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I
Als Jezus het antwoord schuldig blijft op de vragen, die
Pilatus tot hem richt, verwondert zich de proconsul.
De machtige en edele Romein, overwinnaar van een
vijand, dien hij als zijn gelijke eert, zal zich over het
zvvijgen van dien verslagene, zijn gevangene, niet verwonderen. De waardigheid van dit stilzwijgen zal hem
integendeel vervullen met voldoening ; hij zal in deze
houding het ingetogen zelfbewustzijn wedervinden,
waartoe hijzelf bij machte zou gebleken zijn. Deze
onruststoker echter, deze muitzieke plebejer, een der
velen uit Israels verachte horde, bewaart het stilzwijgen tegenover hem als ware hij de gelijke des voornamen. Een ruwe tyran zou wellicht in gramschap zijn
ontvlamd. Deze Romein, erfgenaam van den twijfel,
den hoogmoed, het inzicht, de strengheid, de wellevendheid en alle de geestelijke schakeeringen en verfijningen eener oude aristocratie, gevoelt enkel verwondering, een kalme, hooge, koele, milde verwondering.

Sprokkelingen

II
Het groote in Maupassant : het verbijsterend besef,
dat het leven een verschrikking is, ondoorgrondelijk
en onverbiddelijk, in zekere novellen als een diepen
grondtoon te doen hooren, voelbaar te maken als een
dampkring, geladen met verdelging.

2

III
Hetgeen voor alles bekoort in Arthur Schnitzler is de
herfstelijke weemoed, die in zijn beste bladzijden
ademt. De lezer gevoelt zich als de wandelaar en eenzame, zwervend over de heuvels eener streek, waarin
het ritselen der vallende blaren sedert Lang verstild is,
onder een hemel, waarin het late daglicht in duizend
schakeeringen breekt en sterft. Ziehier den dichter, ziehier den mistroostigen en verteederden zanger der
uitgeputte en aftrekkende onweders, der gele en late
gevoelens, waarvan Nietzsche spreekt.
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IV
De wasdom, de geheime en langzame wasdom, de rijpheid en zoetheid eindelijk van het vermogen over de
taal, de altijd weerbarstige en arglistige, in grooten Stijl
to heerschen, ziedaar vreugden, zoo groot, als ternauwernood geevenaard kunnen worden en waarbij het
pessimistisch besef omtrent een wereld van plagen en
betrekkelijkheden ijdel schijnt.
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V
Dat het relaas van tal en tal van avonturen in Casanova's gedenkschriften verdicht zoude zijn, bewijst
niets tegen de eigenlijke waarde dier gedenkschriften.
Casanova was een groot kunstenaar, een meesterlijk
verteller, de schrijver van een der levendigste en bevalligste dialogen, die men lezen kan, van een proza voorts,
zoo zwierig en pittig, zoo snedig en puntig, als wij
slechts van de fijnste Franschen kennen, zielkundig
en scherpzinnig, ja diepzinnig meermalen. Wat is
het belang, de uitkomst dezer vermetele en schaamtelooze gedenkschriften ? Het eeuwig type van den don
Juan werd hier onder de eigen trekken des schrijvers
geteekend met een vaardigheid, die allicht niet meer
overtroffen zal worden. Deze Venetiaan, die tot zijn
achttiende of twintigste jaar onkundig was van een
taal, die hij later met zooveel meesterschap beheerschen zou, deze hoogelijk begaafde schelm, deze bij
uitstek kunstzinnige en vernuftige avonturier en vrouwenschender, die na zijn zeventigste jaar, misschien uit
baloorigheid, overtuigd van zijn mislukking, begon
zijn herinneringen op schrift te stellen, schiep aldus te
elfder ure tot verbazing van het menschelijk geslacht
een onsterfelijk kunstwerk.

5

VI
Wat is styleeren ? Verbloemen van eigen onmacht.
Flaubert heeft gezegd, dat de groote scheppers niet
behoefden te styleeren ; dat zou het voorrecht blijven,
het twijfelachtig voorrecht meenen wij, van de geringeren. Een vraag, die voor velen aanstootelijk zal zijn, laat
zich stellen : is Flaubert, deze groote stylist, wel een
groot schrijver geweest ? Het werk van geen meester
wellicht toont een zoo glanzende volmaaktheid, ook
niet het proza van Nietzsche. Hoe echter zoude de
matelooze, van den goddelijken waarzin, dien Plato verheerlijkt, getuigende scheppingsdrift van Nietzsche de
uiterste verzorgdheid van noode hebben, waarin Flaubert, opstandig en vertwijfeld maar heroisch, zich uitputte ten langen leste ? De groote schrijver, hij aan wien
het leven met zwaren aandrang in machtige volzinnen
ontstroomt, hoe zou hij zich vermeien in het spel van
eurhythmische verfijningen, van onnaspeurlijke spitsvondigheden, waarvan de stylist het ijdel geheim bewaart en koestert in zijn mismoedig en eerzuchtig hart ?
De stylist is zich bewust van zijn beperktheid, zijn
armoede ; hij wordt de goudsmid, de sierkunstenaar
van het woord, trachtend door de schoonheid van
den vorm zijn tekort aan innerlijken rijkdom kostelijk
te vergoeden.
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VII
Twee uitspraken
II ne faut pas s'emporter avec les femmes, c'est en
silence qu'il faut les entendre deraisonner. (Napoleon.)
Tout homme superieur doit avoir sur les femmes les
opinions de l'Orient. (Balzac.)
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VIII
Jules Barbey d'Aurevilly was een der grootste tragische
kunstenaars aller tijden. Zijn onsterfelijke naam werd
in de officieele handboeken over de geschiedenis der
Fransche letterkunde niet genoemd, waarom anders
dan omdat zijn machtige en edele geest gekant was tegen
het democratisch bewind, dat sedert de Omwenteling de
geschiedenis van Frankrijk stelselmatig had vervalscht
en waarvan de schrijvers dier handboeken de dienaren
waren. Jules Barbey d'Aurevilly was koningsgezind en
streng geloovig. Hij werd geboren uit een oud geslacht,
in de jaren, toen Napoleon zijn hoogste macht bereikt
of welhaast bereikt had ; zoo vereenigt zijn proza de
kostbare verfijning der kwijnende beschaving, waarvan
hij de verzadigde maar allerminst vermoeide nazaat
was met den luister dier heroische tijden, welker herinnering hij menigmaal in volzinnen heeft verheerlijkt,
waardoor de groote adem van dat tijdvak schijnt te
varen. Het werk van Jules Barbey d'Aurevilly behelst
tragische tooneelen, waarin deze schrijver Dostoievski
en Shakespeare evenaart. De abt de la Croix — Jugan
in l'Ensorcelee bijvoorbeeld, weliswaar schetsmatig
gebleven, is een dier geheimzinnige en betooverende
typen, waaraan Dostoievski in de figuur van Stavroguine de grootste uitgebreidheid en diepte heeft verleend. De meesterwerken van dezen grooten prozaschrijver en niet de drama's van Hugo, om ons te bepalen tot dit enkele voorbeeld, vertegenwoordigen de
Fransche Romantiek in haar wezenlijk vermogen. De
8

tragische kunstenaar breidt zijn gegevens dermate uit,
dat alle groote kunst den schijn van romantiek allicht
zou kunnen aannemen. Maar de bedachtzame en fijne
lezer zal ook bier het kaf van het koren onderscheiden.
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IX
Een der merkwaardigste en tevens een der meest kenmerkende daden van Goethe is geweest de vertaling
van Benvenuto Cellini's gedenkschriften. Deze vertaling was een openlijke en drieste erkenning, temidden
eener omgeving van benepen en verstarde voornaamheid, van zijn verwantschap, om niet to zeggen van zijn
gelijke geaardheid met den Uebermensch, gelijk de
Oudheid en de Renaissance hem hebben gekend en
gelijk Nietzsche in deze late tijden, zij het in hoogeren
zin dan hij tot dusverre was verschenen, hem als vo orbeeld heeft gesteld voor de komende geslachten.
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X
De volmaakte stoicijn heeft nooit bestaan, de volmaakte pessimist evenmin. Wij pessimisten zijn dilettanten en Schopenhauer, onze meester, bovenal, die
zijn aandeel nam aan de vreugden der aarde, zeven
decennial en langer leefde en de fluit blies. Het pessimisme van Schopenhauer mist de heilsleer, die den
kluizenaar, den heilige heeft voortgebracht. De christen
gelooft aan een hemel vol van heerlijkheden, waarmee
de fijnere Indier het versmaadt zijn Brahma, dat
immers alleen op de wijze der ontkenning kan worden
aangeduid, ijdellijk te verluchten. Ten aanzien van zulke
uitkomsten schijnt het gemakkelijk deze wereld te
ontkennen, te verguizen, te verzaken. Hoe echter
wanneer, gelijk in de wijsbegeerte van Schopenhauer,
deze uitkomsten ontbreken ? Dan wordt het pessimisme het absolute pessimisme en, gelijk alle absolute
dingen, een onding. Men ontkent het leven en bevestigt

het metterdaad. Hoe nu, zoude het ons mangelen aan
eerlijkheid, zouden wij alleen in de bevestiging des
levens onszelf kunnen zijn, wij, erfgenamen der
Grieken ?

XI
Helene Marveil is een zeer slecht geschreven boek en
veel gebrekkiger nog van samenstelling. Het behelst
tal van bladzijden, geschreven volgens den zoogenaamden naturalistischen trant, bladzijden van min of meer
juiste waarneming en beschrijving, maar zonder diepgang, zonder geestelijken inhoud, en waaraan de schoonheid eener hoogere en fijnere kunst, gelijk zij in andere
bladzijden, sch.00n aarzelend, verschijnt, geheel vreemd
is. Nochtans bereikt de schrijver van dezen mislukten
roman aan het einde van het zesde hoofdstuk een zoo
hooge stijging als in zijn later en rijper werk misschien
niet meer werd bereikt. De eenige criticus, als wij goed
zijn ingelicht, die deze stijging naar haar juiste waarde
heeft geschat, is van Eyck geweest. Het zevende hoofdstuk voorts bevat de beschrijving van Lambert Brodeck, roeiend op het meer, een enkele bladzijde, waarvan de schoonheid grooter zou zijn geweest, indien hier
de schrijver zijn proza met het volledig meesterschap
gehanteerd had, dat voor een zoo stoute proeve onontbeerlijk was. Deze beide en zeer korte gedeelten dus,
waarin de hoogere bezinning van den wijze en de
bedwelmende vreugden van het heidensch leven gelijkelijk worden gevierd, zijn het beste en waarlijk uitmuntende in dit boek, waarvan het belangrijk gegeven
buiten het bereik van den onvolwassen schrijver lag.
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XII
Aileen de geestelijk levende man weet, dat Been hooger
vreugden denkbaar zijn dan die van het bewustzijn.
Wanneer de hoogere bezinning vaardig wordt over
den eenzame, vervluchtigt zich de onrust, die zijn
menschelijken card eigen is en breidt zich in hem uit
de awipeocrOvn, die Meeresstille der Seele, waarvan
Nietzsche gewaagt en waarin het Leven een goddelijk
behagen is. Bij deze vreugden vergeleken, zijn die der
aardsche liefde Bering en deerlijk.
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XIII
Gelijk alle stroomen in de zee, zoo verliezen zich alle
verlangens in het hart des Wijzen.
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XIV
De zwaarmoedige, troostelooze, levensmoede Chateaubriand, gelijk hijzelf hem in zijn wonderschoone gedenkschriften heeft geschetst, is misschien niet meer dan een
fijne misleiding geweest. Deze gedenkschriften hebben
een legende geschapen, de legende van een lijder, die
door een goddelijke onvervuldheid voortgedreven, in
de nieuwe en de oude wereld is gaan zwerven, zich in
aardsche zaken is gaan mengen, in de veege staatkunde,
waaraan zijn hart nooit eenig aandeel zou hebben gehad,
die altijd en overal, als Bast der koningen en als arm en
eenzaam schrijver, gelijkelijk gewalgd zou hebben van
het deerlijk leven dezer wereld. Wij houden ons zeker,
dat hij in den grond geheel anders was, een roofzuchtige
en verkwistende natuur, die, door een panischen drang
gedreven, alle zeeen des levees roekeloos afschuimde.
Hij was door een zekeren, blijkbaar geerfden aanleg tot
het pessimisme bestemd ; dit natuurlijke pessimisme
is onder den druk der Kerk een ontkenning geworden, gelijk aan die, welke de groote vertegenwoordigers dier Kerk altijd hebben geleerd. Maar de christelijkheid van Chateaubriand is niet anders geweest dan een
vermomming, een verminking zoo men wil van zijn
heidendom. Ziehier een beroemd voorbeeld van het
dualisme, waarop wij enkele bladzijden vroeger wezen.
Wie heeft het leven driftiger bevestigd dan deze ontkenmer aller aardsche vreugden ? Hier werd opnieuw door
de arglistige en diepzinnige Kerk de volledige machtsontplooiing van een voornamen heiden verijdeld, een
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schoone triomph, waarvan wij de beteekenis, den
omvang met bewondering en misnoegen erkennen. In
de Oudheid zou Chateaubrand misschien als epicurist,
verzadigd, ontgoocheld, behaagziek, allengskens zijn
geeindigd.
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XV
Alleen de libertijnen kennen de echte discretie. En dit
is duidelijk. De libertijnen leven bij voortduring in
nauwelijks te ontwarren, schier onnaspeurlijke verwikkelingen. Het zwijgen is hier gebiedend ; elk woord
kan groote gevolgen hebben. Zoo is van nature de libertijn de zwijger, terwig hij tevens in toenemende mate de
waarde leert schatten van het zwijgen, waarin het
geheim verzinkt gelijk in de diepten der zeeen de goudstaven en alle de schatten der schepen, die de zee in
den stormnacht verzwelgt. Maar de libertijn is daarenboven de bepeinzer, de lichtzinnige en diepzinnige
bepeinzer der oude waarheid, dat alle dingen betrekkelijk zijn en voorts is hij de doorgronder, de diepe kenner
van het menschelijk hart, hij, de ontgoochelde en hoogmoedige, die het geheim van den ander bewaart, niet
omdat het hem onder geheimhouding werd medegedeeld, noch omdat het zijn gewoonte is geheimen te
bewaren, maar omdat dit alles onbelangrijk is, zoo
onbelangrijk als de goudstaven en alle de schatten,
die op den bodem der zee tot het einde der wereld
bedolven liggen.

