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I. G. B. SHAW'S EERSTE OPVOEDING
De Familiekring.
G. B. Shaw werd geboren te Dublijn op 26 Juli 1856. In
het gezin Shaw-Gurley waren nu drie kinderen : twee meisjes
en dan Bernard, de jongste. De Shaws waren een uitzonderlijk
soort yolk. De vader nam het leven nogal gemakkelijk op,
lustig en lichthartig, verslaafd aan den drank, onbekwaam
om ernstige zaken of te werken. Hij was beambte aan het
justitiepaleis, nam echter zijn pensioen en opende een groothandel in granen. Maar 't bleek een mislukking : nooit geraakte hij er toe om de twee eindjes aan elkaar te knoopen;
hij was en bleef een arm man in een arm land. Doch daarover
piekeren deed hij niet, een kwinkslag... en 't was alweer vergeten. Voor hem bestond er maar een waarde in het leven:
een vage familietraditie volgens dewelke de Shaws blauw
bloed hadden. Daaraan hechtte hij zulk belang, dat hij er
een eigen motto op nahield : Te Ipsum Nosce, en op zijn
kinderen een allerstrengste toezicht uitoefende, dat ze nooit
op straat met andere kinderen uit den kleinen middenstand
speelden. Hij verafschuwde alles wat eenigszins naar << middle
class >> rook, en daar de fortuin van den << gentleman Shaw )>
zoo gering was, dat het zelfs niet voor een halve maand
de uitgaven zou hebben gedekt aan postzegels bij een groote
7

moderne firma, moest het heele gezin zich afsluiten van alle
sociaal verkeer. Een tweede Ekdal-gezin uit de Wilde Eend,
dat dood teerde op een idealen eisch! Doch Lucinda Elisabeth
Gurley, Bernard Shaw's moeder, was geen tweede Gina!
Zij was twintig jaar jonger dan haar echtgenoot, voor wien
zij om zijn drankzucht en zorgeloosheid slechts weerzin en
afkeer gevoelde. Op hun trouwreis in Liverpool kwamen de
eerste twij f els in haar op, tot ze op zekeren dag zekerheid
kreeg, toen ze bij toeval een kast opende, die volgestapeld
lag met leege flesschen. De wanhoop sloeg haar om het hart,
radeloos slenterde ze langs de dokken. Maar het was nu
eenmaal te laat!
Wat kon dan verder het huiselijk heil met zoo een echtgenoot beteekenen? << Op een avond zoo verhaalt B. Shaw
nam vader mij mee op kuier. Onderweg overviel me een
vreeselijk, ongelooflijk vermoeden en thuisgekomen fluisterde
ik moeder in het oor : Mama, ik geloof dat papa bedronken
is. Moeder wendde zich of vol walgende verbittering, terwijl
ze zei : Wanneer is hij wel ooit lets anders?
Sedert heb ik
nooit nog iets geloof d. >>
Er was vanzelfsprekend nogal eens geheibei bij de adellijke
Shaws en burengerucht kon alleen vermeden worden door in
afzondering te leven. Intusschen bleef de jonge Bernard geheel aan zichzelf overgelaten, hij kon zijn eigen weg gaan,
niemand zat iets met hem in.
In een zijner tooneelstukken zal de vader, sprekend van
zijn dochter, wel zoo ongeveer de gevoelens vertolken van
dit Dublijnsch gezin, wanneer hij zegt : << De natuurlijke termijn voor de genegenheid bij het menschelijk dier voor zijn
afkomst is zes jaar. Mijn dochter werd geboren toen ik 46
8

jaar oud was. Als ze aankomt, ben ik niet thuis; als ze jets
verlangt, kan ze 't pakken en indien ze mij verlangt te zien,
dan zeg haar, dat ik... haar vergeten ben. >>
<< Slechts de man die alleen staat, is sterk, >> beweert Ibsen
en de latere Ibsenvereerder in Engeland leerde al vroeg die
harde les, een harde les voor elken jongen, die meent dat
er buiten hemzelf geen God bestaat, die hem kan helpen.
Gelukkig miste Mrs. Shaw allerminst eigen doorzicht. Haar
zakelijkheid en nuchterheid belette, dat haar matrimoniale
teleurstelling tot verbittering oversloeg. Papa Shaw werd in
den huiskring een voorwerp van scherts en boert; zijn echtgenoote was trouwens nog een jong meisje dat, altijd streng
opgevoed door een purite1 nsche tante, maling had aan kleingeestigen dwang en valsche, sociale pretenties.
,

Muzikale O pl eiding.

Intusschen scheen de financieele toestand van 't gezin
hopeloos te zullen worden en er moest naar andere middelen
uitgezien. Een uitkomst bracht haar artistiek temperament.
Zij bezat een mooie mezzo-soprano stem en was een artiste
in het zingen; bij de onhebbelijkheden van haar man en de
verveling aan den haard vond ze in de beoefening van de
muziek een verkwikkende afleiding en tevens winstgevende
bezigheid. Aan huis werden nu zanglessen gegeven; nadat
ze zich aangesloten had bij den Dublijnschen muziekleeraar
Vandeleur Lee, werd ook aan huis druk gerepeteerd voor de
opera's, waarin zijzelf als prima donna wilde optreden. De
samenwerking werd zoo innig, dat Lee zich ter woonst bij de
9

Shaws kwam vestigen en natuurlijk ruimschoots de economic
meeregelde, hetgeen te gelegener uur geschiedde, daar intusschen de oude tante, in een vlaag van puriteinsche fijnheid,
het ongelukkig gezin geheel onterfd had.
Zoo was bier dan een << menage a trois > ontstaan de
<< driehoeksverhouding >> zooals dit Brack in Hedda Gabler,
de < onschuldige driehoek >> zooals het Frank Harris hier genoemd beef t. De kleine Bernard mocht al eens vaak meegaan
naar de opera, waar hij de meeste zangers kende uit het
portrettenalbum van zijn moeder. Wien zal het verwonderen
dat Shaw van zichzelf kon getuigen : << Voor ik 12 jaar oud
was, kon ik vele voorname muziekwerken, waaronder verschillende bekende meesterstukken, of f luiten van den eersten
regel tot den laatsten, zooals een slagersjongen music-hallliedjes fluiten kan. >> Hij kende ten minste een voornaam
werk van Handel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Rossini,
Bellini, Donizetti, Verdi en Gounod. Dat hij ze kende en
nazong, sours in den oorspronkelijken tekst, bewijst 't voorval
van eenige jaren later in het Milaneesche restaurant, waar
een gezelschap Engelschen onder Shaw's geleide was afgestapt. Geen hunner kende een woord Italiaansch en toen de
kellner met de rekening kwam, kon niemand hem verstaanbaar maken, dat zij niet een rekening maar we! 24 afzonderlijke verlangden. Wat te doen? Opeens sprong Shaw recht
en, zooals altijd snedig en gevat, viel hem een zin te binnen
uit De Hugenoten; hij riep : << Ognuno per se : per tutti it
ciel >. Het was een schaterend sukses, steeds kwamen andere
aannemers bij our te helpen lachen en, voegt hij er schalks
bij : << Sedert is mijn roem als Italiaansch scholar groeiend
gebleven. >>
10

Langs den tekst van den zang geraakte Shaw ook vroegtijdig in kennis met de letterkunde. Donizetti, Verdi en
Beethoven leerden hem Victor Hugo en Schiller; Schumann
zong hem Goethe voor; Mozart deed zoo met Beaumarchais
en Moliere, enz. Ook leerde Shaw piano spelen en was daarbij
zijn eigen leermeester met eigen vingerzetting; het was een
ellende om zien... om hooren, maar hij hield vol, zoodat hij
als slecht pianist toch al een betere begeleiding kon geven
dan menig ander. Hoe beklaagt hij later de kinderen die op
school, in een koude kamer, gedurig op de vingers getikt,
van noot tot noot verplicht worden sonaten te spelen en
ophouden met een afkeer van alle muziek en met de hoop,
dat Beethoven eeuwig te branden ligt in de hel.
Bij deze muziekoefeningen aan huffs hoorde natuurlijk ook
een grondige training in de uitspraak en de elocutie; een
betere voorbereiding kon de latere volkstribuun en schrijver
van Pygmalion niet verlangen.
Genoot Shaw nog andere opleiding?
Al zeer vroeg voelde hij veel voor de schilderkunst; hij
verlangde zeer om schildergereedschap te koopen, maar
niemand gaf hem geld en zoo moest hij zich tevreden stellen
met een bezoek aan de Irish National Gallery. << Communisme
in de schilderkunst heeft me eenige opvoeding mogelijk gemaakt, >> zegt hij.
Godsdienstige O pvoeding.

Hoe stond het intusschen met zijn schoolbezoek? Met zijn
odsdienstig onderwijs in het land van het Shamrock?
11

Shaw werd gedoopt door zijn oom, een protestantsch
geestelijke in Dublijn; de peter was maar vast aan den zwier
gegaan en toen hij niet op tijd verscheen, weed de koster
bijgeroepen in de plaats.
Zijn vele puriteinsche tantes Bernard had maar
even 14 oomen of tantes keken in 't begin scherp toe.
Deze Reverend oom was dan ook weer een bijzonder type,
zooals blijkt uit het feit, dat hij destijds onder de protestantsche geestelijken Home Rule in Ierland voorstond. De << opneming >> heeft Shaw evenmin als zijn ouders ooit meegemaakt,
alhoewel deze hem verplichtten op Zondag de kerk te bezoeken, totdat hij in zijn tiende jaar trad. Sedert heeft Shaw nooit
meer een voet in de kerk gezet. Van zijn meter kreeg hij een
nieuwen bijbel present, met verguld slot en snee, en alhoewel
hij eenigen tijd een katholieke nurse had, die hem met
wijwater besprenkelde, duurde het niet lang of men moest
hem een exemplaar van Duizend-en -Een Nacht afhandig
maken. Nooit echter werd er beroep gedaan op edele gevoelens bij het kind. Hij getuigt zelf : << Wij hadden een kindermeid, die gewoon was te zeggen dat, indien ik niet braaf was
(en daarmee bedoelde ze, indien ik mij niet aanstonds schikte
naar haar eigen heimelijk gemak) , de haan door den schoorsteen naar beneden zou komen. >> Overtuiging kon 't onmogelijk worden bij dezen scherpzinnigen knaap, die aan huffs
door zijn eigen vader in 't bijzijn der kinderen steeds hoorde
spotten met bijbel en kerkbezoek.
En er liep daar ook nog een andere oom, een oud scheepsdokter die het desnoods wat aandikte met gezouten scherts.
Van zijn vader niet van zijn moeder erfde hij die
treurige gesteltenis van den spotter met alles wat godsdienst
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is. Een staaltje verhaalt hijzelf : << Toen ik klein was, hoorde
ik zeggen over een vriend des huizes dat hij een Unitair was.
Ik vroeg mijn vader uitleg en hij, met zijn zin voor humor,
antwoordde me dat deze lieden belijden dat Onze-Lieve-Heer
in 't geheel niet gekruist werd maar er van onder getrokken
is langs de andere helling van den Calvarieberg. En als ieder
kind zou doen, geloof de ik die uitspraak au pied de la lettre. >
De bijbel beteekent voor hem weldra niets meer dan een
verzameling sprookjes, die vooral niet mogen geloofd worden.
<< Want het lezen en 't genieten van legenden maakte van Don
Quichotte een ridder, maar zijn geloof er aan maakte van
hem een krankzinnige, die de schapen doodsloeg in plaats
van ze te voederen. >> In de school beweert hij later mag
de bijbel er wel zijn als handboekje van oude kronijken, gedichten en vertelsels, even zoo goed als de reisverhalen van
Marco Polo of Goethe's Faust.
Schoolonderricht.

