn,
waarvan men afblijft. Laat ik liever dezen franschen criticus
eens zes maanden in de leer mogen nemen. Zulk een
„finishing touch" kan voor niemand kwaad. Mijn leerplan
is dan als volgt. De eerste maand zal hij van buiten moeten
leeren, grieksch en fransch, Plato's mythus van den Wagen
der Ziel, met verplichting natuurlijk om er over na te
denken. De volgende maand moet hij van buiten leeren,
grieksch en fransch, Plato's mythus van de Grot, met ver~
plichting om er over na te denken. Dan moet hij zich
inprenten het bekende sprookje van Amor en Psyche, ook
al om te wennen aan het klimaat van sprookjes. Dan moet
hij een maand nadenken over de souvereine vrijheid van
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een dichter om een mythe of een zielesprookje geheel of
ten deele nieuw te vormen naar eigen scheppingslust en
scheppingsoogmerk. Nog een andere maand moet hij zich
inzetten in de overweging dat men hier, om het geheel te
verstaan, niet altijd noodig heeft al de deelen te kennen.
En de laatste maand zou ik hem willen alleen laten met
zich zelven om te onderzoeken of ook in eigen ziel nooit
iets was, dat eenigszins geleek op ongestild, onvervuld ver~
langen...... Ik zou het wel denken. 1)
III.
Ik kan het kortst handelen over de twee grootere drama's
en Aglavaine et Selysette 3 ) , na al het
gezegde zeer kort. Voor Pélléas et Mélisande wil ik trachr
ten den sleutel der uitlegging te geven in de volgende uit
het stuk zelf genomen gezichtspunten. Men moest dit drama
niet onbegrijpelijk vinden. Wie Göthe's Wahlverwandtschaften
las en verstaat wat Maeterlinck bedoelt, als hij spreekt van
„les lois secrètes de l'antipathie ou de la sympathie, les
affinités électives ou instinctives" 4 ), kan toch niet verlegen zijn
met eene zijde van dit drama, die zijde namelijk of liever die
sfeer, waarin men Pélléas en Mélisande met onontkoombaren
drang ziet graviteeren naar elkander toe, en samen op de droeve
ontknooping aan. — Al verder staan er ook in dit drama
Pélléas et Mélisande 2 )

1) Ik heb in het bovenstaande den heer Doumic een weinig ge
plaagd, wat hij verdiende. Ik neem hem niet kwalijk dat hij bezwaren
tegen Maeterlinck heeft, ik heb er vermoedelijk meer dan hij, maar
men mag niet oordeelen zonder kennis van zaken. Ik geloof dat de
andere stukken in het genoemde boekje beter zijn.
2) cinquième éd. Bruxelles, 1892.
3) deuxième éd. Paris, 1896.
4) Trésor etc. p. 39.
2
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hier en daar wat ik zou willen noemen symbolische spiegels,
die de aangeduide onontwijkbare determinatie op allerlei wijs
weerkaatsen: men voelt en ziet overal het onafwendbaar ge~
beuren. Pélléas en Mélisande b.v. ontmoeten elkaar voor de
eerste maal alleen bij „de fontein der blinden." Bij een andere
gelegenheid speelt Mélisande met den ring, dien Golaud haar
gaf, boven diep water, de ring valt er in. Tot twee malen
toe ziet of hoort men een kudde schapen: „ils pleurent
comme des enfants perdus"; men zou zeggen dat zij den
slager al ruiken. Er zijn er onder, die rechts willen afslaan,
maar zij kunnen niet! De herder gooit met aarde naar ze.
En als dan de kleine Yniold aan den herder vraagt: „Berger,
berger, pourquoi ne parlent-ils plus?" antwoordt , de herder,
dien men niet ziet: „parce que ce n'est plus le chemin de
1'étable..." 1 ) Als Golaud Pélléas en Mélisande saam getroffen

heeft, gaan zij, Pélléas en Golaud n.l., in de souterrains van
het slot; er is daar een vreeselijke lijklucht, groote scheuren
zijn er in muren en gewelven, het heele slot zal nog eens
verzinken in de diepte!
En dan is er in dit stuk ten slotte de sfeer der ziel in den
omschreven mystieken zin, de sfeer der ziel, waarvan Mélisande
immers zoo duidelijk spreekt, als men het maar hebben wil,
als Golaud haar op een avond bij de fontein in het bosch
gevonden heeft en haar vraagt vanwaar zij gekomen is. Dan
antwoordt zij dat zij lang geleden gevlucht is; neen, zij is
niet van hier,... ik ben dáár geboren, o ver van hier, ver
van hier!... Onder het schreien is haar gouden kroon in
het diepe water gevallen... Men moet haar niet vragen
wat haar overkomen is, dan begint zij bedroefd te schreien
als een kind. Toen Golaud haar vond, was zij gekleed als
een prinses, maar haar kleeren waren gescheurd van de
1)

p. 85, 114.
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doornige struiken...... Wie heeft hier niet terstond het
fijner borduursel van een zielesprookje, het bekend born
duursel immers van den Platonischen zielermythus onder~
scheiden? Men antwoordt dan ook zich zelf, als men
vraagt: vanwaar komt toch het onwezenlijke, het maan~
lichtachtige, dat er soms in het doen en laten van Méli~
sande is, vanwaar de indruk alsof zij er dikwijls niet bij
is? Inderdaad, de ziel is er ook niet bij, of nog beter: zij
is er niet in; in de taal van het stelsel, van de „morale
mystique" zal Maeterlinck immers zeggen: „fame n'est pas
intervenue... it y a une part de la vie, — et c'est la
meilleure, la plus pure et la plus grande, — qui ne se méle
pas a la vie ordinaire." 1 ) Als Golaud dan ook op haar
sterfbed haar nog vraagt of ze Pélléas bemind heeft „d'un
amour déf endu", of zij „coupable" geweest is, is dat een
vraag, die in de sfeer der ziel volstrekt geen zin heeft.
Men zou die vraag daar evengoed kunnen richten tot een
stervend eekhorentje!
Maeterlinck's jongste drama Aglavaine et Selysette onderstel ik als bekend, ik geef er daarom geen overzicht van.
Wat zal ik er van zeggen? Ik weet het, ook na herhaalde
lectuur, waarlijk niet. De fraaie lyrische stukken zijn mij niet
ontgaan, geloof ik, maar ik versta dit drama niet op de
eigen basis van Maeterlinck's mystiek, ik versta sommige
gedachten en beschouwingen niet als streng sluitend segment
van een stelsel. 2 ) Want wij moeten natuurlijk bij onze uitlegging in den toonaard blijven, wij mogen niet transpo1) Trésor, etc. p. 69, 60. In Alladine et Palomides zegt Ablamore:
je croyais que to avais agi comme nous agissons presque tous, sans
que rien de notre áme intervienne. (p. 34).
2) Men zegge niet dat een dichter geen philosoof is. Mijn antwoord
zou zijn: niemand, allerminst een dichter, mag zondigen tegen den
eisch van consequent voelen en denken.
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neeren. Als transponeeren geoorloofd ware, zou de zaak
heel eenvoudig staan. We zouden dan in Aglavaine de
fraaie uitbeelding hebben van een zielsbestaan, waarin het
gevoel en de verbeelding en de gedachte zich gaarne vermeien in hooge en heerlijke dingen, terwijl er tegelijkertijd
een schrikkelijk onvermogen is om ook maar het geringste
offer te brengen. Maar zoo is het niet. Bedoeld is wel
wezenlijk — textueel zou het kunnen aangetoond worden
in beeld te brengen wat men zou kunnen noemen de posh
tieve zijde van Maeterlinck's mystiek. Wij worden hier niet
gebracht in de groote stilte van den dood (l'Intruse en Interieur),
of onder den ontzettenden greep van de Moira (La Princesse
Maleine, La Mort de Tintangiles, ten deele Pélléas et
Mélisande) , of in de droeve opsluiting van dit aardsche
souterrain-leven (Les Aveugles, les Sept Princesses, Alladine
et Palomides, ten deele Pélléas et Mélisande) . Uitgebeeld
wordt in Aglavaine et Sélysette „la vie intérieure", of liever
„la beauté intérieure", het leven „selon la vérité et la
beauté de l'áme". Als „action" hier niet een al te misleidend
woord ware, zou ik zeggen: wij zullen hier zien „la beauté
intérieure" en action. Wat b.v. liefhebben is, moet hier dus
verstaan worden in den zin van uitspraken als deze: ,,peut~
etre ne sait-on pas encore ce que veut dire le mot aimer.
Il y a en nous des vies ou nous aimons sans le savoir.
Aimer ainsi, ce n'est pas seulement avoir pitié, se sacrifier
intérieurement, vouloir aider et rendre heureux, c'est une
chose mille fois plus profonde que les mots humains les plus
suaves, les plus agiles et les plus forts ne peuvent pas
rejoindre. On dirait par moments que c'est un souvenir furtij
---

mais extrémement pénétrant de la grande unité primitive".

1)

„Aimer son prochain dans les profondeurs stables, c'est aimer
1

) Trésor

etc. p. 245.
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ce qu'il y a d'éternel dans les autres, car le prochain par excel-

lence c'est ce qui se rapproche le plus de Dieu, c'est--à-dire de
ce qu'il y a de pur et de bon dans les bommes." 1
)

Wat is nu het vreemde in Aglavaine, want iets vreemds
vindt wel ieder in haar? Het schijnt voor de hand te liggen
te meenen dat het is haar niet handelen, haar niet kunnen
komen tot handelen, terwijl zij toch, eigenlijk door heel het
stuk heen, van oogenblik tot oogenblik duidelijker voelt en
meent te moeten handelen. Men heeft zelfs gedacht aan een
fout in de structuur van het stuk, in dezen zin dat het niet
aangaat iemand zóó lang ziende blind te laten zijn. Maar niet
handelen ligt, dunkt mij, volkomen in de lijn van een mystiek,
die immers het bewuste handelen zoo ver buiten, zoo ver
beneden het intérieure leven stelt. Neen, het vreemde is hier
ergens anders. Aglavaine is en blijft volkomen in haar element,
zij komt er eerst buiten, als zij zich zelve veroordeelt. Dat zij er
buiten komt, is hier het vreemde. Tot Méléandre zegt zij: „en
attendant, s'il faut que quelqu'un souf fre, it faut que ce soit
nous... it y a mille devoirs, Méléandre; mais je crois que
l'on se trompe rarement lorsqu'on tache d'abord d'enlever
une souffrance au plus faible pour la reporter sur soirméme." 2)
Als ik deze uitnemende woorden goed versta, schrijven zij
een zeer klaren plicht voor in den zin der oude moraal.
Dat is vreemd, in het kader van -deze mystiek namelijk. En
als Aglavaine den bedoelden klaren plicht niet en nooitdoet,
zegt zij later als het bekende droeve geval er toe ligt) niet:
1) t. a. p. p. 274; de cursiveering is telkens van mij. Voor een goed
begrip van dit alles moet men de opstellen: la Bonté invisible, la Vie
prof onde en la Beauté intérieure in hun geheel lezen. In het stuk zelf
zegt Aglavaine tot Sélysette : „il (Méléandre) aimera en toi ce qu'il
aimait en moi, puisque c'est la même chose" (p. 74). Daar tegenover
heeft Sélysette zulk een sterken nadruk gelegd op het persoonlijke
in de liefde. p. 70-72.
2) p. 54.
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ik was er niet bij of, er bij zijnde, was ik er niet in, maar
dan zegt zij: „je suis une misérable...... c'est moi qui fais
mourir...... c'est moi qui n'ai rien fait de ce qu'on eut du
faire." 1 ) Dit is wederom een zeer distincte zedelijke beoorr
deeling in den zin der oude moraal. En dit is wederom
vreemd, in het kader namelijk van deze mystiek. — Zwijgend,
althans zonder eenig wederwoord te vinden, hoort Aglavaine
dan ook de wreed vlijmende woorden van Méléandre aan:
„je crache sur la beauté qui amène le malheur... Je crache sur
Ia raison qui veut etre Crop. belle: ... Je crache sur le destin
qui ne veut rien admettre... Je crache sur les mots qui trompent
l'animal, et je crache sur la vie qui n'écoute pas la vie!" 2)
Hoe ik het ook keer of wend, ik voel logische oneffenheden
in den bouw van Aglavaine, ik voel dit alles, ik durf het
bijna niet zeggen, als een wigge van beginsel, die tot in de
fundeering dringt. Intusschen, wie het beter weet, moet het
zeggen! 3 ) Over dit gebrek aan logica zou ik mij ditmaal
bizonder verblijden, omdat in dit onderstelde geval de in~
stemming van den auteur zelven wellicht te verkrijgen zou
zijn voor mijn beweren dat in Aglavaine et Sélysette de
„beauté intérieure", wat Aglavaine aangaat, zich argeloos
-uitleeft als zuivere zelf zucht — harde, donkere kern, met veel
goudblad van speculatie en contemplatie overtogen! Daarnaast
staat de zich opofferende Sélysette, zonder verband, althans
zonder door mij volkomen doorvoeld en doorgrond verband. á )

1) p. 210, de cursiveering is van mij; men zie voorts p. 211, 212.
2) p. 207.
3) Eerst onder het afdrukken van dit vel, dus te laat, komt mij in
handen L. van Deyssel's Lyrische Studie over dit drama: Het
.schoone beeld (Tweemaandelijksch Tijdschr. Sept. 1897.)
4) De oude grootmoeder (Méligrane) heeft wel gelijk, als zij zegt:
„ce ne sont pas toujours les plus belles vérités qui ont raison contre
-des vérités plus simples et plus vieilles." (p. 82).
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Als ik nu het voornaamste resumeer, moeten minstens
vier dingen naar voren komen. 1 0 . Mijn oprechte en onverr
mengde bewondering geldt voornamelijk de bizondere teergevoel en de bizondere kracht van uitbeelding in-heidvan
de kleinere drama's. 2°. Wij mogen ons niet laten vinden
voor het offer van Shakespeare. 3 °. De niet twijfelachtige
achtergrond van deze letterkunde is gebleken te zijn een
strakke identiteitsleer, zóó strak dat zij, consequent toegepast,
als snijdende nachtvorst alle uitbloeseming van literatuur zou
moeten dooden; immers- alle bepaald woord, alle bepaalde
uiting wordt hier gevoeld en geschuwd als een vergrijp aan
het wezen der dingen. 4°. De voorraad van stemmingen is
hier grooter dan de voorraad van gedachten, maar ook de
eerste is uit den aard -der zaak beperkt in een mystiek, die
de „psychologie habituelle, élémentaire" op zij zet, die
immers alles begrijpt in één ongescheiden gevoel, één stil
omvloeid worden door den oceaan van het Al. Eene. Nog
eens zij het gezegd: er is hier maar tweeërlei: men heeft,
met onderscheid van knelling, de boeien aan in den kerker,
óf alle boei, ook alle' boei van bewustzijn is weg in 't on
bewuste.
Ten besluité nog enkele opmerkingen, waarbij ik mij ver~
oorloven zal een oogen'blik buiten het letterkundige te gaan.
Die opmerkingen zullen, onder verschillende 'gezichtspunten,
alle neerkomen op één van de bezwaren, die ik ter loops
reeds uitte, op mijn principieel bezwaar namelijk tegen de
„morale mystique", tegen wat we zouden kunnen noemen de
moraal aan genen kant van goed en kwaad. Dat bezwaar
wil ik in de kern van zijn bedoeling nog eenigszins toelichten.
Ik begin met een historische opmerking. Men gelooft nauwe~
lijks 'zijn 'oogen, als men in le Trésor des Humbles Maeterlinck o. a. ook Blaise Pascal ziet rekenen onder zijn mys~
tieke medegeloovigen, of liever onder de groote mystieke
,

I. VAN DIJK. III.
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voorgangers 1 ) Ik weet wel dat men aan een verkeerd adres is,
als men bij een mysticus aanstaat op scherp onderscheiden,
hij antwoordt u immers onveranderlijk dat juist uw scherpe
onderscheidingen van het wezen der zaak verwijderen. Maar
dit mag mij toch niet weerhouden nadrukkelijk uit te spreken
dat hier een groote dwaling is. Dat komt van dien door
niets beteugelden weerzin tegen onderscheiden en formuleeren!
De groote dwaling kan trouwens zonder veel scherp onr
derscheiden met weinig woorden aangetoond worden. Van
Pascal is het beroemde woord: „foute notre dignité consiste
dans la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, non de
l'espace et de la durée. Travaillons donc a bien penser:
voilà Ie principe de la morale". Zou Maeterlinck dit woord
willen onderschrijven, zou hij het kunnen doen? Men denke
verder, om niet meer te noemen, aan de niet minder be~
roemde verdeeling van het heelal in drie rangen: den rang
of kring der stoffelijkheid, den rang der gedachten of der
geesten en den rang der Liefde. Deze verdeeling maakt het
eigenlijk middelpunt van de >,Pensées" uit. Midden in den
kring der gedachten of der geesten wordt Archimedes gesteld,
midden in den rang, den kring der Liefde jezus Christus.
Men zie de verdere uitwerking van dit alles bij Pascal, en
vrage zich dan af of er ook maar een oogenblik zelfs aan
te denken valt om Pascal te rekenen onder de belijders van
het identisch mysterie, onder de aanhangers van de „morale
mystique."
Een andere opmerking is deze. Maeterlinck schakelt het
bewuste denken en het bewuste willen, het noëtische en het
ethische dus uit zijn wereld -. en levensbeschouwing los. Komt
men, als men op deze wijze buiten het eindige wil gaan,
wel ooit in iets anders terecht dan in het zuiver verlengde
1

). t. a. p. p. 144.
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van het natuurlijk en stoffelijk eindige? Dit blijkt zonneklaar en als experimenteel o. a. uit wat Maeterlinck over
het tooneel zegt, uit dien bekenden passus over den stilzit
grijsaard:
-tend
„Il m 'est arrivé de croire qu'un vieillard assis dans son
fauteuil, attendant simplement sous la lampe, écoutant sans
le savoir toutes les lois éternelles qui règnent autour de sa
maison, interprétant sans le comprendre ce qu'il y a dans le
silence des portes et des f enetres et dans la petite voix de
la lumière, subissant la présence de son áme et de sa
destinée, inclinant un peu la tete, sans se Bouter que toutes
les puissances de ce monde interviennent et veillent dans la
chambre comme des servantes attentives, ignorant que le
soleil lui -méme soutient au-dessus de l'abime la petite table
sur laquelle it s'accoude, et qu'il n'y a pas un astre du ciel
ni une force de l',áme qui soient indi f f érents an mouvement
d'une paupière qui retombe ou d'une pensée qui s'élève, --il m'est arrivé de croire que ce vieillard immobile vivait en
réalité d'une vie plus profonde, plus humaine et plus générale
que l'amant qui étrangle sa maitresse, le capitaine qui remporte
une victoire ou „l'époux qui venge son honneur." 1
)

Wat blijft er over, als men dit alles ontleedt? Het komt
bij dezen grijsaard niet aan op zijn innerlijke hoedanigheden,
het komt niet aan op wat er in hem omgaat, het komt
enkel en alleen aan op zijn roerloos stil daar neerzitten, en
op zijn in dien toestand, in dien stand gehouden worden
1 ) Le T résor etc. p. 187; de cursiveering is van mij. Pag. 151 heet
het: „il (Emerson) nous a montré toutes les forces du ciel et de la
terre, occupées a soutenir Ie seuil sur lequel deux voisins parlent de
l'eau qui tombe ou du vent qui s'éléve, et au:dessus de deux passants
qui s'abordent, it nous fait voir Ie visage d'un Dieu qui sourit au
visage d'un Dieu.
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door de in elkaar grijpende' krachten van het - universum.
Niet om te railleeren — ik heb, meen ik, in en door mijn.
heele studie bewezen dat ik in ernstige dingen niet railleeren
kan — niet om te railleeren, maar om de gedachte hier tot
den uitersten graad van duidelijkheid te brengen, zeg ik:
men experimenteere hier eens en stelle in de plaats van dezen
grijsaard een even roerloos zittend proefkonijn, de zaak zelve
verandert er volstrekt niet door. Voor deze mystiek is en
blijft er dezelfde samenhang, dezelfde gemeenschap van levens
gevoel en levensgewaarwording.
Wij komen hier gaandeweg in dieper dingen. Aan het slot
van een gedichtje Serre Chaude 1 ) slaakt Maeterlinck den
zielskreet:
Mon Dieu! mon Dieu! quand aurons. nous la pluie
Et la neige et le vent dans la serre!"

Op dezen zielskreet, zoo algemeen gehouden, is er wel weerklank in ieder menschelijk hart. Quand aurons- nous? Men zal
het antwoord op die vraag hier vruchteloos zoeken, als men
het ten minste niet vindt in het zwakke en vage „j'attends"
van het laatste gedichtje Ame de nuit. 2 ) 0, zegt men, maar
meer dan dit zwakke en vage, meer dan dit onbepaalde is
ook niet bedoeld. Alles moet hier blijven binnen de grenzen
van het gevoel, alles moet gehouden worden in fijne 'en
gedempte schaduwen van uitdrukking. En men heeft dit nog
niet gezegd of er volgt weer de reeds vermelde agnostische
canon: formuleeren is minder , maken. Er is, zou ik zeggen,
tusschen agnostici, die van louter agnosticisme religie willen
maken, en het overig menschdom een ongeduldig makend
misverstand. Zou eenig nader bescheid van weerszijden ons
toch niet wat verder kunnen brengen ?
-

1) Serres Claudes, p. 8.
2) p. 89. De diepe weemoed en vermoeidheid der ziel is uitgedrukt
in de eerste regels:
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Zulke agnostici verkeeren, dunkt mij, in drieërlei dwaling.
Zij dwalen vooreerst # in de meening dat zij alleen het gebrek
en de tekortkomingen en de machteloosheid van het woord
zouden kennen. Ach neen, er zijn wel anderen, die daar ook
van weten. Er zijn er, ik kan het verzekeren op meer
gronden dan ik op 't oogenblik meedeel, er zijn er, die
oogenblikken in het leven kennen, dat het beste woord hun
niet maar vermindering, maar bijna heiligschennis dunkt;
oogenblikken, waarin dingen door de ziel gaan, waarvoor
geen woorden gezocht worden, omdat zij -er niet zijn! ---En dan, wij kennen ook wel de gevaren, aan formuleeren
verbonden. Wij weten dat aan een bepaalde formule, die
dikwijls gehanteerd wordt, licht kleven gaat de bezoedeling,
die kleeft aan alles, wat dikwijls door de hand gaat. Wij
weten dat een bepaalde formule sleur in het beste kan
meebrengen. Wij weten dat een bepaalde formule licht de
meening kan voeden, alsof er niet meer ware dan het uitgen
drukte. Wij weten dat een bepaalde formule een ernstig
gevaar kan opleveren voor de lenigheid van het leven, voor
zijn vrije beweging en vrije ontwikkeling.
Dat alles weten ook wij wel, maar hiermee zijn we er toch
niet. Het is immers hier niet de eigenlijke vraag of er aan
formuleeren gevaren verbonden zijn, zelfs niet of die gevaren
groot zijn, maar 't is de vraag of zij onvermijdelijk zijn en
of daarom elke formule moet afgewezen worden. Zoo meent
men inderdaad, en dit is de tweede dwaling van deze agnostici.
Zou het zoo zijn? Maar hoe stelt men het dan op ander
terrein? Ook een goed schilder zal zeker erkennen dat hij in
-

„Mon á.me en est triste a la fin;
Elle est triste enfin d'être lasse,
Elle est lasse enfin d'être en vain,
Elle est triste et lasse à la fin
Et j'attends vos mains sur ma face."
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zijn indrukken niet volkomen gegrepen heeft de wondere
realiteit daar, _buiten hem, en wederom hij zal erkennen dat
de op het doek overgebrachte indruk niet ten volle uitdrukt
wat hij voelde en zag. Legt hij nu het penseel uit de hand? —
Men kan, om hier het fijne en zuivere van de zaak te vatten,
niet beter doen dan diep doordringen b.v. in Israël's ouden
Psalmbundel. In dienbundel is geen enkele agnosticus aan
het woord, al. die dichters weten wat zij voelen en denken
en willen. Wat is daar klaarheid en vastheid van geestelijk
besef in heerlijke lenigheid en kracht van uitdrukking, hoe
welbewust is het weten, terwijl toch het zielsverlangen . nooit
inslaapt. Er is daar, hoe vreemd het klinke, zulk een ver~
wonderlijk maat houden in het soms mateloos verlangen.
De ziel kan er „bezwijken van verlangen ", maar zij bezwijmt
niet! Voor het oogenblik kan ik niet dichter bij mijn bedoeling
komen, maar wie voelt waar ik heen wil, heeft het onder~
scheid gevat tusschen den mensch, die eenvoudig en vast en
nuchter in zijn God gelooft en den agnosticus, die met . een
gelukkige uitdrukking genoemd is: un frôleur d'infini. 0, men
weet niet wat men doet, als men iets in de plaats stelt van
den levenden God, naar wien onze ziel dorst met zulk ver langen, als uitdrukking vond in het oude lied:
Geen hijgend hert, vervolgd en afgeronnen,
Verlangde ooit meer naar koele waterbronnen,
Dan onze ziel, o God! naar U verlangt! 1
)

) Ps. 42, oude berijming. — In zijn boekje: die drei Motive end
p. 128 zegt Gustav Theodor Fechner:
„wie hoch steht doch der allgemeine christliche Glaube an einen in
der Welt waltenden persönlichen bewuszten Gott mit Beziehungen
1

Gründe des Glaubens, 1863,

des Wollens, Wissen, Fühlens zu seinen Geschöpfen in jeder Be.

ziehung über dem, was die heutige Philosophic in . ihren geltendsten
Systemen, denn ich behaupte, nicht in allen, unter den verschieden:
sten Ausdrücken fur Gott zu substituiren versucht hat oder was
übrig bleibt, wenn , man. unter dem festgehaltenen' ; Namen Gottes
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Deze agnostici dwalen ten slotte in de meening dat men
alles gezegd heeft, als men maar telkens zegt: formuleeren
is minder maken. Als een ander nu eens zei en waar maakte:
niet-formuleeren, immers nooit aangeven van eenige richting
van bedoeling, kan worden, gelijk het in deze mystiek inderr
daad wordt, een aantasten van het geestelijk en zedelijk
kapitaal der menschheid, wat dan? Zal men dan alweder
niet anders hooren dan dat formuleeren minder maken is?
Ik keer terug tot Maeterlinck's verzuchting: „quand aurons~
nous la pluie et la neige et le vent dans la serre!" Het is
ons gebleken dat deze mysticus wel gevoeld en getast heeft
den diepen nacht, de droeve kwijning en verflensing van de
„mauvaise serre". Maeterlinck kent de ziel, die „ziek is van
zich zelve ". Maar 's menschen - diepste zielewonde is, meen
ik, door hem niet gepeild. Iemand heeft gezegd: de diepste
behoefte van het menschelijk hart is de behoefte aan recht,
dè dorst naar gerechtigheid. Dien dorst leest men in het
vermoeide oog van menigeen, op het vermoeide gelaat van
menige partij. Van dezen dorst naar gerechtigheid, van wat
zedelijk kwaad, van wat zonde is, is bij Maeterlinck geen
onomwonden sprake, kan immers krachtens aanleg en aard
van zijn stelsel volstrekt geen sprake zijn. Terloops spreekt
nach der Sache sucht. Da giebt's ei 4bsolutes, eine nur in den Ein,
zelnen zum Bewusztsein bommende absolute Idee, eine unendliche
Substanz; da bleibt zulezt als Inhalt des Namens Gottes ein ontolo:
gischer oder moralischer oder Causalbegriff, eine bewusztlose Welt=
ordnung, eine allgemeine Gesetzlichkeit der Dinge, ein mystischer
Urgrund, ein teleologisches Princip. Man weisz nicht fertig zu
werden, wird nicht müde, neue Wendungen and Worte zu ersinnen,
den christlichen Gott zu ersetzen oder in ein praktisch unbrauch.

bares Wesen zu übersetzen oder in mystisches Dunkel einzuhullen."
(De cursiveering is van mij). Door Maeterlinck wordt bovenstaande
nomenclatuur nog verrijkt (?) met de reeds vermelde uitdrukkingen:
identisch mysterie, primitieve eenheidstrezoren van het onbewuste.
Vergelijk voorts Martineau's Ideal Substitutes for God, 1879.
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hij van „les entrailles du péché" 1 ) , maar de ingewanden der
zonde kent hij toch niet.
In dien dorst naar gerechtigheid noemde ik een van de
zielkundige wortelen van alle godsdienstig geloof. De Bijbel
is vol van deze idee der gerechtigheid en van, haar tegen
stelling, in rechtstreeksche leering en ontvouwing, in beeld
en historie. Mag ik hier uit heel veel maar heel weinig
-noemen? Men kent de parabel, waarmee een profeet eens
kwam tot een van Israël's koningen, de parabel van het . eenig
ooilam. Bij een rijken man, die veel schapen en runderen
had, was gekomen een reiziger. Als nu de rijke man den
reiziger een maaltijd bereiden wilde, verschoonde hij te
nemen van de menigte van eigen schapen en runderen, hij
liet maar halen het óoilam van den arme in zijn buurt.
Welk ooilam? Een gewoon ooilam, natuurlijk. Neen, . geen
gewoon ooilam. Het was „een eenig klein ooilam, dat de
arme gekocht had en had het gevoed, dat het groot geworden
was bij hem en bij zijne kinderen te gelijk: het at van zijn
bete, en dronk van zijnen beker, en sliep in zijnen schoot,
en het was hem als eene dochter." 2 ) — Nu gaat het naar
de keuken van den rijke...... Men behoeft toch geen sterke
verbeelding te hebben om de bloedspatten van dat eenig
ooilam in de keuken van den rijke nog te zien! Het geblaat
van dit eenig ooilam gaat representeerend door alle eeuwen,
representeerend alle ongerechtigheid, alle groote en kleine
verkorting van recht rondom ons en aan ons en door onsl
Ik denk al verder aan dat weergaloos eenvoudig verhaal
van des Doopers onthoofding, waarin ons, in tien verzen
maar 3 zoo bijna zonder woorden het volgende verhaald
wordt. Johannes de Dooper heeft de waarheid durven zeggen
-

)

,

1) Serres Chaudes, p. 15.
2) 2 Sam. 12.
3

) Math. 14.
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aan den nietswaardigen Herodes en daarom zucht hij in
den kerker. Dat is erg, maar 't is het ergste niet. Dan wordt
verhaald dat hij, naar een bekende aanleiding, onthoofd
werd. Men zal hem die aanleiding wel niet meegedeeld
hebben, men maakt gewoonlijk zooveel omslag niet. Op een
stillen middag of avond wordt hem eenvoudig het hoofd
voor de voeten gelegd. Dat, is erg, maar 't is het ergste no
niet. Het ergste staat, dunkt mij, in dat vers: „en zijne
discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven
het." Hier is alle bevredigend evenwicht weg. Als er nog
maar gestaan had dat deze menschen in opstand gekomen
waren, maar dat zwijgend komen en gaan hier! Dat zijn
menschen, die in de wereld zijn gekomen om getrapt te
worden, zij zijn gewend geraakt aan het getrapt worden.
Maar dan is er zeker alle teerheid uit. Neen, die is er niet
uit, zij komen immers en nemen het lichaam, dat wil hier
zeggen den romp van hun lieven meester, en zij zullen dien
romp eerbiedig in het graf leggen. En boven dit alles welft
zich nu een helder blauwe hemel, boven dit alles straalt de
groote onschuld van de zon! Zou er niemand zijn, die
protesteert? Ik vermoed dat er ook toen termen gevonden
zijn om op de zaak, als het cacographisch en diep goddeloos
heet, niet verder „in te gaan". --- Op dit verhaal volgt de
mededeeling: „en als jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar
te scheep, naar eene woeste plaats alleen!"
Is het wonder dat er door alle eeuwen heen een vreemde
ontroering soms in de harten van menschen geweest is, een
ontroering, die den kreet, den soms rauwen kreet door de
keel gewrongen heeft: „hoe lange, o heilige en waarachtige
Heerscher! oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen.,
die op de aarde wonen ?" 1) Geen resultaat van een kreupel
1

) Openb. 6 : 10.
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theoretisch pogen om de wereld te verklaren, maar exponent
van zielsverademing is het als Christus' kerk de historie van
de menschheid en van den enkele onder het schild van een
onkreukbare gerechtigheid stelt, een gerechtigheid, die niet
maar de eeuwen maar de eeuwigheid voor haar werkdag
heeft. — Tegenover het probleem van het kwaad is maar
vierderlei houding mogelijk. Men kan, als Maeterlinck, dit
probleem dialectisch uitlichten uit zijn opvatting van wereld
en leven. Dan boekt men eenvoudig wat rood of zwart is
in de rubriek: sneeuwwit. Men kan onder het kwaad zelf
verpletterd worden, als Hamlet. Er zijn vele Hamlets in de
wereld, geloof ik. Men kan, als de begaafde Pater in zijn
Appreciations doet, over de zaak lichtvaardig heenglijden
en zeggen: „one day, perhaps, we may come to forget the
distant horizon, with full knowledge of the situation, to be
content with „what is here and now"; and herein is the
essence of classical feeling" 1 ) . De eenige solutie, waarbij
niets in ons gekneusd wordt, is de geloofsonderstelling van
een onkreukbare goddelijke gerechtigheid. Als de Psalmist
het uitdrukt: rondom Hem zijn wolken en donkerheid,
gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van zijn troon! 2)
1) p. 106; ik onderstreepte de lichtvaardigheid. Zoo komen wij
zeker van het kwaad af, maar — langs den weg van ontadeling van
ons zelf! Wij verlagen de maat en hebben dan in eens de volle maat!
2) Ps. 97 : 2.

