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INLEIDING
Een bundel als deze mag niet zonder inleiding de wereld
ingaan. Omdat zij beoogt, iets te geven, dat tot heden een onmogelikheid leek : causerieèn over litteraire onderwerpen, die
niet onleesbaar zouden zijn voor een gewoon intellectueel mens,
en terzelfder tijd geschikt als hulpmiddel voor jonge onderwijzers, studerende voor hun hoofdakte.
1k schreef de bundel voor de onderwijzers, de jonge, studerende onderwijzers. Hetgeen betekent, dat hij gelezen moet
kunnen worden, zonder verveling of goedige minachting door
elk beschaafd mens van ontwikkeling, die iets voelt voor litteratuur. Het is — helaas — niet te ontkennen, dat dit laatste
paradoxaal klinkt.
Deze inleiding is voornamelik bestemd voor lezers nietonderwijzers, opdat zij zuiverder leren inzien, wat er onder de
schoolmeesters gebeurende is.
Deze kleine verzameling zeer eenvoudige opmerkingen dan
wilde ik maken tot een daad. Een daad van verweer. Wij, onderwijzers, zijn sedert jaren bezig, ons te verweren. Wij zijn sedert
jaren bezig, de suggestie van onze „leiders" terug te wijzen,
de voortreffelikheid van onze „voorlichters" te betwijfelen; de
superioriteit van de ouderen met kritiese blikken te beschouwen. En onder onze kritiek is veel van wat hecht scheen,
vermolmd gebleken; veel, van wat voor uitmuntend gold, gebleken minder dan slecht nog te zijn. En wij zijn sceptici geworden. Wij lachen om wat wij vroeger aanbaden. Wij heffen
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de hand op tegen wat wij vroeger vreesden. Dat wil zeggen:
een vrij sterke minderheid onder ons doet dat. En velen daarvan doen het, helaas zonder eigen, sterke overtuiging: alleen
onder een nieuwe suggestie , als dezen worden aangevallen,
weten zij zich niet op afdoende wijze te verdedigen. Zij staan nog
te zwak in vele opzichten. Onder een goed geleide aanval, onder
een overstelping van drogredenen weten zij zich niet rechtop te
houden. Zij gaan twijfelen aan hun twijfel. . . . En het „ancien
regime" heeft een strijder tegenover zich, die niet meer staat
in de voile kracht van zijn onwankelbare overtuiging. Aan zulke
strijders kan een beweging ten gronde gaan. V6Or alles hebben wij nodig: een vaste, sterke overtuiging, die niet terugdeinst
voor de schijnbaar „krasse" consequenties van zijn stellingen.
Op een speciaal gebied de overtuiging derzulken een krachtige
ruggesteun te geven, is mede de bedoeling van deze bundel.
De Bode, het orgaan van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, en De Nieuwe School zijn de voornaamste periodieken, waarin voor onze nieuwe ideeen gewerkt wordt. In algemenen zin. Daar wordt het voortdurend sterk geaccentueerd,
dat wij onderwijzers willen : meerdere ontwikkeling in onze
studiejaren, meerdere vrijheid van beweging bij ons werk.
Dat wij het minachtende „schoolmeester" een nieuwe betekenis willen geven: meester in de school, in onze school. En
waar de overheid voortgaat ons te behandelen als geestelikminderjarigen, waar zij ons iets aanbiedt, dat hoogstens halfslachtig genoemd mag worden, daar zijn wij genoodzaakt, zelf
te handelen en te veroveren, wat ons niet goedwillig geboden
wordt. leder onderwijzer van meer dan zeer middelmatige
ontwikkeling is een self-made man. Heeft men dit wel eens
bedacht?
Wij voeren dus strijd, een geestelike strijd. En alles wijst er
op, dat deze strijd gaat uitdijen in omvang en in betekenis, en
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Onverbiddelik worden. Met strakke trekken staan de partijen
tegenover elkaar, vallen aan en verdedigen. Maar de jongste
generatie zal het winnen, Ontwijfelbaar zeker. Omdat zij de
kracht heeft, en de jeugd, waartegenover de behoudspartij slechts
kan stellen : Naar uitwendige macht, waarvan zij bovendien —
zeer onwijsgerig — meestal een onedelmoedig gebruik maakt.
In deze strijd zijn nodig: daden. 1k wenste deze bundel te
maken tot zo'n daad. Een zijdelingse slag naar het oude regime.
Daarom schrijf ik deze inleiding. Omdat ik zo graag wou, dat
de slag goed aankwam. Mede met hulp van de „gewone intellectueel". Het was dan ook met bange aarzeling, dat ik op het
titelblad het zetten: „Mede ten dienste van studerende onderwij zers" . Het woord „Hoofdakte" heb ik opzettelik vermeden, vrezende, dat het mocht werken als een vogelverschrikker.
Omdat ik weet, dat Been enkel intellectueel mens in Holland
het in zijn hoofd zal krijgen, een „Studieboek voor de Hoofdakte" ter hand te nemen.
Wij weten het alien. En wij betreuren het zeer. Er zijn
„studieboeken voor de Hoofdakte". Dat wil zeggen : boeken,
die nu voor niets, letterlijk voor niets anders geschikt zijn, dan
voor de hoofdaktestudie. En helaas, wij acme onderwijzers
moeten die vreselike boeken bestuderen. Wij alleen. Wij moeten, als we eindelik (op z'n vroegst op achttienjarige leeftijd)
verlost zijn uit de bedompte en duffe atmosfeer van de normaalschool, weer naar een hoofdcursus; als we overdag als verantwoordelike onderwijzers ons werk in een klasse schoolkinderen hebben gedaan, moeten we ons 's avonds overleveren aan
deze leiders, die deze boeken schreven ; deze boeken, die men
moest nemen tussen vinger en duim met een vies gebaar om ze
stilletjes te laten glijden in de vuilnisbak. Wij moeten ons —
als waren we recruten van een wonderlik leger — laten africhten
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door balkende instructeurs, op kunstjes zonder meer, op loopjes
zonder zin, op ezelsbruggetjes zonder begrip, totdat we „knap"
genoeg zijn voor het hoofdakte-examen. Laten we ons juister
uitdrukken : tot we dom genoeg zijn, om met geleerde gezichten voor de „heren" te verschijnen en onze vele lesjes netjes
op te zeggen. En als we het dan heel netjes kunnen, krijgen we
een stevig papier, met het Nederlandse wapen er boven en
daarop staat met forse letters te lezen: „Akte van Bekwaamheid als Hoofdonderwijzer". En het onbeduidende manneke
van gisteren, dat nog maar enkel onderwijzer van bijstand was,
is gepromoveerd tot „onderwijzer met den rang van hoofdonderwijzer". En het Rijk opent zijn gulle hand en telt hem telken
jare honderd guldens toe als erkenning van zijn superioriteit.
En zijn meerderen en de buitenstaanders vinden hem knap, en profeteren, dat hij er wel komen zal. ... A propos ... waar komen?
Zie, lezer, ik lach niet! 1k schrijf dit neer met haat in de ziel.
Wij haten deze schijn, deze vervloekte, lelike schijn, die vele
mensen verminkt en bederft! Wij haten deze „studie" en
negentig procent van ons halen dit ding, deze akte, alleen om de
honderd gulden, wetende immers, dat wij er geestelik niets
rijker door worden. Dat is niet mooi, niet waar? Neen, dat
is ook niet mooi: het is treurig! Maar noodzakelik, financieel
noodzakelik voor velen.
1k heb ook die hoofdakte, en daardoor misschien haat ik hem
zoveel te heftiger. Nooit kan ik dat hatelike papier zien, zonder
een gevoel van ergernis. 1k herinner mij de drie dagen van het
examen als drie dagen van akelige vernedering, van onbeschrijfelike onwaardigheid. 1k heb daar een gedicht moeten „parafraseren'', zo afgrijselik idioot, dat ik me verbaasde, hoe het
ooit au serieux is genomen; ik had er nooit eerder van gehoord
en ik heb het later nooit weer gezien; ik weet er de titel niet
eens meer van.
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1k heb een opstel moeten maken over: „teleurstellingen",
„de spoortrein", „een volksfeest" of iets nog ergers.
1k heb me bijna een ongeluk geschrokken over het plotseling
verschijnen van vijf sommen, zo grondeloos vernuftig in elkaar
gewrongen, dat ik rondzocht onder „de heren" om een gezicht
te ontdekken, zo vol imbecile zelfbewustheid, dat die dit wel
gedaan kon hebben. En ik vond hem ook.
1k heb moeten vertellen, wanneer Beets geboren was, en wie
Brechtje was in „Sara Burgerhart". 1k heb op een rijtje de
staten met de hoofdsteden van Zuid-Amerika moeten opnoemen
en met een globe staan goochelen, tot ik er onpasselik van werd.
1k heb moeten vertellen, wie Madame de Warens was, en.
waar Pestalozzi achtereenvolgens gewoond had. Series jaartallen werden mij afgedwongen en ik moest „present !" schreeuwen, toen mijn naam werd afgeroepen, want „jawer was
niet voldoende. . . . Kunt gij dit alles, drie-talen-sprekende intellectueel ?
1k weet wel, dat dit alles lijkt op een griezeligheid uit een
roman van Eugene Sue of een tafereel uit „de Graaf de Monte
Christo", maar het is niettemin waar. 1k was een-en-twintig
jaar en het wekte de verbazing van vele kennissen, dat ik nu al
„die hoofdakte" had. Ze hadden zo'n idee, dat je daar minstens
tien jaar voor moest „studeren-. En ik heb geschaterd van haat!
Want dit moet ik even markeren : voor de hoofdakte studeerje
niet. Voor de hoofdakte word je afgericht, als een loteling voor
„viermaander"; als een „Hollandse herder" voor politiehond.
En dit zou alles niets zijn, als we het zelf maar goed wisten.
Maar daar wordt voor gewaakt! Je opleiders trachten je
wijs te maken, dat ze je iets degeliks geven, iets waar je
wat aan hebt — iets wetenschappeliks ! Och arme, waar
zouden ze anders ook heen met hun belachelike onbeduidendheid? Zij trekkers dus de leeuwenhuid vast om zich heen en
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trachten hun lange oren weg te moffelen, al lukt hun dat niet altijd.
En vele van de arme, onervaren jonge onderwijzers worden
er de dupe van. Gaan zelf geloven, dat het wat betekent.
Zien op tegen mensen, die de hoofdakte hebben en „voelen"
zich, wanneer ze zelf geslaagd zijn. Menen dan het recht te
hebben mee te spreken, overal, als men het heeft over een der
wetenschappen, die zij hebben „bestudeerd'', wat vrij vertaald
zeggen wil: waarvan ze een snuifje hebben gehad ; meestal nog
een verouderd en bedorven snuifje. En zij verheugen zich met
zalige zekerheid in het bewustzijn van een brede algemene ontwikkeling! Daar komen de „schoolmeesters" vandaan.
De „schoolmeester" is alzo een „geval'', een psychologies
geval, een geval van verdwazing onder invloeden, die waanvoorstellingen deden ontstaan.
Daarom moet men hem dan ook niet bespotten en uitlachen — of ja, dat moet men ook — maar, daarnaast, hem
ernstig laten voelen, dat hij op elk gebied buiten de school een
leek is, een „nietsweter- in plaats van een „allesweter". Wanneer de jonge „schoolmeester" in het leven komt en op deze
wijze wordt tegemoetgetreden, bestaat er veel kans, dat hij, na
de eerste gewaarwordingen van „miskenning" zich gaat schamen over zijn optreden, zich angstig gaat afvragen hoe het dan
toch staat met zijn „wetenschappelike ontwikkeling", zich gaat
opsluiten in zijn kamer en tot inkeer komt. Dan ontwaakt met
verbijsterende snelheid het bewustzijn, dat hij nog alles te leren
heeft, dat men hem schromelik heeft bedrogen. En in hem
wordt een nieuw gevoel geboren: een norse haat tegen de mensen, die hem opzettelik een blinddoek voor bonden en hem
stenen voor brood gaven ; die zijn schoonste jaren hebben verkankerd en vergald met hun afschuwelike africhterij, met geheel
hun liederlik systeem van weerzinwekkend zelfbedrog — en hij
wordt rijp voor eigen leven. Hij wordt bescheiden, 'lusted in
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plaats van zelfbewust te schetteren . . . en men verbaast zich
wei enigszins over dezen onderwijzer, die zo weinig „ schoolmeester" is. En in stilte werkt hij voor zichzelf en beproeft,
gewoon intellectueel mens te worden, zoals de anderen zijn...
Velen komen nooit zover. Dat ligt echter niet aan hun minderwaardigheid, maar aan hun opleiding, aan het systeem van hun
opvoeding, dat hen in zijn dorre klauwen prangt van hun veertiende jaar af om ze nooit weer los te laten. Zij worden opgeleid
door mensen, die een yak onderwijzen, waarvoor zij vaak lust
nochaanleghebben; door specialiteiten van de zevende rang. Dit
is onder het tegenwoordige regime onafwendbaar. Men oordele.
In een stadje wordt een normaalschool opgericht. Er moet
les gegeven worden in taal, rekenen, natuurkennis, pedagogie,
enz. Er zijn enkele bovenmeesters in het stadje, en daar die
altijd heel knap zijn, worden de betrekkingen op goed geluk af
onder hen verdeeld. Zelden is er iemand bij, die voor zijn taak
berekend is. Zelden b.v. iemand met een middelbare akte voor
zijn yak (al is ook dit geen vaste waarborg). En daar gaat het.
De ouwe, dik bestoven schijngeleerdheid uit hun eigen studie(?)
tijd wordt weer opgerakeld, de leerlingen worden volgepropt
met definities en namen en jaartallen en woordenkraam, ze
slagen en, ziedaar, de school krijgt zelfs een goede naam.
De buitenwereld heeft er geen flauw vermoeden van, Be
slecht, hoe buiten alle verhouding slecht, dit onderwijs is.
1k ken een leeraar in pedagogie en zielkunde, die geen letter
Duits kept, die de naam Bacon niet kan uitspreken, die bij nadere overweging, de t schrapt uit hartstocht, dat hij eerst toevalligerwijze goed schreef, om daarna — de psychologie van
den „harstochr te gaan onderwijzen ! !
1k ken een leeraar in Nederlandse Taal, die verschillende
malen beweert, dat hij dit of dat taalverschijnsel wel zou kunnen
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verklaren, als de leerlingen maar Engels of Duits kenden; die
vertelt, dat Archimedes, toen hij het bewijs gevonden had voor
de stelling, dat het kwadraat op de hypothenusa van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de som der kwadraten op de
rechthoekszijden, uitriep: „Eureka!"
1k ken ... ach, laat ik er maar mee eindigen! Wij kennen ze
alien, wij onderwijzers; wij zijn er als heel jonge mensen allemaal door gedupeerd . . . En de buitenstaander gelooft het waarschijnlik toch niet.
Aan de hoofdcursus, die Bogen kan op een even waardig
leeraarscorps, krijgen wij het laatste bedrijf van het drama dezer
studie. Wij worden daar bovendien onderwezen in „het vak"
Letterkunde, en later worden wij in dit oak gee xamineerd. Alsdan moeten wij een opstel maken over een of ander stuk, over
een of ander schrijver en worden mondeling een kwartiertje lang
gekweld met jaartallen. Jaartallen! godbetert! Ten eerste is het
een fout, iemand te examineren in „kennis van litteratuur" en
die met een cijfer te waarderen. Maar de grote, de liederlike
fout is de manier waarop! Men vraagt niet: vertel eens wat
je van Vondel gelezen hebt en probeer eens kalm te analyseren, waarom je het mooi vond. Vond je het mooi? Heeft
het je ontroerd? Zie je de hele tijd Leven in die kunst? Men
causeert niet met je over litteratuur, zoals je dat doet met een
vriend, die het ook gelezen heeft. Neen! dat gaat op deze manier: Wanneer en waar werd Vondel geboren? Wanneer en
waar stierf hij? Waarom „Agrippijnse zwaan" ? Verklaar:
„Agrippijnse s ' en „zwaan". Wanneer schreef hij dit of dat
stuk? Is het opgevoerd ? Wanneer? Wie verkeerden in de Muiderkring? Waarom Muiderkring? Verklaar de puntige regel:
„Doorluchtigh Hooft der Hollandsche Paten!" Enz.! enz.
enz. Bij een roman is de eerste vraag naar het jaartal. Dan naar
de personen in hun familieverhouding. Dan: geef een karakter-
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schets van de hoofdpersoon! (Vraag mij niet, wat dit beduidt,
lezer, want uit de voorbeelden heb ik het nooit kunnen begrijpen.) Parafraseer Da Costa's „Vijf en Twintig jaren" I Lezer,
ik weet het, als niet-onderwijzer gelooft ge me niet en kijkt me
star-verbaasd aan. Maar het is de waarheid toch. 1k geef u toe :
het is afgrijselik.
Wanneer men verder het programma der heren nagaat, en
bedenkt, dat we 1912 schrijven, en dat het jaar 1880 dus
twee-en-dertig jaar achter ons ligt, dan kan het zo erg worden,
dat je het zou willen uitschreeuwen in, helaas, machteloze,
woede tegen de stomme zelfgenoegzaamheid, die onbewogen
haar gang zou gaan, al stortte ook de hemel achter haar in.
Bilderdijk noemen zij tegelijk met Vondel, De Genestet stellen
zij boven Gorter, Beets is zo jets als Byron, Staring en Hooft
zijn gelijken, Goethe's „Werther" is even belachelik sentimenteel als Feiths „Julia", want dit laatste product is er op gemnspireerd. Het is afgrijselik !
Een logies gevolg van deze langzame, wettelik-goedgekeurde radbraking van de kunst, is het verschijnen van zonder
linge bundels opstellen over litteratuur, waaruit de studerenden
dan leren kunnen, hoe ze met een gedicht, een drama of een
roman allerlei griezeligheden moeten uithalen, om een goed figuur
te kunnen slaan „op het examen". En op het titelblad staat dan
als onfeilbaar etiket van voortreffelikheid vermeld, dat de samensteller leeraar is aan een R. N. L. of hoofd ener school te H.
„Studieboek voor Candidaat-Hoofdonderwijzers." Wanneer
door een bizonder toeval een of ander gewoon mens, ofwel
(wat nog zeldzamer zijn zal) een litterator zo'n boek in handen
krijgt en er in leest (ik stapel onwaarschijnlikheid op onwaarschijnlikheid) zal hij met een onrustige blik naar het jaartal kijken,
wat hem een „unheimisch" gevoel bezorgen zal. Hij voelt zich
niet thuis, niet in zijn tijd, niet in zijn land. Hij keert het boek
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om en om, wrijft zich de ogen uit en bekijkt het nog eens. Hij
weet in een woord geen weg met dit boek. En als hij geen
medelijden krijgt met de acme onderwijzers, die door dit rare
product onderwezen moeten worden, komt dat alleen, omdat
hij de onderwijzers beschouwt als „vreemd" genoeg voor zulke
buitensporigheden.
1k weet wel, dat op de H. B. S. juist zulke Bingen gebeuren.
Dit is ook erg. Maar het gebeurt niet zo algemeen. De lessen
der leeraars staan over 't algemeen genomen op veel hooger
peil. Zij zijn tenminste specialiteiten. Ook is dit niet zo erg.
Litteratuur is voor de meeste menschen beneden achttien jaar
toch een onmogelik met enige zuiverheid te apprecieren jets, en
het onderwijs er in kan hen dienen om zaden uit te strooien in
hun hart, die misschien later zullen opwassen. De leerlingen
van een hoofdcursus echter zijn volwassen mensen, volkomen
rijp voor de hoogere idee in litteratuur, die ontvankelik kunnen
zijn voor de schoonheid, voor den add van den kunst en —
voor wie het tijd wordt, dat men ze doet ontwaken uit de
sluimer van halve of hele onwetendheid op dit gebied. En hen
zet men het geraamte van de Muze voor, op een zwart plankje,
netjes voorzien van een catalogusnummer. En Ban gebeurt het
onvermijdelike : het dorre geraamte is onbelangrijk, is lelik, de
leerlingen krijgen een hekel aan litteratuur, vinden het een „dood
vak." 0, ik weet het. 1k heb slechts weinige lessen genoten,
en reeds voelde ik de verveling, de weerzin. Gelukkig ben ik
toen weggebleven en heb mijn eigen weg gezocht. Wat feitelik
een onverantwoordelike lichtzinnigheid was, een brutaliteit, die
zich wreekte, toen ik voor de heren zat. 1k kende toen de acrobatentoeren niet en kreeg met veel moeite en onder een zee van
hatelikheden over mijn geringe belezenheid (ik had n.l. te weinig auteurs-burgerlike-stand in mijn nietswaardig hoofd) amper
voldoende. En de voorzitter maakte mij een schampere opmer-
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king over „te veel op eigen kracht vertrouwen." Enfin, het
was achter de rug en ik lachte.
Het is echter een feit, dat en door de leeraars, en door de
studieboeken veler smack voor altijd bedorven, veler genoegen
voor altijd vergald wordt, en dat men den jongen onderwijzer
de bron van genot, die litteratuur voor hem zou kunnen zijn,
vergiftigt. Deze toestand is schandelik!
Wat er tegen te doen ? Het radicale middel zou zijn: letterkunde te schrappen als examen-vak, te behouden als studievak.
Omdat dit wel onderwezen, echter niet geexamineerd kan
worden.
Wel onderwezen. Maar, eilieve, door wie ? En hoe ?
Niet door de mensen al vast, die we nu hebben. Maar door
wie dan? Laten we eerst vaststellen, wat het onderwijs in litteratuurhistorie voor onderwijzers is en wat het zou moeten zijn.
Door al wat ik zeide over dit onderwijs, weet men reeds,
dat het is : historie en dan nog een zinloze historie-vanjaartallen ; daarna, als toegiftje, komt ook wel even de litteratuur ter sprake. Het zou juist omgekeerd moeten zijn, wat gemakkelik te bewijzen valt.
Het kan mij weinig schelen, of Hooft stierf in 1647, of
Vondel geboren werd in 1587. 1k heb alleen nodig te weten,
dat zij staan temidden van het bruisende leven in onze gouden
eeuw, in onze Renaissance. Niet waar ? zij zijn niet het uitvloeisel van het jaar zoveel, maar van het gouden tijdperk. Men
zou deze dichters niet voldoende kunnen begrijpen en waarderen, zonder kennis van dit tijdvak en z'n uitingen, maar het
jaartal maakt in 't algemeen niets duidelik. Waarom wij het
missen kunnen.
Door den card van z'n studie en door de algemene opvatting
over dit onderwijs, is dus ook vaak de leeraar M. 0. voorjonge
onderwijzers een slecht leidsman in de litteratuur. Want de
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wetenschap litteratuurhistorie is ten slotte een onderdeel of een
der gelijkwaardige samenstellende delen van de geschiedenis.
En als zodanig behoort het thuis op een andere les. 1k laat deze
wetenschap met al haar werken en zoeken in haar waarde ;
maar wij kunnen in onze korte studietijd, die nog aandacht,
meerdere aandacht zelfs, vraagt voor bijna ontelbare andere
„vakken", niet worden opgeleid tot litteratuurhistorici, anders
dan in zeer doorzichtigen schijn.
Nemen we als voorbeeld het Rooms worden van Vondel.
Boekdelen zijn er aan gewijd om uit zijn gedichten regel voor
regel aan te tonen, hoe dat zijn werk beinvloed heeft. Het is
alzo een buitenkansje geweest voor de litteratuurhistorici. Een
interessant onderwerp van pluizende studie en spitsvondige
redenering. Best. Maar geeft het de genieter, de zuiver sensitieve proever van de schoonheid in een gedicht, nog meer genot,
te weten of dit geschreven is door de Roomse, dan wel door
de Protestantse Vondel? 1k neem aan, dat er Rooms- en Protestants schoon bestaat. Maar als het niet meer is, is het niet
volkomen schoon, niet algemeen schoon, immers niet algemeen
menselik. En als het waar is, wat Dirk Coster zegt, dat een
dichter het minst schoon is, waar hij het meest zich zelf is,
doordat hij daar te eenzijdig, te weinig algemeen menselik is,
hoe zal dan een gedicht schoon kunnen zijn, indien er zuiverlik
de Protestant of de Katholiek uit spreekt?
En laten wij nu, ik herhaal het met nadruk, laten wij nu
vooral oppassen, te denken, dat de onderwijzer op zijn cursus
een litteratuurhistoricus worden moet of zal. Zeker, als zijn
leeraar het hem wijsmaakt, zal hij het zelf gaan geloven. Maar
ik maak me sterk, dat hij den invloed van Vondels Rooms-worden nooit uit zich zelf zou kunnen opmerken, waar, uit den aard
der zaak zijn kennis van dezen dichter zich voorlopig zal moeten
beperken tot enkele der schoonste van zijn gedichten. Maar
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men praat de jonge onderwijzer wat voor over deze invloed, op
het examen laat men het hem weer nawauwelen en als hij dan
per ongeluk een negen krijgt voor dit vak, stelt hij zich voor,
een scherpzinnig litteratuurhistoricus te zijn. Maar ik ben er
zeker van, dat hij niet zal weten uit te maken of een gedicht,
dat ik hem voorleg, geschreven is voor of na de overgang, indien
hij het nooit gezien heeft en er geen jaartal bij staat! Wat ik de
laatste zal zijn hem kwalik te nemen.
Als de onderwijzer in zijn studietijd door invloed der lessen
van zijn leeraar smaak krijgt in litteratuur, als hij de stemming in
een gedicht leert voelen uit den bepaalden val der klanken, uit
de golving van den rythmus, als hij de zoete macht krijgt, zich
te kunnen laten meeslepen door de schoonheid van een drama,
als hij enkele der schoonste gedichten van onze grote kunstenaars meedraagt in zijn hart, dan is het resultaat der lessen meer
dan voldoende. Als hij echter bij de naam van een dichter zich
een rijtje jaartallen en namen van stukken herinnert, is het resultaat der lessen slecht, ellendig slecht.
De onervarene, die dus nog moet worden ingeleid in de

wondervolle geheimenissen van litterair schoon, is noodwendig
aangewezen op den invloed van zijn inleider — meestal zijn
leeraar. Dit is het grote gevaar. In het studieplan is Nederlandse
Taal en Letterkunde een vak. Wie het ene onderwijst, onderwijst dientengevolge ook het andere. En dit is in de meeste
gevallen een ongerijmdheid. Omdat het twee in-wezen-verschillende vakken zijn. Het een toch is een wetenschap en het andere (althans opgevat in bovenaangegeven zin) is een kunst.
En als wetenschap en kunst zusters zijn, om eens een oorspronkelik beeld te gebruiken, zijn het toch geen tweelingzusters naar
de ziel, maar eerder een paar jaloerse zusters, die elkaar een
minnaar betwisten. Is een scherpzinnig taalgeleerde dan ook
een goed leider in zaken van schoonheid, zoals wij die behoe-
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waarschijnlik niet. Misschien is hij wel tegelijkertijd
een knap litteratuurhistoricus. Maar dat is immers ook niet, wat
wij behoeven ! Wij moeten de litteratuur hebben als kunst, als
schoonheid, als tot-schoonheid-gekristalliseerd-leven. Wat wij
daarom nodig, broodnodig hebben, is iemand, die ons schoonheid kan leven voelen, die ons omzichtig leiden kan door de
zeldzame mysterien, die te zamen de litteraire kunst vormen —
omzichtig, opdat wij niets te vroeg of te laat, te vluchtig of te
veel krijgen. En die, als hij dat een paar jaren gedaan heeft,
ons overlaat aan onszelf, opdat wij verder onzen eigen weg
zoeken. Wie vatbaar is voor schoonheidsontroering, zal dan
in staat zijn gesteld, zijn leven rijker te maken en voller, door
genietingen, die hem zonder deze leiding vreemd gebleven waren. Wie geen vatbaarheid heeft, is ook met jaartallen niet geholpen. Als schijn tenminste nog altijd erger is, dan heelemaal niets.
Een aparte leeraar dus, of liever leider, voor litteratuur. Juist.
En dat zou dan moeten zijn een kunstenaar, of ten minste een
fijn schoonheidsgevoelig mens. Dan zeker, zou men niet meer
klagen over die dooie, taaie letterkunde. Maar dan allereerst :
weg met het examen !
Echter ook al blijft het examen bestaan, is het dan noodzakelik, de studerende jonge onderwijzers, als litteratuur uitsluitend
iets voor te zetten, dat met de litteratuur, met bedoeling en
het wezen er van, slechts in de verte iets te maken heeft? 1k
meen van niet! Geef hem dan desnoods een rijtje jaartallen, die
hij onthouden moet tot de dag van het examen, om ze daarop
met bekwamen spoed weer te vergeten. (Wat nu toch ook de
praktijk is.) Geef hem een dosis nonsens, zo weinig mogelik
natuurlik, juist genoeg om voldoende te halen. Maar zeg hem
er bij, dat dit onzin is en leer het hem behoorlik minachten. Zeg
hem, dat dit feitelik niets heeft te maken met het onderwerp,
dat we behandelen.
y en

? Zeer
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Vermoei hem niet met nutteloze parafrase, met zinloze ontledingen als van een wiskundige stelling. Laat hij zich niet blind
staren op rijmschema's en versvoeten. Maak hem niet wijs, dat
dit de litteratuur is. Geef hem schoonheid. Leer hem begrijpen,
dat hij iets heiligs voor zich heeft, waar hij geen domme kunsten mee mag uithalen. Geef hem verering voor de kunst en
den kunstenaar en leer hem genieten. Maak zijne ziel ontvankelik voor de zuivere ontroering, die men kunst-emotie noemt.
Leer hem het leven zien in de kunst, het leven van een groot
mens en van een tijd. Leer hem krities zien en laat hem daarna
zelf bepalen, welke dichter zijn lievelingsdichter zijn zal. Ent
hem geen konventie in. Schroom niet valse goden neer te
werpen en klatergoud klatergoud te noemen. Lieg hem niet
voor, dat met de feiten van de litteratuurhistorie alles gezegd is.
Geef hem geen stenen voor brood! Want dan zal het onvermijdelike gebeuren: hij zal de stenen aanzien voor brood, en
het brood ongenietbaar verklaren!
Lezer, ik heb harde dingen gezegd. 1k weet het — en het

spijt mij alleen, dat ik ze niet scherper, vlijmender heb kunnen
zeggen. 1k heb gesproken met haat in mijn stem. Maar is het
wonder? 1k ben vol haat tegen dit systeem, ik zou het willen
wegtrappen, in eens en voor goed. Wat helaas, onmogelik is.
Maar iets kon ik toch doen. 1k kon trachten iets te geven, dat
gaan zou in de goede richting. 1k heb daarnaar getracht. Deze
bundel opstellen heb ik geschreven in den toon, zoals ik wensen zou, dat litteratuur behandeld werd voor de studerende onderwijzer. Wat wil zeggen, (ik met wel herhalen!) dat ik ze
zO heb trachten te schrijven, dat ze leesbaar werden voor
ieder intellectueel, dat hij ze lezen kon, zoals hij zijn tijdschriftkritieken leest, zonder te denken aan enige examenbedoeling. 1k heb getracht, door te dringen tot de kern van het
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werk, dat ik besprak, tot het wezeri van de kunst, die ik koos
ter behandeling. 1k heb mijn best gedaan mij te denken in den
tijd, waaraan deze werken ontsprongen zijn en aan te tonen,
hoe dit werk noodwendig moest voortkomen uit den geest, die
dezen tijd beheerste. 1k heb getracht de uitingen van den kunstenaar, die dit werk voortbracht, te toetsen aan het algemeen
menselike en daarnaar mijn oordeel bepaald. 1k heb er naar gestreefd, met terzijdestelling van konventie of overlevering, rond
uit te zeggen, wat ik meende, dat de waarheid was. 1k heb kritiek
geoefend op de wijze, die ik meende, dat de juiste zijn zou.
Dit alles klinkt wel zeer persoonlik en aanmatigend. Laat dat
zo zijn. Maar in dezen strijd moet men zijn werk geven, juist
zoals het voortkomt uit het hart, met onomwonden woorden,
met eerlike meningen, zonder aarzelen uitgesproken, zonder al
te veel angst voor pedant te worden uitgemaakt.
Er zullen fouten ideven aan dit werk. Vele wellicht. Welnu,
het is slechts een eerste poging, om een studie, die van veel belang zou kunnen zijn en die zich op dit ogenblik, naar mijn vaste
overtuiging, in totaal verkeerde banen beweegt, terug te Leiden,
langs zuiverder, schoner wegen, naar een beter, schoner doer.
Het is een proeve. Misschien is de tijd niet rijp voor deze richting. Dan dient men te wachten. 1k zal gedaan hebben, wat mij
toescheen, goed te zijn. Maar mocht de tijd wel rijp zijn, dan
zeker zullen vele handen ineengeslagen worden, en samen zullen
wij streven naar dit logiese, nuchtere doer,: zo spoedig mogelik
de „studie- van de litteratuur te zuiveren, van de schimmel, die
er zo schrikkelik dik en vies op gewassen is.
*
*

Een niet overbodige waarschuwing voor degenen, die dit
boek willen gebruiken bij hun studie. De opstellen zijn niet
bedoeld als uitpluizerijen, die zoveel geven, dat het onnodig
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wordt, het gedicht zelf te lezen. Ze zijn bedoeld als een nadere
beschouwing, een meditatie ; zonder het werk er naast hoop ik,
dat ze onbegrijpelik zijn. Wie geen plan heeft, Vondels „Palamedes" te lezen, kan dit opstel ter zijde laten. Voor hem
schreef ik niet. Hij zal ook door het spreken over dit drama
niet geholpen zijn. Wie het werk, waarover ik schreef kent, zal
mij hopelik wel begrijpen; het moet hem zijn, alsof we er samen
over spraken. Wie het echter niet kent, zal er waarschijnlik hopeloos in verdwalen en mij verwijten, dat ik van den hak op
den tak spring. 1k herhaal: laat hij het boek sluiten, voor hem
schreef ik niet.
Een niet overbodige waarschuwing. Want ook dit is een
grief tegen de meeste bestaande „opstellenbundels". Zij trachten listiglik het eigenlike werk uit te schakelen en zeuren zolang
over elk futiliteitje, dat „moeilikheden - zou kunnen opleveren,
zij laten zo weinig over aan de student, dat deze na enkele bestudering van het „opstel - de mening krijgt: „o, nu ken ik het
wel." En hij leest het besproken werk niet. En op het examen
leutert hij het opstel na, waarin hij ook een inhoudsopgave
kreeg, en niemand merkt eigenlik, dat hij den examinator zit
te bedriegen. Het ergste is, dat de arme kerel ook niet weet,
dat hij zichzelf bedrogen heeft. Maar de eigenlike schuldige was

de opstellenschrijver, die misschien zelf als examinator bedot
wordt door zijn leerling. 't Is een hopeloze warboel van liegen
en wegkruipertje spelen.
Deze opstellen willen alleen de schoonheid van een of ander
werk benaderen. Wie ze mocht willen gebruiken als surrogaat
van het kunstwerk, zal bedrogen uitkomen.
Nog een enkele opmerking. Het zal sommige lezers, die
vreemdelingen zijn in het armzalige Jerusalem van de onderwijzers-letterkundestudie, vreemd voorkomen, bier en daar uitvallen
Studies over litteratuur.
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aan te treffen tegen Jonckbloet. 1k stel er prijs op vooraf te verklaren, dat ik deze litteratuur-historicus als zodanig zeer hoog
acht en met veel verering over hem denk. Dat ik niets dan waardering voel voor het enorme werk van dezen pionier. Maar...
ook Jonckbloet behoort thans tot de geschiedenis ; zijn tijd is
de onze niet meer; wij zijn de meningen van zijn dagen ontgroeid. Buiten het onderwijs is het onnodig, daarop te wijzen.
Maar de voorlichters der onderwijzers kennen niet anders
dan Jonckbloet, geven zijn oordeel als meninx van dezen dag,
en het is dus in sommige gevallen nodig, ook deze suggestie te
breken.
Tegenwoordig leest men Kalff en Te Winkel, nietwaar?
Welnu, als het ons niet gelukt, in de onderwijzerssfeer een totale
revolutie te bewerken, zal men er over vijftig jaar eens over gaan
denken, deze mooie litteratuurgeschiedenissen te gaan excerperen, verdunnen, verwateren, er een boekje van te maken in
zakformaat en dan zullen de onderwijzers dit mogen bestuderen
voor hun hoofdakte. Maar dan is het net vijf-en-twintig jaar uit
den tijd. Laten wij hopen, dat deze geestelike revolutie wat
snel moge komen.
Wat de spelling betreft dit: de opstellen zijn geschreven
Haar de beginselen van de Vereenvoudigde. Aileen zal men bier
en daar een derde- of vierdenaamvalsvorm aantreffen. Men
duide het mij niet ten kwade of verwijte mij halfheid. Die n ligt
mij, door slechte konventie, zo vast in het oor, dat ik hem niet
overal missen kon voor de klank, die ik bereiken Wilde. lk heb
echter met vreugde gebruik gemaakt van mijn vrijheid en hem
alleen geplaatst, waar ik hem zelf hoorde. Het komende geslacht
zal niet meer gekweld worden door deze bizarre tegenstrijdigheid, maar ik ben er nog de slaaf van en offer alzo aan mijn
aangeleerd gehoor de regelmaat op.
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En met de wens, dat deze kleine bundel opstellen het intellectuele Holland nader moge brengen tot het inzicht, dat de
onderwijzer niet meer gebukt gaat onder de grappige bekrompenheid, die men hem met het woord „ schoolmeester" zo gaarne
oplegt, sluit ik deze inleiding, hopende, medewerking to vinden
bij hen, die dit boek zo gaarne van dienst wil zijn: de jonge,
studerende onderwijzers.
19 Februari 1912.