Shaw was eerst in de leer geweest bij zijn oom, den geestelijke, waar hij op eenige weken tijds al een groot deel der
Latijnsche spraakleer onder de knie kreeg, voor dat de eigenlijke schoolterreur voor hem inzette in de W/e.sleyan School
te Dublijn, die wel niet overeenkwam met de religieuze
opinie der staatskerkelijke Shaws, noch van de meerderheid
der jongens, doch, alhoewel het Ierland gold, toch alle protestanten eensgezind in blok opleidde tegen den gemeenschappelijken vi j and : Rome.
De twaalfjarige was onverbeterlijk lui, een nietdeug die,
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in plaats van zelf te werken, ook nog de anderen tegenhield,.
een haantje-vooruit in de ruwste spelen, die niets meer verlangde dan er uit te trekken, omdat hij meende te voelen, dat
zijn ouders hem naar school zonden om van die huispest verlost te zijn. En toen oome na enkelen tijd kwam vernemen,
ondervond hij dat zijn neef je, als netto opbrengst van al Bien
tijd schoolleven, niet enkel alles vergeten had, maar ook nog
niets nieuws had bijgeleerd. Van mathesis heeft hij altijd
een heiligen afschrik gehad; hij deed zijn werk voormaken
door een zijner makkers en toen die hem eens met algebra
bewees dat 1 2, zette zich in hem de idee vast dat er wel
ergens een schroef loszit in de algebraische kunst.
Wie herkent niet in Shaw's bokserroman Cashel Byron's
Beroep, de lotgevallen op school van den schrijver zelf? Cashel
Byron, die op school het bezoek ontvangt van zijn moeder,
een gevierde actrice. De directeur waarschuwt haar over haar
zoontje, dat wispelturig en lui is, ruw van manieren, tot niets
vaardig behalve tot sport; en dan nog welke sport?... Hij
bokst tegen iedereen in de school. Mama neemt het baasje er
wel eens tusschen in het college-parloirtje. << Ik kan Been
Latijn leeren en Grieksch nog minder, zegt Cashel haar,
waartoe dienen ze? >>
Korten tijd daarop, op een laten avond, ontvlucht Cashel
de school. Op den hoek van de straat ontmoet hem zijn
meester voor mathesis, doch voor deze kan ingrijpen, ligt hij
al knock-out op den trottoirband. Cashel trekt nu de wijde
wereld in en wordt met den tijd een beroemd vuistvechter.
Hij, de man der volmaakte physieke cultuur, bli j f t toch in
wezen een rasecht artist. Mettertijd huwt hij Lydia, een dame
van hoogen huize en een uiterst geemancipeerde persoonlijk14

heid. Het is < een gelukkig huwelijk >>.
Eigenaardig is het wel, dat Shaw nog geen neiging bespeurde tot schrijven, want alhoewel compositie in de moedertaal hem nog 't best afging op school, ondervond hij nog
geenszins in zich den drang van zijn geniaal talent; integendeel, met Cashel oordeelde hij, dat de schooljongen, die zijn
Homeros gebruikt om hem een medestudent naar 't hoofd te
slingeren, er nog het verstandigst gebruik van maakt.
Thans verklaart ons Shaw, dat hij nog zooveel Latijn en
Grieksch (hij ontcijfert U nog het alphabet) kent als...
Shakespeare en vertaalt U nog alle Latijnsche opschriften.
Overigens oordeelt hij, dat een enkel verstandig kiezer meer
waard is dan 100 personen die in hun jongen tijd slechte
Latijnsche verzen maakten. Voorts kan hij zoo gemakkelijk
Fransch lezen als Engelsch; als 't noodig is vertaalt hij U
ook wat Duitsch en wat opera-Italiaansch. Doch dit alles
leerde hij niet op school; daar leerde hij << enkel 't liegen,
vernederende onderwerping en tyrannie, vuile geschiedenissen, de wraakroepende gewoonte om over lief de en moederschap te spreken met wulpsche kwinkslagen, vender nog lafheid, spot en al de ploertenstreken, waarmee de eene lafbek
den anderen den schrik op het li j f jaagt)>. En om te sluiten :
<< Was ik intern geweest bij een openbare Engelsche school
in plaats van extern bij een Iersche, dan moest ik hier nu
wellicht nog erger schandalen aan toevoegen. >>
De Ervaringen van een Pennelikker.

In tegenstelling met andere critici van zijn tijd, als William
15

Archer en Arthur Walkley, heeft Shaw ook nooit universiteitsonderricht genoten. Wel bezocht hij nog 3 andere private
scholen ; voor de universiteit was men te arm en in 1871 zat
hij als pennelikker, later als kassier, bij 'n Dublijnsche makelaarsfirma, tevens private geldbank voor enkele zeer hooge
personaliteiten. De jonge klerk was 15 jaar oud en verdiende
18 shillings in de maand; hij bleef er tot zijn 19 jaar in 1876.
Het is wel vaker gebeurd, dat een genie zich moest ontpoppen uit de meest banale verhoudingen. Spinoza verdiende
zijn kost met lenzen te slijpen ; Rousseau met muziek te
copieeren ; Bunyan, Shaw's lievelingsauteur, was ketellapper
en soldaat; Ibsen, Shaw's voorbeeld, was ook 15 jaar toen hij
als apothekersjongen, ook vervreemd van zijn ouders, verdoken zat achter fleschjes, vijzel en mortier. << Ii n'y a pas de
sot metier, it n'y a que de sottes gens. >> Vondel eindigde zijn
leven wel waar Shaw het begon. Doch de moeite waard
blijft het intusschen om aan te stippen, dat de latere auteur
van Mrs. Warren elken dag van 9 tot 6 in een klein hokje
andermans geld te tellen zat. In een later tooneelstuk vaart
een kantoorklerk bitter uit over het pennelikkersleven, << de
ergste van al de verf oeilij ke menschenlevensverspillingen >>.
Maar hoe fier zegt hij ook : << Ik daag je uit om te zeggen
dat mijn kas ooit een farthing mis is geweest; ik mag je
rekenschap vragen, want mijn handen zijn rein. >>
Inderdaad, de Dublijnsche makelaar betreurde het erg dat
zijn jonge, eerlijke kassier in Maart 1876 heenging, want de
clienten liepen er nogal mee op en de kassier zelf beweerde,
dat hij in 20 dagen meer menschenkennis opdeed en dan
nog vooral van de aristocratic dan een Londensch auteur
kan geleerd hebben na 20 jaar uit-dineeren in de hoogste
16

kringen. De adel is ook de klasse waaruit Shaw de meeste
zijner personages gekozen heeft, de aristocratie mede met den
gegoeden burgerstand.
In 1872 had Lee Dublijn verlaten, hij verwachtte meer
sukses to Londen. Zonder Lee's bijdragen konden de Shaws
gaan bedelen; lang treuzelde Mrs. Shaw niet, of zij en haar
beide dochters gingen Lee na. Terwijl zij in Londen haar
zangonderricht voortzette, bleef Bernard alleen in Dublijn
achter met vader, totdat ook hij ten slotte in Maart 1876
moeder vervoegde, op nr. 36 Osnaburgh S. W.
Nog was in Shaw het bewustzijn niet ontwaakt van zijn
schrijverstalent, dat hem eens zou opvoeren tot den besten
prozaist, Bien Engeland sedert de laatste 100 jaar gekend
heeft. Intusschen had echter het droeve verloop van zijn jeugd
zulk een nawerking gelaten, dat niet enkel de latere leer van
Shaw daardoor ingegeven, maar ook de toon van zijn werk
sterk voorbereid werd.
Chesterton spreekt over 't strenge, puriteinsche tehuis,
waarin Shaw opgroeide, een bewering, die heel wat protest
uitlokte bij de beste Shawkenners, bij hemzelf niet het allerminst. Hij schrijft : << De legende, die mij met een gelijkenis
aan St. Paulus, St. Antonius en John Knox heeft gebrandmerkt, is een even dwaze bewering als deze dat de noordpoolbeer zijn witten pels zou geerfd hebben van zijn negerouders. >> Wel geeft hij toe, dat Ierland het eenige land is
waar het Engelsch protestantisme in zijn echten vorm voortleeft, d. w. z. protestant is daar nog gelijkluidend met antiRoomsch, terwijl John Bull in zijn eigen eiland als Anglicaan
1-7

vooral anti-Wesleyan, of anti-Methodist, enz., blijkt te wezen.
Zou nu Chesterton wel jets anders bedoeld hebben? Protestant
en puritein zijn synoniem in Ierland.
<< Ik ben de wettige erfgenaam van moeders fortuin en van
vaders schulden; ik ben opgegroeid als een zoon van Donizetti
Lucrecia Borgia. >> Shaw stamde uit een midden, waarvan de
atmosfeer enkel twee invloeden kende : de Italiaansche opera
en verder de meest volledige, onafhankelijkheid van gedachte.
De eerste maakte hem pasklaar als kunstcriticus, de andere
als bespotter van het christendom. Wij mogen vrij aannemen
op zijn woord, dat zijn verguizing van het christendom niet
aan Nietzsche werd ontleend, hoe frappant de overeenkomst
dienaangaande dan ook weze, want lang te voren hadden
vader en oom bij hem elken eerbied voor 't geloof er uit
gelachen.
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H. DE TRAGEDIE DER NOVELLEN
De eerste Jaren in Londen.

Toen Shaw als jong atheist in 1876 te Londen aankwam,
was reeds een zijner zusters aan de tering overleden. Moeder
gaf steeds zangles en verdiende den kost; vader stuurde Mn
pond per week uit Dublijn. Nu zou echter de flinke, schrandere Bernard een welgekomen hulp kunnen bijbrengen aan
het onbemiddelde gezin.
IJdele verwachting! De negentienjarige zoon wierp wel zijn
moeder maar niet zichzelf in den strijd voor het leven, want
negen jaar lang bleef hij als werklooze te Londen klaploopen
op moeders werk en beurs.
Erger, de latere schrijver gaat er fier op dat hij nooit getracht heeft eerlijk zijn kost te verdienen, nooit << die zonde
tegen de natuur van den kunstenaar >> bedreven heeft. Toch
is hij in zulke uitspraken wel niet gansch vrij van romantische
pose. Eenige maanden was hij werkzaam, in 1879, in de
Amerikaansche Edison Telephone C° te Londen, als assistent
in de etalage hall. En wat ging het demonstreeren hem goed
af! De telefoon vertrok uit de naaste kamer, maar Shaw zei
met een ernstig gezicht : << De spreker staat op 20 mijlen van
bier. >> En bij het vertrek der toevallige bezoekers verkneukelde de snaak zich in << bun onbeslistheid of er een fooi van
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afkon of niet, een kwestie die zij ofwel negatief uitmaakten
ofwel heelemaal niet, want ik kreeg nooit lets. >>
In deze betrekking leerde Shaw den rijken Amerikaan van
nabij kennen. Mr. Malone in Man and Superman is daarvan
een zuiver type.
Londen werd in de jaren '70 meer en meer tot het centrum
van den wereldhandel. Wel begon het kleine yolk aan zijn
mistevredenheid uiting te geven ; ook Ruskin, Morris, Marx
klaagden openlijk zulke erge feiten aan, dat de heele wereld
naar hen luisterde. Maar Shaw schonk hun niet de minste
belangstelling ; zelfs Gladstone en de Iersche kwestie lieten
hem onbetuigd. Van zijn 20 tot zijn 25 jaar ging zijn heele
aandacht... naar zichzelf ; hij wilde, zooals te Dublijn, zichzelf
blijven, zichzelf worden.
Onvermoeibaar bezocht hij leeszalen, openbare boekerijen;
acht jaar lang zat hij bijna dagelijks in de British Museum
Library, Hampton Court Palace, of in de National Gallery.
(In deze laatste als 't vrije toegang was.)
Een zijner vrienden was Lecky, muziekleeraar en taalkundige, die hem niet enkel op Beethoven, Wagner e.a. wees,
maar ook op ander gebied voorging. Shaw's ingenomenheid
met phonetisch schrift zeker een eigenaardigheid van zijn
tooneelstukken dankt hij aan Lecky en dezes vrienden :
de phonetici Ellis en Henry Sweet. De hoofdrol Higgins in
Pygmalion is meer dan een portret van dezen laatste. Ook
voerde hem Lecky binnen in de Londensche debating-clubs,
waarvan er vooral een, The Dialectical Society, zijn vorming
beinvloedde en hem den vertrouweling maakte van den later
zoo vermaarden economist Sidney Webb. J. S. Mill, << de
heilige van het rationalisme >>, stond hoog in eere in deze
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atmosfeer van vrijgeesterij, anti-moralisme op z'n Shelley's,
radicalisme en emancipatie der vrouw.
Shaw ging nu op in evolutionisme, in de nieuwe astronomische physica, in de schoone kunsten. Hij las uit Mill, Comte,
Malthus, Darwin, Spencer, Huxley, Tyndall en Helmholtz.
Van verre maakte hij ook het leven der grootstad mee.
Wanneer zijn vrienden hem aanzochten om bij soirees als
pianist op te treden, weigerde hij nooit. De haveloos gekleede
leeglooper had immers altijd een reservepak klaar hangen in
de kleerkast. Op die soirees leerde hij den hoogen stand
kennen ; lieden die zooveel opmaakten in een week als hun
arme pianist in een heel jaar.
Zoo leerde Shaw weldra het <( f ashionable life >> langs alle
zijden kennen; de bekrompen zwerver bleef wel niet zoo
onervaren en onwetend als zijn berooide toestand zou doen
vermoeden. Een staaltje verhaalt hijzelf :
<< Eens op een laten avond, een weinig na middernacht,
slenterde ik door Bond Street, toen een fijne dame op mij
afkwam en mij toevertrouwde dat, vermits haar laatste bus
vertrokken was, zij uiterst dankbaar zou zijn jegens elken
heer die haar zou willen helpen aan een huurrijtuig. Mijn
ouderwetsche Iersche galanterie was toen nog niet afgesleten
door leeftijd en door Engeland. Zeer beleefd verontschuldigde
ik mij op grond van het feit dat mijn vrouw (uitgevonden
voor de gelegenheid) op mij te wachten zat thuis en met de
bewering dat ik er niet aan twi j f elde of zulke lieve dame zou
gemakkelijk ander gezelschap vinden. Ongelukkig genoee
maakte dit zulk een gunstigen indruk op haar, dat ze zonder
dralen mijn arm nam terwijl ze zei : Met zoo een gentleman wil ik overal naartoe. Ik trachtte vruchteloos haar te
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overtuigen dat ze de verkeerde richting uitliep en ik moest
geweld gebruiken om haar of te weren. Ten laatste bleef ik
staan op 't einde van de straat, ik trok mijn beurs uit mijn
zak, opende ze en hield ze 't onderste boven. Toen trok ze
een erg sang gezicht... Arme meid! Zij keerde om op haar
hakken en verdween. >>
De Novell en.