THEOSOPHIE.

THEOSOPHIE. y
M. H. Ik begin met een beperking, ik denk heden avond
alleen te spreken over moderne theosophie, ik laat rusten
de oude theosophie, waaraan verbonden zijn de naam van
Böhme, Baader en anderen. Ik mag dat doen, omdat er in
,oude en nieuwere theosophie wel aanwezig is een zekere
eenheid van denken en gevoelen in algemeenen zin, maar
omdat toch gedachte en gevoel beide hier aan weerszijden
liggen in gansch verschillend klimaat. De oude. theosophen
_zijn of willen althans zijn christenen; 't zijn meestal ketters
en onkerkelijken, maar Christus staat toch op de een of
andere wijze in het middelpunt van hun denken en gevoelen.
De moderne theosophie daarentegen is veel meer Indisch; deze
theosophie is deels Buddhisme, dat op sommige punten be
langrijk gewijzigd is, deels Vedanta-speculatie. Wie deze
Vedanta~speculatie kent, zal bij de nieuweren niet zoo heel
veel nieuws vinden, en vooral betreuren dat de bekoring
van het klassieke geleden heeft onder al te uitvoerige en
matte uitwerking van oude gedachten.
Hoe breng ik u van avond het geleidelijk', en met niet
al te zwaren pas in mijn onderwerp? Mij dunkt, op de
volgende wijze.
10. Ik sta maar zeer kort stil bij de „chronique scandaleuse", die aan de nieuwere theosophie, in 't bizonder aan
den naam van haar qroote apostel mevrouw Blavatsky
verbonden is.
1 ) Voordracht, gehouden op de Debating.Club te Groningen, in
Febr. 1905.
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2°. Ik sta nog korter stil bij het kosmogonisch borduursel,
dat deze theosophie voor onze verwonderde oogen legt.
3°. Ik sta langer stil bij de theosophische psychologie,
bij de leer van Karma en reïncarnatie.
4°. Ik wil duidelijk trachten te teekenen „the ascent of
man", den weg, die hier gewezen wordt, dat wil dus zeggen
hun via salutis.
5°. Ten slotte wil ik de vraag beantwoorden: waarin ligt
voor sommige tijdgenooten de aantrekkingskracht der theo.
sophische denkbeelden?
1 °. De ,chronique scandaleuse". Er zijn inderdaad dingen
gebeurd, ook met mevrouw Blavatsky, die het volle daglicht
niet al te best verdragen kunnen. De Londensche Society
for Psychical Research is er nog aan te pas gekomen; ik
meen zelfs dat ook Herbert Spencer zich er mee bemoeid
heeft. De zaak komt in 't kort hierop neer. Mevrouw Blavatsky,
van haar zelve Helena Petrowna von Hahn—Rohtenstern,
dochter van een Russischen graaf van dien naam, was in
haar jeugd een begaafd, maar zeer nerveus kind, dat aan hal~
lucinaties en aanvallen van hysterie leed. Zij geloofde steeds
omringd te zijn door wezens, die voor anderen onzichtbaar
waren. In 1848 — zij werd geboren in 1831 — trouwde zij
met generaal Blavatsky, maar reeds na drie jaar werd het
huwelijk ontbonden. Mevrouw Blavatsky reisde nu twaalf
jaar lang in Europa, Amerika, Egypte en Indië rond. Op deze
reis ontwikkelden zich haar eigenschappen als medium. Naar
zij zelf meedeelt vertoefde zij daarna zeven jaar, tot 1870,
onder de Mahatma's in de buurt van den Himalaya. Deze
Mahatma's, wier bestaan mevrouw Blavatsky de eer had te
ontdekken, zijn naar haar zeggen een broederschap van wijze
mannen, die zich ophouden in de ontoegankelijke streken
van Tibet, en door een heilig leven en een vlijtig onderzoek
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van de geheimen der natuur gekomen waren tot bijna goddelijk inzicht, tot bijna goddelijke macht. Een Mahatma of
adept is in staat de gedachten der menschen te lezen en
er invloed op uit te oefenen op elken willekeurigen afstand.
Hij kan stoffelijke voorwerpen in zeer fijne bestanddeelen
oplossen. Door occulte krachten kan hij deze deelen naar
elke willekeurige plaats laten „heenstroomen", waar hij ze
weer in hun oorspronkelijken vorm terugbrengt. Op deze
wijze kan een voorwerp plotseling in een gesloten ruimte
verschijnen. Hij kan al verder zonder aanraking lichamen in
beweging brengen, tonen te voorschijn roepen etc.
Bij deze broederschap van wijze mannen, die vele duizenden
van jaren zal bestaan hebben, hield mevrouw Blavatsky zich
zeven jaar lang op. zij werd in alle geheimen ingewijd en
zelve ten slotte adepte. Tot dusver hadden de Mahatma's
hun wijsheid als een diep geheim verborgen gehouden, zij
achtten thans den tijd gekomen om de geheime leer bekend
te maken. Zij zonden nu mevrouw Blavatsky, hun vrouwelijke

chela of leerling, uit om de „leer der ingewijden" aan de
wereld te verkondigen. Zij deed dit in haar voornaamste
werk: The Isis unveiled, later geheel omgewerkt onder den
titel: Secret Doctrine. Nog later gaf zij een korte uiteenzetting
van de hoofdzaken van het stelsel in haar Key to Theosophy.
Maar bij dit al?es bleef het niet, of liever bi dit alles liet
zij het niet: zij trachtte ook de waarheid der geheime leer,
die zij in geschrifte en mondeling verbreidde, door wonderbare
handelingen te bewijzen. B.v. brieven van haar vrienden,
de Mahatma's, vielen van het dak der huizen, waarin zij zich
ophield; deze brieven bevatten uitvoerige besprekingen van
diepzinnige problemen, waarover juist gedebatteerd was.
Voorwerpen, die zij een oogenblik in de hand had gehouden,
verdwenen, en werden weer gevonden in andere huizen, waar
zij volstrekt niet geweest was. Er gebeurde veel meer.
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Al deze wonderen verwekten natuurlijk groot opzien. Ik
moet hier dadelijk de opmerking . tusschen voegen dat de
theosophen zelf, 'ook mevrouw Blavatsky, deze van het gewone
afwijkende handelingen volstrekt niet houden, en evenmin
wenschen gehouden te hebben voor eigenlijk gezegde won'
deren. Zij houden - staande dat de ongeloofelijkste dingen,
die zij doen, volkomen overeenstemmen met de nu, bekende
natuurwetten, zoodat Westersche natuuronderzoekers alleen
maar een diepere kennis der verborgen natuurkrachten be
hoeven te verwerven, om dezelfde dingen te kunnen doen.
Intusschen, er. werd spoedig gemompeld van bedrog, g.erafr
fineerd bedrog. Het gemompel nam toe en zóó toe dat de
reeds genoemde Society [or Psychical Research zich de zaak
aantrok en een van haar leden, Mr. - Hodgson, naar Indië
zond om alles ter plaatse te onderzoeken. Mr. Hodgson
stelde nauwkeurige kruisverhooren in, en kwam o.a. in 't
bezit van eenige brieven van mevrouw Blavatsky zelve
en ook van brieven, die beweerd werden afkomstig te zijn
van de Mahatma's. Al deze brieven werden door graphologen in Londen vergeleken;, het resultaat was dat . de
Mahatma-brieven geschreven waren - door de eigen hand
van mevrouw- Blavatsky. De' ,,shrine" het heilige kastje,
waarmee allerlei ' wonderlijks - gebeurde, bleek bij nader
onderzoek' voorzien te zijn van een verschuifbaren achter
wand, zoodat men - door een , geheime deur, die zich in de
slaapkamer van mevrouw Blavatsky bevond, in dit kastje
komen kon. In een omvangrijk rapport, dat Hodgson publiceerde in de Proceedings van de Society van 1885, kwam
hij 'tot de conclusie dat mevrouw .Blavatsky „de meest ontr
wikkelde en interessantste 'bedriegster was, die de geschiedenis
heeft. aan 'te wijzen, - zoodat haar naam met dien - blaam
verdient overgeleverd te worden aan de' nakomelingschap".
Is dit zware vonnis volkomen - rechtvaardig, moeten wij
,

,

,
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deze vrouw, zonder recht van eenig appèl, in haar karakter
loslaten? Ik geloof het niet, al zal ik mij natuurlijk niet
aangorden om bepaald bedrog goed te spreken. Het zou niet
de eerste maal zijn dat een scherp onderzoeker van grijpbare
dingen, en iemand, die zielkundig om zich heen gezien heeft,
blijken twee te zijn. Op allerlei gronden zou ik deze vrouw,
die in 1891 door de meesten vergeten en verlaten in Londen
stierf, eenigszins in bescherming willen nemen. Vooreerst
ben ik het eens met Prof. Spruyt, die ergens de niet nieuwe
maar met dat al zeer juiste opmerking maakt dat er in de
wereld betrekkelijk maar weinig huichelarij is, maar des - te
meer zelfbedrog. Al verder laat zich niet loochenen, zegt
Dr. Lehmann, de directeur van het psychophysisch laboratorium aan de Universiteit te Kopenhagen, dat de Indische
fakirs reeds lang vertrouwd waren met zekere psychologische
processen, waarover de wetenschap van het Westen eerst
veel later tot helderheid gekomen is. „Zoo is het", zegt hij,
„b.v. een feit dat de Portugeesche abt Faria van de fakirs

leerde hypnose te voorschijn te roepen door suggestie. Dit
was in 't begin van deze eeuw en dus in een tijd dat men
in Europa nauwelijks te boven was den humbug, waarmee
het mesmerisme zich omgaf."
En dan is er nog iets. Het komt mij voor een gebrekkige
historiebeschouwing te zijn, welke de geheele tegenwoordige
theosophie zou willen verklaren voor de vrucht van het driest
bedrog eener excentrieke bohémienne. Zoo eenvoudig gaat het
nu eenmaal in de wereld niet toe; wie de zaken zóó vereenvoudigt,
vervalscht ze. Wij zouden hier kunnen zeggen: niet Blavatsky's
wonderen hebben de theosophie, maar de theosophie heeft
Blavatsky's wonderen voortgebracht. D.w.z. men telt gewoon~
lijk al te licht de zuigkracht, die er uitgaat van de menigte, welke
zich schaart achter iemand van beteekenis. Alle aanhang hangt
naar de naaste beteekenis van het woord, hangt en trekt dus naar
I. VAN DIJK. III.
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beneden. In het Evangelie staat dat het overspelig geslacht
altijd een teeken begeert. 't Was zielkundig fijn gevoeld dat
Ibsen tot Brand, als hij zijn kerk verlaten heeft en in hooge
geestdrift met de menigte de hoogvlakte is opgegaan, reeds
den tweeden of derden dag menschen laat komen, die hem
zeggen, die hem den dringenden raad geven: doe een teeken,
doe een wonder, anders gaat de menigte weer naar huis, de
menigte, die men toch liefheeft, die men immers winnen,
tot iets hoogers brengen wil! Nog eens, ik spreek natuurlijk
bedrog niet goed, maar wel zeg ik: 't zijn sterke beenen,
die de weelde van een al grooter wordenden aanhang kunnen
dragen, zonder ook maar een oogenblik eenig rabat te geven
op hun zedelijk karakter.
2°. Het kosmogonisch borduursel, dat de theosophen voor
onze verwonderde oogen uitspreiden. Met groote en onger
schokte vrijmoedigheid ontwikkelen zij hun kosmogonische
en kosmologische theoriën, hun theoriën over wording en
samenstelling van het heelal. ik zeg theoriën, moet ik niet
liever spreken van fantasiën, of, als ik zooeven deed, van
puur borduursel? Ik zal er u zeer weinig van vertellen,
omdat ik waarlijk vreezen moet dat ik, als ik er u alles van
meedeelde wat ik weet — en dat is stellig niet het tiende
deel van wat men er volgens de theosophen van weten
kan — omdat ik dan vreezen moet dat ik over een half uur
geen enkelen hoorder meer hebben zou. Men weet hier van
alles, en men weet hier bijna alles van alles.
Het heelal is b.v. verdeeld in zeven vlakken of sferen.correspondeerende met de zeven straks te beschrijven begin
selen in den mensch. De relatie van elk vlak tot de naastgelegen vlakken wordt in de fijnste bizonderheden beschreven..
Er is het physisch vlak, de physische sfeer, het astrale vlak,
het mentale vlak, de sfeer van Kamaloka en Devachan (een
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soort van vagevuur en hemel tusschen de verschillende
geboorten) , het budhisch vlak en het nirvanisch vlak. Wij
hooren al verder dat menschenrassen en zonnestelsel vele
malen op nieuw geboren worden, om met elke geboorte tot
hooger volmaking te komen. „Een zonnestelsel bestaat uit
zeven wereldschema's, ieder schema uit zeven wereldketenen,
elke keten uit zeven bollen. De aarde is de vierde bol van
den aardketen. Vóór haar zijndrie aarden te gronde gegaan,
en na haar zullen drie andere volgen. Als de zevende aarde
uitgediend heeft, gaat haar levensstroom over op een nieuwe
keten van zeven bollen, die achtereenvolgens in zeven rassen
zich belichamen. Van ras tot ras, van globe tot globe, van
wereldketen tot wereldketen gaat in milliarden van jaren de
vloedgolf van het leven voort, om aan het einde der tijden
terug te keeren tot haar oorsprong en daar te rusten, totdat
Brahma bij den aanvang van een nieuwe evolutie haar
opnieuw voortstuwt."
Vermoedelijk rijst de niet onnatuurlijke vraag bij u op:
hoe weet men dit alles zoo precies, hoe weet men b.v. dat
er zeven en niet acht of negen wereldketenen zijn, dat een
nieuwe evolutie 308 en niet 380 millioen jaren duurt? Waarop
berust deze schijnbaar zoo nauwgezet berekende wijsheid?
Op deze en dergelijke vragen ontvangen wij één ontmoe~
digend en twee tegenstrijdige antwoorden. Het ontmoedigend
antwoord luidt: „alle in de geheimleer voorkomende wortelwoorden hebben voor de ingewijden een minstens zevenvoudige
beteekenis. De oningewijde, die dat niet verstaat, moet wel
in de meest hopelooze verwarring geraken, omdat hij uit-.
gaande van de meening dat aan elk woord slechts ééne
beteekenis toekomt, altijd trachten zal die beteekenis door
vergelijking der verschillende toepassingen toe te lichten, om
op die wijze haar doorsneewaarde te bepalen."
Wat hier verder ongeduldig maakt, is het stoute, het
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overbluffende beweren der theosophen dat zij met al deze
f antasiën volkomen en règle zijn met de moderne wetenschap,
in het bizonder met de moderne natuurwetenschap. De oude
Wijsheid n.l. is niets anders dan een universeele wetenschap,
want zij beoogt de kennis van het heelal, van zijn schepselen,
hun levens, hun ontwikkeling en hun lot. Al de bestaande
wetenschappen zijn slechts onderdeelen van haar, en in stede
van ze af te schaffen, wil zij ze integendeel bevestigen en in
de toekomst zelfs versterken, door haar nieuwe terreinen
van onderzoek aan te wijzen. Met name de natuuronder-'
zoekers worden hier aangemoedigd, zij zijn werkelijk op den
goeden weg, maar...... aan 't begin, aan het armelijk begin!
Zij zouden zooveel verder kunnen zijn, als zij maar theosophen
waren en experimenteeren wilden op het terrein der vele
occulte krachten, die nu aan hun gesloten oogen onttrokken
blijven.
Deze uitnoodiging om te experimenteeren is intusschen in
flagranten strijd met een ander antwoord, dat de theosophen
ons geven, als men hier hardnekkig blijft doorvragen: hoe
weet ge toch dit alles zoo , precies? In de nauwste engte
gedreven antwoorden zij ten slotte: de groote Meesters,
Buddha en vele andere, die de ontwikkeling der wereld en
der menschheid leiden, de groote meesters hebben het ge~
openbaard. Dit is toch wel iets anders dan experimenteerende
wetenschap!
Ik stel voor ook van dit onderdeel thans af te stappen.
Waarom ik van een en ander melding maakte? Ik antwoord:
om eenigszins compleet te zijn, niet om het twijfelachtig
genoegen te smaken, dat er voor sommige geesten gelegen
schijnt in het opsporen van contradicties, in de niet moeilijke
kritiek, die potjes vuur zet onder de speculatieve of liever
fantastische ijsbloemen. op het vensterglas van den naaste.
Ik zou zelfs willen voorstellen de innerlijke waarde der theor
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sophische beweging niet, althans niet enkel af te meten naar
het geschetste fantastische wereldbeeld.
3°. Ik kom thans tot de theosophische psychologie, tot
de leer van Karma en reïncarnatie. Zal ik de toelichting
geven in proza of in poëzie? Mij dunkt, in beide. Men kent
vermoedelijk van Eeden's ' De Broeders, tragedie van het
Recht. Ik deel u enkele fraaie gedeelten mee. De eerste
acte vangt aldus aan:
„De zeven zusters, die der menschen ziel
verbeelde' en haar veelvoudige structuur,
die komen eerst.
Het landschap is een breede
bergweide, groen, ópglooiend tot de kim.
Het is bij 't einde van den nacht, een grauw
groenachtig licht, als onder water, vult
de lucht, men ziet niet waar de zon....
De zeven schrijden luchtig over 't veld,
haar armen met de vingeren verbonden.
Zang der Zeven.
Agni, die uit d'oceaan
straks het gouden hart gaat beuren,
laat uw bloedig vóórlicht scheuren
nu den nevel, want wij gaan
u begroeten aan de stranden,
waar 't vereenigd volkrenheer
rond den rook der offeranden
staat en wacht uw wederkeer.
Zoo zingen zij. Daarop de derde alleen,
van naam Gedachte, van kleed ivoorwit.
de Derde.
Zusters, houdt de handen saam,
zoolang hooger niet gestegen
is de dag.
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Roept den naam! Roept den naam!
Laat gezangen, laat gelach
luiden langs uw vroege wegen.
Nog ligt weifeling over de weien,
Wilt niet scheien! wilt niet scheien!....
Wacht den morgen! wacht den morgen!
Zusters, houdt de handen saam,
roept den naam!
Nu zegt de vierde zuster, die van allen
wel 't meest bekoort door gratie van gestalt, —
haar kleed is wit en rose, vlinder:vlerk jes
heeft ze, zij is ;t, die Psyche wordt genoemd.

de Vierde (Psyche).
Over de weiden in den koelen dauw
laten wij graag de vlugge voeten glijen,
maar bij ons zijn er, die zich wild verblijen
in d'ongewissen schemer en het flauw
nevelglans des morgens die nog toeft,
daar hun teer wezen matiging behoeft
door twijfel . lommer van des voldags branden,
als 't varenloof in vochtige waranden.
En de drie jongsten, — purper, paarsch en groen
zijn haar gewaden, wapp'rend langs de bloemen,
maken zich los in uitgelaten dans.
Zij zijn van sterflijke natuur, aan stof
verknocht, leefkracht, schim, lichaam hare namen".

Gij zijt, denk ik, reeds eenigszins gekomen in de theosophische psychologie, maar wellicht vraagt gij toch nog
eenige nadere toelichting in proza. Ik ga die thans beknopt
geven. Wij oefenen maar geen kritiek op de sterke „entifi-cation", die ook in deze psychologie hier en daar aan 't werk
is, ik bedoel de neiging om van woorden en begrippen
dingen te maken. Wij willen niet critiseeren, maar luisteren.
Naar theosophische psychologie bestaat een mensch uit zeven
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beginselen of bestanddeelen. Het eerste bestanddeel is het
physieke lichaam. „De Europeesche wetenschap ", zegt me~
vrouw Blavatsky, „staat op het punt zich aan te sluiten bij de
theosophische meening dat het menschelijk organisme samengesteld is uit tallooze levende wezens, die de cellen opbouwen.
Dezelfde oneindig kleine en onzichtbare levende wezens
vormen de atomen der lichamen, zoowel van den berg als
van het stiefmoedertje, van den mensch en van de mier, van
den olifant en van den boom, in welks schaduw hij beschut~
ting zoekt voor de zon. Elk deel, elk atoom, elke molecuul,
of het organisch of anorganisch genoemd wordt, is een
levend wezen." De dood van het physieke lichaam treedt
in, als de leidende hand der levenskracht zich terugtrekt en
de microben aan zich zelf worden overgelaten. De dood is
intusschen slechts een andere gestalte van het leven, en de
vernietiging van een materieelen vorm is enkel het voorspel
of de inleiding tot den opbouw van een nieuwen vorm.
Het tweede bestanddeel is het astrale lichaam, de astrale
of etherische dubbelganger. De stof van dit lichaam is veel
te fijn dan dat hier sprake zou kunnen zijn van waarneming
door onze vijf zinnen. Zij gelijkt op die stof, die de ruimte
vult, en die onmiddellijk volgt op de ons als vast, vloeibaar
en gasvormig bekende materie. Het astrale lichaam is het
nauwkeurig spiegelbeeld, de nauwkeurige kopie van het
physieke lichaam, het kan zich daarvan losmaken en er zich
van verwijderen, maar niet op al te verren afstand. Hier
ressorteeren de verschijnselen van het zoogenaamde ,,Hellsehen and Hellhö ren ". De dood is voor dit astrale lichaam
hetzelfde als voor het physieke, namelijk het uiteenvallen
van zijn bestanddeelen. Nog eenigen tijd na den dood ver wijlt dit astrale lichaam in de omgeving van het lijk, wat
den oningewijden mensch doet spreken van spoken en ver~
schijningen.
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Het derde bestanddeel is het leven, het levensbeginsel, de
welbekende levenskracht. Het gansche universum, alle wegel~
den, menschen, dieren, planten, microben, alle moleculen en
atomen, kortom alles wat is, is rondom omgeven door een zee
van levenskracht, van eeuwig, goddelijk leven, van een leven,
dat voor geen toeneming of vermindering vatbaar is. Deze
onmetelijke levenszee noemt men Jiva; elk tegenwoordig
universum is enkel de in verschijning getreden jiva, jiva in

objectieve gestalte.
Het vierde bestanddeel is Kama of de begeerte dikwijls
,

de dierlijke ziel genoemd. Dit -beginsel sluit in zich het
gansche leger van neigingen, begeerten,. hartstochten en
wenschen, die de Westersche psychologie onderbrengt in de

rubriek der instincten, gewaarwordingen, gevoelens en ge~
moedsbewegingen. Alle dierlijke behoeften, als honger, dorst,
geslachtsdrift, alle hartstochten als liefde in haar laagsten
verschijningsvorm, haat, nijd, jaloerschheid zijn, in deze
benaming begrepen. Kama, is het verlangen naar zinlijk
bestaan, naar materieele genietingen. Het is het materieelste
van de bestanddeelen van ons gansche wezen, het eenige,
dat ons met alle kracht aan dit aardsche leven ketent. Niet
de uit moleculen gevormde materie, nog veel minder het
menschelijk lichaam, is het grof stoffelijkste van. al onze bestand~
deelen, maar het beginsel, dat in het midden ligt. Dit is in
waarheid het eigenlijk dierlijk middelpunt; ons lichaam is er
enkel de omhulling van, het niet aansprakelijk werktuig of
medium, waardoor de in ons wonende bestie, de aap - en
tijger van Tennyson, gedurende onzen levensduur werkt.
Alle hooger streven wordt verlamd door de begoocheling
van het onverzadelijk 'begeeren.
Deze vier bestanddeelen : het physieke lichaam, het astrale
lichaam, de levenskracht en de begeerte vormen te samen
het sterfelijk deel van den mensch. Dit viertal maakt nog
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niet den mensch, den denkende; immers zonder den geest is
de mensch niet meer dan een spooksel, dat enkel hartstochten
maar geen rede, driften, maar geen verstand, begeerten, maar
geen verstandig geregelden wil bezit. Alles wacht op de
komst van zijn beheerscher, den geest, om door zijn aanraking
eerst mensch te worden.
Het vijfde bestanddeel is Manas, het denkende of het
verstand. Dit beginsel is onsterfelijk, niet onderworpen aan
de wisseling van leven en dood. „Het is," zegt mevrouw
Blavatsky, „de mensch, die was, die is en die blijven zal,
voor Wien geen stonde slaat ". Deze geestmensch is naar zijn
wezenlijke natuur wel goddelijk, maar nog volstrekt niet
voldoende gelouterd om geheel één te zijn met het Al. Om
tot deze loutering te komen moet hij alle mogelijke ervaringen,
vreugden en smarten doorproeven, om zoo van sport tot
sport op te klimmen op de ladder van het bestaan, altijd
hooger en hooger. Daartoe is noodig gedurig herhaalde in~
carnatie, waarop ik zoo aanstonds terugkom.