Sprokkelingen 2
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XVI
Dat het Nietzsche zou zijn gelukt de menschheid te
vrijwaren voor de herleving van het geloof aan een
bovenzinnelijke wereld, is onwaarschijnlijk. Laat het
waar mogen zijn, dat het streven der menschheid haar
hell te zoeken buiten de wereld, waarin zij gedoemd is
te leven, ontstaat om te beginnen uit een verzwakking
van het oerinstinct des levens, de volstrekte ijdelheid
aller idealen omtrent een bovenzinnelijke werkelijkheid
is hiermede geenszins bewezen. De mensch, die met de
overrijke en gevaarlijke levenskracht is geladen, waarvan Nietzsche gewaagt en die hij verheerlijkt, zal enkel
vervuld zijn van de zorg deze levenskracht te ontladen
in de wereld vol gevaren, waarin hij gelukkig is te leven.
Maar de fijneren, de zwakkeren, de ziekeren zoo men
wil, die door een geringe levenskracht tot een lediggang genoopt zijn, waarvoor de gezonde, de krachtige,
de driftige alleen verachting gevoelt, zij ontdekken in
de eenzaamheid van hun lediggang nieuwe waarden :
zij leeren denken en, denkend over de wereld, waarin
zij lijden, verstaan zij allengs, dat alle dingen in deze
wereld vluchtig zijn, ontstaan en vergaan, maar niet
bestaan. Nochtans bezigen zij twee begrippen met
gelijke zekerheid : het begrip zijn en het begrip worden.
Het begrip worden is klaarblijkelijk alleen toepasselijk
op de wereld van rusteloos vliedende verschijnselen,
waarin zij leven ; zoo moet het begrip zijn zich op een
andere wereld betrekken, waarmede het bestaan eener
bovenzinnelijke werkelijkheid logisch is bewezen. De
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sterken, de roekeloozen, zij, die in hun krachtsbewustzijn zwelgen, zij kunnen het besef omtrent deze bovenzinnelijke wereld ontberen de lijdenden en eenzamen
hebben haar ontdekt. En ook al zoude Nietzsche's leer
zich uitbreiden gelijk het Bouddhisme of het Christendom, al zou de geheele aarde naar alle windstreken met
sterken zijn bevolkt, de orde der Bingen ware hiermede
niet veranderd.
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XVII
De wulpschheid eener vrouw is sours to vergelijken
met het verbijsterend en weerzinwekkend glijden van
een zware, sluipzieke, vraatzuchtige slang over den
weeken, natter, warmer bodem van een Indisch oerwoud, waarvan de roerlooze dampkring bezwangerd
is met de doodelijke geuren van prachtige gifbloemen.
De argelooze of arglistige bok, die verdwaald in dit
oord van verschrikkingen, het ijselijk schuifelen plotseling naderen hoort, versteent ; maar als hij, door welk
wonder gered, in Arcadie teruggekeerd, op zonnige
middagen het lieve vee bemint, waarmede hij gemeenzaam is, zal de herinnering aan dat uur van doodsnood
en mateloos afgrijzen zich al spoedig vervluchtigen.
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XVIII
De vervaardiger van eenig voorwerp, de schepper van
een kunstwerk zijn bij hun arbeid vervuld van een
einddoel : hun werk zoo goed mogelijk te volbrengen.
Scheppen gebeurt uit kracht van een positief beginsel
en al laat zich zeggen, dat in de zoo moeielijk te doorgronden huishouding van het heelal verwoestende
beginselen later zullen blijken een opbouwende beteekenis te hebben gehad, hiermede is al dadelijk gezegd,
dat alleen verwoest kan worden wat reeds tot stand
gebracht was en dat de daad van het scheppen aan die
der vernietiging voorafgaande is. Zoo is het scheppen
uit kracht van een ontkennend, een verwoestend beginsel, klaarblijkelijk een ongerijmdheid. Nu weten wij
sedert den Gorgias van Plato, dat alle dingen slechts
kunnen bestaan als zij goed zijn ; zijn zij dat niet, zijn
zij slecht of ondeugdelijk, op welke wijze ook, dan
sterven zij af, gaan zij te gronde. Het scheppend beginsel zou dus ook het beginsel van het goede kunnen
heeten.
Wanneer wij nu, deze dingen overwegend, denken aan
een Schepper van hemel en aarde, volgt hieruit gereedelijk, dat deze wereld de goede wereld is en dat het
slechte, het ontkennende, het verwoestende daarin allen
verschijnt om de wezenlijke waarde van het goede stet.
liger te doen uitkomen. Het slechte is onontbeerlijk
en draagt op zijn wijze bij de tot de instandhouding
van dit schoon heelal. Aldus verstaan is de Duivel de
sombere en eenzame dienaar des Heeren en wordt hij
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door Dezen met een bekommerdheid en verteedering
gevolgd, waaraan de stralende engelen Been aandeel
hebben.
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XIX
Er bestaat bij tijdgenooten een laatdunkende neiging,
Zola gering te schatten. Men legt hem velerlei ten laste :
de stelselmatigheid van zijn naturalisme, waarvan
hijzelf allerminst de zuiverste vertegenwoordiger was,
zijnde voor alles een romantische natuur, gelijk Flaubert hem vriendschappelijk en prijzend al verweet
zijn gemis aan zielkundige diepte en uitgebreidheid
ook zijn groote figuren bleven oppervlakkig en beperkt
vergeleken bij die van Balzac en Dostoievski, ja, de zielkunde gelijk zij bijvoorbeeld ontwikkeld werd in Nana
zou men zonder overdrijving onnoozel en lachwekkend
kunnen heeten. Verfijnde nazaten beroepen zich voorts
gaarne op de Goncourts, schrijvers, die niemand meer
leest, maar aan wier verfijningen degenen zich vergastten, die het verschil tusschen kracht en grofheid niet
bij machte waren te onderscheiden.
Dit alles nu is niet onjuist gelijk veel ijdel gezwets niet
onjuist is. Maar alle deze bezwaren en vele andere tasten
de wezenlijke waarde dezer onvergankelijke schepping
niet aan. Want het leven en sterven der menschen,
gelijk het zich van eeuw tot eeuw voltrekt, werd in deze
beurtelings komische en tragische kunstwerken met een
eeuwige geldigheid afgebeeld en gelijk wij onszelf in de
groote teksten der Oudheid wedervinden, zoo zal het
nageslacht luisteren naar deze machtige en teedere stem,
die den triomf des levens, een triomf over het eigen
pessimsime, op een zoo aangrijpende en heroische wijze
gezongen heeft. Want ziehier waarom het gaat : de
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intieme verteller van La joie de vivre, de Homerische
schepper van Germinal, de tragische kunstenaar, die
het stralend kunstwerk 1'Oeuvre schlep, de groote
prozaschrijver, wiens meesterwerken een somberheid
ademen, die zonder uitkomst schijnt, besluit schier
alle zijn indertijd zoo beruchte hoofdwerken met een
nadrukkelijke, hartstochtelijke bevestiging des levens.
Het gemakkelijk optimisme der latere en zwakkere
werken kan bier buiten beschouwing blijven, zij zijn
niet belangrijk voor de juiste schatting van des meesters
wezenlijke beteekenis. Ook al zou hij tien jaar eerder
zijn gestorven, hij ware niet minder de groote schepper
geweest, die, doordrongen van het hachelijk gelag, dat
het leven is op deze aarde en van de boosheid der menschelijke natuur, nochtans het leven verheerlijkt, waarom anders dan uit kracht van zijn machtigen scheppingsdrang, beseffend, dat in het scheppen zelf de zin des
levens zich metterdaad openbaart. Daarom valt het te
betreuren dat na den Rougon-Macquart zijn werken zich
in neergaande lijn bewogen. Wanneer de volledige verheerlijking des levens, gelijk deze al te lijvige geschriften Naar beoogden te geven, beschreven was met
dezelfde middelen, waarmede bijvoorbeeld de drie genoemde boeken geschreven zijn, dan zou het geheele
werk een kroon rijk geworden zijn, waarvan wij echter,
gezien de niet te overtreffen grootheid der werken uit
den rijpen wasdom, de afwezigheid niet al te zeer
behoeven te betreuren.
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XX
De libertijn is de arglistige en mistroostige speurder
naar de laatste zwakheid in de vrouwelijke ziel. Wanneer hij haar bereikt en overwonnen heeft, deze laatste
zwakheid, heeft zich zijn arglistigheid opnieuw verfijnd, zijn mistroostigheid echter verdiept. Gering is de
dunk, waarmede de libertijn zich tegenover zijn medemenschen verhoudt ; hij, de delver der laatste zwakheden, overziet de wereld en zichzelf met somberen blik.
Want alle triomfen over de laatste zwakheden beduiden
almede nederlagen der eigen ziel. Zoo is zijn diepste wezen
op de stralende voorbeelden, waarop de menschheid
zich verhoovaardigt zonder hen na te volgen. Tot hen
verheft zich de liefde, waarvan zijn diepste hart is vervuld en, daar zij eeuwig en volstrekt zijn gelijk de Godheid zelve, die zij openbaren, is de invloed, dien zij doen
nederdalen harmonisch als een genade. Bevangen in de
triomfen der laatste zwakheden, herdenkt de libertijn
de hooge uren, in eenzaamheid gesleten, waarin de zegen
der goden zijn deel was en hij gevoelt zich ongelukkig. Totdat hij de zachte heldin ontmoet, wier laatste
zwakheid hij niet vermag te overwonnen ; en, teruggekeerd in het paradijs der eenzaamheid, herdenkt hij
haar met een dankbaarheid, waarvan de verheffing die
zijner liefde voor de goden welhaast evenaart.
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XXI
Het geheim der aantrekking, die het Bouddhisme op
vele Westerlingen oefent, schuilt misschien, behalve in
de ontkenning, waaraan Europeesche pessimisten zich
gaarne al dan niet verzadigen, in de redelijkheid van
dezen godsdienst. Alle wendingen der hoofdgedachte,
die op den idealen eindstaat is gericht, worden door den
geest met groote zekerheid gevolgd, gelijk de Idee van
het Goede, einddoel der platonische dialectiek, niet
minder stellig is te benaderen. Het rechtzinnig Christendom is gegrondvest op de stelling : credo quia absur..
dum. Maar deze stelling wordt den geest opgelegd
gelijk den mensch een juk en de rede is redelijk genoeg
om te erkennen, dat geheele orden van dingen buiten
haar bereik vallen. Zie Spinoza, die leerde, dat God uit
kracht van zijn oneindig wezen zich in oneindig vele
attributen vermag te openbaren, waarvan niet meer
dan een tweetal, denken en uitgebreidheid, ons stervelingen werden geopenbaard.
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XXII
Het is onwaarschijnlijk, dat de schrijver van Helene
Marveil de figuur van Lambert Brodeck weer ter hand
zal nemen. Deze groote figuur schijnt al te zeer mislukt.
De ergste misslag was van een zoo centrale gestalte een
dichter te maken, den dichter van een treurspel over
„Marcus Brutus, den stoischen held, die, het heil van
van Rome stellend boven het leven van Caesar, dezen
versloeg," een treurspel voorts, dat hijzelf in het
Fransch zou hebben vertaald en dat in een schouwburg te Parijs niet zonder bijval zou zijn gespeeld. Dit
alles is wel heel dwaas en daarenboven overtollig.
Lambert Brodeck is voor alles de volledige en gelukkige
mensch, de in schoonheid en vreugde levende, de edele,
die volgens het woord van Nietzsche niet zondigt. Zijn
dichterschap was in het algemeener kunstenaarsschap
verondersteld en opgeheven van hen, die het eigen leven
tot een kunstwerk maken. Zijn begaafdheid en vaardigheid in vele kunsten zou op een verholen, verbloemde
wijze fijner, dieper zijn bericht. Nu words de lezer
veeleer misleid omtrent zijn wezenlijken zin, terwijl de
onhandige nadruk, waarmee de schrijver zijn belangrijkheid als treurspeldichter vaststelt hem bijna reeds
belachelijk maakt. Zoo rest den schrijver weinig anders
dan een herschepping onder een anderen mart ' .
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XXIII
Dieper dan de man is de vrouw bevangen, verzonken
in de natuur. Zoo is haar geestelijke aanleg geringer,
gelijk haar geestelijke opkomst later dan die van den
man, twee voorwaarden, die het gemis aan gevoel voor
afstand bepalen, dat bijna alle vrouwen in geestelijke
zaken kenmerkt.
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XXIV
De jonge kunstenaar, die in het besef zijner onwetendheid boekdeel na boekdeel verslindt, overschat de
geleerdheid, die hij ten leste zal blijken te kunnen ontberen. De bespiegeling der groote wijsgeerige stelsels,
een uitgebreide letterkundige belezenheid, het overzicht der wereldgeschiedenis zoowel als dat der natuurwetenschappen en de bizondere studie van een dezer,
alle deze dingen zullen stellig dienen het kunstwerk
rijkelijk te stoffeeren, dat door hem eerlang tot stand zal
worden gebracht ; alleen, de wezenlijke waarde van dat
kunstwerk zullen zij allerminst bepalen. Immers, uit
kracht der scheppende verbeelding ontstaat het groote
kunstwerk en de vurigheid dezer verbeelding is van
de veelzijdigheid der kennis niet afhankelijk. De
belangstelling van den scheppenden kunstenaar pleegt
natuurlijkerwijze verscheiden en uitgebreid te zijn
en zich te bewegen ook ver buiten de grenzen, die
hem oogenschijnlijk waren toegewezen. Maar ook al
zoude zijn algemeene kennis de grootste leemten
toonen, onjuist ware de stelling, dat het meesterwerk
van zijn rijpen leeftijd aan glans zou hebben gewonnen, wanneer gezegde leemten aangevuld zouden zijn
geweest.
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XXV
Het diepste wezen van den Don Juan kan toch nooit
worden onthuld. De kunstenaar moet in gebreke blijven tegenover een zoo samengestelde en onbepaalbare,
een zoo raadselachtige en betooverende figuur. De
naturalistische klakkeloosheid van een vorig tijdvak
zoude hier niet baten, integendeel. De diepste dingen
worden niet gezegd, alleen te raden gegeven en de diepzinnige lezer vermeit zich mijmerend en twijfelend in de
juistheid zijner gissing.
De Don Juan is de zedelooze, in wien de zedeloosheid
van den voorgeschiedkundigen mensch en van den
veroveraar, den aanvoerder der heirscharen, die geheele
volkeren offert aan zijn heerschzucht, verfijnd en verbloemd is herleefd. Casanova heeft hem dicht benaderd,
dichter misschien dan eenig ander, alleen met behulp
van middelen, gelijk de schoonheid ze niet altijd gedoogt. In Zur Genealogie der Moral, misschien zijn
geniaalsten arbeid en waarin meer dan in den dikwerf
rhetorischen Zarathustra het groote proza van dezen
grooten schrijver wordt gevonden, heeft Nietzsche
betoogd, dat het geweten niet anders zou zijn dan het
oerinstinct van het opperdier, mensch geheeten, dat, ten
gevolge eener gaandeweg zich ordenende samenleving
niet langer . bij machte zich naar buiten vrijelijk te ontladen, voortaan. tegen. den drager zelf van dat instinct
zijn doodelijke werking zouxichten. De voorgeschiedkundige .rilensch was gewetenloos gelijk de groote veroveraar, Iii .wien zijn oerkracht is herleefd. De over30