Dat gebeurde in den tijd toen niemand een duit gaf om zijn
pennewerk. Want zijn leegen tijd had Shaw ook gebruikt om
novellen te schrijven.
Was het hem daarbij ernst geweest? Toen hij in Londen
aankwam was hij erg opgeblazen, ruw en arm. Zijn gemis
aan huiselijken omgang met moeder en zuster had van hem
een Beotier gemaakt, tegelijk schuchter en impertinent in zijn
optreden. Tijdpasseering voor den werklooze van 24 jaar en
de bezorgdheid om met schrijven zijn gehavende fortuin te
herstellen, zijn volgens eigen bekentenis de aanleiding geweest die hem tot de letteren dreef. Ook deden wellicht de
invloed van zijn belezenheid in Dickens en de mode iederten schreef novellen in Bien laat-Victoriaanschen tijd -- zijn
klerkenhand naar de pen grijpen.
Deze serie novellen geven zoo juist weer wat de schrijver
dacht en deed, waar en hoe hij leefde in Bien tijd, dat zij het
getuigenis brengen van een onoverkomelijken drang om uiting
te geven aan de mistevredenheid en den haat van den schrijver
voor de sociale ongelijkheid en de hypocrisie der maatschappij.
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Owen Jack, de held uit de novelle Love among Artists, is
de schamele maar uitdagende pianist Shaw zelf ; Marian, de
heldin uit de novelle The Irrational Knot, is de jonge aristocratische dame van de soirees, zooals haar echtgenoot Conolly
weer essentieel Shaw zelf voorstelt.
In de novelle Cashel Byron's Profession uit zich de boksenthousiast Shaw, die in dezen tijd, onder invloed van een
vriend, een regelmatig bezoeker werd van de bokswedstrijden,
en hij beluisterde ook weer zichzelf in die allervermakelijkste
bladzijden van kap. 29, waar Cashel een rede houdt over
Wagner en Beethoven in termen der boksliteratuur, versch
geput uit de lezingen in het British Museum.
Feitelijk ontwikkelden deze novellen altijd hetzelfde problema, dat als vanzelf opkwam bij een behoeftigen, jongen
autodidact : << Wat zou mijn huwelijk zijn met een dame uit
de hooge wereld ? >> Het antwoord op die vraag klonk uit de
novellen luid op, uit de toestanden en de leer die de personen
verkondigen. Dit was de waarschuwende theorie : het huwelijk, zooals de conventies het ons opdringen, met volledigen
klassenstrijd, kan alleen dan vernietigd worden, indien eenige
durvers met sterke persoonlijkheid in de novellen waren
het vooral de vrouwen die durfden van zich afschudden
willen de obsessie van familie, van positie, van princiepen,
in een woord, indien ze de klassen-endogamie of schaf f en
willen.
Elk jaar geraakte een novelle klaar; in 't geheel schreef
hij er vijf. Elken dag 5 pagina's quarto pende hij neer, hield
dat 4 jaar vol en geen enkele zin was zonder zorg geschreven.
Dan werd 't telkens een gejaagd zoeken naar een goedwilligen
uitgever, maar steeds ook bracht de postbode de handschriften
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terug met een definitief : Neen, te grimmig, te onbelangrijk,
te onwaarschijnlijk. Alles in alles liep hij zoowat 50 a 60
blauwtjes op!
Waar ging het eigenlijk over in die novellen? Het was
moeilijk om zeggen, want er zat nauwelijks een intrigue in
en de schrijver zelf vergat bij 't opstellen tot tweemaal toe
den draad van 't verhaal. Hij kreeg intusschen ook eens de
pokken en dan moest hij terugblaren om te zien waar het
ook weer over ging.
Cashel Byron's Profession is de beste zijner novellen. Ze
vond ook veel beteren of trek dan de andere ; de tendenz komt
er minder scherp in uit, het verhaal des te beter. Bij de romantische lotgevallen van den bokser ontbreekt zelfs niet de rijke
Amerikaansche oom die, onbekend aan zijn behoeftig neef je,
zoo opeens de deus ex machina wordt in het minnehof van
de edele dame Lydia. En Bashville dan, de wonderlijke Bashville, de onderworpen lakei die verliefd geraakt op zijn
meesteres en mededinger wordt van den adoniseerenden
bokser! De episode van dezen knecht heeft Shaw later omgewerkt tot een tooneel-parodie in blanke Shakespeare-verzen,
in The admirable Bashville.

De andere novellen kenden de knepen niet voor de populariteit; zij zijn eer beleerend dan vermakelijk, en de satire
die er in verwerkt is stootte velen tegen de borst. Maar voor
de kennis van een modern jongmensch dat, verloren in de
grootstad, mistevreden piekert over alie maatschappelijke
instellingen, zijn ook deze verhalen zeer belangrijk.
Voor Shaw zelf beteekende de afwijzing van zijn eerste
proeven in de letteren een kostbare waarschuwing. Hij vatte
een levenslangen afkeer op tegen romantische verhalen.
24

Novellen schrijven gold voor hem nog nauwelijks meer als
kunst. Hij parodieerde eens in breedsprakerigen novellenstijl
het achtste tooneel uit Macbeth (5e bedrijf), en besluit :
Zoodra ook mijn vermogens wat meer verkwijnen, ga ik
heusch weer novellen schrijven.
Intusschen hadden die novellen een zeer eigenaardig verloop.
Nadat nu ook de vij f de novelle terugkwam van den uitgever, die er zelfs zijn beklag over maakte dat hij zijn censor
voor niemendal had moeten betalen, gaf Shaw het novellenschrijven op. Het onverwachte gebeurde toen met deze eerstelingen.
De opleving van het socialisme in de tachtiger jaren in
Engeland viel er samen met een actieven aangroei der Trade
Unions. Er werd een drukke propaganda gevoerd in allerhande
tijdschriften en stuiversmagazijnen; maar vermits de heele
kwestie dan wordt het betalen van den uitgever, schieten de

medewerkers er meestal bij over en dan wordt de afval van
het bedrijf in casu onleesbare novellen een heerlijke
uitkomst. Nu kon Shaw zijn volgeschreven vellen achter elkaar
uit 't pakpapier te voorschijn halen en naar den drukker brengen om de oningevulde ruimte van de tijdschriften te bez etten ;
't leek zoowat op het toedekken van blinde vensterruiten met
bruin papier!... En Shaw schepte maar steeds uit voor de uitgevers. Hij begon met de laatste novelle en werkte zoo in
een kreef tengangetj a terug naar de eerste. Alleen de allereerste novelle is toen niet verschenen : ze was al half opgevreten door de muizen.
De novellen trokken onmiddellijk de aandacht. De dichter
William Morris, die toen volop bezig was met de vertaling
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der Odyssea, had met belangstelling maand aan maand de
inzending gelezen. << Het is altijd gemakkelijker een groot
man te behagen dan een kleinen, >> zei Shaw. Evenals Morris
zich sedert 1885 aan het socialisme interesseerde, was ook
Annie Besant in datzelfde jaar tot het socialisme overgeloopen
en stelde tot vrije beschikking het tijdschrift dat zijzelf, ten
dienste van de vrijdenkersbeweging van haar vriend Bradlaugh, uitgaf en bekostigde. Annie Besant had de gewoonte
om de medewerkers aan haar tijdschrift te betalen, een
soort verborgen aalmoes aan behoeftige jonge propagandisten.
Shaw stuurde twee novellen in. De << diepzinnige >> kritiek,
die niet eens bemerkt had dat Shaw retrogradeerde met zijn
uitgaven, wees op de vorderingen die de jonge auteur maakte,
zijn vaster meesterschap, fijne kunst, klaarder vorm, zijn rijper
inzicht in het leven, enz., enz. Juist iets voor Shaw, die altijd
beweerd heeft dat in zake kunst de << hooge kritiek >> werkelijk
niet van toeten of blazen afweet.
Hoe dit zij, in de eerste jaren der socialistische beweging
vonden deze novellen met sterk propagandistische strekking
veel aftrek.
Bij de jongeren Bingen ze er in als klokspijs en voor Shaw
waxen ze de gelegenheid om voor het eerst kennis te maken
met de << sociale ketterij >>.
In 1888 was Shaw nochtans aan een zesde novelle begonnen
en leverde later nog enkele, korte verhalen. Een deter bracht
hem een prijs van duizend dollar op, Bien een Amerikaansch
uitgever, buiten weten van Shaw, had uitgeloofd voor het
beste werk in dat jaar. Shaw stuurde hem het geld terug en
schreef : << Hoe weet gij of dit het beste is? Zijt gij de posteriteit? of het verdict der geschiedenis ? ... Ik stuur U den cheque
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terug. Indien gij het nuttig oordeelt om die som te besteden
aan een graftombe voor N. (den uitgever) dan zal ik verheugd zijn er het grafschrift bij te leveren, waarin ik mijn
best zal doen om aan zijn reusachtige verwaandheid recht te
doen wedervaren. >>
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III. DE FABIAANSCHE SOCIALIST EN CRITICUS
De Socialist.