Het zesde bestanddeel of beginsel noemen de theosophen
Buddhi. Men bedoelt er mee de aanvankelijke identiteit met

Atman, de volkomen onpersoonlijk gedachte godheid. Het
zevende beginsel is Atman, of liever de voltooide identiteit
met Atman. Laten we thans nog eens optellen: de zeven
bestanddeelen of beginselen zijn dus: het physieke lichaam,
het astrale lichaam, de levenskracht, het begeerende in ons,
het denkende in ons, de aanvankelijke identiteit met de
godheid en de voltooide identiteit.
Ik moet thans iets zeggen van de leer van Karma en
reïncarnatie. Beide begrippen zullen u vermoedelijk uit uw
algemeene lectuur wel eenigszins vertrouwd zijn. Onder Karma
verstaan de theosophen hetzelfde wat de Buddhist en wat
meer dan eene religieusrphilosophische sekte in Indië er onder
verstaat. De Buddhist zal u zeggen: als iemand sterft, is wel
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zijn individualiteit vernietigd, maar de vrucht, het zedelijk
product van zijn leven blijft over en wordt de - oorzaak van
,een nieuwe geboorte. Mijn daad is mijn bezit, mijn daad is
mijn erfdeel. Wat den mensch als zijn lichaam toeschijnt, is
in waarheid de daad van zijn verleden, die zich belichaamd
heeft in een nieuw bestaan. Aan zijn werken kan niemand
ontgaan: niet in het luchtruim, niet in het midden der zee,
ook niet als gij in bergen en holen vlucht. Nergens is er op
aarde een plaats, waar gij de vrucht van uw daden kunt
ontgaan. Karma is, kort gezegd, de wet der causaliteit in de
zedelijke en geestelijke sfeer. Men haalt gaarne het woord van
Paulus aan: „zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien ".
Elk mensch produceert zijn eigen Karma. Wij scheppen ons
zelf onze bevattingskrachten en onze perken, wij kunnen die
krachten zwak of sterk, die perken ruimer of enger maken.
De ketenen, die ons binden, hebben wij zelf gesmeed, wij
kunnen ze doorvijlen of sterker aantrekken. Wij werken
steeds in plastische klei, die wij kunnen vormen naar onzen
smaak, maar de klei wordt hard, zoo hard als ijzer, en
behoudt den vorm, dien wij er aan gaven. Een spreuk uit
een Buddhistisch spreukenboek luidt:
„Zie, de klei droogt tot ijzer, maar de pottebakker
vormt de klei;
Gister was de mensch nog meester, heden is het het noodlot."
Een ander beeld, dat men pleegt te gebruiken, is het
volgende: evenals een magneet zijn magnetisch veld bezit,
d. w. z. een grootere of kleinere ruimte, die met zijn kracht
overeenkomt en waarin al zijn krachten spelen, zoo bezit
ook elk mensch een veld van invloed, waarbinnen de van
hem uitgaande krachten spelen, en deze krachten werken
in curven, die tot hem zelf terugkeeren, zij werken tegelijk
ook op anderen. De gedachte is de machtigste factor in het
menschelijk Karma. Wij scheppen onze denkkrachten door
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herhaald geduldig denken; het verworven denken brengen
wij dan in onze naaste reïncarnatie op het physisch vlak
mee en wij ontvangen hersenen en een zenuwstelsel, die
daarvoor geschikt zijn. In den gewonen mensch zijn evenwel
de begeerten sterker dan de gedachten. Wie een gedachte
van haat of wraak uitzendt en daardoor in een ander b.v.
een impuls tot moord wekt, blijft door zijn Karma met den
misdadiger verbonden. Dit bewijst menigebliksemstraal uit
een helderen hemel, want niets kan een mensch treffen, dat
hij niet verdiend heeft. Als onze begeerten van wreede,
bestiale en onreine natuur zijn, zijn ze de vruchtbare oorzaken
van aangeboren krankheden, van zwakke en ziekelijke hersenvorming, van epilepsie en nerveuze ziekten van allerlei aard.
Men onderscheidt een karakterkarma, een familiekarma en
het karma van een natie of een ras.
Bij dit alles verlieze men geen oogenblik uit het oog dat
Karma werkt in de richting van het goede en het kwade
beide. Wij krijgen naar het meest stipte en onkreukbare
recht wat wij verdiend hebben. Alles wordt opgeteekend
door de Meesters van het Karma, niets blijft ongestraft,
maar ook niets blijft onvergolden, elk zaad draagt de over.
eenkomstige vrucht. „Waarlijk de wegen van Karma zijn
gerecht, want alles ligt besloten in het vaste rijk van het
wetmatige."
De vraag komt bij de theosophen zelf en zeker ook bij
ons allen op: hoe komen wij uit den vasten greep van het
Karma, daar immers altijd weer versch Karma gevormd
wordt? Hoe verbreken wij de sterke ketenen, daar toch
voortdurend nieuwe, ook weer vaste ketenen gesmeed worden?
Hoe komen wij af van het rad der reïncarnatie, dat door
de drie werelden draait? Het antwoord wordt door de
theosophen gegeven, als zij ons teekenen den weg der
bevrijding.
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The . ascent of man", d.w.z. de via salutis der
theosophie. Het is, zegt men ons, „ééne groote evolutie vanaf
de embryonische ziel van den wilde, die op den laagsten
trap staat, tot de bevrijde en voltooide ziel van den godder
lijken mensch." Altijd betreden wij weer de drie werelden,
die ons niet enkel hun oogst, maar ook een nieuwe gelegen~
heid tot voortschrijden geven. Een kleine schare van mannen
en vrouwen is inderdaad reeds verder gekomen. Weinig
vernemen wij van de eerste schreden op, de eerste trappen
van den heilsweg, maar des te meer van de twee laatste
trappen, die men aanduidt met de namen van proe f pad en
van het eigenlijk pad van het leerlingschap.
Als zich de intellectueele en moreele natuur .van den mensch
ontwikkeld heeft, ontwaakt het besef van het doel des.
menschelijken levens. Een herhaald verlangen naar aardsche
vreugde en genieting doet ons kennen de vluchtige en onbevredigende natuur van de beste gaven der aarde. Het woord
van den Prediker wordt van lieverlede verstaan: ijdelheid
der ijdelheden, alles is ijdelheid en kwelling des geestes.
„Honderd~ ja duizendmaal heb ik alles wat de wereld kan
geven bezeten, en ten slotte zelfs aan het bezit ontgoocheling.
beleefd. Deze vreugden zijn illusies, gelijk waterbellen op den
stroom, die in betooverend schoone regenboog-kleuren glan~
zen, maar uiteenspatten, als men ze aanraakt. Mij dorst naar
het reëele, de schaduw ben ik moede, ik verlang naar het
eeuwige en ware, naar vrijheid van de perken, die mij
insluiten."
Deze eerste „Aufschrei" der ziel naar bevrijding is de vrucht
van .het levendig gevoel dat deze aarde, al gaf zij alles veel
.

„

schooner en rijker dan zij in werkelijkheid doet, toch niet

ten volle bevredigen zou. Zij wordt ons dan een gevangenis,
en wij verlangen naar de vrije lucht, die om haar muren.
waait. Ook de vruchten van intellect en gemoed. bevredigen
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niet langer, ook zij komen en gaan, zij zijn zonder duur.
De voortdurende wisseling maakt hier, precies als in Indië,
zoo moede. Eerst licht dit inzicht maar bij oogenblikken in
de ziel op, maar het breekt telkens weer door, telkens ook
wordt het weer verdonkerd. Vele levens vol edelen arbeid
en onzelfzuchtige handelingen, zuivere gedachten en verheven
daden, moeten nog voorbijgaan, eer de ziel deze kennis van
de leegte van al het phenomenale duurzaam vermag vast te
houden. Maar vroeger of later komt het tot deze doorbreking,
en dit definitief ons afwenden van al wat in den stroom van
het leven altijd weer van ons wegvloeit, vormt de poort,
waar het pad der toetsing, het proef pad aanvangt. De ziel
verlaat dan de gemakkelijke landstraat der evolutie om het
steiler bergpad op te gaan. Wij worden hier geholpen door
de broederschap der groote en goede Meesters, die hun
evolutie reeds voltooid hebben en nu waken over de ontr
wikkeling der menschheid. Zij helpen ons op het steile en
smalle pad. dat naar de bevrijding leidt, zij besturen onze
schreden en waken over ons met de teerheid van een moeder,
met de trouw van een vriend, die ons meer bemint dan
een broeder.
Vier bepaalde „kwalificaties" zijn het, die de leerling der
goede Meesters zich moet eigen maken. Deze kwalificaties
zijn door de wijsheid der groote broederschap vastgesteld
als de voorwaarden voor het volle leerlingschap.
a. De eerste kwalificatie is de onderscheiding tusschen
het reëele en niet -reëele, die reeds begon te schemeren in
het intellect van den leerling, en die hem heentrok naar
het pad, dat hij nu betreden heeft. Deze onderscheiding
wordt altijd klaarder en bevrijdt hem grootendeels uit de
banden, die hem gevangen houden.
b. De tweede kwalificatie is gelegen in onverschilligheid
voor uitwendige dingen; zij volgt van zelf, als hun waarde~
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loosheid volkomen doorschouwd is. Men leert hier verstaan
dat alleen reëel is het eene leven, dat wij onbewust zoeken
en liefhebben onder zijn vele sluiers.
c. De derde kwalificatie bestaat in de zes mentale eigenschappen, die men bezitten moet, eer men het eigenlijk pad
van het volle discipelschap betreden kan. Men moet allereerst
leeren beheerschen zijn gedachten, deze voortbrengselen van
het rustelooze en onhandelbare intellect, dat even moeilijk te
beteugelen is als de wind, als het in Bhagavad Gita heet.
Het komt hier aan op concentratie, op tucht, want „men
kan beter aan een kind dynamiet voor speelgoed geven dan.
dat men de scheppende krachten van den denker ter be~
schikking stelt van zelfzuchtige en eerzuchtige menschen."
Men moet ten tweede aan de controle over zijn gedachten
toevoegen de controle over zijn woorden en handelingen.
Ten derde moet de candidaat voor het volle discipelschap
in zich kweeken de verheven en ver~reikende deugd der
tolerantie. Hij moet leeren rustig te accepteeren eiken mensch
en eiken vorm van bestaan, zooals zij zijn: alles is nuttig en
dienstig op zijn plaats. Zoodra het hem duidelijk wordt dat
het eene leven zich tallooze beperkingen oplegt, accepteert
hij ook elke beperkte uitdrukking van het leven, zonder den
wensch om er iets in te veranderen. Hij leert alzoo de
wijsheid vereeren, die deze wereld ontworpen heeft en leidt;
al haar onvolkomen deelen komen immers langzaam verder.
„De dronkaard," zegt Annie Besant, „die zijn A B C van het
lijden leert, dat veroorzaakt werd door het overheerschen
van zijn lagere natuur, is op zijn plaats even dienstig en
nuttig als de heilige op de zijne, als deze zijn laatste les
leert in de aardsche school. Billijkerwijze kan van geen van.
beiden meer verlangd worden dan zij ieder op zijn plaats
praesteeren kunnen. De een staat op den bewaarschool-trap
van het aanschouwelijk onderricht, terwijl de ander op het
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punt is de universiteit te verlaten en de academische waardigheid te erlangen. Aan beiden moet men hulp en sympathie
bieden, elk op zijne plaats."
Ten vierde moet lijdzaamheid en geduld ontwikkeld worden,
zulke lijdzaamheid, die alles met vreugde verdraagt en niets
misduidt, terwijl zij zonder te falen rechtstreeks op het doel
afgaat. Niets kan immers over ons komen anders dan op
wetmatigen weg, en wij weten dat de wet goed is. De
leerling begrijpt dat het ruwe steenachtige voetpad, dat
hem direct den berg opvoert, voor zijn voeten niet zoo ge-makkelijk kan zijn als de welgebaande, langzaam stijgende
landstraat. Hij weet dat hij in weinige korte levens al de
karmische verplichtingen, die zich in zijn verleden hebben
opgezameld, moet afbetalen, en dat dientengevolge deze
afbetalingen wel zwaar moeten zijn.
De strijd, waarin hij betrokken wordt, ontwikkelt in hem
de vijfde eigenschap: n.l. geloof, het geloof aan zijn Meesters
en aan zich zelf, een rustig, sterk vertrouwen, dat niet geschokt
kan worden.
Het laatste mentale vereischte, innerlijk evenwicht genoemd,
groeit zonder bewuste inspanning als het ware van zelf.
De vast gerichte wil is een teeken dat de hoogere natuur
zich gaat opensluiten, en dat de uitwendige wereld definitief
naar een lageren rang verwezen is.
d. Na de ontwikkeling der derde kwalificatie met haar
zes mentale eigenschappen komt er plaats en gelegenheid voor
de vierde of laatste kwalificatie, welke bestaat in een diep
verlangen naar bevrijding, naar vereeniging van de ziel met
de godheid, welk verlangen de belofte van zijn eigen vervulling
insluit. De leerling wordt thans rijp voor het volle dicipelschap,
voor de volle initiatie. Hier kan hij nu nooit meer verlangen
zijn dorst te lesschen uit aardsche bronnen. Op dit punt
deelen de groote Meesters hem veel mee, zelfs in den slaap.

-
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Ik kom nu tot het pad van het volle dicipelschap. Het
bestaat wederom uit vier trappen. De leerling wordt thans
de „heimatlose" mensch. Van nu aan beschouwt hij de aarde
niet meer als zijn vaderland. Elke plaats, waar hij zijn
Meesters dienen kan, is hem om het even. Op eiken nieuwen
trap wordt hem in de hand gelegd een nieuwe sleutel, die
tegelijk een sleutel der macht is.
Eerste trap. Hier moet hij wegdoen de drie hindernissen,
die hem nog in den weg staan: de illusie van het persoonlijk
zelf, en voorts twijfel en bijgeloof. Hij moet zich met allen
en alles één gevoelen. Het persoonlijk zelf moet verstaan en
gevoeld worden als een illusie, het moet voor altijd de
kracht verliezen om zich aan de ziel als een realiteit op te
dringen. Al verder moet de twijfel uitgeroeid worden en
wel door weten. De leerling moet de onomstootelijke zeken
heid der reïncarnatie, van de wet van Karma en van het
bestaan der goede Meesters erkennen, niet maar als een
louter intellectueele noodzakelijkheid, maar als natuurlijke
feiten, omtrent wier waarheid nooit meer eenige twijfel bij
hem opkomt. Ten slotte, aan alle '' bijgeloof ontkomt hij,
zoodra hij klaar inziet wat het reëele is en welke beteekenis
de plechtige gebruiken en ceremoniën in de huishouding der
natuur hebben. Hij leert dan elk middel gebruiken, zonder
aan eenig middel gebonden te zijn.
Tweede trap. Op dezen trap ziet de leerling nog slechts
een snel korter wordende spanne van het aardsche dwang~
leven vóór zich. Vermoedelijk zal er niet meer dan ééne
reïncarnatie meer noodig zijn, hij heeft het stille oord van
den vrede bereikt.
Op den derden en vierden trap moet hij in werking
brengen de innerlijke kwaliteiten, die bij subtiele lichamen
behooren, want hij zal ze noodig hebben voor de hoogere
terreinen van het bestaan. Hij stijgt thans op tot het verblijf
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der zaligen, hij ziet het ééne Zelf in alles, en de uitwendige
sluier vermag hem niet langer te verblinden. De teere knop
der tolerantie, die hij kweekte op het proefpad, bloeit thans
open tot een alomvattende liefde, die alles met dezelfde
teerheid omsluit, hij wordt „de vriend van elke kreatuur."
Nu vallen alle ketenen af; als laatste en grootste daad
werpt hij van zich, de laatste boei van het afzonderlijk, het
gescheiden bestaan. Hij ontdoet zich van het vermogen om'
het ik te vormen, het ik, dat zich altijd voelde als afgezonderd van anderen. Hij woont thans op het vlak van de
eenheid, op het budhish vlak, in het heerlijk gewaad van
een onveranderlijken en onverstoorbaren vrede. Alle nevelen
en wolken zijn weggetrokken, de eerste en laatste illusie is
voorbijgegaan, en de mensch heeft de voltooing, het Nirvana
bereikt, het tehuis voor het bevrijde zelf. Welke mysteriën
dáár zijn weten wij niet, maar daar zal de geliefde en de
liefhebbende volkomen één zijn. De wereld heeft intusschen
niets verloren; van nu aan is de blik van dezen voltooiden
mensch in goddelijk medelijden naar de aarde gewend om
hulpe te bieden waar hij maar kan.
5 . Ik wil thans geven mijn antwoord op de vraag, die
ik ten slotte stelde: waarin ligt voor sommige tijdgenooten
de aantrekkingskracht der theosophische denkbeelden? Ik
werk weinig in statistieken, ik geef wat ik vond voor ons
vaderland in 1903. Er bestaan in ons land een negental
loges: te Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlem, den Helder,
Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Vlaardingen en Groningen.
Daarnaast vindt men in vele plaatsen kleine „studiegroepen."
Het hoofdkwartier der Nederlandsche afdeeling is gevestigd
te Amsterdam, Amsteldijk 76. Behalve in Nederland zijn er
ook nog afdeelingen in ' Frankrijk en Scandinavië, en voorts
in Amerika, Indië, Australië en Nieuw-Zeeland. President
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van de Algemeene Theosophische Vereeniging is kolonel
Olcott , te Madras in Engelsch Indië. In de Nederlandsche
afdeeling was in het jaar 1901 het getal leden niet grooter
dan 337. Vermoedelijk zal het thans wel grooter zijn, maar
ik heb de statistiek verder laten rusten.
En nu de aantrekkingskracht der theosophische denkbeelden
naar den binnenkant. Ik doe der theosophie zeker geen
onrecht, als ik doorstrijk alle meeloopers, die er altijd bij
iedere nieuwe beweging zijn. Daartoe reken ik drie soorten
van menschen. Vooreerst zulken, die zich gemakkelijk, maar
ten onrechte, in het bezit wanen van een belangwekkend
innerlijk leven, en die nu gaarne zwermen. of ook kwispelen
rondom al wat nieuw is. Al verder de menschen, die behagen vinden in die zijde der theosophie, waar de pseudo»
wijsheid en pseudo- geleerdheid is. Sommige menschen weten
gaarne hoe het heelal precies in elkander zit, vooral als het
geen moeite kost. Ten slotte zulke menschen, wier fantasie
licht in beweging komt door het ceremonieel en de symbor
liek van de theosophische samenkomsten. Lieve kinderen,
in 't wit gekleed, treden niet zelden daarbij op; ook werkt
men er veel met lotosbloemen.
Maar er zijn degelijker gronden van attractie. Ik wil er
enkele noemen.
Niet weinig telt hier mee de uitgesproken anti-materialistische, anti- naturalistische strekking der theosophie. Men
legt er gedurig een sterken nadruk op, dat 's menschen
voornaamste bestanddeel niet bestaat in het stoffelijke, in het
lichaam, maar in den geest, die in aanleg en wezen onster~
felijk is. De theosophen meenen nadrukkelijk dat een mensch
meer te doen heeft dan geboren te worden, te groeien, te
eten, te drinken, te wandelen, de soort voort te planten en
te sterven. Daar hebben zij wel gelijk in.
Ik noem al verder de verzekering der theosophen dat de
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oude Wijsheid behoort tot het gebied van het weten.
Wij hoorden het reeds: de theosophie sluit zich niet alleen
bij de wetenschap, met name de moderne natuurweten~
schap aan, zij houdt zelfs de belofte in dat men spoedig
veel verder zal komen, zoodra men maar rekent met haar
leeringen, waarbij ook geëxperimenteerd kan worden. De
theosophie sluit het eigenlijk bovennatuurlijke buiten, met dien
verstande evenwel dat het natuurlijke hier dikwerf bovennatuurlijk, althans zeer avontuurlijk wordt. Haar leer komt
op dit punt vrijwel overeen met de oorspronkelijk stoïsche,
later neo-platonische leer van de sympathie aller dingen, die
reeds bij Plotinus een werking in de verte insloot.
De theosophie poseert niet enkel als de universeele weten schap, zij wil ook universeele godsdienst zijn, immers kern,
pit en merg van alle godsdiensten. Zij werkt hier naar het
Spenceriaansche recept: alle godsdiensten hebben een gemeen schappelijke kern. 't Is overal, naar een oud Parsisch gezegde,
dezelfde likeur, maar in verschillende bekers. De theosophie
giet alles over in haar beker.
De theosophie doet in zekeren zin een sterk appel op het
geweten. Er is geen woord in den Bijbel dat zij liever citeert
dan het reeds genoemde Paulinische woord: „zoo wat de
mensch zaait, dat zal hij ook maaien". Men moet in dit
stelsel zijn eigen rook verteeren. Dit rigorisme stoot zeker af,
maar het trekt even zeker ook aan. Onkreukbaar recht behoort
nog altijd tot de dingen, waarop onvervalschte gewetens
geneigd zijn eenigen weerklank te geven.
De theosophie is een systeem van hoop. De zware pelgrimstocht is wel lang, zeer lang, maar men komt er toch,
men komt er altijd en onveranderlijk, zij het ook na duizenden,
na millioenen jaren. Eens wordt het glorieuze einde bereikt:
het lange lijden, „al de pijn van het ommedolen" is dan voor
goed voorbij. Op dit punt is de wijziging van het Buddhisme
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tamelijk sterk. Het bleeke Nirvana -beeld ' van het Buddhisme,
dat, consequent doorgevoerd uit Buddhistische praemissen,
neerkomt op zuiver nihilisme, dit bleeke Nirvana.-beeld wordt
hier veel concreter en „streift" soms, niet al te consequent,
theïstische opvattingen. Trouwens de Buddhistische gemeente
zelve heeft nooit geheel de volstrekt nihilistische conclusie
zich kunnen toeeigenen.
Ten slotte, de theosophische mystiek veroorlooft ons te geboven dat wij menschen niet enkel een buitenkant, maar ook
een binnenkant hebben, en dat het spreken van innerlijk leven
nog iets anders is dan blauwe romantiek. Er zijn er, die
dagelijks lijden in en door den tredmolen der uitwendige
dingen, en die dikwerf pijnlijk voelen dat de empirische
mensch, het empirisch leven soms niet veel zaaks zijn. Als
men de menschen aldoor bezig ziet met het arrangeeren van
diners en soupers, met het bijwonen van politieke en kerke~
lijke kiesvergaderingen, met koopen, verkoopen, ten huwelijk
nemen en ten huwelijk gegeven worden, kortom als men ze
altijd weer water ziet putten uit de dikwerf gebroken bornputten van het leven, vraagt men zich. af: is dat nu alles,
zou dat nu alles zijn? Ook de theosophie antwoordt: neen,
dat is niet alles, uw bestoven adeldom ligt dieper, uw bestaan
is niet zoo arm als gij zelf het dikwerf maakt. Het antwoord,
dat de theosophie op allerlei vragen geeft, moge gebrekkig
en zelfs bizonder aanvechtbaar zijn, de waarde ligt hier niet
enkel in de antwoorden, die gegeven, zij ligt ook in de
erkenning van het recht, het blijvend recht van de vragen,
die gesteld worden. — De theosophie dunkt mij te zijn een
zwakke, zeer matte nuance van de pantheïstische wereld - en
levensopvatting, die b.v. in de Alexandrijnsche speculatie
der Neoplatonici of in de Vedanta- speculatie in Indië veel
oorspronkelijker en veel klassieker is opgebloeid.
Ten besluite stel ik een paar korte principieele vragen.
,
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Waarom wil de theosophie vergelding, enkel vergelding, tot
geen prijs vergeving? Een mensch durft dan, dunkt mij, al
te veel aan. Komt toch het hart ook bij de theosophen zelf
daartegen niet in verzet, als zij ons vaag spreken van de
goede Meesters, die ons helpen op het smalle en steile pad,
tot zelfs in den slaap? Dat is toch iets anders dan de
onverbiddelijke wet van Karma.
Mijn tweede vraag is: waarom mishandelt men het N.
Testament? Ik mag geen zachter woord gebruiken. Altijd
weer, tot vervelens toe, treft men in de theosophische boeken
en boekjes twee uitspraken uit het N. T.: het reeds een en
andermaal genoemde woord van Paulus over zaaien en
maaien, en dan het woord van jezus: „voorwaar, gij zult
uit de gevangenis geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten
penning zult betaald hebben" (Match. 5 : 26) . Staat er nu
toch waarlijk niets anders, niets meer in het N. Testament?
Welke behoefte kan een mensch toch prikkelen om een
gezag naar zich toe te trekken, dat een volkomen heterogenen
inhoud moet dekken? Men zegt, dat er weer belangstelling
ontwaakt voor wijsgeerige studiën. Ik help het hopen, maar
ik zie er op deze manier nog weinig van. De eerste vrucht
van deze belangstelling moest toch zijn zuiver denken, zuiver
onderscheiden. Anders is er hopelooze verwarring. Met
confusie is niemand, op geen enkel terrein, waarlijk geholpen.
Ik verzeker u dat er in het N. Testament nog iets meer en
nog iets anders staat dan de theosophen er in lezen. Men
moet denken dat lezen ook een zedelijke verrichting is. Men
mag een auteur of een geschrift maar niet alles laten zeggen
wat men wil. Het N. Testament staat niet aan den kant
der theosophen.

VERZOEKINGEN VAN DEN DOCENT

VERZOEKINGEN VAN DEN DOCENT.')
Geachte Hoorders en Hoorderessen!

Voor een half uur sprekens is het zaak dat ik kort ben.
Laat mij daarom, om voor deze gelegenheid op vaste lijnen
te komen en te blijven, een paar afspraken mogen maken.
Allereerst stel ik voor het peil, waarop wij onze respectieve
leerlingen moeten brengen, voor dit half uur als onveranr
derlijk aan te nemen. Het gaat niet aan, het is althans
moeilijk over dingen te spreken, die geen oogenblik stil
staan, geen oogenblik stil liggen. Ik noem dat peil A, en ik
pas er de eerste logische denkwet, het principium identitatis
op toe: A — A.
In de tweede plaats stel ik voor om nu toch eindelijk
eens als een axioma aan te nemen dat een docent een kundig
man moet zijn, dat hij - zijn zaken moet weten, dat hij met
zijn persoonlijke kennis natuurlijk moet staan boven A. Het
moet wel een erfenis uit onze intellectualistische 19de eeuw
zijn, dat sommigen dáárop nog altijd met groote gewichtigheid den nadruk leggen. Jaren geleden woonde ik eens een
voordracht bij, waarin gehandeld werd over de vereischten
voor een goed docent. De spreker noemde met nadruk als
eerste, voornaamste vereischte: de kunde, de bekwaamheid,
en zette daarbij een gezicht, alsof hij Amerika ontdekte. De
man had voorgoed mijn aandacht gebroken. Het kwam mij
toen, en het komt - mij ook thans nog voor dat Amerika
.

') Voordracht, gehouden op de vergadering van het Philologen.
Congres te Amsterdam, in 1907.