winningen en veroveringen van den Don Juan geschieden temidden eener geordende samenleving, waarvan
hijzelf een der zwierigste vertegenwoordigers is. Maar
de verhoudingen, waarin hij zich beweegt, zijn zoo
beperkt, dat zijn wereld een waterdroppel gelijkt, terwig die van den veroveraar to vergelijken is met de
groote stroomen, die van hun oorsprong tot de zee hun
machtigen weg vervolgen. Maar in de kleine en in de
groote verhoudingen, waarin de Don Juan en de veroveraar gewetenloos, verwoestend en herscheppend
omgaan, gelden dezelfde eeuwige wetten, die het lijden
en de vreugden der enkelen en der talloozen bepalen.
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XXVI
Welke zullen de deugden van het jonge meisje zijn,
die den libertijn het teederst ontroeren? Haar ingetogenheid en haar onbedorvenheid zullen hem feilloos
ontwapenen, totdat hij, verlaten en bekommerd, een
zwoelen, paersen avond, wanneer de valleien weerklinken van het smartelijk hinneken der bronstige eenhoornen, zich het slot herinnert van den toovenaar,
waarin giffen bereid worden, die onnaspeurlijk zijn.
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XXVII.
De egel is een wijs Bier. Hij leeft in eenzaamheid en
verlaat deze alleen, wanneer de natuur hem dringt
zich een moer te zoeken. Maar zoodra de paringstijd
verstreken is, keert hij terug in de eenzaamheid om
dezelve te genieten tot het volgend voorjaar.
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XXVIII
Het wezen aller liefde tusschen man en vrouw is barmhartigheid en wanneer dit wezen ontbreekt, zal elke
liefde in de hel der zinnelijkheid verteerd worden.
Een liefde, waarvan de zinnelijkheid is afgestorven en
die nu ganschelijk zuiver en edel is geworden, verwarmt
het leven der beide gelukkigen, zooals een gulden
herfstzon de verzadigde natuur. Een dergelijke liefde
zal den geest niet meer belagen en den vrede der ziel
integendeel verinnigen. Haar verknochtheid openbaart
als diepste wezen een deernis, den afglans gelijkend der
ontferming, waarvan het Evangelie gewaagt en waarmede de Verlosser het lijden der wereld beschouwt.
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XXIX
Uit kracht van welke diepe redenen beoefent de dichter, de prozaschrijver de wijsbegeerte ? Zooals de
geloovige is de wijsgeer vervuld van het heimwee naar
de Waarheid. De genade zal den godvruchtige de Waarheid openbaren, de naar wijsheid strevende zal Haar
door zijn rede deelachtig worden. De dichter, de prozaschrijver bekreunt zich niet om de Waarheid, de kunstenaar is van de Schoonheid alleen vervuld. Hij leest en
herleest de groote stelsels met een hartstocht, een geestdrift, die tot zijn eigen verwondering de vervoeringen
overtreffen, welke hem bij het lezen der edelste verzen
bewogen. Want de groote denker is de groote dichter,
die niet een wereld van goden en helden ontrolt, integendeel een ideeEnrijk, waarvan de verheven aanschouwing alleen zijn diepste schoonheidsdorst verzadigt.
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XXX
Zij, die den wrok kennen, den diepen wrok, die het
Leven versombert en het hart vergiftigt, zij lijden misschien nog erger onder een ander besef, het besef
hunner onvoornaamheid.

36

XXXI
Couperus is waarschijnlijk een der fijnste kenners
der Oudheid en der Renaissance geweest ; de speurzin,
waarmede hij vooral de Latijnsche ziel doorgrondde,
is bewonderenswaardig. Daarom is het te verwonderen,
dat de vorm van dezen minnaar der klassieke schoonheid zoo geheel on-klassiek was. Terwijl in de kleinere
geschriften, bijvoorbeeld de kronieken, die in het
Vaderland verschenen, zijn proza menigmaal verrassend
van eenvoud en bevalligheid was, toonen ons veeal
zijn groote werken een uitermate gekunstelden stijl,
vooral wanneer hij de voorliefde, die hem kenmerkte,
tot het onwaarschijnlijke, legendarische, Aziatische
tot uiting bracht. Hier is geen sprake meer van eenvoud, om van strengheid niet te spreken ; dit proza
wemelt van schrikkelijke barbarismen, en de verhaler
schroomt niet ook de ergste germanismen te gebruiken ; de bouw is willekeurig, de doorgaans gewrongen, overladen voizinnen missen elk zuiver rhythme,
tenzij het een enkele maal onverhoeds en welluidend
hoorbaar wordt. Als het waar is, dat het schoone proza
een zaak is van eurythmie en bondigheid, dan is het
proza van Couperus zelden schoon te noemen. Als het
verder waar is, dat het streven van een tijdvak naar
meer zelfbepaling en zelfbeheersching in de gebondenheid van den prozaschrijver bijvoorbeeld tot uiting
komt, dan blijkt die aandrift tot herstel niet uit de talrijke geschriften van dezen genialen schrijver, waarmede wij beoogen een kenschets van ziin werk en
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geenszins een ethisch oordeel. Met dat al zijn wij hem
oneindiglijk dankbaar voor de matelooze en vaak verblindende vergezichten, die hij ons heeft geopend.
Stroomen van kleur en Licht werden door hem in dui,
zelingwekkenden overvloed uitgestort over de grijze
beemden der vaderlandsche letterkunde , een zeldzame
warreling van stralende gestalten, goden, daemonen,
helden, verbijsterde het vroede Holland, dat, in zijn
burgerlijke eer getast, zich wantrouwend en vijandig,
ja geringschattend verhield tegenover deze scharen roekelooze, al to schitterende vreemdelingen. Couperus
was in den vaderlandschen hof een uitheemsche, prachtige vogel, waarvan de hooge en schelle zangen de
bezadigde en gematigde liederen der anderen telkens
opnieuw triomfeerend overstemde.
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XXXII
De kleine treurspeldichters, die oudtijds in de schaduw
van Corneille en Racine met naarstigheid hun holle
rederijkersstukken rijmden, bleven schaarsch ten slotte,
vergeleken bij het heir van burgerlieden en jonge dochters, dat sedert decennien het muffe gezinsleven hunner
kringen als ook dat der kleine luyden met een niet te
stuiten aandrang beschrijft. Ten alien tijde stellig
zullen indringers geslopen zijn in het gilde der dichters,
zooals een gemeene mosch zich mengt in de koren der
zangvogels. Helaas, wie kan nog het zingen hooren der
hooggestemde, reikhalzende vogels temidden van het
gekwetter, dat hun edele zangen overstemt niet alleen,
maar oorverdoovend zelfs voor den voorbijganger is.
Zola, een der grootste scheppers alley tijden, lien wij
niet moede zullen worden te bewonderen, draagt van
dit alles de zware schuld, om eens onhistorisch te spreken. Hij heeft de deerlijke stelling verkondigd, dat het
leven van den gemiddelden man belangrijker zou zijn
dan dat van den held, van den wijze, van den heilige.
Het alledaagsche leven, het alledaagsche gedoe op straat
en in huffs en overal, waar de gemeene man huishoudt
en omgaat, dat alleen zou waarlijk belangwekkend
zijn ? Zola zelf, uit kracht van zijn machtigen scheppingsdrang, verloochende gemakkelijk keer op keer dit belachelijk en verfoeielijk, dit doodelijk beginsel. Wat
echter was gebeurd ? Welk schrikkelijk feit had zich
voltrokken ? De gemeene man had den gemeenen man
gevonden en de Muze slempte en zwelgde gelijk een
hoer op het plebejisch bacchanaal.
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Het proza van den styleerenden prozaschrijver is
samengesteld uit woorden, waarvan de letters of lettergreperi gelijk of evenredig zijn, terwij1 deze woorden,
wanneer zij zich in opgaande of neergaande lijn bewegen, trapsgewijze stijgen en dalen. Wanneer bij voorbeeld de styleerende prozaschrijver vier kleine woorden elk van een lettergreep moet gebruiken, dan zal
hij zorg dragen, dat deze kleine woorden elkaar paarsgewijze volgen, al naarmate hun letters even of oneven
in aantal zullen zijn en voorts in geregelde of wisselende
verhoudingen : a b c d, of a c b d, om ons te bepalen
tot dit grondschema. Hij heeft na lang zwoegen, door
de intuitie geleid, door de ervaring overtuigd, volgens
deze bedachtzame arbeidswijze een proza voortgebracht,
waarvan het rhythme zuiver en vast is, waarvan de
voordracht het ademhalen niet bemoeielijkt. Een gevaar
intusschen dezer werkzijze is, dat de bladzijde het
karakter eener sierproeve zou kunnen aannemen,
waarvan alleen het ingewijde oog den verborgen
samenhang der kunstige motieven zou vermogen te
onderscheiden. Maar de scheppingsdrift van den
kunstenaar doorgloeit ook dit sierwerk en dan, hij
zal bij tijd en wijle, verpoozend en arglistig, door
motieven vol willekeur den ban van zooveel strengheid slaken.
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XXXIV
Het schouwspel der menschelijke laaghartigheid drijft
tot toorn. Weinigen echter bezinnen zich en herdenken het oud verhaal, waarin de schrijver ons leert,
hoe Jezus de vertoornde menigte, gelijk zij zich ver
dringt om de overspelige en ongelukkige, verstrooit.
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Wanneer de geliefde is heengegaan voor altijd, dan
treurt het hart , en de geest, plotseling bijgeloovig,
beoefent de okkulte praktijken, die het onkenbare
openbaren, waarin de zielen zweven en zweven, totdat
zij zich vervluchtigen allengs in sferen, die onkenbaarder dan het onkenbare zijn.
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XXXVI
Deugd veronderstelt strijd ; de polygame man, die
uit kracht van een zedelijk beginsel zijn driftige natuur
overwint en trouw blijft aan zijn gade, is deugdzaam.
Deze gade echter, de liefderijke, toegewijde, zachtzinnige, die geenszins behoeft te strijden om trouw te
zijn, is zij deugdzaam gelijk de strijdende held, haar
echtgenoot ? Hier behoeft geen sterke wil een karakter
te beitelen ; zij is kuisch zooals de bloemen geuren,
zooals de winden zingen door het woud en haar geheim,
haar diep geheim is de zuivere levenswil, dien zij volgt
en waarvan de geest de verborgen en scheppende eenheid nog niet heeft verdeeld, verzwakt.
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XXXVII
De vrouw is dikwerf de papegaai van den echtgenoot,
vooral als zij moeder is van kleine papegaaien. Dan
spreidt het gezinshoofd, in de stilte van den avond,
onder het bewonderend oog der papegaaien, den
luister van zijn pauwestaart. Vol krakeel en rumoer,
vol spel en schal overdag, herwint het zonnig vogelhuis
zijn stilte tegen den avond, wanneer de bedachtzame
schreden van den veelal onzichtbaren pauw weer
hoorbaar worden, schreden, die van dit tierig leven
het verborgen rhythme bepalen.
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XXXVIII
Nietzsche heeft naar aanleiding van Spinoza's stelling,
dat des menschen diepste aandrift de aandrift is in zichzelf te volharden, de opmerking gemaakt, dat Spinoza,
zij het in alle onbewustheid, deze stelling met zooveel
nadruk verkondigde, omdat hijzelf lijdend was aan
tering, gedoemd een vroegen dood te sterven. Als dit
waar is, last zich zeggen, dat Nietzsche, waarschijnlijk
even onbewust, den machtige heeft verheerlijkt, waarom anders dan uit kracht van geheel dezelfde aandrift,
hij, de diepe lijder, die in zijn eenzaamheid het nauwelijks vermocht zich staande te houden en geestelijk
onderging met tragisch geweld op denzelfden leeftijd,
waarop Spinoza vreedzaam stied.
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XXXIX
Een der boeken, die wij met voorliefde telkens opnieuw
herlezen, is Notre Coeur, de laatste roman, dien Guy de
Maupassant voleindigd heeft. Het voorgevoel der verschrikking, die hem brak in de prangende vruchtbaarheid van zijn vollen wasdom, het besef van den naderenden waanzin, die zijn verstand bijwijlen reeds deed
weifelen, bepaalt misschien den toon van plechtige
droefenis, die zoo sidderend, het dunkt ons, in Been
zijner vroegere geschriften hoorbaar was, de gelatenheid, de edele somberheid van den held, die het erode
nabij voelt, terwijl het Leven hem roept met duizend
stemmen.
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XL
Wij verkiezen de zuivere tonen der geringe schalmei
boven den koperen bekkenslag, die het gepeupel verbijstert ; wij verkiezen het stille aanzien, dat Maurice de
Guerin bij alle kenners geniet, boven den roem van
Victor Hugo.
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XLI
Synthetisch is de geaardheid van elk meesterwerk. De
zwakke schrijver ontleedt, zonder tot een synthese to
geraken en brengt doode dingen voort. De groote
kunstenaar integendeel schept, gelijk het leven zelf,
organische vormen, waarvan de samenstelling door de
ontleding van anderen later wordt bepaald.
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XLII
Wanneer de geuren der takkenbosschen overwaaien,
waarmede het bakkertje zijn oven verhit en de
bedauwde en stralende morgen parelt van droppelen
en gezangen, dan voegt het gebruik der amethistkleurige, welriekende aluinstift niet meer, die men
boven het straatgedruisch der groote stad hanteert.