Op een avond dat hij als naar gewoonte van de eene vergadering naar de andere zwierf, gebeurde het dat Shaw een
Amerikaan hoorde uitleggen : hoe San Francisco in rijkdom
en weelde toenam, terwijl armoe en ellende bij het yolk tierden : Progress and Poverty! Die man was Henry George. Hij
maakte van Shaw een communist.
Voortaan zat er een roodharige jonge man, in sjofele kleeren, dag aan dag in de leeszaal van 't British Museum; hij
studeerde tegelijkk Tristan en I sol d e en Marx' Das Kapital,
dit laatste <<a coups de dictionnaire >, want er was enkel een
Fransche vertaling voorhanden. Shaw jubileerde : de emotioneele kracht van het marxisme had zijn zedelijke koelheid
ontdooid.
Bij die eerste socialisten trof hij geestgenooten aan, menschen die voor de maatschappij dezelfde nivelleering der standen eischten als hij in zijn ongelukkige novellen : The Irrational Knot en Love among Artists.
Op een der vergaderingen voerde Shaw het woord over
socialisme. Zijn laatste novelle en de studie van Marx hadden
hem daartoe aangezet. Bij die vergadering was nu ook Annie
Besant tegenwoordig en Shaw's optreden trof haar zeer
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ongunstig. Een excentrieke, jonge man van achter in de twintig, gekleed in een pak van strenge snit, een afschuwelijk
leelijk rokkostuum in grof geweven wol, met een kin omlijst
door een vurigen baardrand, een borsteligen knevel op de
bovenlip en aan zijn onderlip een enkel, hel kuifje. Hij scheen
haar een verbitterd wanhopige, die zichzelf graag voorstelde
als een schurk, Bien avond betitelde hij zich een leeglooper. Annie Besant gaf zelfs uiting aan haar antipathie in
de pers. Later zag ze in dat zij ongelijk had.
De roezige verschijning, die haar zoozeer had ontredderd,
trok nochtans meer en meer de aandacht. Buitengewoon lang
en smal, slordig en haveloos gekleed, schreed hij met groote
stappen naar het verhoog of stond daar rechtop in voile,
slanke lengte met in zijn uiterlijk een uitdagende beslistheid,
die des to hoekiger werd naarmate zij het resultaat was van
een onstuimige poging om de inwendige schuchterheid to
verdringen. Hij had jets van Ibsen's Stockmann uit De Vol k.svijand, en oordeelde als deze dat men << nooit zijn beste kleeren
moet aantrekken, wanneer men voor Vrijheid en Waarheid
strijdt. >>
Dat Shaw en zijn kameraden het al niet zoo heel nauw
namen met hun kleeding, ergerde sommigen vooral de
dames uit hun kring heel veel. Eens op een avond hield
Mrs. Bland zelfs de jonge mannen tegen in de hall van haar
huis, haalde naald en draad en herstelde stante pede den
gescheurden winkelhaak in de mouw van een hunner.
Van Shaw's uiterlijk gewagend heeft Sidney Webb eens
gezegd : << de roode vlag heeft hij op de punt van zijn kin
gespijkerd >>. Zooals Van Deyssel getuigde van Domela
Nieuwenhuis : << er is een roode weerschijn in zijn fanatieke
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oogen... zijn droomen en verbeeldingen van een aanstaanden
bloedstrijd ademen de kamer in door zijn oogen >>.
De Fabianist.

Shaw bofte er echter mee, dat hij niet bij de revolutionnaire
agitators aanlandde maar wel bij de Fabian Society, de socialistische vereeniging voor ontwikkelden en meer bezadigden;
de naam zelf was overigens overgenomen van Fabius Cunctator.
Die Oxford-lui vonden weliswaar genoegen in Bien jongen,
pittigen, scherpen Ier, die altijd een geestigheid klaarhad,
maar toch nog zoo onbeholpen en weinig critisch aangelegd
scheen. Doch Shaw hield vol, hij bestudeerde vlijtig de economie schier de eenige wetenschap die er tot nu toe bij overgeschoten was —, liep alle studiekringen, debatvereenigingen
en private clubs binnen, woonde geregeld alle studievergaderingen der Fabians bij, vatte zelfs de studie aan der dif f erentialen, werd aangesteld als hoofdopsteller van de tracts die
de Society geregeld uitgaf en daar onderwijzen de beste
methode is om zelf te leeren, ging er geen avond voorbij of
Shaw stond ook nog in Hyde Park Corner of ergens op een
platform, op een omgekeerde ton of op den trottoirband, het
yolk der duistere achterbuurtjes toe te spreken.
Twaalf jaar lang hield hij gemiddeld drie lezingen per
veertien dagen, durende van een tot vier uur en gewoonlijk
zonder hoop op geldelijke vergoeding. In Hyde Park hield
hij eens een rede van anderhalf uur in den druipenden regen...
voor 6 politieagenten, uitgezonden om hem of te luisteren.
M,

Eens op een meeting riep een tegenstrever luide : << Mannen,
luistert niet naar hem, hij is een betaald agitator. >> Shaw
keerde zich om en op staanden voet stelde hij voor om zijn
honorarium of te staan tegen 4 pond. De opwerper weigerde.
Toen bood Shaw telkens een lager som : 2 pond of. . . 1 pond,
of 10 shillings... 1 shilling, sixpence... Shaw had enkel zijn
spoorkaartje betaald gekregen.
En dat was met hem een vaste regel.
Bij de Fabians was Shaw het << enfant terrible >>!
Niemand zou het hebben aangedurfd om op de vergaderingen een rhetorischen toon met meetinglyriek aan te slaan,
of hem werd onmiddellijk aan 't verstand gebracht dat hij
hun en zijn tijd er mee verkwanselde. De debatten bij de
Fabians klonken altijd erg critisch, schamper en spotziek. De
geest der zelfbespotting, zoo eigen aan de Shaws, was hier
op alle wapenbroeders overgeslagen.
Door den omgang met de voorzichtige, idealistische
Fabianisten vooral Sidney Webb was er heel wat veranderd in Shaw. Hij had sedert lang ingezien dat Marx'
waardetheorie geen steek hield. Voor de vermaarde Fabian
Essays in Socialism, het mooie <<Kerstboek voor 1889>>, leverde
Shaw het leeuwenaandeel; Marx werd er niet eens in vermeld,
en de marxistische theorie over klassenstrijd en meerwaarde
eenvoudig genegeerd.
Er moge sedert 1889 veel veranderd zijn in de economische
en sociale toestanden, toch blijven die Essays buitengewone
belangstelling wekken. Er volgden herhaaldelijk nieuwe uitgaven met oplagen van 20.000 , en voor elke nieuwe
editie schreef Shaw een ander voorwoord.
De Essays werden in 't Nederlandsch vertaald o.a. door
31

wijlerl F. M. Wibaut, die er zijn roeping tot de sociaal-democratie aan toeschrijft.
Midden den zwarten nood der woelige dokwerkersstaking
in 1889, enkele jaren slechts na de opstootjes en gewelddaden
van Bloody Monday (8 Febr. 1886) en Bloody Sunday (13
Nov. 1887) , is dit werk zeker epochemachend geweest. De
Essays leverden toen inderdaad het bewijs, dat de sociale
hervormingen geen catastrophale oplossing van geweld en
vernieling beteekenen, maar een gewone constitutioneele
evolutie, waaraan de gezonddenkende burgerman en de
<< clergy >> gerust konden meedoen.
Dezelfde taal sprak Shaw in zijn voortref f elijkste tract
impossibilities of Anarchism, van 1891.
Bij de Fabians had Shaw weldra de leiding in handen. Zijn
tijd, zijn beste krachten, zijn letterkundig talent heeft hij
jaren en jaren belangloos ten dienste gesteld. Bijna al de
tracten zag hij regel voor regel na; niemand heeft hem ooit
om een lezing of voordracht verzocht, of hij kreeg voldoening.
Men staat verwonderd over die groote bedrijvigheid : zoo b.v.
in 1890-91 verschenen 10 verschillende tracten, 20 in 1891-92.
In 1891 -1892 gaf de Society zoo wat 3339 lezingen, hetzij in
Londen, hetzij in de provincie.
De Fabians gingen nog een stag verder. Bij elke verkiezing
tot eender welke partij
stonden ze klaar om de kandidaten
een programma van sociale hervormingen
deze behoorden
behendig op te dringen, zonder ook maar Bens het woord
te gebruiken. Toen de
toen nog taboe
< socialisme >>
wet van 1888 de L. C. C. (London County Council) voor het
bestuur van Groot-Londen instelde, wisten de Fabians de
prakti j k der gemeente-ondernemingen op groote schaal door
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te drijven.
Zelf bleef Shaw 6 jaar lang lid van den gemeenteraad
van St. Pancras London. Zijn ervaringen heeft hij uiteengezet
in zijn boek The Common Sense of Municipal Trading.
De Criticus.

In zijn vrije uren lag er nog zijn heele werk als journalist
op hem te wachten. Want om den schoorsteen te doen rooken,
had hij gaarne van William Archer en Annie Besant een
aanstelling als criticus aan verschillende bladen aanvaard.
Eerst als schildercriticus. Er was heel wat loopen mee gemoeid naar de verschillende exposities, musea, academies.
Weldra kwam Shaw in aanraking met Morris. Al stond deze
geniale kunstenaar niet in de gelederen der Fabian Socialisten,
Loch is zijn invloed op Shaw buitengewoon groot geweest.
Voor Shaw gold Morris als de oude, wijze patriark.
In 1888 werd Shaw binnengeloodst als muziekcriticus bij
een liberaal blad. Dat beteekende een bijna dagelijksch bezoek
aan schouwburgen en zalen, van klokslag drie uur 's namiddags, wanneer de concerten aanvangen, tot middernacht, wanneer de opera eindigt. Shaw's voornaamste verdienste als
muziekcriticus is geweest zijn Wagner-kruistocht, o.a. in zijn
meesterlijke alhoewel erg tendenzieuse ontleding van
den Nibelungen Ring : The Perfect W/agnerite.
Vier jaar lang bleef hij recensies over muziek schrijven,
doch hij had intusschen reeds verschillende tooneelwerken
klaar, die bij de opvoering heel wat stof hadden opgejaagd.
Het gevolg was echter dat de tooneelschrijver Frank Harris
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met een voorstel aandrong en Shaw in 1895 tooneelcriticus
werd aan Harris' eigen blad, de Saturday Review.
Zichzelf had Shaw den toegang moeten banen, vroeger
reeds als novellist, nu weer als dramaturg, tegen heel de
traditie in der 19 -eeuwsche schouwburgen. De tegenstrevers
konden er dan ook niet op rekenen, dat over hen en hun werk
een serie lofartikelen zou verschijnen in de Review, veel minder dat de bijdragen niet zouden gelijken op een strijdlustigen
uitval, die heelemaal niet naar de lamp rook en des te vreeselijker was naarmate hij gerugsteund werd door een glansrijke
praktijk in Londen's schouwburgen. De uitgevers verwachtten
van hun journalist dat hij ook al eens de huik naar den wind
zou hangen, maar zoo meende de criticus het niet; hij begon
met de anonymiteit op te geven en pende zijn oordeel neer,
onpartijdig, geestig, origineel.
Niemand had ooit zoo een critiek gelezen. Nog tintelen
die volzinnen van de vreugde, waarmee ze werden neergeschreven. Simpele taal was het, zonder houterige pedanterie
noch technischen ballast. Er waait een frissche wind door! Hoe
pittig en geestig wist die G. B. S. van zich of te bijten! Met
de punt van zijn pen baande hij zich een weg door de laatste
verdedigers van het 19e-eeuwsche tooneel en wierp sommigen
in de gracht. Na korten tijd had hij de reputatie verworven,
welke Copperfield in Dickens' verhaal werd toegevoegd :
<< Take care of him : he bites >>.
Intusschen schertste Shaw er maar op los met lichtzinnige
dartelheid, zoodat de schoolpedanten, << die academische afschrijvers van fossielen >>, verstarden van verontwaardiging.
<< Het is een grap, zeiden ze, die G. B. S. kent er niets van. >>
Maar de echte grap was, dat die er alles van kende!
8
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Shaw ging nu eenmaal uit van het princiep << dat de aan!
dacht die aan een critiek gegeven wordt, in rechtstreeksche
verhouding staat tot haar onverteerbaarheid >>. Het wonder is,
dat zijn critiek onverteerbaar was en niet ongenietbaar werd.
De uitgave van zijn dramatische critieken vult 5 banden :
Our Theatres in the 'Nineties (3 vol.) en Dramatic Opinions
and Essays (2 vol.).

Zijn critiek is hoofdzakelijk de verheerlijking geworden
van Ibsen's werk. In den Noor erkent Shaw den nieuwen
realist, den vri j en Olympier, die tot het uiterste durft doordenken, den philosoof van de intellectueele en moreele emancipatie, den revolutionnairen tooneelschrijver. Tusschen zijn
critische nalatenschap behoort dan ook allereerst Shaw's Quintessence of I bsenism te worden vermeld.
Dit fijne boek bevat de quintessence van Shaw's leer; het
is het programma en de synthesis van zijn eigen theorieen,
het grondplan waarop zijn geheel systeem is opgebouwd en
waarvan hij nooit meer is afgeweken. Persijn mag wel zeggen
in zijn boek 1 bsen, dat Shaw's Ibsenvereering grillig en sceptisch is; zij is de formuleering van Shaw's eigen geloofsbelijdenis.
Wagner, Ibsen.