378

ontdekt is. Wat toch is een docent, die zijn kunde heeft
thuis gelaten? Voor zulk een docent bestaan er immers
logisch geen verzoekingen in het meervoud, voor hem be
staat er maar ééne verzoeking, de verzoeking nl , om voort~
durend zijn mond, zich zelf voorbij te spreken.
Ik zou heden middag spreken over „verzoekingen van den
docent", dat wil dus zeggen: van den bekwamen docent.
Die verzoekingen stammen uit verschillende terreinen: zij
liggen deels in de meerdere kennis, die een goed docent
bezit boven A, deels in de kwaliteit der leerlingen, deels in
de mee te deelen stof. Bij sommige verzoekingen zal ik kort,
bij andere wat langer stilstaan.
Er liggen verzoekingen in de meerdere kennis, die een goed
docent bezit boven A. De eerste verzoeking is wel deze,

dat hij die meerdere kennis telkens materieel intrekt in zijn
onderwijs. Zulk een docent moet verwarring stichten, zulk
een docent doet niet groeien, laat niet groeien, maar trekt
de planten bij de blaren naar boven. Bij sommige weten~
schappen, b.v. de experimenteerende wetenschappen kan hier
misschien eenige uitzondering gemaakt worden, maar de
uitzondering is toch, wel beschouwd, maar gering. Wie bij
onderwijzen de positie klaar doorziet, zal zich inprenten dat
hij altijd te doen heeft met bij een zeker punt aanvangende
intellecten, met zich ontwikkelende intellecten. Wie de moeilijke
condities van kennis voortdurend voorbijziet en zijn leerlingen
meeneemt in private studiën, in eigen moeilijke problemen,
verkeert zelf en brengt anderen in een doolhof, waarin de
meegedeelde kennis, in het gunstigste geval nog, enkel verwarring sticht, en in het ergste geval onrijpe geesten opge~
blazen maakt, en half weten leert bedekken met heele
woorden en complete inbeelding. Dit alles is te duidelijk
om er , een woord verder over te verspillen.
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Maar hier nu ligt een andere, veel ernstiger verzoeking
vlak bij de deur. Een verstandig docent zal zijn meerdere
kennis materieel niet intrekken in zijn onderwijs, maar hij
zal gemakkelijk komen in de verzoeking om die kennis nu
überhaupt voor zijn onderwijs ongebruikt te laten. Hier
raak ik inderdaad aan het wezen van den docent. Wat toch
is het onderscheid tusschen een wetenschappelijk man pure
and simple en een wetenschappelijk man, die tevens docent
is? Het is niet moeilijk aan te geven. Een wetenschappelijk
man zonder meer zou men zich kunnen voorstellen desnoods
geheel alleen in de wereld: hij zou daar op zijn ééntje
rustig kunnen voortwerken. Een docent kan men zich niet
voorstellen anders dan minstens met zijn beiden. Bij een
docent is rapport van mensch tot mensch, werking van
mensch op mensch van zelf sprekend. Hier ligt het groote
verschil. Staat nu iemand met zijn persoonlijke kennis meestal
ver boven A, dan zal hij op die hoogte, dat wil dus zeggen:
dan zal hij onder zich, beneden zich duidelijk kunnen zien
al de tastingen van een aanvangend intellect, al de zijwegen
en dwaalwegen, die zulk een intellect bijna onvermijdelijk
zal inslaan. Hij zal dit alles kunnen zien, maar de vraag is:
zal hij het zien? Dat hangt er van af. Het hangt af van
twee factoren, die elkander niet missen kunnen. Deze factoren
zijn: werkelijke, niet ambtelijke, maar menschelijke belang~
stelling in den leerling, èn de gave der verbeelding, het
vermogen om zich te verplaatsen in de intellectueele condities
van den leerling. De eene factor kan den anderen geen oogen~
blik ontberen. Met werkelijke belangstelling alléén komt men
er niet, voor vruchtbare mededeeling van kennis moet er ook
zijn het vermogen om zich te verplaatsen. Hoe vreemd het
klinke: een goed docent moet eigenlijk niet volgen den gang
van zijn eigen denken, hij moet volgen den gang van het denken
des anderen, hij moet zich één kunnen maken niet enkel

380
met de kunde, maar ook met de onkunde van een leerling.
. Hier blijkt het nu toch wel zonneklaar hoe dwaas dat
altijd redeneeren over kennis, als eerste en voornaamste
vereischte voor een docent, moet genoemd worden. Inderr
daad, voor een docent is kennis alleen, zonder belangstelling
in den leerling en zonder het vermogen om zich te very
plaatsen, d. w. z. zonder de gave der mededeeling, voor zulk
een docent is kennis even onvruchtbaar als een graankorrel
in de hand van een Egyptische mummie. De graankorrel is
wel goed, maar de mummie laat niets van zich merken. Laat
ik een paar voorbeelden noemen. Ik woonde eens een les
bij met iemand, die zelf uitnemend docent was. The matter
of fact van de les, de stof, die meegedeeld werd, was in
orde. Toen wij er uitkwamen, schudde de uitnemende docent
het hoofd en zei: wat een getob, wat een gewurm om betrekkelijk eenvoudige dingen op hun plaats en aan den man te
brengen, welk een onvaste en waggelende gang naar het
punt, waar men komen wil...... en dan ook eindelijk komt.
Hoe zwaar en zwoel is hier alles. En wij beiden concludeerden; voor dezen overigens werkelijk kundigen docent
staat, in de kamer van zijn onderwijzing, geen enkel meubel
op zijn plaats: de stoelen hangen tegen den wand en de
schilderijen staan om de tafel. — Een ander voorbeeld. Ik
ontmoette, niet lang geleden, een emeritus-docent. Hij vertelde
mij van zijn rustig leven. Maar, zei hij, ik ontvang toch nog
twee of drie keer in de week enkele leerlingen bij mij, voor
liefhebberij. Ik kan het doceeren nog maar niet laten, ik kan
er niet buiten, want ik mag zoo gaarne iets uitleggen. Ik
heb dien man niet hóOren doceeren, maar ik zou toch wel
durven onderstellen dat dit een uitnemend docent was. Anders
láát men het wel om te zeggen: ik mag zoo gaarne iets uitleggen.
Het kreupele en kreupelende in de mededeeling neemt er
immers het genot spoedig uit weg.
-
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Ik ben hier reeds gekomen in de buurt van een paar
verzoekingen, die liggen in de kwaliteit van onze leerlingen.
Wij hoorden daar zoo even een oud docent zeggen: ik mag
zoo gaarne iets uitleggen. Dat is een kostelijk zeggen, als
het daarmee uit is. Maar zoo van zelf sprekend is de kleine
volzin daarmee niet uit. Ik wed dat de kleine volzin, bij het
eerste hooren, ons allen vertrouwder toespreekt, als ik hem
aldus aanvul: ik mag zoo gaarne iets uitleggen aan vlugge,
liefst zeer vlugge leerlingen. Laten wij elkander vriendelijk
behandelen en zeggen: dit is begrijpelijk, en dit is menschelijk
óók. Laten wij elkander ook eerlijk behandelen en zeggen:
het hoogste is dit niet. Martineau spreekt ergens in een van
zijn fraaie Essays zijn bewondering uit voor een academisch
docent, van wien hij kon getuigen: „deze man réserveerde
zijn aandacht en belangstelling niet voor eminente leerlingen,
met wie hij eer kon inleggen, maar hij schonk beide evenzeer
en vooral niet minder aan trouwe, eerlijke werkers zonder
talent." De aldus beschrevene was zeker een groot en edel
docent. Gij kent zeker den typischen schoolmeester uit Eliot's
roman: Adam Bede. De kregele man wordt zoo aardig en
zoo sympathiek geteekend. Hij heeft het vooral tegen de
vrouwen; hij houdt bitonder van zijn honden, maar hij kan
het zijn wijfjeshond maar niet vergeven dat zij jongen gekregen
heeft. Dat feit heeft het dier in zijn oogen voorgoed gediscrediteerd. Van onze vrouwen beweert hij, kostelijk boudeerend,
dat zij eigenlijk tot niets nut zijn: het eenige, wat zij volgens
hem nog kunnen, is kinderen ter wereld brengen, maar dat
doen zij zoo omslachtig, dat zij het ook maar aan ons mannen
moesten overlaten. Ik vermoed dat deze schoolmeester nog
in de eerste veertien dagen geen vurig aanhanger van de
vrouwen--beweging en van de coëducatie zal worden. -Deze man is ook kregel tegen leerlingen, die hun best niet
doen, die zich geen moeite geven, en meenen dat kennis
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iemand aanvliegt. Maar hij is op zijn dreef in zijn avond~
school, waar hij volwassen mannen ontvangt, die nog lezen
en schrijven komen leeren. Het is aandoenlijk te zien, zegt
Elioth, hoe vriendelijk en geduldig deze docent omgaat met
die volwassen kinderen, die hakkelend spellen en met groote
inspanning letters teekenen. Zij doen zoo eerlijk en trouw
hun uiterste best, en houden het hoofd soms op zijde met
een gevoel van verlegenheid ten overstaan van een nieuw
woord, dat zij nog niet goed kunnen lezen. „Dit pleegt te
treffen de gevoeligste zenuw in de natuur van dezen man,
voor wien geduldig zijn nimmer een lichte deugd wezen
kon; zijn oogen laten op die avondschool hun zachtst en
meest bemoedigend licht uitstralen". ^--- Gij stemt het mij
toe dat hier in fraaien, schertsenden vorm over hooge dingen
gehandeld wordt, die men niet moet bederven door er veel
over te redeneeren, hooge dingen, wier overweging, mij
althans, beschaamd maakt. Er wordt ons hier te verstaan
gegeven dat onderwijzen in de kern een humane, een zedelijke arbeid is, -die zijn volle schoonheid ontleent aan andere
voorwaarden en eigenschappen dan aan het bezit van kennis.
Indien wij ons niet blind turen op „wetenschap ", geldt het
hier geteekende ideaal, natuurlijk mutatis mutandis en cum.
grano salis opgevat, voor alle rangen van het onderwijs.
Maar wat moeten wij doen met onverschillige leerlingen,
in wie een nieuwe verzoeking schuilt, de verzoeking namelijk
om soms den moed op te geven? Zij kunnen het leven van
een docent zoo ontmoedigend grijs maken. Ik bedoel met
onverschilligen zulke wier onverschilligheid voortspruit uit
hun intellectueele constitutie, uit hun intellectueel onvermogen,
ik bedoel de zoodanige, die eigenlijk niet moesten studeeren
in den bepaalden zin van dat woord. Zij doen hun best
niet, eenvoudig omdat zij hun best niet kunnen doen. Ik.
zou wel iets kostelijks willen geven, als ik een middel kon

-
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aanwijzen om deze in ieder opzicht inerte stof uit de rangen
der eigenlijke studie te verwijderen. Op een goed ingerichten
timmermanswinkel is er voor onverschillige maatjes niet lang
plaats, op onzen winkel blijven ze rustig zitten. Zij „zakken"
daar telkens, als de schilderachtige term luidt, maar, tegen
de wet van de gravitatie in, werken zij zich toch ten slotte
langzaam naar boven! Men heeft er den academischen
docenten, althans in sommige faculteiten, wel eens een verwijt van gemaakt dat zij te gemakkelijk door de examens
laten. Ik wijs dit verwijt niet terug, maar meen dat het niet
allereerst ons treft. Men moest, dunkt mij, logisch en uit
barmhartigheid den weg nauw maken dáár, waar de weg
begint. Anders laat men iemand immers inslaan een dood~
loopende straat, misschien nog juister: men laat hem loopen
in een echte fuik, die aan het begin wijd uitstaat, maar zich
vernauwt aan het eind.
Maar hoe dit zij, de bedoelde leerlingen zijn een zware
druk op de veerkracht van een docent. Ik denk aan een

moment uit mijn eigen leven, dat mij altijd is bijgebleven.
Alles trof, spande samen om te maken dat ik het hard te
verantwoorden had. De stof, die ik behandelen moest, was
op dat oogenblik taai en weerbarstig. De weersgesteldheid
— het waren de donkere dagen vóór Kerstmis — bracht
een matten, grijzen schemer in het lokaal. Het was drie uur
in den middag. En vóór mij zaten een paar studenten met
wat de Engelschen noemen ,,non-conducting faces". Het
was of ik tegen wol sprak. Wat ik zeide, ging er niet
in, het ging zelfs niet over de hoofden heen, het stuitte op
en tegen de vóór mij zittenden, zoodat mijn woord telkens
terugkwam. In zulke oogenblikken heeft met het gevoel alsof
het leven ons loslaat. Deze ongewenschte toestand doet mij
denken aan een geestig schetsje van Addison, waarin hij
fantaseert over een verblijf op Nova Zembla, waar het eens
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zoo hard vroor, dat de woorden in de ijle lucht bevroren,
eer zij het oor konden bereiken van den persoon, tot wien
zij gericht waren. Ieder sprak evenals altijd, maar de klanken
verstijfden tot onzichtbare kegeltjes. Een paar weken later
valt de dooi in en hoort men, eerst verward, maar spoedig
steeds duidelijker, allerlei gesprekken, waarin op dat oogen~
blik niemand een woord zegt. — Bij het onderwijs wil het
soms gebeuren dat de dooi niet invalt.
Ik kom tot de groote verzoeking, die schuilt in de mee te
deelen stof. Zij kan in weinig woorden beschreven worden.
Elke meegedeelde stof heeft altijd, op enkele uitzonderingen na,
iets elementairs. Immers de docent staat er zelf boven, hij zal
meestal persoonlijk verder gekomen zijn dan wat hij meedeelt.
Ook pleegt zulk een stof periodiek terug te keeren. Bij een
en ander komt nog dat er stof is, die, zonder kwaad te
spreken, als ik reeds te kennen gaf, taai en weerbarstig moet
heeten. Wie b.v. een Egyptische koningslijst moet meedeelen
of zelfs stellen in het licht van latere opgravingen, zal niet
dikwijls gelegenheid hebben om zijn hart op te halen. De
namen van menschen zijn voor den dag gekomen, de menschen
zelf zijn stil onder den grond gebleven. Wat men inprenting
van methode noemt, verandert aan dit alles in den grond
weinig of niets. Wie een methode inprent, is haar uit den
aard der zaak machtig, en zegt dus niets, dat hij zelf nog
noodig heeft te hooren. Het blijft bij de eenvoudige situatie:
wie voor leerlingen spreekt, spreekt niet voor zich zelf, maar
om gehoord te worden door anderen.
Men schatte niet gering het gevaar, dat hier aanwezig is,
het gevaar van onmerkbaar inslapen, van stil~voortgaande
slijtage van binnen. De docenten zijn niet zoo dicht gezaaid
van wie, als zij op jaren gekomen zijn, kan gezegd worden
wat ik eens van iemand, een oudgediende in onze professie
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las: „er was voor hem geen winter van de ziel, geen bevroren gevoel, geen kille adem van in het ambt opgedane
ontstemming, geen verwelkt blad aan den boom van zijn
kennis." Ook al zou men van zulk een getuigenis iets willen
afdoen om zeker te zijn dat men binnen de maat blijft, zelfs
dan nog is dit getuigenis bizonder benijdenswaard.
Belangrijker dan de beste beschrijving van de genoemde
verzoekingen wordt thans de vraag: hoe ontkomt men er
aan, hoe ontkomt men met name aan de laatst genoemde
meer algemeene verzoeking: het gevaar van onmerkbaar in~
slapen, van stil-voortgaande slijtage van binnen, hoe wapent
men er zich tegen? Wat kan men doen om te zorgen dat
men als docent jong blijft, althans niet al te oud wordt, om
te zorgen dat men niet begraven wordt vóór zijn dood, wat
toch niemand onzer kan aantrekken?
Ik zal trachten op deze vragen hier enkele antwoorden te
geven, maar ik sta volstrekt niet in voor volledigheid. Gaarne
zal ik andere en betere antwoorden vernemen van U. En
dan zeg ik allereerst wat, naar mij voorkomt, de weg van
ontkoming niet is. Wij moeten, 'dunkt mij, om als docenten
in leven te blijven, ons heil niet en nooit zoeken in rhetorica,
immers zeker niet op het terrein der wetenschap. Er is daar,
er is bij wetenschappelijke menschen niet zelden meer rhetorica,
dan men misschien zoo dadelijk zou willen toegeven. Als
men sommige sprekers hoort en sommige boeken leest, moet
men wel eens denken aan oudere uitgaven van Baedeker,
waarin iedere „Aussicht" „lohnend" en iedere molshoop
„wunderschón" genoemd wordt. Ook mij is het wel bekend
dat alles belangrijk kan zijn, vooral dat alles belangrijk kan
worden, voorts dat een onderzoeker niets, letterlijk niets mag
verwaarloozen. Maar dit is toch gansch iets anders dan dat
men alles, wat men zelf toevallig behandelt, altijd weer even
I. VAN DIJK. III,
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aanduidt als een belangwekkende kwestie. Hoeveel uitzichten
op oplossingen worden telkens op allerlei terrein met ophef
aangekondigd, die toch later blijken voor werkelijk inzicht
niets te hebben opgeleverd. Deze manier van doen is eigenlijk
een subtiel middel om door de interessant genoemde kwesties
zich zelf op te tillen, wat steeds en onveranderlijk gestraft
wordt met nablijvende leegte. Bij uitnemende geleerden treft
mij altijd de groote eenvoud en soberheid in de mededeeling.
Zij worden geïmponeerd niet door zich zelf, maar door de
zaken, zelfs door de vervelende zaken, wat zeker wel een
hoogen graad van zelfverloochening aanduidt. Alléén op den
weg van eenvoud en soberheid blijkt het dan ten slotte dat
er eigenlijk geen vervelende dingen zijn, dat het waar is wat
Chesterton zoo goed zegt: „er zijn op aarde geen onbelangrijke
dingen, er zijn alleen onbelangrijke menschen" 1 ) o.a. de rher
torici. — De docent zoeke zelfbewaring en gezondheid in
afwezigheid van rhetorica.
Als middel van verjonging voor den docent heeft men ook
wel aangeprezen het zich eigen maken van wat men pleegt
te noemen algemeene ontwikkeling. Het is natuurlijk maar
de vraag wat men daarmee bedoelt. Verstaat men er onder
wat niet weinigen tegenwoordig er onder verstaan, namelijk
ontwikkeling in de breedte, dan meen ik dat de aangeprezen
weg een dwaalweg is. Hoevelen loopen b.v. lezingen, dikwijls
van de meest heterogene soort, na, om natuurlijk thuis te
komen met enkel nevel. Sommigen schijnen te meenen dat
men van allerlei dingen al redelijk wat weet, als men er
maar eens iets over gehoord heeft. Een verstandig, bekwaam
man uit den academischen kring hoorde ik eens zeggen: „ik
kan de behandeling van een onderwerp, dat buiten mijn
eigen kring in den ruimsten zin ligt, dikwijls nog wel volgen,
1

) Heretics (1906) p. 38.
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maar veertien dagen later ben ik alles vergeten. En hij vond
dit, terecht, zeer natuurlijk, want, zeide hij, ik heb voor zulk
een stof geen haken, geen weerhaken in mijn geest". Alge
ontwikkeling dunkt mij alleen mogelijk van zekere-men
middelpunten uit, maar dan moeten er toch zulke middelpunten, of wil men, kristallisatiepunten zijn.
Ik kies een voorbeeld uit mijn eigen studiën. Mij is opgedragen het onderwijs in de Algemeene Geschiedenis der
godsdiensten. Ik zeg hier van deze wetenschap noch goed,
noch kwaad, wèl komt het mij voor dat de overweging, waarop
sommigen haar invoeging in het academisch onderwijs bepleit
hebben, volkomen onhoudbaar is. Men ging namelijk van de
gedachte uit dat men te beter zal verstaan wat godsdienst
is, naarmate men meer godsdiensten in het meervoud kent.
Dit klinkt mij in de ooren, alsof men zeide: gij zult steeds
beter en rijker menschenkennis verwerven, als gij al de 1400
millioen menschen van onze planeet hoofd voor hoofd leert
kennen. Ik ben het hartelijk eens met het beproefde recept
van den ouden Matthias Claudius: geef mij, zegt hij .onge~
veer, geef mij twaalf of twintig menschen. Stel ze in verschillende verhoudingen tot elkander: mannen, vrouwen,
vaders, moeders, kinderen, broeders, zusters, professoren,
kruideniers, vrienden, vijanden etc. etc. Leer mij die werkelijk
kennen, dan zal ik rijke en rijpe menschenkennis bezitten.
Men heeft naar waarheid gezegd dat de „globetrotter" in
een kleiner wereld leeft dan een verstandige boer. Er is wel
eens gevraagd: wat kent men van zijn eigen land, als men
dat land alleen kent? De vraag, zegt Chesterton, is heel wat
dieper en scherper: wat kent men van zijn eigen land, als
men alleen de wereld kent? 1 ) Wat leven veel menschen
door hun veel-weten in een kleine wereld! Zij zijn overal
1 ) t. a. p. 48; het zoo aanstonds volgend beeld van de distelbloem
is van Chesterton.
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geweest, als... „globetrotters"! Als het dons van de distel~
bloem blijven zij zitten, of naar verkiezing hangen aan alles.
Het wordt tijd dat ik kom tot enkele positieve middelen
van verweer tegen de aangeduide verzoeking. Ik noem er
vier: de overtuiging dat wat men goed weet, ook waard is
goed gezegd te worden; aankweeking van het vermogen
der verbeelding; de gezond makende en gezond houdende
overtuiging dat ernst en humor elkander niet uit~, maar
insluiten; werkelijke gedachtenwisseling.
a. De overtuiging dat wat men goed weet, ook waard is
goed gezegd te worden. Dit is werkelijk een tweede, genoegen
na het eerste: het goed weten van iets. Straks heb ik gezegd:
de docent zoeke zijn gezondheid in afwezigheid van rhetorica.
Men zou mij al zeer verkeerd verstaan hebben, als men
meende dat ik daarmee bedoeld had: de docent zoeke zijn
gezondheid in afwezigheid van vorm, in vormloosheid. Er
zijn, geloof ik, menschen, die voortdurend overhoop liggen
met het begrip degelijkheid. Zoo vermakelijk plechtig kunnen
zij u verzekeren dat het volgens hen toch maar allereerst en
allermeest aankomt op den inhoud. Zeker, daar komt het
stellig op aan, maar dan zou ik zeggen dat het óók stellig
aankomt op eerbied voor den inhoud. Als inhoud zoo hoog
staat, dan moet hij toch ook met onderscheiding behandeld
worden. Men stuurt zijn vrouw toch niet slordig gekleed op
straat, om, als er aanmerking op valt, het dwaze antwoord
te geven: ik let alleen op inhoud. Nog gezwegen van de
omstandigheid dat onze vrouwen vermoedelijk voor déze
opvatting van degelijkheid moeilijk zullen te winnen zijn.
Het komt mij voor dat men zich zijn leven als docent
zoozeer zou kunnen veraangenamen, als men overwegen
wilde dat er voor een goed docent niet minder dan drie
dingen broodnoodig zijn: hij wete goede wat hij te zeggen
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heeft, hij zegge goed wat hij weet, en hij spreke de uitgen
drukte zaken behoorlijk uit. Als eens alle docenten gingen
leven naar dezen stelregel: wat waard is gezegd te worden
en dat kan toch zeker geconstateerd worden van inhoud
dat is ook waard goed gezegd te worden! Men zou eens
merken welk een stalenden invloed de naleving van dezen
regel op onze algemeene denkfuncties zou uitoefenen. —
Voor mij blijft hier altijd nog een onopgeloste moeilijkheid.
Ik vraag mij dikwijls af: waarom wordt nauwkeurigheid en
keurigheid in het onderzoek niet vanzelf nauwkeurigheid en
keurigheid in de mededeeling? Iemand legde mij eens de
inrichting van een gebouw uit; ik kon er niet aan twijfelen
dat hij voor zich zelf zag alle afmetingen en evenredigheden
van dat gebouw, maar de mededeeling, de uitlegging was
zonder eenige evenredigheid, en bijna zonder afmeting, d.w.z.
zij was buitengewoon omslachtig. Zou de oplossing van deze
moeilijkheid misschien ook voor een deel 'hierin moeten
gezocht worden dat men voortdurend voorbijziet de zaak,
waarop het hier aankomt? Deze zaak is, dat uitleggen,,
beschrijven van een gebouw --- om bij dit voorbeeld te
blijven — inderdaad een nieuw, nl, een ideëel bouwen is,
niet met tras en steengin, maar met woorden en volzinnen.
Maar de heele oplossing is dit niet.
Goed formuleeren veraangenaamt ons leven, ik zou ook
de stelling willen verdedigen: goed formuleeren verheldert,
en bevordert daardoor ons kennen, maakt het vast en duur
Dit geldt natuurlijk ook onze leerlingen. Men ver~-zam.
wacht tegenwoordig veel van aanschouwelijk onderwijs. Ik
zal het waarlijk niet onderschatten, maar ik ben wel eens
bang dat men er te veel van verwacht. Ik ben nog altijd
onder den indruk van een verhaal, dat mij jaren geleden
gedaan werd. Aan een meisjesklasse werd eens de keus
gegeven tusschen een les in geschiedenis en een les in natuur~
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wetenschap met proeven. De meisjes kozen het laatste. Een
docent, die er volgens mij niet achter was, concludeerde
daaruit dat de geest van deze meisjes zich bewoog in de
richting van het exacte. Een ander docent, die er, dunkt mij,
wel achter was, concludeerde dat de geest der lieve meisjes
zich vermoedelijk exact bewoog in de richting van luiheid!
b. Ik noemde, in de tweede plaats, aankweeking van het
vermogen der verbeelding. Straks sprak ik over dit vermogen
als voorwaarde voor de mededeeling der stof. Ik had het oog op
den docent tegenover den leerling. Nu -denk ik aan iets anders:
Ik denk aan den docent zelf, aan de ontwikkeling van de gave
der verbeelding als een kostelijk middel voor verrijking van het
eigen leven. Laat mij vooraf mogen zeggen dat ik hier niets
bizonders, maar werkelijk iets heel eenvoudigs bedoel. Misschien
doc ik het best uit te gaan van een woord van Herbert Spencer.
Hij moet eens gezegd of geschreven hebben dat hij aan de
beoefening der natuurwetenschap, „the study on things"> de
voorkeur gaf boven de studie „on words". Ik weet niet hoever
Spencer dit trok, maar als met de laatstgenoemde studie bedoeld
is de philologie, in 't algemeen de beoefening der geestelijke
wetenschappen, dan is het een groote en grove onbillijkheid.
Maar boos worden over een uitlating is niet de vrucht~
baarste manier om er uit te leeren. Men moet toch altijd
vragen: is er aanleiding voor zulk een uitlating? En dan
zou ik niet ontkennend durven antwoorden. Sommige menschen
maken op mij den indruk dat zij van boven tot onder vol
woorden zitten, dat zij opgesloten zijn in de gevangenis van
hun woorden, en hoe langer hoe minder vermogen te zien
de levende realiteiten, die immers achter de woorden liggen.
Wat is zien en hooren, psychischrphysisch zien en psychisch~
physisch hooren bij dezulken weinig ontwikkeld. Men kan in
het algemeen natuurlijk een paard van een muilezel, een boom
van een heester, etc. onderscheiden, maar men heeft geen van
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alle ooit werkelijk gezien. En zoo is het ook met de namen voor
geestelijke begrippen. Niets staat dezen menschen klaar en
in de eigen bepaaldheid vóór den geest, men stelt zich wel
van alles gebrekkig voor, maar men stelt de dingen nooit
vóór zich. Eigenlijk kent en ziet men alleen soort.-dingen,
nooit concreete dingen. De gansche in- en uitwendige wereld
wordt zoodoende voor deze lieden hoe langer hoe meer een
begraven wereld: de levende wereld is onder den grond, de
woorden en benamingen voor die wereld zijn alleen boven
den grond.
Geen wonder dat het eigen leven hier verarmt, verstompt,
versombert. 't Moet voor iemand van deze kracht een zware
campagne zijn dertig, veertig jaar lang docent te zijn en in
die tijdruimte b.v. vele malen te moeten vertellen dat Amerika
ontdekt is, dat het buskruit en de boekdrukkunst uitgevonden
zijn. Maar het verdriet en de verdrietelijkheid liggen hier
niet in de stof, zij liggen in den docent zelf. De genoemde
ontdekkingen en uitvindigen zijn volstrekt niet dood en
gaan niet dood, als men kent, d. w. z. geestelijk ziet de ontr
zaglijke revolutiën, die zij werkten. De docent is hier alleen
dood. Ware het anders, men zou werkelijk moeten wenschen
zoo nu en dan voor de afwisseling eens te kunnen zeggen
dat Amerika niet ontdekt is. — Zoo af en toe zegt men
wel eens dat verbeelding noodig is voor den historicus, maar
men doet het dikwijls zoo behoedzaam, bijna bang om zich
zelf in opspraak te brengen. Vermoedelijk denkt men bij
verbeelding al te spoedig aan vrijzwevende fantasie of liever
aan fantasieën. Wie inziet dat verbeelding, reproduceerende
en scheppende verbeelding niets anders dan aanschouwelijk
denken is, zal mij gaarne toestemmen dat zij niet alleen noodig
is voor den historicus, maar vooral niet minder voor den
exegeet, en immers ook voor den natuuronderzoeker, die
niet enkel waarnemer wil zijn en blijven. Voor wien is zij
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niet noodig? Voor den docent acht ik de gave der verbeelding en hare aankweeking een bizonder gelukkig middel
van intellectueele verjonging.
c. en d. Ik moet mij beperken en neem daarom de twee
laatst genoemde middelen van verweer in eenen, zij liggen
trouwens niet zoo ver uit elkander. Ik sprak van de gezond
makende en gezond houdende overtuiging dat ernst en humor
elkander niet uit~ maar insluiten, en van werkelijke gedach~
tenwisseling. — Men zal niet licht op -de gedachte komen
om een verhandeling te schrijven over de vroolijkheid der
geleerden. Op menschen, die buiten onze kringen staan,
maken wij, geloof ik, wel eens de indruk dat wij stroef
en strak, unheimisch -plechtig en benauwend~gewichtig zijn. Ik
vraag: is dat noodig? Het is toch waar wat de reeds ge~
noemde Chesterton zegt: „unless a man is in part a humourist,
he is only in part a man". Met humor wordt hier natuurlijk
bedoeld die hooge eigenschap, welke gegeven is in zulk een
innerlijke vrijheid van den geest, als ons verheffen kan
boven allerlei tegenstellingen. Humor en wezenlijke ernst
sluiten elkander in, humor en plechtigheid sluiten elkander
uit. Waarom kunnen geleerden soms zoo plechtig zijn? Hoe
zou het komen? Laat mij enkele vragen mogen stellen, in
plaats van allerlei te constateeren.
Zou het komen van onzen landaard? Maar Duitsche geleerden kunnen toch ook nogal gewichtig en komischrindrukwekkend zijn. Komt het daarvan dat de stof zelve ons toch
eigenlijk niet zoo imponeert dat wij ons zelf vergeten, klaar
inziende, dat het geheel overbodig is dat wij zelf ook nog
imponeeren? Komt het misschien van het specialiteiten-stelsel,
dat in de wetenschap hoe langer hoe meer een noodzakelijk~
heid wordt? Een specialiteit isoleert uit den aard der zaak,
hij is een „aristocraat der aristocraten ", immers hij moet het
alleen weten, maar...... hij weet het dan ook alleen! De steeds
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voortgaande specialiseering en détailleering maakt dat wij ons
tegenwoordig onveilig voelen, zelfs op het terrein van een
studievak, dat toch niet al te ver van ons ligt. Wij hebben daar
somwijlen den indruk, de gewaarwording dat wij met dynamiet,
wel met minzaam dynamiet, maar toch met dynamiet in
aanraking komen. Komen wij aan den rand van zulk een
studievak, dan gaat het nog, maar gaan wij er over heen,
dan wordt ons niet zelden met een vriendelijken, witten
glimlach te verstaan gegeven dat wij er toch eigenlijk niets
van weten. Dat zal in veel gevallen wel waar zijn, maar
het kon ons toch eenvoudiger en vruchtbaarder, niet zoo
medusarachtig aan het verstand gebracht worden. Geestig
zijn de paradoxen, waarmee Chesterton het ook door hem
als noodzakelijk erkende euvel beschrijft: „wetenschap, zegt
hij, beteekent specialisme, en specialisme beteekent oligarchie...
Eens zongen menschen rondom een tafel in koor, nu zingt
één persoon alleen, om de ongerijmde reden dat hij beter
kan zingen. Als onze wetenschappelijke beschaving zoo
voortgaat (wat volgens hem hoogst onwaarschijnlijk is) , komt
het nog zoover dat maar één persoon alleen zal lachen,
omdat hij beter kan lachen dan de rest". 1 ) Dit zijn natuurlijk paradoxen, maar wij voelen toch wel, dat er, onder dit
lichte kleed, zedelijke vragen schuilen, die voortvloeien uit
op zich zelf onvermijdelijke eischen der wetenschap. — Er
is wel genezing voor de beschreven kwaal. Zij is gelegen
in de aankweeking van hooge zedelijke eigenschappen.
Wie niet ijdel is, houde zichzelf deswege nog niet voor
nederig. Hij kan immers in stilte leven alleen bij zijn eigen
applaus.
Voor de laatste maal vraag ik: kan de afwezigheid van
humor ook samenhangen met afwezigheid van werkelijke
1

) t. a. p. p. 228, 229.
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gedachtenwisseling, waarvan de oorzaak voor een deel kan
schuilen in specialisme, maar voor een deel óók in ons zelf?
Over uw kring mag ik niet oordeelen, omdat ik er buiten
sta, maar onder ons theologen houdt de gedachtenwisseling
dikwijls niet over. Wij geleerden leven niet zelden op
eilandjes, en dat is niet gezellig. Ik weet, er zijn bizondere
gevallen, waarin men geen gedachtenwisseling moet vragen,
maar tusschen die enkele gevallen en eigenlijk gezegde „trifles"
ligt er toch een breede zone, waarop gedachtenwisseling
moest mogelijk zijn. Is zij daar niet mogelijk, dan zijn maar
twee gevallen denkbaar: of wij spreken niet meer met
elkander, Of wij zullen moeten spreken over betrekkelijke
„trifles". Maar daarmee zal het niet altijd uit zijn. Het
droevig-komische zal daarin bestaan dat wij onze „trifles"
ongemerkt opblazen tot zaken van gewicht. Een mensch kan
nu eenmaal niet buiten eenigen ernst, al zou het maar een
droef onbewust vertoon van ernst zijn. — Voor werkelijke
gedachtenwisseling is noodig, o ja kennis, ik zou het bijna
vergeten, maar bovenal en in de eerste plaats eenvoud
en nederigheid, en wederom in de eerste plaats zelfverr
loochening, een zekere royaliteit en breedgepenseeldheid,
en ten derde male in de eerste plaats, het eenvoudig
makend inzicht dat wij van de meeste dingen nog maar
weinig weten.
Ik moet thans eindigen. Allerlei vragen heb ik gedaan,
waarvan ik de beantwoording overlaat aan u en mij zelf.
Ik zal mij gelukkig rekenen, als ik u de overtuiging geschonr
ken heb, dat er over de physiologie en pathologie van den
docent nog wel een en ander kan en ook moet gezegd
worden. Gij hebt niet gehandeld, zegt men wellicht, over de
schoonheid van het ambt. Maar die schoonheid was de stille
onderstelling van al wat ik gezegd heb. Wie in den dager
lijkschen tredmolen der praktijk den blik op die schoonheid
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verloren heeft, kan dien blik weer terugkrijgen door de besproken verzoekingen te zien en goed onder de oogen te
zien, en door zich te wapenen tegen die verzoekingen. De
wapenen, de middelen van verweer zijn er.
Voor de eer der uitnoodiging om in dezen kring te spreken,
ben ik bizonder dankbaar.