Bij de Sproke van Beatrijs,

De Middeleeuwen, het schemerig verre verleden, omhangen
met den droom van al het romantiese.
De tijd van de zegepraal der lichaamskracht, niet van het
brute nochtans, maar van het geweldige.
Met dagen van sombere broeiing, eindelik uitbrekend tot
machtige oorlogen, bloedig en groots, gestreden door ridders in
blinkend harnas, op hoge paarden gezeten, voerend het vlijmende slagzwaard en de schrikkelike strijdbijl in machtig zwaaien,
schilden en halsbergen doorslaand, pletterend mannen en paarden in onwederstaanbaar voortdringen.
Met tijden van kortstondigen vrede, wanneer de ridders,
strijdens moede, neerzaten in de hoge zale, gedoken in zware
zetels van donkerkleurig eikenhout en den teerling wierpen den
langen namiddag, of zich verdiepten in de kunstige berekeningen van het vernuftige schaakspel. Of bij winteravond zich
schaarden om het flakkerend houtvuur in den breden haard en
met schitterende ogen spraken over de grote daden uit den
laatsten oorlog, of verhaalden de wonderbare overwinningen
van fabelachtig stoute krijgers uit lang-voorbije dagen. Of wel
een schilderachtig geklede zanger klopte in schemeravond aan
de vroeggesloten poort en, welkome gast, werd met blijde voorkomendheid gehaald in den kring van het hoge gezin om te
zingen zijn liederen van smachtende liefde, van de pijnen der
min, tokkelend zijn luit in tedere begeleiding; om te verhalen in
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zijn zangen de daden van ridderen onverwinnelik, draken verslaand, de hel bekampend in brandenden krijg, talloze vijanden
nederwerpend onder hun suizende slagen, en eindelik, rustend
in de armen der geredde jonkvrouw, schoon als een droom, het
loon vindend voor hun onvermoeide deugd, voor hun „hovesce
• ,.
mamere .
Met dagen van grootse wapenfeesten, als hel de zonneschittering flikkerde op de blanke harnassen, en hoop de waaiende
vederbossen deinden boven den drom van zwaargewapende
ridders en paarden, feesten, die te eindigen plachten in luidruchtige maaltijden met stromen wijns, veel muziek en gezang,
en die niet zelden besloten werden in plotse opvlamming van
gramme veten, spoedig beslecht met het altijd vaardige zwaard.
Zo, niet waar, hebben wij ons de Middeleeuwen gedacht en
zo ook vinden wij ze terug in onze oudste letterkunde, in onze
ridderromans en verhalende liederen. De Middeleeuwers zien
wij als grote kinderen zich verheugend in dingen van onmiddellik-de-zinnen-treffende schoonheid ; als boze kinderen zien
wij hen vernielen de dingen, waarmee zij een ogenblik te voren
speelden; als vrolike kinderen Koren wij hen gulhartig lachen
om eenvoudige scherts ; als wrede kinderen zien wij hen bezig,
gedachteloos brekend en vertredend mensengeluk, doodslaand,
wat hen in den weg staat. Het waren wel kinderen in al hun
gebreken en deugden, in al hun wreedheid en goedhartigheid,
in al hun openhartige uitlatingen en in hun ongebreidelde woestheid. En hun Leven in heel zijn „uitwendigheid" vroeg een
tegenwicht voor al dat uiterlike, voor hun geheel-uiterlik-zijn,
en vond dat in een godsdienst, die even kinderlik opgevat werd
als alles wat deze mensen deden of bedachten. Hun godsdienst was een schoon sprookje, geheel aanpassend aan hun
kinderlike drang naar iets, dat Over hen zijn zou, onbegrijpbaar
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hoog en onaantastbaar. Een sprookje ... waaraan zij geloofden.
Zooals immers een kind gelooft aan de wonderen en tovenarijen
uit zijn sprookjes.
Om al de zoete ofwel wrede bekoringen der oude riddertijden hangt als een stille ontroering de droom van de mystiese
devotie Bier eeuwen, zo vaak van uit vurige gebeden aangegroeid tot een zwijmel van extase, die wondere visioenen voor
den ontstelden geest opriep en bovenaardse verschijningen deed
zien. Deze devotie beheerste alles, openbaart zich in alles, maar
voornamelik in de kunst.
De schilderijen der Vlaamse primitieven, hoe bekoren ze ons
zo? Ondanks hun vaak gebrekkige vormen? Is het door hun
meesterlike techniek in het aanbrengen van kleuren, in de uitdrukking van stof ? Gedeeltelik misschien, maar zeer ondergeschikt. Hun grootste bekoring ligt in den onnaspeurbaren invloed van den vromen droom, die als een wijd verlangen u
tegenzweeft uit hun zo eenvoudige taferelen, die rust diep in
de wondere ogen hunner heiligen, die in klaarheid opengespreid
ligt in de oneindigheid van hun perspectieven. Evenzo is het
met de wonderlik gesneden heiligenbeeldjes, die, de handen
devotelik gevouwen, een vreemde glimlach om de fijne lippen,
met wijdopen ogen heenstaren naar nooitgeziene schoonheden,
die bovennatuurlik zijn.
Deze vroomheid, deze diepe devotie, die zich vol vertrouwen
overgeeft en glimlachend haren hemelsen vader tegentreedt, was
zij misschien voortgekomen uit dezelfde bron als de moderne
twijfel ? Was zij slechts de vorm, waarin zich hulde het vage
vermoeden van alle tijden, dat dit aardse leven zijn schoner oplossing eerst zou vinden in den dood? Een vermoeden, dat zich
zo gaarne verkeert in zoete hoop ? Wellicht. En dan vond de
middeleeuwse kinderlike mens deze wondere vermoedens belichaamd in de leer van de Heilige Roomse Kerk, met Naar
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schoongebarend ceremonieel, haar rijke gewaden, haar heiligenlegenden en Jezusverering.
Alles, wat hem bier geboden werd, trok hem aan: de geheimzinnige mis, met de waarlik vices- en bloed-wording van het
brood en den wijn, de ernstige gebeden in vreemde taal, de
wonderen der onbegrijpelik schone heiligenlevens, en zijn kinderlike geest boob zich in ademlozen eerbied voor de gouden
deuren van het tabernakel, kwam onder de stifle bekoring van
de zachtglanzende godslamp in de schemering der gewelven,
onder de zoete bedwelming van de welriekende dampen, gezwaaid uit gouden wierookvaten door een schone koorknaap in
Lang en blank gewaad.
Maar het aantrekkelikst zekerlik is voor den middeleeuwsen
mens geweest de verering van de moedermaagd Maria, uit wier
zuiveren schoot de Verlosser der Wereld geboren werd en die,
smetteloos rein en zonder schulden, de wreedste smarten moest
doorstaan om haar aangebeden Zoon, Bien zij onder hevige pijnen sterven zag aan het schrikkelike kruis, bloedend uit talloze
wonden, armelik naakt, tussen twee moordenaars. De overdenking van dit smartelike Leven met zijn diep-menselik lijden, zal
door alle tijden been in staat blijven groot mededogen te verwekken. Geen wonder, dat de middeleeuwer met zijn nog
weinig samengesteld gevoelsleven, sterk ontroerd werd door
Maria's duldeloze smarten; dat hij werd aangegrepen door het
lijden van deze moeder, die haar enigen Zoon zo wreed verloor,
En daarbij was deze Zoon: Jezus, het schuldeloze Lam, dat geslachtofferd werd om onze zonden. Hieruit is het wel te verklaren, dat men de Heilige Maagd even devoot vereerde als
God zelf . . . zo niet devoter. Als God almachtig was, zij was
het niet minder, daar in den hemel geen Bede haar geweigerd
wordt, noch door den Vader, noch door den Zoon, noch
ook door haar verheven Bruidegom, den Heiligen Geest. . . .
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Ontelbaar zijn de wonderen, door haar tussenkomst verricht. . .
Ontelbaar de zielen, door haar voorspraak gered van den eeuwigen flood.... Eindeloos groot is haar goedheid en haar vergevensgezindheid onpeilbaar. . . . Zij is in waarheid de Godin der
Middeleeuwen!
In romans, liederen, sproken, drama's, aan 't begin, te midden
der gebeurtenissen, aan 't slot, telkens vinden we „Maria, die
Moeder ende Maghet es Weyer)." aangeroepen, geprezen, gedankt. En bijna immer in woorden van grote schoonheid, als was
de enkele naam van de zoete heilige voldoende, om de meest
middelmatige dichter op te voeren tot de zuivere ontroering,
die uitvloeit in schone verzen. In de verering van de Heilige
Maagd bereikt de devotie der Middeleeuwen haar hoogste zuiverheid, haar grootste innigheid en haar diepste waarachtigheid.
En dit is geen wonder. Omdat men in haar vereerde het hoogste, wat de mens op aarde kent: de Moeder. Zeker, de Moeder
Gods, de hemelse moeder, zo ge wilt. Maar onwedersprekelik :
de Moeder.
Reeds in het gebed, waarmee ze bij voorkeur wordt aangeroepen openbaart zich op onbewuste, maar niet minder treffende
wijze, het gevoel van deze bizondere eerbied voor de Moedermaagd : wat de Engel tot haar zeide bij zijn Blijde Boodschap,
ziedaar de woorden, die zij zo gaarne hoort, dat zij niemand
kan weerstaan, die haar deze zoete aankondiging herhaalt, dat
men haar alles mag vragen, wanneer men maar dageliks dit
gebed tot haar zegt: „Ave Maria, gratia plena . . ." Het tedere
ogenblik, waarop ze voor de eerste maal die groet vernam, de
eindeloze vreugde die haar doortrilde. toen zij de zekerheid
erlangde, dat ze moeder zou worden, zou het haar niet de
schoonste herinnering zijn uit haar aardse Leven? En het gebed,
dat haar die zalige stonden opnieuw doorleven doet, is haar zo
dierbaar, dat zij er nimmer aan kan wederstaan.
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Telkens weer treft ons in de verering van Maria de verering
van het hoogst-menselike en daarin wellicht is te vinden de oorzaak van de als een ademtocht zo stille ontroering, die uit
vele Maria-legenden als een zoete geur opstijgt en ons ganselik
omvangt.
Van de talloze Maria-legenden zijn er vele in de Middeleeuwen verwerkt tot gedichten in „Dietscer tale." En er zijn
zeer schone onder. Maar de schoonste van alle deze is wel het
sobere verhaal van het wonder, dat Maria wrocht aan zuster
Beatrijs. Omdat dit gedicht een kunstwerk is van zo tedere ontroering, van zo zuivere expressie, dat het wel een werk voor
alle tijden blijken zal.
Het is een stichtelik verhaal: het verhaal van een kerkwonder. Maar het leven-van-liefde-en-lijden der droeve heldin van
dit verhaal heeft den dichter dermate ontroerd, dat hij werd opgevoerd boven zijn tendenz, en er is een kunstwerk ontstaan, zoo
zuiver menselik van opvatting, dat het ook ons nog treffen kan.
Hoewel het zeer sterk het eigenaardige karakter der Middeleeuwse kunst draagt. De echte Middeleeuwse kunst maakt
in beginsel steeds dezelfde indruk. Zie een schilderij of een
beeld, boor een gedicht of een stuk proza, onmiddellik voelt ge
u omvangen van een gans bizondere atmosfeer, die een onbeschrijfelike, vage bekoring oefent. De oorzaak hiervan ligt wel
in de naieveteit der voorstellingen, der vormen, der beschrijvingen, eenvoudig tot kinderlikheid toe, maar tegelijkertijd van een
artistieke zuiverheid, alleen te bereiken door de geheimzinnige en
onbewuste macht, slechts den fijnen kunstenaar gegeven. En als
deze zeer bizondere kunst heeft iets gemeenschappeliks, iets,
dat men een tijd-eigen zou kunnen noemen; zij is als het ware
omneveld door een atmosfeer van mystiek, die aldoor merkbaar
is en er zeker die eigenaardige, niet met woorden te benaderen
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schoonheid aan geeft. De Middeleeuwer is mystiek. In zijn
zuiverste ogenblikken is hij mystiek. Het is heel moeilik te
omschrijven, maar misschien kan ik enigszins doen aanvoelen,
wat ik meen, door te zeggen, dat wat men de mystiek van
Vondel noemt, wat men de mystiek van het geloof in het algemeen noemt, niet de mystiek der Middeleeuwen, hierbij
vergeleken zelfs geen mystiek is, maar de klare betuiging: er is
iets dat wij niet begrijpen kunnen. Wat een absoluut donkere
kamer is bij een duistere nacht met zwaar-kruiende wolken,
slechts hier en ginds doorscheurd van blauwig manelicht, dat
is deze mystiek bij die der Middeleeuwen.
Evenwel heeft de zoete verering der Heilige Maagd aanleiding gegeven tot het ontstaan van legenden, die ons maar weinig interesse inboezemen, daar zij, door overdrijving van de
goedheid der heilige, absurd geworden zijn. In sommige van
deze verhalen komen mensen voor, slechter dan de boosheid
zelf : stelend, moordend, in ontucht levend uit overmaat van
enkel dierlike hartstocht, en evenwel. . . . Maria redt hen, als
beloning voor hun dageliks geprevelde Ave's. De stichtelike
schrijvers streefden hier hun doe! voorbij.
Niet alzo in de „Sproke van Beatrijs.” Dit werk kan zelfs
den lof van Jonckbloet verwerven, wat veel zegt, want deze
onze liberale geschiedschrijver had bizonder weinig op met
heiligenverering en haar litteraire uitingen. Maar, hoe heftig
bevooroordeeld, deze Sproke kan zijn aestetiese goedkeuring
wegdragen.
*

*

*

De legende is heel oud en schijnt zeer geliefd te zijn geweest.
Een tweetal Franse „fabliaux" verhalen dezelfde geschiedenis.
In het eerste kwart der XIIIe eeuw vertelt de bekende monnik
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Caesarius van Heisterbach het wonder in het Latijn, vermeldende, dat Alanus de Insulis het reeds v66r hem, in de laatste
jaren der twaalfde eeuw had te boek gesteld.
Het Dietse handschrift van de Koninklike Bibliotheek te
's Gravenhage schijnt jonger te zijn, dan een der genoemde bewerkingen. Echter is het stellig geen vertaling, zoals trouwens
de Nederlandse kunstenaar zelf verhaalt :
„Ic wille beghinnen van ere 1) nonnen
„Een ghedichte. God moet mi onnen, 2)
„Dat ie die poente moet wel gheraken3)
„Ende een goed ende daer of maken
„Volcomelijc na der waerheide,
„Als mi broeder Ghijsbrecht seide,
„Een begheven willemijn ; 4)
„Hi vant 5) in die boeke sijn."

Hij kent het verhaal dus door mondelinge overlevering en
heeft het, aangegrepen door de schoonheid er van, bewerkt tot
een gedicht in Dietse taal.
En onder zijn handen heeft de stof zich gevormd tot een zeer
schoon geheel, dat onweerstaanbaar bekoort. Waardoor? Allereerst door de schoonheid van taal en beeld, door de dichterlikheid der beschrijving, die slechts zo schoon geworden zijn
doordat de dichter zelf ontroerd was door zijn onderwerp, doordat zijn mededogen hem verhief boven zijn stichtelike bedoeling.
Maar voor een voornaam deel ook treft deze sproke ons door
's dichters opvatting van de innerlike betekenis van dit wonder.
Door die opvatting staat deze sproke ons zeer na. Zij is niet
met woorden uitgedrukt, maar niet minder sterk toch beheerst
zij het gehele gedicht.
Wij, moderne mensen hebben zo heel andere begrippen van
1) ere = een. 2) onnen = gunnen. 3) de stof zuiver behandelen.
4) Een monnik van de orde van de H. Willem. 5) Hi vant = vond het.
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wat goed is en wat kwaad dan onze middeleeuwss voorzaten,
— al zijn er ook in onze dagen nog wel Middeleeuwers in
den slechten zin des woords.
Zullen wij het goed keuren, dat een meisje, uit liefde tot
„even jonchere" met deze stilletjes wegvlucht? En als dat
meisje bovendien een non is? Ach, wat zullen wij arme, zwakke
mensjes goed of afkeuren? Maar er is 'toch een moraal! Jawel,
maar er is boven die moraal: liefde! Maar die non had een
heilige gelofte afgelegd! Jawel, maar zij had lief. Zij had lief
met al de kracht van haar jonge-meisjesziel. Is dat niet genoeg?
Met onze bredere opvattingen vergeven wij gaarne, ja, durven
eigenlik niet toestemmen, dat er iets te vergeven is.
Maar de Middeleeuwer! Voor hem was schending der
kloostergeloften de zwaarste zonde! Waarbij kwam het latere
leven-in-ontucht. Voor eeuwig in den helsen poet verdoemd
degene, die deze gruwelikheden op zijn ziel dorst laden. Zo
immers, is de onverbiddelike stemming der Middeleeuwen.
En daaruit nu bloeit plotseling open het schone, tedere verhaal van Beatrijs' leven, als een zachte glimlach van vergevensgezindheid, die het medogenloos strenge gelaat van een wreden
god verhelderen komt. En een zachte, welluidende stem
spreekt: „De mens vindt vergeving, wanneer hij mens durft
zijn, zoals Beatrijs. Mens in wel hoge betekenis: mens als deze
non, die alles zich onderwinden durfde, om haar zuiverste menselikheid uit te leven, om heen te gaan tot „het hart, dat voor
haar sloeg," tot den man, dien zij meer beminde, dan haar
zaligheid!" Zo opgevat is de „Sproke van Beatrijs" meer dan
een kerkwonder: het is de schone kreet van een mensenhart,
dat alle leer en vooroordeel wegwerpt, en zonder voorbehoud
het recht opeist, te leven voor zijn liefde, volkomen.
* *
*
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Hoe zeldzaam fijn heeft deze onbekende dichter Beatrijs'
leven begrepen! Hoe teder was zijn liefde voor de zwakke
vrouw, zo teder, dat zij den moralist telkens to sterk wordt, en
dat, boven zijn moraliseren in dogmatiese hardheid uit, zijn
mede-leven en -lijden met de arme non zich openbaart door de
liefelike wendingen van zijn rythmus, en mee trilt in den klank
zijner naief-schone woorden. Reeds in het begin. De duivel
heeft haar bekoord met „quader minne." Maar hoor hoe zij zich
beklaagt over haar liefde, die zij zondig weet. Zij valt niet dan
na zwaren, zwaren strijd. Eindelik geeft zij het op en roept de
minnaar tot zich, „den jonchere", die zij had liefgehad, „sint
dat si out waren XII men .
Nu volgt een Bier toneeltjes, waaruit dezelfde visie Mat als
uit een Vlaamse primitief:
•

0,

„Hi reet, soe hi eerst mochte,1)
„Ten cloester, daer hi se sochte.
„Hi ghinc sitten voer tfensterkijn
„Ende soude gheerne, mocht sijn,')
„Sijn lief spreken ende sien.
„Niet langhe en merde 3) si na dien;
„Si kwam ende woudene vanden 4)
„Vor 't fensterkijn, dat met yseren banden
„Dwers ende lanx was bevlochten.
„Menech werven si versochten 5)
„Daer hi sat buten ende si binnen,
„Bevaen met alsoe starker minnen.
„Si saten soe een langhe stonde,
„Dat ict gesegghen niet en conde,
„Hoe dicke verwandelde hare blije.6)"

En hoe fijn is de dichter in zijn beeldspraak, waar hij de
minnaar, die zeer goed inziet, dat hun liefde zondig is, maar
evenmin de heftige drang kan weerstaan, laat zeggen:
1) zo dra hij kon. 2) als het kon. $) draalde.
4) bezocht hem. ') zuchten. 6) hoe vaak zij van kleur verschoten.

30
„Vrouwe venus, die godinne,
„Die dit brachte in onsen sinne,
„Moete god onse here verdoemen,
„Dat si twee soe scone bloemen
„Doet vervaluen ende bederven."

„Vervaluen", dit mooie middelnederlandse woord, hoe zuiver impressie dit bier geeft. Het is, als zien we de schone, frisse
bloemen langzaam vale tinten aannemen en verwelken. Dit hele
toneel van het aandoenlik tweegesprek bij het getraliede „vensterkijn" is trouwens een wonder van romantiese fijnheid.
En nu volgt de scheiding van het klooster. In de nacht dwaalt
het acme zusterke alleen onder de duistere gewelven, besloten
nu om heen to gaan, maar toch droevig klagend nog over de
fatale onweerstaanbaarheid barer liefde, die haar in de zonde
drijft, smekend reeds bij voorbaat om vergeving. Heel haar
eenvoudig mensenhart legt zij open voor haren Here Jezus en
haar lieve moeder Maria, wier getrouwe dienares zij is. Maria
geldt de laatste, snikkende bede. Dan legt zij nonnekap en
schoen aan den voet van Maria's beeld, hangt de sleutelbos
er bij... en vlucht weg in den donkeren nacht, naar den
man, die in den kloostertuin gereed staat . . . de wereldse liefde
tegemoet. Maar gelukkig gevoelen kan zij zich nog niet. Ook in
haar hart is het nog donkere nacht. Als zij met haar minnaar is
henengereden en in het Oosten de dag komt aanlichten, herinnert ze zich, hoe ze anders in het vredige klooster op dezen
stillen stond „de prime" luidde, en plotseling wordt ze bevangen door een somber voorgevoel van haar zwaar noodlot:
„Ic duchte mi di vaert sal rouwen,
„Die werelt hout soe cleine trouwe."

Met welk een fijn-ontwikkeld gevoel voor de natuur deze
middeleeuwer begaafd was, getuigt wel de volgende beschrijving :
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„Dus quamen si den telt ghevaren
„Smorgens aen een foreest,
„Daer die voghele hadden feest.
„Si maecten soe groet gescal,
„Datment hoerde over al.
„Elc Banc na der naturen sine.
„Daer stonden scone bloemkine
„Op dat groene velt ontploken,
„Die scone waren ende suete roken
„Die locht was claer ende scone
„Daar stonden vele rechte borne
„Die ghelovert waren rike."

Met welk een liefde is dit gezien! Met welk een toewijding
beschreven! Bijna weet hij geen uitweg met zijn bewondering,
bijna weet hij zijn ontroering geen meester te blijven: tot drie
maal toe moet hij uitroepen, dat het alles zo „scone" was! In
de enkele naast-elkaar-plaatsing van wat hij ziet, bereikt deze
dichter bier een plasties effect, waarnaar menig modern woordkunstenaar in klank naast klank moeizaam, maar tevergeefs,
streefde. Dit is de eenvoud, die door geen „stir te verkrijgen
is, maar loutere, heerlik zuivere schoonheid, geweld uit de ontroerde ziel van een waar kunstenaar.
Al dadelik bij de eerste gelegenheid : als ze zijn aangekomen
in het bos, waar ze zullen rusten, begint de verteller de tegenstelling te ontwikkelen tussen de altijd sympathieke, fijn- en
tederliefhebbende vrouw, en de grovere, door sexsuele min gedreven man, die later Beatrijs in diepe ellende laten zal. Smartelik verontwaardigd wijst zij het „dorperlijc" voorstel af, maar
dadelik verzacht haar toorn zich onder haar alles vergetende
liefde en zij eindigt met deze liefelik-naieve overgave:
„Als is bi u ben al naect
„Op een bedde wel ghemaect,
„Soe doet al dat u ghenoecht
„Ende dat uwer herten voeght."
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Maar even nog komt haar verontwaardiging boven in het
slotwoord:
„Ic hebs in mijn herte toren,
„Dat ghijt mi heden leit te voren."

Hoe edel is deze schuchterheid in de vrouw, die toch alles
verlaten heeft, om haar minnaar te volgen; en op hoe zouteloze wijze tracht deze zijn figuur te redden, door te beweren,
dat zij hem maar vergeven moet, want dat het de boze Venus
was, die hem het ignobele voorstel ingaf. Maar Beatrijs heeft
het hem al vergeven en is weer vol liefde: nooit zal ze hem vergeten en boven alles en alien is hij haar dierbaar; en de hevigheid van haar gevoel doet haar zelfs godslasterlik uitroepen:
„Waric in hemelrike gheseten
„Ende ghi in ertrike 1)
„Ic quame tot u sekerlike."

Nu komen zeven gelukkige jaren, als een lange roes van
geluk en weelde. Maar dan zijn hun bezittingen verteerd en de
bittere armoede treedt hun woning binnen. De liefde van de
man blijkt niet sterk genoeg om Beatrijs ook in de ellende toegewijd te blijven: hij laat haar alleen en keert terug naar zijn land,
waar hij, de vrije man, zeker goed ontvangen zal worden.
„Aen den man ghebrac dierste 2) trouwe;
„Hi lietse daer in groten rouwe
„Ende voer te sinen lande weder,
„Si en sachen met oghen nye zeder')."

Geen wilde klachten van Beatrijs of verwijtingen over zijn
ontrouw. Geen lange beschouwingen ook over de smart der
bedrogen vrouw. Alleen dat als een snik zo droeve:
„Si en sachen met oghen nye zeder."
1) Op de aarde. 2) de eerste. 3) sedert dien.
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Toont ook hier niet weder Goethe's woord : „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister" zijn eeuwige en onveranderlike waarheid ?
Dan volgen de zwaarste jaren: jaren van ontucht, van geld
winnen „met haren lichame". Niet uit winzucht echter, dat
weet God, maar voor haar kinderen, die niet mogen verhongeren.
Zij kende geen enkel handwerk, zag geen enkele weg om aan
brood te komen en koos toen dit uiterste, schrikkelike middel.
„In') mach in ghere wise
„Mijn kinder niet begheven:'

Elke moeder zal beseffen, wat dit betekent, zoals ook Maria
het begreep. De eerste zonde werd haar vergeven om den
wille van haar zuivere vrouwelike liefde, deze laatste, vreselike
misdaden, omdat zij onder geen beding haar arme, hongerige
kinderen verlaten mocht. Was ook Maria niet Moeder geweest?
Eindelik, weer na zeven jaar, komt het schuldbesef en daarmede het grote, pijnigende berouw, de knagende wroeging, die
het hart langzaam verteert in duldeloos Iijden. Nu wit zij geen
nieuwe zonde meer bedrijven; zij kan niet meer, „al zou men
haar het hoofd afslaan." In een droeve klaagzang, vol angst,
smart en berouw, roept zij Maria, tot wie zij steeds is blijven
bidden, om bijstand aan. Daarop aanvaardt zij haar pelgrimagie, aan elke hand een kind, bedelend haar brood, en
komt eindelik in de streek, waar haar oude klooster staat.
Levendig voelen wij haar ontroering mee, wanneer ze daar
door haar gastvrouw, de goede weduwe, de lof hoort verkondigen van zuster Beatrijs, van haar zelf ; wanneer zij de beste en
de reinste der nonnekens genoemd wordt. Zij, die de grootte
van haar zonden zo diep beseft, kan niet vermoeden, dat ter
wille van haar een wonder geschied is, en zij weet niet, wat te
1) lc en.
Studies over litteratuur.
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denken. Zij durft niets verwachten, zij durft niet geloven aan
een mirakel om haar geschied, en tot drie maal toe moet een
hemelse verschijning haar bevelen naar het klooster terug te
keren, eer zij aan het bevel gehoor durft geven. Hoe machtig is
de derde verschijning:
„Zoo waecte si den derden nacht,
„Een stemme quam van gods cracht
„Met enen over groten lechte." 1)

Nu durft ze wel gaan. En na deze vreselike en eindeloos
lange tijd van lijden voelt de gekwelde vrouw een grote rust
over zich komen, als de openstaande kloosterpoort is binnengetreden. Een zucht van verlichting hijgt ons tegen uit de regels :
„Maria, hebbes danc,
„Ic ben comen binnen mure;
„God gheve mi goede aventure!"

Hoe mooi is ook weer gezien haar angst voor de biecht! Zo
wonderbaar menselik voor deze tijd I Maria wist alles. Met
haar kon zij wel over haar zonden spreken en genade vragen,
maar een mens, zij het ook een priester, een goede oude abt,
Beatrijs Um het hem niet zeggen. Echter bestond .er bij God
geen vergiffenis zonder biecht. En hierin vindt de dichter aanleiding tot die wondermystieke allegorie van de jongeling met
het dode kind. Nu biecht Beatrijs, ook aan de Middeleeuwse,
dogmatiese eis tot vergiffenis van zonden was voldaan en
Beatrijs kon met een gerust hart de eeuwige reis aanvaarden.
Voor ons moderne gevoel had de sproke gevoegelik voor de
biecht kunnen eindigen. De liefdevolle daad van Maria is voor
ons niet anders te verklaren, dan als een betuiging van volkomen
vergiffenis. Ook niet om het wonder zelf voelen wij ons ontroerd, niet als getuigenis van een openbaring der goddelike
1)

Licht.
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macht is deze sproke voor ons van betekenis — maar om de
fijne, dichterlike wijze, waarop hier de zuiver menselike idee is
uitgewerkt, dat voor alle zonden, die uit liefde bedreven worden,
vergeving is. Want het dagelikse Ave Maria is ons een Middel
eeuws voorwendsel, en althans voor dezen dichter evenmin het
hoofdmotief geweest. Wij leven zo ontroerd in deze sproke mee
omdat ze ons vol mededogen verhaalt van een arme, arme
mensenziel, die doolt in de schrikkelikste ellende, die duldeloos
lijden moet in haar omzwervingen en akelig-angstige noden, om
het luttele geluk te kopen van enige jaren levens met den man,
die zij lief had, en die, folterendste pijn wellicht, al die angst en
dat lijden onwaardig blijkt te zijn. Maar het allermeest misschien
houden wij zo van deze sproke, omdat het een kunstwerk is
(naast het grote algemeen-menselike) van zo zuiver Middeleeuwsen adem, omdat al de schoonheden van de Middeleeuwse
kunst er haar hoogste potentie in bereiken.
Om al deze redenen is de „Sproke van Beatrijs" een werk
van blijvende waarde, dat de macht gehad heeft, alle jongere
geslachten te ontroeren. Vele malen is dezelfde stof, meer of
minder vervormd (soms misvormd 0 voor latere tijden opnieuw
behandeld in gedicht of proza. 1k wil deze bewerkingen stilzwijgend voorbijgaan en alleen de laatste noemen : die van Boutens.
Onze tijd, die een sterke neiging toont voor de Middeleeuwen en voor den Middeleeuwsen toon in het werk ; onze tijd,
waarin de grote kunstenaars zich vaak uiten op een droom-bevangen mystieke wijze, die Middeleeuws zou kunnen genoemd
worden, indien ze niet zo verfijnd ware, onze tijd heeft de Sproke
van Beatrijs zien herboren worden op oneindig verfijnde en verdiepte wijze, puurder en schoner nog dan het oorspronkelik,
nader nog aan ons gevoel, omdat het van een modern kunstenaar is. Dit gedicht is als overvloeid van een eindeloze tederheid
voor Maria en voor Beatrijs; het doet meermalen aan als een
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zoete droom aan verre landen en tijden, van een lichtende
schoonheid, die niet met woorden te omschrijven is. En daarbij
(ik zei het reeds) voelen wij, dat de droom gedroomd is in onzen
tijd. Met zijn telkens terugkerende motieven lijkt het bier en daar
op een schoongecomponeerden orgelzang, die ons meevoert op
zijn zware, deinende klankgolven. Elders stroomt het been in een
lichten rijkdom van parelende klanken, den zonnigen morgen
tegemoet. Op een andere plaats omvangt ons de stilte van den
groten nacht, waarin de maan slechts schemerig door de wolken
licht, waar de dreuning van „het stadig orgel van de zee" de
stilte slechts dieper suizen doet. 1k zal er niets meer van zeggen: ieder leze het voor zich zelf.
* *
*

Wie een Middelnederlandse „Beatrijs" in eigendom wil
hebben, kan er voor weinige stuivers een verkrijgen: de uitgave
van Jan Ligthart en C. G. Kaakebeen in „Van alle Tijden" bij
Wolters. Mits men het afschuwelike plaatje er voorin wegsnijdt
en de . . . „paraphrase" van de beer Ligthart niet leest, is het
een waardevolle bezitting, te meer daar voor hen, die nog niet
voldoende thuis zijn in het Middelnederlands, naast de tekst
vele moeilike woorden en uitdrukkingen verklaard zijn.

Een en ander over Hooft en zijn Lyriek.