Sprokkelingen 4

49

XLIII
De jongeling is hoogmoedig en zwelgt in zijn intellectualistische hoovaardijen. Hij draagt het leven als
een lichten last, waarnaar hij soms omziet, onverschillig of geringschattend, terloops zoo over zijn schouder heen. Hij hoort de kleine luyden om hem heen het
leven prijzen en daar de kleine luyden hem uitermate
prikkelen en ontstemmen, is hij geneigd de bevestiging des levens als een gemeenplaats te beschouwen.
Zoo verdiept hij zich bij voorkeur in de ontkennende
teksten, gelijk zij door de meesters van het pessimisme
zijn nagelaten. Intusschen, de jaren gaan voorbij, de
jongeling rijpt, en zwaarder dan het aanvankelijk zoo
gemakkelijk te dragen leven, drukt hem nu het gewicht
eener kennis, waarvan hij de juistheid nog niet heeft
beproefd met het eigen hart. Hij ondervindt tegenspoed,
vergaart droefenis en bitterheid en zie, naar gelang zijn
ervaringen de ontkenningen der meesters oogenschijnlijk staven, voelt hij uit de diepten der ziel een aandrift
wassen, de aandrift het leven tot elken prijs te bevestigen. En hij verstaat allengs, dat deze aandrift de aandrift van het leven zelf is, gelijk het in den oertijd de
eerste bezielde vormen beitelde in de weerbarstige stof.
Dieper dan het geheim van den dood was het geheim
van het leven ; de dood geleek den nacht, den winter,
waarin de vormen des levens verhuld of verstard
lagen om straks te ontwaken tot nieuwe bedrijvigheid, te herbloeien tot nieuwe pracht.
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XLIV
De hoofdstukken in De Verliefde Ezel, waarin de
schrijver ons vertelt, hoe het arme beest wordt afgebeuld en mishandeld door de menschen, behooren
stellig tot het allerbeste, dat Couperus heeft geschreven.
Met ongemeene scherpte worden hier de laagheid en
kwelzucht van menschen tegenover dieren beschreven
en gehekeld, maar gehekeld op de stilzwijgende wijze,
die den echten kunstenaar kenmerkt. Het relaas is geheel verstoken van alle inmenging des schrijvers, waaruit zijn toorn zou blijken ; de bloote mededeeling der
schrikkelijke feiten zegt genoeg. Ziehier een hoofdstuk
uit een ongeschreven geschiedenis, de lijdensgeschiedenis der huisdieren, die erger dan hun wilde soortgenooten lijden. Deze wel is waar worden besprongen
en verslonden door de sterkeren, maar de bloeddorst
van het roofdier is enkelvoudig, terwijl de boosheid
van den meester, die zijn huisdier doet lijden, samengesteld en verfijnd is. Deze bladzijden stemmen hen
misschien vooral tot somberheid, die op weg waren zich
to verwijderen van het pessimisme , zij bevestigen de
hachelijkheid van een bestaan, waarvan het wijsgeerig,
aesthetisch overzicht den geest mag betooveren, maar
waarvan de jammerlijke werkelijkheid, in onderdeelen
waargenomen, dien Olympischen blik meermalen zal
doen weifelen.
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XLV
De gemiddelde zielen zijn het meest door smart gebaat.
De aanhoudende druk van een Teed verfijnt en de
lijdende uitdrukking van een gezicht kan, naarmate zij
zich bestendigt, edel, van een mijmerzieke schoonheid
worden. Nu echter worden de oorzaken der diepe
smart opgeheven, het geluk vervangt den langen kommer. Dan ziet men dikwerf de fijne en matte trekken
gaandeweg vergroven, de diepe blikken ledig worden,
de ingetogen stemmen hard en druk en omvangrijk,
welgedaan het mager lichaam, waarvan de aanblik
vroeger tragisch was. De ziel vervlakt en, uit de
krochten, waaronder de gehenna zich raden liet,
teruggekeerd, Leven de gemiddelde zielen in pret en
welstand verder.
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XLVI
De planten verkeeren in een staat van verdooving, to
verklaren uit het afsterven der aandrift, die het leven
in andere ontwikkelingsbanen verder heeft gestuwd.
Zoo slaapt in het plantenrijk het bewustzijn een diepen
slaap ; hetzij de eik door den bliksem wordt geveld,
hetzij de beslijkte ezelhoef de zachte bloem vertrapt,
hetzij de ruige tongen der weidende runderen de sappige grassen ontrukken aan den zwaren bodem, hetzij
de sprinkhanen in Oostersche landen de oogsten verdelgen of de hagelstormen de wijngaarden teisteren in
de zuidelijke streken, bij alle deze Bingen blijven de
gewassen verstoken van pijn, want zij slapen hun
droomloos bestaan, zij zijn de onverlosten, zij kennen
den morgen niet, waarin anderen ontwaken tot een
verlossing, die een beproeving is.
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XLVII
De moedertaal is een schatkamer, waarin een ieder
kan vinden wat van zijn gading is ; oude schatten,
die alle de eenvoud zelve zullen blijken en die hernieuwden glans verkrijgen, wanneer zij op de juiste
wijze worden geplaatst. Voor ieder ding bestaat een
woord, dat gezegd ding ten volle uitdrukt en zoolang
men dit woord niet heeft gevonden, zal elke uitdrukking gebrekkig blijven. Het verstandelijk zoeken naar
nieuwe uitdrukkingen, die den indruk scherper zouden
prenten in de ongeloovige of twijfelzuchtige ziel van
den lezer, het koppelen van gangbare woorden tot
nieuwe, die veelal monsters zijn, het verraadt zwakte,
onmacht altemaal. Een goede inval zij daarom niet versmaad. Emants heeft gewaagd van een stoomtram, die
voorbij rupste, welke beweging meer bepaaldelijk werd
veroorzaakt door de flauwe helling, die gezegd vervoermiddel afstoof. Uitstekende vondst ! Het brullen
echter van den leeuw zal ten alien tijde schrikwekkender klinken, dan het bolderen van zijn donderbrul,
gelijk Couperus, zij het in een andere schikking van
woorden, zegt in Herakles. De vaderen zouden zich
mistroostig verwonderd hebben, wanneer zij gelezen
hadden van krekelen die trillerden, gelijk Couperus
eveneens gaarne_ zegt, zij, die ''zoo vertrouwd waren met
het sjirpen der krekels in de yadgrjandsche tuinen en
velden tot last in den herfst„ Welken zin ook kan het
hebben to .gevs4gen niet van' de kwijnende en teedere,
maar yap. de kwijn-teerebevalligheid der wilgen, door
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dezen schrijver waargenomen in Japan ? Elk woord
heeft zijn geschiedenis, zijn oude, lange geschiedenis ;
elk woord heeft een ziel en zooals het gaat in het leven
der menschen, waarin een elk pas zijn volle waarde
bereikt, wanneer zijn wezen zich zuiverlijk kan ontvouwen, zoo gaat het in het leven der woorden. Gelijk
in stem of gebaar en houding van zekere nazaten van
voorname geslachten, oude graties bijwijlen opnieuw
hoorbaar en zichtbaar worden, zoo herleven menigmaal
in oude woorden met een wonderlijke bevalligheid de
liefde en de eerbied, waarmee de dichters uit onzen
grooten tijd deze woorden hebben gekoesterd en gebezigd, zoodat deze liefde, deze eerbied gedrongen en verzonken zijn in het diepste wezen der aldus gewijde,
glanzende woorden.
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XLVIII
Het booze is onontbeerlijk voor de ziel van den kunstenaar. Het verhevigt meermalen de spanning zijner scheppende vermogens en hij steigert omhoog naar toppen,
die hij in het kalme, het goede leven niet bereikt zou
hebben. De kunstenaar is, uit kracht van zijn diepste,
scheppende wezen, zedeloos, als zoodanig de erfvijand
der maatschappij, waarvan de openbare orde door de
goede zede van den burger wordt bepaald.
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XLIX
Wij wagen een aanteekening bij een bladzijde van het
meesterwerk, dat een nieuwe richting in ons denken
heeft bepaald. Wij lezen op blz. 165 van l'Evolution
creatrice : De plus, on pourrait se demander si l'intelligence n'aurait pas pour fonction de diviser, plus encore
que d'unir. En wij herinneren ons in dit verband een
bezoek bij Bolland. Wij waren alleen met den geweldenaar, in de achterkamer van zijn woning op den Ouden
Singel, een zonnigen voorjaarsdag ; de deurramen
stonden wagenwijd open op den tuin. „De tegenstelling," zoo leerde de groote man, „tusschen verstand
en rede is de volgende : het verstand ontleedt, scheidt,
verdeelt. De volksmond zegt, wie tot de jaren des verstands is gekomen, is tot de jaren des onderscheids
gekomen. De rede daarentegen vereenigt de uitkomsten
van het scheidend verstand. Verstand en rede verhouden zich gelijk analyse en synthese". Wij zijn in het
licht dezer bepaling verstand en rede blijven beschouwen en verbaasden ons derhalve bij de uitspraak van
Bergson, dat de taak der intelligentie veeleer scheidend
dan vereenigend was. Nergens blijkt uit den tekst, dat
door den machtigen en edelen denker, den grooten
prozaschrijver een welomschreven tegenstelling tusschen verstand en rede wordt erkend, hetgeen ook in
het kader van zijn betoog niet behoeft. Immers, Bergson
ontwikkelt en met welk meesterschap, alleen de stelling, dat het menschelijk verstand van nature niet op
de gedachte, maar op de handeling is gericht, meer
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bepaaldelijk op de vervaardiging van voorwerpen om
te beginnen, die den eersten mensch, verstoken van
gemakken, te stade zouden komen. Het verstand, aldus
begrepen, is inderdaad analytisch ; bier kan nog Been
sprake zijn van eene synthetische rede. Let echter wel,
dat hiermede strikt genomen niets gezegd is tegen de
stelling, gelijk Bolland Naar omschreef. Het verstand
en de rede zouden, behalve in geaardheid, enkel en
vooral in tijdsorde verschillen. De rede is later dan
het verstand.
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L
Hoe is het te verklaren, dat een zedelijke afgestomptheid met een allerfijnste gevoeligheid voor alles wat
schoon is, edel en verheven, kan samen gaan ? De
schoone dingen des levens, de meesterwerken aller
tijden zullen den libertijn altijd aandachtig en bewogen,
dikwerf verheerlijkt vinden. Hij zal zich tegenover de
figuur van den Verlosser bezinnen met een vroomheid,
waarvan de diepte die van menigen geloovige zal overtreffen en hij verkeert in de hooge uren der wijsgeerige
bespiegeling de Platonische Drievuldigheid van het
goede, het schoone, het ware leven. Hij, die de wereldgeschiedenis heeft gevolgd van of het schrikkelijk oerbegin tot het deerlijk einde, hij wien de aanblik van den
jammer der aarde den zin, den diepen zin van een godsdienst heeft geopenbaard, waarin voor alles de ontferming wordt gepredikt, hoe is het te verklaren, dat zijn
eigen leven vol is van ontrouw, misleading, verraad ? En dat de stellige begrippen omtrent hetgeen goed
en kwaad is, gaandeweg zijn uitgewischt in zijn hart ?
Het bedrog eener geliefde vervulde hem in zijn jonge
jaren met verlegenheid en schaamte ; nu pleegt hij
ontrouw zonder dat zijn innerlijke rust verstoord wordt.
Hij leeft gelijk een Oosterling ; vele vrouwen tegelijk
bezit hij en bemint hij en wanneer bij geval een drama
gebeurt, dan zegt hij zich met overtuiging in de diepe
stilte van zijn hart dat het Oosten gelijk heeft tegenover
het Westen. Zoo keert zijn natuur terug tot het aloud
instinct en leeft hij vijandig temidden eener samen59