EEN SALARIS, DAT ZICHZELF VERHOOGT

EEN SALARIS, DAT ZICHZELF V ERHOOGT.1)

M. H.
Het is niet mijn plan onder de duiven te schieten van
mijn stadgenoot Aalbers, die straks tot U spreken zal over
de vraag: wat kan onze vereeniging doen inzake salarisactie? Nog veel minder denk ik er aan kritiek te oefenen
op het denkbeeld: salaris -actie. Immers zulk een actie kan
volkomen wettig zijn, verhooging van salaris sluit niet enkel
materieele welvaart in; als het goed is, vertegenwoordigt
zij ook intellectueele en moreele cultuur. Wij behoeven niet
rijk te worden, maar wij moeten toch kunnen verstaan den
humor in het woord, ik meen van Carlyle: „whoso has
sixpence, is sovereign, to the length of sixpence, over all
men." Het beste gebed, dat iemand in deze materie bidden
kan, is dunkt mij nog altijd het gebed van Agur uit de
Spreuken: „armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met
het brood van mijn bescheiden deel". Mijn bescheiden deel,
d.w.z. zulk een deel, dat de „Nahrungssorgen" uitsluit en
zooveel vrijheid van innerlijke beweging toelaat, dat b.v.
een docent, die met hart en ziel zich geeft aan zijn werk,
datzelfde hart en diezelfde ziel niet behoeft te pijnigen met
een naderende schoen makersrekening.
Neen, ik bedoel geen kritiek op uw salaris -actie. Wat
ik met mijn onderwerp: een salaris, dat zichzelf verhoogt,
1 ) Voordracht, gehouden op de Algemeene Vergadering van de
Vereeniging van Academisch Gevormde Leeraren op 11 April 1912,
te Rotterdam.

400

-

bedoel, is niet met een paar woorden te zeggen. Ik wil
mijn onderwerp een weinig inleiden.
Gij hebt vermoedelijk allen indertijd gelezen de belang
rectorale oratie van mijn ambtgenoot Prof. Heijmans:-weknd
de toekomstige eeuw der psychologie. Ik kon er helaas niet
bij tegenwoordig zijn, maar, naar men mij zeide, moet het
woord van Heijmans bij het uitspreken ontroering gewekt
hebben. Ik weet niet of de ontroering diep en blijvend
geweest is, maar ik kan mij deze ontroering wel begrijpen.
Het woord van Heijmans was zoo oprecht, zoo scherpsnijdend
zonder overdrijving. In een paar bladzijden schetste hij de
enorme en schitterende veroveringen van de natuurwetenschap
in onze eeuw, zuiver wetenschappelijke en ook technische
veroveringen. Wij kunnen letterlijk van alles tegenwoordig.
Wij rijden in tufrtufs, wij spreken door een telefoon, misschien niet altijd vragend wat wij er doorheen spreken, wij
telegrafeeren zonder draad, en zooveel meer. Ons materieele
leven lijkt in al deze faciliteiten op een sprookje uit de 1001
nacht. Schitterend is haast een te zwakke naam voor wat
de natuurwetenschap vermag, en nog verder zal vermogen.
Maar naast en tegenover al dezen glans en schittering
stelt Heijmans nu een donker, zeer donker deficit bij ons
menschen van den modernen tijd. Iemand heeft eens ge-

zegd; „your mind, my good Sir, is so occupied in subduing matter that it is entirely forgetful of subduing itself,
a matter much more important". Heijmans vindt dat wij
moderne menschen tragisch bezig zijn dit te vergeten. In
drie forsche lijnen teekent hij het donkere deficit. De mor
derne mensch, zegt hij, staat vreemd tegenover zichzelf.
hij is niet meer thuis bij zich zelf, vandaar zijn onrustig
wezen. Hij klopt aan alle deuren en heeft bijna geen tijd
meer om eens een oogenblikje stilgelukkig te zijn. De
moderne mensch staat al verder vreemd tegenover zijn mede~
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menschen. Ouderwetsche vriendschappen komen b.v. weinig
meer voor, het leven is er al te gejaagd, te uitwendig voor.
Ten slotte: de moderne mensch staat vreemd tegenover den
grond der dingen. In ééne heerlijk gegraveerde uitdrukking
vat Amiel in zijn Journal intime hier alles samen, als hij
spreekt van „progrès des choses, déclin des ámes". Korter
en krachtiger kan het donkere deficit wel niet aangeduid
worden: de dingen zijn vooruitgegaan, de zielen der menschen
zijn achteruitgegaan. Zou het waar zijn? Zou de klacht
van den ouden profeet nog altijd, of weer opnieuw haar
aandoenlijk recht hebben: „waarom weegt gijlieden geld
uit voor hetgeen geen brood is, en uwen arbeid voor het~
geen niet verzadigen kan ?" (Jes. 55 : 2) ,
Ik vrees maar al te zeer, of liever ik ben diep overtuigd
dat het waar is. Het bewijs hiervoor kan ik intusschen thans
laten rusten, aangezien wel zeer weinigen mij zullen tegen
spreken, als ik zeg dat een mensch om waarlijk te leven,
om waarlijk van binnen te groeien, noodig heeft wat ik
zou willen noemen: drieërlei veilig thuisgevoel. Men voelt
den weerslag op Heijmans' drieërlei vervreemding. Een veilig
thuisgevoel allereerst in de hoogste levensvragen, tegenover
wat Heijmans noemt den grond der dingen, wat ik zeker
veel positiever zou uitdrukken. Maar positief of wat minder
positief uitgedrukt, ik ben diep overtuigd dat een mensch
niet tot volkomen rust in de diepste lagen van zijn ziel
komt, als hij niet verstaat en realiseert het woord van
Augustinus: „ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt
in U, o God". Maar ik heb hierover thans niet te handelen.
Een veilig thuisgevoel in de tweede plaats in den kring,
waarin wij leven. Wat is onze moderne tijd toch onrustig,
in~ en uitwendig onrustig. Wij moderne menschen loopen
nog eens gevaar te sterven niet meer op ons bed, maar op
een vergadering, een congres, een cursus, misschien wel in
I. VAN DIJK. III.
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een - bioscoop. Hoe weinigen verstaan nog de heerlijke intir
miteit van een avond, dien Carlyle en Tennyson eens met
elkaar doorbrachten. Zij hadden den ganschen avond geen
enkel woord met elkander gesproken, zij hadden samen in
stilte getuurd in een brandend haardvuur. Toen Carlyle
afscheid nam, zei hij tot Tennyson: „we had a grand evening
Alfred". Een modern mensch verstaat zoo iets niet licht meer.
Wij hebben het altijd over werken, arbeiden. Wij kennen daarin
ook niet de ware rust. Wij bedenken niet dat er onvermoeide
arbeid kan zijn, die ons in stilte mecaniseert, die ons stelt
in de klasse der dieren en van de wereld des geestes uit~
sluit. Immers een stuk land, dat op zijn tijd niet -rustig
braak ligt, wordt volgens de boeren uitgemergeld: men pleegt
dan roofbouw, zeggen zij. Denk u eens een opgezaaid stuk
land, dat voortdurend in electrische trilling gehouden wordt.
Maar ik bedoel toch nog iets anders, als ik zeg dat een
mensch in de derde plaats noodig heeft een veilig thuisgevoel in zijn dagelijksch werk, in zijn ambtelijk en weten
arbeiden, deze beide thans in éénen genomen. -schapelijk
En hier kom ik nu op den titel, dien ik koos voor mijn
toespraak: een salaris, dat zichzelf verhoogt. Dat moet, zegt
wellicht iemand, een alleraangenaamst salaris zijn, dat zich
zelf in de hoogte werkt. Het kost reeds zooveel moeite, leven
in onze salaris-actie te houden, het kost nog veel meer
moeite die actie zelf om te zetten in bare munt. En gij
spreekt ons van een salaris, dat zich zelf verhoogt? Ik doe
het in allen ernst, en ik wil mijn bedoeling toelichten op
verschillende wijze.
Laat ik beginnen met het Hollandsche spreekwoord, dat
ditmaal een diepen zin inhoudt; het werk loont zijn meester.
Wij kunnen ook zeggen: elk werk loont zijn meester. Het goede
werk loont zijn meester, maar ook het slechte werk loont
zijn meester, d. w. z. het straft hem met ontevredenheid, het
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bezorgt hem dat stille ongenoegen met zich zelf, dat zoo
lastig kan zijn. ik ben niet zoo dwaas van te meenen dat
de droeve en mistige ontevredenheid, die er in allerlei
kringen van onze maatschappij heerscht, zou af te leiden
zijn uit ééne oorzaak. Ik weet natuurlijk wel beter, maar
hiervan ben ik toch volkomen zeker dat veel ontevredenheid
niets anders is dan het bezinksel van onvrede, dat in de
menschelijke ziel achterblijft door het ons nimmer geheel
verlatend besef van slecht werk. Ik kreeg eens een eenvoudig
werkman, een timmerman op mijn kamer. De man zag er al
ontevreden uit, toen hij binnenkwam. Hij had maar een~
voudig werk te doen: een haak, een kram in een deur slaan.
De kram kwam er krom en verdraaid in, en noodelooze splinr
ters vlogen uit de deur. Ik ben overtuigd dat deze man nog
ontevredener is heengegaan dan hij gekomen was. Het
karma, zou een Buddhist zeggen, het karma van zijn slordig
werk sloop hem natuurlijk na. Ik vermoed dat deze man
ook al de maatschappij, de maatschappij met haar breeden
rug heeft aangeklaagd.
Maar wij moeten nog dieper graven om te komen tot
mijn volle bedoeling, als ik spreek van een salaris, dat
zich zelf verhoogt. Laat ik eens de eenvoudige vraag stellen:
wat is toch kennis, wat is kennen, wat sluit de acte van
kennen in? Het antwoord op deze eenvoudige vraag is niet
zoo gemakkelijk. Zou het waar zijn, wat Carlyle ergens zegt:
,,to know, to get into the truth of anything, is ever a mystic
act, of which the best logic can but babble on the surface?"
Zou het waar zijn, zou kennis een mystieke acte zijn? Het
woord mystiek heeft voor vele ooren dadelijk zulk een ver-dachten klank. Als wij van middag eens trachtten te verstaan
wat Carlyle bedoelt. Ik denk dat hij tenslotte volkomen gelijk
heeft. Ik wijs even op een, vreemd verschijnsel. Wij hooren
allerwegen klagen over de resultaten van het onderwijs, en
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dat in al zijne vertakkingen. Men klaagt over de inrichting
van het onderwijs, over gebrek aan aansluiting, ineen~
schakeling, men klaagt over overlading. Wat is het toch vreemd
dat wij met ons allen de zaak niet goed kunnen krijgen. Het
onderwijs gaat op al zijn terreinen toch maar tot zekere hoogte,
en dat is toch geen duizelingwekkende hoogte. Daar is in
dit alles iets zeer vreemds: honderd knappe doctoren staan
om een patient heen, die naar het schijnt toch niet doodziek
is, en toch blijft de patient lusteloos en kwijnend. Is het
geen bewijs dat regeling en inrichting van het onderwijs
toch eigenlijk geen zaak is van louter intellectualiteit?
Maar keeren wij terug tot het woord van Carlyle: kennis
een mystieke acte. Naar mijn innige overtuiging worden wij
meer dan wij weten en willen weten in ons onderwijs en ook
in eigen studie gekneveld en geknauwd door intellectualisme,

soms vulgair intellectualisme. Vulgair intellectualisme, dat is het
intellect van zijn meest poovere zijde, het intellect van den
kouden grond. Intellectualisme pure and simple is, naar mij
voorkomt, de domme meening dat dingen, verschijnselen,
bewegingen, gedachten~complexen voornamelijk of ook uit~
sluitend benaderd worden door het verstand. Uitsluitend, -theoretisch en in 't afgetrokkene zal ieder dit ten slotte wel
afwijzen, maar het komt op de praktijk aan, op den stempel
van onzen geest, die in de practijk zich gelden laat. Ik ver~
geet natuurlijk niet dat er voor de verschillende terreinen
van studie en onderzoek een verschillende instrumentatie
van den menschelijken geest noodig is. Vergis ik mij niet,
dan heeft men voor eene vruchtbare en verder brengende
beoefening -der natuurwetenschap drie eigenschappen noodig,
n.l. het vermogen van scherpe waarneming, een scherpe
.logica, en last not least een zeer lenige verbeelding, waarmee
men zou kunnen volstaan voor de sprookjes van de 1001 nacht.
Men heeft mij verteld dat prof. van der Waals weinig werkt,
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veel croquet en biljart speelt, en geniale dingen doet in
schijnbaar verloren oogenblikken. Dat is natuurlijk het werk der
verbeelding, die het spel van afgetrokken mogelijkheden op
geniale wijze speelt. Dit is een koninklijk spel, waarvoor men
niet alleen rust noodig heeft, maar bovenal wat de Franschen
noemen: loisir, d. w. z. tijd voor speelsche beweging van
den geest.
Maar neem nu de historie, in 't algemeen het terrein der
geestelijke wetenschappen. Voor dit terrein is alles noodig
wat ik daar zooeven opnoemde, maar nog een en ander
meer. Wij hebben hier immers te doen met dat gecompli-ceerde, dat allergecompliceerdste ding, dat luistert naar den
naam van de menschelijke , ziel. De meening dat wij hier
met verstand~alleen veel en alles kunnen uitrichten is toch
waarlijk te dwaas om los te loopen. Laat ik maar eens een voor~
beeld nemen. Daar ligt voor mij bijv. een tekstvan Shakespeare.
De tekst is kritisch in orde. Wij weten zelfs iets van zijn
herkomst, van de bronnen. Maar nu de tekst, het stuk zelf.
In hoofdzaak zullen wij hier toch vijf dingen noodig hebben.
Vooreerst kennis van het Engelsch. 0, zegt een luchthartig mensch: kennis van het Engelsch is heel makkelijk,
wat heeft het Engelsch een eenvoudige structuur, niet waar?
Denk eens aan het getob met de Duitsche praeposities en
aan de ingewikkelde Fransche syntaxis. Leve de eenvoudige
structuur van het Engelsch! Er zijn menschen, die nooit
met moeilijkheden te kampen hebben, om de eenvoudige
reden dat zij nooit moeilijkheden zien, nooit moeilijkheden
voelen. Ik ben er zeker van dat iemand, die werkelijk Engelsch
kent, Engelsch niet zoo heel makkelijk zal vinden. Maar
kennen en kennen is en blijft ook gelukkig twee. 1
)

1) Wie hieraan twijfelt, moet maar eens inzien sommige moderne
vertalingen van Shakespeare. Een schitterende uitzondering maakt
hier Dr. Edward B. Koster.
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In de tweede plaats zullen wij noodig hebben logica,

d. w. z. niet onze eigen logica allereerst, wij zullen in staat
moeten zijn de logica van een auteur te ontdekken. Dit is
een werk van zelfverloochening. Dichters en denkers maken
sprongen in hun denken, en vooral in de uitdrukking van hun
gedachten. De vraag is: denkt een auteur streng logisch of
associatief? Eigenlijk maakt ieder mensch in zijn denken en
vooral in zijn spreken sprongen. Het is eenvoudig onmogelijk
een reëel gedachteoverloop exact weer te geven. Hoe ver~
velend zou dat worden. Telkens moeten wij beluisteren een
subauditur tusschen de regels. De fijne kunst hierbij is dat
wij dan luisteren niet naar ons zelf, maar naar den auteur.
Ik -sprak van het intellect van zijn meest poovere zijde. Een
enkel voorbeeld. Ik moest eens bestrijden de exegese van
een eenvoudig woord uit den brief aan de Hebreën. Dit
woord luidde: „broeders, bidt voor ons, want wij vertrouwen
dat wij een goed geweten hebben ". Is er iets eenvoudigers
dan dit? Broeders, bidt voor ons, subauditur: wij hebben
vrijmoedigheid u dit gebed te vragen, want wij vertrouwen
dat wij een goed geweten hebben. De delinquent- doctorandus
wist met dit woord geen raad. Den nexus idearum vond hij
zoo vreemd, en hij stelde de „haarstrâubende" vraag: zou
er in dien tijd dan alleen gebeden zijn voor menschen met
een goed geweten? Men had hem, dunkt mij, moeten zeggen
dat er in dien tijd misschien ook nog wel een gebed is opgegaan voor exegeten met een verdorde ziel.
In de derde plaats is er noodig verbeelding. Wij moeten
kunnen nagaan hoe Shakespeare, om maar bij hem te
blijven, de dingen gezien en gehoord heeft, hoe hij het
groote geluid van het leven, hoe hij de kleine geluiden van
het leven, „the murmur of life" verstaan heeft. Hoe lenig
moet onze verbeelding zijn om de zijne in al haar speelsch~
heid en dartelheid te kunnen volgen.
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Ten vierde is er ideënkennis noodig voor het verstaan

van een eenigszins belangwekkend auteur. Ideënkennis, d.w.z.
kennis van de gedachtenwereld van dezen auteur, maar ook
kennis van de daarnaast en de daartegenoverliggende ge~
dachtenwereld. Anders blijven wij te veel in hetzelfde klimaat
van gedachten. Menschen van weinig studie worden geregeld
het slachtoffer van dezelfde of nagenoeg dezelfde woorden, die
twee auteurs gebruiken; zij weten niet dat zulke woorden
kunnen komen uit een gansch verschillend nest. Wilamowitz
geeft daar ergens een goed voorbeeld van. In Hand. 17 : 25
staat: „God wordt van menschenhanden niet gediend als
iets behoevende". Dit schijnt als twee druppelen waters te
lijken op de Grieksche autarkeia, de harde kern van zelfgenoegzaamheid, die essentieel is voor het Grieksche Godsbegrip. 't Heeft er, zegt Wilamowitz terecht, heelemaal niets
van. De woorden, die wederzijds gebruikt worden, zijn wel
dezelfde, maar de realiteiten, die er achter liggen, zijn toto coelo
verschillend. Gebrekkige ideënkennis is, naar.het mij voorkomt,
een van de oorzaken dat wij op ons terrein zoo gemakkelijk
„Anklange", analogiën en parallellen vinden. Daar is meer
gelijk dan eigen, zeggen eenvoudige menschen, en zij hebben
gelijk. Wie op ons terrein niet duchtig oppast, gaat nog
eens gelijken op den Amsterdamschen jongeheer, die ieder
vogeltje een „vinkie" noemt. Er zijn en er blijven op gees~
telijk gebied gelukkig nog vogels van zeer diverse pluimage.
Ten vijfde en ten slotte hebben wij noodig kennis van
den mensch, van de menschelijke ziel in al haar droefheid
en vreugde, in haar verlatenheid en haar vervoering, in al
haar verborgen gangen en geheimen. Hier ligt wel allermeest
de voorwaarde voor ver reikende, ruim voelende congenialiteit. 0, de menschelijke ziel heeft vele geheimen. Denk maar
weer aan Shakespeare, bijv. aan de zeer samengestelde
zielen van Hamlet, Macbeth, de Lady en vele andere. Zou
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men nu waarlijk meenen, dat men hier uitkomt met een
beetje of zelfs met veel verstand? Wie zelf een ziel heeft
niet dieper dan een gewoon kelderluik, zal natuurlijk philisr
tijnsch moeten omgaan met woorden, waarvan, wij soms tot
ons zelf behooren te zeggen: „hand it over as bread in
sacrament". Ik verzocht eens een mijner jonge vrienden te
lezen en te beschrijven Plato's bekende mythen van den
Wagen der ziel en van de Grot, waarin wij hebben de
plastische uitwerking van zijn ideënleer. Men zou zoo zeggen:
de plastiek zal gepakt hebben. Maar jawel, de genoemde
mythen had deze jonge man, geloof ik, gelezen als een
sprookje van Moeder de Gans. Hij had niets verstaan van
het diep-pathetische der gekneusde vleugels, waarmee de ziel
neerligt in het stof, niets getast van den weemoed, die er
volgens Plato in dit ons aardsche bestaan ligt, daar wij
immers in de grot van dit leven zitten, met den rug gekeerd
naar het licht, naar de realiteit, naar de waarheid, vóór ons
ziende enkel de nevelachtige schaduwen der dingen. Ik vermoed dat mijn jonge vriend bij de Grot van Plato gedacht
heeft aan zoo iets als de Poort van Cleve. Maar dat kwam ook
weer niet uit met de schaduwen; in laatst genoemde instel~
ling zijn immers geen schaduwen, maar reëele menschen, die
zeer reëele dingen verorberen. Waarschijnlijk is hij geëindigd met te zeggen, dat hij het met Plato niet eens was;
dat zeggen sommige menschen heel spoedig, daarom verstaan
zij zoo weinig. Welk een zielig solipsisme is het toch, altijd
te vragen of iemand het met ons eens is; deze vraag is een
nachtslot op de rijke gedachten -- en gevoelswereld van
een ander.
Maar wellicht zegt iemand: gij zijt al redeneerend geheel
geraakt buiten uw onderwerp: een salaris dat zich zelf
verhoogt. Mijn antwoord is: ik meende juist dat ik u mid-den in mijn onderwerp gebracht had, het bewuste salaris
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was tenminste geen oogenblik uit mijn gedachten. Wie
studeert, wie voortgaat met studeeren op de door mij aan~
geduide wijze, ziet inderdaad zijn salaris eiken dag in de
hoogte gaan, d. w, z. hij wordt eiken dag innerlijk rijker,
eiken dag jonger, voor zoover dat van kennis kan afhangen,
hij verwerft zich naar de schoone Grieksche uitdrukking:
een ktèma eis aei. Hij is er, en toch is hij er nooit, hij
komt er, omdat hij er is. Er zijn menschen, die men ziet
verdorren in hun geleerdheid, hun wetenschap; er zijn anderen, die men ziet, hoort groeien. Zoo kan het zijn in den
jongen zomer, dat met het gras hoort groeien, het brult uit
den grond, zeggen de boeren dan. Waarom zou het bij
tijden zoo niet kunnen zijn op het akkerland van den geest?
Wie zóó studeert, als ik zeide, blijft met zijn geest altijd
staan boven de meest uitgebreide geleerdheid; hij raakt er
niet onder, hij wordt er niet door doodgedrukt, zijn geest
kruimelt niet weg. Hij laat zich nooit overvoeren met kennis,
nooit lijkt hij op den kleinen koopman, die zijn winkeltje zoo
vol krenten gepakt had, dat hij zelf buiten moest logeeren. Er
zijn menschen, die altijd buiten zich zelf logeeren, omdat zij zoor
genaamd zooveel weten. Dit zijn de dakloozen van het intellect.
Wie zoó studeert, als ik aanduidde, waakt tegen over-schatting van kritiek. Kritiek moet er zijn, zij moet er eigenlijk
altijd zijn, maar zij is niet het een en het al. Bezorg een zuiveren
tekst van den een of anderen auteur, vertel ons waar deze
auteur zijn stof vandaan gehaald heeft, maar dan zijt gij pas
aan het begin, in het voorportaal, dan moet het eerst werkelijk
beginnen. Anders blijft ge „a critic of small vision". Geestig
en waar heeft iemand gezegd: „it is very interesting to be
behind the scenes, but it is not the best place to see the play".
Wie zóó studeert, als ik zeide, verandert elken dag zijn
mechanische kennis in organisch weten. Ik bedoel dit. Dat
Columbus Amerika ontdekt heeft in 1492, is en blijft ver-

410
moedelijk voor mij mechanische kennis. Ik zou er niets op
tegen hebben, als hij het gedaan had in 1491 of 1493. Maar
als iemand Columbus kent en Spanje kent en Amerika kent,
tracht hij hoe langer hoe dichter bij het oogenblik der ontdekking te komen. Hij komt al dichter bij het werkelijk ge~
beuren. Ik blijf hier een mensch van louter hooren zeggen.
Nog eens, wie zóó studeert, helpt zijn leerlingen aan
academische vorming en opvoeding, en hij groeit daarin zelf
mee. Academische opvoeding is geen kleinigheid, zij is een
kostelijk goed, waardig om er al onze krachten voor in te
spannen, zij kan en moet zijn „a joy for ever". Ja, dit ideaal
houdt heel wat in, o. a. dunkt mij: supplementaire studie. Wat
zou het heerlijk zijn, als een natuurwetenschappelijk man zijn
Shakespeare (of iemand anders) bijhield, en als een beoefenaar der geestelijke wetenschappen moeite deed om de
„mental habits" van een natuuronderzoeker te verstaan.
Zonder zulk een supplementaire studie gaat het, vrees ik,
naar het geestig verhaaltje, dat ik eens las bij een Engelsch
essayist. Een Engelsch regeerings- commissaris had aan een
inlandsch hoofd in een van de Engelsche koloniën ten ge
schenke gegeven een gekleed kostuum met toebehooren. De
man wist niet wat er mee aan te vangen. Den volgenden
dag kwam hij op zijn verandah met een paar hovelingen.
Hij zelf had enkel den rok over zijn naakte body aanger
trokken, de eene hoveling droeg enkel het vest met witten
inslag, en de andere hoveling had zich uitgedoscht alleen met
den pantalon. Ons geestelijk toilet moet wel anders zitten!
Ik besluit. Laten wij steeds meer trachten te komen in
het bezit, in het geheim van het beschreven salaris, dat
zich zelf voortdurend verhoogt, in het geheim van een permanenten groei, van permanent jong blijven in ons studeeren,
zonder verwelking te kennen. Van deze salaris-actie durf ik
wel verzekeren dat zij altijd slaagt!

STIJL.

STIJL* 1

)

Geachte Hoorders!