Het deed mij altijd enigszins vreemd aan, als ik las, wanneer de grote Renaissance-dichters in Italie en Frankrijk werkten, en dan aan onze letterkunde dacht. Terwijl in het buitenland
de grote geestesbeweging zich reeds tot volle rijpheid heeft
ontwikkeld, sukkelen de bewoners der „lage landen bider zee"
nog vrij onbeholpen achteraan, hinkend op twee gedachten: het
Dude niet vastbesloten willend of durvend verlaten, het nieuwe
niet terugwerpend, maar ook niet met heel hun hart aanhangend.
De Rederijkers rijmen er nog Lustig op Los; de humanisten
keren zich van de volkstaal of en schrijven keurig Latijn; langzamerhand komt de nieuwe mast en het nieuwe geluid ook in
Dietse taal, maar het is alles halfslachtig. Jan van der Noot,
die zich geheel Renaissance-dichter voelt, kan zich niet zuiver
blijven uiten; Van Mander, Van Hout, Coornhert, Spieghel,
ze staan alien met hun ene voet in de Rederijkerstijd en met
hun andere in de Renaissance. Zij werden huns ondanks meegesleept door de beweging, die al reeds een paar eeuwen Dud
was, maar de zuiverheid van de buitenlanders zoeken we te
vergeefs. Zou het kunnen zijn, dat de bewoners, de eerzame
en nijvere poorters onzer vette, vooruitgaande landen, zich alto
veel burger voelden, te veel onderdeel van een ten slotte toch
nog klein geheel? Dat zij daardoor hun gedachten niet konden
bewegen in de ruime sfeer, die de Renaissance vroeg? Dat zij
ongeschikt waren voor het cosmopolitisme Bier grote geesten
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uit het buitenland, die de ganse wereld nog te klein vonden om
hen te dienen als vaderland? Voelden de stoere, ernstige
Nederlanders al te sterk, dat het bezit van de deugden eens
eerliken mans verse te verkiezen was boven de aanbidding van
de schoonheid, zoals zij die zagen bij de Italianen en Fransen?
Of was het wellicht onze veelbeschuldigde volksaard, die belette, dat de Renaissance hier tot voile schoonheid ontbloeide ? Het
is in elk geval zeker, dat de hele zestiende eeuw door bij allerlei
dichters de Renaissance-invloed duidelik merkbaar wordt, maar
dat er niet een zuiver Renaissance-dichter is aan te wijzen:
zuiver-evenwichtig van gevoel en uiting. Hier en daar duikt
onder hun gedichten een liedje op, dat het nieuwe geluid doet
Koren, maar het verdrinkt bijna in de verouderde vorm van hun
overig werk.
De tijd van stake vooruitgang dezer landen moest noodwendig voeren naar de geweldige worsteling om de onafhankelikheid, waarbij de drang naar vrijheid van geweten een nieuwe
en scherpe prikkel kwam aanleggen. Dat in deze periode van
gruwelen en bloedige slagen de Renaissance niet krachtig kon
doorwerken, laat zich begrijpen. De Watergeus kon een woeste
en schrikkelik schone krijgszang dichten, waar de dreuning van
den oorlog ons uit tegendruist en de broeiing van de rode wraakzucht als een zwoele damp op slaat, maar de bevallige zwier
van de Renaissance lag ver buiten de macht van zijn scheppingskracht en bevatting. Geheel natuurlik. Zijn gehoor was
door den donder van het geschut en het gehuil van den krijg
verdoofd voor het heimelike ruisen van de olmen in den nachtewind; zijn oog, gewend aan het gezicht van bloed en gruwzaam verminkte lijken had de macht verloren het fijne spel van
den zonnestraal in den dauwdroppel te volgen; in zijn gemoed,
dat gierig schreeuwde naar het bloed van den vijand, was geen
plaats voor tedere min, stoeiende levenslust of zoete mijmerij.
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Hij was de sombere krijgsman, Wiens hand steeds lag aan het
zwaard, tot doden gereed. Hij dichtte het woeste geuzenlied.
Maar als de strijd in hoofdzaak beslist is, en de angstige beklemming van voortdurend bedreigd te zijn in eer en leven, geweken; als de strijd voor goed verplaatst is naar de Zuidelike
Staten en in het Noorden de vrije Republiek haar onafhankelikheid ordent en tot rust komt, tonend naar alle zijden haar
triomfelike jonge kracht, dan eindelik komt de Renaissance ook
hier in al haar schoonheid haar intocht houden en eist de grootste
kunstenaars onder haar tribuut. En van al de dichters, die de
Renaissance-kunst hier beoefenden, valt onmiddellik op als de
fijnste en zuiverste: P. C. Hooft.
Vondel, als kind van zijn tijd, was Renaissance-dichter,
maar hij was te veel Protestant of Katholiek, te veel Hollander
en partijganger, om de verfijning van de Renaissance tot in haar
uitersten te kunnen doorvoeren. Ernstiger en — uit algemeenmenselik oogpunt beschouwd — ongetwijfeld groter en machtiger dan Hooft, kan hij deze niet op zij streven als zanger van
liederen, die hun oorsprong vonden in de Renaissance. Men
voelt zich geneigd te denken, dat Vondel wel groot zou zijn
geweest, onverschillig in Welke tijd hij geleefd had, maar dat
we Hoofts geluid niet zouden hebben kunnen waarderen, had
hij niet het geluk gehad, te leven in een tijd, die hem volkomen
ontwikkelen kon. Want in gans onze litteratuur is misschien
Been dichter aan te wijzen, die zo zuiver en enkel uitvloeisel
van een tijd en een beweging is, als Hooft. Zo buiten alle Hollandse geaardheid om meegevoerd door een wereldstroming.
Want dat is de Renaissance geweest: een beweging, die
zich van Italid uit over de hele beschaafde wereld verbreidde,
alle geesten beroerde met haar machtigen adem en nieuwe
ideeen aanvoerde in het leven der volkeren. Want zoals alle
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grote geesteswoelingen keerde zij zich — maar met welk een
ongekende welwillendheid en fijnheid — tegen de oude, ingeroeste begrippen, gebruiken en toestanden.
Men begrijpt bijna niet, hoe de ademloze devotie der mystieke
middeleeuwen heeft kunnen plaats maken voor een z6 geheel
ander gedachten- en gemoedsleven. De kunst der Middeleeuwen
in al haar wonder-vreernde schoonheid maakt den indruk, geschapen te zijn in diepe onbewustheid van eigen schoon. De
dichter was zich zijn gave niet bewust en streefde er ook niet
naar, zijn vormen te volmaken, en mannen als Maerlant, die
er prijs op stelden, zuivere rijmen te hebben en de afschrijvers
waarschuwden tegen verknoeiing waren er niet vele. Waren de
Middeleeuwse dichters meer bewust geweest, zij zouden, om
maar jets te noemen, zich minder beholpen hebben met „epiese
formules", gemeenplaatsen, dan zij deden. Maar dan zouden wij
ook niet zo'n sterk karakteristiek-Middeleeuwse kunst hebben.
De Middeleeuwse dichter had ook weinig pretentie op zijn
werk: legio zijn de stukken, waarvan de schrijvers ten enemale
onbekend zijn, van zeer schone werken zelfs, Beatrijs b. v. En
is bij toeval de naam overgebleven, dan is het toch meestal niet
meer dan een klank: wie was „Willem, die Madok maecte" ?

Wie Penninc en Vostaert, die „Walewein" schreven? De
Middeleeuwse kunstenaar dichtte niet voor zich zelf, niet voor
de kunst, maar moet worden beschouwd als de verpersoonliking
van den volksgeest. Hij voelde zich niet als afzonderlike persoonlikheid, staande buiten de gemeenschap of boven de gewone schepselen ; hij was niet de hogere, die zijn minder
bevoorrechte medemensen jets schoons mededeelde ; hij was
alleen een uit hen alien, dien de geest, waardoor zij alien gekenmerkt waren, in sterker mate beinvloedde, die zuiverder
voelde, wat zij alien als vage vermoedens in zich hadden. Hij
was een uit de velen om hem been, die met groter doordrin-
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gendheid uitsprak, wat ze alien konden uitspreken met minder
zuiverheid, met minder kracht. Maar om dit alles was hij niet
minder kunstenaar. Want gaf ik daar niet in wezen de definitie
van den kunstenaar uit alle tijden?
Hoe geheel anders wordt dit alles tijdens de Renaissance.
Wel zeer zeker voelt de dichter zich als individu, staande
hoog boven de gewone mensheid, het „profanum vulgus",
waarop hij laag neerziet. Hij vergelijkt zich met een koning, met
een halfgod en gaat met opgerichten hoofde zijn eigen weg.
Moderne Helleen, ziet hij het leven met geheel andere ogen
dan de Middeleeuwer. Geen tocht naar het graf, geen korte en,
smartelike voorbereiding tot het eeuwige leven, geen aaneenschakeling van opofferingen en ontberingen, ascetisme en geselingen. Geen dodend streven naar versterving des vleeses, die
ter volmaaktheid voeren zoude. Neen, dit leven lijkt den Renaissance-kunstenaar onschoon. En het leven zij schoon ! Leven
is blijheid en genieting van schoonheid onder alle denkbare
vormen. Muziek, gebeeldhouwde paleizen, waar het verwijderde geklater der fonteinen in de marmeren bekkens op het voorplein de fijne gesprekken een welluidende begeleiding was,
een rijke, voile schilderkunst, zoetvloeiende rythmiese verzen,
schone gewaden, weelderige zalen, een vreugdige, wijsgerige
levensbeschouwing, dat alles vroeg de kunstenaar voor zijn
leven. Schoonheid van ziel, harmonidrend met de schoonheid
van het lichaam en de omgeving. En welk een kunst is daaruit
gegroeid! Hoe heeft zij zich opgeheven uit haar mystiese middeleeuwse geslotenheid ! Hoe krachtig en vol vanvormen, als een
slanke vrouwenfiguur van Titiano, is deze kunst : weelderig, Bartel,
vol blijheid en zich van haar schoon ten voile bewust. De klassieke oudheid herrijst uit haar stoffige graf tot nieuw, sprankelend leven en zet nieuwe kleur en schoonheid bij aan de moderne
levensuiting, tevens zich gelden doende als onomstotelik bewijs
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van de voortreffelikheid en juistheid der nieuwere levensopvatting. De godsdienst verliest zijn scherpe, vaak harde lijnen en
is milder en menseliker geworden. De Madonna, de Moeder
der Smarten, wordt omgeschapen tot een schone vrouw, die,
een schoon kind op den schoot dragend, de blijde wereld
vriendelik tegenlacht en de als in een vreugdige roes levende
mens weet soms niet of hij Venus dan wel de Moeder Gods
als symbool van gezuiverde schoonheid kiezen zal. De opvattingen worden breder, ruimer. Het leven, towel als de kunst,
verfijnt zich tot in zijn kleinste emoties, meermalen tot pervers
wordens toe. De Renaissance-kunstenaar kan lijden doordat
een wolk de zon verduistert ; hij kan klagen over onbeantwoorde
liefde, als zijn „ vrouw" hem een oogenblik onvriendelik heeft
aangezien; hij wordt verrukt door een zonnestraal, die op
bizondere wijze over een bloem gleed. Alle zijn zintuigen zijn
verscherpt en de natuur heeft hem al haar schoonheden ontdekt.
Al wat er ontroerends is in de wisseling van het Licht op een
blad, in het eeuwige lied van den wind door de kruinen der
bomen, in de eindeloze dreuning van de branding der zee, in
de vlucht der vogelen, in het tomeloze geweld van den storm, in
het grillige fladderen van een vreemde kapel, hij heeft het duizend
maal waargenomen, zijn ziel heeft de indrukken in pure ontroering ontvangen en geeft ze weer in het gedicht, verfijnd en
verdiept door de hogere gedachte, die de kunstenaar er aan
verbond. Veel van wat het Middeleeuwse geloof als zondig
verwierp, prijst de moderne dichter, als uiting van de menselikheid in ons. Niets menseliks mag hem vreemd blijven. De
liefde, de echt-menselike, hartstochtelike liefde, wordt in deze
tijd de ware, de aangebeden godheid. En de dichters trachten niet
die liefde to verbergen, zij houden haar niet achter, als iets, dat de
kiemen van alle kwaad bevat, maar plaatsen haar in het brandpunt hunner belangstelling, overtuigd, dat alle overige gevoelens
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ondergeschikt zijn aan de liefde, en dat zij slechts door de
liefde opgevoerd kunnen worden tot hun hoogste innigheid, dat
vreugd Hoch lijden zonder de liefde meer dan onbeduidende
emoties zijn. Zeker, ook het lijden is hem een vorm van schoonheid. Het lijden vooral om de jonge vrouw, die,zo schoon is en
zo liefelik ; de zoete weemoed om haar mooie open, die in stille
gepeinzen uitbreekt tot droeve zangen, de dichter wist geen
schoner stemming. En nooit had zijn ziel genoeg geklaagd, nooit
had hij zijn verlangen genoeg uitgezongen. In duizend wisselingen, in oneindig vele en verscheiden vormen spreekt hij van
zijn weemoed en weent in de nachtelike stilte van zijn kamer of
in de diepe eenzaamheid van het fluisterend woud. . . . Of hij
zingt in bruisenden overmoed van de gunst zijner schone, vertelt van haar wonderbare bekoorlikheden en al de godinnen van
den Olymp zijn nauweliks voldoende om u een idee to geven
van haar volmaakte schoonheid. De erotiek is de dichtvorm der
Renaissance.
De erotiek, wellicht de schoonste der dichtsoorten. Uit den
aard der zaak: waar poezie in-klank-gebrachte ontroering is, zal
ze nooit in schoner vorm kunnen verschijnen, dan bij het lied
der liefde, de hoogste, de hevigste ontroering. Alles immers bij
de liefde is schoon: door de natuur zelf gewekt, gezuiverd door
den geest, wordt zij opgevoerd tot dat edelste gevoel, dat den mens
bereidt tot de schoonste gedachten, tot een weelde van Touter
ontroeringen, die zijn ziel met hun onbegrijpbaren rijkdom overstromen, en haar doen stijgen Haar de sferen, waar het gedicht
geboren wordt. Elke mens, zelfs de meest nuchtere, is ten minste eenmaal in zijn Leven, onder invloed van zijn hem overstelpende liefde, dichter geweest, zo al niet door uiting, dan toch
door gevoel en stemming. Hoeveel meer dan de dichter-geborene! De man, wiens zieleleven zoveel rijker is, wiens gevoelens
zoveel heftiger en zuiverder zijn; de heerser over het woord,
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die, geleid door de aandoeningen der liefde, deze vreugden en
noden kan uitzingen, met in zijne stem de wondere beving, die
het eenvoudige woord de wijdheid geeft, waardoor het tot een
gedicht wordt.
. De verzen, uitgebroken door de kracht der zoete ofwel prangend-angstige aandoeningen der liefde, noemen wij de erotiek.
En hoe heeft de Renaissance de liefde aangebeden! Hoe
schoon is daardoor de vrouw in deze kunst! Maar schoner de
liefde zelf. Het gevoel vO6r de vrouw, dat hoger gesteld wordt
wellicht dan het voorwerp waaraan het was gewijd. Vele dichters hebben de vrouw, die zij zo oneindig teder bezingen, waarschijnlik nimmer gezien. Petrarca heeft zijn Laura even vurig,
even zuiver-schoon en met even teder en waar gevoel bezongen, als had hij haar dag aan dag bij zich gehad. Dante had
Beatrice als kind lief gekregen, en ondanks haar vroegtijdige
dood is deze liefde de leidende ster in zijn leven gebleven.
Opmerkelik inderdaad is het aantal minneliederen, die hun
ontstaan danken aan een on-werkelike liefde. De dichter bezingt
er niet een vrouw in, maar de vrouw, het ideaal, dat hij zich gedacht heeft, maar waarschijnlik nooit ontmoeten za1. 1) Zijn
fantasie schept zich een vrouw, die hem alles geven kan, wat
hij bij mogelikheid kan vragen. Voor de ogen van zijn geest
neemt zij vage vormen aan van omsluierde, onvermoede schoonheid ; altijd onbereikbaar ver, nadert zij hem in den droom en
bezielt hem door haar stille aanwezigheid tot het zingen van
minneliederen, nog omzweefd door den wonderbaren nevel van
het droombeeld, wat aan deze verzen een bekoring geeft van
de uiterste gevoelsfijnheid.
1) Misschien is hieruit to verklaren, dat men meerdere der door Hooft bezongen
vrouwen, ondanks de vernuftigste nasporingen, niet heeft kunnen thuis wijzen. Mijnentwege vindt men ze nooit. De gedichten zijn er niet minder schoon om en zullen
weinig aan belangrijkheid winnen, indien we vernemen, hoe onder deze of gene nymphennaam een Keetje of Pietje die en die schuilt!
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En telkens heeft de dichter nieuwe visioenen van het vreemdeigen vrouwenbeeld, waardoor hij genietingen smaakt, door geen
aardse vrouw te schenken, of smarten doorstaat, die geen aardse
vrouw vermag te doen lijden. In droom en gepeinzen leeft de
dichter een geheel wonderbaar leven, waarin hem schoonheden
geopenbaard worden, die zijn verbaasde geest zich niet had durven denken. Geheel verborgen geschieden hem Bingen, zoo aangrijpend en meeslepend, dat zij het gewone dagleven volkomen aan hun stemmingen onderwerpen : dagen Lang kan
hij droevig zijn om den droom, dat zijn geliefde hem verliet.
En Bit voor anderen onwaarneembare, On-werkelike leven,
dat hem toch z6 diep in de ziel grijpt, zou het niet uitstromen
in zangen?
Erotiese poezie, de poezie der liefde, zal, wil zij wiar zijn en
schoon, de verrukking van het beminnen tot grondtoon moeten
hebben. Daardoor wordt het karakter dezer dichtsoort al aanstonds bepaald: de verrukking toch is hartstocht, een telkens
opbruisende ontroering. Deze ontroering nu zal eer stamelen in
grote tederheid, Ban kunstvolle verzen aaneensnoeren. Het
echte minnedicht, uit waarachtig gevoel geboren is eenvoudig,
de eenvoud zelf. Omdat de hartstocht niet spitsvondig redeneren kan, maar in sobere, zij het ook grootse pracht en met
machtig geluid moet uitbruisen tot zangen, onbewust van eigen
schoonheid, ruisend in melodieuzen rythmus, en ontroerend,
juist door hun sobere grootheid. . . . Men bedenke, dat ook het
sonnet sober zijn kan!
Hoe weelderig bloeide het nieuwe lied in de Zuidelike Ian-

den op. Het welluidende Italiaans scheen met z'n voile, weke
klanken de aangewezen taal voor het verfijnde, zangerige vets
der moderne dichtkunst, waarin elke gevoelswisseling, elke
huivering van plotse ontroering moest nadeinen in klankval en
rythme. De schitterende Pleiade van Ronsard, Du Bartas en de
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kunnen, bracht op heerlike wijze in het Frans het Renaissanceideaal tot uiting. Maar zou ooit het zware, stoere Hollands zich
kunnen plooien en buigen in al de slanke bevalligheid, die deze
kunst vroeg ? Men zou er aan kunnen twijfelen, kunnen wanhopen. Men zou kunnen vermoeden, dat de ernst en de bespiegelende geest der Noord-Nederlanders slechts in staat zouden
zijn deze vreugdige levensopvatting, deze onstuimige uitleving
van een krachtige, gezonde zinnelikheid, dit streven naar verfijning, ook in uiterlike vormen, wuft en lichtzinnig te noemen.
Men zou kunnen menen, dat onze taal zich onmogelik lenen kon
voor de wiegelende maat, voor de grote verscheidenheid van
wendingen in rythme en rijm, voor den melodieuzen val der
klanken, die toch niet gemist konden worden bij een lied, dat
stemmen zou op de innerlike muziek van het in zijn fijnste
nuancen nagespeurde gevoel. Dit alles inderdaad zou men kunnen veronderstellen . . . indien daar niet de:lyriek van Hooft
was, om het tegendeel te bewijzen.
De Renaissance komt hier laat, het is waar, maar in Hooft
stijgt zij ook plotseling tot een hoogte, die verbaast, tot een zuiverheid, die onze voile bewondering eist. Met een glimlach
overwint hij de grootste moeilikheden en het is eenvoudig verbluffend, wat deze kunstenaar met ons Hollands weet te bereiken. Door de grote beweging als geabsorbeerd, leeft deze
Hollander een gevoelsleven, dat in weelderigheid Italiaans kon
zijn, hij streeft naar een verfijning, die de Hollandse geest gewoonlik niet eens begrijpen kan, laat staan begeren; hij spreekt
een Hollands, dat meer is dan Hollands, dat men zuivere
Renaissance-taal zou kunnen noemen. Deze aristocraat-vanden-geest beweegt zich met een gratie, die men een Hollander
niet zou durven toedenken. Al de eigenaardigheden, al de
bizondere trekken, die het Renaissance-karakter kenmerken,
kan men duidelik bij hem aanwijzen.
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Het leven van den Muider Drost, zijn handelingen, uitlatingen
en streven, geheel zijn karakter laten zich alleen volkomen
begrijpen, wanneer men hem beschouwt in het licht der
Renaissance.
Vondel—Hooft, ziedaar in vele opzichten een tegenstelling.
Het verwondert ons niet, dat ze op den duur geen al te beste
vrienden gebleven zijn. Wereldburger als Hooft zich voelde,
geestelik verwant aan de grote, buitenlandse kunstenaars —
immers, de Renaissance blijkt ten slotte noch Italiaans, noch
Frans, noch Hollands, maar algemeen — kon' hij zich niet zO
als Vondel dit deed, laten meevoeren door de politieke gebeurtenissen in ons kleine vaderland. Op godsdienstig gebied van
een brede vrijzinnigheid, die de ruimste gewetensvrijheid als
een doodnatuurlike zaak zonder verdere overweging wenste toe
te staan, kon hij al evenmin zich mengen in de:felle religie-twisten, die deze gewesten verscheurden. Hij keurde het dan ook
af, dat Vondel maar steeds voortging hekeldichten te schrijven,
en deed dit in woorden, waaruit ons duidelik een tegenzin toeklinkt. Zeker, eer een wereldse tegenzin, dan een eties-principiele afkeuring. Het is heel goed mogelik, dat!hij zich de oorzaak van die tegenzin zelf niet fielder bewust was, maar daardoor was zij niet minder sterk. En zouden wij te veel wagen
met de onderstelling, dat de oorzaak van deze tegenzin alleen
gelegen was in den afkeer van de onaangenaamheden, die het
gevolg konden zijn van dergelijk werk, van de bijtende, striemend-heftige wijze, waarop de kritiek door Vondel geoefend
werd? Een afkeer, die bij de naar rustige blijheid strevende
Renaissance-kunstenaar volkomen begrijpelik was? Voor zich
zelf had hij een rustig, van aangename stemmingen doorvloeid
leven nodig; alle ruwheid en snerpende woordentwist leken
hem onschoon, schrikten hem bruut op uit zijn verzonken-zijn
in stifle mijmerij of blijde levensgenieting, en dat was het, wat
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hem hinderde en wrevelig maakte. En toen hij zelf eens de
zweep hanteren wilde, deed hij alle moeite om de verdenking
niet op hem te laten vallen, liet zelfs de berijming van zijn
„Schynhailig" aan een ander over, om toch vooral niet lastig
gevallen te worden door de twistzieke tegenpartij, die hem met
een stroom van heftig-hatelike aanvallen zeker uiterst onaangenaam uit zijn artistieke rust gestoten zou hebben.
Aan dezen wrevel als aan het angstvallige wegschuilen voor
de woede der kijvende dominee's ligt een niet te miskennen
egoisme ten grondslag. Echter is dit niet te beschouwen als het
gewone, botte, alledaagse egoisme, dat alles voor zich eist, een
ander niets wil toestaan en eigenlik afgunst is. Het is het gulden
egoisme van den Renaissancetijd (dat ook aan den onze niet
vreemd is!): dat van de kunstenaar, die zich als zodanig voelt,
die weet, dat anderer leven het zijne niet zou kunnen zijn, dat
hij voor zijn kunst een aparte sfeer nodig heeft en zonder dat
machteloos en diep ongelukkig wordt. Niets natuurliker, dan
dat hij al wat hem hinderen kan in deze schone afzondering,
zorgvuldig tracht te wezen, en alles wat hem zijne stemmingen
zou kunnen bederven, verafschuwt. Daardoor staat deze dichter
tegenover het leven om hem heen met enig wantrouwen en
koestert hij zich het liefst in de stralen ener zon, die anderen
niet beschijnen kan, eist deze zon voor zich. Ook Hooft is aan
dit gulden egoisme niet ontkomen.
Op godsdienstig gebied, ik stipte het boven reeds even aan,
stond Hooft even zuiver op Renaissance-standpunt. Dat hij nu
juist geen Heiden was, wijzen zijn brieven klaar genoeg uit,
maar een partijganger was hij al even min, en kon hij door het
wezen van zijn kunstenaarsziel ook niet zijn. Hij had zijn eigen
stil geloof, dat hij niet vurig aanpredikte, waarvoor hij geen
martelaar behoefde, noch wenste te worden, en dat hij niet
tegenover andere stelde om spitsvondige gesprekken uit te
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lokken, maar eenvoudig voor zich hield, omdat hij er zich gerust
door voelde. lk kan mij voorstellen, dat de opgeruimde prater
stil werd en weinig spraakzaam, als men trachtte, het gesprek
op een of ander theologies vraagstuk te wenden. Hij wist te
goed, tot welke uitersten dit voelen kon, hij vroeg alleen, hem
met rust te laten, en zal het niet meer dan zeer natuurlik gevonden hebben, een ander te laten in het kalme bezit van het geloof, waarin die zich weer gelukkig voelde. En dat hij wrevelig
was op Vondel, omdat deze Katholiek werd, vindt waarschijnlik niet zijn verklaring in een mening van Hooft, als zou het
Protestantisme een betere of alleenzaligmakende godsdienst
zijn, maar veeleer in zijn vrees voor drijverij en ketterjacht,
waarin de kerk van Rome nog zoo kort geleden Naar sporen
verdiend had. En dat was het, wat Hooft verafschuwde: geestdrijverij, schimpen en kijven; daardoor werd zelfs een man als
Vondel, die hij zeer zeker als dichter hoog gesteld heeft, hem
onsympathiek. Het is slechts een eigenschap van de Renaissance-mens.
Er bestaat een brief van Hooft, de bekende aan Joost Baak,
waarin we even deze weerzin voelen, en meteen de oorzaak er
van bloot komt. 't Is in het koude voorjaar, op het Hoge Huis
te Muiden. Het is er eenzaam en stil. Hij klaagt daarover, maar
op een wijze, die duideliker dan een loflied ons openbaart, hoe
uitmuntend hij zich daar thuis gevoelt, hoe daar de sfeer heerst,
die hij voor zijn leven begeert, hoe daar ontbreekt, wat hem in
de gewone, woelende wereld afstoot en wrevelig maakt. Men
oordele :
„Nu leeven wij bier als die de werelt gestorven zijn, oft ten
„minsten leeren sterven, op zijn Philosoophs. D' eene dag is
„den anderen zo gelijk, dat ons leeven een schip schijnt zonder
„riemen, in doode stroom, en stilte. Beter stil nochtans als te
„hardt gewaait. Hier preekt men geen passie als die van onzen
Studies over litteratuur.
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„Heere; men dicht er geen requesten ; men raapt er geen stee„nen, om de Heeren naa 't hoof te werpen.”
Men ziet, met welk een voorliefde hij spreekt over die af
zondering en die stilte en hoezeer hij het op prijs stelt „op zijn
Philosoophs" te kunnen leven, in rustige eenzaamheid, ver van
het gewoel der rumoerige mensen.
Helleen als hij is, wenst hij door het leven te gaan als een
schoon man door een schoon en zonnig land, omringd door de
weelde van fijngeurende bloemen, ver van alle hinderlike drukte
en bruusk lawaai. Schone gedachten waren door zijn hoofd
zijn mond spreekt ze uit in weelderig kadanserende gedichten,
en niemand, dien hij ontmoet op zijn weg, wil hij onaangenaam
bejegenen; alleen, zij, die de schoonheid van de sfeer door
woord of daad verstoren, missen zijn vriendeliken groet. De
vrouwen, die hem tegentreden zijn schoon, en glimlachend verwijlt hij een ogenblik bij haar, zegt haar, hoe liefelik haar verschijning hem ontroerde, biedt haar een schone bloem en neemt
met sierlik gebaar en een geestig woord afscheid, om zijn tocht
door het louter schone land voort te zetten. Hij leeft bij het
ogenblik en denkt niet veel om de toekomt, die ook wel schoon
zal zijn nochtans ; hij geniet het leven, zo lang hij hetheeft en
als eenmaal de dood komt, zal hij wellicht met blijde nieuwsgierigheid vertrekken naar dat nieuwe land, waaraan hijzo vaak
met verwondering dacht en dat hij nu zien zal. Die lichte, blije
geest, die de Renaissance karakteristiek was, is misschien
nooit duideliker tot uiting gekomen, dan in dit vers van Hooft,
dat overigens wat zegging betreft, bier en daar even aan de Rederijkers herinnert :
„O Doris, zo ghy licht kunt overwinnen,
In schoonheidt d'alderschoonst' die 'r zyn te vinnen,
Laet vaeren andre zorgh, en Brandt van Minnen.
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Laet u de Minnebrandt in 't harte zinken,
Onnutte treurigheidt wilt niet gedinken.
Gelijk een steen in 't goudt, zult ghy dan blinken.
Maer ghij hebt uytgedooft de minnevonken;
Verzuymt uw helder voorhoofdt op te pronken,
Uw bloeyendt harte schijnt, zijn jeugd ontzonken.
Mijn hart, gelooft het vry 't zijn zotte zeden,
Te zorghen tegen morghen, en t'onvreden
Alzoo te brengen deur, den dagh van heden.
De felle doodt, die 't alles doet versmachten,
Vernielt all' 's menschen opzet en gedachten;
Maer op genooten goedt heeft zy geen' krachten.
Genoote lust wordt nimmermeer verlooren.
Nocht noodlot, nocht fortuin en kan ze stooren.
Dewij1 de tijdt het lijdt, wilt vreughd oorbooren.
Gelijk de snelle pijlen uyt de booghen,
Zoo komt oock d'ouderdoom snel aenghevloghen.
0 Doris, brandt van Min, terwijl wy moghen.

„'t Zijn zotte zeden, te zorghen tegen morghen, en t'onvreden
alzoo te brenghen deur den dagh van heden." Ziedaar, met
andere uitspraken in dit gedicht, die aan duidelikheid niets te
wensen overlaten, een belangrijk deel der geloofsbelijdenis der
Renaissance-kunstenaars.
En . . . misschien ook van die uit onzen tijd. Zou het feit,
dat de studie en de waardeering van Hooft in onze dagen meer
en meer zijn toegenomen, misschien daaruit te verklaren zijn, dat
de kunst van onzen tijd, hoewel meer verdiept en met meer
breedheid wellicht naar de Renaissance-uiting heen wil? En dat
de moderne kunstenaar hoofdzakelik dezelfde vreugden, noden
en behoeften kent als de dichter uit den tijd der Wedergeboorte ?
Een andere eigenschap van Hooft, waarover men hem wel
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eens lastig gevallen heeft, is eveneens licht te verklaren als een
Renaissance-zwakheid. Men heeft hem vaak verweten, te veel
naar uiterlike grootheid gestreefd te hebben, te veel moeite gedaan
te hebben,om adelbrieven te bemachtigen, te hebben gezegd, dat
hij die adel gaarne erfelik zou zien, beweerd te hebben, „niet
van het yolk te zijn" en gaame de allures te hebben aangenomen
van een aristocraat (hij, die toch van burger afkomst was!).
Dat was ijdelheid, dwaze hoogmoed, en de Hollandse vinger
ging bestraffend op! Zeker, het was ijdelheid, maar, eilieve!
het was Hooft! En het was de Renaissance alweer. Is het dan
zo vreemd, dat die drang mar verfijning-in-alles, ook op de
uiterlike levensomstandigheden zijn invloed ging doen gelden?
Dat de kunstenaar, die zich geestelik zo hoog voelde staan, ook
in de maatschappij aanzienlijk wenste te zijn ? Dat hij ook in distinctie van beweging en omgeving schoonheid zag en die hogelik
waardeerde? En dat hij parvenu-achtig in zijn optreden zou zijn
geweest, lijkt toch wat heel ongeloofwaardig. Men kan een
beer zijn, ook al was de vader het niet juist; men kan een aristocraat zijn, ook al was de vader „maar" een burger-patricier
uit het zestiende-eeuwse Amsterdam!
Overigens geef ik gaarne toe, dat noch zijn houding tegenover Vondel, noch z'n streven naar die ridderschap en wat dies
meer zij, ons onverdeeld sympathiek kunnen zijn. Maar wij zijn
ook weer zo ver van de Renaissance af! En het is toch altijd
een groot verschil, niet waar, of men dergelijke dingen beschouwt als gewone kleingeestigheden, dan wel als „les defauts
des qualites" van een groot kunstenaar. In het laatste geval
glimlacht men immers liever bij de gedachte, dat ook grote
mensen aan onze kleine zwakheden niet ontsnappen, dan geringschattend de schouders op te halen. Al is de laatste houding
voor onze onbeduidendheid wel zo strelend!
Wij moeten Hooft voor alles en in alles beschouwen als
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kind van de Renaissance, en nooit een ogenblik vergeten, dat
hij aan Naar geheel zijn ontwikkeling en al zijn geestelik Leven
dankte. Wanneer we dit voorbijzien, kunnen we Hooft onmogelik in al zijn fijnheid als dichter genieten, onmogelik als mens
hem op de juiste waarde schatten.
„Hoofts persoonlikheid bevat een drieledige kern: liefde tot
schoonheid, vrijheid en wijsheid," zegt Kalif. En ziedaar de
drieledige kern der Renaissance, die zich gemakkelik last terug
brengen tot een enkelvoudige: liefde tot de schoonheid. In
onvrijheid immers kan Been schoonheid ontluiken tot volheid
van bloei, en de wijsheid, is zij niet de van alle onzuiverheden
gereinigde schoonheid?
Wat wonder, dat juist bij Hooft zich een kring verzamelde
van de fijnste geesten, die Holland toenmaals rijk was! Ook dit
was hem een behoefte : omgang met de geestelik hoogsten, die
hij bereiken kon. Voeling, wrijving met het intellect in zijn
edelsten vorm. Welk een trotse weelde, al die schitterende
vernuften bijeen te brengen in zijn huffs, gastheer te zijn van een
groep der geniaalste mannen en vrouwen uit het land, als eerste te
verkeren in een kring, waar men zich met hartstocht overgaf aan
het genot van poezie en muziek, waar men kon schitteren in geestige gesprekken, waar elk woord dieperen zin had, waar de schone
dochters van Roemer Visscher bij de tedere tonen der luit hun
zoete liederen zongen, waar het gesprek liep over de schoonste
en hoogste dingen des levens, waar elk uitmuntte door geest of
geleerdheid. In de gastvrije zaal van het Dude Muiderslot las
men elkaar zijn werk voor, en hoffelik gemaakte aanmerkingen
werden er dankbaar aanvaard. Elk voelde de gelijkwaardigheid
der hem omringende geesten, en in dien kring van fijn vernuft
bewoog zich de gastheer met het gemak en de gratie, die hij op
zijn Italiaanse reis zo zeer bewonderd en zich eigen gemaakt
had. Hier gevoelde Hooft zich op zijn plaats.
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Alles bijeengenomen heeft deze dichter een levenssfeer gehad, die bijna ideaal genoemd mag worden. Rustig levend op
het oude, schone Muiderslot, waar de dagen zo kalm voorbijgleden, en dat lag te midden ener prachtvolle natuur; niet overladen met ambtsbezigheden; vrij van alle broodzorg en zetelend
als eerste te midden van een kring van achtbare en geleerde
mannen, verfijnde intellecten en geestige kunstenaars, moesten
zijn talenten wel tot vollen bloei ontluiken, te meer, daar hij
door een uitnemende opvoeding in staat gesteld was, de beweging van zijn tijd tot in z'n flauwste golving te kunnen volgen,
en al zijn grote voorgangers en leermeesters, elk in hun eigen
taal, te kunnen lezen.
Hoewel het leven hem zijn bitterheid niet heeft onthouden.
Vrouw en kinderen ontvielen hem en op betrekkelik jeugdigen
leeftijd stond hij weer Bans alleen. Dit zware leed was evenwel
niet in staat de veerkrachtige wijsgeer te vernietigen en na een
paar jaar zien we hem het hoofd weer opheffen en terugkeren
in het leven. Het leven, dat hem z6 sterk trok, dat de dood, die
op zo tragiese en harde wijze in zijn geluk had ingegrepen, niet
vermocht, het voorgoed uit zijn belangstelling en begeerte te
dringen. Men zou dit kunnen doen gelden als een bewijs, dat
het Hooft ontbrak aan diepte, en er hem een ernstig verwijt van
kunnen makes, dat hij drie jaar na het tijdstip, waarop het leven
hem zulke zware slagen had toegebracht, weer hertrouwde en
minneliederen schreef aan een andere vrouw, minneliederen,
even welgemeend en beeldrijk als de vroegere. Wie zich wil
overtuigen, dat zijn droefheid echter niet gering was, leze zijn brief
aan Tesselschade van 6 Junie 1624, waar hij met sobere woorden spreekt van zijn smart en zijn roues. Evenwel het leven is hem
sterker, dan de dood. En zijn Renaissance-dogma: „vreugd is
deugd", moet hij zelfs in deze toch zo innig-droevige brief getuigen. „Evenwel heb ik het geloof niet, dat droefheit deughd
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is, of kante mij met stijfzinnigheit tegens alien troost." En zo
kwam hij zijn smartelike verliezen te boven.
Dat neemt niet weg, dat zijn jeugdige onstuimigheid en zijn
vroegere losse schalksheid heel wat getemperd zijn.
* *
*

1k zou hiermede kunnen eindigen, en het aan den lezer overlaten, aan de gedichten te toetsen, of wij het over Hooft eens
kunnen zijn. Maar ik heb hem tot nu toe alleen van zijn beste
zijde bekeken. En toch heb ik een ernstige grief tegen Hooft,
n.l. deze: dat hij in zijn werk, sterker nog dan in zijn leven „les
defauts de ses qualites" vertoont. En daardoor vele, schoon
begonnen gedichten ongenietbaar heeft gemaakt.
Meermalen toch blijkt hij zozeer onder de bekoring van een
fijn beeld te staan, dat het sterker wordt dan hij, dat hij zich
niet meer beheersen kan en alle maat en . . . smaak, uit het oog
verliest, zich alleen vermeiend in de uitwerking van het bevallige
beeld. Dan gaat de eenvoud verloren in een zee van heidense
goden en nimfen, de uitdrukkingen worden al te „puntig'', men
vraagt zich af, waar dat alles been moet en zit ten slotte ontnuchterd bij den uitslag, die de moeite van al de grote woorden
niet waard blijkt.
Vooral zijn sonnetten lijden aan dit euvel. 't Is waar, door
zijn begrensde ruimte en voorgeschreven vorm geeft het sonnet
er de meeste aanleiding toe. Vele zijn dan ook eenvoudig onleesbaar. Er zijn er bij, die zich eerst na herhaalde lezing en
nauwgezette ontleding Men begrijpen, waarvan de zinsneden
zo kunstig dooreengevlochten zijn, dat men zich telkens moet
afvragen, waar dit nu weer bij hoort en daarbij overladen met
beelden. Aan zo'n sonnet zie ik Hooft moeizaam zitten zwoegen; ik zie wel zijn zelfvoldane glimlach, als het „af" is, maar
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ik wil het liever niet te genieten krijgen. Laat ik er eens een
citeren:
Mijn vrouw, de Min, en Ick hebben een harde strijt,
Daer in wij alle drye wel mochten t'onderraken,
Ick en de Min om haer geduirichlijcken blaken,
En sij bemint haer selfs de Min en mij te spijt,
Indien dat zij 't verderf door sellefsminnen lijt
De Min salt sonder haer niet lange cunnen maken,
En sterreft ghij o Min, ick sal oock moeten smaken
Het eint mijns levens daer ghij t'onderhout van zijt.
Doch soo dat niet gebeurt wat hebb' ick te verwachten,
Dan smerte van mijn smert? dan clachten van mijn clachten?
Leetwesen van mijn leet? wanhopen van mijn vrees?
Dewijl de Minne sells mijn Jo grouw comt te vrijen,
Die selfs haer selven mint, waer vint men weerpartijen
Ter werelt die soo hart een minnaer sijn als Bees?