leving, die andere beginselen verkondigt, schoon verwaarloost. Nu rijst de vraag of hier nog sprake van een
zedelijke afgestomptheid kan zijn en niet veeleer van
het hervinden en toepassen eener levenshouding, die
voor het overige een andere samenleving veronderstelt
en waarbij de moreele begrippen, ingescherpt sedert
kinderjaren, aanslibbingen blijken, die gemakkelijk
afschilferen. Da deze Oostersche oplossing van het
vraagstuk een ander vraagstuk, dat der zelfbeheersching,
ontwijkt, zij hier erkend en dat de Westersche oplossing de Oostersche overtreft in hooge gezindheid,
eveneens. Wij hebben hier alleen getracht in de zeldzame innerlijke gesteldheid van den onbestendigen en
samengestelden mensch, libertijn geheeten, dieper door
to dringen.

60

LI
De Gothische kathedralen, oudtijds gebouwd door een
yolk van arbeiders en kunstenaars, verheffen zich to
midden der steden, hoog boven het lawijt der straat.
De Grieken bouwden hun heiligdommen in de eenzaamheid van het gebergte of van het woud. Welken
diepen zin verbergt deze tegenstelling ?
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LII
Hoedt u voor den koekoek, den misleidenden vogel,
die tegen den morgen, wanneer de vogels nog slapen
in het woud, zijn eentonigen en welluidenden roep verheft en de vreugde des levens in zware golven doet
stroomen door het hart van den mistroostige, zoodat
hij, gesterkt, zich gereed maakt voor de reis, waarvoor
hij aanvankelijk was teruggedeinsd en waarin hij eerlang zal ondergaan.
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LIII
Zij, die kennis hebben genomen van de biologische
wet betreffende de ontwikkelingslijn, waarin het leven
zich beweegt en die aanvankelijk meenden, dat het
leven zich in gestadig opgaande lijn bewoog, zullen zich
pijnlijk bevreemd en teleurgesteld gevoeld hebben ; het
is hun duidelijk geworden, dat hun geloof aan een
ideale menschheid een waanvoorstelling was. De lijn,
waarin het leven zich beweegt, is een beurtelings stijgende en dalende ; een nieuwe stijging kan weliswaar
het hoogtepunt eener vorige overtreffen, zij zal gevolgd
worden door een nieuwe daling onvermijdelijkerwijze. Er zijn tijden geweest, waarin een deel der
menschheid leefde op een hooger plan dan zij doorgaans pleegt to doen ; deze tijden zijn voorbijgegaan
gelijk alle dingen voorbij gaan in den eeuwigen stroom
van het worden, die het leven is. Zoo is het geloof aan
de onbegrensde mogelijkheid der volmaking van het
menschelijk geslacht de ijdelheid zelve. Dit alles kan
stemmen tot mistroostigheid ; immers het beduidt de
bestendiging der eindelooze reeks verschrikkingen, die
met korte tusschenpoozen de wereldgeschiedenis geweest is, de bestendiging van den oorlog, die volgens
den geenszins Duistere van Ephese het wezen des levens
is, de bevestiging der waarheid door Schopenhauer
geformuleerd, dat de natuur het worstelperk is, waarin
de hoogere levensvormen de lagere overwinnen en verslinden, hetgeen smart en smart en smart beduidt. En
aangezien het waarschijnlijk is, gezien de kennis, waar63

over wij beschikken, dat het leven op andere planeten
zich voltrekt volgens dezelfde wetten, die het le ven
hier op aarde bepalen, al mogen de vormen des levens
op gindsche planeten geheel verschillend van de onze
zijn, dit alles beduidt dat voor onze toenemende mistroostigheid geen grenzen noch woorden zijn. Deze
planeet is zonder einddoel en de kosmos is zonder einddoel. Hoe nu ? Zou einddoel een zinledig begrip zijn en
dat wij nochtans bezigen ? En hier onthult zich de
diepste zin des levens : alle vormen van het leven vanaf
het kleinste microcosmisch organisme tot het grootste zonnestelsel, vanaf een amoebe tot den Uebermensch, zij alle zijn onmisbaar in het oneindig verband,
waarin zij samen werken tot het bestand van het heelal,
hetwelk zijn einddoel is. En aan alle levende schepselen
denkend, in het plantenrijk zoowel als in het dierenrijk,
die wassen en streven, gedreven door dezelfde aandrift
die men globaal of kosmisch zou kunnen noemen,
denken wij tevens aan de gewijde formule, die de wijzen
uit het Oosten prevelen tegenover elk lijdend schepsel
en die wij in een averechtschen zin overnemend, herhalen tegenover alles wat bloeit en tiert en streeft naar
eigen volmaking : dit zijt gij.
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LIV
De haat tegen het germanisme is gegrond. Het sluipt,
vermomd in een oogenschijnlijk Nederlandsche dracht,
onze taal binnen, om haar te ontsieren en te bederven.
Evenboortig, berustigd, ringsom, ziedaar germanismen,
die Couperus niet schroomde te gebruiken. Intusschen,
het kan gebeuren, dat een germanisme, hetwelk langzamerhand burgerrecht heeft verkregen en ook al ware
dit niet het geval, verkozen behoort te worden boven
het zuiver Nederlandsche woord, wanneer het ten leste
om de schoonheid, het rhythme gaat. Ziehier de eerste
strofe van Gossaert's gedicht „De badende Herderin"
een der schoonste uit den bundel :
Waar aan der weiden zoom, verzadigd van te grazen,
Het lodderzieke vee den zomernoen verdroomt,
Ontdekt de herderin, in vreugdevol verbazen,
Hoe uit 't naburig woud een murmlend beekje stroomt.
De derde alexandrijn behelst een onmiskenbaar germanisme en met de vuist op tafel zoude hies de roekelooze
hater van alle germanismen betoogd hebben, dat het
woord vreugderijk instee van het woord vreugdevol
gebezigd had moeten worden. Men herleze dan het vers :
Ontdekt de herderin in vreugderijk verbazen,
Wie zal ontkennen, dat het vers na de rust aanstonds
rammelt door de opeenvolging van al die r-klanken,
die door den dichter wijselijk gemeden werden ? De
opeenvolging der zachte v-klanken, daarentegen doorSprokkelingen 5
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dringt den lezer op het innigst van de zoete, mijmerzieke stemming der maagd, die, wanneer zij straks in
het water haar schoone beeld naakt bespiedt, in een
plotseling bezinnen terugschrikt, aangegrepen door :
Een namelooze angst voor 's levens heerlijkheid !
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LV
Het bewustzijn is betrekkelijk, in zooverre het zich
betrekt op de wereld, die het omringt. Wanneer nu
deze wereld aan het bewustzijn wordt ontrukt, verdwijnt daarmede het bewustzijn geenszins ; integendeel,
het verzinkt in zichzelf en wordt instee van een betrekkelijk, het absolute bewustzijn. De aardsche afspiegeling van dezen hemelschen staat is de slaap, de diepe,
droomlooze, waarin de sterveling verzonken ligt en
gelukzalig is ; een Indisch besef, dat in den vollen bloei
van het Griekendom door Plato opnieuw werd
bepeinsd en uitgesproken.
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LVI
Fragment uit een antiek verhaal, waarin de lezer motieven, aan anderen ontleend, gemakkelijk zal weder
vinden.
Toen Abdera, mijne moeder, hare verlossing nabij voelde, wies haar kommer, want haar gemaal was afwezig,
ten strijde getogen naar de barre streken, onder den
grauwen hemel van het verre Scythie . Zoo doordrong mij de droefenis harer eenzaamheid, voordat ik
geboren werd en toen ik eindelijk het licht zag, verbaasden zich de slavinnen over de uitdrukking, die op mijn
nauw geschetste trekken zichtbaar was. lk wies op,
maar eenzaam voelde ik mij, hetzij ik den reidans of
het balspel der maagden volgde, hetzij ik de edele spelen
toeschouwde, waarin ik mij eerlang al mede zou bekwamen. Maar de goden waren mij gunstig gezind en Pallas
verscheen mijn koninklijken, middelerwiji zegevierend
weergekeerden vader, hem manend te dulden, dat ik
mijn eigen, stille wegen volgen zou. Want op eene wijze
alleen vermocht ik de droefenis mijner eenzaamheid
te bekoren : door het spel van den tier, dat ik mij met
vaardige vingeren alras had geleerd.
Zoo zwierf ik door de wouden en over de bergen van
mijn zonnig land ; ik zocht de eenzaamheden, die mijn
eigen eenzaamheid verzwelgen zouden, gelijk de %vinden
dolend door de matelooze ruimte, de zuchten, die aan
mijn beklemde borst ontstegen. 1k betooverde met
mijn Tier de dieren van het woud : de ever dwaalde
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vreedzaam om mij heen en de herten toefden, nijgend