Ik beken dat ik tegen dit uur wel eenigszins heb opgezien.
Er waren voortdurend onderscheiden personen in mij aan
het woord. De druk besprokene en soms niet twijfelachtig
veroordeelde was de spreker van dit oogenblik. Hoe is het
mogelijk, zoo begon de een, hoe is het mogelijk dat iemand
moed heeft een onderwerp aan de orde te stellen, waarover
direct en indirect, toch reeds niet weinig gezegd is? Dat
moet natuurlijk uitloopen op refereeren en op het bekende
citeeren, dat belooft fraai te worden.
Wellicht, zoo vergoelijkte iewat ironisch een tweede,
wellicht zal de spreker enkele eigen gedachten geven. Hier~
tegen merkte een derde stille verklager ondeugend op: eigen
gedachten geven, daar zal toch een zware wijs op gaan bij
een onderwerp, als het aangekondigde. — Zou de spreker
misschien niet weten, insinueerde een vierde, dat dit onder~
werp, reeds in zijn naaste associaties, verre van eenvoudig,
dat het veelomvattend is, niet weten dat wie over stijl
spreekt, ook zal moeten spreken over letterkunde, over wat
men heden ten dage „woordkunst" pleegt te noemen? Waarbij
nog komt, zoo besloot gansch bezwarend een vijfde, waarbij
nog komt, dat wie óók contemporaine verschijnselen binnen
1) Voordracht, gehouden op de Algemeene Vergadering van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1907.
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den kring van zijn beschouwing wil trekken, stellig gevaar
loopt gevoeligheden gaande te maken, die in ons kleine
lieve vaderland zoo onaangenaam kunnen zijn, omdat wij
hier immers allen neven en nichten van elkander zijn.
Ik heb natuurlijk aan die penibele onderhandelingen over
en met mij zelf een eind moeten maken. ik heb het gedaan
op tweeërlei wijze. Vooreerst bracht ik mij gaarne te binnen
de dagen mijner jeugd, toen ik, als de technische term luidt,
op kostschool „lag" in Noord -Brabant. Wij jongens beren
kenden destijds in dagen, uren, minuten, in seconden soms,
den tijd, die ons scheidde van de heerlijke zomervacantie,
als het vrije veld met zijn rijke kleuren en zijn geur van
droog - gewonnen hooi ons onbetwist zou mogen opwachten.
Zoo letterlijk heb ik dit voorbeeld van berekening nu wel
niet gevolgd, maar ik heb toch bij mij zelf gezegd: de dag van
deze vergadering nadert van zelf wel, geen bezwarende over
wegingen vermogen hem tegen te houden, en het geval, als het
er eenmaal toe ligt, is toch ook niet zoo, of ik kom er wel door.
En wat nu verder aangaat de gevoeligheden der neven en
nichten, ik heb mij zelf aan enkele regelen van gedrag gebonden.
Slechts bij uitzondering zal ik namen noemen en mij daarbij
niet eens bepalen tot ons eigen land. Al verder zal mij niet
verlokken de gemakkelijke virtuositeit in bovenarmsche en luid
klinkende uitspraken, waaraan men onze ooren al te zeer ge~
wend heeft. Ook zonder gedruisch zal mijn overtuiging, hoop
ik, niet in het duister blijven. Ten slotte wil ik althans trachten
te volgen het schoone voorbeeld, ons door Vinet gegeven
in zijn al te weinig gekende letterkundige kritieken. Vinet.
verheft inderdaad de letterkunde en haar geschiedenis in de
zedelijke sfeer. Dit staat natuurlijk mijlen ver af van, mijlen
ver boven het vragen naar „zedelijke strekking" in een of
ander kunstwerk. Het ongelijk van sommige critici bestaat
volgens hem veel minder daarin dat zij te sterk afkeuren_
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dan dat zij al te matig en schriel prijzen. Dit laatste vindt
hij het kenmerk van een bekrompen geest. „Ik signaleer ",
zegt hij, „bij een schrijver niet als gebreken de kwaliteiten,
die hij niet heeft, maar de kwaliteiten, die hij behoort te
hebben". Vinet stelt den gouden regel: „wij moeten laten
varen de kleine en gemakkelijke kritiek der gebreken, voor
de groote en moeilijke kritiek der schoonheden". Zijn streven
is het „het kwaad der (achter de uiting liggende) gedachte
aan te toonen en aan te tasten in de symptomen van het
kwaad: den stijl". Dit dunkt mij bizonder billijke, en te gelijk
bizonder opbouwende, immers genezende kritiek. Aan het
voorbeeld, dat ik stelde, zal het dus niet liggen, als ik
het doel mocht missen.
Maar nu ter zake. wij stellen de vraag: wat is Stijl?
Het zou mij geen moeite kosten tien, twaalf goede bepalingen
of korte omschrijvingen van stijl op te noemen. Men kent
Buffon's bepaling: „Le style c'est l'homme", of nauwkeuriger
meen ik: „le style est 1'homme méme". Kortaf definieert
Swift: „Style is: proper words in proper places". Deze
definities zijn zeker goed, zij zijn eigenlijk al te goed, d. w. z.
zij zijn zoo praegnant dat wij er, zonder uitvoerige toelichting,
weinig of niets aan hebben. Geestig, maar te algemeen, te
weinig directe bepaling is een omschrijving, die ik vond bij
een Engelsch auteur: „stijl is kenteeken van de meest zuivere
geestelijke aristocratie, van het meest smettelooze intellectueel
blauw bloed". Intellectueel blauw bloed, en dat nog wel
smetteloos, is zeker een kostelijke zaak, maar men komt e r
toch niet mee, als men volledig zeggen zal wat stijl is. Is het
maar niet het best dat ik verdere opsomming varen laat, en
dat ik geef mijn eigen eenvoudige bepaling, om die bepaling
dan geleidelijk toe te lichten in haar samenstellende deelen?
Mijn definitie luidt dan als volgt:
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Stijl is het vermogen van een eigen uitdrukking
van Gedachte en Gevoel, door woord en beeld en
klank.

Het zou kunnen zijn dat ik met mijn eenvoudige bepaling
bij sommigen eenige teleurstelling gewekt heb. Allicht zegt
men: moet er iemand heel uit Groningen komen om iets
zóó eenvoudigs een uur lang toe te lichten? Voor het oogenblik
kan ik wel niet anders doen dan den wensch uitspreken dat
het mij gelukken moge deze teleurstelling zoo al niet weg te
nemen, dan toch aanmerkelijk te verzachten. Laat ik, om u
zonder abstracte beschouwingen te brengen in het eerste
zesde deel van mijn bepaling, laat ik een weinig mogen experir
menteeren, men doet dat immers tegenwoordig zoo gaarne.
Ik onderstel dan twee gevallen. Ik onderstel dat wij allen,
vroeger of later in ons leven, wel dagen, tijden gekend hebben
van overvloeiend geluk, van werkelijk zoo rijke, wellicht zoo
diepe vreugde, dat onze levensboom soms bloesems bloesemde,
als de staf van Aron. Ik onderstel, al verder, dat wij allen
gekend hebben of kennen eenige aanraking met het natuur.leven, dat wij verstaan wat iemand jaren geleden mij schuchter
meedeelde, men is altijd schuchter in dezedingen: lk heb eens,
zeide hij, op een schoonen, lichten morgen de Drentsche heide
zien bloeien en gloeien, ik werd geslagen met ontroering.
't Moet wel, zoo ging hij voort, hetzelfde geweest zijn wat gij
geloovigen immers noemt het besef van Gods natuurlijke im.manentie in de schepping. Een derde anders voor de hand
liggend geval — onze smart in het leven — laat ik onbesproken,
men experimenteert daar liever niet mee; ik breng -dit geval
zoo aanstonds over op een derde.
Welnu, laten wij allen de proef thans eens nemen, laten
wij in onze voorstelling een blad papier vóór ons leggen en
daarop schrijven, daarop uitdrukken b. v. in tien, twintig
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regels, wat ons aan vreugde of ontroering in den aan~
geduiden zin wel eens door de ziel gegaan is. De ware
conditie is immers aanwezig: wat in het leven onderging,
mag nu leven in onze tien, twintig regels. Denkt gij, dat de
proef zou meevallen? Ik vrees hier voor teleurstelling, ik
vrees dat wij veeleer dikwerf zouden moeten zeggen: hoe
staat het daar nu alles zoo koud en levenloos, zoo strak en
dor op het papier, wat toch eens leefde, werkelijk leefde in
mijne ziel. De vreugde leefde, de ontroering leefde, o, het
leven leefde, en onze woorden zijn zoo dood, zoo doodger
boren! Willen wij de zaak nu eens aan een dichter in handen geven? Ik kies thans het derde geval. Gij kent Tennyson's
In memoriam, een gedicht, -dat men, voor een goed deel
ten onrechte, te lang, te gerekt heeft gevonden. In ieder
geval, er zijn daarin echte regels, die men niet weer vergeet,
en die bizonder gelukkig voelbaar maken wat uitdrukking
beteekent. Als Tennyson ons zeggen zal hoe diep hij maan~
den lang getroffen is, om het wel nooit te vergeten, door
het heengaan van een jong gestorven vriend, zegt hij o. a.
dat hij met den dood niet rechten wil over dit heengaan,
maar dat hij hem, den dood, niet en nooit vergeven kan
dat zij den klank van elkanders stem niet meer kunnen
hooren:
,,He put our lives so far apart,
We cannot hear each other speak".

Om op de lijn van dit roerend~eenvoudige te blijven, denk
ik aan wat Wordsworth van den ouden jager zegt, wiens
vrouw gestorven is; de oude jager staat een oogenblik vóór
zijn hut, en gaat dan voor het eerst weer op jacht:
,,Perhaps to himself at that moment he said,
,,The key I must take, for my Ellen is dead";
But of this in my ears not a word did he speak,
And he went to the chase with a tear on his cheek".
I. VAN DIJK. M.

27
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Dit is alles zóó eenvoudig dat wij licht meenen het ook
wel zoo te kunnen, totdat wij het beproeven!
Laat ik nóg eens experimenteeren. Wij hebben allen in
onze omgeving menschen, die ons het een of ander meer
deelen kunnen met althans iets van een persoonlijken klank,
een persoonlijke kleur. Hoe vreemd toch: zoodra deze men~
schen, die overigens Ontwikkeld heeten, niet meer spreken,
maar een pen in de hand nemen en u b. v. een brief schrij
ven, drukken zij op ieder woord, dat zij schrijven, een
stempel van onrealiteit. Aan dit noodlot ontkomen zij niet.
Wat zou hun ontbreken? Hebben zij misschien geen gevoel,
geen verbeelding? Ik geloof niet dat deze onderstelling altijd
noodig is. Hun ontbreekt alleen maar de kleinigheid: het
vermogen van een eigen uitdrukking! De zaak ligt immers
eenvoudig zoo: de ware dichter, de ware kunstenaar in
poëzie en proza is hij, die uitdrukt wat allen voelen, maar
wat niet allen uitdrukken kunnen.
Om de zaak zoo helder als glas te maken, kies ik nog een
ander voorbeeld. Wij noemen een of ander kunstwerk on
sterfelijk. Wat bedoelen wij daarmee, duidelijker gezegd:
wat is het, dat in zulk een kunstwerk weigert te sterven?
Laten wij nu niet te snel antwoorden. Wij zijn misschien
geneigd te zeggen: wat weigert te sterven zal datgene zijn,
wat van blijvende beteekenis en waarde is. Maar een loga~
rithmen~tafel is ook van blijvende waarde. Daar komt nog
bij dat wij hier slachtoffer zijn van een identisch oordeel:
wat weigert te sterven, blijft van zelf, en wat blijft, weigert
te sterven. Of men zal antwoorden: de inhoud, de persoonlijke
overtuiging maakt iets onsterfelijk. Maar ook een wijsgeerige
of dogmatische verhandeling heeft toch zeker wel inhoud, en
de persoonlijke overtuiging gaat in zulke stukken gewoonlijk
niet schuil. Toch zal men van zulk een wijsgeerige of dog
matische verhandeling, tenzij dan om een andere reden, niet
-

419
zeggen dat zij onsterfelijk zijn. Blijkt het niet zonneklaar dat
wij van alle zijden altijd weer uitkomen bij dezelfde slotsom:
in stijl, in letterkundige compositie komt het bizonder aan op
uitdrukking, op het vermogen van een eigen uitdrukking?
Er valt niets aan te doen: óverdegelijke menschen, die wij
anders zoo gaarne over inhoud hooren, moeten zich hier
toch laten gezeggen, zij kunnen gelukkig in ditzelfde oogenblik
ook weer volkomen gerust gesteld worden. Uitdrukking is
immers een relatiebegrip: waar uitdrukking is, is van zelf
sprekend altijd iets, dat uitgedrukt wordt, in ons geval
Gedachte en Gevoel. Inderdaad, in deze trits: uitdrukking,
gedachte, gevoel ligt hier het geheim, en, wij voegen er bij,
een groot geheim. Uitdrukking, gedachte, gevoel, wie is de
-meeste van deze? Het dunkt mij zuiver onmogelijk dit te
zeggen. Gedachte en gevoel zonder uitdrukking is geen stijl,
geen kunst. Uitdrukking zonder gedachte en gevoel is wat
Paulus ergens in andere toepassing noemt: een klinkend
metaal, een luidende schel. De waarheid is dat wij hier niet
scheiden kunnen. Als het goed, volkomen goed zal zijn,
behooren inhoud en vorm, idee en woord bij elkander als
ziel en lichaam, als convex en concaaf. Het klassieke in den
ouden en in den nieuwen tijd is en blijft immers de volkomen
doordringing van stof en vorm.
Dit alles nu is vele malen uitdrukkelijk en nadrukkelijk
gezegd door de mannen van '80. Wat men ook oordeele
over de onmiddellijk voorafgaande generatie, dit is geweest
de groote verdienste der eerst genoemden, die door niemand
verkleind mag worden. 't Is maar zoo jammer dat zij zelf
die groote verdienste zoo verkleind hebben door dit alles
niet enkel uitdrukkelijk en nadrukkelijk, maar met zoo groote
drukte en gegons te verkondigen; al verder door dit een~
voudige toch dikwijls zoo oneenvoudig te zeggen, en bovenal
door zich aan te stellen, alsof dit alles nu voor het eerst
-
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ontdekt ware. Nu ja, Shelley had het ook al wel gezegd
in zijn: a Defence of Poetry, en de besten, de grooten in
het rijk der letteren hadden het natuurlijk ook toegepast,
maar zij, de mannen van '80, hebben het toch het zuiverst
gezien en het klaarst geformuleerd 1), Hoe vreemd is het toch
dat zooveel menschen de neiging niet kunnen weerstaan om
de wereldgeschiedenis altijd weer bij zichzelf te laten beginnen,
om Amerika altijd weer opnieuw te ontdekken. Tegenover
dezulken moet onvermoeid worden volgehouden -dat Amerika
ontdekt is, dat de wereldgeschiedenis sedert vele eeuwen
ontegenzeggelijk is aangevangen.
Het lust mij eens in elkanders gezelschap te brengen drie
1 ) Willem Kloos, Veertien jaar literatuurgeschiedenis, 3e druk
(1904), I p. 86: .... „Maar wij, wij, de ministerraad van de „koningin
der wereld", en tegelijk de logos, die orde brengt in den chaos der
publieke gedachten, wij zijn groot, als wij ons met hand en tand
weten te verzetten tegen de zoete verlokking der gemakzucht, en niet
uit de hoogte van onzen Olympus, waar geen stormen moeten
waaien, en geen vorst ons mag verstijven, een oordeel durven vellen,
terwijl de comparant nog ten halve onopengesneden op onze schrijf.
tafel ligt. Zóó slecht kan iemand nooit geschreven hebben, of onzer
is de taak het geschrevene te lezen, al zouden ook onze zielen er bij
knarsetanden over zooveel slechts in zooveel geschrijfs.... Wel
moeten wij dan voortdurend in d'e hel leven, waarin wij de zondaren
van onzen, van den eenigen godsdienst, de Kunst, ter neder stooten,
maar hoe ook de verwenschingen onzer slachtoffers ons mogen
omstormen, en de vlammen van onzen eigenen toorn ons verzengen,
wij hebben ons ten minste het bewustzijn veroverd, het verheffende
bewustzijn van wat wij deden, goed te hebben gedaan.... Zoo ook,
als een gedicht zijn intrede doet in de wereld, dan staat de wereld
verbaasd te gapen aan den eenen kant, onverschillig de schouders
op te halen voor de andere helft, totdat wij komen, en, met onzen

anatomischen scepter in dc hand, eerst op de deugden en gebreken

van het werk op zich zelf wijzen" etc. (p. 88). Dit is, dunkt mij, niet
meer schrijven, maar werkelijk brullen en brallen, en dat nog wel in
derde uitgaaf! Wat dunkt ons van dezen anatomischen scepter?! Zulk
een mal ding is er in de gansche wereld niet.
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mannen, ,qui seront bien étonnés de se trouver ensemble".
Kloos zegt in zijn Veertien jaar literatuur -geschiedenis 1
,,vorm en inhoud bij poëzie zijn één, in zooverre iedere
verandering in de woorden een gelijkrloopende wijziging geeft
in het beeld of de gedachte, en iedere wijziging in deze eene
overeenkomstige nuanceering van de stemming aanduidt".
Vinet zegt in zijn Etudes sur la littérature franfaise au dixneuvième siècle 2): ,une vérité psychologique des plus simples:
c'est que la pensée et la forme sont intimement unies, et
sont en principe une même chose. Et pour prendre la même
idée par un autre bout, la disposition d'esprit de 1'artiste
religieusement appliqué a 1'expression, est-elle contradictoire
au respect et a 1'amour de 1'idée qu'il s'attache a exprimer?
Ne le voyez-vous pas s'éprendre, s'approcher toujours plus
du fond par le soin de la forme? Et le mépris de la forme
n'enf ermert-il pas secrètement le mépris de la pensée?" 't Is
of een N. Gidser aan het woord is, als hij elders opmerkt:
,,chaque pensée, a la rigueur, n'a qu'une seule expression
parfaitement adequate a elle-même; toute autre pèche par
le trop ou le trop peu, ou, comme un tableau mal placé, ne
présente qu'une partie de sa surface a la lumière" ) . En
Kardinaal Newman zegt: „the thought and feeling (of a
really gifted mind) are personal, and so his language is
personal. Thought and speech are inseparable from each
other. Matter and expression are parts of one: style is a
thinking out into language...... What does Logos mean? it
stands both for reason and for speech, and it is difficult to
say which it means more properly. It means both at once:
why? because really they cannot be divided, — because they
) :

3

1) I p
2) 1857 tome II, p. 131.
3 ) Histoire de la littérature f rancaise au dixíhuitieme siècle
(1881) I, p. 295.
,
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are in a true sense one. When we can separate light and
illumination, life and motion, the convex and the concave of
a curve, then will it be possible for thought to tread speech
under foot, and to hope to do without it...... I ascribe to
him (a great author) , as his characteristic gift, in a large
sense the faculty of Expression. He is master of the two-fold
Logos, the thought and the word, distinct, but inseparable
from each other". 1)
Is het niet merkwaardig: de overeenstemming en het
overeenstemmend gezelschap beide? Kloos in het gezelschap
van Vinet en Newman, twee kerkelijke menschen, en beiden
nog wel van orthodoxe observantie. Waren ze nog maar
een beetje liberaal, maar dat zijn ze niet. Men is geneigd
hier gemoedelijk te zeggen: bergen en dalen ontmoeten
elkander niet, maar menschen wel. En dan de overeenstem~
ming? Eigenlijk is het wel een weinig ongepast dat Vinet
en Newman hetzelfde zeggen als de logos Kloos, maar van
den anderen kant moeten wij ook weer billijk zijn en toer
geven: de menschen kunnen het toch ook niet helpen dat zij op
een bepaald punt even klaar zien als Kloos. Waarbij nog
komt dat het al evenzeer moeilijk aangaat er hun een verwijt
van te maken dat zij, wat zij te zeggen hadden, zoo bizonder
eenvoudig, zoo stil, zoo weinig gedruischvol en zelfbewust,
en reeds daardoor dikwijls zoo buitengemeen fraai gezegd
hebben.
Wellicht zegt iemand: vat gij hier toch wel het fijne
van de zaak, vergeet gij althans niet dat Vinet en Newman
nog al nadruk leggen op de gedachte, en dat juist het protest
der mannen van '80 gaat tegen „gedachte" met aanhalings-teekens in de literatuur? Dit is mij bekend. Mijn antwoord
is tweeledig. Men moet maar eens goed nalezen wat Vinet
1

) The Idea of a University, 1896, p. 276, 277, 291.
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zegt over „sentiments", „impressions" en b. v. over „la
première et la seconde ame" in de letterkunde, wat Newman
zegt over „emotion" en „feeling". Dan zal men merken dat
hier duchtig nagedacht is. En voorts: ik mag niet ontkennen
dat mij bizonder tegengevallen is het philosopheeren van
Kloos over deze dingen. Als men alles haarfijn ontleedt, komt
men bij hem tot de simpele slotsom: hij wil in letterkunde
geen verstandswerk, geen begrippen, geen abstracte gedachte,
geen dorre redeneering, geen didactiek in plaats van emotie,
geen begrip in plaats van verbeelding. Maar dat verlangt
ieder verstandig mensch. Daarmee is immers volstrekt niet
ontkennend beantwoord en zelfs niet aangeraakt de vraag
of in en onder letterkunde van eenige beteekenis en kracht
gedachte mag en moet liggen. Over Shelley, Wordsworth,
Keats, Tennyson en de beide Brownings sprekende, zegt
hij: „zij waren groot in plastisch vermogen, en zij hadden
wat te zeggen" (I, p. 212) . Waren dat soms louter stem~
mingen? Hij vermoedt in van Eeden's „Kleine Johannes"
„een levensphilosophie, met een opperste mystiek als vaag
gehouden achtergrond" (II, p. 51) . Hij zelf zegt te hebben
„andere gedachten, andere stemmingen, andere verbeeldingen"
dan Multatuli; hij spreekt van de zedelijke en verstandelijke
werking zijner ideeën (van Multatuli) op de uitstekendsten
onzer, zoowel als op de massa der minder ontwikkelden, en
de wijziging daardoor van ons nationaal gedachten--fonds
moet gekend worden door hem, die een ernstige studie van
dezen allergeniaalsten Hollander beproeft (II, p. 109, 111) 1
Hij spreekt ook al over het Absolute, en van zijn eigen
)

1 ) Wel een weinig contrasteert hiermee wat Kloos zegt in de
Inleiding op zijn vertaling van de Imitatie (p. 10): „Multatuli was
de laatste, en zeker de kranigste, van die eigengerechtig:ondiepe
pseudo filosofen, die het wezen van het zijnde meenden te kunnen
uitdrukken door een stuk:of: wat goedklinkende redenaarsvaagheden
plus een tweedehandscijfer-tabèl".
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levensbeschouwing (II, p. 259, 262). Hij vloekt ten slotte

„het ergerlijke Christendom", dat een „negatie van den
mensch" is, dat „niet het leven wil, maar den dood" (II, p.
265, 266)
Ik vraag, gaat dit alles buiten gedachte om, kan het buiten
gedachte omgaan, en, waar het hier op aankomt: is het
mogelijk dat een letterkundige beweging, waarin men zelf
staat, afgesloten blijft voor, zich volkomen immuun houdt
tegenover het zoo even aangeduide gedachtenleven? De
onderstelling reeds van deze mogelijkheid is toch te dwaas om
los te loopen. Achter en onder en in iedere letterkunde van
eenige beteekenis mag en moet niet enkel gedachte liggen,
zulk een gedachte, van de een of andere kwaliteit, ligt er altijd
onder, of zij, de letterkunde, leeft geen halven dag. Nu
heeft de beweging van '80 reeds veel langer dan een halven
dag geleefd. De inventaris van haar gedachtenleven is dan
ook niet zoo moeilijk op te maken: 't zijn in den grond de
oude liberale opvattingen der voorafgaande periode, die men
naliet te vernieuwen, met een bijmengsel van materialisme,
en van mystiek, waarin veel meer de kunst dan de ziel
spreekt, en bovenal van een sterk renaissance~ geloof, dat
juichend heeft doorzien „de reusachtige, maar wezenlooze
fictie, de fictie van Goed en Kwaad" (II, p. 255) . Hoe waar
is het toch wat Chesterton in zijn Heretics zegt: „the modern world is filled with men who hold dogmas so strongly
that they do not even know that they are dogmas" (p. 302) .
1

)

Ik neem thans mijn bepaling weer op: stijl is het vermogen van een eigen uitdrukking. Wat moet uitgedrukt
worden? Er zijn maar twee dingen, die uitgedrukt kunnen
worden: Gedachte en Gevoel. Meer is er niet.
1

) De cursiveering is telkens van mij.
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Allereerst dan over Gedachte. Over gedachte als object
van uitdrukking spreek ik maar zeer kort, omdat het eigenlijk
van zelf sprekende zoo vermoeit. ja, er mag, zal er sprake
van stijl zijn, er mag of liever er moet gedacht worden.
Diep? Wij kunnen onbekrompen antwoorden: er mag zijn
een rijke gedachten--ader, wil men een festijn van gedachten,
des te beter, maar in ieder geval: er moet onder en achter
stijl gedachte, werkelijk denken zijn, anders is er mentale
anaemie, anders gaat spoedig het woord, dat een vonnis
insluit, in vervulling: „ce monsieur dit tout ce qu'il veut,
mais malheureusement it n'a rien a dire". Wat is onder meer
de blijvende bekoring van Shakespeare? Immers dit dat van
hem gezegd kon worden: neem een garf van Shakespeare,
wrijf er maar een enkele volle aar van uit, laat de korrels
vallen in een bodem, waardoor de ploeg gegaan is, en een
enkele aar sluit een heelen oogst in. Een weinig overdrijving
schaadt hier niet aan de waarheid. Matthew Arnold zegt
ergens dat de Engelsche dichters van het begin dezer eeuw
(de vorige) niet genoeg wisten: „daar is hartstocht, ver~
beelding, muziek in hun werk, maar niet genoeg breede en
diepe kennis van het menschelijk leven." — Deze dingen
zijn toch eigenlijk al te eenvoudig en van zelf sprekend om
er langer bij stil te staan. Men had ten onzent zich zelf en
ons allen de vernedering moeten besparen om tegen „ge
dachte" in letterkunde te ageeren.
Belangrijker is hier de vraag of, nog afgezien van de
directe middelen van uitdrukking (woord, beeld en klank) ,
de gedachte, het denken ook een stille hulp kan bieden aan
de uitdrukking? In allerlei richting moet hier bevestigend
geantwoord worden. Zijn niet precisie en concisie, twee
schoone eigenschappen van stijl, uitvloeisels van het logische
denken? Zijn niet orde, schikking, evenredigheid, in é. w.
compositie uitvloeisels van hetzelfde logische denken, in ver~
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bond ditmaal met een goed werkende verbeelding? Terecht
is, dunkt mij, van Gibbon's History of the Decline and Fall
of the Roman Empire gezegd dat de sterkste werking van
het beroemde boek niet ligt in diepe gedachten of wijde
gezichtspunten, maar in het architecturale, in de structuur ')
Inderdaad, het komt er op aan bij een auteur de vraag te
stellen: hoe zet, hoe schikt hij de tafels en stoelen in het
vertrek van zijn geest?
Ik vraag al verder: komt ook niet van het denken, van
wat de Engelschen noemen: „sustained thinking", de spontar
néiteit der uitdrukking? Het talent van vlot en gemakkelijk
schrijven is soms een zeer twijfelachtig talent, maar het is
toch ook waar: als iemand zijn gedachte werkelijk denkt,
zijn gedachte door- en uitdenkt, als een auteur werkelijk
gevoed is door de substantie der wel overwogen dingen,
komt de uitdrukking dikwijls van zelf mee. Idee en woord
worden dan gelijk geboren, 't zijn tweelingen. Zeer benaur
wend is het zeker, als bij het geboren worden der gedachte
de baker nog moet geroepen, en de kleertjes van het lieve
kind nog moeten gezocht worden. --- Men heeft wel eens
de vraag gesteld: mag er gebeiteld, geciseleerd worden?
Newman antwoordt stellig ja. Hij zegt: een beeldhouwer
beitelt zijn marmer, waarom zou een auteur zijn marmer,
het marmer der gedachte niet mogen beitelen? Ik zou liever
ja en neen tegelijk willen antwoorden, la, als een auteur
aan een gedachte volle recht wil doen, aan een gedachte
haar volkomen recht en eisch wil geven. Stellig neen, als
de vorm ons zou gaan tyranniseeren, én, als er gewerkt
wordt voor eigen glorie. Alle hooge dingen, is gezegd,
hebben hun martelaars, Flaubert is genoemd en geweest de
martelaar van letterkundigen stijl: hij zocht altijd nerveus en
bevangen het unieke woord.
1

) Augustine Birrel, Res judicatae, 1896, p. 36, 37.
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Door al het gezegde zijn wij nog niet, waar wij toch
komen moeten. De vraag moet gesteld worden: aan welke
soort van denken zal de stijl zijn rijker schoonheid ontleenen?
Het antwoord moet, dunkt mij, luiden: niet aan het abstract
logische, maar allermeest aan het aanschouwelijk denken, dat
b.v. bij een dichter als Göthe zoo overwegend was. Met
„aanschouwelijk" bedoel ik natuurlijk niet enkel wat denken
doet aan zinlijke waarneming, ik bedoel dit begrip zelfs zeer
wetenschappelijk, nl. in den zin, waarin het in de nieuwere
psychologie voor het concreet gegevene staat, in tegenstelling
met het louter abstract gedachte. „Atomen b. v., of een mathematisch punt zijn abstract gedacht, maar een gehoorde
toon, een gezien voorwerp, een doorleefd gevoel zijn con~
creet gegeven, en dus in dezen zin aanschouwelijk" 1), Straks
als wij over het „woord" spreken, komen wij op deze zaak
nog terug. Göthe kon zoo spotten met de Duitschers, ,wonderlijke lieden, die het altijd over „ideeën" hebben." In zijn
Gesprekken met Eckermann komt het op de vraag welke
idee aan Tasso ten grondslag ligt. „Idee ", zegt Göthe, „ik
ben er mij niet van bewust; ik had het leven van Tasso, ik
had mijn eigen leven, en terwijl ik nu twee zulke wonderlijke
figuren samenbracht, ontstond mij het beeld van Tasso .. .
ik kan terecht van mijn „Darstellung" zeggen: zij is been
van mijn been en vleesch van mijn vleesch". Geen wonder
dat, onder de werking van het beschreven denken, ook voor
den stijl schoone triomfen kunnen behaald worden: hier
wordt alles levend, bezield, concreet, persoonlijk.
Schoone triomfen, ook de schoonste, de allerschoonste?
Het komt mij voor dat er dan nog iets diepers aanwezig