Zie, het is zijn eigen schuld, dat hij op het hoofdakte-examen
wordt uitgebuit, en dat de examinandi de stuipen op het lijf
krijgen bij die „moeilike- Hooft. Want het spreekt van zelf,
dat men daar dit soort onschone uitersten van zijn spelend vernuft, als zijn beste kunst durft aanprijzen. Sla ze over, arme
kandidaat, en geloof me: een gedicht, dat je moet „ontleden"
om er iets van te begrijpen, is de moeite van het begrijpen niet
waard. Lees het niet!
De meeste van deze soort sonnetten zijn echter ook bedoeld
als niets meer dan een glimlachende galanterie aan eenbekoorlike
vrouw, die misschien een oogenblik zijn aandacht boeide.
Schoon als poezie, als uiting van mooi gevoel, zijn ze niet. Het
is soms onbegrijpelik, hoe hij een prachtig opgezette strofe, die
ons door zijn gratie-vollen zwaai en diepen zin een uiterst
schone gedachte zou doen vermoeden, heeft kunnen laten verlopen in een, zij het ook bevallige, onbeduidenheid. Deze b.v. :
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„Mijn suffe ziel verdwijnt in diepheidt van gedachten,
„Als zij de wond'ren ziet der overaerdsche krachten,
„Van 't hemelsch oogh, en meer dan menschelijken mondt,"

Nietwaar? het is toch eigenlik een teleurstelling, te bemerken
dat deze strofe enkel bedoelt: aan een dame te zeggen, dat ze
zulke mooie ogen heeft en zo'n fijnbesneden mondje.
Echter is dit nog niet zijn hinderlikste fout. Erger, soms stuitend zijn de vele woordspelingen, die vaak niets dan zinloze
klank-spelingen zijn. Het sonnel „Zelfwasse ranken" geeft er
een te zien in zijn laatste regel:
„Deez' wond'ren hebben mijn verwonnen hart gewondt:'

Het vervelende is, dat soms werkelik mooie verzen er door
ontsierd worden en men onwillekeurig deze lelike Bingen scherper onthoudt dan de rest van het gedicht.
Wat te zeggen van deze afschuwelike samentrekking:
„Als aen Jupijn, om 't hart, de minne was geslaeghen
„Der zuyverlijk' Alkmeen', en om het blank en blondt
„Der nek zijn elleboogh, ..."
Ook dubbelrijm, dat altijd lichtelik onaangenaam, dikwels

komies aandoet, treffen wij vaak aan. Maar wel heel stotend in
het sonnet „Op de vriendschap van Arbele en Astree," waaraan achtereenvolgens de rijmwoorden „eenpaerigheit, klarigheit,
meewaerigheid en swaerigheit" meerdere schoonheid moeten
bijzetten, wat echter ontaardt in een niet te miskennen wee6
traagheid, slependheid, die alles behalve aangenaam aandoet.
leder zal deze enkele voorbeelden met vele kunnen vermeerderen, als hij Hooft doorleest. Hij bedenke echter, dat het ook
mogelik is, vlekken op de zon waar te nemen.
Samenvattende komen wij tot de slotsom, dat Hooft wet
een beminnelik mens moet zijn geweest, dat hij met al, zijn
deugden en gebreken midden in de Renaissance staat, en er
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zuiverlik uit is voortgekomen, precies zoals hij er noodwendig
uit voortkomen mbest. Dat zijn poezie, met feilen en al, louter
is ontstaan uit een alles-overheersende dorst Haar schoonheid
en de nauwkeurige afspiegeling is zijner ziel. Dat hij echter
niet behoort tot de groten, in den zin, waarin we Vondel groot
noemen. En als we beweren, dat Vondel „meer monumentaal,
dan schoon" is, zouden wij van Hooft kunnen zeggen, dat hij
meer schoon, dan groot is.

9!
Vondels „Palamedes .

Het is niet dan met zekeren schroom, dat men over Vondel
schrijven gaat. Immers, wat was Vondel — en wat zijn wij?
0, zeker, op het examen heb ik verteld, dat Vondel kousenkoopman en later boekhouder of zo iets in de Bank van Lening
was. Zeker, op dat examen wist ik precies wat Vondel was,
ik wist nu letterlik alles van hem, he; en als je alles van iemand
weet, kan het licht gebeuren, dat je eerbied voor hem er onder
lijdt : „il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre" !
Maar vergeet niet, dat je na zo'n examen met diepen weemoed
Honore de Balzac citeert: „toute la science humaine, une nomenclatuur r En dat achteraf blijkt, dat je met nomenclatuur
er niet komt, integendeel slechts heel weinig zegt.
1k wou schrijven over Vondels hekelend drama: „Palamedes
ofte Vermoorde Onnooselheyt."
Palamedes: Vondel op het hoogtepunt van zijn hekelend
talent. Drama? Jawel! maar voor alles hekeldicht! En daarom
des to meer verbazende door zijn schoonheid.
1k heb zo'n bewondering voor den dichter in den hekelaar!
1k heb zo'n verering voor den hekelaar in den dichter! Alle
eeuwen door zijn de apostelen der waarheid martelaars geworden. Met Vondel heeft het maar weinig gescheeld . . . Hij bleef
spreken, wetende, dat men geaasd had op zijn leven. Zijn grote
ziel kon Been onrechtvaardigheden zien gebeuren, zonder luide
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haar verontwaardiging uit te spreken. Zijn mond kon niet zwijgen, als de heilige toorn in hem bruiste en zijn hart hevig klopte
in de hijgende borst ; de woorden van scherpe afkeuring stroomden uit, onstuimig, en troff en in hun bitterheid als felle geesels.
1k wilde u dan den edelen geest van Joost van den Vondel doen
volgen in zijn uitingen van hoge aandoening, van diepe droefheid, van gekwetsten trots — van alle beroeringen des gemoeds,
neergelegd in het vrijmoedige hekeldicht.
Als ik u dit alles kan doen zien, zal ik mij nog niet bevredigd
achten, maar beproeven, u te doen gevoelen en horen, dat het
niet alleen een koninklik-edelmoedige ziel is, die daar het woord
voert, maar ook een groot dichter, die de taal van zijn yolk weet
om te toveren tot wonderen van schoonheid; tot bloemen, zoet
van geur en van vreemde kleurenpracht, in veelheid van zeldzame vormen, Oosters van weelderigheid; tot beelden, zuiver
gehouwen uit glanzend marmer; tot wapenen, vlijmend en spits,
die flitsend weerlichten links en rechts en treff en Onfeilbaar en
krimpend pijnlik; tot gewaden van purper, breed omgolvend in
statige deining de vorstelike gedachten, die uitgaan in voile
heerlikheid en souverein heersen, tot gebeden, ontroerend van
van oprechten eenvoud, simpel als enkele witte bloemen in een
wijd veld, dat goud-doorgloeid te glanzen ligt onder de goede
lentezon. In een woord: ik wil u tonen de waarachtige dichter,
in voelen, denken en uiten, de kunstenaar, die groot zal zijn,
bewonderaars vinden zal onder de besten van zijn yolk, door
alle eeuwen heen ... omdat genie eeuwig is.
Zie, 't is niet, dan met zekeren schroom, dat men over
Vondel schrijven gaat!
* *

Johan van Oldenbarnevelt was voor Vondel de verpersoonliking van alles, wat hij als het edelste in de mens waardeerde.
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Op godsdienstig gebied een gematigd man, de verzoenende
leer van Arminius toegedaan; als staatsman ijverend voor de
grootheid van zijn land, vreemd aan alle eigenbaat; tegenstander van de heerszucht, die Vondel aan Maurits toeschreef ;
eerlik, openhartig en edelmoedig, ziedaar Oldenbarnevelt, zooals Vondel hem zag.
En deze nobele man kwam in moeilikheden, werd onder de
ongerijmde beschuldiging van landverraad, naar de gevangenis
gevoerd. 0, ik kan mij zo levendig voorstellen, hoe Vondel het
„schandelik proces" volgde, hoe hij diep overtuigd was, dat
het recht ten slotte zou zegevieren . . . zonder echter een geheime vrees te kunnen onderdrukken, dat de mogelikheid niet
geheel buitengesloten was . . . Maar neen! Klaar en overtuigend
zou blijken, hoe Oldenbarnevelt steeds zijn beste krachten gewijd had aan het welzijn van den staat. Oh, zeker, de dag zou
spoedig komen, waarop men de „Vader des Vaderlands" met
praal en eerbewijzen in triomf naar huis zou brengen ; dat men
hem op de knieen vergeving zou smeken voor het domme onrecht, de schandelike behandeling, die men hem had aangedaan;

dat men alles doen zou, om hem te doen vergeten, hoe een
zonderlinge misgreep hem op onbegrijpelike wijze in zo dreigende toestand had gebracht! Ja, Maurits zelf, de trotse prins,
zou zich moeten verootmoedigen voor den edelen grijsaard, en
onrechtbekennen. Hetkonnietanders ! Hoe zou men zo monsterachtige wreedheid durven begaan, een onschuldige, oudeman
ter dood toe te vervolgen ! 't Was immers klaar een misverstand !
Doch de dag der bevrijding brak maar niet aan! En de
rechters spraken hem na talrijke zittingen nog maar altijd niet
vrij. Zeker, er waren vele persoonlike vijanden van Oldenbarnevelt onder hen, maar de tijden waren toch voorbij, dat men uit
haat een gruwelik vonnis durfde strijken! Nietwaar? Die tijden
waren voorbij!
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Maar dreigender en dreigender werden de woorden . . . donkerder pakten zich de onheilswolken samen boven het hoofd
van den grijzen staatsman, die daar onschuldig gevangen zat.
Onschuldig! dat wist God! En steeds wreder werd de aandrang naar het bloedige vonnis . . . Zou men toch . . . Maar neen,
neen! Het kon niet!
En toch gebeurde het. 1k zie Vondel bij het ontvangen van
de schrikkelike tijding . . . hoe hij verbleekt en daar neerzit,
in ontzetting versteend, het vreselike niet kunnend, niet willend geloven . . . voor zich starend in sprakeloze, smartelike
verbazing, dat zo iets gebeuren kon in zijn Holland! . . . Maar
het zal niet gebeuren . . . het kan niet waar zijn!,.. en voort ijlt
hij... de straat op, . . . om overal te Koren bevestigen de schrikmare : „Oldenbarnevelt is ter flood veroordeeld r
Oh, maar men zal hem niet doden, peinst Vondel, hijgend
van onrust en gejaagdheid . . . hoe zou men daartockunnen
overgaan ! ... Maurits heeft willen tonen, wat zijnwil vermocht ...
maar, natuurlik, nu zal hij gratie verlenen en zijn grijzen, diep
vernederden tegenstander aan zijn diep-bedroefde vrouw en
kinderen weergeven. . . . Zijn wraakzucht zal voldaan zijn en
niet het uiterste vergen : het vege bloed van een afgeleefde
grijsaard. . . .
Het doodvonnis werd voltrokken. . . .
Het gruwelstuk was volbracht! Met opeengeklemde lippen
zit de dichter in de stilte van zijn kamer opgesloten, aldoor zijn
gedachten wentelend om dat ene ... dat daar een oude man vermoord is ... vermoord uit lage partijzucht en persoonlike haat . . .
dat het recht verkracht is op de meest brutale, barbaarse wijze ...
in Holland.
Maar zijn somber zwijgen was als de donkere broeiing van
een geweldig onweer, en eindelik greep de diep geschokte man
naar de pen om aan zijn ontsteltenis en afgrijzen lucht te geven
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in zangen, waar de rook van haat en wreak uit opsloeg, die de
moordenaars zouden aan de kaak stellen, die hun geweten zouden wakker schudden en hun nachtrust coven, die hen zouden
treffen, wilder en vlijmender dan het eerloze beulszwaard, dat
zij hadden doen zwaaien over hun weldoener ! .. .
Zo ontstond Palamedes.
* *
*
Voor mij ligt een oud boekje, Het perkament van de band
is vergeeld en gevlekt. Vele blaadjes zijn gerafeld en gescheurd.
1k sla het open en bekijk het portret voorin. 't Is Vondel. Hij
kijkt mij aan met zijn goede, schrandere ogen en om zijn fijnen
mond speelt een stille, bijna onmerkbare glimlach. Hij is een
oude man met witte lokken aan de slapen. Op zijn grootendeels
kaal hoofd sluit een zwart kapje, een weinig naar achteren. Het
brede, hoge voorhoofd is geheel belicht. Dwars er over lijnen
een paar fijne rimpels en naar de neus lopen groefjes af, die de
wenkbrauwen lichtelik fronsen. Het is een portret uit zijn grijs
heid. Deze man heeft het leven begrepen. Hij heeft het geleden
en dit wel met groot profijt. Gans een rijkdom van wijsheid ligt
besloten in deze fijne glimlach. . . .
1k blader verder. 't Is een der zogenaamde Amersfoortse
Uitgaven van „Palamedes en de Hekeldichten". 1k begin te
lezen, en lees, en lees. Dan sla ik het portret weer op en bekijk
het, en bedenk, wat deze man veel moet geleden hebben, om
z6 te kunnen schrijven, z6 bitter, met z6 hevigen haat, zeggend
zulke wrange dingen over het leven.
„Palamedes" is een treurspel, waarover de bitterste bitterheid
als met een vloedgolf is uitgestort. Bitterheid, niet over de zaak
in kwestie alleen, maar ook over het leven, dat zulke schrikkelike onrechtvaardigheden als mogelikheid inhoudt, misschien
als noodzakelikheid in zich begrijpt en . . . dat ze aanvaardt.
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Reeds in het voorbericht, het „Berecht aan Palamedes' Begunstelingen" vangt deze bitterheid aan, zich te openbaren. Dit
schone stuk proza van Vondel is alreeds vlijmscherp en getuigt
van een sombere levensbeschouwing. Hoe toch gaat het in dit
'even? De besten, die goed en bloed veil hebben voor het
algemeen belang, worden verguisd, vertrapt door de massa, die
zich laat misleiden door de sluwe inblazingen van schelmen,
die hun heilloze plannen in gevaar zien gebracht.
„Dog gelyk het der rechtvaardigheit eigen is verdrukkinge
te lyden; zoo is haar ook, tot eenen troostelyken loon, toegeleit, dat hare onnozelheit niet onderdrukt blijft, maar by alle
eerlyke naakomelingen doorbreekt, in waarde gehouden en geviert wort" zegt Vondel bier, en verderop :
„Zonder deezen troost en belooninge zouden de vroomen,
die, gelyk pylaaren, de staaten der weerelt, en de burgerlyke
gemeenschap nog staande houden, en onderstutten, dikwyl
onder den last der aanvechtingen, voor het gemeene best uit te
staan, bezwyken . . . .''
Zie, men moet de deugd wel met grote kracht lief hebben,
om, bijna had ik gezegd : ondanks „deezen troost en belooninge",,

staande te blijven, niet om te keren, en mee te gaan naar de
vette landen, die daar veilig en rijk liggen — in de laagte. Zo
sterk stond de grijze advokaat; zo sterk stond ook Sokrates,
die verkoos voor de waarheid te sterven, liever dan zijn leven
te danken aan een leugen; zo sterk stond ook Palamedes, de
Griekse held, wiens droevige geschiedenis zich op zo gruwzame wijze in ons land herhaald had. De Amsterdamse schepen
Van der Burgh had Vondel ingeblazen : „maak er een treurspel van", Vondel had de oude mythen nog eens doorgelezen,
was bizonder getroflen door de bijna schrille overeenkomst
tussen de geschiedenis van Palamedes en die van Johan van
Oldenbarnevelt . . . en de dichter had de vorm gevonden,
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waarin hij de bedrijvers van de snode „moord" zou hekelen,
hij had de stof pasklaar voor zijn meesterlik hekelend treurspel, dat van de eerste regel van het „Berecht" tot de laatste
rei van het vijfde bedrijf, een regen van felle geselslagen op
de aangevallenen doet neerzwiepen.
„De huichlery heeft nooit een scharper roe gevonden,
„Elk woord gaf slagen en de slagen wierden wonden r

zegt Antonides van der Goes, over Vondel sprekende. En we
zullen zien met hoe veel recht.
Fijn is Vondel in zijn wijze van kritiek oefenen, waar het
algemeene levenskwesties geldt, dadelik heftig en schamper, als
hij ook maar even direct op de zaak van Oldenbarnevelt doelt.
Een paar zinnen uit het „Berecht - zijn voldoende, om dit te
laten zien.
„De menschen, die het meeste deel ligt geloovig en onwetende zijn, en op menschen steunen, of nutshalve, of uit zugt,
dien of dezen toedragen, laaten zich ligt en los misleiden van
vermomde en bedriegelijke voorgangeren, en nog te ligter, als'er
zaken onder gemengd worden, die het heilige betreffen, onder
welks momaanzigt booze Heidens (ik reppe van geen Christenen) wonderlijk hunne persoonaadje hebben gespeelt, en, ten
bederve van vroome raadsheeren en de wispeltuurige gemeente,
treffelijke winsten gestreeken."
Dit is als geheel ernstig en waardig van toon, maar hoe honend
valt hij daar even uit: „ik reppe van geen Christenen !"
Geheel het „Berecht" is een stelling-nemen voor Oldenbarnevelt, tegen Maurits en de rechters. Fijntjes laat Vondel doorschemeren, dat hij meer bedoelt, dan enkel Palamedes' ondergang te dramatiseren, waar hij losweg vertelt, „dat Euripides,
die wijze treurspeelder, zijnen Palamedes ten tonele voerende,
Athene de moordaadigheit, gepleegt in het ombrengen van
Sokrates, bedektelijk verweet."
Studies over litteratuur.
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Meesterlik ook als hekeling is zijn citaten-keuze uit de klassieke schrijvers, die alien de lof van Palamedes verkondigen en
Agamemnon en Ulysses brandmerken als koelbloedige moordenaars.
Men oordele :
FILOSTRATUS:
„Gy hebt, 6 Grieken, fel gestoort,
Den zoeten nachtegaal vermoort,
Een Zanggodin, in all's verzocht
Een wys, die Been verdriet aanbrogt.
Gy hebt geblindtdoekt altemaal
Door d' onbeschaamde logentaal
Eens wren tyrans, en zyne nuk,
Bedreven zulk een schendig stuk."
XENOPHON:
„Maar hebt gy niet gehoort van Palamedes' rampzaligheden, van
wien zy alle roemen, dat hy, om zyne wysheit benyt, door Ulysses
omgekomen is ?"
VIRGILIUS :
„Misschien kwam u de naam van Belus neef ter ooren,
Vorst Palamedes, wyt befaamt, van ryk tot ryk,
Die, om gedicht verraat, op overschendig blyk,
Onschuldig went ter doot, in 't Grieksche heir, verwezen,
Om 't afraen van den kryg : nu wort de belt geprezen,
En na zijn doot beklaagt."
DIKTYS KRETENZER:
„Alto is dees uitnemende en in den leger aangename man, wiens
raat en vroomheit noit vruchteloos waren, schendig omgebrogt, toen
hy omringt was van zulken, die het allerminst betaamde,"

Altijd en overal hoort men verkondigen, dat Palamedes was
de edele vaderlander, de ridder zonder smet of blaam, de wijze,
hoog verheven boven zijn aanranders, de rechtvaardige, die
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omkwam door loos verraad, die „tegens recht" veroordeeld
werd ! Tegens rechtl hoort gij wet? Tegens recht 1 En door wie?
Door een veldoverste, die te waken had over het Neil van zijn
legergenoten; boor, I Diktys verzwijgt het niet: „waarbij aanmerkenswaardig is, dat' er waren, die wel zeggen dorsten, hoe
Agamemnon niet onkundig was van deezen aanslag, uit liefde
ter veldheerschappye." Agamemnon, die later vervloekt en verlaten werd door alle Griekse vorsten. Agamemnon, van wie
beweerd werd, „dat hij niet waardig was veldoverste te wezen."
En wie was het, die daar niet begreep, dat Agamemnon niet
Agamemnon was?
Na het „berecht" volgt het schrikkelik schone klinkdicht, dat
ons op huiveringwekkend plastiese wijze de spokende schim
van Palamedes beschrijft, die „ging 's nagts de tenten van zijn
regteren doorwaren", „wiens baart p ing dik van bloet", die de
„voor 't branden van zyne oogen" sidderend wegvliedende
moordenaars na stapt en „een bloetvlek liet, waar hij trat", en
dat eindigt als in een vermoeide ziicht vol afgrijzen:
„Tot dat het schemerlicht, in 't oosten opgeloken,
d'Angstvalligheit verdreef van 't naar en yslijk spoken,
De vadermoorders vondt, van 't knagen afgemat."

Dit sonnet is zo zuiver van plastiek en klank, dat we het ontzettende visioen van het door schuldbewustzijn ontsteld gemoed
als levend voor ons zien opdoemen. 1)
En gelijk een meedogenloze zweepslag komt hierna het
wrange Theokryt:
„Waar is de dankbaarheit te vinden :
Voedt wolven op : voedt honden op,
Op dat ze u fel verslinden,"
1) Het is vermakelik, Dr. Theod. Jorissen te horen schimpen op Alberdingk-Thiim
als aestheties beoordelaar van Vondel en dan te ervaren, dat hij zelf met geen enkel
woord rept over het wonderschone sonnet voor „Palamedes", als hij dit treurspel
„behandelt".
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Natuurlik gaat een lijst van „Personaadjen" vooraf, reeds in
deze oude uitgaven voorzien van een toelichting, de werkelike
namen noemend van hen, die een rol gespeeld hadden in
Hollands drama en hier schuil gingen onder een Griekse naam.
Voor Vondels tijdgenoten zal dit wel ongeveer overbodig zijn
geweest, want tal van uitdrukkingen, door Maurits, Oldenbarnevelt of de rechters gebezigd en bekend geworden, zijn zo goed
als letterlik in den dialoog gevlochten. Zo zegt b.v. Ulysses in
het tweede bedrijf tot Diomedes :
„Mijn wraeklust zal eerlang hem zynen trots verleeren,
„En d'oude leempten gansch tot etter uit doen zweeren !",

terwijl Willem Lodewijk, op Oldenbarnevelt doelende, gezegd
moet hebben: „Nun werden im die olde etterbaulen einmal
ausbrechen !"
lets verden weer Ulysses (Agamemnon citerend):
„Het hof van Argos zal u morselen tot gruis !"

terwijl Maurits na een twistgesprek met Oldenbarnevelt dezen
had toegeduwd:
„'t Is wel, ik zal 't gedagtig wezen en u zo fijn als gruis
malen !" „wryvende den duim en vinger over malcanderen."
In het derde bedrijf werpt Ajax woedend zijn zwaard voor
Agamemnon op de grond. 't Zelfde had de heer van Schagen
gedaan tegenover Maurits, toen zijn bemoeiingen om Oldenbarnevelts vrijspraak te verkrijgen, afstuitten op de onverbiddelike
wreedheid der tegenstanders.
Iets verder wordt een beschrijving gegeven van Kalchas en
z'n priesters, waaruit ieder oogenblikkelik Trigland en Bogerman, de Contra-Remonstrantse drijvers en hun schaar van fanatieke dominee's herkennen kon.
In hetzelfde bedrijf zegt Palamedes :
„Men poogt den vryen staat te quetsen door myn zy,''

en in zijn vertoog aan de Staten schrijft Oldenbarnevelt:
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„Ik bemerk, hoe langer hoe klaerder, dat men door mijne
zijde der landen staet en welstandt zoekt te empieteren."
En wanneer in het laatste bedrijf de Bode verhaalt, hoe
Palamedes voor zijn dood nog geklaagd heeft, dat dit wel een
slecht loon was voor „veertigjaerge dienst", en als zijn laatste
toespraak eindigt met de woorden :
„Ik sterf een oprecht Griek, gelyk ik heb gewandelt,"

dan zal wel niemand moeite hebben, hierin de historiese woorden te herkennen van den ongelukkigen advocaat, die op zeventigjarigen leeftijd het schavot beklimmen moest. Die „veertigjaer'ge dienst" was ook in Palamedes' mond niet juist, want
deze was volgens het verhaal veel te jong omgebracht, om zich
op zo langdurige dienst te kunnen beroemen.
Deze direkt thuis te wijzen zinspelingen zijn met vele te vermeerderen. In de „Amersfoortse uitgaven" zijn ze in ruimen
getale aan de voet der bladzijden te vinden, als „aenteekeningen
uit 's Digters mondt opgeschreven".
Niet overal echter kan men zo woordelike aanhalingen yinden, want Vondel is, bij al de vrijheden die hij zich veroorloofde,
zijn opzet getrouw gebleven: 't zijn steeds Grieken, die we
Koren spreken over Griekse toestanden en gebeurtenissen, echter op een wijze, die het voor den ingewijde gemakkelik maakt,
scene na scene op de Hollandse gebeurtenissen toe te passen.
Het ganse verloop der tragedie was zo klaar het proces tegen
den grijzen raadpensionaris, dat iedereen het dadelik begreep,
en het gevolg daarvan was, dat binnen enkele dagen de eerste
oplaag was uitverkocht en binnen weinige jaren volgden een
dertig uitgaven elkaar met verbijsterende snelheid op.
't Laat zich denken, dat niet ieder het eens was met den
openhartigen dichter, vooral niet met de wijze, waarop hij aan
zijn verontwaardiging lucht gaf, en dat hij zich door het schrijven
van dit hekelend treurspel vele, en gevaarlike, vijanden maakte.
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't Is eveneens te verwachten, dat de overheid — die immers
steeds gelijk heeft of moet hebben — niet zou nalaten, in te
grijpen. Het kwam zelfs zo ver, dat de fiskaal van 't Haagse
Hof den dichter opeiste, daartoe aangezet door de zoon van
Reinier Pauw.1)
Terecht vreesde men te Amsterdam, dat het Vondel den
hals zou kosten, als hij uitgeleverd werd, wat men dan ook
weigerde. Vondel vluchtte naar Beverwijk, waar hij bij Laurens
Baeck een veilige schuilplaats vond. Inmiddels werd hij veroordeeld tot een boete van drie honderd gulden, zeker voor dien
tijd geen geringe som. Toch waren deze ernstige moeilikheden
niet bij machte, Vondel voor goed te doen zwijgen. Eer het
tegendeel.
„Palamedes" kwam uit in 1625, bij Maurits' dood, zes jaar
dus na de door hem gewraakte terechtstelling. Wel zeer diep
moet Vondel geschokt zijn geweest door de wrede executie
op den ouden landsadvocaat om na zes jaren nog zo vol bitterheid te zijn, dat hij kon woeden tegen de schuldigen, zoals hij
gedaan heeft. In „Palamedes" toch zoekt men tevergeefs de
luchtige toon, zo goed als de bijtende spot, die hij anders zo
gaarne aanwendde om zijn tegenstanders te lijf te gaan. Steeds
staat de meester daar, met ernstig gefronst voorhoofd en klaagt
droevig over de verguizing der deugd, over den schrikkeliken
zege der boosheid; en breder wordt zijn gebaar, feller de bliksem zijner strenge ogen, als hij ons de misdadigers schildert in
al hun doortrapte sluwheid; schrikwekkend wordt zijn stem,
waar hij de hel zelf ten tonele roept en een taal laat spreken, die
ons een huivering over de leden jaagt; in verontwaardiging rijst
1) Reinier Pauw was voorzitter geweest van de rechtbank, die Oldenbarnevelt veroordeeld had, en Vondel heeft meermalen op dit heerschap, die ook burgemeester
van Amsterdam geweest was, geduchte pijlen afgeschoten. Zie b.v. : „Het sprookje
van Reintje de Vos."
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zijn geluid, als hij het priesterdom zich ziet vermeten het hoogste
neer te halen en in dienst te stellen van politiek en jacht Haar
heerschappij ; en gruwzaam van klank is zijn woord, waar hij
ons het yolk beschrijft, in loos ontketenden hartstocht den edelen
held stenigend, die nooit groter kwaad bedreef, dan te waken
voor de belangen van datzelfde, wufte yolk.
Wellicht nooit is er bij ons zo gehekeld als door Vondel in
„Palamedes". Wellicht nooit wend z6 straf en onbewimpeld
iemand de beschuldiging en . . . de vervloeking in het aangezicht
geslingerd. Ook de vervloeking! Want het ganse vijfde bedrijf
is een gruwelike vervloeking, die op vreselike wijze het lot der
moordenaars voorzegt en hen alle ellenden en schrikkelikheden
der goddelike wraak aankondigt!
* *
*

Is „Palamedes'', als hekeldicht ontegenzeggelik een meesterstuk, ook als kunstwerk te waarderen?
Daar de schoonheid van het treurspel en de schoonheid der
hekeling onafscheidenlik verbonden zijn, dus ook onmiddellik
naast en door elkaar besproken zullen worden, dienen we ons,
alvorens tot nadere beschouwing over te gaan, goed voor te

stellen, wat wij begrijpen onder „de schoonheid van een kunstwerk". En daarom wil ik trachten lets over dit algemene begrip
te zeggen.
Stelt men de waarde van een litterair werk afhankelik van
vooropgezette eisen — en dit doet ten slotte elke kritiek — dan
hangt in laatste instantie het oordeel af van de verhouding van
het stuk tot die eisen, en verschillende kritici zullen tot soms
zeer uiteenlopende waarderingen komen, verrassend door hun
tegenspraak. Echter niet alleen van persoonlike voorkeuren hangt
de uitslag van een beoordeling af, maar ook — en voor een zeer
zeker voornamer deel — van de tijd, waarin de kritikus leeft,
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en die ontwijfelbaar zijn gedachten en stemmingen beheerst, in
een zekere richting leidt en — misschien zelfs zijn „persoonlike
voorkeuren" bepaalt. Zodat kritiek altijd enigermate eenzijdig
zal zijn en blijven en met den geest der tijden wisselen moet.
Echter zal het waarachtige kunstwerk immer een ondefinieerbaar kenmerk vertonen, dat in alle tijden zichzelf gelijk blijft,
dat wisselen kan, noch verdwijnen. Men kan dit het algemeenmenselike noemen, of de vonk van het genie, of hoe men wil,
bepalen en beslist aanwijzen kan men het niet, maar toch zal elke
kunstgevoelige persoonlikheid het oogenblikkelik aanwezig weten. Daarin ligt wel de oorzaak van de ontroering, die men
kunstemotie noemt. Het is de zware klop van een groot hart,
die nadreunt in den rythmus van het vers. Het is de adem van
een grote ziel, die zwaar van al het lijden en al de vreugden
van haar tijd is, wier aandoeningen ons uit alle wendingen van
maat en klank als overstromen. Het is de twee-eenheid van de
ware kunstenaarsziel, die goddelik is, zonder nochtans haar
menselikheid te kunnen verliezen. Die kan opzweven naar hoogten, die boven-menselik zijn, doch vandaaruit neerziet op de
aarde, zich verheugt over de schoonheid der wereld, of vol
weemoed bedenkt, dat al haar kracht en wil niet voldoende zijn,
om haar van die wereld geheel en al te scheiden. Die dit ook
niet mhg kunnen, want gelukte het haar, was zij geheel van de
wereld los en enkel goddelik geworden, dan zou ze wellicht
ophouden ons mensen te ontroeren, omdat de volmaaktheid ligt
ver buiten onze bevatting, liefde of mededogen.
Dit slechts-benaderbare, maar nimmer te loochenen element
is in alle tijden en voor alle mensen zich zelf gelijk en werkt zo
ontroerend, omdat het niet iets persoonliks, maar in meerdere of
mindere mate iets van ons mensen alien, omdat het niet aan
een bepaalde tijd gebonden, maar van alle tijden, omdat het
algemeen en eeuwig is.
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Aileen in het werk van den waarachtigen kunstenaar treffen
we deze ontroerende invloed aan, in het werk van den eerliken
dichter, die zich geeft zoals hij is en omdat hij zich geven mbet ;
wiens werk gebrekkig van vorm zijn kan, zonder nochtans onschoon te worden, omdat zijn ziel in waarheid ontroerd en zijn
gevoelens en gedachten daardoor voor zijn medemensen schoon
waren om te vernemen.
Hoe vele en vele dichters zijn er niet geweest, en zijn er nog,
wier verzen onberispelik zijn van vorm, rijm en konstruktie en
die ons niettemin koud laten ! Waardoor ? Hun beelden zijn
goed, hun taal welluidend, hun rythme aangenaam. We moeten
erkennen, dat het gedicht onberispelik is. Maar het ontroert ons
niet. Het is niet schoon! Het is niet whar ! Aan een kleine zinswending, aan een misschien mooi beeld, dat in zijn wezen echter
buiten de gevoelssfeer van het gedicht valt, bemerken wij plotseling, dat het hele mooie gedicht is als deze ene strofe, als dit
ene beeld : dat het knap is gemaakt. en niets meer! Dat deze
dichter dus liegt ! Hoe wil uit een bedorven bron zuiver water
wellen? Hoe wil uit een onschoon gemoed een schoon gedicht
opstijgen ? Op het oogenblik, dat deze dichter zijn vers maakte
was zijn gemoed onschoon. En als we er geen viek op bespeuren
kunnen komt dat alleen, omdat het een groote, ontsierende viek
is. Een lied, dat zingt van diep en bitter lijden, en z'n oorsprong
vindt in de pijnlike gewaarwording van een schram in de huid,
is onwaar, onecht. en met en zhl zich verraden in al z'n volkomenheid naar vorm en — stemming zelfs, al was het maar
door een valse klank, te kunstig beeld of te bizondere gedachte!
Het is zoals August Vermeylen ergens zegt : dergelijk werk is
„te litterair", het verraadt door zijn te kwistige rijkdom(?) de
armzaligheid van het gevoel, dat het ontstaan deed. Zulke
„knappe" dichters zijn gevaarlik voor hun tijdgenoten, vooral
voor de jonge, argeloze gemoederen, maar er is een troost en —
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vergelding: de tijd wreekt zich op hen: ondanks hun vaak grote
„roem" zijn ze spoedig vergeten. Nog nooit is het een middelmatig dichter gelukt, in weerwil van de kunstmatige stijging bij
zijn Leven, een plaats te blijven innemen onder de werkelik groten
van zijn tijd. Evenmin als het gebeuren zal, dat een waarachtig
kunstenaar, een sterke persoonlikheid, op den duur miskend zal
blijven, of zich een plaats onder de minder waardigen zien toegewezen. 1)
* *
*