Deze twee kunstenaars brachten inderdaad voor Shaw de
zelfde boodschap aan : vrijheid van den wil! Idealen zijn
leugens! Volledig mensch zijn is, een aanhoudenden strijd te
leveren tegen de heerschende denkbeelden!
Wagner zoo oordeelde Shaw had met Siegfried's
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!even het gansche bestel der wereldorde samengevlochten.
Want Goethe's waarschuwing in Iphigenie au f Tauris dat
Von ' der Gewalt, die alle Welt bindet,
befreit der Mensch sich, der uberwindet,
had ook Siegfried ingevolgd. Siegfried durfde bij Wagner
door het hellevuur heen, dat leugen en illusie hadden opgezet;
hij bereikt de toppen van den berg der verlichting; hij doet
wat hij verkiest en schept daardoor orde; hij paart heldenmoed aan een alleen-zichzelf bewusten wil, vrij van wettendwang en godenvrees ; hij is een volmaakt protestant.
Voor Shaw was Wagner kunstenaar en denker, uitbeelder
en ziener van Samuel Butler's evolutieleer : dat waar een wil
is, er ook een weg is; dat de sterke wil om er te komen de
eenige natuurkracht is waardoor de evolutie naar lets beters
kan beginnen.
En thans vernam Shaw ook Ibsen's boodschap, in Nora, in
Hedda Gabler, enz. : de verheerlijking van den Uebermensch
in zijn krachtig willen, van den opstandeling die zijn wil om
te leven, zijn zucht naar volledige vrijheid en levensuiting als
een voldoende reden beschouwt voor zijn verzet tegen zedenleer en plicht. Bij Ibsen vooral vond Shaw het Nieuwe
Tooneel, dat niet wordt opgebouwd maar langzaam 'losgroeit
uit de intuitie van den kunstenaar.
Nog verder ging Shaw in zijn Ibsen-bewondering. Op Een
Po p penhuis zal hij zich beroepen om de zuiver didactische
strekking aan elk tooneelstuk op te dringen. De schouwburg
is voor hem beide kerk en volksschool, het spreekgestoelte
voor de verkondiging der nieuwe stroomingen, de openbare
tribune met onbeperkte vrijheid van gedachte, woord en uit36

beelding.
Dramatische kunst mag nooit aangenaam tijdverdrijf en
ontspanning voor den toeschouwer worden, maar een leerschool van levensdurf. Als het gordijn valt, wil Shaw graag
hooren fluisteren onder de toeschouwers, hetgeen iemand in
zijn Pygmalion zeide : << Als we nog langer naar Bien man
luisteren, blijven er ons geen convicties meer over. >> Bij Ibsen
ontdekte Shaw dat de innerlijke strijd van den vrijen menschenwil, om zich in het dagelijksch leven van den dwang
van plicht en moraal los to vechten, de stof kan worden voor
een tragedie; bij Ibsen voelde Shaw dat hijzelf voor dit drama
geboren was.
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tV. TOONEEL MET MAATSCHAPPELIJKE SATIRE:
PLAYS PLEASANT AND UNDPLEASANT
The Three Unpleasant Plays.

In de jaren '80 genoot Ibsen al wereldf aam. Engeland
trachtte weliswaar nog altijd met schelden en afbreken den
grooten Noor van de planken te houden. Archer had als
criticus een gansch Schim p f -Lexikon samengesteld van al de
banvloeken in de Engelsche pers verschenen. Shaw zag eindelijk toch Een Poppenhuis opvoeren. Het stuk overweldigde
hem, hij geraakte er niet over uitgepraat, schreef er zelfs een
vervolg op. Opnieuw flakkerde zijn belangstelling op, toen
het pas gestichte Independent Theatre ruim de vensters openzette voor de nieuwe strooming, de opvoering van Hedda
Gabler aankondigde en daardoor een vinnig persdebat uitlokte.
Reeds in 1885 had William Archer, de enthousiaste Ibsenvertaler, Shaw er toe overgehaald om met hem mee te werken
aan een tooneelstuk. Archer zou de intrigue leveren, Shaw
den dialoog. Maar hun opvattingen over tooneel strookten
niet : na het eerste bedri j f was er nog steeds niets van de
intrigue te hooren, na een paar bladzijden van het tweede was
het heele verhaal al opgebruikt en kwam de jonge tooneelist
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nieuwe stof vragen. De samenwerking mislukte. Archer hield
aan de mechanische constructie naar Scribe, Dumas en Augier;
Shaw echter beweerde dat een stuk moet groeien uit het leven,
zonder intrigue.
Shaw begon dan maar op zijn eentje. Hij wilde aantoonen
hoe, naar het woord van Stockman uit De Volksvijand, ons
heele gezelschap teert op een leugen ; hij wilde eerst de allerschandelijkste sociale gruwelen op zulke wijze aanklagen, dat
de blaam zou vallen niet op de individueele karakters maar
op de gansche maatschappij en haar structuur, op alle burgers
tegelijk. Zoolang de economische verhoudingen niet veranderen kan alleen een hypocriet de schuld der wantoestanden
een bepaald persoon in de schoenen schuiven. De kwaal is
zoo algemeen, dat alleen de publieke opinie de krotten kan
wegruimen voor menschwaardige woningen (thema van
Widowers' Houses), dat een dwaze huwelijkswet aan de
trouwlustige vrouw geen andere uitkomst overlaat dan
jaloerschheid, onwaardige, laf f e intrigues.., of gedwongen
celibatair leven (thema van The Philanderer), dat zelfs Mrs.
Warren's Profession (titel van het derde stuk) in haar << huizen
te Weenen en te Brussel >> door de economische wanverhoudingen verklaard, zoo niet verontschuldigd worden kan.
Maar Shaw begreep algauw dat hij op Bien weg niet kon
voortgaan. De lieden gaan nu eenmaal naar den schouwburg
uit ti j dverdri j f en verstrooiing en niet om er een Fabiaansch
tract te hooren commenteeren. In zijn eerste stuk had Shaw
zelfs bord en krijt op het tooneel willen brengen voor een
lesje in de economie! Ook had zijn cynische aanklacht tegen
de maatschappij heel wat kwaad bloed gezet.
Shaw's eerste stuk was het succes van een schandaal; zijn
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tweede werd afgewezen als niet plankvaardig; zijn derde, al
bereikte het ook do hoogte der echte tragedie, werd door de
censuur verboden.
The Four Pleasant Plays.

Een ander had bij dit alles gewanhoopt; Shaw niet. Na
deze << drie onprettige spelen >> zou hij dan maar het blijspel
beproeven met << vier prettige spelen >>. Maar dan natuurlijk
het blijspel der werkelijkheid, dat onbehaaglijk stemt, het
hart toesnoert, het ideaal verwoest, cynisch spottend met de
begrippen van fatsoen, eer, moraal en opof f eringsgeest
<< waarmee de menschen zichzelf en elkaar paaien >>.
Hij voerde eerst een snort komischen Hamlet op, die maar
menschelijk wordt zoodra hij van zijn dwaas-heroisch voetstuk
van militarist en patriotard wil afstappen naar den of f en
grond, waarop het schalksche kwatta-soldaatje met zijn gezond
verstand beweegt. Een beter anti-militaristisch blijspel dan
Arms and the Man, een raker satire op het << Arma Virumque >
kan niemand uitdenken.
In het volgende stuk tastte hij de Napoleonvereering aan.
Hij voerde in The Man of Destiny Bonaparte zelf op, doch
maakte van hem een ruwen Corsikaanschen Peer Gynt, poseur
en druktemaker, wien alle middelen welkom zijn.
In een derde stuk verbond hij de tragiek van het gezag aan
de geestige klucht en de satirische charme van een jongen
tweeling, broer en zuster, en aan de melodieuze voornaamheid
van een hotelknecht : You Never Can Tell. Waarlijk : to kunt
't nooit weten, de natuur lacht met al de vormen van f atsoen

en moraal door de maatschappij aan den goeden stand opgelegd.
Aan het comische, ja het potsierlijke ontbrak in die stukken
niets, de lieden konden Bien Shaw eenvoudig niet ernstig
opnemen. <<'n Rare kwast, die G. B. S.> zoo zei men,
maar niemand had er erg in dat, terwijl de schouwburgen
het uitschaterden bij zijn rake zetten, de auteur zelf ergens
in een donkey achterbuurtje voor het yolk te preeken stond.
De critiek haalde minachtend de schouders op voor zoo een
clown, de toonaangevende schouwburgen van de Metropolis
wezen dit soort tooneel met misprijzen af, want die Shaw
schreef tooneel dat meenden ze geen tooneel was en
de meest elementaire regels der kunst in den wind sloeg.
Zoo sprak men. Maar Shaw bood zijn meesterstuk Candida
aan (uit de Four Pleasant Plays) .
Candida.

Inhoud : De jonge man, Eugene Marchbanks, van adellijken bloede maar verstooten door zijn familie, is als vriend
opgenomen in het huis van Dominee James Morel!. Nog
slechts 18 jaar oud, schuchter en weekhartig, kan Marchbanks,
de gevoelige dichterziel maar met diep inzicht en edele inborst,
niet weerstaan aan de bekoorlijkheid van Morell's jonge
vrouw Candida. Hij bemint haar. De clergyman, nogal oploopend van aard en vol zelfvertrouwen, gevoelt een geweldigen aandrang om het meepsche ventje op straat te gooien
met ruw lichamelijk geweld. Wat hem tegenhoudt is de overtuiging dat de sympathie van elke vrouw van natuurwege
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gaat naar het slachtof f er van physieke brutaliteit en ten laatste
handelt hij < zooals elk verstandig man zou doen als zijn
huishouden bedreigd wordt > : hij verzoekt zijn vrouw om te
willen uitwijzen welke man de plaats zal innemen, die maar
groot genoeg is voor een. Morell begrijpt dat, indien Candida
den anderen kiest, hijzelf zal moeten wijken, huwelijksband
of niet.
De strijd tusschen de twee mannen wordt de gelegenheid
om twee opvattingen tegenover elkaar te plaatsen. Voor
Morell, den zelfvoldanen conferencier van alle meisj esvereenigingen en socialist op den koop toe, beteekent het huwelijk niets meer dan de intieme relatie van sentimenteele
domesticiteit; hij bemint Candida omdat zij zijn leven behaaglijk en gezellig maakt, zoodat hij vrij en onbelemmerd
een ijdel succes als redenaar kan najagen. Twij f el en angst
bevangen hem slechts op 't oogenblik, dat hij vreest Candida
te zullen verliezen : en wat ging er dan van hem geworden?
Die zelfzucht juist vervult den dichter met afschuw, den
dichter die met zijn goddelijk inzicht de vrouw begrijpt.
Candida bemint haar man niet om zijn redenaarstalent;
Morell den windbuil in zwarten jas, den gesticuleerenden
preeker veracht Candida zooals David's vrouw deed in den
Bijbel. De vrouw bemint onze ziel en niet onze dwaasheden
en ijdelheden; in den man ziet ze enkel iemand die haar
kinderen geeft, iemand voor wien zij zich kan opof f eren.
Morell's leven was al egoisme geweest; de vroegere vertroeteling der familie verwacht nu ook weer van zijn vrouw
comfort in huis en bewondering voor zijn pralerig gepreek.
Zijn leven was enkel zelfbehagen, zijn liefde enkel enge zelfzucht. Als echter Morell voelt hoe Candida's medelijden en
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teederheid van nature warm uitstralen naar de onbeholpen
geringheid van den zwakken, eenzelvigen Marchbanks, die
nog nooit van iemand begrip noch liefde kreeg, zelfs niet van
zijn moeder, op dat oogenblik wankelt zelfs Morell in zijn
zelfvertrouwen, zijn sterkte en zekerheid ontzinken hem en
uit de diepten van zijn ellende en hulpeloosheid ontsnapt een
kreet om redding en steun : Candida!
Maar dat is ook het uur der vrouw; nu kan ze kiezen tusschen de twee en zich geven. << Ik geef mezelf aan den
zwakste van de twee. >> Ze kiest haar man, Morell, die, toen
hij bezweek onder den last, blijken deed dat ook hij zijn
vrouw wez enli j k lief had.
Dit stuk van 1894E maakte furore in zijn tijd. De << Candidamaniakken >> in Amerika natuurlijk brachten het tot
150 consecutieve uitvoeringen. In 1937, bij de Parijsche tentoonstelling, koos Engeland het weeral uit als best geschikt
om in het «Theatre des Champs-Elysées >> het hedendaagsch
Engelsch drama to vertegenwoordigen.
In weinige stukken inderdaad ontroeren de waarheid en
diepe menschelijkheid ons in die mate als hier de zielestrijd
en de loutering van Morell ons medesleepen.De onverzoenlijke
critici noemden Shaw een samenstel van hersenen zonder hart:
<< Je kan zijn verstand hooren denken >>, maar in Candida
trilde een diep ontroerd menschelijk gevoel in het aanvoelen
van de subtiele wezenheid der vrouwelijke liefde voor den
man. In den spiegel van zijn kunstwerk heeft Shaw dit weergegeven, zelf meegesleept in de jaren zijner verkeering door
zijn geinspireerde onopzettelijkheid, die uit het hart opwelt
en tot het hart doordringt lang voor dat hij het ontwikkelde
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tot een prozaische verwoording van zijn hersenen. Onvermijdelijk echter voert de schuchtere vizie van Candida ons
naar de dogmatische verklaringen zooals in You Never Can
Tell, vooral in Man and Superman. Die spontane, half -onbewuste aanvoeling van de beteekenis der sexueele attractie
draagt er vooral toe bij, dat juist Candida een hoogstaand
kunstwerk is geworden, niet to zeer overladen en ontzenuwd
door de redeneerzucht van den debater, maar vrij opgeschoten
uit de inspiratie van den kunstenaar.
Door de beperktheid der personen, 6 ten getale, door den
eenvoud van tooneelschikking, tijdruimte, de soberheid der
handeling en der ontknooping, gepaard met de diepe actie
naar binnen die leidt naar onderling begrijpen en niet, als
b.v. in Othello, naar ontbinding, wordt Candida het meesterwerk van Shaw, een model zijner tooneeltechniek, een klassiek
meesterstuk tevens. De 3 karakters, Candida, Marchbanks en
Morell, behooren tot de beste van zijn werk. Zijn Candida,
de teere, wijze, goede << f emme selon Titien >>, scheept den
afgetrokken droomer of en behoudt onze voile sympathie en
vereering. Morell wekt ze uit zijn laatdunkende genoegzaamheid, Marchbanks uit zijn droomerige dichterlijkheid naar de
werkelijkheid. Zij doet het met waardigheid en met zin voor
humor tevens : een verfijnde gemoedelijke humor die den
hooggedragen zielestrijd dempt en een indruk van knusse
huiselijkheid mededeelt. Haar huis is een ordelijk gezin, waar
ieder graag komt, tot zelfs de hopelooze <( bourgeois >> Burgess, Candida's vader. (Hoe kan deze Candida de dochter
zijn van zulken vader?)
Marchbanks, de jonge dichter, door zijn diep gevoel en
schuchterheid, doet denken aan Van der Leeuw's Kleine
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Rudolf in zijn verhouding tot zijn nicht Martha; door zijn