1

) Ernst Elster, Prinzipien der Litteraturtivisschenschaf t, 1897. I.

p. 89, en voorts Wundt: über die Definition der Psychologie, in

den „Philosophischen Studien", Bd. 12, S. 23, 1896.
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moet zijn. Er is niet enkel „mind in style", er is soms ook
„soul in style." Dit zeldzame is er, als niet enkel de geest;
niet enkel de verbeelding, zelfs niet enkel het gevoel spreekt,
maar als gaat meespreken wat Vinet noemt „de eerste ziel".
Dan krijgen wij soms van die woorden, die geboren zijn in
de ziel, dan is er „ce quelque chose, qui renvue les entrailles",
of, als een mysticus het zoo schoon uitdrukt: inflammata sunt
verba interiore affectione. Als bijwijlen zulk een diep en cenr
traal punt in ons innerlijk leven wordt aangeraakt, zouden wij
immers den auteur de hand willen drukken of soms hem
willen vragen: wie heeft het u gezegd? Mag ik maar weer
een zeer eenvoudig voorbeeld geven, met stiller werking
dan de aangeduide? Ik denk aan een woord uit het Spreur
kenboek: het hart kent zijn eigene bittere droefheid, en een
vreemde zal zich in zijn vreugde niet mengen. Aan dit woord
heeft meegewerkt niet enkel de geest, maar ook de ziel, en
beide saam hebben klank gegeven aan wat men noemen
kan het onmeedeelbaar bestanddeel in 's menschen diepste
vreugde en smart. Een vrouw, die veel geleden had, zeide
eens zonder eenig zelfbehagen: ik zou mijn eigen tranen
onder alle andere tranen kunnen terugvinden. 't Was een
weerklank op het woord uit de Spreuken. Wilt ge een
eenigszins samengestelder voorbeeld? In Aurora Leigh zegt
Lady Waldemar ongeveer: ik zag God's hemel even blauw
als Aron zijn priesterrok zag, toen hij hem aflei om te
sterven. Mij dunkt, alleen een vrouw kan deze beeldspraak
vinden. Zag Aaron inderdaad den priesterrok blauwer in
het oogenblik van sterven, blauwer dan anders? Ik kan het
denken, hij scheidde immers van iets, dat zoo vele jaren
hem verzeld had als symbool van roeping en werk, hij zag
den rok voor het laatst. Het beeld komt bovendien niet al
te ver buiten de grens van het roerend eenvoudig verhaal
in Numeri (cap. 20) .
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Stijl is het vermogen van een eigen uitdrukking van
Gedachte en Gevoel. Wat zal ik zeggen van Gevoel? Er is
zooveel van te zeggen, en binnen den afgemeten tijd kan er
toch maar weinig van gezegd worden. Dit wel allereerst
zou ik willen opmerken dat de eerste en laatste, de aller~
voornaamste eigenschap van gevoel de echtheid is. Men zal
dit verstaan, als men doorgrondt wat een hoogstaande
Engelsche vrouw eens toevoegde aan iemand, die het o zoo
druk had over „sentiment". Zij doorboorde zijn onreëel en
aanstellerig gepraat met het vlijmende woord: „you have a
great deal of sentiment, Sir, you have no feeling". Men
mag het er voor houden dat men niet voor zijn genoegen
uit is, als men met zulk een vonnis weer thuis moet komen.
Inderdaad, op het terrein van het gevoel liggen parelen van
het zuiverste water naast glaskoralen. Laat ik, om eenigszins
te oriënteeren, allerlei soorten, allerlei gesteldheden van gevoel
even aanduiden.
Er is, om mee te beginnen, leeg gevoel, dat zich aanstelt
als vol. Het eigen idioom der uiting is hier natuurlijk de
declamatie. Velen, en hun aantal wordt onder de jongeren
niet kleiner, spreken tegenwoordig maar dadelijk van „een
groot geluid". Ik onderstel dat men altijd zal moeten beginnen
met een eigen geluid, of nog kalmer, met een eigen stem.
Er is hysterisch gevoel, ik zou het nog liever broedsch
gevoel noemen. Men loopt hier altijd uit op indrukken,
bij voorkeur impressies geheeten. Elke prikkeling, iedere
kitteling van gevoel is welkom. Het geheim van de zaak is
dat men gaarne meedoet met alles wat maar doet, vooral
met het nieuwe, het nieuwste, het allernieuwste. Deze naturen
doen mij denken aan sommige kippen, waarvan men mij
gezegd heeft dat zij er voor te vinden zouden zijn om te
gaan zitten broeden op houten eieren. Wil men klassieker
beeld, men denke aan de merkwaardige patrijzen van Aristor
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teles, waarvan hij ons verhaalt (de animalibus historiae, V,
5) dat zij reeds concipieeren, als zij maar de stem van het
mannetje hooren, of het ruischen van zijn vleugelslag boven
zich gewaar worden. Het gaat werkelijk boven mijn kracht
de geestesproducten van deze literaire, artistieke patrijzen
te beschrijven.
Er is zivak, ondiep gevoel, zwak en ondiep, omdat er
geen eigen progressief gedachtenleven, geen eigen progressief innerlijk leven onder ligt. Men wil met alle geweld een
individualiteit zijn. Nu is het waar, zegt iemand geestig, dat
wij allen van Adam's wege individuen zijn. Wij zijn allen
meer of minder dunne soldaatjes, die ieder op hun eigen
voetstuk staan. „Maar ", gaat hij voort, „een individualiteit
te hebben, geeft in de letteren geen distinctie, doch haar
voelbaar maken, dat loopt niet enkel op distinctie, het loopt
soms onder gunstige omstandigheden op onsterfelijkheid uit" 1
Het bedoelde onsterke gevoel roeit al heel spoedig in het
vage, het algemeene en ijle, of het zoekt, wat veel meer
voorkomt, zijn vermeende kracht in de sterke uiting, de
sterke uitdrukking. 't Zal altijd uitdrukking en nog weer uit~
drukking zijn. Auteurs in deze klasse weten niet dat de taal
moet beheerscht worden met zachte, met ingehouden kracht,
dat alleen hij sterk is, die geen geweld gebruikt. Hier is de
onvermoeid geweldige, de onstuimige stijl, die intusschen
nooit de diepte, altijd het rumoer der ziel weerspiegelt. Het
schuimt altijd, omdat alleen de engte en de oppervlakte
gemakkelijk schuim maken. Alle eenvoud, alle bescheidenheid,
vergunt mij de uitdrukking: alle onschuld van den stijl ont~breekt hier. Men blijft nooit aan deze zijde van de uitdruk
king, want men heeft eigenlijk nooit meer te zeggen dan
men, soms al hijgend, zegt. En vooral, men is nooit zonder) .

1

) Birrel, Obi ter dicta 1898, 1, p. 161.
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erg, de bevangenheid door het effect is er altijd. Ach neen,
deze schrijvers verstaan het niet dat „a heart may break in
half a line," dat de eenvoudigste uitdrukking vaak de sterkste
werking niet beoogt, maar bereikt'). In de hoogste kunst~
werken, die men onsterfelijk noemt, treft het telkens dat
hun auteurs niet schijnen te weten van hun glansmomenten;
de bescheidenheid in de uitdrukking van groote gedachten
en diep gevoel blijft tot in die momenten toe, het is immers
de bescheidenheid van de groote gedachte zelve, van het
diepe gevoel zelf. Het gaat hier zoo alles toe in groote
onschuld. Den schrijvers met sterk effect-bejag en zwak effectvermogen zou men een ouderwetsch sabbatsjaar willen toewenschen, waarin men gedachte, gevoel en woord kon laten
rusten, uitrusten, in 't belang van zich zelf en ook van den
naaste.
Er is vol gevoel, vol namelijk van zich zelf, altijd bezig
met zich zelf, een gevoel, welks bezitter nooit zich zelf uit
het oog verliest. Wat maakt de lectuur van Byron toch
dikwijls zoo hinderlijk? Immers dit, dat alles moet dienen,

alpen en oceaan, het verleden en het tegenwoordige om het
eigen ik te weerspiegelen. Hoe heerlijk kan zuivere lyriek
zijn, hoe stuitend wordt deze dichtsoort, als „1'impérissable
moi" van 't begin tot het einde aan het woord blijft om
zich zelf uit te zeggen en uit te zingen, als de dichter zich
zelf tot eenig object van zijn zangen maakt, aldus vervul~
lende het woord van Montaigne: „je me suis présenté moy
mesme a moy pour argument et pour obiect ." Men kan er
dan wel allerlei lieve namen voor verzinnen, en van sub~
jectieve zelfs van intieme poëzie spreken, maar de eigen
naam is hier toch egoïsme. Nu zal het, dunkt mij, onweer~
1

)

Aristoteles verstaat dit reeds x.e^rrerat sv, kav zcs ex rqs do Ovla-s
(rhet. III . 2).

^ScaAixrov ixliycov ovvzigfl

:

^L

sprekelijk moeten heeten dat egoïsme niet enkel in de wer-kelijkheid, maar evenzeer voor de verbeelding vervelend is
en blijft, vervelend en ten slotte ook arm.
Er is onecht gevoel, onecht wel allermeest, als een mensch
het bestaat literatuur van zijn zonden te maken. Ik noem
geen namen, omdat het mij niet te doen is om iemand ten
toon te stellen. Waarom allermeest onecht in dit geval?
Omdat het waar is wat een diep menschenkenner eens gezegd heeft dat wij, niet zoo licht echte menschen, vermoer
delijk het meest of misschien wel alleen volkomen echt zijn
in de uren van ons berouw, in oogenblikken, als het hart
werkelijk dorst naar innerlijke vernieuwing. Zeker vreeselijk
is het, als de verwijtingen van het geweten louter ontdek~
kingen van den geest worden; men komt dan niet tot zich
zelf, men verwijdert zich van zich zelf door zich met zich

zelf bezig te houden. Op de lijn van dit estheticisme zijn er
onderscheiden graden van zielsgevaar. Het uiterste wordt
wel bereikt, als in den voelenden, „den diep-in voelenden"
mensch de mensch zelf sterft, als het gevoel zijn eigen stof,
zijn eenig object van genieting wordt. In zijn Neus Republic
laat Mallock iemand optreden, die kalm vertelt dat hij soms
op donkere avonden tegen middernacht gaat wandelen tusr
schen Charing Cross en Westminster: 't is hem dan te doen
om op de „Bridge of Sighs" na te voelen, te savoureeren
het bekende gedicht van Thomas Hood, de Drenkelinge.
In vivo wil hij hooren den werkelijken plons van de gevallen,
wanhopige vrouw in het diepe, donkere water. Dit is
natuurlijk het alleruiterste, laten we het zelfs een exces, laten
we het moral insanity noemen, maar naar dit alleruiterste..
loopt een zeer lange lijn, aan het begin waarvan, naar het

mij voorkomt, een bedenkelijke, ongezonde zucht naar ge~
voelsverfijning gevonden wordt.
Ook ten onzent is men weer uit op zulk een steeds sub-

433

tieler wordende gevoelsverfijning. Wij hebben inderdaad.
gekregen wat iemand genoemd heeft „het zevenmaal gezeefd
sublimaat der zielsessentie". Men graaft weer in eigen innerlijk leven, men bespiedt, doorsnuffelt al de emoties, al de
geheimen van zijn ziel, men dringt door in haar meest ver~
borgen schuilhoeken. En dit alles wordt uitgesproken in
steeds fijner, précieuser dictie. Dezelfde uiterste gevoeligheid
appliceert men ook om door te dringen in het zielsbestaan,
de zielsgesteldheid, het zielsgevoel van anderen, om na te
voelen wat anderen gevoeld hebben; men wil immers op
deze wijze daarvan genieten en het eigen gevoel er door
verdiepen en verfijnen. Zelfs meent men dat men het Christendom intiem zal kunnen leeren kennen door in- en door
te dringen in „de zelfonthulling van inniggeloovige zielen" 1
Naar mijn innige overtuiging worden hier ernstig geschaad
de groote belangen der menschelijke ziel. Ik zou hier
kunnen stilstaan bij een diep woord van Vinet: „tout se
devine excepté le Christianisme", ik zal het niet doen,
men zou maar zeggen dat dit een dogme is, en van dogmen
is onze tijd immers, altijd op zijn manier, als ik reeds
opmerkte, zoo bang als een wezel. Ik kan ook nog iets
anders doen, ik kan vragen of men inderdaad bereikt wat
men meent te zullen bereiken, namelijk werkelijke kennis,
een werkelijk verstaan van anderer inwendig leven. Hier
kan gelukkig weer geëxperimenteerd worden, onze tijd is er
maar uit met dit kostelijk middel. Als iemand ons zegt dat
hij getracht heeft door te dringen in de „essentie ", in het
„Binnenwezen" van den een of anderen mysticus, kan hij
onderworpen worden aan een onfeilbare proef: leg hem
eenvoudig ter vertaling voor een grooter of kleiner stuk uit
) .

1 ) Willem Kloos, Thomas à Kempis, de Navolging van Christus,
op nieuw vertaald, Inleiding, p. 5. (Wereldbibliotheek).
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een mystieken auteur. Wat is er noodig voor zulk een
vertaling? Voor het minst altijd een zekere algemeene con•genialiteit, — natuurlijk is nog beter een zoodanige conge~
nialiteit, die zoo dicht mogelijk bij den auteur brengt, •-- en
dan voorts een grondige bekendheid met de gestempelde
religieuze taal, inzonderheid van den Bijbel, indien we name~
lijk te doen hebben met een christelijk mysticus. Bij zulk
een mysticus zullen van zelf sprekend voorkomen directe
aanhalingen, en ook stille reminiscenties, stille resonanties
uit den Bijbel.
Niet lang geleden heeft de dichter Kloos ons geschonken
een nieuwe vertaling van de Imitatie van a Kempis. Ik mag
waarlijk niet aarzelen te verklaren dat ik deze vertaling
gebrekkig, soms meer dan gebrekkig vind. Ik hoop later
gelegenheid te vinden iets uitvoeriger op deze zaak terug te
komen, maar hier wil ik toch reeds een paar staaltjes geven,
die werkelijk de deur al vrij wel dicht doen. Allereerst een
tweetal Bijbelplaatsen. Ik sla b. v. op het tweede boek, het
eerste hoofdstuk Thomas schrijft daar: si quis diligit me
sermonem meum servabit, et ad eum veniemus et mansionen
apud eum faciemus.Had Kloos nu maar een hollandsch
bijbeltje bij de hand gehad, dan zou hij juist vertaald hebben:
zoo iemand mij liefheeft, die zal mijn woord bewaren, en
wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken.
Kloos vertaalt: zoo wie Mij liefheeft, die zal bewaren wat
ik zeg, en tot hem zullen Wij dan komen en Onze woning
in hem opslaan" 1 ) . Waartoe die willekeurige verandering
van „mijn woord" in „wat Ik zeg ?" En dan, dat „opslaan"
is ook typisch, het slaat er, wat den toon betreft, volkomen
naast. De vertaling: „in hem", in plaats van „bij hem", is
heelemaal onjuist. Had de vertaler misschien een vermoeden
') Ik cursiveer telkens.
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dat hij Thomas moest corrigeeren, dan ware toch de moeite
niet al te groot geweest om eens een Grieksch nieuw Testamentje te raadplegen. 't Kan nooit kwaad dat men boeken,
waarin men „diep-in" wil doordringen, ook woordelijk leest,
óók voor de gedachte: men voelt anders zoo licht naast en
voorbij de dingen. — Iets verder staat het kleine volzinnetje:
non habes hic manentem civitatem. Zelfs iemand, die geen
Latijn kent, zou hier vertalen: gij hebt hier geen blijvende
stad. Het bekende bijbelwoord, dat hier eenigszins gewijzigd
is, hangt toch wel ieder in het geheugen. Kloos vertaalt:
„hier hebt gij geen blijvende standplaats ". Is het niet dwaas,
ik bedoel eigenlijk: is het niet treurig? Ik denk dat het
woord „civitas" den vertaler in den weg heeft gezeten.
Maar al kent men den Bijbel niet, daarom kan men toch
nog wel weten dat „civitas ", ook bij de klassieken, metonyr
misch voor „urbs" gebruikt wordt. -- Nu nog één volzinnetje.
Iets verder zegt Thomas dat alle aardsche dingen voorbijgaan
etc. En dan volgt er: vide ut non inhaereas. Natuurlijk
vertaalt ieder dit: zorq of zie toe dat gij er niet aan hangt
(n.l. aan die aardsche dingen) , dat gij er u niet aan hecht,
dat gij er niet aan verkleefd raakt, of iets dergelijks. Raad
eens hoe Kloos vertaalt, gij kunt het niet raden. Hij vertaalt:
„zorg dat gij niet ergens vast blijft haken". Is het niet of
wij gewaarschuwd worden om niet aan te loopen tegen een
rasterwerk van prikkeldraad?
Zoo gaat het nu telkens en telkens. Substantieven worden
maar voor 't gemak omgezet in werkwoorden, en door tusschen~
voegsels wordt niet zelden alle plastiek en soms de gedachte
wegvertaald. Door zoo te vertalen gaat ten eenenmale verloren
alle aroom en alle sap van gedachte en gevoel in het oorsprong
kelijke. Dat komt nu van al dat gewichtig spreken over verfijnen
en verdiepen van het gevoel, men verfijnt en verdiept er
zich zelf uit! Ik bewaar de voornaamste stalen voor later.
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Maar laat ik nog spreken over andere soorten van gevoel.
Er is gezond en krachtig natuurgevoel. De uiting, de
uitdrukking er van kan weer verschillend zijn. Er is objectieve
natuurbeschrijving, waarop ik zoo aanstonds terugkom. Er
is ook wat ik zou willen noemen animistische natuurbeschrij-ving. De dichter leent dan eigen leven, eigen gewaarwordingen en gevoel aan de hem omringende natuur. Als deze
„Einfuhlung" niet overdreven wordt, kan zij fraai zijn. Ik
denk b.v. aan Tennyson's gedicht Maud. De rozen en leliën
doen daar mee in de vreugde en de smart van het verlangen,
zij blijven den nacht over wakker en zien uit naar het
morgenlicht en naar Maud. De gansche tuin doet mee. Sober
gehouden tweegesprekken zijn er tusschen bloemen en dichter.
De woorden zelf gaan ten slotte dansen in het fraaie liedje:
,,Go not, happy day,
From the chining fields,
Go not, happy day,
Till the maiden yields.
Rosy is the West,
Rosy is the South,
Roses are her cheeks,
And a rose her mouth,
When . the happy Yes
Falters from her lips,
Pass and blush the news." etc.

Er is pantheistisch natuurgevoel met platonischer achter~
grond. God's natuurlijke immanentie wordt hier gevoeld.
Elk voorwerp wordt een venster, waardoor wij in het
Oneindige zien. Bij Edmund Spencer b.v. is er dit stille
platonisme. Vandaar de heerlijke kalmte, de rust in zijn
poëzie, de afwezigheid van het koortsachtige, de bekoring
van het epische. Voor Spencer is schoonheid nooit „louter
en alleen een harmonie van kleuren en vormen, zij is een
emanatie, een doorschijning van een éénige, hemelsche onver~
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gankelijke schoonheid, die geen sterfelijk oog kan zien. De
lichamen maken deze schoonheid alleen voelbaar, maar zij
leeft niet eigenlijk in de lichamen, zij is er achter, onverr
gankelijk." i) Bij Wordsworth is het weer anders. Bij hem
spreekt meer de pantheistische theorie. Zijn gevoeligheid
voor het natuurleven, voor vormen, kleuren en klanken van
de natuurlijke wereld is buitengemeen levendig. Zijns is de
vreugdevolle overtuiging van zekere verborgen affiniteiten
tusschen de natuur en den menschelijken geest, van de Een~
heid, die onder alles ligt, van het eenheidsbesef, dat ons
vervullen mag. Toch weet hij, in zijn beste verzen, zijn
pantheistische theorie te houden binnen de fijnere en gedempte
schaduwen der uitdrukking.
Er is pantheistisch natuurgevoel met meer of minder
uitgesproken naturalistischen stempel. Hier is vereering der
natuur, dronken natuurgevoel, pantheistische extase, somwijlen
een zeer zinlijke mystiek. De ziel blijft geen meesteresse over
zich zelf, zij wordt voortdurend de prooi van indrukken,
steeds weer indrukken; alles klinkt over, klinkt na in de ziel van
den dichter, die zelve als samenvloeit met natuur en leven. „Men
weet soms niet," zegt Vinet treffend — is het niet merkwaardig
dat men hem telkens moet noemen? — „men weet soms niet
of het de wereld is, die hier mensch wordt dan wel de
mensch, die wereld wordt." De straf blijft intusschen niet
uit. Men leze eens op welk een fijne, altijd billijk en barmr
hartig blijvende wijze Vinet aantoont dat er in het letterkundig leven van Victor Hugo eigenlijk geen voortgang,
geen werkelijke vernieuwing en verjonging is, omdat er uit
den overvloed van impressies nooit kiemt een gedachte, die
stand houdt en weerstand biedt. De dichter, die al te
1 ) H. A. Taine, History of English Literature, translated by Van
Laun. 1885, I, p. 181.
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meegaand de echo van natuur en leven geworden is, is nu
gedoemd de echo van zich zelf te worden. Uit dezelfde oorzaak,
de afwezigheid van een progressief gedachtenleven, verklaart
Vinet ook den overstelpenden overvloed van beelden bij
Hugo, een overvloed, dien hij geen rijkdom durft noemen.
Hugo, zegt hij geestig, kent niet meer den eigennaam der
dingen, hij kent nog alleen hun bijnamen. Ik kan er hier
niet meer van meedeelen, maar ik vraag: zou het ook aan-beveling verdienen dat men ten onzent Vinet eens ging
bestudeeren? Hij geeft, wat trouwens niet voor het eerst
door mij wordt opgemerkt, werkelijk modellen van letterkundige kritiek.
Ik zou nog spreken over wat ik genoemd heb objectieve
natuurbeschrijving, waarin, naar het mij voorkomt, de nieuweren in ons vaderland hebben uitgemunt. Die lof mag hun niet
onthouden, moet hun onomwonden en van heeler harte
gegeven worden. Ik geloof niet dat hier recht van meer
spreken en oordeelen hebben zulke menschen, die voort~
durend met oogkleppen door Gods schoone schepping gaan,
en voor wie het blauw van oogen en kousen zoo ongeveer
hetzelfde is. Dezulken kennen alleen de stereotiepe hulde
aan een (raaien zonsondergang, alsof er nooit een ander
gebeuren ware dan het ondergaan der zon. Voor hen is de
groote zienlijke wereld niet veel anders dan een groot kamerschut. Nooit zagen zij „het brandend braambosch, dat brandde
in het vuur", zij zien en plukken enkel bramen, en... besmeuren zich middelerwijl gelaat en handen! Inderdaad, de
nieuweren hebben ons weer leeren zien en leeren hooren. Zij
hebben ons weer leeren zien, zij hebben ons doen gevoelen
dat het de moeite waard is te verstaan dat alle geel in
de wereld niet hetzelfde geel, alle rood niet hetzelfde rood
is, dat er b.v. in het kleurengamma der rijke natuur gevonden wordt „het scherpe citroengeel, het vette okergeel,
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het bruine vlammengeel, het sombere hooigeel, het dikblanke
roomgeel, het droge stroogeel, het bleeke duizendgeel,
het groenige geel van na jaarsbladen." De nieuweren hebben
ons weer leeren hooren den klank, „the murmur of life"
in de schepping. Zij hebben zelf gehoord en ons doen hooren
„het naar boven ruischend en zich daar loskreunend geklitter
van iepenbladeren", zij hebben gehoord het eigenaardig ge~
luid van „zoetj es kruivende bladerenmassaas" (Van Deyssel) .
Er is natuurlijk zooveel meer, dat ik hier thans niet noemen
kan, beide wat werkelijk zien en hooren van de dingen
betreft. Dit is en blijft hun groote verdienste, waaraan ik
voor mij niet gaarne tornen zou. Heeft men b.v. Emerson
niet terecht nagegeven dat hij dikwijls wel allerlei dingen
noemt (hooi, koren, hennip, vlas, appels, etc.), maar soms
het vermoeden wekt dat hij ze niet werkelijk gezien heeft?
„Pa op, papa, riep zijn zoontje, hem bezig ziende met zijn
tuinspade, pas op, u zult in uw been spitten" 1
).

Maar waar ik nu zoo onomwonden en oprecht geprezen heb,

heb ik misschien ook eenig recht enkele reserves uit te spreken.
Ik heb, om allerlei redenen, bezwaren, groote bezwaren,
wat betreft de lang aangehouden natuurbeschrijvingen 2)
bij de mannen van '80. Ik zet die bezwaren hier kortelijk
vlak bij elkander. 1 0 . Zulke lang aangehouden beschrijvingen
vermoeien, dunkt mij, de verbeelding, matten haar ten slotte
af. Men krijgt meer of minder los aaneengelegde, onoverr
troffen-scherp geziene details, die onze verbeelding rusteloos
voor zich oproepen en door hun veelheid overrompelen, men
krijgt geen eenheid, geen beeld, geen geheel, geen simultaner
indruk van het geheel. Daar is niets aan te doen: de schilderkunst blijft hier altijd een voorsprong houden, omdat zij
1) Birrel, Obi ter dicta II, p. 225.
2) Mijn bezwaren gelden al hun descriptieve stukken, niet enkel
hun beschrijving van de eigenlijke natuur.
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ons èn de deelen èn het geheel kan laten zien,
terwijl het woord, omdat het wezenlijk successief is, alleen
détailleeren kan door te verdeelen. Op de door mij gewraakte
wijze verkrijgt men wat ik zou willen noemen kinomatographische, scherp en nauwkeurig inventariseerende kunst, maar
geen groote kunst, die onuitwischbaar blijft leven in ons
geheugen, in onze ziel. Vermenigvuldigde schoonheid treft
ten slotte niet meer. Als men dan ook lang achtereen lectuur
van deze soort gelezen heeft, doet het soms weldadig aan
de kleuren in de werkelijke natuur te zien, minder voyant,
minder opdringend dan de kunstenaar ze ons vermocht te
geven, omdat hij alles te veel en te snel naast elkander
stelde. De natuur zelve werkt hier met de wonderen van
contrast en van samenstelling. 2°. Zulk een lang aangehouden
beschrijving trekt — ik onderstel gaarne onwillekeurig onze aandacht al te zeer naar den kunstenaar, naar zijn
vaardigheid, zijn kunnen. En 't is ons ten slotte niet te doen
om dat kunnen, maar om het door hem geziene, gezien
zeker door hèm, maar dan toch zóó dat hij altijd blijft, laat
ik zeggen: de overbrenger, liever nog de stille getuige, en
immers zoo weinig mogelijk de bewerker van schoonheid.
3°. Zulk een lang aangehouden beschrijving rekent niet met
den eigenaardigen kunstenaar, die in ons allen moet ondersteld
worden, indien wij ten minste niet gestorven zijn vóór onzen
dood. Ik bedoel dit: in ieder mensch schuilt op den
achtergrond van zijn bewustzijn een voorraad van niet al
te gebrekkig geziene en gehoorde dingen, waarop de dichters
kunnen en mogen rekenen. Zou dit op den achtergrond van
ons bewustzijn schuilende niet wakker geroepen, niet naar
voren kunnen gewenkt worden door één of meer essentieele
trekken en toetsen, dan moet men toch ook niet meenen
dat hier iets bereikt zal worden door het minutieus-nauwkeurige, het rusteloos vermenigvuldigd rechtstreeksche. Met
gelijktijdig
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enkele voorbeelden verduidelijk ik mijn meening. Ik geef
gaarne tien beschrijvingen van een nonnenklooster present
voor de twee regels van Shakespeare:
If you speak, you must not show your face,
Or, if you show your face, you must not speak". 1

)

Ik geef gaarne tien beschrijvingen van een ziekenzaal
present voor één regel in Aurora Leigh:
,,the white strait bed, with others strait and white".