„Palamedes", een hekeldicht, zeer subjectief, plaatselik en
tijdelik : men zou geneigd zijn, het bij voorbaat al meer curieus
dan schoon te durven noemen, menende, dat in zulk een werk
het algemene te zeer op den achtergrond zal raken, dat het meer
verstandswerk zal zijn, dan uiting van een bewogen gemoed.
Ten onrechte. In dit krachtige werk, dit hekeldicht op een bepaald voorval, uit zich zo groot en breed de diep-ontroerde ziel
van een edel kunstenaar, dat men ondanks alle vooruit gestelde
bedenkselen, er door wordt aangegrepen en moet toegeven, dat
het een heerlik kunstwerk is, van zeldzame schoonheden doorpareld.
Men heeft er wel eens op gewezen, dat een der grote fouten
in dit treurspel is: de grondeloze slechtheid van de slechte
karakters, dat het treurspel vreseliker is, dan de werkelikheid

was. 1k geloof echter, dat dit schijn is. In het werkelike gebeuren ziet men alleen de op elkaar volgende feiten en concludeert
daaruit het karakter van de persoon, die deze feiten bedreef of
er aanleiding toe gaf, en men zegt dan ook: „slecht." Hoewel
1) 1k zeg daar „minder waardig", echter bij wijze van spreken, want het schijnt mij
toe, dat er geen „middelmatige dichters" bestaan. Zodra we van een kunstenaar zeggen,
dat hij middelmatig is, hebben we hem veroordeeld als zijnde geen kunstenaar. Een z.g.
middelmatig gedicht toch is geen gedicht. Stelling, waarop ik mij voorstel nog wel eens
terug te komen.
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men alleen het feit ziet. Maar in het drama ontwikkelt de dichter
ons de psychologie van die personen; wij zien de eerste kiemen
van slechte gedachte ontstaan, we zien, hoe zij aangroeit, wordt
uitgewerkt, aangevuld, verfijnd, daarna omsluierd met een schijn
van recht en waarheid. En als er nu een feit plaats heeft, zien
wij tegelijkertijd de ganse voorbereiding weer voor ons. Wij
weten, wat er onder de schijn verborgen ligt, en de gemeenheid
is boven alle beschrijving hatelik geworden , wij hebben de doortrapte sluwheid, de onbeschaamde brutaliteit eerst gezien in
heel haar walgelike, verfoeielike smerigheid. En de uiterlike
schijn heeft geen invloed meer op ons oordeel, ofwel zij verscherpt het slechts. In het hekelend drama treden de toneelspelers van het werkelike leven op zonder maskers, zonder
grime, zonder schoonschijnende gewaden , we zien achter de
coulissen, wonen de repetities bij en de voorbereiding tot de
grote uitvoering, zonder enige versiering, naakt, erbarmelik gemeen, ellendig. En als de grote uitvoering komt, zien we de
leugen, en de schittering van gewaad en toneeldecor lijkt er
slechts gemener door. Men vergete dit niet, wanneer men een
hekelend werk beoordeelt !
En wat heeft Vondel zijn handelende personen, ook de
slechtsten, tot echt leven opgewekt. Wat zijn het allenmensen!
1k heweerde zoeven, dat zelfs de grootste dichter geen loutere
goden kan schilderen (Men zie b.v. „Lucifer''.). Ook bier zijn
de legendariese helden, onder de tovermacht van Vondels genie,
omgeworden tot mensen, schoon of afschrikwekkend, maar ons
altijd dadelik aandoend als levend, hoe vreselik ook.
De helden, die daar spreken, vloeken of wenen, zijn mensen,
al hun drijfveren zijn echt menselik en de ganse tragedie is een
uitvloeisel van de menselike onvolkomenheid.
Agamemnon, de kortzichtige, is een mens, die, hoe hoog
gezeten, niet ontvankelik is voor de hoogere idee van het grote
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geheel, dat hij vertegenwoordigt, maar slechts eigen grootheid
ziet , de machtige vorst, die uit bekrompen vrees en angstig
wantrouwen zich door sluwe intriganten laat overhalen tot een
eerloos schelmstuk in him belang.
Ulysses en Diomedes zijn mensen, die wraak zoeken voor
aangedaan of vermeend onrecht, die in hun brutaal egoisme zo
echt menselik, onvolkomen zijn, dat de gedachte, hoe toch hun
kleine persoonlike belangen moeten ondergeschikt zijn aan die
van het algemeen, geen ogenblik bij hen opkomt.
De naar wereldse macht en grootheid strevende priesters
zijn mensen, die hun zielen niet verheffen kunnen boven het
aardse en ons zo verachtelik voorkomen, juist omdat ze hun
menselikheid lochenen willen, omdat ze hun ellendig drijven
en echt-menselike, wrede zelfzucht willen doen doorgaan voor
het streven naar datgene, wat zoveel hoger, wat bovenmenselik is.
En ook de held zelf is een mens, zij het dan ook een van
zeldzame hoedanigheden. En juist die hoge ziele-adel, die hem
zo ver boven de anderen verheft, wordt oorzaak van zijn val.
Deze anderen, vol egoisme, geen andere belangen erkennend

dan die van hen zelf, begrijpen hem niet, zien in zijn wijsheid
eigenwaan, in zijn opofferingen het geheime, sluwe streven naar
macht, geloven hun eigen dierbare persoonlikheden in gevaar
en .. . . brengen hem ten onder. Zo doen mensen, helaas !
En alle andere personen uit het drama zijn mensen, waarachtig levende mensen. met meer of minder ziele-adel en wijsheid
bedeeld, maar steeds en overal mensen!
En hoog boven al dit menselik handelen en drijven staat de
edele geest van Joost van den Vondel en ziet met smart en verontwaardiging neer op het vreselike spel om macht en grootheid,
dat geen middel te laag, geen handelwijze te verachtelik vindt
om tot zijn doel te geraken; ziet het met droeve oogen aan, hoe
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de deugd wordt vertreden, hoe de gemeenheid gevierd wordt en
zegepralend het van valsen luister omstraalde hoofd opheft.
Maar ook Vondel is mens. Als in het laatste bedrijf god
Neptunus uit de beschuimde golven opduikt, spreekt ons uit
diens mond de diep-menselike ziel des dichters zelf toe, die
juist daar het sterkst zijn mens-zijn toont, bij zijn somber-zichvermeien in de wraak, die medogenloos en onafwendbaar volgen zal en de verfoeielike moordenaars verpletteren onder den
schrikkeliken vloed zijner onheilen.
Door dit alles reeds is „Palamedes - in staat, diepe ontroering
te wekken, ontroering, die stijgt tot verinnigd kunstgenot door
de taal, waarin het treurspel geschreven is. Eenvoudig wonderen
doet Vondel met zijn taal.
Hoe in-droevig klinken reeds de eerste verzen, die Palamedes
in zijn expositie zegt:
„Die zorgt, en waakt, en slaaft, en ploegt, en zwoegt, en zweet,
Ten oirbaar van het lant een lastig ampt bekleet,
En waant de menschen aan zyn vroomheit te verbinden,
Zal zig te jammerlyk in 't eind bedrogen vinden
Van 't wispeltuurig yolk, dat, veel te los van hooft,
Genoten dienst vergeet, en 't ergste liefst gelooft."

De rei van Eubeeers en Ithakoizen aan het eind van dit bedrijf levert een staaltje van Vondels scherpe wijze van hekelen,
waarbij hij echter steeds kunstenaar blijft, en de schoonheid niet
verloren gaat onder een vloed van zinledige scheldwoorden of
zouteloze hatelikheden; hij blijft steeds meester van zijn taal,
ook waar zijn verontwaardiging het felst uitschiet. Zo b.v. de
woeste uitval van Aerssen, als men Oldenbarnevelt verwijt, geschenken te hebben aangenomen van vreemde vorsten :
„Steil Neritos, vol klippen heeft
Nooit woester dier ontvangen,
Als hij, die schelmsch en onbeleeft
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Betrouwt zijn slimme gangen,
Die liegt en stout zijn verf behout,
Schoon hij 'er in wort gevangen."

Het huiveringwekkend begin van het tweede bedrijf, waar
Megeer en Sisifus uit de hel opstijgen om den aanslag door hun
sluwe raadgevingen te beter te doen gelukken, is van een overweldigende klankrijkdom. Ook, en vooral, hier openbaart zich
de beeldende kracht van Vondels taal op aangrijpende wijze.
Is het niet alsof we de schrikgestalte voor ons zien, wanneer de
schorre stem van Sisifus Megera toeschreeuwt:
„Wanschepsel, die geen grijns behoeft, nog kunt ontwarren
Uw hair, dat gruwzaam krielt van zwarte slangen, zeg,
Waer dwael ik? . . . ."

En als het gelui van een sombere doodsklok over de bloedige
velden, zo rollen Sisifus woorden ons in de oren, bij de beschrijving van de onheilen, die gebeuren en aanstaande zijn.
Als een sombere doodsklok, maar waaronderdoor de schampere
voldaanheid van den helsen geest ingehouden schaterlacht.
En wanneer, nadat de schandelike raad gegeven is, Megeer
aan Sisifus beveelt, weer naar de onderwereld te verdwijnen,
en dat doet met de volgende woorden:
„ ..... Gedoemde ziel, ga schuil
Duik in den donk'ren poel en nooit bescheenen kuil,
De nacht is op zijn droefste, en Febe wykt de spoken.
Ulysses gaapt en geeuwt : gij hebt zijn rust gebroken.
Daar treet by uit zyn tent. Gaap aardtryk, zwelgze heel
Een raau, die gij terstont gebraakt hebt uit uw keel !"

dan zal zeker niemand zich kunnen onttrekken aan de vreemde
huivering, veroorzaakt door deze geweldige strofe, die donker
en holklinkend aanvangt, en eindigt in een wild en rauw gekras
als van vele onheilspellende, zwarte vogelen in ondoorzichtige
duisternis.
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Het is mij onbegrijpelik, hoe Jonckbloet dit gedeelte in bombastiese taal geschreven kan vinden !
In de nu volgende samenspraak is Ulysses, de sluwe diplomaat aan 't woord, die het plan, hem door Sisifus in den Broom
toegefluisterd, aan Diomedes opdringt en hem ten slotte overhaalt mee te werken in deze met waarlik helse slimheid bedachte
intrige. Fijntjes redeneert hij alle bezwaren van zijn nog weifelende vriend weg. De hekeling is bier zeldzaam fijn. De vatsheid van Ulysses blijkt uit elk woord. De verachtelike kleinheid
van den legeraanvoerder niet minder: een hoofdman, die zulke
zwakheden heeft, dat zijn ondergeschikten ze gebruiken voor
hun doeleinden! Diomedes is bang, dat Agamemnon Palamedes
nog dankbaar zijn zal, omdat deze zo moedig was opgekomen
voor Ifigeneia. Maar Ullysses kent Agamemnon beter, en antwoordt :
„9 t Blijft tusschen u en mij : 't Is Agamemnons aart,
Dat zijn gedagtenis geen weldaat lang bewaart:
Maar 't leet, hem aangedaan en eens gelede smarte
Schiet diepe wortelen in zijn wraakgierig harte,
Al t' onverzoenelijk ..... 99
Een waardig tweetal : een aanvoerder met het boven geschetste karakter en een overste, die dit karakter heeft doorzien, maar,
wel verre van zich te scheiden van een zo onvertrouwbaar man,
gebruik maakt van diens laaghartigheid om eigen boos opzet te
doen gelukken.
Diomedes vreest, dat de rechters „recht" zullen spreken.
„Wees niet bang," zegt Ulysses :
„ ..... De veldheer draagt de kling
De veldheer is de ziel en stuurman van 't geding:
's Rechts uitspraak staat bij hem. Hij kiest bekwame mannen,
En kipt de rechters uit, die 's legers vierschaar spannen."

„En bovendien, de priesters zullen ons helpen, want
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Palamedes heeft hen vaak de voet dwars gezet bij hun zucht
naar macht en hoogheid. En je weet:
„Al hebt ge 't heiligdom met v adermoort bevlekt,
Uw zusters schaamte ontbloot, in 't aansicht van uw zwager,
Den blixemdrager zelf gekroont tot horendrager,
Verkracht zyn bedgenoote, en schenker Ganimeed,
Het wort niet eens gemerkt, als maar een outerkleet
Die gruwelen bedekt, het strekken dan Been zonden."

Excusez du peu! Men behoeft waarlik niet to vragen, of
Vondel het eens was met deze cynicus !
Ook in de schone rei na dit bedrijf worden de godsdienstkwestie op het tapijt gebracht en aan heftige kritiek onderworpen, onafscheidenlik als zij was van de politieke kwesties, die
aanleiding gaven tot Palamedes', zowel als tot Oldenbarnevelts
rampen. Hij last de rei van Peloponeseren en Ithakoizen, onder
aanvoering van Euripilus het Noodlot aanbidden, wat natuurlik
een lijnrechte aanval is op de leer van de absolute praedestinatie
der Contra-Remonstranten, in den vorm echter van een gebed
vol geloof en vertrouwen op het Fatum. In felle woede geselt
hij de hem zo onsympatieke leer, „de Gruwel der Verwoestinghe," en steeds weer in woorden van grote schoonheid,
geweldige kracht en vlijmende scherpte. Het Noodlot aanroepende zegt de rei:
„O kracht, van niemants magt Contvlien,
Gewelt, dat tusschen uwe knien
Beklemt den diamanten spil,
Daar 't al op draait naar uwen wil ;
Die hebt van eeuwigheit gezaait
't Zaat, daar de tijt zijn vrucht of maait;" enz.

Dan worden vele onheilen opgesomd, die het Noodlot,
dat „al 't noodlijk kwaat" brouwde, veroorzaakt heeft; waaronder:
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„Dat d'Afrikaan, zoo wreet als sterk,
Van menschenhoofden bouwde een kerk,
Zijn kerkgewijde priester halt
Een dootshooft tot zijn wierookvat,
En, eer hij nog gebeden sprak,
Een' menschen ongeltoorts ontstak,
En plengde, met een heiligen schijn
Root menschenbloet in plaats van wijn," enz.

En na deze aanbidding van het Fatum in al z'n gruwzaamheid, roept Euripilus uit:
„Hou op, gij hebt voldaan: het noodlot heeft volkomen
Uw danssen, en gezang genadig aangenomen!"

„Genadigr Welk een wrang sarcasme!
Een zang, vol van de gruwelikste consequenties, die volgen
uit aanvaarding van het nootlot, to scherper in 't oog springend,
waar ze door een biddende rei voorgesteld worden als de weldaden van een almachtig God. Een zang, vol van de scherpste,
strengste hekeling, voi van de geelste haat, die echter even
plaats biedt voor een, zij het dan ook honende, glimlach:
„En Bacchus kreeg de kruiken lief,
En, struikelende na den dronk,
Zong heilige vaarzen, dat het klonk!"

Van het derde bedrijf, dat buitengewoon vlot loopt en een
zeldzaam levendige dialoog heeft, die z'n toppunt bereikt in de
woordenwisseling tussen Agamemnon en Ajax, wil ik alleen
onder de meer bizondere aandacht brengen de prachtige lierzang, die het als rei van Eubeeers afsluit. Hoe heerlik is al het
begin, dat ruist als den aanvang van een breedgolvende hymne
aan den morgenstond:
„Het dun gezaait gestarnt verschiet
Zijn' glans, en gloeit zoo vierig niet.
De schaduw is aan 't overleenen,
De morgenstar drijft voor zich heenen
Studies over litteratuur.
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De benden van het hemelsch heir ;
De voerman van den grooten Beir,
Op dat hij zijne beurt verwissel',
Vlugt been met omgekeerden dissel.
De gouden Titan rijst alre6
Met blauwe paarden uit der zee."

Zo gaat het voort. Het is een benijdenswaardige omgeving,
die Vondel ons schildert ; benijdenswaardig ook het lot van de
rustige „burger-hoer", die onbezorgd geniet van de schone natuur en geen der lasten van staatkundige verantwoordelikheid te
dragen krijgt. In eenvoud en kalmte des gemoeds slijt hij zijn
dagen te midden van wijde landschappen, tevreden met zijn
„klein" geluk.
„Wat is dat een gezegend koning !"

En hoe verschillend van dit onbekommerde leven is datlivan
de tot hoge waardigheden geroepen staatsman:
„De tabbert, ik beken 't, is eerlijk.
En 't kussen deftig en raatsheerlijk ;
Maar och, wat is 't een lastig pak !
Wat moeite nestelt onder 't dak,
Daar ieder vlamt op hooger stoelen,
En allerley gebreken woelen !"

Het grootste geluk voor den landman lijkt wel de omstandigheid, dat de priesters hem, de nederige, van wien geen gevaar
te duchten is, links laten liggen en hun intriges en kwaadaardigheden voor hoger-geplaatsten bewaren.
„Hij ziddert niet voor 's priesters stem,
Die al zijn vuilnis vaagt aan hem,
Zijn lantsheer schelt zoo bits en snoode,
En veinst zig Godts gezant en bode !"

Het vierde bedrijf brengt ons de ontknoping der tragedie.
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Ondanks Nestors bezadigde, ernstige taal en wijze raadgevingen, drijven Ulysses, Thersites en Diomedes met koppige
wreedheid aan op het doodvonnis. Tijdens de zitting komt
Kalchas aan het hoofd van het door valse voorstellingen verhitte yolk opdagen, Ulysses stelt voor Palamedes „den volke te
leveren" wier moordzuchtig gebrul den ongelukkige opeist.
Kalchas, de hogepriester, de ellendige Farizeeer, maant de
rechters aan, „deze stemme Gods" gehoor te geven, of „der
Loden toren" zal over hen neerdalen. En Nestor is de enige,
die het schandaal wil voorkomen. Tevergeefs. De drie eervergeten tegenstanders stemmen voor het schaamteloze schelmstuk
en de ongelukkige Palamedes is reddeloos verloren. Nestor ziet
het in en klaagt droevig over zoveel onrecht, toornt tegen de
Grieken:
„Gaat, Grieken, smoort de ziel van uw gerechtigheden.
Verworgt uw' trousten raat in zooveel ongevals.
Rukt vrijheits voorspraak fel de tong uit zynen hals !"

Hoe de dichter Maurits' gemoedstoestand zag blijkt wel uit
dit gezegde van Agamemnon, die juist de schijn had aangenomen, enkel streng rechtvaardig te willen zijn, zonder persoonlike
wraak te zoeken:
„Ik zie het scherprecht 't zwaard al trekken uit de scheede,
Den ouden hontsvot bang staan ziddren voor den slag,
Daar legt de grijze kop, 's lants uitgediend gezag !"

Ook de rei aan het einde van dit bedrijf is weer een schone
zang. De Eubeeers beklagen Herkules' dood, die nooit geduld
zou hebben, dat een onschuldige aldus vervolgd en tot een
schandeliken dood gebracht werd. Als hij nog leefde, zouden
we niet zien gebeuren:
hoe hooggemelde deugt
,,
Dus overvalsch betigt wordt en bekladt;
Hoe heilig bloet 't meineedig zwaart bespat,
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Hoe d' oppervorst en aller schelmen tolk
Dat edel hooft ten roove geeft aan 't yolk!"

0, later zal men inzien, wat misdaad gepleegd is, en bittere
wroeging zal het geweten der moordenaars doorvreten in ondenkbare foltering. Maar de tranen van „kermend" berouw zullen
. . . . al vergeefs bevochtigen zyne asch !"
99

* *
*

Hiermede zou, volgens een der regelen, die voor het drama
golden, de tragedie moeten eindigen, daar de held is ondergegaan.
Maar een ander dier regelen eist : vijfbedrijveni Zou het nu kunnen zijn, dat Vondel geen kans heeft gezien, het treurspel van
Palamedes' ondergang vijf voile bedrijven te doen duren, en
zijn dood eerst aan het einde van het vijfde te laten vallen? Het
lijkt mij eenvoudig absurd, dit te veronderstellen. M. i. moet
men de kwestie anders bezien: deze tragedie eindigt niet met
de dood van de held; kan daar niet mee eindigen en is er ook
niet mee geeindigd. Hoe zou dat zijn, als sluwe verdorvenheid
en moordlustige haat de volkomen straffeloze overwinning behaalden op het recht en de deugd?
Zeker, het is 's werelds loop, dat de deugd niet rustig en gehuldigd door het leven gaat, maar integendeel veelal lijden moet
door toedoen van de slechtheid van anderen. Daarmee echter
is het geding niet voorgoed geeindigd! lets zegt ons, dat er een
vergelding bestaat voor alle aardse laden, goede of slechte,
voor alle gedachten en voornemens zelfs, hoe verborgen ook.
Hoe we ons die vergelding voorstellen, hangt grotendeels of
van de plaats, waar we geboren worden, van het milieu, waarin
we opgroeien, van de tijd, waarin we leven. Maar zelfs de bitterste scepticus heeft heimelik gevoeld, dat geen bewuste daad
onvergolden kan blijven. Hoe zal dan de straf moeten zijn voor
deze schrikkelike, onmenselike moord, aan een nobele grijsaard
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begaan? Zeer zeker in overeenstemming met de misdaad: ondraaglik zwaar. En het ging niet aan, deze vergelding over te
laten aan de fantasie van den lezer. En dat wilde de dichter ook
niet! Hij zelf wilde de moordenaars met zware stem aankondigen, wat ze te doorstaan zouden hebben. Zich eindelik verheugen in de zekerheid, dat na al deze schrikkelike misdaden, aan
den ongelukkigen held gepleegd, ook de boosdoeners hun kwellingen en straffen zouden krijgen. De mens in den dichter was
den klassikus te sterk en Vondel bouwde met opzet zijn drama
zo, dat er ruimte kwam voor den geweldigen schreeuw naar
wraak, dien hij onmogelik smoren kon! Ziedaar, waarom het
vijfde bedrijf er niet zo maar los aanhangt, maar wel degelik
verantwoord, meer dan dat: noodzakelik is.
En al ware dit niet zo, dan nog konden we Vondel dankbaar zijn, dat hij ons deze geweldige zang niet onthouden heeft
uit overweging van scholastieke kunst-eisen. Het ganse bedrijf
toch is een doorlopende schittering van stralend dichtervuur.
Zeer zeker is er uiterst weinig handeling in: het verhaal van den,
bode, Oates' oproep aan Neptunus, de wraakzang van den verbolgen zeegod, 't is alles, alles lyriek, beschrijving, verhaal, en,
wie „handeling" zou zoeken in de gewone zin des woords, zou
teleurgesteld worden — zoals Jonckbloet teleurgesteld werd.
Maar het zou de moeite lonen, eens na te gaan, in hoeverre
de handeling van het drama moet begrepen worden als directe,
zichtbare beweging, verandering van personen, wisseling van
toestanden en verhoudingen, plasties voorgesteld. In hoeverre
deze handeling mag schuil gaan in schone, beeldrijke taal, in beschrijvingen, te zeggen door een persoon. Of het voor sommige
drama-fragmenten niet beter is, z6 schoon beschreven te worden
door de dichter, zó schoon gezegd te worden door de toneelkunstenaar, dat de handeling niet verloren gaat — al wordt ze
niet in directe beweging uitgevoerd — dat het publiek de
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suggestie krijgt, alles te zien gebeuren. Dat dit niet onmogelik is,
weet ieder die Rooyaards, Verkade of Vogel wel eens dramatiese gedichten hoorde zeggen in eenvoudig rokkostuum, geheel
alleen staande op het toneel, en een indruk meenam, als had hij
alles zien gebeuren, in wisseling van gebaar, stand en kleur.
Hoe zou het verhaal van den bode, waarin hij de ontzettende
steniging van Palamedes beschrijft, de handeling in den weg
staan of onderbreken ? Zouden wij het dus niet zien, als hij het
opgehitste grauw in al z'n wildheid beschrijft, gereedstaande
voor de moord?
„ ..... Daar stond de deugt gesiert
Met ware onnozelheit, van 't leelyk ongediert
Begreenen en begrimt. De gruwelyke krygers,
Van menschen nu veraart in luiperden, en tygers,
Van reed'lykheid ontkleet, bezeten van de Wraak,
En helsche Razery, beving een grager smaak
Naar 't goddelyke bloet. Zy knarsten op de tanden.
Men zag de gramschap uit hun dreigende oogen branden,
Die gloeiden vreesselyk, als gloende koolen viers :
En nu verkropt van toorne, onzinnig, vol getiers,
En vloekens, als de haat hun krachten had geslepen,
De vadermoordenaars en vloeken steenen grepen,
En blixemden met magt op dien manhaften vorst.
1k zag den eersten Steen afstuiten van zyn borst,
Den tweden van den slaap des hoofts en hoorde klinken
Den slag van 't bekkeneel ..... "
Waar is nu wel het bezwaar van dit soort gebrek aan handeling? Bij deze beschrijving zie ik voor het oog van mijn geest
alles gebeuren en ik blijf ontroerd luisteren. Maar als ik veroordeeld werd om de bier beschreven taferelen op het toneel in
werkelikheid te zien gebeuren, zou ik, Of glimlachen om de bespottelike gemaaktheid, Of, bij volmaakt spel, van schrik weglopen. Men is toch al geneigd, bij sommige, wreed-openhartige
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beschrijvingen, het hoofd of te wenden, zo duidelik zien we de
gruwbaarheden. B.v.
„Veel doopten er, in 't bloed de vochtbezweete doeken
En wrongen 't uit in wyn, en zoopen 't op met vloeken!"

Waarlik ontzettend is Neptunus in zijn voorzegging van de
wraak.
In beknopten vorm voorspelt hij al de rampen van Agamemnon, al de zwerftochten van Ulysses. Vooral wreed van klank,
en benauwend door de blijkbare voorliefde, waarmee ze verteld
wordt, is de profetie van Aiamemnons schrikwekkende flood.
Als Agamemnon thuis komt, wil zijn overspelige vrouw hem
door Naar minnaar laten doden, en geeft hem een schoon kleed,
waarin echter listiglik, geen gaten aangebracht zijn voor hoofd
en armen. Agamemnon trekt deze verraderlike zak argeloos over
zijn hoofd.
's Konings leven,
Zal nu door d' eige hand der koninginne sneven.
Het aangetogen kleet verraat den heer, ontzeit
De handen doorgang; hoe by zwoegt, en arrebeit
En lugt zoekt, d'armen nog het hooft geen open vinden.
Egist, de suffer, die van min zich liet verblinden,
Stoot Agamemnon in de lenden, maar de moedt
Bezwijkt in 't wonden, en het moortmes keert bebloet
Ten halven wederom; de koning raakt aan 't worstelen:
En als in 't wilde woudt het boschzwyn, ruig van borstelen,
Gegrepen van het net, ontvlieden wil met macht,
En uitkomst zoekt atom, en woelt met domme kragt,
Gansch ydel, nademaal de strikken en de ruiten
Van 't 'ooze jagersnet door 't woelen dochter sluiten:
Zoo woelt en poogt hij ook bedompelt, om het valsch
En loos gebreit gewaad te rukken van den hals:
Maar in den wyden schoot en mouwen ingewikkelt
Raakt dieper in 't gevaar, van duizent doOn geprikkett.
De dochter van Tyndaar sterkt razende terwyl
Haar boel, en schiet er toe, gewapent met een byl:
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En, als men aan 't altaar, om plegtig feest te vieren,
Voor 't slagten met de byl eerst merkt den nek der stieren ;
Zoo mikt ze heene en weer met haare wreede vuist.
De wraak regeert de byl; zy neemt het wis en juist.
Hy legt er toe, de schelm ! Hy legt er! 't Is geklonken
Met dezen dwingelant, wiens wreetheit heeft gedronken
Het bloedt van Godt Neptuin, zoo gratig en zo helsch.
Het hooft hangt aan den hals met eenen sleter vels.
Hier vloeit het schuiment root: daar grynzen mond en oogen."

Vraagt hier iemand om handeling?
Welk een grootse haat slaat u uit deze verzen tegen. Een
haat, die zich niets ontziet. Hoe juicht het in die regel: „Hy
legt er toe, de schelm! Hy legt er ! 't Is geklonken met dezen
dwingelant l"
Dan eindigt de tragedie met een juichzang van Trojaanse
Maagden, die de domheid der Grieken loven, wijl dezen hun
besten held met eigen hand om het leven brachten.
Niemand, die Palamedes aandachtig en „horend" leest, zal
hem onbevredigd ter zijde leggen. Als hekeldicht van ongekende scherpte, van onbedwongen, hartstochtelike haat, als
kunstwerk van diepe ontroering en stralende schoonheid.
Waarlik, de man, die durfde en kon hekelen, als Vondel in
dit treurspel gedaan heeft, is niet alleen iemand geweest met een
onverschrokken, edel hart, maar ook eenwaarachtig, groot dichter!
* *

Aan het slot van deze beschouwingen kan ik niet nalaten,
even een en ander te zeggen Haar aanleiding van de kritiek, die
Jonckbloet op „Palamedes" heeft uitgebracht.
Deze kritiek heeft mij indertijd woedend gemaakt en is alleen te verklaren door aan te nemen, dat de kritikus zo zeer
beinvloed was door zijn vooropgestelde eisen, dat hij blind werd
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vooralles, watdaar buiten lag, of niet onmiddellik er aan voldeed.
Terloops noemt hij met Van Lennep de schoonheid van taal,
maar dit is ook alles, wat hij ten gunste van het drama weet te
zeggen, waarbij komt, dat hij deze schoonheid nog van andergeschikt belang rekent. En overigens deugt van „Palamedes"
zo goed als niets !
Palamedes, als volkomen onschuldig, is geen „tragische
figuur." Ziedaar een nachtmerrie van Jonckbloet: is de held een
tragische figuur naar mijne eischen?" Zou het niet tragies zijn,
niet ontroerend werken, als een mens zich de haat van anderen
op den hals haalt door z'n onkreukbare eerlikheid, en ten onder
gebracht wordt? „Neen !" zegt Jonckbloet. Maar hebben wij dit
als een dogma te aanvaarden? Laten wij ook eens „neen"
zeggen.
Zou er zonder enige schuld bij Palamedes, mogelikheid
bestaan, dat hij toch ondergaat? Zonder enige schuld is Palamedes . . . . tegenover het eerlike geweten. Maar hij is het niet
in z'n houding tegenover de tegenstanders, altijd van hun onwaardig standpunt uit bezien: hij beproeft hun zwarte plannen
te dwarsbomen. Hij bracht b.v. Ulysses' sluwe truc aan het
Licht, toen deze het dorre strand ging ploegen, om krankzinnig te lijken en thuis te kunnen blijven bij zijn geliefde
Penelope, als het Griekse heir uittrok. De priesters had hij verbitterd door te protesteren tegen het wrede offer van Ifigeneia,
en door hun staatszucht te veroordelen. Als Jonckbloet dus zegt :
„de weinige dagen zijner tegenstanders warden niet in het 'even
geroepen door zijn houding tegenover hen," is dat — onwaar.
Vrij onnozel vraagt Jonckbloet verder : „En welke eigenaardigheid van zijn (Ulysses') karakter, verklaart de gruwzame
wijze, waarop hij aan zijn haat botviert?" Wat zou de kritikus
bier toch wel bedoelen? Dat hij, „geen zweem van antwoord op
deze vraag" bekomt, verwondert mij niet in het minst. Moest
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Vondel ons dan laten zien, waarom Ulysses slecht was? Of
moest hij ons tonen, dat hij slecht was, en hoe slecht? Het eerste
is immers dwaasheid en het tweede doet de dichter juist door
Ulysses te laten handelen, zoals hij deed. Overigens heeft
Vondel dit karakter niet uit niets geschapen, maar het overgenomen uit Griekse mythen.
„De schelmsche daad komt zelfs niet uit zijn hart voort,
maar wordt hem door een helsche macht ingegeven." Ook deze
voorstelling is, op zijn zachtst uitgedrukt, onjuist. Ulysses is
wel degelik van plan, Palamedes te vernietigen (de „schelmsche
daad") en als hij peinst op een geschikt middel komt Sisifus
uit de Hades en doet hem een onfeilbaar middel aan de
hand, dat hij natuurlik dadelik aangrijpt. (Waarschijnlik de
„schelmsche daad", die Jonckbloet bedoelt.) Het gaat nu toch
niet aan, te beweren, dat Ulysses' hart eigenlik vreemd was
aan z'n schurkachtige streken!
Jammer toch, dat Jonckbloets eisen aan een drama zich bepaald hebben tot: handeling, karaktertekening, eenheid ; en dat
hij bij de beoordeeling daarvan, zich bovendien plaatste op een
— enigszins eigenaardig standpunt. Had hij bijvoorbeeld ook
eens als eis gesteld (als even strenge, zeer onverbiddelike eis!)
schoonheid van stijl in het kunstwerk, en daarbij, ernstig zichzelf beluisterend, aandachtig gelezen. Dan nog kunnen de
smaken verschillen, natuurlik, maar er is alvast een punt te
meer om tot juister waardebepaling te komen. Maar alles, wat
hij hierover uitlaat is even vluchtig en daarbij nog afkeurend :
„snorkende samenspraak", „breedsprakige schildering", „bombastische taal." !
Resumerend komt Jonckbloet tot de konklusie, dat het zelfs
zeer de vraag is, of „Palamedes" ooit belangstelling zou gewekt hebben," indien het niet zo'n doorzichtig hekeldicht ware
geweest. Nou, ik heb er wel enige hoop op.
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Zou deze kritiek niet een bewijs zijn, dat een beoordeeling,
waaraan het gemoed ten enemale vreemd is en waarbij alleen
het koel ontledende verstand het woord voert, een gevaar is
voor het kunstwerk, voor de kritikus en (dit is het allerergste)
voor degene, die deze kritiek als de eindpaal van alle wijsheid
to bestuderen krijgt ? Daar kunst nu eenmaal is voor het gemoed,
en ten allen tijde gaan zal van hart tot hart?

De Vrouwenpeerle.