aandachtig hun geweide hoofden naar mijn lied. Soms
wedijverde ik met de faunen, die op hun rieten fluiten
pijpten in de diepten van het woud, trachtend de
nimfen te wekken, die zich nog sluimerziek in bron
en boom verborgen hielden. Soms begeleidde ik op
mijn Tier haar dansen in de maandoorglansde nachten ;
haar goddelijke bevalligheid betooverde mij, gelijk
alleen mijn Tier tot dusver' had vermocht.
Eens volgde ik verstrooid den oever van een bergstroom, toen ik opeens een kentaur zag, aan gene zijde
van het bruisend water. Hij had mij reeds opgemerkt en
de blik, waarmede hij mij gadesloeg, was vol goedheid.
Hij noode mij te toeven en voor hem op mijn her te
spelen en te zingen ; dan stortte hij zich in den stroom
en bereikte met enkele slagen den oever, waar ik marde.
1k bewonderde zijn mannelijke borst, gelijk zij rees
boven het welgevormde paardelichaam. Hij scheen mij
oud nochtans en vermoeid en naar gelang ik zong en
speelde, zag ik op zijn aandachtig luisterend gezicht
een uitdrukking verschijnen van verheven droefenis,
zoodat ik mij zeer aan hem verwant voelde. 1k zweeg ;
de roode zon was achter de bergen gedaald en de schaduw van den nacht breidde zich in het dal. — Waarom,
o Admetos, vroeg mij toen de kentaur, waarom zwerft
gij in de wildernis van dit gebergte, ver van het duizendzuilig paleis, waarin uw koninklijke vader troont,
waarom hebt gij uw koninklijke rechten prijsgegeven,
verkiezend uw leven in eenzaamheid en lediggang te
slijten ?
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Hoor mij, o kentaur, antwoordde ik, en overweeg
mijne woorden met uw wijs verstand. Eenzaam was ik
in den schoot mijner moeder, gelijk zij zich in het
leven eenzaam voelde, treurend om haar gemaal, die
verre was. Een vreemde voelde ik mij, omringd door
vreemden ; hun ijdel verkeer had ik ras doorgrond ;
eenzaam zijn alien, verborgenen alien, de een voor
den ander, maar zij wagen het niet dit besef te erkennen
en verhelen het liever op arglistige wijzen. Mij echter
mangelt de gave der verbloeming en daarom heb ik
het verkozen te leven gelijk ik leef, eenzaam. De kentaur
antwoordde niet dadelijk, zijn blik had zich verloren
in de paerse verten der wilde vallei en de uitdrukking van zijn vermoeid en edel gezicht was peinzend
geworden.
— Gij spreekt de waarheid, o Admetos, zeide hij
eenzaam zijn alien en ook wij, kentauren van het
gebergte. En opeens sprong hij weg met een woesten
sprong ; ik volgde hem, totdat een wending van het
dal hem aan mijn blikken onttoog en ik wachtte, totdat de donder van zijn galop verstierf in de diepe
stilte van dezen avond.
Sedert voerden mijne schreden mij dikwerf naar de
bergen en meermalen gebeurde het tot mijne vreugde,
dat ik den zwervenden kentaur ontmoette. Dan volgde
ik hem naar zijn spelonk, mij schrijlings zettend op zijn
rug, want moeizaam was voor mijn zwakke voeten het
klimmen op deze ruwe en steile paden. Het hol van
Melampos was wel voorzien van berenvachten en
leeuwenvachten ; aan een braadspit roosterde hij kal70

veren, geroofd in de vruchtbare landouwen van het
laagland, of herten en evers, geveld met zijn nimmer
falende pijlen. Eens ontkurkte hij voor mij een der
zware amforen, gevuld met den goddelijken wijn, diem
hij van Dionysos zelven ten geschenke had ontvangen
en terwijl buiten de maannacht blauwde en de roode
vlammen van het haardvuur kwijnden, speelde en zong
ik den kentaur mijn schoonste liederen, totdat hij
eindelijk, door Dionysos bedwelmd, vreedzaam insliep.
Eens baadde ik mij nabij zijn hol, terwijl hijzelf gestrekt
lag op den drempel, mijn frissche spelen met een
lach volgend. 1k wilde den schallenden stroom verlaten,
toen opeens met verwoed gegrom een schrikkelijke
ever uit het struikgewas te voorschijn brak en zich op
mij stortte. 1k waande mij verloren en kreet om bijstand
maar de nimmer falende pijl van Melampos boorde
reeds in de flank van het ruige monster, dat ter aarde
stortte en brullend stierf. Dien avond, toen ik gespeeld
en gezongen had als gewoonlijk, nam ik het woord en
sprak aldus : — Gij hebt mij het leven gered, o Melampos, en eerst na dezen schrik ervaar ik, dat gij misschien
nog meer dan mijn Tier mijn eenzaamheid bezworen
hebt. Vergun mij u te dienen, ik zal mij oefenen in
boogschieten om de reeen te treffen, die ik op mijn
schouders hierheen zal torsen ; ik zal de kruiden zoeken
en mengen, wanneer gij deze van noode zult hebben ;
u wijd ik mijn eenzaam leven.
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LVII
Hij die, wonend in een groote stad, gedoemd is te
leven in een kleinen kring, wordt kleinsteedsch in
menig opzicht. Hij kent de geheime schandalen, die
het leven der meesten geteisterd hebben, de verborgen ondeugden, de kleine eigenaardigheden, kenmerkende malligheden, van alien. Hij kent alle uitdrukkingen der trekken, alle schakeeringen der stemmen, alle bewegingen, alle gebaren en houdingen, alle
gangen. Hij is hen moe ; sedert jaren is hij hen moe en
wordt hij hen moede in toenemende mate. Nochtans
is hij gedoemd met hen dagelijks, wekelijks te verkeeren ; hij is vriendelijk zonder geveinsdheid, voelt
menigmaal warmte stroomen door zijn hart en hij
luistert behagelijk naar de schamperheden, die de een
over den ander vertelt, terwijl hijzelf meermalen en
gaarne aldus begint te schamperen. Hij bemint alien,
en alien laten hem onverschillig en als de een sterft
of een ander verlaat stad en land, dan treurt hij niet
of troost zich met een. wijsgeerig ophalen zijner schrale
schouders. Hij leeft in eon gestelijk Oudewater ; hij
is misanthroop .en ' pessimist. Maar vooral in de winterWanneet . -het-'zingen der laatste schaatsen in.
de .grãehtênverstorrid is, of wel in lange, grijze najaarsdagen, wanneer onverpoosd de stroomende regen
ruischt, dan bezint hij zich diep en wordt de toovenaar,
die zijn kleine, vale wereld omschept tot een zonnig,
schoon heelal.
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LVIII
Het zwelgen in gevoelens, om niet to gewagen van het
zwelgen in zinnelijke vervoeringen, misstaat den rijpen
man en als hij zich nochtans laat overmannen, is
zelfverachting zijn gerecht en bitter deel.
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LIX
Het toeval, in de werktuigkundige wereldbeschouwing, is uitgesloten ; evenzeer in de andere, die leert,
dat onze wereldgeschiedenis zich bewegen zou naar
een einddoel, dat verondersteld was in den aanvang
aller dingen. Zoo zijn deze beide wereldbeschouwingen
paralogisch ; immers noodzaak en toeval veronderstellen elkaar, zooals denken en uitgebreidheid, worden
en zijn, en zoo voort. Nu zullen de spitsvondigen, arglistigen waarschijnlijk antwoorden, dat deze wereld
toevalligerwijze noodzakelijk en noodzakelijkerwijs
toevallig is, maar dit zijn drogredenen en de wereldloop
blijft verstoken van het toeval. Wanneer men integendeel met Bergson de onwrikbaarheid dezer stelsels ontkent en voor alles de vrijheid als het kenmerk van het
scheppend leven begrijpt, dan wordt het toeval wederom ingevoerd en worden toeval en noodzaak de beide
polen, waartusschen het mateloos schouwspel zich
voltrekt.
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LX
Het leven van den grooten kunstenaar is dikwerf tragisch ook in dit opzicht, dat zijn machtige longen den
geheelen dampkring behoeven, waarin mede zijn
geliefden ademen, zoodat zij langzaam verkwijnen,
stervend een vroegen dood. Hij echter, somber en
zwijgzaam, arbeidt verder aan zijn onsterfelijk werk.
Het leven van Rembrandt was vol van deze treurnis.
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LXI
Hij, die na groote smarten, na matelooze verschrikkingen, zijn redding viert in vroolijkheden en vermaak,
verraadt aldus de laagheid zijner ziel.
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LXII
Het verkeer met menschen is moeielijk ; de scherpe
blik doorgrondt to spoedig het kleinzielige en laaghartige, het gemeene en ijdele, alle de kleine belachelijkheden en aanstootelijkheden, die erger dan het
Booze zijn. De geheime critiek ontzenuwt de beste
genegenheid en men acht niemand, tenzij den verren
vriend, dien men niet kent. En de trieste waarnemer
begrijpt, dat alle deze dingen gelden ook voor hem.
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LXIII
De kunstenaar, die door zijn vijand, den burger, wordt
aangevochten en uitgekreten voor schelm en booswicht, erkent de juistheid deter aantijgingen en glimlacht ; want hij weet, dat de burger, zijn vijand, hij, de
duistere bewoner der donkere spelonken in de zonlooze valleien, onkundig is van de stralende hoogten,
waarop hij leeft in scheppende heerlijkheid.
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LXIV
Hij, die veel geleden heeft, wordt gaandeweg onverschillig voor de schoonheid dezer aarde. De warmte
der zon weliswaar, het zingen der vogels, het geuren
der bloemen zullen hem behagelijk en dankbaar stem,
nen, maar hij kept niet meer de behoefte, het verlangen naar reizen. En als hij des avonds de zon ziet dalen
van uit zijn bed, sluit hij de oogen en gevoelt noch
vreugde noch smart.
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LXV
De gedachte, door Spinoza uitgedrukt, of veeleer to
verstaan gegeven, dat God zich in oneindig vele attrip
buten vermag to openbaren, stemt den geest tot grootscher ontzag dan het besef der myriaden gesternten,
die voor den verstdragenden kijker verborgen blijven.
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LXVI
De slechtheid van den mensch is gebleken uit den
plebejer, zoowel als uit den aristocraat in den loop
der geschiedenis. Nochtans lijdt het geen twijfel, dat
alleen een superieure aristocratie, een dus, waarvan de
detazot inderdaad de besten zouden zijn, geschaard om
den Alleenheerscher, den Wijze, gelijk Plato hem in den
Staat heeft beschreven, heerschend voorts over millioenen slaven, waarvan het welvaren uit den aard der
zaak zou verzekerd worden door de goedheid dier ideale
meesters, nochtans zeggen wij, kan het geen twijfel
lijden, of alleen een dergelijke orde van dingen zou
een normale oplossing van het maatschappelijk vraagstuk beteekenen. En als de juistheid dezer stelling
door de geschiedenis wordt gelogenstraft, bewijst dit
alleen dat deze menschheid ondeugdelijk en de planeet,
waarop zij gedoemd is te lijden en te sterven, minderwaardig is.
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LXVII
De smart dempt de dierlijke, vleeschelijke begeerten.
Geen heilzamer staat voor den zondigen mensch dan
een lange tijd van vermoeienis en zwakte, waarin hij
tot het booze niet meer bij machte is en ledig mijmert
over het goede, het schoone, het ware leven. En hij
erkent, verslagen en ontmoedigd, dat het heimwee
naar deze dingen zijn beste deel is.
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LXVIII
Het gebod te gelooven in de uitspraken der Kerk, het
verbod den Bijbel te lezen, deze dingen zijn redelijker
dan het zweren op de goddelijke onfeilbaarheid eener
Schrift, waarvan de menschelijke samenstelling onmiskenbaar is.
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LXIX
Aileen de gelatenheid, de onvoorwaardelijke gelatenheid, waarmede de goede mensch de gevolgen zijner
booze handelingen aanvaardt, vermag den druk van
den soms overzwaren last, zij het een oogenblik, to
verlichten.
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LXX
In den drang naar het voorname, het edele, openbaart zich de voornaamheid van den onvoorname.
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LXXI
Sara Bernhardt zoude naar aanleiding der benoeming
van Bergson tot lid der Fransche Academie gezegd
hebben, dat deze keuze een dwaasheid was en dat de
Onsterflijken beter gedaan zouden hebben een kunstenaar to benoemen, den tooneelschrijver Georges de
Porto-Riche bij voorbeeld. Georges de Porto-Riche was
stellig een verdienstelijk tooneelschrijver, maar de uitlating daarom niet minder lachwekkend, immers opnieuw bewijzend, dat het verstand der vrouwen de
hoogste, geestelijke toppen niet benadert en dat zij
thuishooren in de valleien, waarin de zwoelten omgaan,
die daarboven, den Goden lof, afwezig zijn.
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LXXII
Waarom Schnitzler den oudste der gebroeders von
Wergenthin — o schoone naam, die de schoonste
namen van Balzac evenaart — met zoo spaarzame
lijnen zou hebben geteekend ? Wij zullen ons altijd de
toenemende spanning herinneren, waarin wij de lezing
van zijn meesterwerk vervolgden, de toenemende
teleurstelling, toen deze betooverende en raadselachtige
figuur meer en meer aan den kring der handeling werd
onttrokken. Schnitzler zal zijn redenen hebben gehad,
deze figuur zoo voorzichtig te bepalen. Wij betreuren
deze redenen, welke zij molten zijn. Weliswaar achten
wij het niet waarschijnlijk, dat het Schnitzler zou zijn
gelukt het halkyonisch type te scheppen, waarop wij
hier doelen en dat vanaf Plato tot Nietzsche, volgens
ons beste weten, het ideaal der edelsten is geweest,
maar stellig zoude hij zich bij machte getoond hebben
een held tot stand te brengen, die een voorlooper van
den Anderen zou gebleken zijn.
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LXXIII