Wie door de twee regels van Tennyson:
,,When merry milkmaids click the latch,
And rarely smells the new:mown hay",

niet in staat is zelf aan te vullen wat weggelaten werd, wie hier
niet vermag den klank van de hekkenklink in zijn verbeelding
te hooren, den geur van versch- gemaaid hooi in zijn verbeel~
ding te ruiken, zulk een moet en kan toch ook eigenlijk
niet geholpen worden door den meest nauwkeurigen invenr
taris van melkmeisjes en hooivelden. 4°. Ten slotte, wij krijgen,
bij het door mij gewraakte procédé, zoo licht een kunst van
decadentie, die alle aandacht vraagt voor het uitwendige.
Er kan zijn zulk een oppermachtige opmerkzaamheidskramp
voor het uitwendige, dat de geest wordt „a mere pensioner
on outward forms" (Wordsworth) . Dit zeg ik niet, dit zegt
een dichter zelf, die het weten kan. In zijn the Prelude legt
Wordsworth zulk een bizonder merkwaardige bekentenis af,
als hij spreekt van „een despotischen oogenlust, die de
„inner faculties" doet inslapen:
„I speak in recollection of a time
When the bodily eye, in every stage of lif e
The most despotic of our senses, gained
Such strength in me as often held my mind
In absolute dominion."
1)

Measure for measure, I, 5.

442
„I roamed from hill to hill, from rock to rock,
Still craving combinations of new forms,
New pleasure, wider empire for the sight,
Proud of her own endowments, and rejoiced
To lay the inner faculties asleep"

1 ).

Wat dunkt ons van deze bekentenis, die in ieder woord
zoo volkomen echt teekent de omstrikking, de dienstbaarheid, waarin de uitwendige natuur, de geweldige, ons brengen
en houden kan? Wat dunkt ons van den despotischen oogenr
lust? Dit zijn toch wel dingen, die de nieuweren, zelfs de aller
nieuwsten tot nadenken mogen stemmen. Het zal in ieder geval
moeten blijven bij het onweerlegbare woord van Tennyson:
,,The Peak is high, and the stars are high,
And the thought of a man is higher" 2
).

— Als men nu ten slotte vraagt, waarom ik zoo opzettelijk
stil stond bij de uiting van allerlei soorten van gevoel, dan
kan mijn antwoord kort zijn: het was mijn ernstig en
eerlijk streven, als ik in den aanvang reeds zeide, het kwaad
der (achter de uiting liggende) gedachte aan te toonen in
de eigen symptomen van het kwaad.
Het wordt hoog tijd, als ik nog iets zeggen zal over de
middelen van uitdrukking: woord, beeld en klank. Ik zeg
dit met eenigen nadruk: middelen van uitdrukking. Een
goed verstaander vermoedt reeds waar ik heen wil, namelijk
hierheen: nooit mag, in de drie gevallen, het middel doel
worden, dat wil dus zeggen: nooit het woord om het woord,
nooit het beeld om het beeld, nooit de klank om den klank.
Door deze gedachte zal beheerscht worden wat ik nu kor~
telijk zeggen ga over allerlei beletsel, allerlei onzuiverheid
in het gebruik der middelen.
-

1) Book twelfth.
2) The Voice and the Peak.
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Allereerst dan iets over het Woord, als middel van uitdrukking. Men spreekt tegenwoordig gaarne van wetten,
laat ik het ook eens doen, laat ik hier vier wetten mogen
formuleeren. Het zijn de volgende:
a. Geen leege woorden.
b. Geen woord te veel of te weinig.
c. Geen algemeene woorden.
d. Geen gezochte woorden.
a. Geen leege woorden, d. w. z. geen rhetorica. Als men
verlaten is van de dingen, zoekt men zijn kracht in woorden,
die op hun beurt weer verlaten zijn van alle realiteit. Is
rhetorica gemakkelijk te onderkennen? Ik zou hier bevestigend
en ontkennend willen antwoorden. Bevestigend: men herkent
den rhetorijker o. a. aan het gebruik van veel superlatieven.
Schotsche boeren zeggen van iemand, die er gemakkelijk toe
te brengen is om vlot over een heerlijken zonsondergang te
spreken, dat zoo iemand wind in het hoofd heeft; zij willen dat
woord heerlijk bewaren b.v, voor wat er geschreven staat in
Openb. 21 en 22. Al zou dit stellig eenzijdig zijn, in het maat~
gevoel, dat uit deze eenzijdigheid spreekt, steekt toch zeker
heel veel goeds. Zoo ondeugend kon Carlyle van een zijner
kennissen zeggen: „he is too profuse of the superlative
degree." Maar ik zou op de gestelde vraag ook ontkennend
willen antwoorden. Heeft men niet ook Shakespeare rhetorisch
genoemd? De zaak is niet zoo gemakkelijk uit te maken.
Misschien speelt de partijdigheid mij parten, maar ik zou wat
men rhetorica bij hem noemt, dikwijls, ik zeg niet altijd,
liever taaldartelheid noemen. Shakespeare kan zich zoo ver~
meien in den vollen diapason van zijn uitdrukkings-vermogen,
zooals de Grieken zeggen: xv3Eï yaíwv. Hij doet mij denken
aan het jonge paard, dat in het gevoel van zijn jonge kracht
dartel en speelsch voor den wagen loopt, aan den krachtigen
smid, wiens kneukels wit worden door het omklemd houden
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van den hamer, en die uit puur genot een slagje toegeeft,
als hij het ijzer smeedt met gemakkelijke kracht. Enge kritici
merken daar niet veel van.
b. Geen woord te veel of : te weinig. Deze wet moet
natuurlijk cum grano salis verstaan worden. Hier blijkt mijn
overdrachtelijk gebruik van het woord „wet". Zij is gericht
tegen de lieden van het vulsel, tegen hen, wien het maar
niet aan het verstand te brengen is dat elke schakeering in
de uitdrukking van gedachte en gevoel noodzakelijk meebrengt
eenige schakeering in gedachte en gevoel zelf. Het zijn de
menschen, die eenzelfde gedachte vermogen uit te drukken
op verschillende manieren, die naar verkiezing den staart van
een ' volzin langer of korter kunnen maken. Misschien zou
geen staart dikwijls aanbeveling verdienen.
c en d. Geen algemeene woorden en geen gezochte woorden.

Ik neem deze wetten bij elkander, omdat zij in de toelichting
in elkander grijpen. — Geen algemeene woorden. Hier schuilt
een moeilijkheid. Onze taalschat, de taalschat van iedere
gevormde taal heeft niet anders dan zulke algemeene woorden.
Al onze woorden, ook de interjecties, zijn in den grond
abstracta, verzamelnamen: zij staan altijd voor klassen van
dingen, toestanden, werkingen; zij moeten dienen als teekenen
voor vele elkander gelijkende objecten. Dit is natuurlijk geen
ontdekking van de laatste jaren. Hoe komen wij uit deze
zwarigheid? Men heeft verschillende wegen bewandeld,
die, naar het mij voorkomt, stellig niet tot het doel leiden.
Men is op jacht gegaan naar nieuwe woorden. Een der
nieuweren heeft b.v. gevonden het gelukkige woord starrelen
ter aanduiding van het zachte, intermitteerende glanzen van
een edelgesteente bij avondlicht. Dit woord is zeker gelukkig,
maar voelt men niet dat zulk een woord over eenigen tijd
weer oud zal zijn, en vooral dat, in een gevormde taal, ons
vermogen in deze richting toch altijd zeer beperkt zal moeten
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blijven? Men heeft het al verder gezocht in ongewone woord~
koppelingen. Inderdaad, onze taal is hier leniger gebleken
dan wij dachten. Wij hebben, vermoed ik, geen bezwaar
meer tegen uitdrukkingen als goudbestoven, goudomsluierd,
rozenomkranst en enkele meer. Maar wie vergeten zou dat
Duitschers en Engelschen beiden hier veel meer vermogen,
loopt stellig gevaar onze taal geweld aan te doen. In zijn
Lotos~eaters gebruikt b.v. Tennyson de uitdrukkingen sunset
flushed, sun-steeped, dew-fed 1), Wij kunnen dat op deze
wijze onmogelijk uitdrukken. De grenzen moeten hier gevoeld,
en zullen dan ook zeker geëerbiedigd worden.
Men heeft het ten slotte ook gezocht in het gezochte.
Hier liggen, dunkt mij, zware vergrijpen van de generatie
van '80, vooral bij de epigonen, maar toch niet altijd uit~
sluitend bij hen. Hun allerbeste mannen hebben ons zeker
geschonken schitterende bladzijden, die onsterfelijk moeten
heeten, maar de vraag blijft in 't algemeen toch gewettigd:
wanneer zullen wij voor goed verlost worden van het ons
overal nazittend gemaniëreerde? Met name de epigonen hebben
ons, ik aarzel niet het uit te spreken, een Hollandsch gegeven,
dat ik voor mij altijd buikpijn -Hollandsch noem. In hoeveel
bochten heeft men zich gewrongen om letterlijk alles altijd
anders te zeggen, dan ieder ander het zegt! Men noemt dit,
geloof ik, individueel; ik heb er geen bezwaar tegen, als
men er een woordje bijvoegt, als men n.l. spreken wil van
willekeurig-individueel. Men wilde vooral oorspronkelijk zijn,
en men zag niet in dat men op de basis van een gevormde
-V

1 ) In The earthly Paradise van William Morris is er een overvloed
van dergelijke samenstellingen: the windswept down, wasp bitten
pears, the pine scented hill, snow clad lands, the shell strewn shore,
a rose hedged garden, grass clad meads, the blossom scented air, a
fullaimbed woman, the daisyísprinkled ground, the blossom1aden
tree en vele andere.
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taal heel spoedig singulier wordt. Dit zielig gespartel om
uit te drukken wat er in ons omgaat, deze taal -stuipen zijn
en blijven in de hoogste mate weerzinwekkend. De groote
meesters door heel de wereld hebben altijd van de gewone
taal weten te verkrijgen wat zij er van verkrijgen wilden,
zonder eenige geweldpleging, zonder de taal te kneuzen, te
kwetsen, te wonden. Wie dat niet vermag, legge, dunkt mij,
de pen eenvoudig uit de hand.
Is de zwarigheid, waarop ik doelde, zoo moeilijk op te
lossen? Ik geloof het toch eigenlijk niet. Ik sprak reeds van
aanschouwelijk denken. In één opzicht hebben de natuuronderzoeker en de kunstenaar alles, in een ander opzicht
hebben zij niets van elkander. Beiden beginnen met het enkele,
het afzonderlijk verschijnsel, maar terwijl nu de natuuronderzoeker zich door het logisch denken al heel spoedig van het
bizonder verschijnsel verwijdert in de richting van het alge~
meéne, blijft de kunstenaar juist bij het bizondere staan, zijn
liefde daarvoor is onomkoopbaar: he loves the species of one.
Hij mint het enkele, het concrete, het warme, het levende.
Wie dit verstaat, en dit is toch zoo moeilijk niet, wie dit
verstaat en toepast, zal immers op de algemeene en gewone
woorden, die hij gebruikt, vanzelf kunnen zetten den bizon deren, den persoonljken stempel van zijn gevoel, zin ziel,
zijn gedachte, zijn verbeelding. Geen kromme sprongen be
hoeven hier gemaakt te worden, de weg is voor de een~
voudigen een rechte en gebaande weg: het bizondere empirische
woord doet het niet, de stempel op het gewone woord doet
het en kan het alleen doen.
Nog ééne opmerking. Ik zeide in het begin: nooit het
woord om het woord. Men dringt tegenwoordig zoo sterk
aan op expressie, men drijft wat ik zou willen noemen een
eeredienst van het woord, van de uitdrukking. Wat bedoelt
Friedrich Hebbel, als hij in zijn dagboek zoo kortaf zegt:
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de poëzie der uitdrukking vindt veel meer bewonderaars dan
de poëzie der idee. En toch is zij niets". Hij bedoelt, dunkt
mij o.a. dit, dat de hoogste letterkundige schoonheid „soms
gevonden wordt tusschen de regels, dat zij niet altijd ligt in
deze of die uitdrukking, in dit of dat beeld, maar in de stille,
doorgaande beweging des geheels, die niet direct en zichtbaar
uitgedrukt kan worden, omdat zij het meest verband houdt
met de ziel" 1 ) Wie alles vraagt van expressie, wie alles
stelt op expressie, haalt, al zou het voor hem zelf verborgen
zijn, een subtiel materialisme binnen.
Het beeld als middel van uitdrukking. Ik heb reeds gezegd: nooit het beeld om het beeld. Daarmee is afgesneden
alle „idololatrie van de metapher." Het beeld moet altijd meer
of minder noodzakelijk zijn, althans nooit louter ornament
worden, het moet blijven dienen, het mag vooral niet de
gedachte vervangen. Wij hadden het reeds over den al te
rijkelijken overvloed van beelden bij Victor Hugo, waarin
Vinet een aanduiding ziet dat het gedachtenleven van
den dichter niet langer progressief is, een aanduiding van
leegte, van materialisme, omdat de uitwendige wereld voor
een al te groot deel binnengedrongen is in het innerlijk
leven: „le materialisme a pénétré dans le style"; kleur en
beeld hebben alles overweldigd. Hoe toornt Vinet, die zelden
toornt, tegen dezen overvloed bij Hugo, tegen deze rijke~
lijkheid, die geen rijkdom is, als hij zegt: „je voudrais qu'il
hasardát de souf f ler sur ses flambeaux, qu'il éteignit cette
incendie d'images, ambitiosa recidat ornamenta" 2
Hoe gansch anders is dit alles bij Shakespeare. Ook bij
hem is er zulk een groote overvloed van beelden, maar het
)

1) Vinet, Etudes sur la litt, f rancaise au XIX siècle, II, p. 277.
2) Etudes sur la Litt, f rancaise au XIX siècle, II. p. 279.
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gedachtenleven wordt er niet door teruggedrongen, er is
geen oogenblik schade in het beste. Het loont de moeite
de beeldspraak van Shakespeare te bestudeeren. Men zal dan
vier kenmerken vinden. Allereerst is er een groote voorraad
van scherp geziene, goed-gehoorde dingen in de voorraad
schuur van zijn geheugen; de terreinen van zijn metaphorisch
denken strekken zich ver uit. Al verder heeft hij ieder oogenr
blik de vrije beschikking over dezen voorraad: het is er niet
alleen, het ligt gereed. Ten derde zal ons treffen een onge~
wone kracht van combinatie. Ten slotte is er altijd de een~
voud: Shakespeare is wel waarlijk los van alle conventie,
en toch blijven wij mijlen ver verwijderd van het gezochte.
Reeds een paar kleine beeldjes, een paar kleine vergelijkingen
kunnen ons dit alles leeren. In As you like it noemt hij het
brein van iemand „zoo droog als overgebleven scheeps-beschuit" (as dry as the remainder biscuit after a voyage) ,
en iets verder vergelijkt hij het stotteren met de beweging
van wijn uit den al te nauwen hals van een flesch: te veel
op eens en dan weer heelemaal niets, omdat de wijn zich
zelf opkeert in den al te engen hals'). Dit zijn natuurlijk
kleinigheden, maar zij leeren ons zooveel. Hoe los en vrij
en als ter loops is hier alles, hoe scherp gezien is de droogte
van de beschuit en de beweging van den wijn, welk een durf
in de combinatie, en hoe gezond is alles. Hoe vreemd het
klinke, ik zou durven wedden dat het hart, de vroolijkheid
van het hart betrokken is in deze beeldspraak. Wie met zich
zelf voortdurend overhoop ligt, wie innerlijk onbevrijd is, vindt
zulk een joyeuze beeldspraak niet.
-S

De klank als middel van uitdrukking. Hier moet ik iets
langer bij stilstaan. Er zijn verachters van klank en er zijn
1

) II, 7 en III, 2.
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dweepers met klank. Zij moesten er eigenlijk geen van
beiden zijn. De verachters van klánk moesten er niet zijn.
Ik vermoed dat zij bij klank aan klinkklank denken, maar
dat is toch wel al te eenvoudig. Laat ik kortheidshalve en
om met hen op goeden voet te komen, mijn gedachten
mogen formuleeren in enkele vragen. Ik vraag dan zonder te
antwoorden. Hebben wij nooit den klank gehoord in de stem
van hen, die wij liefhebben? Wordt onze eigen stem niet
anders, als onze ziel waarlijk bewogen, ontroerd is, als het
leven gaat leven in onze woorden? Worden precies dezelfde
woorden niet anders, als de ziel er haar verlangen in legt?
Wordt het niet dadelijk rhytmisch en hymnisch, als iemand
goed over de liefde spreekt: men denke aan den dans der
woorden in het reeds aangehaalde versje van Maud? Is het
niet waar dat het woord zich oorspronkelijk richt tot het oor?
Is er niet een zuiver formeele welluidendheid der woorden,
zoodat het eene woord muzikaler, minder klankloos is dan
het andere? Zou men niet meer mogen spreken van het
gevoelskarakter van deze of die versmaat of van de muzikale
werking van de herhaling? Heeft niet een toonkunstenaar
van Göthe's lyrische gedichten terecht gezegd dat zij niet
kunnen gecomponeerd worden, omdat zij reeds geheel muziek
zijn? Is het rhetorica, als Michael Bernays ergens prijst „de
zinlijke pracht, de majestueuze eurhytmie van een Milton'schen
jambus?" Ten slotte, is er niet ook reeds in goed proza
rhythmus, cadence, rijzen en dalen, afwisselend tempo; zijn
daar geen accenten en pauzen, geen sonore periodenbouw?
Vloeit de moeilijkheid, dikwerf de onmogelijkheid van goed
vertalen niet ook daaruit voort dat de klankwaarde der
respectieve woorden zoo verschillen kan?
Zooveel vragen, waarop wij natuurlijk niet afzonderlijk
antwoorden. Uw antwoord en het mijne zal, in stilte, stellig
niet onzeker zijn. Neen toch, laten wij uit de wereld, uit het
I. VAN DIJK. III.
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leven, ook uit het woord den klank niet wegnemen! Maar
nu komt de keerzijde. Ik moet thans iets zeggen aan het
adres van de 'dweepers met klank, van hen, voor wie Pascal
zijn snijdend woord bedoeld heeft: „on ne consulte que
1'oreille, parce qu'on manque de coeur". Kierkegaard, de veel
besprokene en weinig gekende, heeft in zijn Entweder-Oder
over taal, taalmuziek en muziek kostelijke dingen gezegd').
De taal, zegt hij, richt zich tot het oor. Reeds in het proza
is er in allerlei een „Anklang" aan het muzikale. Dit wordt
sterker in de poëzie: in den bouw van het vers, in het rijm
etc., totdat het muzikale zich zoo sterk ontwikkelt dat de
taal soms ophoudt en alles muziek wordt („Süsze Liebe denkt
in Tonen, denn Gedanken sind zu fern"). Hij heeft het zelfs
over het muzikaal karakter van de interjecties. Maar nu komt
het, het scherpe woord: „sommige leeghoofden meenen dat
uit dit alles nu volgt dat muziek een nog volkomener medium
dan de taal zou zijn ". Dit is niet zoo, het absolute object van
muziek is volgens hem „zinlijke genialiteit, die juist in muziek
tot uitdrukking komt in al haar lyrisch ongeduld". „Tussehen
woord en muziek is er dus een kwalitatief onderscheid. De
taal is en blijft het eigen medium des geestes, op het gebied
van den geest is de muziek een onvolkomen medium".
Dweepers met klank zullen, dunkt mij, wel doen deze
dingen eens te overwegen, te overwegen ook of het niet
waar is dat het muzikale het midden houdt tusschen de
zinlijke en de intellectueele natuur. Wie gedachteloos in deze
dingen verkeert, zal gemakkelijk ongemerkt heenneigen naar
de zijde van het zinlijke.
Ik wil ten slotte hier verrichten een eenvoudig werk van
historische gerechtigheid. Zoo boud heeft Van Deyssel ge
sproken: „de groote roemrijke verdienste der N. Gidskritiek
1

) Vertaling van Michelson en (7leiss, 1855, p. 69-76.
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van Kloos en Verwey is geweest het vestigen van het begrip
„klankexpressie", door hen het eerst aldus genoemd en
gevestigd op de stelling dat als poëzie de gedachte zonder
den vorm of klank zonder waarde is" 1), Er is zeker veel
droevigs in de wereld, maar zóó droevig staat het toch nog
niet dat Kloos en Verwey het begrip „klankexpressie" moesten
vestigen. Hoeveel ouderen zou ik kunnen noemen, die hier~
over ook wel hun gedachten hebben laten gaan. Zal ik
Vinet maar weer noemen? Hij formuleert veel scherper en
tegelijk veel oordeelkundiger. Het sterke woord is van hem:
„en poesie, le simple son est une idee, souvent toute l'idée
du poète" etc. En dan zegt hij elders zoo schoon, ik deel
het mee in vertaling: „de poëzie die zich boven de muziek
verheft door opneming van het logisch element, keert soms
naar de muziek terug, om aan haar te ontleenen niet alleen
de melodie der klanken, het accent, den rhytmus, maar iets
van de natuur zelve der muzikale taal, die, al zegt zij niet
alles wat het woord kan zeggen, op hare beurt soms uitdrukt
wat het woord nooit uitdrukt" 2 ) . Kan het fraaier en juister?
De ouden wisten het toch ook nog wel. Om te verstaan
wat hier bedoeld wordt, denke men, ik noem zeker iets zeer
bekends, aan het wiegeliedje van Solveig, als Peer Gijnt het
vermoeide hoofd, vermoeid van al het lange en wilde omdolen,
laat rusten op haren schoot, en Solveig dan zacht begint
te zingen:
,,Schlaf nun, geliebter Knabe mein,
Ich will wiegen dish, ich will wachen" etc.

Men kent wel het vervolg. In dit wiegeliedje zal men
geen bepaalde gedachte uitgedrukt vinden, zelfs geen bepaald
gevoel, maar er staat iets in, dat, zonder directe vertolking,
1) Verz. Opst. IV, p. 260.
2) Etudes etc. XIX siècle, I, p. 421 en III, p. 15.
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alles in ons, immers gedachte en gevoel beide, door den
klank, de muziek in zachte beweging brengt.
Ik sta aan het einde van mijn definitie. Nog een paar
opmerkingen ten slotte. In de laatste 25 jaren heeft men
onder ons met kracht, met groote kracht geroepen: woord~
kunst, woordkunst; ik heb er niet tegen, mits de gelegenheid
blijve om over de dingen na te denken, mits het „geluid"
de gedachte niet overstemme. Ik meen dat aan alle woordkunst, aan alle artistiek leven een zedelijk gevaar verbonden
is en blijft. De ouderen hebben hierover nagedacht, wij
jongeren loopen gevaar dat te verzuimen. Kloos noemt
zich ergens 1 ) een „zondaar van den eenigen godsdienst,
de Kunst". Ik huiver van deze uitdrukking. Wellicht zegt
iemand; gij zoudt hem misschien een anderen godsdienst
willen proponeeren. Het is, dunkt mij, niet wijs altijd zoo
grif het voor de hand liggende te onderstellen: ik denk hier
n.l. niet aan een anderen godsdienst, ik denk aan het zedelijk
gevaar, waarvan ik sprak. Welk gevaar bedoel ik? Een
kunstenaar leidt zulk een eigenaardig leven. Hij dringt door
in de geheimen van allerlei leven, dat hij toch eigenlijk zelf
ook weer niet werkelijk leeft. Door gedachte en gevoel,
allermeest door een lenige, meegaande en meegevende ver~
beelding leeft hij zich in alles in; hij laat door zich heengaan
gevoelens, die hij niet bedoelt vast te houden, hij leeft voor
zoover het noodig is te leven om, krachtens een verwonderlijk
vermogen van aanpassing, aan zulke gevoelens klank te geven.
Zoo kan het gebeuren dat er ongemerkt een pijnlijke afstand
komt tusschen het werkelijk leven en de kunst; de kunstenaar
floreert dan, de mensch zelf komt te kort. Men is dan
misschien rijk in de tweede ziel, in een uiterst gevoelige
verbeelding, terwijl men tegelijkertijd arm kan zijn in de
1)

Zie hier boven.
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eerste ziel, in wat de Bijbel zoo onvergankelijk schoon
noemt: den verborgen mensch des harten. Om het kort en
duidelijk te zeggen: men kan, vergun mij de uitdrukking,
zijn leven verliteraturen.
Over dit alles hebben de ouderen wel nagedacht. Ik
noemde reeds de bekentenis van Wordsworth. Een man als
Kierkegaard heeft er een deel van zijn leven aan gegeven
om ons de gevaren te beschrijven, die verbonden zijn aan
een louter esthetisch leven. Sainte-Beuve, van wien men het
misschien liever zal willen hooren, zegt in zijn Volupté zoo
diep overwogen: „le poète, luirméme, qui bátit un mausolée
a l'endroit des premières grandes douleurs, risque trop souvent
d'oublier l'áme dans le marbre du monument, 1'idolátrie pour
la statue lui dérobe la cendre". Kent men Tennyson's aan~
grijpend gedicht: the Palace of Art? Ik laat hier het gedicht
als gedicht onbesproken, 't is mij te doen om de gedachte.
„Ik bouwde voor mijn ziel een hoog paleis, een heerlijk
lusthuis, waar saamgedragen was alle denkbare schoonheid,
alle denkbare heerlijkheid uit de gansche wijde wereld. Te
midden van al deze heerlijkheid is de ziel gezeten op haar
intellectueelen troon, om nu van alles rijk te genieten, gezeten
.,as God, holding no form of creed, but contemplating all."
Zoo leeft en floreert de ziel drie jaren lang, in het vierde
jaar valt zij als Herodes, toen de verheerlijkende volksstem
in zijn ooren was. Een onzichtbare hand heeft het koninkrijk
van haar zelfzuchtige gedachten verdeeld, en in haar wanhoop, in haar alleen zijn te midden van een groot, -diep
stilzwijgen om haar heen voelt zij zich zelve nu als „een
plek van doffe stagnatie zonder licht of kracht of beweging".
De dichter verhaalt dan verder haar diepen gang door het
zelfverwijt, door het vuur van binnen heen, naar de hoogte
van licht en verzoening: de ziel werpt haar koninklijke kleer
deren weg en berouwt hare zonde. Ik vraag: heeft dit alles
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ons jongeren nu niets meer te zeggen? Ik onderstel dat wij jongeren dan, in den gang der altijd bij de hand zijnde evolutie,
organen verloren hebben, die den mensch onmisbaar moeten
blijven.
En nu nog iets, het is mijn tweede opmerking, eigenlijk
een vraag. Vergis ik mij, als ik meen dat na '80 onder ons,
zelfs buiten den engeren kring der mannen van '80, opger
groeid is een jong geslacht, waarvan men dit zeker zeggen
kan dat het den eenvoud, de vrolijkheid van het hart, den
humor, zulke kostelijke dingen, niet meer kan terugvinden.
Er zijn niet zoo weinig jonge menschen, die mij doen denken
aan het woord van een wijs man: „1'impuissance d'être gais
nous fit prendre le parti d'être sensibles et philosophes"
(Vinet). Zij hebben zich in 't hoofd gesproken en door
anderen laten spreken dat zij talent, of liever groote talenten
hebben, en zij dwingen nu den tijdgenoot om getuige te zijn
van hun dikwerf abortieve probeerselen. Maar wat hiervan
ook zij, ééne eigenschap is hier vast en onveranderlijk:
de strakheid, de nooit wijkende gewichtigheid. Dezulken
hebben, dunkt mij, in een onzalig oogenblik den ,,Uebermensch"
doorgeslikt, maar zitten nu danig verlegen met het geval, want
die ,,Uebermensch" vraagt natuurlijk ruimte van beweging
voor zich zelf, en die ruimte is er niet in de engte van een
innerlijk leven, dat men niet wijder en ruimer maakt door allerlei
machteloos gepoog. Want de Noordbrabantsche boeren hebben
nu eenmaal -gelijk, als zij zoo plastisch zeggen dat een mensch
zijn voet niet verder kan uitsteken dan zijn schoen lang is. Ik
ben wel eens bang dat sommige jongeren zelfs in hun dood kist nog anders zullen liggen dan wij allen. Wij allen zullen
-

daar liggen strak door den dood, maar hun strakheid zal

minstens tweemaal zoo groot zijn door een levenslang vol~
gehouden pose van superioriteit. Wij moeten, dunkt mij,
medelijden, geen hooghartig maar toch ook geen zwak mede-
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lijden met deze ongelukkigen hebben. Wie buiten de maat,
zijn maat gaat, vindt onveranderlijk daarbuiten een weer
stand, die hem kneuzen en ten slotte meedoogenloos neerwerpen zal. Maar terwijl ik nu de schuld van dit alles op
niemand persoonlijk wensch te werpen, moet toch tot allen,
die op een of ander terrein de leiding der geesten begeeren,
de vraag gericht worden: wie dragen, behalve zij zelf, de
verantwoordelijkheid van deze verstoring van evenwicht bij
deze jongeren? Wat zit er toch in de lucht dat het zoor
velen tegenwoordig kittelt zich te vertillen aan dingen, dik~
wijls veel te zwaar voor de beschikbare kracht? Waar is
onze eenvoud, onze vrolijkheid gebleven? Zouden we tot
sommigen niet wel eens willen zeggen: gij moet toch nog
eens lachen, eer gij deze wereld van uw tegenwoordigheid
berooft? — Ik beantwoord deze vragen natuurlijk in dit
oogenblik piet, er moet oók iets te doen overblijven voor
den hoorder: wil deze vragen mee naar huis nemen en ze
daar zelf beantwoorden.
Ik eindig thans. Er waren, als ik reeds meedeelde, onder
het nadenken over het besprokene, allerlei personen in mij
aan het woord. Ik noemde er vijf, er was eigenlijk ook nog
een zesde, die mij vriendelijk raadde: spreek in ieder geval
niet te lang, maak het kort, want wat gij niet uitspreekt,
behoeft gij immers niet te verdedigen en veel minder te her
roepen. Ik heb wel al te roekeloos dien goeden raad in den
wind geslagen.
,