Het kleine Noordbrabantse dorpje, waar ik mijn eerste jeugd
doorbracht, ligt in mijn herinnering als een droom aan verre,
verre tijden. Niet omdat het z6 lang geleden is, dat ik een
jongetje was ; ook niet, omdat dit dorpje zo'n bizonder oud aan.zien heeft, maar om heel andere redenen. Het zijn ook niet zozeer de dagen, die oorzaak zijn van deze eigenaardige herinnering, als wel de avonden, de winteravonden. Niemand weet,
hoezeer die avonden mij, kleine jongen, lief waren, zo lief, dat
ze mij nu nog vaak beinvloeden. Als ik een zekere voorkeur,
een neiging voor de middeleeuwen heb, dan heb ik die gekregen
onder invloed van de winteravonden op ons kleine dorpje.
Als 's winters bij den vroegen val der schemering, na het
koffiedrinken de lamp was opgestoken, schaarden wij ons om
de kachel, een ouderwetse, gezellige kachel met een platte buis
en een brede, ronde trommel, waar je de voeten op zetten kon.
De ouderen rookten een pijp en wij, kleine jongens, zaten met
de kin op het hekje van de buis en luisterden naar de gesprekken. Aanvankelik sprak men over de gewone dingen van den
dag, maar een kleine wending was voldoende, om het gesprek
to brengen op oorlogen, en fabelachtige daden werden met druk
gebaar en veel enthousiasme verteld. En dan kwamen de geschiedenissen van luguberen inhoud, over spoken en geesten:
van de Witte Non, die klagend spookte tangs de dijk buiten
het dorp, van de Lange Wapper, die zijn benen over de weg
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zette en slechte mensen dwong er onder door te gaan, ze een
vreselike duw in de rug gevende ; van de Flodder, die een huiswaarts kerende dronkaard op de nek sprong en zwaar te torsen
was, gillend lachte en nooit gezien werd; van een geheimzinnige
bond, die zonder kwaad te doen naast je kwam lopen, als je
's avonds laat van de stad kwam, slepend achter zich aan een
rinkelende ketting. En de kring sloot zich nauwer aaneen en ik
weet het nog goed, hoe we ademloos toehoorden bij de Lang
bekende verhalen, met beklemde Borst en angstige ogen.
Maar vaak ook nam mijn vader een boek en las ons voor. 1k
zie hem nog zitten, gebogen over zijn boek, ik hoor nog zijn
stille stem gaan door de hoge kamer, over onze luisterende
hoofden. Hij las achtereen door, zonder op te zien, zonder veel
wisseling van toon. Hij las prachtig voor, heel eenvoudig, en
door de eens aangenomen intonatie vol te houden, gingen de
stemmingen van het boek vervloeien tot een durende, enkelvoudige ontroering, die ik nog voelen kan. Wat hij las? 0, vele
verschillende verhalen, allerlei Dude geschiedenissen, De Leeuw
van Vlaanderen, De laatste der Van Duivenvoorde's, vertellingen uit „Het Dompertje van den Ouden Valentijn". Er zullen
vele slecht geschreven boeken bij geweest zijn, neen, die waren
er zeker bij. Maar wij merkten dat niet. Wij hoorden met onze
hele ziel en ik weet nog van de wondere dromen, die deze avonden in mij achterlieten. 1k wist niets van ridders en edelvrouwen,
zoals die voorkwamen in deze verhalen, maar ik droomde ze in
vage beelden, schoon als alleen een kind dromen kan.
Het heerlikste van alles echter, dat was „Van de schone
Helena". Dat werd telkens weer gevraagd door het publiek.
Want er was publiek. Enkele Buren, eenvoudige landlieden,
die verzot waren op het voorlezen van mijn vader, en zich avond
aan avond om onze kachel kwamen scharen.
Van de schone Helena! Dat was „De Vrouwenpeerle".
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1k zeg dat nu, met heel sterke
overtuiging. Maar toen wisten wij het geen van alien, wij gaven
er ons geen rekenschap van, waarom wij toch nooit moede
werden, uit dit boekje te Koren voorlezen. Het was een oud,
verfomfaaid en onooglik boekje. Er zat een stuk berookt en
halfvergaan perkament omheen, waarop nog vreemdsoortig
schrift te zien was, dat niemand onrcijferen kon. Het was gedrukt met een mooie, Gotiese letter, die je goed kennen moest,
antlers kon je het niet lezen. Er stonden wonderlike houtsneden
tusschen de tekst, met dikke lijnen. Het was een vreemd, oud
boekske en wij hielden er alien van. En de verhalen ! o, de
verhalen! Die vreemde geschiedenissen uit verre landen en
oude tijden, van koningen en heiligen, met mirakelen en gevechten ! Mijn vader las ze voor met stille, eentonige stem en wij
hingen aan zijn lippen, ademloos. Er kwamen vreemde woorden
en uitdrukkingen in voor, die wij geen van alien verstonden,
maar daar stoorde zich niemand aan. Wij luisterden in gespannen aandacht en alleen de oude kasklok vergezelde met zijn
tragen tik-tak de goede stem van mijn vader, die stillekens deze
oude verhalen voor ons sprak. En als het uit was, bleef het nog
even stil, tot er iemand de betovering brak, zuchtte en zei,
zachtjes: „ja, 't is moos. '' Men sprak niet veel meer en ging
nadenkend uiteen, bevangen door het wonder van deze zeldzame legenden. En later werden ze weer eens gelezen en die ze
al kenden, genoten er van, kwamen onder den indruk, alsof zij
ze voor het eerst hoorden.
0, ik geloof dit nu heel zeker, het waren de Middeleeuwen,
die daar bijna lichamelik voor ons kwamen staan en als wij
keken naar het boekje, het vreemde boekje, was ook dat
eerbiedwaardig, onnoemelik oud, het was ook van die verre
tijden. En die het schreef vertelde van dingen, die gisteren
gebeurden en daarom stelden ook wij ons voor, dat ze gisDat betekende de Middeleeuwen I
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teren gebeurd waren en vandaag weer gebeuren konden, dat
wij zelf leefden in die oude tijden, en wij droomden diep en
zwaar van de geheimzinnige wonderheden, die daar opbloeiden
voor onze ogen. Maar wij wisten van dit alles niets. En daarom
werd de bekoring ook niet gebroken en king zo machtig over
onze zielen dat ik nu, na al die jaren, nu ik dit schrijf, nog voelen kan, hoe schoon dit was . . .
Intussen heb ik later begrepen, dat veel van het mooie in de
avonden, die ik beschreef, alleen zo was in de verbeelding van
onze eenvoudige, kinderlike zielen, in het gemoed van een kind
en van ruwe, onontwikkelde boerenarbeiders, die met hun zieleleven zelf nog grotendeels in de Middeleeuwen stonden. Waarom ik het echter niet minder waardeer. Vele van de boeken die
ik had Koren lezen en die mij zo hadden betoverd, heb ik later
vol verwachting weer opgenomen . . . . om ze spoedig ontnuchterd en ontevreden weg te leggen, weg te werpen soms, in smartelike verbazing.
Tot ik voor een paar jaar in een least, onder allerlei rommel,
het oude, nog meer verwaarloosde volksboek terugvond, dat wij
langen tijd verloren waanden. Vol pieteit heb ik het wat schoongemaakt, en toen ik de gerafelde, verweerde en gevlekte blaadjes
langzaam omsloeg, voelde ik weer dat eigenaardig geheimzinnige,
die weemoedige eerbied in mij opkomen voor het oude, zwijgende gedenkstuk, dat gebleven was, een tastbaar getuigenis
uit lang vervlogen tijden; geslacht na geslacht had het in handen
genomen; hoe vele ogen hadden over de wonderlike letters gedwaald ; de geslachten waren vergaan, de tijden waren weggewenteld en verleden geworden, maar dit boekske was gebleven,
nietig en onooglik, de eeuwen door. En stil in mijn kamer heb
ik het gelezen en met vreugde heb ik gevoeld, hoe dit nog was
zoals vroeger, hoe dit mij bekoorde als voor jaren, hoe de
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schoonheid van dit stille boekske mij nog aandeed als toen
ik een kind was.
Daar ik twijfelde, of ik wel onbevooroordeeld deze verhalen
zien kon, heb ik ze voorgelezen aan vrienden, en het bleek, dat
ze werkelik schoon waren.
Wij hebben het toen betreurd, dat het zo weinig bekend was,
dat alleen enkele litteratuurhistorici het kenden. En het werd mij
steeds duideliker, dat dit werk gelezen kon worden door mensen
van dezen tijd, niet omdat het curieuze verhalen zijn, maar omdat
ze zo schoon zijn, ook van vorm en taal, verrassend schoon. En
het plan rijpte, het te doen heruitgeven. Het werd den Heer Van
Dishoeck te Bussum voorgesteld en deze had er oren naar.
Van het eerste ogenblik of was het plan, de Vrouwenpeerle
te doen verschijnen in een vorm, die de oorspronkelike zoveel
mogelik nabij kwam. Nauwkeurig werd nagegaan, hoe men in
dien tijd het boek verzorgde. De firma Enschede te Haarlem had
nog de oude matrijzen van de oorspronkelike lettervorm, er werd
zwaar Oud-Hollands papier voor gemaakt, een band in heel
leer ontworpen, sommige opschriften in zinkgetrouwnagebootst,
de illustraties op nieuw in hout gesneden, nauwkeurig de spelling
overgenomen en het boek kwam klaar.
Het is er nu en, dank zij de onbekrompen wijze van verzorging, het is een weelde dit boek in zijn nieuw uiterlik te zien.
Maar het is duur geworden. 1) Betrekkelijk duur, natuurlik, maar
in ieder geval te duur voor de beurs van velen, in wier handen
ik het zo gaarne zien zou. Daardoor zal de uitgever ook waarschijnlik een verlies te boeken hebben . . . . dat hij zich echter
getroosten kan als een offer aan de schoone kunst, die ook
hij dient.
Het boek is veel besproken. Verschillende tijdschnlen hebben
1) 17.50, gebonden in heel leer; f 3.50, ingenaaid in een Oud-Hollands omslag.
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de uitgave geprezen, de rijke uitvoering geroemd, gezegd, van
hoeveel belang het is, „zulke oude werkjes" weer in het licht
te geven. Ze hebben ook gesproken over de „typiese" verhalen.
Ze hebben het, hoewel zeer vriendelik, enigszins uit de hoogte
van hun modern standpunt, welkom geheten. Ze hebben het in
een woord curieus gevonden!
Curieus it Zeker is het curieus. Maar was het enkelmaar curieus
geweest, ik zou er hoogstwaarschijnlik niet aan gedacht hebben,
het opnieuw te doen verschijnen en ook de uitgever zou zich niet
de moeite getroost hebben, het zO to doen verschijnen. Denkelik
zou ik het vermaakt hebben aan een museum of aan een professor. Maar niet het hebben aangeboden aan het publiek van den
modernen tijd, opdat zij het genieten zouden als kunst, als litterair kunstwerk. Want dit is de bedoeling geweest. 1k hoop in de
volgende bladzijden aan te tonen, dat dit Been ongerijmdheid was.
* *
*

De drie verhalen in dit volksboek stammen uit de diepe middeleeuwen. Van het eerste, Helena de Verduldighe, wordt zelfs
verwantschap vermoed met de oeroude sage van „den ridder
metten swane." In velerlei handschriften werden zij verspreid,
in vele talen vertaald. Ook ons land zag deze vertellingen in zijn
eigen taal behandeld en al heel vroeg waren ze zeer geliefd. En
bleven dit, vele eeuwen door. Zelfs nu nog zijn sporen van die
voorkeur waar te nemen: in een boekje met volksliedjes dat
elk jaar herdrukt wordt, 1) komt een liedje voor „Van de schone
Helena," dat op beknopte wijze „de Historie van Helena de
Verduldighe" inhoudt.
De verspreiding van litteratuur in de Middeleeuwen door
middel van handschriften en door menestrelen ging uit den aard
1)

Te Amsterdam bij G. v. d. Linden, Egelantierstr. 17.
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der zaak nog al langzaam en de kunstminnaars behoorden vrijwel
alleen tot de hogere Standen. Maar toen de boekdrukkunst eenmaal uitgevonden en over Naar eerste moeilikheden been was,
kwam de litteratuur ook in handen van het burgerlike element,
laten we zeggen: van het yolk, en typies bleek toen, wat dit yolk
het meest eigen was, wat het meest paste bij de volksaard. De
stof der oude ridderromans, der sproken en boerden werd omgewerkt tot het volksboek. Veelal werd de oude dichtvorm
omgezet tot proza, en die volksboeken tonen ons, dat de tijden
veranderd waren niet alleen, maar dat de smack der nieuwe
lezers een andere was, zich gewijzigd had, of zich minder liet
beinvloeden door uitheemse fraaiigheden en modes dan die der
vroegere. De Britse romans met hun vrouwenverering, of liever
vrouwendienst, met hun overlading van de meest fabelachtige
avonturen, zij pasten ten slotte niet bij het algemene volkskarakter en wij zien ze dan ook niet verschijnen als volksboeken.
Wel echter de Frankiese Romans, de echt-nationale: de Vier
Heemskinderen, Van den wijghe van Ronchevale, de roman
van Limborch; ook de Reinaert. Het is merkwaardig, hoe deze
boeken in kleinigheden afwijken van de oorspronkelike werken,
afwijkingen in toon en houding, die doen zien, hoe het yolk,
hoe de tijdgeest zich gewijzigd had, hoe zij burgerlik en democraties geworden was.
Onder die volksboeken behoort ook „de Vrouwenpeerle".
Zeker had veel van wat wij als Middeleeuwse kunst genieten, niet de bedoeling kunst te zijn, maar werd geschreven tot
opbouw van het godsdienstig Leven, om te „stichten" dus (vreselik woord 0. Ook deze Brie verhalen behoren tot de stichtelike
lectuur, waar zij elk in de vorm van een vertelling, een novelle,
een der deugden prijzen die men de vrouw het liefst beoefenen
zag: verduldigheid, zachtmoedigheid, trouw. Indien ze echter
even weinig litteraire verdiensten hadden, als ze zonder pretentie
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geschreven zijn, indien ze enkel stichtelik waren en niets meer,
dan zouden ze met zovele andere geschriften vergeten zijn en
op het oogenblik alleen belangstelling wekken van filologen en
litteratuur-historie-vorsers. Ze zouden louter curiosa zijn. Maar
deze verhalen zijn meer, ik herhaal het. Evengoed als de „Sproke
van Beatrijs", die eveneens tot de stichtelike lectuur behoort.
Wanneer stichtelike lectuur geschreven wordt door iemand,
die logies redeneert, die bewijst, dat hij gelijk heeft, als hij u aanspoort, braaf te leven; wanneer deze man zuiver denkt, zijn stof
volkomen meester is en daarbij de vaardigheid bezit, zijn woor
den juist aan te wenden, dan, waarschijnlik, ontstaat een werk,
waarvan de litteratuur-historicus in later eeuwen getuigt, „dat
het zuiver van taal is." Misschien voldoet het ook aan de vooropgezette bedoeling, misschien wordt de lezer er door gesticht
en opgewekt tot braver leven. Maar het is geen kunst! Het
hoofd overwoog koel-verstandelik, hoe de dingen te zeggen, en
het nuttigheidsprincipe overheerste alle andere gedachten, hield
alle ontroering verre. Op deze wijze zijn vele geschriften ontstaan en — vergeten.
Maar die de verhalen uit de Vrouwenpeerle in Dietse tale
overzette, heeft niet aldus kunnen doen. Het is zeer waarschijnlik, dat ook hij met stichtelike bedoelingen aan zijn werk begon.
Maar zeker is het, dat de stof hem zo heeft meegesleept, dat er
kunst ontstaan is, die echte, middeleeuwse kunst.
Er zijn vele redacties van, maar ik zal het aldoor hebben over
deze, laatstelik heruitgegeven lezing. Dit volksboek, althans het
verhaal van Griseldis, dat uit Petrarca's latijn vertaald is, moet
zijn samengesteld, toen de Italiaanse Renaissance al in voile
werking was. En echter is het volmaakt middeleeuws van toon
gebleven, en van taal en van compositie. Wel een bewijs, dat
men hier nog Lang niet toe was aan de eigenlike Renaissance-geest.
Een middeleeuws werk, zou men bijna willen zeggen, is niet
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het werk van een middeleeuws individu, maar van de Middeleeuwen : deze tijd heeft zich nu en dan als het ware geincarneerd
in een menselik wezen, dat dan ook, als consequentie hiervan,
in zijn uitingen niet een persoonlikheid was, maar een verpersoonliking van de middeleeuwen en hun geest ... en als zodanig
naamloos. Vooral moet dit gelden voor kunstenaars, die niet
schreven met enige kunstbedoeling: vele dichters van ridderromans zijn wel bij name bekend. Niet voor de „kunst-poezie'',
om de termen van Kalif to gebruiken, maar voor de „yolkspazie” en voor de „speelmans-pazie”, voor het werk, dat
direct is voortgekomen uit den geest van het middeleeuwse
leven, die in z'n wezen een diepe vroomheid was. Welke schone
bloemen zijn opgebloeid uit die onzegbaar zoete devotie der
Middeleeuwen weet ieder, die er zich wel eens in verdiepte. En
juist in die eigenaardige, onbekende schrijvers van de litteratuur
dier vroomheid, was dit gevoel verinnigd tot zodanige intensiteit,
dat het moest uitstromen in schone woorden, en — ongeweten
— kunst werd. Dit is niet meer het spreken over de vroomheid,
dit is geen moraliseren, dit is de vroomheid zelf, de wondere
devotie, die als een zeldzame bloem van vreemde, mystiese
schoonheid opbloeit uit den broeienden chaos dier donkere,
geweldige tijden. En zouden wij, moderne mensen, die ons
nameloos heimwee zo gaarne verbergen achter een bitter cynisme, niet een ogenblik ontroerd willen luisteren naar die zwakke,
kinderlike stem, die stamelend ons vertelt van wonderen, ontloken in een naleve ziel, die vervuld was van mededogen met den
bleken man aan het kruis en met door tranen verduisterde ogen
naar hem opzag? Zouden wij niet even kunnen voelen, hoe
schoon dit is, en hoe liefelik ?
Maar niet curieus ! o, laten wij een oogenblik vergeten, dat
er een litteratuurhistorie bestaat, laten wij ons wegdromen in de
oude tijden, waaruit deze verhalen zijn tot ons gekomen. Laten
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wij trachten tegenover deze verhalen te staan met onbevangen
ziel, argeloos, als die ze schreef. Hoe schoon zouden ze zijn,
deze verhalen, indien we dat konden! ZO schoon, als ze waren
voor mij, toen ik nog een kind was en ze mijn vader hoorde lezen.
Echter kunnen wij dit niet meer volkomen. Wij kultuurmensen, zijn te koel daarvoor, te veel bewust van het waarom der
ontroering, die wij willen analyseren tot in zijn fijnste nuancen
en oorzaken. Maar ook van dit gezichtspunt uit zijn deze verhalen schoon.
Allereerst moeten wij ons wachten voor de bijna onontkoombare pedanterie, te menen, dat de kunstvorm van onzen tijd de
meest volmaakte is. Misschien zal men over drie honderd jaar
onze kunst overladen noemen en onze kunstvorm gemaniereerd,
of iets anders nog. Er zijn in de Vrouwenpeerle heel wat passages, die een modern schrijver niet zou willen plaatsen, zo als ze
daar staan en in dat verband. Er zijn bewijzen te over, die de
beschuldiging, den middeleeuwsen dichter zo gaarna aangewreven (met een glimlach van voldaanheid over eigen superioriteit!)
als zou hij zich door zijn verhaal hebben laten meeslepen, in
plaats van het te beheersen, waar maken. Men kan hem verder
verwijten, dat hij daardoor latere gebeurtenissen al vooruit
aankondigt. Dat het verhaal daardoor sours sprongsgewijze
voortgaat, daar hij zich niet de tijd gunt, te zoeken naar een
regelmatige overgang. Het is alles waar — en het is er mij te
liever our. Zonder dat zouden het historiese novellen zijn, handelende in de middeleeuwen, zou b.v. mevrouw BosboomToussaint ze geschreven kunnen hebben — nu is het een boek
uit de Middeleeuwen. Ook dit is een bekoring op zich zelf,
naast al het andere.
Wij, mensen van de twintigste eeuw, vragen naast schoonheid van verhaal ook schoonheid van klank, schoonheid van
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rythme, ook in proza. Wij lezen niet meer met genoegen een
mooi verhaal, in dorre taal geschreven, en als het verhaal mooi
is, betreuren wij deze vorm. Wij beseffen, dat er verband zijn moet
tussen het gevoel en den gang van een zin, de golving van den
klank. En onze zeer bewuste kunst plaatst naast de vele intuitief
ontstane klankschoonheden nieuwe, die het geheel vervolmaken: er wordt gestreefd naar juiste beweging van den zin, naar
de juiste heffing van den rythmus, naar de volheid van den klank
— in een woord: naar de meest zuivere uiting van een bepaalde
emotie.
De Middeleeuwer deed dit waarschijnlik niet. Vandaar dan
ook, dat dit werk onvolmaakt is, zeker; maar even zeker in beginsel de schoonheden bezit, die wij in een modern kunstwerk
bewonderen. Omdat deze dichter zich gaan liet, zich leiden liet
door de beweging van zijn gevoel, omdat zijn stem trilde onder
alle emoties van zijn bewogen ziel, omdat hij een echt kunstenaar was. Men zegt mij: „je moet deze schoonheid niet zo nadrukkelik aanwijzen: het is alles toevalligr Maar niettemin is
zij er! De toevalligheid is alleen daarin gelegen, dat de schrijver
van dit middeleeuws proza kunstenaar was en daardoor — intuitief, onbewust, goed ! — schoonheden schiep, die een modern
kunstenaar door overwerken zou vervolmaakt en gezuiverd hebben — omdat hij het „l'art pour l'art" kent en de middeleeuwse
dichter niet. Deze schreef zijn proza zonder pretentie, schoon,
omdat hij niet anders kon, niet met de bedoeling om schoon
proza te schrijven. Het resultaat, zoals wij dat voor ons zien, is
vrijwel het zelfde! Als deze kunstenaar de mond opent, om ons
te vertellen van wat hij gehoord of bedacht heeft, spreekt hij
zonder het te weten, in schone taal. En zouden wij ons dan niet
mogen ontroerd gevoelen, zouden wij ons dan minachtend
moeten afkeren en kleinerend zeggen : „hij weet niet dat het
schoon is, laten wij toch vooral op passen, het te waarderen,
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het kunst te noemen. Laten wij afspreken, dat dit curieus is !" ?
Zouden wij het dan niet kunnen waarderen als natuurkunstnaast
of — wil men dit liever — tegenover kultuurkunst ?
* *

Helena de Verduldighe.
Dochter van Antonius, Coninck van Scythien,
dewelcke twee-en-twintig jaren in
groote verduldigheydt gedoolt
heeft.—

Aldus de titel van het eerste verhaal. Wel mocht zij heten:
Helena de Verduldige. In zeer korte trekken wil ik even de
inhoud vertellen, daar dit boek wellicht niet direct onder ieders
bereik is.
Koning Antonis vat een zondige liefde op voor zijn dochter,
de schoone Helena. Deze weigert toe te stemmen in een bloedschendig huwelik en vlucht. In Vlaanderen gekomen, wordt ze
opgenomen in een kloostertje, maar daar de vorst van het land
haar opeist, vlucht ze opnieuw, de zee over. Na een vreselik
avontuur met een roversschip, dat haar ten gerieve vergaat, wordt
ze in Engeland aan wal gespoeld. Koning Hendrik vindt haar
en, bekoord door haar lieftalligheid, huwt hij haar. Een oorlog
roept hem buitenslands. Hij vertrouwt rijk en goed toe aan de
hoede van den Hertog van Glocester. Helena baart twee zonen,
maar de boze schoonmoeder bericht haar zoon, dat hij vader is
geworden van twee honden. Deze, verbaasd en bedroefd, schrijft
terug, dat de hertog in elk geval de misgeboorten bewaren zal
tot zijn terugkomst. De Dude koningin onderschept de brief en
weet de landvoogd door meerdere valse brieven te overtuigen
van 's konings wil, de jonge vorstin en haar twee kinderen te
doen verbranden. Eerst laat hij haar de hand afhakken, die als
bewijsstuk bewaard moet blijven. Maar nu komt Helena's
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vriendin, Maria van Glocester, 's hertogs nicht, en weet hem
over te halen, haar in plaats der koningin te verbranden. Deze
zelf vlucht in een bootje, landt op een eiland en verliest haar
kinderen in een bos, waar ze door een kluizenaar worden gevonden en zestien jaren lang trouw worden verzorgd. De koning
is bij zijn terugkomst zeer bedroefd, zijn vrouw niet meer te yinden. Hij heeft haar afkomst ontdekt en haar vader meegebracht.
De valse schoonmoeder, die nu ook den hertog wil verderven,
wordt ontmaskerd en verbrand. Dan trekt men uit om Helena
te zoeken' die als bedelares van land tot land trekt. Na veel
omzwervingen van de ongelukkige vrouw, van haar kinderen en
van haar verwanten, worden zij eindelik weer vereenigd. En zij
leefden verder lang en gelukkig te Napels, „ende zijn daer ten
eynde overleden."
Dit eigenaardige verhaal van een leven vol wederwaardigheden, overvuld van bittere smart; van teleurstellingen in het

dierbaarste, dat den mens gegeven is : de liefde van het kind tot
den vader, van de vrouw tot den man, wil zijn een aansporing
tot lijdzaamheid, tot het zichzelf verloochenen om den wille van
God, die de verduldige ziele lief heeft en haar glorievol beloont
voor haar standvastige deugd. Wel zwaar was het leven van
Helena. Van der jeugd of achtervolgd door een wreedaardig
noodlot, dat haar alle geluk in ellende verkeren doet: gedwongen
te vluchten voor de gruwelike begeerte van een toch zo beminden vader; wanend te kunnen uitrusten binnen de stille muren
van een Vlaams klooster, vandaar gejaagd door de vrees voor
de wellustige bedoelingen van den vorst, die haar opeist; bijna
verkracht door een woeste rover en dan, eindelik gelukkig geworden in haar huwelik met den edelen koning Hendrik, ja, op
het toppunt van geluk gebracht door de zoete vreugden van de
moederschap, dan plotseling door de kuiperijen van een valse,
jaloerse schoonmoeder teruggeworpen in de diepste ellende, in
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deerniswaardige ballingschap, gedwongen haar brood te bedelen
Tangs den weg, twee-en-twintig jaren lang. Maar met diepe
vroomheid onderwerpt zij zich aan de kastijdingen, die God in
zijn ondoorgrondelike wijsheid en goedertierenheid haar gelieft
op te leggen ; zij weet immers, dat het al is ter bereiking van de
eindeloze zoetheden des eeuwigen levens. Slechts een enkele
maal uit haar bedrukte ziel zich in jammerklachten, echter nooit
in oproerige bewoordingen. Zo b.v., als ze haar kinderen mist
en meent, dat ze door Wilde dieren verscheurd zijn: „Och ermen!
waer zijn mijne kinderen. Eylaes, waerom hebben mij de beesten
oock niet verbeten, die mijne kinderen verslonden hebben ; want
ik weet wel, dat zij mij van gheenen mensche ghenomen en zijn.
Aldus stont zij, half uytzinnig alomme ziende."
Zo ook, als zij te Tours de koningen ziet, die haar zoeken
en die zij haar vijanden waant : „Eylacen, ick magh wel bedruckt
zijn, als ik aenzien deze twee coninghen, die mij soecken te
dooden, d'welck ick noyt en verdiende."
Maar dit alles kan haar niet opstandigmaken. Geduldiglijdend
trekt zij van land tot land, bevreesd, dat de koningen haar zullen
ontdekken, eenzaam, haar kinderen dood wanend, een verschovelinge. En hoe groot was haar deemoed en verduldigheid:
wanneer ze in Napels haar oom, de Patriarch ontmoet, merkt
deze, dat zij maar een hand heeft ; hij denkt aan zijn ongelukkige
nicht en ondervraagt Helena. Als hulde aan de gedachtenis
zijner nicht, die ze beweert gekend te hebben, wil hij haar in
zijn paleis laten wonen, maar zij antwoordt: „Heere, ick en begheere anders niet van u, dan dat ik onder de trappen van uwen
Paleize woonen magh, ende eten de stukken des broods, die
van u tafelen overschieten."
In tal van trekjes toont de verteller ons Helena's lijdzaamheid, op de naive wijze van een kind, dat ons de daden van zijn
geliefd vriendje opsomt en overdrijft, om de voile mast van zijn
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bewondering ons toe te meten. Het is Mies kinderlik in deze
verhalen, maar het is de kinderlikheid van den rijpen kunstenaar,
de afspiegeling van zijn tijd, die immers de schone kindsheid
van onze litteratuur was.
Deze verhalen zijn doorweven van kleine wonderen, geheel
passend in de sfeer, verteld met een liefelike vroomheid, een
argeloze stelligheid, een twijfelloze overtuiging, als gold het de
natuurlikste zaak van de wereld — zooals een kind alweer vertelt de wonderen uit zijn sprookjes en droomen, waarover het
niet verder nadenkt, die het gretig en zonder achterdocht accepteert, — omdat ze zo mooi zijn. Dit b. v. :
„Daerna gingh sij na een cloosterken, daer Christene nonnen in woonden, onder tribuut van den here van Sluys.
„Als Helena dit clooster genaeckte, begonsten alle de clokskens te luyden."
En het meest frapperend-middeleeuwse uit dit verhaal is
misschien wel dat schijnbaar verbandloze hoofdstukje : „Hoe
Martijn te Tours van de trappen vie!," slechts enkele simpele
regelkens, in een stille, devote toon, bevangen van de grote
tederheid voor Jezus, die gans de middeleeuwen omsluierdhield.
1k wil dit even afschrijven :
„Martijn die een van Helenaes kinderen was, was een devoot
Jonghelinck, soo dat hij des nachts met den Bisschop ter Metten ghinc : zoo gevielt op eenen tijdt als Martijn de trappen
met haesten souden afgaen, soo had den vijant, die alle deught
benijdt, erweten gelegt op de trappen. Ende als Martijn of gaen
soude viel, hij van boven neder, soo dat hij langen tijdt lack
sonder spreken, ende als hij wat becomen was, seyde hij : 0
Heere Jesu ick dancke u dat gij mij tegenspoet verleent hebt in
uwen dienst : Ende is ten leste weder de trappen opgegaen naer
zijn camer, ende ginck weder te bedde liggen ende seyde : 0
Heere ick dancke u, dat gij mij wat tegenspoets toesent, want het
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is eenkleyn pijne tegen de pijne die gij voor mij geleden hebt. Dus
naer dat hij eenen tijdt Bieck geweest hadde, is weder genesen."
En naast, of liever tegenover die stille vroomheid, die ons
den middeleeuwsen mens toont in een eindeloze zachtmoedigheid, is de echt middeleeuwse ruwheid, wreedheid en schrikkelike barbaarsheid niet verbloemd. Dezelfde dichter, die ons
droombevangen zijn zoete mirakelen vertelt, spreekt zonder
trilling in de stem over de afschuwelijkste wreedheden.
De Hertog van Glocester, die we toch als een edel en
zachtmoedig mens leren kennen, laat eerst Helena's hand afkappen ; dan, toegevend aan de smeekbeden zijner nicht, doet
hij deze levend verbranden, om Helena te redden; maar te voren
wordt ook dit acme meisje hand en arm afgekapt, welk lichaamsdeel als „corpus delicti" zal moeten dienen bij 's konings
terugkomst. En de Hertog laat deze afgekapte arm in zijn kamer
zetten, om hem daar te bewaren!
De duivelse wreedheid van de listige koningin-moeder, die
door een goudsmid een valsen zegel laat maken en hem daarna
met eigen hand vermoordt en uit een venster in het water werpt ,

die Naar secretaris, na hem valse brieven te hebben laten schrijven,
met een mes dood steekt en ook hem verdonkeremaant, vertegenwoordigt mede deze zijde van het middeleeuwse karakter.
Koning Hendrik zelfs, de in alle opzichten sympathieke Engelse vorst blijkt een echte middeleeuwer, die voor geen wreedheid terugdeinst, als het er op aan komt wraak te nemen : hij
laat zijn eigen moeder, nadat ze eindelik ontmaskerd is, zonder
Lange woordverspilling, levend verbranden.
Voeg daarbij de woeste zinnelikheid van koning Antonis,
en iedereen zal toegeven, dat deze schrijver voor iemand, die
stichtelike lectuur produceert, we! heel eerlik is in de tekening
zijner karakters.
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Maar vooral door den vorm is dit werk prachtig. Welk een
stiji ! (laten wij dan voorzichtigheidhalve maar dadelik toegeven: onbewust.) Het zware rythme, de zeldzame volheid van
klanken en hun melodieuzen val, die ons vaak tegengolven als
de tonen van een heerlik-zingend orgel onder de gewelven ever
schone kathedraal, stempelen deze pretentieloze vertellingen
tot naar volmaaktheid zwemend proza. Men beluistere b. v.
eens deze „strofe" :
„Als nu den tijdt der natuere volbracht was, baerde de
coninghinne een dochterken, dat Helena ghenaemt wiert. Dit
wies op in alle godtvruchtigheit ende deughden ende wiert na
den lichaeme soo schone, dat men haers gelijcke niet en vondt."
Welk een weelde van zangerige klanken, in de tweede zin
aanzwellend tot een grote vreugde over zO veel schoonheid
naar ziel en lichaam, en uitdeinend als eene brede, vloeiende
golf, naar de rust van het einde.
Op nog een zeer schoon fragment wil ik wijzen, het is uit het
slot en van eene geheime, stille, maar geweldige kracht, waaruit
ons het diepe geloof van den schrijver machtig tegenbruist
„Maer Martijn reysde weder naer Tours : daar hij, een
heyligh Leven leydende, ten laetsten gestorven is, ende ghebracht in het eewigh Leven ; daar d'onbegrijpelijcke vreught is
sonder eynde : daer duysent jaeren blijdschap is als eenen dagh :
dat gheen menschen bedencken en kan."
* *
*

Griseldis de Saeghtmoedighe,
Huysvrouwe van den Marck-Grave Gauthier,
wel doorproeft van haren Man selve.