machtig gevoel en geheimzinnige, onweerstaanbare kracht die
hem naar Candida drijft, is hij als een tweede Werther en
zijzelf een andere <<gute Lotte >> geworden.
Shaw noemde dit stuk : een mysterie. Voor geloovige menschen is het dat nu precies niet. Candida deed niets dan haar
plicht, zij komt alleen maar een beetje laat tot het inzicht
door Goethe in zijn 1 phigenie auf Tauris uitgedrukt :
Wie eng gebunden ist des Weibes Gluck:
Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen
Ist Pf licht and Trost.
Shaw's stuk is een mysterie, niet zoozeer omdat de keus
van Candida op haar man gemotiveerd bleek door haar overtuiging dat hij de zwakste was, maar vooral door het feit
dat de vereenzaamde dichter begrepen heeft hoe in den grond
de echte liefde deze twee verbond.
Uit Candida. Slottooneel.
CANDIDA (met langzamen stap wijkend, hardvochtig geworden door Morell's
grootspraak niettegenstaande de rechtzinnige gevoelens die er achter
steken) . — Zoo, moet ik hier kiezen? Dan veronderstel ik dat het

heelemaal is uitgemaakt dat ik een van beiden moet toebehooren.
MORELL (beslist). -- Juist. Jij moet nu voorgoed kiezen.
MARCHBANKS (in angst). — Morell, jij b-egrijpt haar niet. Zij bedoelt
dat ze alleen aan haarzelf toebehoort.
CANDIDA (tot Marchbanks) . — Dat bedoel ik inderdaad, en nog een
boel andere dingen meer. Mijnheer Eugene, je zult het beiden gauw
begrijpen. Nu. vooruit, mijne heeren en mijne meesters, wat biedt
jij zooal aan voor mijn voorkeur? Het schijnt dat ik hier openbaar
verkocht word. Hoeveel biedt jij, James?
MORELL (verwijtend). — Cand... (Hi) zwicht; tranen vullen zijn oog en
keel: de preeker is als de gekwetste proof geworden.) — Ik kan
Been woord...
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CANDIDA (im pulsie f , tot Morell gaand e) . — Ah ! lief ste.. .
MARCHBANKS (radeloos). — Hou op : dat is niet eerlijk. Je mag haar

niet toonen dat je lijdt, Morell. Ik lig ook op de pijnbank, maar ik
huil toch niet.
MORELL (hervat zijn meesterschap over zichzel f) . — Ja, je hebt gelijk.
Voor medelijden hied ik bier niet. (JI j maakt zich los van Candida.)
CANDIDA (wijkend, koel). — Ik vraag je verschooning, James, mijn bedoeling was het niet je aan te raken. Ik wacht nog steeds op je opbod.
MORELL (nederig maar openhartig fier). — Ik kan je niets aanbieden dan
mijn sterkte om je te verdedigen, mijn eerlijke bedoelingen om je
te beschermen, mijn bekwaamheid en werkzaamheid voor je onderhoud en mijn gezag en ambt voor je aanzien. Dat is alles wat eeri
man aan een vrouw kan geven.
CANDIDA (heel bedaard). — En jij, Eugene, wat biedt jij?
MARCHBANKS. — Mijn zwakheid, mijn verlatenheid, de aanbidding van
mijn hart!
CANDIDA (ontroerd) . - Een ernstig opbod, Eugene. Nu weet ik wien
te kiezen. (Zij zwijgt en kijkt uitvorschend van den een naar den
ander, alsof zij hen wwilde afwegen. Atorell's voorname zelfvertrouwen
vertrouwen
words kwellende angst bi) 't hooren van Eugene's bod, hi) kan niet
langer zijn hul peloosheid verbergen. Eugene geraakt in hoogste spanning maar verroert geen vin.)
MORELL (met haast verstikte stem — zijn hulpgeroep stijgt uit het
diepst van zijn gemoed). — Candida!
MARCHBANKS (ter zijde, in een vlaag van verachting). — Lafaard!
CANDIDA (met klem). — Ik geef mezelf aan den zwakste van jullie twee.
(Onmiddellijk bevroedt Eugene haar bedoeling; zijn gelaat verbleekt
als staal in een vuuroven.)
MORELL (ineenstortend bttigt bedaard het hoofd). — Ik aanvaard uw uit-

spraak, Candida.
CANDIDA. — En jij, Eugene, heb jij het begrepen?
MARCHBANKS. — Oh! Ik voel het, ik ben verloren. Hij kan den last
niet torsen.
MORELL (ongeloovig, heft zijn hoofd nuchter en plots op). — Heb je mij
verkozen, Candida?
CANDIDA (flauw glimlachend) . — Kom, laten we wat neerzitten en de
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zaak gemoedelijk als drie vrienden bespreken. (Tot Morell.) Ga
zitten, lieve. (Morell neemt een stoel bij den haard, den kinderstoel.)
En breng mij Bien stoel, Eugene. (Zij wijst naar den leunstoel. Hij
haalt Bien al zwijgend, zelfss met lets als koele beslistheid, en plaats,t
hem naast Morel), 'n weinig naar achter. Zij gaat zitten. Hi) gaat
naar de sofa en zit er neer, zwijgzaam en impenetrabel. Zoodra alien
zitten vangt ze aan, haar bedaarde, bezonken en teedere stem omvangt
hen in haar betooverend rustige lijdzaamheid.) Je weet nog wel, wat

je mij over jezelf vertelde, Eugene : hoe er sedert den dood van
je oude nurse niemand zich nog om je bekommerde; hoe die
knappe en voorname zusters, hoe die fortuinlijke broers van je door
vader en moeder vertroeteld werden; hoe je werdt verwaarloosd in
Eton; hoe je vader je door berooving van alles wilde dwingen om
terug naar Oxford te gaan; hoe je altijd hebt moeten wonen zonder
comfort, leven zonder liefde en voorspraak, altijd eenzaam en bijna
altijd verstooten en misbegrepen, arme stakkerd!
MARCHBANKS (getrouw aan de verhevenheid van zijn lot). — Ik had toch
mijn boeken. Ik had de natuur. En ten laatste leerde ik jou kennen.
CANDIDA. — Ik zou daaraan maar niet denken. Nu moet ik me met Bien
anderen jongen bier bezighouden, — mijn jongen, — bedorven
vanaf zijn wieg. Om de veertien dagen gaan we zijn ouders bezoeken.
Je moest eens met ons meegaan, Eugene, en de portretten van den
. held van dat huffs eens doorloopen. James als baby! het wonder van
alle babies! James met zijn eersten schoolprijs, gewonnen op den
rijpen leeftijd van acht jaar! James als de aanvoerder van zijn elftal!
James in zijn eersten gekleeden jas! James in alle mogelijke schitterende omstandigheden!... Je weet zelf best hoe sterk hij is — ik
hoop dat hij je niet bezeerde — hoe goochem hij is, hoe gelukkig.
(Met diepen ernst.) Vraag het James' moeder en zijn drie zusters
eens, wat het haar gekost heeft om aan James alle inspanning te
besparen, ten einde hem geheel onbezorgd te laten begaan om sterk
en slim en gelukkig te worden. Vraag mij eens wat het mij kost
om voor James te zijn een moeder, zijn drie zusters, een echtgenoote
en een moeder voor zijn kinderen, alles ineens. Vraag Prossy en
Maria wat een beslommering dit huishouden is, ook wanneer we
geen loge's hebben die, als Eugene, ons helpen de uien te snijden.
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Vraag eens aan de handelsreizigers die James willen lastigvallen en
zijn mooie sermoontjes komen bederven, wie hun de deur moet
wijzen. Als er geld moet uitgegeven worden : doet hij het; moet
er geweigerd worden, dan komt dit mij toe. Ik bouw hem een paleis
van comfort en geduld en genegenheid, en betrek dan nog gedurig
de wacht om de alledaagsche zorgen van hem of te weren. Hem
maak ik hier tot een heerscher, al weet hijzelf niet, en al kon hij
je daareven niet verklaren hoe dat mogelijk is. (Met zachte ironie :)
En toen hij vreesde dat ik met jou zou weggaan, toen was zijn
eenige angst — wat er van mij ging geworden ! -- En om me over
te halen om hier te blijven bood hij me aan (zi) leunt voorover en
streelt zacht zijn haar bij elke zinsnede) : zijn sterkte voor mijn verdediging, zijn werkzaamheid voor mijn onderhoud, zijn positie voor
mijn waardigheid, zijn — ( minder streng) ah! ik war uw mooie
uitdrukkingen dooreen en verknoei ze, niet waar, lieve? (Zij vlijt
haar wang zacht tegen de zijne.)