Wanneer God in Zijn alwijsheid, van te voren heeft
vastgesteld, welke stervelingen verdoemd en welke
uitverkoren zullen zijn, dan vraagt men zich af, waarom
Jezus als Verlosser op aarde is verschenen. Hij kan de
meerderheid der verdoemden toch niet verlossen en de
overigen, die gelukzalig zullen zijn, zullen het worden
zonder Hem. Zoo is Hij ten slotte overtollig, immers,
God in zijn alwijsheid is onfeilbaar. Het Jansenisme,
dat zoo goed als de leer van den dorren, somberen
dweper uit Geneve, het leerstuk huldigt der voorbeschikking, is menschlievend en onlogisch genoeg om
de mogelijkheid der genade te erkennen. God is zoo
niet weer onfeilbaar. Hij laat zich op menschelijke wijze
het goddelijk hart vermurwen. Zoo voldoet de ijzeren
makelij van Calvijn's Godsbegrip de behoefte van den
denkenden mensch aan logischen samenhang, maar
laat het hart ten eenenmale onbevredigd, terwijl integendeel het Jansenisme het hart stilt, zonder den geest
des denkers te voldoen.
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LXXIV
Het feit, dat Descartes in Deventer een onecht kind
van een vrouw uit het yolk heeft gehad, doet de redelijkheid van zijn leven geenszins te niet. Het verhoogt
integendeel de levensvolheid van een beeld, waarvan
de lijnen misschien anders te droog, te stug zouden
geschenen hebben. Niets menschelijks was Descartes
vreemd ; hij zwierf als jonge man in den krijgsdienst en
later alleen welhaast door gansch Europa ; hij woonde
twintig jaar in Holland, waar de geesten door handel
en scheepvaart meer dan door wijsbegeerte werden
geboeid, zoodat geen ongenoode gasten als in het wufte
vaderland, hem storen konden in de uitoefening van
zijn heilig atnbt : denken. Hij minde vooral de duinstreek, al toefde hij ook in andere gewesten, volgend
in Franeker bij voorbeeld de lessen van hooggeleerde
mannen ; voorts bezocht hij, geboren edelman, het hof
van den stadhouder. Ten leste ging hij naar Zweden,
gehoor gevend aan den oproep der lichtzinnige en
rijkbegaafde koningin Christine, om aldaar te sterven,
voordat de avond zijns levens ganschelijk was gevallen.
Wanneer men nu dit oogenschijnlijk bewogen leven
overziet, dan wordt men getroffen door de strengheid
in de houding van den wijsgeer, al zal in deze strengheid een zelfbeheersching werkzaam zijn geweest,
die Spinoza vreemd zal zijn gebleven. Zoo is het
waarschijnlijk, dat de betrachting van het voorschrift, door beide denkers zoo nadrukkelijk betoogd,
te weten dat het ware leven het leven is volgens
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de rede, voor Descartes meermalen een zware
beproeving geweest zal zijn, geheel anders dan voor
den langzaam verkwijnenden rabbi, die, vergeestelijkt,
begenadigd, als een heilige temidden der menschen
leefde en stierf.
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LXXV
De wijze, waarop de vrouwen dwepen met den Zarathustra, pleit tegen dit kunstwerk. Met weemoed
herdenkt men den verren tijd, waarin, volgens het
woord van Jules Barbey d'Aurevilly, de vrouwen niets
wisten, maar alles begrepen. In deze bangen tijd van
ontwrichting en verwarring heeft zich ook deze waarheid in haar droevig tegendeel verkeerd.
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LXXVI
De slaapkamers van het vaderhuis in Gelderland
waren verstoken van aile middelen, die het barre
opstaan des winters verzacht zouden hebben. De gelegenheid tot stoken ontbrak ; zoo bloeiden de winterbloemen op de vensters in voile pracht en bevroor het
water in de kannen, tot luide voldoening der wakkere
knapen, die het ijs met een vuistslag braken. Aileen in
de groote woonkamer, zaal geheeten, waarin het gezin
des winters samenschool, wanneer de ijzige nachtwinden streken over de besneeuwde landouwen en door
de witte wouden, en waarin des zomers de steekvliegen
talrijker dan elders waren door de nabijheid van den
paardenstal, brandde een heel klein potkacheltje, dat
eenige warmte uitstraalde. In de heete zomernachten
gonsden de bloedgierige muggen in wemelende vluchten om de hoofden der vreedzaam slapenden ; zij lieten zich steken en ontwaakten niet of draaiden zich
omme en sliepen verder. Geen hunner dacht aan een
klamboe, die men alleen in de tropen gebruikt, noch
aan het sprenkelen van °Uri, zooals de verfijnde stadsmenschen doen. Dit harde leven leefde onze vereerde
Grootvader veertig jaren, van den vroegen morgen tot
den laten avond op weg naar zijn kranken, tusschen
de hooge widen van zijn sjees, naast Jannes, den boerschen menner, want hij was de heelmeester, de beminde
weldoener van het dorp en van den omtrek, veertig,
veertig jaren, waarin hij de bloeiende en dierbare
streek niet een dag verliet.
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LXXVII
Een oude daglooner, die in zijn jonge jaren gediend
had bij een rijken boer, vertelde het volgende
De rijke boer, gedekt door hoogen hoed, at met de
boerin tegenover een Spiegel, waarin hij de knechten
geschaard zag om hun tafel en waarin dezen steelsgewijze den barschen meester gadesloegen. Wanneer
het geviel, dat een hunner lachte, beukte terstond de
rijke boer met zijn vuist op de tafel en snauwde, met
gezwollen paarsrooden kop : Waarom lachen jullie,
hebben jullie 't to goed ?
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LXXVIII
Het voorschrift te leven volgens de rede, kan alleen
gelden voor hen, die, begaafd met een overwegend
wijsgeerigen zin, een natuurlijk evenwicht genieten.
Zij echter, de ontaarden en verwarden, de zenuwzwakken en machteloozen, de altijd sidderenden en
krampachtigen, zij zijn zoo min bij machte dit schoone
voorschrift te betrachten als het meerendeel der stervelingen, voortgedreven door winstbejag en genotzucht,
het christelijke voorschrift : hebt uwen naasten lief
gelijk uzelf.
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LXXIX
De ooievaars sterven uit. De wandelaar, die op een
zomerdag onder een brandende, stralende zon de
Hollandsche warande met haar molens en vlieten, haar
volsappige weiden, haar hofsteden en runderen, haar
reigers aan den slootkant, haar torenspitsen aan den
verren einder, doorkruist, zal tevergeefs op de hooge
nesten, die hij van afstand tot afstand zal ontmoeten,
het bekende silhouet van den statigen roerloozen eiber
zoeken, waarmede hij gemeenzaam was sedert zijn
prilste jaren. Men verhaalt, dat eenige jaren geleden in
Palestina, ter wering eener sprinkhanenplaag de akkers
besproeid werden met scheikundige giffen, die sprinkhanen en ooievaars gelijkelijk verdelgden. Edoch, ook
zonder de ramp in Palestina zouden waarschijnlijk de
hooge nesten al eenzamer zijn geworden. Vroeger
gold de ooievaar voor den boer als een schutsheilige,
werd hij vereerd en geliefd ; maar de uitspraken der
geleerden zijn ten leste doorgedruppeld ook in de
stugge zielen der hardhoorige boeren : een schadelijk
dier was de ooievaar. En inderdaad, de vernuftigsten
onder de boeren herinnerden zich, dat hij verzot op
honingbijen was. In Engeland werd hij uitgeroeid ,3mdat hij schadelijk heette ; zoude ook in ons herbergzaam vaderland een dergelijk lot hem beschoren zijn ?
Eens zal het beeld van den eiber wijken naar de verten
van het verleden en de legende ; eens zal hij behooren
tot het oude Holland met zijn trekschuiten, zijn diligences en haar pleisterplaatsen, zijn voomame land95

huizen, waarin menig jong meisje haar ledig leven in
vreemde droomen sleet. En al moge het waar zijn,
gelijk Thijsse beweert, dat eigenlijk de ooievaar een
jolige, roerige vogel is, — zie hoe hij wijdbeens stappend door de weiden op koddige wijze de grillige lijnen
volgt eener voortvluchtige veldmuis en zie hoe hij, klepperend in minnedrift looze spelen met zijn gade speelt,
— hij zal voor het nageslacht de vreemde vogel blijven,
die op zijn eenzaam nest, hoog boven velden en wegen,
peinzend stond, om tegen het najaar zich te voegen
bij de andere ooievaars uit de streek, tot het beroemd
gericht, waarin de ouden en zieken gedood werden
voor den trek en daarna in hemelhooge vluchten, die
voor het menschelijk oog verborgen bleven, te vliegen
over land en zee tot de boorden van den Nijl.
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LXXX
De priester, die van kindsbeen zijn donkere natuur
beheerschend, de verzoekingen der jongelingschap en
later den Daemon van den Middag weerstaat, geenszins verscholen in woud of gebergte, integendeel temidden der menschen levend, het heilig oor, het gewijd
riool, waarin de zwakken en vuigen hun geestelijken
drek en braaksel loozen, hij die, in hoogen ouderdom
aldus ongerept sterft, hij is een der grootste mannen
alley tijden, ook al vermeldt de geschiedenis niet zijn
geheiligden naam.