Deze novelle was mede zeer geliefd en vele malen bewerkt.
Petrarca o. a. en Boccaccio (Decamerone, honderdste vertelling.)
hebben het niet beneden zich geacht, er hun krachten aan to
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beproeven, de een in het Latijn, de ander in zijn geliefde Toscaanse volkstaal. En zeer zeker heeft dit aandoenlike verhaal de
aandacht verdiend, die het in zo ruime mate genoot.
De zachtmoedigheid, bier de vrouw aanbevolen, is wel speciaal middeleeuws. De Markgraaf Gautier van Salusen huwt
Griseldis, dochter van een zijner armste onderdanen. Hij heeft
haar zeer lief en zij hem. Maar voor het huwelik heeft hij haar
gewezen op haar plicht van gehoorzaamheid en haar gevraagd,
of zij hem steeds blindelings Wilde onderdanig zijn. Hetgeen zij
beloofde. De beproevingen, die hij Griseldis nu in haar huwelik
doet doorstaan, enkel om te zien of zij haar plicht getrouwelik
vervullen zal, lijken onduldbaar : hij neemt haar eerst haar
dochtertje af, later weer haar zoontje, onder voorwendsel, dat het
yolk zulke laaggeborenen niet als vorsten dulden wil. De moeder
weet niet beter, of haar kinderen worden vermoord — toch
mort zij niet. Wat niet zeggen wil, dat zij niet lijdt. Buiten haar
weten worden de kinderen te Bologne opgevoed. Ten slotte
stuurt Gautier haar terug naar haar vader, zeggende, dat hij een
andere vrouw gaat trouwen, uit een hoog-adellik geslacht. Daarop laat hij zijn dochtertje over komen, die in schijn zijn nieuwe
bruid wordt. Nu moet Griseldis het paleis van haar voormaligen
man bereiden voor het feest en eindelik vraagt Gautier haar aan
het bruidsmaal, hoe zij de nieuwe bruid vindt. De arme vrouw
prijst de schone jonkvrouwe, maar bidt den graaf, deze zijn
nieuwe echtgenote genadiger te zijn dan de vorige. Nu kan de
schijnbaar harteloze de comedie niet langer spelen en het ganse
misverstand wordt opgehelderd.
Dit verhaal, alweer geschreven in hetzelfde schone proza
als „Helena," predikt een deugd, die onze tijd, althans in deze
vorm, vrij „onwaardeerbaar" lijkt. Vooral voor de moderne
vrouw is deze zachtmoedigheid een absurditeit, alleen goed om
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veracht en als uiterste belachelikheid aan de kaak gesteld to
worden. En inderdaad zou een dergelijke lankmoedigheid in
onze dagen weinig begeerlik zijn, misschien.
De wijze, waarop Griseldis' deugd beproefd wordt is waarlik schrikwekkend hard, is echt middeleeuws barbaars, en
alleen geschikt voor en mogelik in een tijd, toen de plaats
van de vrouw in de samenleving een zo geheel andere was als
tegenwoordig, toen zij nog geheel en al de mindere van de man,
ja, in waarheid bijna zijn slavin was. Toen zij de huiselike haard
niet mocht verlaten, noch meespreken in zaken, die daar maar
even buiten lagen.
De sympathie, die wij als moderne mensen voor dit verhaal
kunnen voelen (afgezien nu eens van de bekoring van het middeleeuwse) vindt zijn oorzaak dan ook niet alleen in de blinde
volgzaamheid, die een uitvloeisel is van Griseldis' eindeloze
zachtmoedigheid, maar in haar innerlik leven, in haar verholen
lijden, dat zich, hoezeer ook onderdrukt door haar plichtsgevoel,
toch telkens in allerlei trekjes even openbaart, en juist daardoor
ons beseffen doet, hoe groot, hoe duldeloos het is. Heeft de
verteller gevoeld, dat Griseldis, hoe zeer ook slavin van haar
plicht, deze niet velbrengen kon, zo machinaal, dat het haar
niets kostte? Dat dit zachtmoedige wezen, wou het ons mensen,
ontroeren en bekoren, ons ten slotte moest verschijnen als een
levende vrouw en niet als een abstractie — de zachtmoedigheid ?
Het schijnt zo. Want bij alles wat Gautier haar aandoet, merken wij, hoe onder haar geduldige volgzaamheid een zekere
hartstocht smeult, een gevoel van verongelijking, het besef, dat
zij alleen dit dulden wil, omdat het noodwendig is, omdat zij
het beloofd heeft, omdat zij als huisvrouw niet anders mag. En
hoe fijn openbaart zich die droefgeestige onderwerping aan het
onafwendbare, waaraan men alleen in het diepste van zijn ziel
weerstreeft 1

111
Bij de verloving zegt ze:
„Neer ick weet wel dat ick niet weerdigh en ben sulcke
groote eere: maer is 't alsoo u believen, en mijn geluck, zijt des
te seker, dat ick niet doen, Hoch dencken en sal te doen dat u
mishaghelyck zij, na mijn vermogen. Ende ghij en suit mij soo
veel niet konnen doen, al dedy mij sterven; ick sal het in danck
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nemen.
En deze nederige gelofte blijft zij getrouw. Maar tussen de
ootmoedigste woorden, die de mond spreekt, Koren wij de
zwakke weeklachten van het arme hart, dat lijdt, zonder zich te
kunnen ontspannen, zonder het te willen, trouw aan het eens
gegeven woord. Bij de eerste zware beproeving hoor ik al de
heel-innerlike opstand beven in de droevige stem. Waar Gautier
haar heur dochtertje afneemt, lezen wij:
„Waer op Griseldis, sonder teecken van droefheydt te
gheven, seer wijsselijck dus antwoorde : Ghij sijt mijnen Heere :
deze Dochter en ick zijn uwe; ghij moght met het uwe doen
wat u belieft: ende in het gene dat u ghenoeghelijck is, en wil
ick gheen onghenoechte hebben."
Hier is zeer zeker berusting ; maar een berusting, die het goed
recht van den verdrukker beredeneert, is zich even zeker bewust, dat er jets niet precies is, zoals het hoort, is in wezen
onderworpen opstandigheid !
Wanneer hij haar eindelik terugstuurt naar haar vader, onder
voorwendsel, dat zij plaats moet maken voor een jonge, edele
bruid, spreekt Griseldis deze afscheidswoorden, zo doortrokken van weemoedige zelfvernedering, dat u de tranen in de ogen
springen, maar meteen, op hoe zachte wijze echter, Gautier
verwijtende, zonder woorden, dat hij haar ooit uit haars vaders
„arm huysken" haalde :
„Ick heb wel bevroedt ende gheweten, dat tusschen uwe
hoogheyt ende edelheyt, ende mijne kleinheit en armoede en
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was gheene ghelijckenisse oft porture, naer uwe afkomste en.
huyse. Daarom verdraghe ick lijdtsaemelijck al dat ghij mij opleggen wilt, ende ick achte mij niet weerdigh, u vrouw te zijn,
ja oock niet uwe dienstmaeght. Ende in u huys daer ghij mij
eene Vrouw maackte, heb ick altoos in mijn hert ende ghepeyns
gheweest als Martha, en eene bode, niet anders, dies neme ick
Godt tot ghetuyghe. Van dien tijdt of dat ick tot u quam, heb
ick gheeert gheweest in uwen name, dies ick niet weerdigh en
was. Daervan love en dancke ick Godt, ende u mijn Heere.
Voorts ben ick gereet met goeder herten en sonder murmureren
te keren in mijns Vaders arm huysken, in het welck ick alle
mijne jonge daghen leyde ; ende daer sal ick leven mijn oude
daghen en sterven als gheluckighe ende heerlijcke weduwe, ende
als degene, die geen wijf gheweest en heeft van sulcken edelen,
moogenden ende grooten Heer."
Geen wonder, dat den „edelen, moogenden ende grooten
Heer", „de traenen ten ooghen uytspronghen - !
Maar het toppunt van fijnheid bereikt dit motief in wat Griseldis antwoordt aan het bruidsmaal, als Gautier haar vraagt,
hoe ze de jonge bruid vindt :
„Seker Heere, ghij en hadt gheene schoonder, noch gheen
edelder moghen vinden. Ick bidde Godt, dat ghij met vrede ende
gheluck moogt 't samen leven, ende ick bidde u Heere, dat ghij
dese Vrouwe soo hert niet en sijt, als ghij waert aen uwen anderen wijve : want dese is jongher ende teerder, ende weldelijcker opgehouden dan de andere was, inder voeghe, dat sij 't
alsoo niet verdraghen en soude konnen."
Geen enkele klacht is ooit haar mond ontsnapt ; nooit heeft
zij Gautier z'n wrede daden tegenover haar verweten, nooit getoond, hoe zwaar zij Teed. En ook nu, bij deze laatste, deze
opperste wreedheid, die een vrouw kan worden aangedaan,
verloochent ze haar zachtmoedigheid niet, en al wat zij zegt is
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een bede voor de andere, een bede om genade, die zij nooit
vond. Maar welk een diep en zwaar verwijt aan den echtgenoot
toch schuilt hier in ! Hoe geeft zij zich hier even bloot, spreekt
er even van, hoe bitter en zwaar haar lijden geweest is, daar zij
het toch alleen heeft kunnen doorstaan, omdat zij niet teer en
„weldelijk opgehouden" was. In deze eenvoudige woorden
ontsluiert zich — of liever omsluiert zich op nieuwe wijze —
haar ganse bitterheid over de wreedheden, die haar geluk verwoest, haar leven gebroken hebben.
Zie, deze menselikheid, die onder alle stichtelike bedoelingen
door zijn zachte glans blijft uitstralen, deze stille weemoed van
een zeer zachtmoedige vrouw, die onder al haar lijdzaamheid
niet haar hart tot zwijgen kan brengen, haar hart, dat schreit om
het verloren gewaande geluk, dit is het wellicht, wat de historie
van Griseldis heeft doen worden tot meer dan een stichtelike
parabel. Dit is het, wat de heldin verheft van abstractie tot
waar leven, tot een vrouw, die diep en vroom voelt, maar niet
vreemd is aan mensilike hartstochten, een vrouw, die we ons
kunnen bedenken, en waarmee we kunnen mede lijden.
* *
*

Florentine de Getrouwe.
Huisvrouwe van Alexander van Mets, de welcke
haeren Man met groote verduldigheyt
verlost heeft uyt de Slavernije.

Het derde verhaal uit deze bundel zou ik nog nauweliks tot
de stichtelike litteratuur willen rekenen. Ontrouw is zeer zeker
een heel onstichtelike eigenschap in een vrouw, maar wanneer
ze zo bekend is en zo vaak voorkomt, dat men het nodig oordeelt in een stichtelike novelle de vrouwen op het hart te drukken, toch vooral trouw te zijn, gaat het mij voorkomen, dat het
spreken over trouw even onstichtelik wordt als een geschiedenis
Studies over litteratuur.
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van ontrouw, waarvan de middeleeuwers overigens een ruime
voorraad hadden. Maar goed, het is dan een stichtelik verhaal.
1k geloof echter dat het alweer niet zijn gelicfdheid en zijn lang
Leven te danken heeft aan zijn stichtelikheid, maar dat men het
veel eer heeft opgevat als een romantiese vertelling, waarin men
behagen schepte om het avontuurlike. Het verhaal zou even
goed kunnen heten: „Florentine de vindingrijke" ; want slechts
eenmaal zien we haar blootgesteld aan de verleiding, maar
overigens is zij in het verhaal de slimme vrouw, die een list bedenkt en fijn uitwerkt om haar man te redden. En denkelik hebben de middeleeuwers meer pleizier gehad in de naieve sluwheid van Florentine dan in haar onwankelbare trouw, hoe ontroerend die ook zijn moge.
De intrige is kinderlik-naief, of middeleeuws-naief, als men
wil, van vinding: Florentine's man Alexander trekt als kruisridder naar Palestina, wordt gevangen door de „Sarazijnen" en
voor de ploeg gespannen, met het troostvolle vooruitzicht, verdronken te zullen worden, zoodra hij niet goed meer werken
kan. Men merkt op, dat zijn hemd steeds helder wit blijft en de
„Soudaen" laat hem vragen, hoe dit wonderlike feit mogelik is.
Alexander vermoedt: „omdat mijn vrouw mij trouw blijft." De
sultan zendt nu een zijner jonge ridders naar Metz, om te trachten Florentine te verleiden, in welk edel pogen hij echter niet
slaagt, ook niet, als hij belooft, dat Alexander daardoor gered
zal zijn. Onverrichter zake trekt hij af, maar Florentine, als pelgrim vermomd, reist hem achterna, weet zich door haar zoeten
zang en snarenspel in zijn gunst te dringen, en hij, haar niet herkennende, neemt haar mee naar zijn sultan. Daar blijft ze een
maand lang en verrukt alien door haar wonderschone muziek.
Als ze vertrekken gaat, wil de sultan haar met geschenken overladen, die ze echter alle weigert. Als enige gunst vraagt zij, zich
uit de Christenslaven een metgezel te mogen kiezen, wat haar
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toegestaan wordt. Natuurlik kiest zij Alexander, die haar ook
niet herkent, en, voorzien van een vrijgeleide des sultans trekken
zij huiswaarts. Dicht bij Metz scheiden zij ; Florentine vraagt
hem als gedachtenis een stukje van zijn wonderbaar hemd. Dan
reist ze langs een korter weg naar huffs en is een dag eerder in
de stad dan Alexander. Haar magen zijn zeer verstoord over
haar „achter land loopen" en dreigen het Alexander to zullen
meedelen, als hij ooit terug mocht komen. Florentine zwijgt. De
volgende dag komt Alexander thuis en dadelik na de eerste
verwelkoming vertellen de welwillende bloedverwanten hem van
de vermeende ontrouw zijner vrouw. Maar Alexander — zeldzaam middeleeuws — antwoordt: „ick hoope dat het zoo niet
en is ghelijck ghij zegt. Maer Baer en willen wij nu niet of spreecken : laet ons gaen eeten, drincken ende vroolijck zijn." Aan
tafel komt men er op terug en nu dreigt Alexander, dat hij, als
het waar mocht zijn, Florentine door de honden van zijn hof zal
laten jagen. Dan gaat de vrouw van tafel been, verkleedt zich
als pelgrim en gaat buiten staan zingen. Alexander roept uit:
„Daer hoore ick zingen mijnen lieven Broeder, die mij verlost
heeft!" Men roept de pelgrim binnen, deze maakt zich bekend,
alles wordt opgehelderd en onder grote vreugde beeindigt men
het feest. En Alexander leefde nog lange jaren met zijn vrouw
gelukkig binnen de muren van de goede stad Metz, tot dat de
dood hen scheidde.
Het is een bekoorlike vertelling, deze historie van Florentine,
en zij moet wel zeer geliefd zijn geweest bij het middeleeuwse
publiek, dat met zijn levendige verbeelding de avontuurlike handeling gretig volgde. Het is echt een verhaal voor het yolk in
zijn beste ogenblikken: het grote kind, dat met schitterende
ogen luistert naar verhalen, waarin veel en snel gebeurt, dat
gulhartig lacht om een kinderlike aardigheid en een traan heeft
voor de smart van de helden zijner romantiese dromen. 0, ik
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weet het zo goed, hoe deze verhalen gevolgd worden met gespannen aandacht. 1k weet hoe men glimlacht — nog met een
traan aan de wimpers over Florentine's droeve weeklachten —
als den sultan zijn gevangene ontfutseld wordt door de slimme
vrouw. 1k zie ze weer voor me, die verweerde en door de zon
gebruinde gezichten der landlieden, luisterend naar het voorlezen
van deze verhalen : ik zie weer de ontroering in z'n vele verschijningen over deze ruwe gezichten huiveren — en ik weet,
hoe de middeleeuwse hoorders zaten in den kring en luisterden
naar deze verhalen.
En wij moderne fijnproevers van rythme en klank, van dromenzoete, stille bekoringen en broze gevoelsnuancen, wij laten
ons meevoeren door den edelen cadans van deze welluidende
taal, wij voelen ons omgeven van een wijde, vredige sfeer, of
menen te treden onder de hope gewelven ener oude kathedraal,
waarwelriekende wierookwolken uit gouden vaten naar de Bogen
vervluchtigen en een heerlik orgel zijn plechtigen galm door de
zware atmosfeer dreunt. Meermalen schijnt het ons toe, dat wij
zelven deel uitmaken van een paneel van een der primitieven,
dat rondom ons is beginnen te leven, en zijn vreemde vormen,
zonderling bekoorlik, om ons bewegen doet, ons zelf opnemend
in zijn sfeer.
Vele zijn inderdaad de ogenblikken in dit verhaal (en in de
andere), die wij ons zouden kunnen voorstellen als een dier
schilderijen uit de middeleeuwen. Zo b.v., waar Alexander aan
zijn vrouw op de wandeling vertelt van zijn onherroepelik besluit
om naar Jerusalem te trekken, en zij hem onder tranen aanhoort.
Wij zien ze daar staan op het paneel, twee slanke figuren, in
schone, kleurige gewaden, onder de schaarse bomen van een
wonderlik bos ; we zien het sprekende gebaar der blanke, schone
handen ; we zien de ernstige uitdrukking der smalle gezichten,
met hun wondere, diepe ogen, vol geheimenis.
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Of waar Florentine in haar kamer ligt, geknield op haar bidstoel en dit schone gebed zegt :
„O, schone Godts Moeder ende Maghet Maria, Florentine
van alle ghenade, wilt my dogh beschermen, op dat ick in eere
blijven magh, ende dat mijnen man suleke sinnen krijghe dat hij
bij mij blijve : oft laet mij enighen anderen troost ghebeuren, dat
bidde ick u, o Maria, eene vertroosteresse alle bedruckter herte,
door het alderbitterste staen, het welck gij onder het Cruys
stondt, doen het scherp-snijdende sweert van d'alderpijnichlijckste droefheydt u teer Moederlijck herte doorsneedt, soo
wanneer ghy uwen ghebenedijden Sone JESUM CHRISTUM
onsen heere onschuldelijck, ende met duysent pijnen saeght de
doodt sterven om onse sonden."
En vooral ook dat tooneeltje, waar Alexander met vrienden
en magen aan de feestdis zit en buiten de tonen weerklinken
van 's pelgrimslied en harpspel. Maar het meest misschien wel
het sterfbed van Florentine, waar zij te midden van haar treurende vrienden spreekt over de dood en het eeuwige leven in
afgebroken, onregelmatige versregels, die zich in haar uiterste
ogenblik plotseling oplossen in deze zuiver rythmiese strofe:
„Maria, Moeder der ghenade,
0 Moeder der Bermhertigheydt,
Comt mij in desen noot te stade:
En als mijn ziele van mij scheyt,
(Die uwen Sone, door sijn lijden,
Verlost heeft van de helsche doodt)
Wilt die van Satans macht bevrijden
En setten haer op uwen schoot."

Lijkt het niet op een van die miniaturen, waar we een vrouw op
het sterfbed zien liggen met het kruis tussen de gevouwen handen,
terwij1 de engelen klapwiekend opwaarts vliegen met haar vege
ziel, gesymboliseerd in de tedere vorm van een heel klein kindje?
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1k mag niet nalaten te wijzen op een van de verzen, die hier
en daar het proza afwisselen, n.l. dat, waarin Florentine klaagt
over het wrede lot van haar man, die in bittere slavernij gevangen zit onder de heidenen en de zware ploeg moet trekken, dag
aan dag. Het eindigt aidus :
„Treurt nu met hem, mijn ziel en lijf,
Treurt nu, mijn herte; want het liefste motijf,
Is gevaen, daer nu druck op daelde.
Treurt nu al mijn vreught beklijf:
Treurt en maeckt geen langer blijf,
Want mij noyt liever en onthaelde.
Mij docht, dat mij een sweert doorstraelde,
Als hij oorlof nam aan mij zijn wijf,
Mijn kracht besweek, mijn vreughde faelde
Mijn herte was met een druckige naelde
Doorstickt en doorsteken even stijf.
Nu moet hij sterven, mijns heyls beklijf,
Dus faelt mij de sprake van grooten rouwe,
Ter werelt en is geene droever vrouwe."

Het is een rederijkersvers, gebrekkig van vorm, stotend van
maat hier en daar. Maar het is toch wel de stem van de troosteloos droeve vrouw en waarlik ontroerend schoon, vooral de
als een klagelik referein telkens weerkerende laatste regel: „Ter
werelt en is geene droever vrouwe." En welk een plastiek :
„een zwaard, dat haar doorstraalt."
* *
*

Waarlik, dit boek is meer dan een enkel-curieus gedenkstuk
onzer middeleeuwse letterkunde. Het is schoon, verrassend
schoon van inhoud en vorm. En ik hoop to hebben aangetoond,
dat het naast al de eigenschappen, die het voor ons bekoorlik
maken als middeleeuws-bij-uitnemendheid, ook eigenschappen
bezit, die het schoon doen zijn in essentie, schoon, ook in de
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betekenis, die wij moderne mensen hechten aan dit woord: in
meeslepende vorm zoveel algemeen menseliks bevattend, dat
het alle tijden kan ontroeren.
Laat het dan de bedoeling van den verteller geweest zijn,
stichtelike verhalen te schrijven, laat het de bedoeling zijn geweest, enkel verduldigheid, zachtmoedigheid en trouw te bespreken en aan te prijzen, alleen uit noodzakelikheid gesymboliseerd in een vrouw ; het is niettemin zeker, dat deze vrouw,
Naar leven en lijden hoofdzaak geworden zijn, dat deze vrouw
is geworden tot een wezen van ware menselikheid, dat onze
belangstelling wekt en ons ontroert. Laat dit, en alle verdere
schoonheden van verhaal en stiji, toevallig zijn, ze zijn er niettemin en wij willen ze dankbaar erkennen, waarderen en genieten.
En voor wie dit boek met fijn gehoor en een onbevangen ziel
vermag te lezen, zal het enigszins verrassend zijn, plotseling te
bemerken, dat dit boek wel degelik een bundel curieuse, stichtelike verhalen bevat, wanneer hij ziet als
Slotreden:
Ghy Vrouwen die dit Boeck leest, oft suit hooren lesen:
Weest eerbaer, heusch, en goet, soo suit gy saligh wesen.

Over P. C. Boutens.
Vijf- en twintig jaar geleden werd De Nieuwe Gids
opgericht; en heel het wondere opleven van de literatuur sinds dien moet voor de arme Hollandse schoolmeester een geheim blijven.
T h. J. T hij ssen in „Opkamertjesmoorr.

Nu ik wil gaan schrijven over de moderne tijd en zijn kunst,
en over de dichter, wiens naam hierboven staat, voel ik een
ogenblik wel heel sterk de haat in mij opkomen, waarover ik
sprak in de inleiding. Want inderdaad heeft men gepoogd, met
alle kracht, die men ter beschikking had, de moderne tijd voor
mij een geheim te doen blijven ; men heeft mij enige jaren litteratuurgenot onthouden en de kunstenaars van onzen eigen tijd bij
mij belasterd en belogen; men heeft mij geestelik bestolen, en ik
kon daar niets tegen doen, omdat ik er niets van wist. Eerst veel
later heb ik het duidelik begrepen en elke dag kan ik het schrijnede gevoel krijgen, dat ik een paar jaar litteratuur-leven ouder kon
zijn, als men mij niet opzettelik bedrogen had. En dat vergeef
ik nooit, omdat niemand mij die jaren kan teruggeven. Dit is
een wel bittere gewaarwording en ik waarschuw u, jonge studerende onderwijzer : houd de ogen goed open en heb niet te veel
vertrouwen in uw leiders, want ze zullen ook u bedriegen en
eerst te laat zult ge dat bemerken en het u beklagen. Een weinig
wantrouwen zip u warm aanbevolen.
lk wil u gaan spreken over dingen, zo ernstig en zo mooi, dat
uw leiders, goddank, niet de moed hebben gehad, u ook daarover te „onderrichten."
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Met niet geringe vreugde ga ik u over Boutens spreken, omdat ik weet, welk een dankbare task het is, te wijzen op de
zuivere schoonheid van groot kunstwerk. En evenwel besluipt
mij weer de zelfde aarzeling, dezelfde schroom, die mij altijd
aangrijpt, als het gesprek loopt over een van die grote kunstenaars, die heel grote, die hun ontroeringen hebben uitgezongen,
bewust van hun stemmingen, maar meer nog: bewust, dat deze
stemmingen waren : de stemmingen van hun tijd, dat zij droegen
al den weedom en al de vreugden van hun tijd. Het is niet de
vrees te weinig te zullen zeggen, die deze aarzeling veroorzaakt,
maar juist die van met te veel woorden over hun grootheid te
zullen spreken ; en daaronder zouden er vele kunnen zijn, die
niet op de scherpste wijze zouden zeggen, wat ik bedoel ; er zou
te weinig soberheid kunnen zijn in de zoekende termen, die verwoorden moeten, wat de kunst dezer dichter in ons gemoed
doet omgaan ; men zou te haastig kunnen zijn in het bepalen van
de verschillende kenmerken, die hun werk onderscheiden. Het
is zo moeilik, zich niet te laten meeslepen door deze kunst, maar
kalm na te gaan, waarom deze verzen zo schoon zijn en waarom
ze zo machtig blijken in hun invloed op de geest van anderen.
1k wil u spreken over Boutens, die is, ongetwijfeld, een der
grootste dichters van onze tegenwoordige litteratuur ; over de
man, Wiens stijl de jongere dichters absoluut beheerst, zo
sterk, dat men vrijelik zeggen kan : laat een ganse rij Bier jonge
dichters voorlopig ongelezen, want zij hebben ons niets aan te
bieden, wat wij niet reeds in meer verfijnden vorm en met veel
groter diepzin bij Boutens genoten. Totdat zij zich hopelik aan
deze machtige invloed zullen onttrokken en hun eigen geluid
gevonden hebben.
Wanneer we Koren spreken over grote dichters in Holland,
denken we onwillekeurig aan de zeventiende eeuw, aan de schone
nabloei van de Italiaanse en Franse Renaissance in onze lage
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landen. Wij denken aan Vondel en Hooft allereerst, maar mede
aan de zeer zeker niet middelmatige kunst van Jan Luyken, Dullaert, Stalpaert van der Wielen, die in de laatste tijd gelukkig
door verdienstelike vorsers zijn te voorschijn gehaald uit het
schemerige halfduister, waarin zij met zoovele werkelik minderwaardige paten een paar eeuwen Lang onbegrijpelikerwijze
teruggehouden zijn. Deze dichters Leven nog in onze litteratuur
en zij zullen ook wel nooit sterven : wanneer men Bilderdijk en
Beets nog maar alleen als curiositeiten glimlachend zal aanzien
en zich verbazen, hoe deze mensen nog ooit een schoon gedicht
hebben kunnen voortbrengen , wanneer men Helmers en Tollens
niet eens meer zal uitlachen, daar hun bestaan ten enemale een
onbekendheid geworden is, dan nog zullen de zeventiendeeeuwers met hun prachtig-sterke kunst de mensen ontroeren,
zooals zij het hun tijdgenooten deden, zoals ze het ons doen.
Waarin ligt nu het verschil? Ook Bilderdijk en Beets spreken toch in maat en rijm, in beeld en allegorie ; kunstige maten
zelfs, moeilike rijmen, verheven beelden en ingewikkelde allegoriên. . .. En het laat ons koud. Zelfs de brallende klanken
van de zogenaamd „vurige" Da Costa kunnen ons niet ontroeren, Hoch ook verschrikken. Zij voelen hard aan, hard en — kil.
Ogenblikkelik weten we, dat bier het redenerende verstand het
woord voert, kunstig, zeker, onnodig kunstig, uitermate onnatuurlik en — koud. Het lijkt mij sours weerzinwekkend, hoe die
mensen daar verzen smeden op alles en nog wat, hoe ze op de
belachelikste, grofste manier aan het rijmen trekken bij het
minste voorval, dat de gewone loop der allerdaagse gebeurtenissen in hun benepen, banaal levenskringetje komt storen. En
ik ken iemand, die woest wordt bij het idee, dat hij in die tijd
geleefd zou hebben en dat dan deze mensen hem ook begrepen
hadden onder hen, die zo stupide waren, hun „kunst - in vollen
ernst als zodanig te accepteren.
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Het gedicht is niet voor het verstand, maar voor het gemoed,
en het zal dan ook moeten opstijgen uit het gemoed, en wei uit
een zeer diep en ontroerd gemoed: dat van een dichter. Het
vers gaat, ik zei het reeds eerder, van hart tot hart, even als alle
schone kunst. Nog maar altijd te weinig ziet men in, dat de
scherpe, zelfs de diepe gedachte nog geen gedicht maakt; dat
zelfs de grote filosoof nog geen dichter is en beter doet, het eenvoudigste proza te kiezen tot voertuig zijner gedachten, dan
kunstige — rijmelarij! Wat de ware „filosoor dan ook doet.
Uit den card der zaak is het echte gedicht ook eenvoudig.
Niet de eenvoud, die gebrek is aan kunnen: deze noemt men
schraalheid. Maar juist de machtige beheersing van een geweldig
kunnen, dat zich niet uiten wil in drukke en kakelbonte strofen,
zoals een zich kunstmatig opwindende alledaagsheid dat doet,
strofen, waaruit de schelle glinsteringen schieten van klatergoud
en geslepen glas, die dan de fijne glanzen en tintelende fonkelingen van den edelen steep en den levenden dauwdroppel zouden
moeten vervangen. De helste flonkering van een stukbewerktglas
weegt immers zelfs niet op tegen de droom van schone stralen, die
men onder de ongepolijste oppervlakte van een ruwen diamant
vermoedt. De grote dichter maakt zijn verzen niet, hij leeft ze
en moet ze uitzingen, en hij alleen kan ze z6 zingen. Met een
weinig goede wil en wat volhardingsvermogen kan ieder verzen
leren maken als Beets en De Genestet, leren, met ijver en geduld ; maar nimmer kan enig mens, hoe schrander of geleerd
overigens ook, door kultuur een gedicht voortbrengen, dat een
schoon vers van Vondel of Boutens op zij streeft. Om z6 te
kunnen zingen, moet men een geboren groot dichter zijn...
een begenadigde!
Helaas, het grote geluid, de zware gang en het brede gebaar
hebben ons gedurende langen tijd verlaten. Na de zeventiende
eeuw, toen de groten in de kunst als saamgedrongen in ons
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kleine landje woonden, hebben wij niet veel onsterfeliks meer
aan te wijzen.
De achttiende eeuw werd een lome decadentie, vol laf gepeuter, in vele opzichten peuteriger dan de veel gesmade Rederijkerstijd, die ons altijd nog heel wat frisser en rijker aan gevoel
en originaliteit voorkomt. De eeuw, die zich als het ware
projecteert in de beroemde Sybrant Feitama, die vijf en twintig
jaren aan zijn „Telemachus" schaafde en sleep, die, na twintig
jaar op Voltaire's „Henriade" gezwoegd te hebben, het uitgeven van deze vertaling een „hagchelijke stap" noemde,
en volkomen overtuigd was, (hij zei het althans 0 dat hij „met
al (zijn) omzichtigheid, de gewenschte volmaaktheid op verre
na niet bereikt (had)." Men transpireert bij het idee alleen.
Maar de goddelike Sybrant werd door Lucretia van Merken
op een lijn gesteld met Pope en Vondel! Wet ja, waarom
ook niet?
De Hollanders zijn wel eigenaardig ras ! Vanwaar toch die
ellende op kunstgebied in de achttiende eeuw? Was zij een
noodlottig gevolg van de verwijfdheid van dit yolk, dat eerst
een eeuw geleden zijn vrijheid bekampte in een grootsen oorlog
en dan zijn zangen zong van gouden schoonheid? Was het dus
de geestelike decadentie, gevolg van rijkdom en weelde ? Maar
het is toch niet noodzakelik, dat de kunst daardoor zo treurig, zo
walgelik zoet en olieachtig glad wordt? Waarom moest de geest
zich laag bij de grond en zonder gratie gaan bewegen, toen het
leven zich ging omringen met ongekende pracht en buitensporige
weelde? Dat de oude zeden daardoor op lager peil kwamen laat
zich verstaan. Maar de kunst? De litteratuur?
Waarom dan kon Oscar Wilde, de man, die van alle vruchten
uit den tuin des levens wilde proeven, zijn cyniese verfijning
omwerken tot een zo hevige, gruwelike schoonheid als zijn boek :
„Het portret van Dorian Gray" ? Was zijn leven niet weelderig,
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niet overvuld genoeg van alle genietingen? Was hij niet verwijfd
genoeg en verwekelikt ? Maar zijn werk ?
Frankrijk heeft tijden gekend van diepe verdorvenheid, van
een inderdaad weerzinwekkende cultus der zinnelijkheid en walgelike ontucht. Maar de geest der verdorvenen? Hun litteratuur?
Het cynisme van Scarron? van Voltaire? van Rousseau? De
gedichten van Charles Baudelaire : „Les fleurs du Mar ? En het
demonies schone Frans der „Chants de Maldoror" van den
Comte de Lautreamont, dat is als de huiveringwekkend schone
wanhoopskreet van de krankzinnige Boosheid zelf, opstijgend uit
den bruisenden kolk van de meest terugstotende verdorvenheid?
Waren de Hollanders braaf in hun weelderigheid? Waren ze
te verwekelikt zelfs om verdorven te 4n? Was hun zedelik peil
dus niet gedaald? We willen het gaarne hopen. Maar ondanks al
hun stichtelik gerijm en hun degelik gezeur over de deugd en „het
nut der tegenspoeden", vrezen we. Durfden ze misschien niet
uitkomen voor hun cynisme en hadden ze niet de moed hun ondeugden te belijden met de verbluffende onbeschaamdheid van
een Rousseau? Ze durfden toch de Franse zedelozen wel lezen?
In elk geval is het zeker, dat rijkdom en weelde, dat zelfs
zedelike verdorvenheid niet noodzakelik de litteratuur moeten
doers sterven of zelfs maar verlammen. Ze kunnen haar perverseren, maar niet haar schoonheid ontnemen.
Kunnen de Nederlanders niet slecht en groot zijn? Groot door
een stoutmoedige openhartigheid, die zich nu eens niet stoort
aan het zedelikheidsgezwam der braven, noch aan het welvoegelikheidsinstinct der luiden, dat vooral ontzien moet worden,
ontzien en gevleid, bovenal door de kunst. Men bedenke, dat
de pornograaf nooit kunst kan leveren. „Als een boek goed geschreven is," zei Flaubert, „kan het onmogelik onzedelik zijn,
alleen claArom al niet.
Zouden de Hollanders werkelik door hun aard, door het
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wezen hunner ziel totaal ongeschikt zijn, totaal machteloos om
met de Franse uiterlikheden iets over te nemen van de Franse
geest? Zelfs na het overvloedig genot van Franse Litteratuur?
Is de Hollander werkelik au fond zo log, als men vaak beweert?
Maar Hoofd dan b.v.? Is hij een uitzondering, die de regel bevestigt, of een, die toont, dat ook een Hollander beschikt over
een zwierigheid, die voor de sierlikste Fransman niet behoeft
onder te doen?
Of zouden de koele, berekenende Hollanders, zo overtuigde
hypocricten zijn, dat ze nooit of nimmer hun ware gedaante
vrijwillig tonen, maar steeds het masker van welvoeglikheid en
zedigheid dragen, bij alles, ook het schunnigste, wat zij doen?
Zovele vragen, die ik niet waag te beantwoorden.
Doch wat de oorzaken mogen zijn: de litteratuur onzer achttiende eeuw ligt daar voor ons als een hopeloos vervelende verzameling bruiloftsverzen, makke heldendichten, zedelike traktaatjes en een eindeloos aantal van de allertaaiste drama's.
Dan volgt de negentiende eeuw. Misschien tot 1880 de
allerontzettendste tijd, die onze litteratuur ooit gekend heeft.
Eerst de dagen van huilende vaderlandsliefde, toen Helmers
en Tollens en Loots en de hemel weet wie meer, maar aldoor
schreeuwden over Holland ! en het „land der vaad'ren!" en „de
zonen van Oud-Hollands stam !" en „het dierbaar plekje grond !"
en iedereen bulderend toeduwden, dat er geen land was, zo gezegend als het onze, en zij hadden het al maar over hun hart,
dat hijgde en hun boezem, die zwol en hun zielvol oog, waarin
een traan stond, alles in verband met het bestaan van dat landje,
waar ze toevalligerwijze het levenslicht aanschouwd hadden. Met
de schetterende Da Costa, die de poezie beschouwde als een
ziedend brouwsel van „ gevoel, verbeelding, heldenmoed", zeker,
heidenmoed!!! mijne heren!! i Hoewel er zeker minder heldenmoed nodig is om zulke „poezie " te maken, als om ze te lezen!
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Daarna de jaren der brave dommee s, de huiselikheidspaetjes, de „dichters" der „onder onsjes", die eerst hun „zwarte
tijd" moesten doormaken, waar zij dan later met een hautaine
glimlach op konden neerzien als op kwajongensjaren, waarin
de „ernst des levens" hen nog niets geleerd had. En misschien
was dit toch juist de tijd, waarin ze ten minste (o, heel bescheiden, heel rudimentair!) enige aanvoeling kregen van de sfeer,
waaruit de groote buitenlandse romantiek is te voorschijn getreden, de litteratuur die zij in hun „betere jaren" wanhopig nakeken en trachten te verwateren tot een voor brave burgers
geschikt soepje. Gedichten, die bvervloeiden van den klank
„God" zonder zin, werk zonder een spoor van warmte, geschreeuw van hypocryten, of besjesgemummel op rijm, verhaaltjes op rijm, grappen op rijm, spreukjes op rijm, alles was podzie,
als het maar rijmde, „poezie schuilt overal, overal mevrinden !"
Het was in een woord ontzettend.
En wanneer men daarbij ziet naar de buitenlandse litteratuur
in diezelfde jaren, in diezelfde negentiende eeuw, dan wordt
het inderdaad verbluffend en de verbaasde geest zoekt onrustig
naar de oorzaak van deze totale begripsvertroebeling, van deze
ernstige poging om het foei-lelike te doen gelden voor echte
schoonheid, van deze verblinding en verkalking onzer kunst in
de negentiende eeuw. Er schijnt een aparte sfeer bestaan te
hebben voor Holland. Het lijkt een pathologies geval.
Toen kwam tachtig en de tachtigers. Als met een slag kwam
de oppositie tegen wat geweest was. De schoonheids-zwangere
winden kwamen eindelik ook over onze streken waaien, en de
Hollandse geest begon te ontdooien, neen, ontdooide in eenenkel
ogenblik. En dat was het gevaar, o, zeker: het heerlike, schone
gevaar ! Want daardoor kwam ook plots de woeste vloed, die
inderdaad een stortvloed werd. De jonge kunstenaars, die hijgden naar schoonheid, voelden zich bezield door een felle haat
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tegen het vorige geslacht, te feller, waar dezer werk nog zo betrekkelik vlak bij hen was, tegelijk met het hunne nog volop
leefde. Zij werden verblind door hun haat, zij zagen van de
grote buitenlanders, die zij zich als meesters kozen, nog alleen
de uiterlike schoonheden en streefden er naar deze in eigen werk
ook te bereiken. Door het geweld van hun haat werd hun beweging een ware revolutie, die zeer zeker veel jong en nieuw
schoon, maar ook verwarring en vertroebeling bracht. Misschien
streefden zij nog meer naar verschillen van hun gehate onmiddellike voorgangers dan naar overdachte zuiver-schone eigen
uiting — in elk geval was dit het prakties resultaat van hun
streven. Maar zeker is het, dat zij, in de plaats van de dorre
retoriek der negentiende eeuw, stelden een frisse, nieuwe stijl,
vol jonge kracht en leven, vol gloed . . . en vol oproer !
Zij wierpen zich te midden van de wielende wereld en voelden, rillend van genot, het leven inwerken op hun krachtige

zielen ; met gierige ogen zagen zij om zich been, opdat niets hen
ontgaan zoude van al dat wisselend kleurenspel, van al die
heftige gebaren, van al die wezens, elkaar verdringend, liefhebbend, hatend en verscheurend, van heel dat warrelend gedoe,
dat te zamen het leven maakt. Zij schaterden van haat, als ze
moesten ervaren, hoe de kunst in Holland honderd jaar en langer
opzettelik de ogen gesloten had gehouden, om het leven niet te
zien in al z'n wrede schoonheid ; hoe de zich dichters-wanenden
zich hadden opgesloten in hun deftige kamers en versjes hadden
geknutseld over deugd, die niet bestond, niet werkelik voor hen
bestond, omdat de tegenstelling ontbrak ; over herfstdagen, die
ze niet hadden gezien, over een lentewind, die hen niet de
tranen in de ogen geperst had, over een nacht, die hen alleen
was geweest een zwarte zoldering, met gouden puntjes voor
sterren, schitterende puntjes, natuurlik ! En zij ervoeren met
honenden lack, dat er ook nog andere mensen bestonden, dan
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de brave, deftige burgers, dat er een massa was, een onderste
laag, waar het leven feller en woester, hartstochteliker, en meer
waarheid bruiste en ziedde, en dat ook dit de moeite waard
was, beschouwd te worden ; zij durfden wel trachten, diep te
dringen in die onderste lagen van het leven en daar te ervaren,
hoe machtig het mens-beest brullen en bijten kan, en hoe ook
dit een deel van het 'even is, en in al z'n verschrikkelikheid
schoon kan zijn. Geen raad wisten ze met hun ogen, hun oren
en hun harten, die alles moesten zien, Koren en voelen, wat
condom, boven en beneden hen gebeurende was onder de mensen, de dieren en de bloemen ; zij werden overstelpt door hun
indrukken, die in geweldigen drom op hen aanstormden en elk
voor zich de belangstelling eisten; de dichters wisten niet meer,
wat zij zouden vastgrijpen om het eerst te behouden en in al z'n
schoonheid te proeven.
Maar wel wisten ze, dat het leven niet was het gemakkelike
spelletje, dat de negentiende eeuwers getracht hadden er van te
maken in hun „kunst," het was niet een gemakkelik vraagstuk,
dat men kon oplossen door de handen te vouwen en prevelend
de ogen opwaarts te slaan ; de wereld bestond niet uit looter
engelen en duivelen ; elk mens was zowel het een als het ander
in telkens wisselende nuancen ; het was zondig Hoch lelik Haar
de laagte te zien, en dat leven te erkennen als leven was niet
meer dan simpele waarheid, en wakheid was deugd en waarheid was schoonheid ; en alleen wie waar durfde wezen, mocht
zich kunstenaar noemen ; alle deugdzame fantasterij en filistergekwebbel over braafheid en „de zorgende hand Gods," die
alles gemaakt had, en dat alles goed was, zooals het was en
omdat het zo was, zie, dat alles was onwaar en daarom al onschoon.
En hun waarheidsliefde, die het ook een leugen vond, de
waarheid te vetzwijgen, voerde hen tot het naturalisme. Daarin
Studies over litteratuur.