MORELL (geheel overmand, neerknielend naast haar stoel en haar omvangend
met jongensachtige ongedwongenheid). -- 't Is alles waar wat je
zegt. Wat ik ben, heb jij van me gemaakt, met de zorg van je
handen en de liefde van je hart. Je bent mijn vrouw, mijn moeder,
mijn zusters : de som van alle teederheid voor mij.
CANDIDA (nu in zijn armen, glimlachend tot Eugene). — Ben ik jouw
moeder en zusters voor je, Eugene?
MARCHBANKS (met een fel gebaar van afschuw). -- 0 nooit. En nu
been in den nacht. .
CANDIDA (hem snel in den weg komend) . — Je verlaat ons niet zoo?!
MARCHBANKS (met den klank van een mannelijke stem, niet langer een
kind) . — Ik ken het uur als het slaat. Ik kan niet wachten met
wat moet gebeuren.
MORELL (rechtstaande, ongerust) . -- Candida, laat hem geen wanhoopsdaad begaan.
CANDIDA (vertrouwend, glimlachend naar Eugene) . — 0, er is niets te
vreezen. Hij heeft geleerd te leven zonder geluk.
MARCHBANKS. -- Ik verlang 't geluk niet meer! 't Leven is edeler dan
geluk 't kan maken. Dominee James, met bei mijn handen geef ik
je mijn geluk : ik heb je lief omdat je 't hart vervult van de
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vrouw die mijn liefde is. Adieu! (Hi) gaat naar de deur.)
CANDIDA. — Een laatste woord. (Hi) staat stil zonder zich naar Naar toe
te keeren.) Hoe oud ben je nu, Eugene?
MARCHBANKS. -- Ik ben nu zoo oud als de wereld. Vanochtend was
ik achttien.
CANDIDA (gaat naar hem toe, en staat achter hem, een hand liefkoozend
op zijn schouder). — Wil je, om mij, een kort gedicht maken van
de twee zinnen, die ik je voor zal zeggen? En wil je me beloven
dat je ze zult herhalen, in jezelf, telkens als je aan mij denkt?
EUGENE (onbeweeglijk). — Zeg de zinnen.
CANDIDA. — Als ik dertig ben, zal zij vijf-en-veertig wezen. Als ik
zestig word, is zij vijf-en-zeventig.
EUGENE (wendt zich tot haar). — Over honderd jaar zullen we even oud
zijn. Maar ik heb een mooier geheim dan dit in mijn hart! Laat me
nu gaan. De nacht daarbuiten wordt ongeduldig.
CANDIDA. — Vaarwel. (Zij neemt zijn gelaat in haar handen; hi), haar
bedoeling vermoedend, buigt een knie; en zij kust zijn voorhoo f d.
Dan vliegt hij weg in den nacht. Zij keert zich nu tot haar man, om
Bien in haar armen te nemen.) 0 James. (Zi) omarmen elkaar. Maar
kennen het geheim niet in het hart van den jongen dichter.)

Candida was weer een echt Ibseniaansch stuk. Zij staat,
evenals Zwaanhilde uit de Comedie der Lie /de,
de, voor de keus
tusschen den jongen, dweepzieken dichter en haar man uit het
practisch nuchtere leven. Dit opbodtooneel uit Candida
herinnert ook onmiddellijk aan Ibsen's De Vrouw van de Zee;
in beide stukken ondergaat de echtgenoot de straf van zijn
mercantiele liefde, die hem een vrouw deed nemen uit lust
en gemakzucht. Candida hier, ook Ellida bij Ibsen, is geen
winkelwaar verkrijgbaar door den hoogstbiedende. Hun huwelijk was een koopje geweest... maar de vergelding blijft niet
uit : Marchbanks draagt in zich al de aantrekkingskracht van
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den Vreemde uit de zee bij Ibsen. Overigens voor zijn bouwtrant is Candida van zuiver Shaviaanschen stijl. Het stuk begint waar het romantisch spel zou eindigen.
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V. BETTER THAN SHAKESPEARE
Shaviaansche Dramaturgie.

Hoe voortref f elijk dit stuk dan ook weze, het duurde tang
eer de premiere er van in Engeland doorging. Londen's
fashionable schouwburgen wilden slechts te hooi en te gras
van Shaw opvoeren; zijn werk bleef voorloopig op de voorsteden aangewezen.
Doch ook daar gebeurde het vaak, dat Shaw niet begrepen
werd. Zooals Byron voor hem, werd ook Shaw het allerlaatst
door eigen landgenooten naar waarde geschat. Zelf s schonk
hem Europa voor 1902 maar heel weinig belangstelling;
uit de Vereenigde Staten integendeel kwam er toen al een
aanzienlijk honorarium toe.
De toonaangevende schouwburgdirecteurs in Engeland
wezen dezen satirischen socialist met misprijzen van de hand.
Hij miskende in hun opvatting al te zeer de regels der kunst.
Het Engelsch tooneel king Shaw de keel uit, zijn taak als
tooneelcriticus al evenzeer, nadat hij herhaaldelijk bemerkt
had hoe zijn tooneelstukken, wanneer hij die voor het ter perse
gaan placht voor te lezen, al de toehoorders tot tranen toe
bekoorden om ten slotte nooit het theaterbezoekend publiek
te boeien. Zij begrepen zijn scherts niet, wanneer ze oppervlakkig heengleden over de bittere satire en er geen geheu51

genis van bewaarden, tenzij het getuigenis zich eens goed te
hebben vermaakt aan de kwinkslagen van een zonderling.
Na deze eerste proeven voor tooneel bleek nu inderdaad
klaar genoeg de methode waarop schier alle stukken van
dezen verstandsmensch zijn opgebouwd. Tooneel is voor Shaw
technisch enkel het bijeenbrengen van karakters op . vaste
plaatsen en het zoeken naar voorwendsels voor scenes tusschen
hen.
Van een intrigue, van een handeling kan er daarom bij
Shaw nauwelijks sprake zijn. Met 'n feitje van ondergeschikt
belang kan hij al van stapel loopen, het verhaal blij f t heelemaal bijzaak, het verhaal verliest gaandeweg van zijn theatrale
waarde, er schiet nauwelijks nog eenig gebeuren over van
het oorspronkelijke feit.
Voor Shaw is ook dat weinige nog overdaad. Zijn karakters
worden opgebouwd rond een embryonaal gegeven, waarbij
soms geen andere actie naar buiten te bespeuren valt dan het
verzitten op een anderen stoel. Maar rond dit gegeven spant
een meesterlijk gevoerde dialoog een ingewikkeld, grillig net
van bedenkingen die den geest captiveeren, hem voeren van
het eene uiterste in tt andere, langs verrassing en benauwing.
Een doolhof van intellectueele gebeurtenissen en incidenten,
die den toeschouwer onvermijdelijk voeren naar een bekeering.
Ab uno disce omnes. Elk stuk van Shaw geeft den intellectueelen lijdensweg eener bekeering en de dialoog brengt er
uitsluitend de handeling. Hij wijzigt de verhoudingen tusschen
de personen onderling telkens weer in onverwachte richting.
De < scene a faire >> ontwijkt deze debater-tooneelschrijver
nooit, lokt die integendeel graag en herhaaldelijk uit. Vooral
in zulke tooneelen, uiterst kiesch van toestand of diep
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tragisch van gevoel, lukt hij best van al. Een schitterende
conversatie voert hij daar, geestig, vurig, verrassend met haar
hoogten en laagten; zij loopt herhaaldelijk op een dood punt
uit, om weer onmiddelli j k op te veeren, onverwacht hevig
en onstuimig.
Het is een tooneel dat het conflict doet ontstaan uit de
intellectueele analysis, uit de tragische schuld opgerezen door
het verzet van den enkeling tegen de bestaande toestanden
en algemeen gangbare meeningen. Shaw is het minder te
doen om diepte van karakterteekening; hij hecht inderdaad
minder waarde aan het aanvoelen van het diep menschelijke,
aan de natuurlijke psychologische evolutie, dan aan de botsing
der ideeen waaruit het licht van zijn schitterenden humor zal
kunnen opflikkeren. Het is het drama der intellectueele handeling, die de invoering zal mogelijk maken van de discussie
als de hoofdkern van het tooneelspel.
Shaw beroept zich op Ibsen's retrospectieve methode om

dit innerlijke drama te rechtvaardigen.
De oude regel eischte dat de climax van de situatie op het
einde van 't voorlaatste bedrijf moest vallen. Wat overschoot
diende dan nog enkel voor het aanwijzen van een happy end.
In Een Po p penhuis echter vertelde Ibsen zijn geschiedenis
heel af, en dan, in plaats van het gordijn neer te halen, deed
hij zijn karakters neerzitten, den toestand bespreken en de
zedenles afleiden.
Zoo doet nu ook Shaw; wanneer de toeschouwers als 't ware
reeds naar hun hoeden grijpen en hun jassen toeknoopen,
zetten zijn helden en heldinnen nog een boompje op over
het geval. (Vergelijk de aanhaling uit Cand id a. )
Dat deze opvatting hooge eischen stelt, als de natuurlijke
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ongedwongenheid en de onvermoeide afwisseling in den
dialoog, wie zal het betwisten? Zonder twijfel munt Shaw
bijzonder uit in Bien altercatie-dialoog. Hij had niet voor
niemendal jarenlang als doortrapt debater, die onderbrekingen lief had en ze uitlokte, in Londen's parken en achterbuurtjes gestaan; hij had nu enkel een andere plaats gekozen : het
tooneel verving het verhoog.
Shaw zal weidra weddingschappen aangaan en tooneelstukken schrijven zonder intrigue, of nuchter weg zal hij een
der acteurs bij 't einde van 't eerste bedrijf -- zooals o.a. in
Too True to be Good tot de toeschouwers doen zeggen
<< Het spel is uit, de deuren staan open, de rest van het stuk
is discussie. >>
Ben nieuwe Kunstsoort.

Dit innerlijke drama was nieuw, te nieuw in de jaren '90.
<< II faut en juger aux chandelles, >> zei Moliere van zijn eigen
tooneel; doch bij de uitvoering van Shaw's werk, bepaaldelijk
zelfs van Candida, . was het maar al te klaar gebleken dat deze
stukken, voor het voetlicht gebracht, gewoonlijk niet begrepen
werden. Shaw gevoelde zich geheel vervreemd in een maatschappij << f in de siècle >>. Als Peer Gynt stond hij vereenzaamd in een kabouter- en trollenwereld van schijn en bedrog;
maar noch hij, noch Peer wilden de oogenoperatie ondergaan,
welke hun de dingen zou doen zien volgens trollennatuur.
Hun geestesoog was << normaal >>, het zag de dingen wel anders
dan de meeste lieden... het zag ze vooral beter en juister.
Een profeet zegt Shaw is toch een mensch met buiten54

gewoon gezond verstand, die alleen gelijk heeft en wij alien
ongeli j k. >>
Wat ging Shaw nu aanvangen?
Een << abnormalen bril >> opzetten en zichzelf er toe dwingen
om de wereld to bezien zooals de groote hoop? Had hij zelfs
nog gewild, hij had het niet meer gekund; hij, grimmiger dan
Ibsen in zijn verachting der maatschappij, hij de ler, die geen
vaderlandsliefde gevoelde, noch voor de streek die hij verlaten
noch voor het land dat ze geruineerd had, hij de vegetarier, geheelonthouder en sportmisprijzer in een land van
beef-eters, whisky-drinkers en sportmaniakken, hij die met
Marlowe in Goldsmith's tooneel zeggen kon : ik ben steeds
een waarnemer van het leven geweest, de anderen echter
genieters er van, hij de socialist met zijn haat tegen den
Mammon van het capitalisme en de schreeuwer voor volledige
economische gelijkstelling.
Shaw nam zijn toevlucht tot de pers. Die was nog niet
gemuilband naar de grillen van den Censor. In 1897 herziet
Shaw dus al de vorige tooneelstukken voor den druk en hij
bundelt ze in twee deelen, beide ingeleid door een schitterende
voorrede.
Het herzien van tooneelwerk en drukwerk vroeg veel zorg
en arbeid. Hetzelfde spel werd herhaaldelijk gerevideerd, want
Shaw houdt er een eigen drukmethode op na. Morris had
hem dit geleerd. Shaw gebruikt nooit aanhalingsteekens, veel
woorden drukt hij splendide, phonetisch schrift komt vaak
voor, alle tooneelrealia cursiveert hij.
Anders dan de zoogeheeten leesdrama's, anders dan de voor
uitvoering bestemde tooneeluitgaven was deze druk. Een
soort nieuwe kunst komt er in tot uiting : het tooneelstuk nl.
55

dat evengoed als gedialogeerde karakter-studie of essay geschikt blijkt, als voor tekstboekje bij een repetitie.
Ook in zijn tooneeluitgave volgt Shaw een eigen weg. Nooit
vermeldt hij een lijst der handelende personen, noch een
verdeeling in tooneelen. Aan 't hoofd van elk bedrijf staan
allerhande verklaringen, niet alleen zulke als dienstig zijn
voor timmerman electricien, souf f leur, enz., maar vooral een
uitleg over de wording van het spel, over de voorgeschiedenis
der optredende karakters, over al de omstandigheden die een
dieper inzicht in de intimiteit der dramatis personae doorvoeren : hun politieke en religieuze gezindheid, hun familie
en opvoeding.
In sommige zijner latere stukken, als b.v. The Village
Wooing, dragen de personen zelfs geen namen meer : A en Z
heeten ze, een stuk << voor twee stemmen, drie conversaties >>.
Daarenboven, in de bedoeling van den schrijver, wordt het
tooneelstuk zelf een toemaatje, een lokmiddel om den lezer,
den toeschouwer er toe te verleiden om ook de voorrede, den
hoofdschotel in Shaw's smaak, te lezen. Hoe grooter de omvang van zijn dramatisch repertorium wordt, hoe meer hij op
die zeer nieuwe opvatting heeft aangestuurd. Die inleiding
dat << Voorberecht >> naar Vondel's bewoording , schitterend van stijl en toon, gebruikt Shaw dan telkens om allerhande vragen, die vaak met het daaropvolgend tooneelstuk
zoo goed als geen uitstaans hebben, op zijn manier te behandelen.
Shaw stelt buitengewoon belang in die voorberichten. Wie
daarover verwonderd is, geeft hij volgend antwoord : << Ik
zou zes van Shakespeare's drama's weggeven voor een voorwoord dat hij had behooren te schrijven. >>
;
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Three Plays For Puritans.