Sprokkelingen 7
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LXXXI
Het argelooze meisje, dat den grooten kunstenaar
volgde, gevoelt zich bevreemd over de snelheid, waarmede het Arcadisch landschap om hen heen van aanblik verandert. Weldra bevinden zij zich in een somber
gebergte, vol gapende holen en diepe spelonken, waaruit vreemde echo's stijgen, terwi.j1 boven de barre kammen het telkens onweert, zoodat donder en vuur in
deze eenzaamheid verschrikking brengen. Het argelooze meisje, angstig to moede, dringt zich tegen haar
geleider en beschermer. Hij echter, de geheimen van
hemel en aarde bepeinzend, gevoelt zich eenzaam.
Totdat hij opeens een teedere ontferming in zijn hart
voelt ontbloeien en, neerziend op het kind, dat om
zijn aandacht smeekt, de openbaring der liefde ervaart.
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LXXXII
De Godheid is voor alles onbepaalbaar , Zij is onbepaalbaar uit kracht van Hare oneindigheid. Zoo is God
mede onvoorstelbaar. Maar de acme mensch, die bidt
in zijn benardheid, hoe zoude hij bidden tot een Wezen,
dat onvoorstelbaar is ? Hij bidt tot den Heer, den
Vader, Hem verluchtend met alle deugden, die in dit
eindig leven vol gebreken zijn en die hij, gelouterd en
verheerlijkt, Hem toedicht in alle volmaaktheid, in
alle volstrektheid. Zoo bestiert een God, almachtig en
barmhartig, het leven hier op garde.
Deze voorstellingen zijn stellig onontbeerlijk, maar de
denker, Naar to boven strevend, zal het Oneindige, het
Onkenbare zwijgend eeren.
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LXXXIII
De onoprechtheid, waarin men sours, strijdensmoede,
gedoemd is to levee met hen, die ons het dierbaarst
zijn, is ontmoedigend. Zij gelijkt den grijzen hemel, die
telkens opnieuw het zonnig landschap overschaduwt.
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LXXXIV
Wanneer het vleesch verdort en de aandrift tot het
scheppen der groote kunstwerken verslapt, dan is het
beter te sterven. Aileen wanneer in het nu verstilde en
vergrijsde hart de ontferming voor de geliefde immer
bloeit, dan voegt het den last des levens verder te
dragen.
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LXXXV
Meer dan tien jaren zijn verstreken sedert den dood
van Barris en de glans van zijn arbeid heeft niet opgehouden ons to betooveren. Wij achten Barris een der
grootste schrijvers van het Fransche proza, dat onder
zijn magische hand rijker schijnt geworden aan lie
harmonieEn, die sedert eeuwen de schoonste der talen
eigen zijn. De vemuftige, ijle, schitterende vorm zijner
eerste geschriften effende zich al spoedig tot het
proza van Colette Baudoche, een wonder van eenvoud
en gave stelkunst.
Banes was eenzaam en de glimlach, le sourire indefinissable, waarvan 'Maraud gewaagt, openbaarde en
verheelde misschien tegelijk dit gevoel van diepe eenzaamheid. II marque de solitude, zeide hij sours van
dezen of genen, diepzinnig woord, waarmede tevens
gekenmerkt en veroordeeld wend.
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LXXXVI
Wanneer Casanova, in de fraaie novelle van Arthur
Schnitzler, zijn medeminnaar heeft gedood en de verslagene is met de uitdrukking eener hoogste verbazing
op het stervend aangezicht ter garde gezonken, dan
knielt Casanova bij hem neder en sluit de oogen,
waarin de haat is gedoofd, zeggende : „Gelukkige".
Zoo gaf ons Schnitzler to verstaan, dat zelfs een
bevestiger des levens als Casanova, de laatste der
ontkenningen erkent.
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LXXXVII
Rivarol heeft eens geschreven op een zijner snippers,
dat de netheid de ellende verbloemde ; zoo is het
waar, dat het plezier, waarmede men de zuinigheid
betracht, het derven der dingen, waaraan men gewoon
was, opheft.
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LXXXVIII
De Jood, die tot aanzien is gestegen, openbaart zich al
spoedig als een tyran, feller misschien dan menig ander,
omdat hij in dezen triomf de eeuwenoude onderdrukking zijner rasgenooten wreekt.
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LXXXIX
Jezus alleen heeft het recht barmhartig te zijn en deernis
te gevoelen met alle menschen, maar bij hen, de nazaten, de kerkgangers, de christenen wordt dit recht dikwerf een aanmatiging, omdat de Volmaaktheid, die
den Verlosser eigen is, hun ontbreekt.
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XC
Wanneer men denkt aan China, aan Indie, aan de
mijmerzieke, in de aanschouwing van het Schoone
verloren mandarijnen, aan de heilige Brahmanen, die
hoedden, dat hun schaduw door de schaduw van den
paria werd verontreinigd, wanneer men deze hooge
aristocratieen vergelijkt met het democratisch Amerika onzer dagen, dien baaierd van zwendel en misdaad,
waar de zeden verwilderen en de geslachten ontaarden,
dan vraagt men zich af, of dit alles niet onvergelijkelijk
erger is dan de maatschappelijke wanverhoudingen
dier oude beschavingen, waarin het lijden der menigte
de voorwaarde was van een geestelijken bloei, die
nooit werd overtroffen.
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XCI
In de hoofdstad van Hongarije worden alle vreemdelingen slapeloos en zenuwziek door de luizen ; voorts
storten zich elken dag jongeren en ouderen in de Donau
of uit de bovenste verdieping van een huffs te pletter op
straat, aldus menigen argeloozen voorbijganger meesleepend in hun doodelijken val.
De Hongaren zijn wellevend en arglistig en wanneer
een handelaar in oudheden den vreemdeling een kostbaar voorwerp als geschenk aanbiedt, dan voegt het
dezen bij het heengaan dit geschenk toevalligerwijze
te vergeten.
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XCII
Wijlen Dr. Stuyvezand had het aanzien van een verschrompeld engeltje. Hij had de gewoonte den eersten
Maart zijn overjas in de kleerkast op te hanger, waaruit
hij haar dan den eersten November weer te voorschijn
haalde. Als het regende, dekte hij zich met een regenscherm, als het sneeuwde liet hij zich bepoederen en
wanneer de scherpe winder uit het Noorden bliezen,
trotseerde hij deze koude. Zijn potkachel brandde met
mate, zoodat de bezoeker al spoedig tilde. Hij rookie
niet, meed koffiehuizen en karig was zijn disch.
In den grond was Dr. Stuyvezand ongelukkig, want hij
borg in de diepste stilte van zijn hart de overtuiging,
dat hij ten leste niet meer dan een mislukkeling was.
Hij had in zijn jonge jaren vrienden gehad, die later
beroemde hoogleeraren waren geworden en die hij
schuwde, wanneer hij hen in tram of elders ontmoette.
Hij had een roman geschreven, dien hij niet had uitgegeven en gedichten, die vergeelden in de laden van
zijn schrijftafel. Hij had een fraaie bariton, had tooneel
gespeeld en was bevriend geweest met Royaards.
Maar alle deze gaven waren te loot gegaan, omdat
de aandrift hem ontbrak, die het groote kunstwerk
voortbrengt.
Hij was getrouwd, een eerzaam huwelijk, waarin
schaarsche woorden werden gewisseld, een trouwe
Bade, waarmede hij elken zomer naar Zwitserland ging.
In dit land, op een bergtocht, hij was Coen zestig jaar,
struikelde hij onverhoeds en stortte in een snellen
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bergstroom, die hem ruwelijk meesleurde en waarin
hij verdronk.
Maar de weinigen, die hem gekend hebben, gelooven,
dat zijn innerlijke verslagenheid niet vreemd was aan
dezen dood en dat hij, toen de dreigende val naderde,
instinctmatig weigerde zich to verzetten.
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XCIII
Het werk van Annie Salomons heeft, volgens het
woord van Nietzsche, den Reiz des Unvollendeten.
Haar vroegere geschriften verhelen achter het vlotte
proza een dieper vermogen, waarvan de schrijfster zich
misschien niet bewust is geweest, tenzij integendeel zij
dezen dieperen aanleg lichtvaardig heeft veronachtzaamd.
Nu echter is onlangs een bundel korte verhalen uit het
verre Oosten verschenen en deze verzameling behelst
twee vertellingen, de 1 le en de 12e, den meester der
vertelkunst, Maupassant waardig. In deze vertellingen
geen spoor, geen zweem van sentimentaliteit, alles is
zuiver en ingetogen en door de volmaakte beheersching
van den vorm en van het eigen gevoel aangrijpend en
ontroerend.
Den jongeren zij bier een wenk gegeven niet te haastig
te zijn met de geringschatting van het werk eener
schrijfster, dat zulke kleinoden verbergt.
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XCIV
De ommegangen der ziel zijn onnaspeurlijk ; de kranke
volgt zichzelf, gelijk de schaduw den wandelaar over
berg en dal.
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XCV
Bergson aanvaardt het Ideeenrijk, gelijk Plato het schiep,
een rijk van eeuwige oernormen, waarvan de dingen
op aarde de afbeeldingen, gebrekkig en voorbijgaand,
zouden zijn. Nathorp steekt den draak met deze voor,
stelling, die algemeen geldig is en hij gewaagt spottend
van tIberbetten. Alle dingen, zoo betoogt hij, vallen op
aarde volgens een wet, de wet der zwaartekracht ;
Plato heeft deze wet en alle de wetten der natuur ideeen
genoemd. Zoo is het Ideeemijk een spel van Plato's
schoonheidszin, stillend tevens het verlangen der
menigte tot begrijpen.

Sprokkelingen 8
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XCVI
De rijpe en zieke man verlangt naar den dood. Hij
herdenkt gaarne hetgeen Montaigne heeft geschreven
over den burger van een Grieksch eiland, die tegenover
de rechtbank wist to staven, dat zijn leven ondragelijk
was en aan Wien de rechtbank den gifbeker had overhandigd. En hij betreurt, hij, de moede, brooze man
van deze heillooze tijden het heroisch verleden met
zijn diepe wijsheid.
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X CVII
God, in liefde omgaande op de verste gesternten, kan
evenzeer den eenzame troosten in zijn stille dakkamer.
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XCVIII
Een universeel bestel, een onkenbaar beginsel, volgens
hetwelk alles geschiedt gelijk het geschiedt, volgens
hetwelk de vrije mensch niet meer is dan een stroowisch.
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XC1X
Moge het verstand de zedelijke waarden ondermijnen,
zij blijven daarom niet minder voelbaar en geldig. De
moderne wetenschap beijvert zich alles te ontleden,
alles te verklaren. Dit leidt met onafwendbare noodzakelijkheid tot verzwakking van het schuldgevoel,
deze onschatbare nalatenschap van het Nieuwe Testament. Wij alien, bewoners van Europa, rechtgeaarden
en weldenkenden, wij zullen erkennen, dat wij ons in
den grond van ons wezen, ten spijt van ketterij, ten
spijt van onderzoek, vOcir alles Christen gevoelen. Zoo
voegt het, na de korte oogenblikken van ontucht en
misdrijf, in de lange uren van heldere bezinning, zichzelf diep te doorgronden en diep te verachten , het
oprecht berouw is een vruchtbaar zaad, dat eens welig
zal gedijen. En zoo zijn wij alien mede onvoorwaardelijke voorstanders van het behoud der christelijke
en humanistische waarden, Welke in dezen tijd van
anarchie en ontbinding te loor dreigen te gaan.
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C
Het materialisme als levensleer is overwonnen,
ondanks de algemeene geldigheid zijner praktische uitkomsten, de techniek. Moge het Christendom, gelijk
alle godsdiensten, een relativum zijn, geschiedkundig
en aardrijkskundig to bepalen, het blijft voor ons het
eenig geldende, het absolute.
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CI
Bouddha is wellicht het hoogst gestegen individu, door
de geschiedenis vermeld. Jezus overtreft hem nochtans
met een hoogte, gelijk aan die, Welke den hemel van
den steilsten bergtop Scheidt. Jezus was door den Heiligen Geest gewekt in Maria's schoot en als zoodanig
onttogen, ontstegen aan alle begrip van menschelijke
persoonlijkheid.
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CII
In de breinen der besten rijpt meer en meer het besef,
dat de orde van het hart de orde van het verstand te
boven gaat. De eenvoud des harten, het zuiver geloof
worden schaarscher, het verstand overwoekert alles,
de techniek is het werk van den Booze. De liefde, gelijk
zij belichaamd werd in Jezus Christus, gelijk zij Tolstoi
en enkele anderen bezielde, is het hoogste goed en als
zoodanig niet bij machte de kudde der menschheid
te voeren.
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C"
De democratie en de medische wetenschap beoogen
beide hetzelfde einddoel : het levensplan der menschheid to verhoogen. Wanneer dit streven mocht slagen,
wanneer de vorderingen op geneeskundig en op maatschappelijk gebied gestadig blijven voortschrijden, dan
zal wellicht de menschheid der toekomst bestaan uit
een meerderheid van gezonden en zal de welstand de
ellende van vroeger vervangen hebben.
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CIV
De uitkomsten der wetenschap zijn dezelfde als die
van den godsdienst. Beider einddoel is de Eenheid.
Zoo blijken logics en ethics ten nauwste verwant.

122

CV
In de Oudheid heerschte de meening, dat het de zon is,
die om de aarde draait ; dit was de uitkomst van het
Grieksche denken, samengevat door Ptolemaeus. Deze
meening bleef Belden in de Middeleeuwen, Aristoteles
beheerschte onvoorwaardelijk het denken der Scholastici, het was verboden zijn wetten aan de waarneming
to toetsen. Copernicus deed dit middelerwijl, hij
slaakte den ban, die op het denken rustte. Sindsdien
weten wij, dat het de aarde is, die om de zon draait.
Er is sprake van een helio-centrisch, en niet meer van
een geo-centrisch stelsel.
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CVI
Dat Ludendorff een tegenstander is gebleken van het
behoud der christelijke en humanistische waarden, is
begrijpelijk. Immers, het Christendom is van Joodschen
oorsprong, het Humanisme is kennelijk een vrucht der
antieke beschaving, ontloken in een Latijnsch land,
vreemd als zoodanig aan den Germaanschen stam. Zoo
beduidt de uitspraak van Ludendorff een poging het
geestelijk evenwicht van Europa te verstoren en de
algemeene waarden van Christendom en Humanisme
te vervangen door nude, overwonnen waarden als
afgoderij en heidendom.
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CVII
Het Bouddhisme leert, dat smart het wezen des levens
is zoo voegt den ernstige in woud of gebergte zich of
te zonderen en, verloren in de eenzaamheid, den levenswil langzaam te laten afsterven in het al trager kloppend
hart, om stijgend al hooger en hooger, van wedergeboorte tot wedergeboorte, eindelijk te ontglippen aan
den noodlottigen kringloop en terug te zinken in het
eeuwig Nihil, het Goddelijk Nirwana.

125

CVIII
Hij, die na een langdurig lijden, tot grooten welstand
is geraakt en thans de hoogste waarden des levens
geniet, hij zal zich rekenschap geven van dag tot dag,
dat hij ten alien tijde bereid zal zijn het schoone Leven
prijs te geven, om elders tot een hoogere heerlijkheid,
de hoogste heerlijkheid te stijgen.
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