9

130
konden zij het leven brengen, zoals zij het, in tegenstelling met
hun voorgangers, zagen. Zij wensten niemand na te praten en
durfden hun eigen visie geven, al verschilde die ook oneindig
van anderer beschouwing. Doch Been hunner zag meer het leven
als een gezellige kamer met stemmige tinten en een gemoedelike
atmosfeer van burgelike deftigheid, maar hen allen greep het
aan als een Wilde dooreenwarreling van allerlei individuen, elk
doorwoeld van de meest verschillende hartstochten, verblijd
door grote vreugden, gepijnigd door alle aardse smarten; en Been
enkele gedachte wilden zij verzwijgen, alle menselike beweegreden moesten nagespeurd, elk gebaar moest gezien worden,
elke kleur belicht en niets was weerzinwekkend, als het maar
gegrepen was uit het leven, als het maar wiar was. En met
blinkende ogen hielden de kunstenaars het leven in hun sterke
handen en stieten het naar voren, ook in al z'n erbarmelikheid,
in z'n liederlikste schaamteloosheid, vaak ook in z'n side onbenulligheid, die sours meer benauwt, dan de meest beestachtige
vitaliteit. En met haat in de stem vroegen zij plaats voor deze
kunst-van-waarachtig-leven boven die van hun voorgangers, die
langzamerhand verstomden door zoveel „brutaliteit" en angstig
te zwijgen begonnen. En de jongeren behaalden den zege en
juichend zongen zij van de herboren schoonheid, leefden voort
in hun roes van bijna uitzinnigen levensdrang . . . en werden
eenzijdig.
De kunst der tachtigers, nu, na dertig jaren kalm beschouwd,
blijkt eenzijdig en door al te grote hartstocht troebel. Door hun
machtige zucht naar het leven zagen zij alleen de meest in het
oog springende uitingen er van en haastten zich, die te beschrijyen, zonder zich of te vragen, of dit leven niet wellicht de minder
belangrijke buitenkant was, waarbinnen zich iets schoners en
edelers beyond; of misschien dit leven wei het leven was, of
juist dit zo klaar en duidelik lijkende niet slechts was een schijn-
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vorm, waaronder het zuiverste leven zich verborg. Zij zagen de
grote golven in heftige deining en voelden de machtige winden
over zich heen waaien, maar zij dachten niet aan de peilloze
diepten, waarover deze golven voortrolden en even min aan de
vraag, van waar deze winden kwamen en wat al dromen en herinneringen ze droegen. Zij stonden niet boven het leven, maar
werden er door meegesleurd.
Gestort te midden van zo ontzaggelik vele aandoeningen„
wisten zij zich geen rekenschap meer te geven van wat er in hen
omging en de taal was niet rijk genoeg om het alles in de vereiste volkomenheid uit te drukken. En zij moesten voort, hadden
geen tijd om op adem te komen, en hun ontroeringen te laten
bezinken tot rustige schoonheid, want alles moesten zij ogenblikkelik zeggen, daar het volgende moment hen weer iets antlers
kon brengen, dat even belangrijk was. Het is, zoals Dirk Coster
in het eerste stuk zijner „Marginalia van Kloos zegt: „Kloos:
hartstochtelijke overtuiging van het oogenblik, droefenis van het
oogenblik, aardsche weemoed, en oogenblikkelijk dit alles uitgebroken tot zang." Zo is de kunst van deze hele periode. Als
Garter om de bijna verstikkende ontroeringen der aanzwellende
lente uit te spreken stamelt over de trillende luchten in een reeks
bijna onsamenhangende klanken, is dat niet, omdat hij het niet
schoner had kunnen zeggen, maar omdat hij zich niet de tijd
durfde gunnen om deze zoete aandoeningen rustig in te ademen
en ze te laten aangroeien tot een zodanige innigheid, dat er gedichten zouden ontstaan zijn van veel zuiverder expressie en
met even grote spankracht van ontroering : hij moest het ogenblik benutten, omdat een volgend moment hem in een nieuwe
verrukking storten kon, die de vorige zou uitwissen.
Deze kunst, deze onstuimige leven-beschrijving was het begin van een nieuwe periode, het naturalisme was de eerste fase
der gezuiverde kunst van den modernen tijd. In deze fase mist
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men nog de klaarte, de zuiverheid. Maar wat men reeds gewonnen had op de kunst van vOcir tachtig, en dit was reeds ontzaggelik veel, dat was de waarachtigheid. Daarom is de beweging
der tachtigers in waarheid groot te noemen en hun streven is
ontegenzeggelik schoon. Wij danken er trouwens de eerste
prachtige gedichten en prozastukken aan, die de negentiende
eeuw ons schonk. Maar door deze beginfase been moesten we
komen tot groter volmaaktheid, tot groter eenvoud en groter zuiverheid. En daardoorheen zijn we ook gekomen, ondanks het
feit, dat het mogelik is gebleken, ook de kunst der tachtigers
tot retoriek te verknutselen.
Ongemerkt zijn we ontgroeid aan het blote realisme. De onstuimige beslistheid der eerste jaren, die gelukkige, krachtige
overtuiging, zonder Welke Been enkele beweging slagen kan, is
langzaam gaan afnemen. De zekerheid der nieuwe, jonge kunst
is langzaam overgegaan in een stale twijfel. Er is een andere
adem over Holland gestreken. De kunstenaars, vermoeid van
het staren in de bruisende kolking der uiterlike levensdingen,
zijn gaan vermoeden een groot en diep geheim, dat in dit leven
besloten moest liggen. Zij hebben bedacht, dat deze chaotiese
rondwoeling van de wereld wel slechts een nevel kon zijn,
waarbinnen het eigenlik grote, het ondenkbaar schone zou kunnen verborgen liggen. Dat het misschien mogelik ware, ook deze
nevel in zoverre te verdrijven, dat men ten minste de vage omtrekken van het rusteloos gezochte zou kunnen onderscheiden.
De dichters dolven in grondeloze diepten naar den Broom van
het leven, en het eindeloos weemoedige van hun moeizame en
schijnbaar resultaatloze zoeken huivert over hun verzen. Zij
hebben zich ingekeerd tot zich zelven en hebben in zich het
leven en de wereld gezocht, dat is te zeggen : het ideaal van
beiden. En de poezie van het rusteloze zoeken dezer dichters
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heeft zich ook in zijn uitingen verinnerlikt. De wildheid is verdwenen, de laaiende gloed is getemperd tot een schoon en helder brandende vlam, en de winst is groot geweest. Allereerst is
het dikwels zo hinderlike smeden van nieuwe woorden afgenomen en zeker in z'n lelikheid geheel verdwenen. De „woordkunst" der tachtigers, die vaak veel weg heeft van al te impressionistiese schilderkunst, was wel niets anders dan een gevolg
van hun haast en hun overstelpende uitingsdrift, die hen alle kalme
nadenkendheid onmogelik maakte: zij voelden een ontroering,
wilden iets er over zeggen, konden op dat oogenblik het goede
gewone woord niet vinden en maakten een samenstelling of zelfs
een geheel nieuw woord, zo, als zij dachten, dat bier nodig was.
Ook nu nog, en nu eerst terecht, spreekt men van „woordkunst",
een samenstelling, die in z'n eenvoudige beknoptheid ontzaggelik veel uitdrukt. Evenzo noemt men de kunst der muzikale
compositie „toonkunst". Er bestaan tonen, zoals er woorden
bestaan. Het is de taak van den woordkunstenaar, elk woord
te gebruiken op zijn juiste plaats, in zijn juiste atmosfeer en het
volmaakte gedicht bevat geen woord te veel, noch een te weinig.
Een enkel woord, dat niet in z'n juiste milieu staat, dat daardoor
niet zijn juiste kracht oefent, kan een gehele strofe plotseling
doen vallen, kan bruusk de stemming breken, zoals een brutale,
valse toon het genot van een gehele muzikale zin bederven kan.
Het juiste woord op de juiste plaats kan een wonder van kracht
zijn. Nemen we een voorbeeld, een zin van Karel van de Woestijne, waar hij Jezus beschrijft, komende een zonnige zandweg af:
„Hij was tenger en niet groot, maar Hij was groot, omdat
heel de zon rondom hem was."
Dit zijn enkel „gewone" woorden, en er is niets vreemds in
de plaatsing, maar niettemin is dit een wonder van schoon proza,
dat plotseling de tengere figuur voor ons doet worden tot een
machtige verschijning, omstraald van gloeienden zonnebrand.
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Het grote geheim van de suggestieve werking van deze enkele
regel ligt blijkbaar alleen in de zuivere plaatsing van de simpele,
gewone woorden: geen enkele te veel, geen enkele te weinig,
elk op zijn juiste plaats. Ter bereiking van het doel, waar
naar de tachtigers als eerste en voornaamste streefden: klank
effekt, dat de juiste ontroering oproept, blijkt het dus overbodig,
woorden op zonderlinge manier samen te voegen of nieuwe
te vormen.
Al wat hij wil, kan de kunstenaar bereiken door de wondere
macht, hem alleen gegeven, de woorden te doen vloeien naar
hun eigen moment& waarde, die in geen twee zinnen volkomen
dezelfde is. Ook de tachtigers konden dat, maar gewoonlik
misten zij er de nodige kalmte van geest voor. Zij leefden als
in een roes, een gouden dronkenschap, waaraan zij zich niet
konden ontworstelen en zochten alles in schoonheid van klank
— die zij afwezig wisten bij de diep-verfoeide voorgangers —
die echter voor onze begrippen, hoe begeerlik en onmisbaar zij
ook in woordkunst zijn mag, niet alles is.
Omdat er buiten alle formele schoonheid iets bestaat, dat
niet met woorden te vatten is, maar dat wij vinden bij alle grote
menselikheid, bij alle grote kunstenaars. Zonder dat is een
kunstenaar niet waarlik groot. Wat het wel zijn mag? Misschien
is het de adem der oneindigheid, die den dichter beroerde. Misschien is het de eindeloze weemoed, de eeuwige twijfel aan de
grote oplossing van dit leven, dat in zichzelf geen oplossing
bevat maar een altijddurende mislukking lijkt. Misschien is het
de vage droefenis over de onvolkomenheden van den mens, die
met al zijn vernuft en macht-van-geest nooit in staat zal zijn, zelf
zijn weg te zoeken door den chaos van al wat is. Misschien is
het de diepe hoop, dat er iets komen zal, eindelik, z6 schoon,
dat het heel het aardse leven met alle noden en verblijdingen,
zal waardig zijn. En misschien is het dit alles te samen en nog
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veel meer. Maar het is er ... bij enkelen. Het is, waarom Vondel groot is en Hooft maar enkel schoon.
Maar het schijnt mogelik, dat het voor lange jaren wegschemert in het bewustzijn der tijden. Er schijnen perioden in de
ontwikkeling van een yolk te komen, dat deze geheimvolle ontroering in doffen slaap weg zinkt in de diepten der zielen en
verzonken blijven moet, tot de tijden rijp worden voor grote
laden en gedachten. Dan schrikt het op tot voile wake en sidderend ervaart de kunstenaar Bier grote dagen er de vreemde
aanhuivering van. En aarzelend eerst maar steeds voller en
zekerder verheft hij zijn geluid, om eindelik te komen tot zangen
van klare, stralende schoonheid, en diepe, vrome wijsheid,
waarin het ganse menselike leven zich weerspiegeld vindt, met
al z'n grote ontroeringen, schrikkelike noden en hevige vreugden,
zijn diepe overtuigingen en kwellenden twijfel, en ten slotte met
zijn nameloos heimwee naar een ander leven, volmaakt schoon
en van stillen vrede overvloeid, waarvan de bitterste cynicus
misschien het meest droomde, in eindeloos groot verlangen.
De dichters weten dit onuitsprekelik tedere wonder en zij
noemen het tastend bij vele namen. Soms noemen zij het „de
droom'', soms „schoonheid'', een andermaal „dood", maar
meestal roepen zij „God." Een een enkele maal ook noemen zij
het in het geheel niet en dan misschien is het 't sterkst in hun gedicht
aanwezig. 1k wil van Brie dichters een vers aanhaien, waarin wat
ik niet anders dan vagelik kan aanduiden, zuiveris weer te vinden.
JOOST VAN DEN VONDEL.

UITVAART VAN MARIA VAN DEN VONDEL.
Wanneer dit tijcilijk leven endt,
Begint het eindelooze leven,
Bij God en Engelen bekend
En zaligen alleen gegeven.
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Daar zit de Godheid op den troon
In 't middenpunt van alle ronden,
Dat, overal en eenig schoon,
Nooit zijnen omgang heeft gevonden.
Dit trekt alle oogen naar zich toe,
Als d'eerste zon van alle zonnen,
De bron van 't licht, nooit stralens moe,
Van geene schaduwen verwonnen.
Wat goed zich in 't geschapen spreidt
Bij 't sprenkelen, is hier volkomen
In schoonheid, macht en heerlikheid,
En zee, die springaar aller stromen.
Wat herkwam van het enkel Een,
Doolt, als in ballingschap verschoven,
Vindt geene rustplaats hier beneen,
En zoekt het vaderland daar boven.
Zoo waalt de lelie van t kompas,
Die met den zeilsteen wordt bestreken,
Rondom, en zoekt de starlichte as,
Haar wit, waarvan zij was versteken.
Maria steeg, met haar gemoed
Van wereldsche ijdelheen gescheiden
En los, naar dit volkomen goed,
Waartoe d'ellenden 't hart bereiden.
Twee vleugels, ootmoed en geduld,
Verhieven haar uit aardsche dampen,
Daar 't Eeuwig Een 't gebrek vervult,
En vleesch en geest niet langer kampen.
Haar leste stem en aAm was God,
De troost der aangevochten harten,
Het beste deel en hoogste lot :
Zoo voer ze hene' uit alle smarten.
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Wat kroont ge, opdat uw liefde blijk'
Met paarle, zilver en gesteente,
En palm en roosmarijn het lijk ?
0, speelnoots ! dit 's een dor gebeente.
Zij leefde tien paar jaren lang.
Maar nu, van 's werelds last ontbonden,
Verwacht ze omhoog geen ondergang ;
Het hemelsch uurwerk telt geen stonden.
Een rij van Eng'len kroon'de ziel
Met lauwerier in 's Hemels hoven,
Nu 't kleed des lichaams Naar ontviel.
Zij noode ons met gebeen daar boven !
JAN LUUKEN.
Laat krijgen en schanden, en roven en branden,
Verwoesten, verwoesten de landen,
Laat komen de donder, de winden en stroomen,
Wat schaadt het, wat schaadt het de vroomen?
Als zware geruchten een ander doen zuchten
En woelen, en woelen, en vluchten,
Dan zit hij in vrede, in ruste, in vreugden,
Omsingelt, omsingelt met deugden.
Zijn schat is onzichtbaar en grooter in waarde,
Dan Hemel, dan Hemel, en aarde,
Zijn krachten en heersching gaat alles te boven,
Wat zou men, wat zou men hem rooven ?
Verliest hij zijn have en leven te gader,
Zoo komt hij, zoo komt hij te nailer
Zijn Heere, zijn oorspronk, zijn rijkdom, zijn leven,
Waarom dan, waarom dan gebleven ?
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P. C. BOUTENS.
BU EEN DOODE.
Lief, ik kan niet om hem weenen
Waar hij stil en eenzaam ligt
In het schoon doorzichtig steenen
Masker van zijn aangezicht,
Dat de dingen er om henen
Met zijn bleeken toorts belicht.
Lief, ik kan geen tranen vinden,
Als mijn hart hem elders peist,
Waar zijn ziel met de beminde
Sterren van den avond rijst
En ons, dagelijks verblinden,
Hooger wegen wijst.
Naar de heemlen van de lage zoden
Stijg' de gouden offervlam !
Wie kan weenen naar de vroeg vergoden
Die den dood ons halen kwam ? —
Tranen, lief, zijn enkel voor de dooden,
Die het leven nam.

Men merkt het dadelik op : deze dichters „staan op hetzelfde
plan," zij voelen zich door een zelfde groot geheim omademt en
trachten hun ontroering te bestemmen door een zingende aanbidding van het slechts-vermoede wonder waarin alle andere
wonderen zouden opgelost zijn. Zij doen het elk op hun eigen,
zeer persoonlike wijze, maar desondanks laat zich een zeer
sterke, zij het ook moeilik nader te definidren, gelijkheid waarnemen. Een gelijkheid van grondgevoel als het ware. Misschien
is dit grondgevoel vroomheid. Misschien zou men deze dichters
vrome dichters kunnen noemen. Men moet echter wel begrijpen,
dat de verzensmedende dominee's geen vrome dichter mogen
heten in dezen zin. Niet iedereen is het gegeven, over God te
kunnen spreken en niet vervelend te zijn. „Een gedicht, dat wij
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vroom kunnen noemen moet, wil het schoon zijn, a. h. w. gezongen worden van uit God tot God. Wie God niet in zich
heeft, kan niet waarlijk tot hem spreken," zegt Dirk Coster
ergens. En dit zal het wel zijn. Beets c.s. hadden wel de leer
Gods in hun hoofd, maar God zelf niet in hun hart. Zij leeraarden, maar zongen niet.
Het is dit onnaspeurbare wonder, deze vreemde invloed, die
in onze tijd levend is geworden en de geesten heeft gewekt, gelouterd en gesterkt tot grate Bingen. En de dichter Boutens is
een der meest begenadigden.
Bij zijn eerste optreden werd hij vrij koel ontvangen en toch
waren in de bundel „Verzen - al gedichten aan to wijzen van
zeer eigen schoonheid, die zelfstandig stonden naast de kunst
van de toonaangevers Bier dagen. Gedichten, die reeds stonden
in den toon van Boutens, die hun eigen, zeer bizondere atmosfeer droegen. Een nieuwe gedachte was er in levend geworden;
zij waren bevangen van een gaps nieuwe droom, die ze ook zo
geheel anders deed klinken. Zoals Coster in „Mei" zingt van
„Een nieuwe lente en een nieuw geluid" van zijn tijd, zo was
ook het geluid van Boutens nieuw ; het was een eigen, schone
klank onder de verschillende geluiden der anderen en met deze
nieuwe klank ging een nieuwe periode in. En de stem van Boutens is steeds zichzelf gelijk gebleven, zuiverder en machtiger
geworden, zeker, maar nooit veranderd van grondtoon. Geen der
moderne dichters zong op zijn wijze. Tegenwoordig zingen velen
in zijn toon, die dan echter vals — immers niet-eigen — klinkt.
De „Praeludien" waren reeds een flinke schrede vooruit,
stonden ver boven „Verzen" : meerdere gedichten reeds waren,
vrij van alle vreemde invloeden, geschreven in den eigen toon.
David Molenaar besprak ze in „Nederlandsche Verskunst" met
enthousiaste verblijding, eindigend aidus : „ . . . geeft Boutens
een vergoeding en, o heerlijke gedachte, . . . ook een belofte."
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Een belofte, die schitterend in vervulling is gegaan.
„Stemmen" is een bundel stralende gedichten, „Beatrijs" en
„Alianora" moderne droomen aan middeleeuws leven van oneindig tedere bekoring en uiterst fijne expressie, „Vergeten
Liedjes' ' eindelik een verzameling verzen, zo verblindend schoon,
dat het schier ongelofelik is, hoe Holland, eerst dertig jaar na
het eerste ontwaken, iets zo volmaakts heeft kunnen voortbrengen. En men vraagt zich bijna aangstig af, waarheen deze voortdurende stijging voeren moet !1)
Boutens is een moderne Helleen. Hij is teller en sterk tegelijk. In zijn verzen beweegt de edele gratie, waarmee de Griek
door het leven ging. Het wekt dan ook geen verbazing, dat hij
in staat blijkt Griekse litteratuur te vertalen als wellicht niemand
voor hem in ons land deed. Uit zijn vertalingen begint men te
vermoeden, hbe schoon het Grieks wel zijn moet. Het is vreemd
werk ; het is puur Hollands en toch heeft het een eigenaardigheid, die het uit de oorspronkelike taal moet hebben meegekregen ; het moet Hollands-Grieks zijn, of Grieks-Hollands ;
het is een taal, zo sterk en direkt, als men zich de klassieke
litteratuur alleen denken durft.
Maar ook in zijn eigen werk is hij een echte Helleen. De verwachting van de schoonheid, zoals die in zijn kunst leeft, is
klassiek-fielder en sterk-bewust. „De Gast" b.v. is een gedicht
van zuiver Helleense kracht in uitbeelding en gedachte. Hoe
zien we daar de jonge Griekse dichter gratie-vol voorttreden,
hoog opgericht, met den glimlach der kennis om de fijne lippen,
en de trotse, blinkende ogen fielder vooruitziende, wetend
zich een god :
1) Na het ter perse gaan van deze opstellen is nog een nieuwe bundel verschenen :
„Carmina", die als geheel m.i. niet een voortzetting der „Vergeten Liedjes" genoemd
kan worden, maar eerder een teruggang op „Stemmen". Al staan er verzen in als „Inslapenin Weimar,"waartoe de dichter van „Stemmen" zeker niet in staat zou zijn geweest.
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„Ver ligt het groene diepe dal
Waaruit ik reizend koom :
Mijn blanke kleed vergrauwde in 't gaan,
Het slijk kleeft aan zijn zoom, —
Maar in mijn zuivre ogen leeft
Uw eigen oude droom."

Van de Schoonheid verwacht hij 't heil der wereld. Daarom
ook bidt hij haar, niet te vroeg te komen, wetend, dat het hoogste niet gewaardeerd worden kan, eer wij bereid zijn, het te
begrijpen in heel zijn omvang, in al z'n grootheid :
„Kom niet, Schoonheid, eer we u zijn bereid
In ons huis, in ons te ontvangen ;
Kom niet voor de wereld openleit
Breede bedding uwer heerlijkheid ;
Kom niet eerder : ons verlangen
Is sterker dan de tijd !"

En hem is alles schoonheid. Vreugde en smart, weemoed en
blijheid, twijfel en verlangen, het is alles schoon. Het ganse
leven is schoonheid voor wie het waarlik verstaat. Ook al is het
soms zwaar te dragen. Ook al kunnen weemoed en smart stijgen
tot zo schrikkelike pijn, dat de vermoeide mens smekend de
handen uitstrekt en vergetelheid en rust vraagt. En hoe sterk
moet de smart gegrepen hebben in de ziel van dezen dichter,
die een kreet kon slaken, zo smartelik als deze:
„Hoe over 't brandend blind bazalt
Vind ik den weg naar Lethe ? —
0 alles te vergeten
Eer d'avond valt !"

Het is of iemand met van pijn verblinde ogen genade smeekt.
En welk een moeheid in deze regels :
„Hoe moet ik aldoor zien, wat 'k weet ?
Al 't reddeloos volbrachte,
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Al 't reddeloos gedachte:
Gelijk is wat ik liet en deed !",

een moeheid-van-leven, die
kermend om rust vraagt, om „diepe, klare rust, en zonder dromen", daar zelfs in den droom het lijden zb bitter zich voortzet.
Ook dit „Afscheid". Deze smartelike, laatste ontmoeting
met de eeuwig beminde, die onherroepelik verloren gaat, Onherroepelik.
Hier ben ik weer!

'

1k moest door 't bloedewarme blad
Terug, tot u, 'k weet niet waarom —
Maar v6or de korte scheemring kom
En dan de nacht,
Treed Bens nog tot mij langs het oude pad
En spreek Been woord, maar glimlach zacht
Zooals gij placht," enz.

De stille toon in dit gedicht is zo overweldigend smartelik,
dat wel ieder diep ontroerd wordt. Het nootlottig onveranderlike
rust loodzwaar op deze sobere verzen:
„Maar vOor de korte scheemring kom
En dan de nacht ..... 99,

en in de vierde strofe:
„Ik weet de zomer is voorbij,
Mijn hart roept niet terug om Mei,
En dit is de avondzon —99

Telkens tussen de av ond-stille verzen een even op-schrijnende
kreet van pijn over het onafwendbare der scheiding, over het
onherstelbare van het ongeluk, verglijdende toch weer in een
zachte berusting, die de pijn smarteliker doet gevoelen, dan de
heftigste klacht. Maar hoe brandend - pijnlik toch het slot, als de
laatste, wilde kreet van een gefolterd hart, dat breekt in een snik.
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„Maar o
Vertoon u laatst in 't klare vuur
Van dit hel uur,
Of ik u zoo
Onthouden kon !

Het is ondoenlik to blijven citeren en analiseren. Dit is ook
mijn doel niet. Deze verzen moeten gelezen worden, doorvoeld
en overdacht. leder voor zich geniete van deze sterk-persoonlike
en fijn genuanceerde kunst, die zingt over de diepste levensdingen op klaren zuiveren toon.
De verzen van Boutens zijn als zo vele dromen, die den
gansen levensdroom inhouden, Zij gingen van vreugde en leed,
van zon en wind, van liefde en wanhoop. En elke nuance van
de meest verschillende ontroeringen heeft zijn eigenverwoording,
zijn eigen melodie, tot het hele werk daar staat als een ontzaggelike symphonic van klanken, waar de fijne vogelenkeel zijn
tere geluidjes slaat door de dreuning van een massaal orgel,
waar zoete violen zingen door de deinende bruising van de zee,
waar de menselike ziel zijn droeve gezangen uitklaagt onder de
eeuwige suizing van de zware kruinen der Dude bomen.
Deze dichter is, als alle grote kunstenaars, een diep denker
over het leven. Maar zijn gedachten gaan niet been Haar een of
ander filosofies stelsel. Zij bloeien op uit de diepten van de
ziel, bewegen zich om alle Bingen van het levende leven, abstraheren zich nimmer en worden zo tot stralende gedichten. Het
moderne 'even met zijn talloze vermoedens en zijn zoekende
onrust, met zijn eeuwige twijfel en zijn wondere weemoed, heeft
in Holland zijn dichter gevonden. Want ondanks zijn Hellenisme en zijn Renaissance-gelijkenis is hij modern mens. Daardoor
ook zeker staat hij ons Hader, Ban Vondel en zijn tijdgenoten,
omdat hij zingt van het moderne leven in de subtiele en verfijnde
vorm van zijn tijd, die ook de onze is: omdat hij mede van ons
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leven zingt. De vreugden en de weemoed, die hem verblijden of
bedroeven, zijn de vreugden en de weemoed van het moderne
leven en ook wij hebben ze ondergaan in meerdere of mindere mate.
Maar het moderne pessimisms kan hem niet geheel en al
onder zijn invloed brengen. Diep in zijn ziel leeft een blijmoedigheid, die van tijd tot tijd tot vrije uiting komt. Niet de gewone
luidruchtige luchthartigheid, die zonder verder nadenken vreugdige stemmingen geeft, maar een dieper inzicht, hoe alle smart
en alle wanhoop slechts den weg bereiden tot hoger vreugden :
„Had ik maar vooruit geweten
Hoe de vrije goden meten
Smarten om in nieuw verblijden,"

roept hij in „Stemmen" uit. En zo voelt hij het voortdurend.
Vandaar zeker die diepe blijmoedigdigheid, die zijn laatste en
schoonste bundel : „Vergeten Liedjes" zo ongemeen krachtig
maakt. Dit zijn zangen van een man, die heeft ingezien, dat de
mens door alle lijden heen gevoerd wordt naar de eindelike blijde
en schone oplossing, naar de ongeweten rust van het einde, —
dat toch wel Been einde zijn zal.
Een zodanige blijmoedigheid echter, die weet, dat de vreugd
eerst komen kan na veel en bitter lijden, kan zich niet losmaken
van een wijd heimwee, moet zich verkeren in een grote weemoed.
En bij het lezen van Boutens' gedichten valt dan ook allereerst
op die diepe weemoed, die als een zoete, vaak bedwelmende
geur uit deze verzen opstijgt. Ook bij het bezingen van het
hoogste geluk trilt een verholen weemoed door in een enkel
beeld, in een enkele strofe. En men weet plotseling, dat deze
zanger veel geleden moet hebben, dock door alle smart heen gekomen is tot het begrip, dat alle deze pijnen slechts dienen om
den mens to louteren tot het ondergaan van schoner vreugden.
En het genieten van deze vreugden kan niet meer zijn het luidruchtig genieten ener zorgeloze jeugd, waar immers nog de traan
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van pas-geleden pijn aan de wimpers beeft. De herinnering aan
vroegere smart tempert de blijheid en geheel uit het bewustzijn
verdwijnen kan zij niet. Het matte gebaar bij de blijde lach getuigt er van. De ingehouden toon bij het lied van de diepste
blijheid spreekt er van.
En juist dit mischien, deze bezonken weemoed, trillende
door strofe en rythmus, geeft die wondere bekoring aan deze
gedichten : men vermoedt, en at dra weet men, dat elk gedicht
meer betekent, dan het in al z'n volmaaktheid zeggen kan; men
weet, dat onder de zon-overstraalde oppervlakte peilloze diepten van ondoorgrondelike geheimen verborgen zijn.
De eerste bundels hadden iets tastends. Boutens had nog
niet in alle opzichten zichzelf gevonden. Er was nog veel
vreemde invloed. Zoals hij nu het opkomend geslacht beheerst,
werd hij beheerst door de invloed van tachtig. In „Stemmen"
is hij daar echter reeds absoluut boven uit. Maar toch is hij in
deze bundel nog niet de heldere zanger van de „Vergeten
Liedjes." Hoe veel en welk een schoon begrip van de Bingen
des 'evens ook ontegenzeggelik uit dit werk blijken, als geheel
is die bundel wild, heeft iets chanties'. Misschien wel, omdat
de verwantschap tussen de twee hoofdmotieven van het aardse
leven: smart en vreugde, hem nog niet volkomen duidelik was.
Omdat hij beiden nog te veel afzonderlik voelde, al wist hij reeds
ondereenvloeiing. Misschien ook, omdat de verborgen inhoud,
waarvan ik zaven sprak, niet in de juiste verhouding stond tot
het eenvoudig gezegde, er al te sterk onder bewoog en leefde.
Maar hoe dit zij, in de „Vergeten Liedjes- heeft deze wildheid
zich opgelost in een brede rust, zoals het water van een bruisenden bergstroom, in een wijd meer gekomen, zich door verbreding en verdieping van zijn bedding gebracht ziet tot rust en
helderheid. Dit is bij Boutens de rust en de helderheid van het
steeds zuiverder begrijpen van het leven en . . . . van den dood.
Studies over litteratuur.

10
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Ook van den dood. Want steeds bij een eerste lezing verwondert men zich over het mystiese doodsverlangen, dat als
een vreemde nevel over deze verzen waast. Een verlangen naar
den dood, dat echter, wel doorschouwd, slechts is het verlangen
naar de vervulling van de belofte ener schoner oplossing van
dit schone leven.
In „Praeludidn" schrikt hij nog even terug :
„Hoe heb ik wreed verstaan
In een stil even
De pion van to vergaan
Uit dit schoon leven."

Maar in „Stemmen'', hoe geheel anders ! „Het geredde
kind", sprekende van het ogenblik, dat het leven zal wegzwijmelen in tijdeloze rust, zegt :
„Maar o de zee en o de droom
Waar ik rnij nog niet op bezinnen kon,
Maar waar ik weg uit kwam zoo traag, zoo loom,
Juist toen bet mooist begon I"

In „Lethe" het geheimzinnigge
„O blanker ziel, o roode bloed,
0 hart verdwaald daartusschen, —
Wie zal in slaap u sussen
Tezamen en voorgoed ?"

Dan het wonderschone, peinzenszware en buitengewoon
diepzinnige lied, een der schoonste gedichten, die ik ken, en
dat ik maar in z'n geheel zal citeren :
GOEDE DOOD.
Goede dood wiens zuiver pijpen
Door 't verstilde leven boort,
Die tot glimlach van begrijpen
Alle jong en schoon bekoort,
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Voor wien kinderen en wijzen
Lachend laten boek en spel,
Voor wien maar verkleumde grijzen
Huivren in hun kille cel, —
Mij is elke dag verloren,
Die uw lokstem niet verneemt ;
Want dit land van most en koren
Is mij immer schoon en vreemd,
Want nooit beurde ik hier te drinken
't Water dat de ziel verjongt,
Of van dichtbij hief te klinken
't Verre wijsje, dat gij zongt
Alle schoon, dat d' aard kan geven,
Is een pad, dat tot u voert,
En alleen is leven leven
Als het tot den dood ontroert."

Legt men hiernaast nog eens het lied, dat ik straks citeerde :
„Bij een doode", dan wordt het duidelik, dat hier geen levensmoeheid in de gewone zin het woord voert, maar juist het tegendeel : de zucht naar het weten van heel het leven, waarvan de
dood wellicht slechts een, nu nog van een groot geheim omsluierde, vorm is.
En alzo verschijnt Boutens ons als de dromende zanger van
het moderne leven, die de schrikkelike noden van alle innerlik
lijden heeft doorstaan en desondanks het leven zo schoon vindt,
dat alleen de dood hem schoon genoeg toeschijnt om het te
vOl-eindigen.