Een harde werker is Shaw altijd geweest. Hij houdt van
funk aanpakken en doorwerken, ... tot op he rand j e der volledige uitputting. In een van zijn tracten over opvoedkunde
spreekt hij over de werkzaamheid in dezer origineele voege :
<< Het geheim om ongelukkig te zijn bestaat hierin : vrijen
tijd te hebben om er over te piekeren of ge gelukkig dan
wel ongelukkig zijt. Vermoeid te zijn is absoluut noodig om
gelukkig te zijn. Muziek na 't diner is aangenaam; muziek
voor 't ontbijt is wel zoo onaangenaam, dat het blijkbaar onnatuurlijk is. Voor menschen die niet overwerkt zijn is vacantie
houden een last. Voor lieden die dat wel zijn en een vacantie
vervullen kunnen is het een noodzakelijk kwaad. Een eeuwige
vacantie is een goede definitie voor de he!. >>
Wat Shaw zelf betreft, hij is altijd aan een dubbel harnas
gewend geweest.
Hij had nu zijn achtste tooneelstuk klaar gekregen. In 1895
werd hij aangesteld als tooneelcriticus, en verdubbelde tevens
zijn bedrijvigheid als leider der Fabians, conferencier en
agitator. In 1898 was hij dan ook heelemaal overwerkt en
moest hij twee jaar rust nemen.
Omtrent dezen tijd zette de Society haar werk voor volksontwikkeling in. Shaw gaf gui zijn medewerking in elk der vele
of deelingen : het sociaal informatiebureau, brief wisselend
onderricht, London School of Economics van Webb, de regelmatige cursus der Fabiaansche lezingen en tracten. In 1897
werd hij gemeenteraadslid en nu kreeg hij een heelen hoop
administratief werk, dat sedert de Local Government Act van
1894 onbegrensd was in een stad als Londen, voor iemand
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die, als Shaw, zijn taak ernstig opvatte. Ten slotte kwam
daarbij nog het herwerken van zijn tooneelstukken.
In 1898 was hij dan ook heelemaal overwerkt. Twee jaar
lang bleef hij buiten de beweging. De dokters zeiden : << Die
kerel heeft geen vleesch meer gegeten sedert 20 jaar; hij moet
het eten... of sterven. >> Maar de zieke zei : << Die kerel heeft
3 jaar Londen's schouwburgen afgeloopen. >> Hij trok naar de
Zwitsersche Bergen, waar geen theaters zijn, en herleefde.
Die ziekte had nog andere gevolgen. << Terwiji hij nog
zwak was, deed hij een huwelijksaanzoek >> aan juffrouw
Charlotte Payne Townshead, een rijke Iersche uit den kring
der Fabians, en trouwde met haar.
Na zijn ziekte lagen er alweer drie tooneelstukken gereed,
die hij evenals de vorige uitgaf met lange voorberichten
Three Plays for Puritans.

Deze drie tooneelstukken hebben dit met elkaar gemeens,
dat zij een aanklacht bevatten tegen de rechtspraak, de juridische strafvorderingen en strafuitvoeringen.
Shaw had haar overgenomen uit Butler's roman The Way
of all Flesh. Ook King Lear en Othello konden hem in die
anti-juridische stemming gebracht hebben; maar zoover stond
hij er van of dit te erkennen, dat hij zijn trilogie aankondigde
onder het veelzeggende motto : Beter dan Shakespeare!
Hij Wilde inderdaad aantoonen met wat dwaze verzinsels
van conventie en romantische illusies de mensch zijn eigen
half heid en verval tracht te bemantelen. Het tooneel heeft er
vooral schuld aan schreef hij , dat de Engelschen geworden zijn << tot het meest hysterische en meest conventioneele
van alle volkeren >>, omdat het voortdurend de echte, menschelijke drijfveeren bedekt houdt en de zoogenaamde burger58

mansmoraal, die louter huichelarij en facade-eerlijkheid is,
verheft. Vooral komt Shaw er tegen op, dat de sexueele liefde
schering en inslag in zulke romantische spelen is. Die liefde
moet en mag er alles goedpraten. Lafaards, wellustelingen en
vaandelvluchtigen als Antonio, gelden er als helden omdat
zij in Cleopatra's verblind zijn.
Zoo dan gaf Shaw ons in Cesar and Cleopatra heel wat
anders dan een Circe; in zijn The Devil's Disciple voert hij
den man op die zich zal opof f eren voor de vrouw die hij niet
bemint; in zijn Captain Brassbound's Conversion levert hij
het bewijs dat meineedige en door de maatschappij verachte
vrijbuiters in werkelijkheid echte helden zijn.
Zoozeer haat Shaw dat drama van romaneske idealen en
vulgaire zinnelijkheid, dat hij als een strenge puritein alle
schouwburgen wil sluiten waar de sexueele liefde als eenige
drijfveer geldt, en dat hij zijn reactietooneel uitgeeft als
<< Spelen voor Puriteinen Beter dan Shakespeare >>.
Zeker, Shakespeare bespotte vaak de Puriteinen, want hij
wachtte er zich wel voor tegen het algemeen gevoelen van zijn
tijdgenooten in to gaan. De echte reden en de ware bedoeling
van dezen ondertitel dienen echter elders gezocht. Alceste uit
Moliere's Misanthrope is altijd een onmogelijk iemand gebleken :
Il penserait paraltre un homme du commun
Si l'on voyait qu'il fut de I'avis de quelqu'un.
Ligt daar wellicht de psychologische verklaring van Shaw's
uitdaging : Beter dan Shakespeare?
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VI. DE BELIJDENIS VAN HET VITALISME
Naar een keerpunt :Samuel Butler.

Londen begon meer en meer to luisteren naar Bien tooneelschrijvenden socialist. Er waren er zelfs die hem onuitstaanbaar vonden, omdat hij zoo driest van leer kon trekken tegen
de Britsche zelfvoldaanheid en deze ontmaskerde als hypocrisie. << Ii est temps que je m'en aille, je commencais a voir
les choses telles qu'elles sont >, zei Fontenelle en ook Shaw,
die vroeger tweemaal op het nippertje aan de gevangenis was
ontsnapt, werd door de critiek bij voorkeur behandeld als een
uitgestootene uit het Sanhedrin, een aarts-puritein die hoogepriesters en gezagvoerenden de stekelige, vernederende vraag
durfde stellen : welke echte gevoelens er wel schuilgaan
achter hun plechtig gezagsvertoon?
Bepaaldelijk in Cesar and Cleopatra en in The Devil's
Disciple had de satire positief uitzicht gekregen. Hij voerde
er << den nieuwen mensch >> op, waarvan reeds de eerste stappen luid opklonken in zijn Quintessence of Ibsenism en The
Perfect W/agnerite. De nieuwe Siegfried, de nieuwe Hedda
Gabler erkennen geen anderen vorm meer dan eigen onderzoek, dan de inspraken van hun geweten, hun inwendig
levensgevoel, hun wil, in tegenstelling met het verstand, dat
wel in het domein der practijk maar nooit in het heiligdom

der waarheid mag binnentreden. Hier is dus de protestant,
die de leer van het vrije onderzoek tot het uiterste doordenkt,
tot de vergoding van eigen inzicht en gevoelen.
Met zijn Don Juan-spel van 1902 Man and Superman
luidt Shaw daarom een nieuw tijdperk in voor zijn tooneel.
Zijn vorig dramatisch werk stoot hij van zich weg. Het is
naar zijn smaak nog te zeer << opgebouwd >>, met te veel toegevingen aan thema's < a la mode >> : politienieuws, militarisme, echtscheidingen ; het is nog te zeer nationaal, te
individueel.
Voortaan zal hij uit zijn tooneel verwijderen de vooropgestelde tegenstelling van goeden en kwaden, van held en
schurk; voortaan zal hij de dramaturg worden van een nieuwe
religie; hij zal zijn kunst ten dienste stellen van een wereldbeschouwing. Uit onbenullige, persoonlijke verhoudingen der
dramatis personae zal hij philosofische betrachtingen ontwarren; de tragische schuld in zijn drama's zal bestaan niet meer
uit een der banale << f aits divers >>, maar uit het verzet dat er
iemand doorvoert tegen de hoogere belangen van het ras,
tegen de verwachtingen om een edeler leven in de toekomst.
Shaw voortaan denker, hervormer, geloofspreeker! << De
Kunst om de Kunst >> is hem voortaan geen haal van de pen
meer waard; de kunst weze zuiver didactisch... ofwel niet.
Nog meer : als toeschouwer voor zijn tooneel verlangt hij
een met philosofen gevuld parterre te zien, zooals Napoleon
voor den acteur Talma een parterre met koningen vulde.
En wat was dan wel de aanleiding tot lien ommekeer?
Eenvoudig de dood van Samuel Butler in 1902.
De nauwgezette regiebeschrijvingen in Man and Superman
vermelden ook welke afbeeldingen op de portretten, welke
I
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titels in den boekenmolen staan. Zij geven daardoor juist de
evolutie weer van den schrijver zelf : van het determinisme
van Huxley en Spencer naar het vitalisme van s Butler.
Samuel Butler reageerde uit persoonli j ke veete tegen Darwin en verweet hem o.a. dat hij, door zijn leer der Natuurlijke
Selectie, van de evolutie in het leven gemaakt had een Touter
materieele, verstand- en doellooze beweging, van de wereld
een ziellooze, automatische machine, die begint to draaien
zoodra er een duit door het gleufje glijdt. Veel beter beweerde Lamarck dat het leven, de organismen veranderen
wanneer en hoe ze dat zelf will en, volgens zijn leer der
Scheppende Evolutie en naar het adagium : Willen is kunnen.
Bij Schopenhauer had Lamarck's natuurwetenschap Naar metaphysische formuleering gekregen.
Shaw neemt die theorie van Lamarck via Butler
klakkeloos over. Hij herhaalt eenvoudig de critieken door
Butler tegen Darwin gesteld 50 jaar geleden, zoodat hij door
zijn absolute ontkenning van de Natuurlijke Selectie thans
nagenoeg heel alleen staat in de biologische wereld.
Shaw's vitalisme, zijn vereering voor het leven in al zijn.
vormen, zijn zoogeheeten pantheistisch pan-psychism, de vergoding van den persoonlijken wil, zijn mystiek van het moreele
instinct in den mensch, dat alles is slechts de toepassing van
Butler's anti-Darwinisme tot een practische wereldbeschouwing, die rechtstreeks aan Bergson, Schopenhauer of Nietz-sche ontleend schijnt.
Dezen nu heeft Shaw geen van alien ooit ernstig bestudeerd,..
maar Butler's Luck or Cunning bespreekt hij reeds als journalist in 1887. Opnieuw in de Quintessence of Ibsenism
drukte hij op het moreel belang van Butler's onthullingen,

-
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terwijl de Fabian Essays de toekomst van het socialisme alleen
in een uitgesproken anti-Darwinistische wereldorde verwachten; tot eindelijk de dood van Butler voor Shaw de overtuiging
brengt, dat hij voortaan geroepen is om de grootsche visie
van zijn meester voort te zetten, zijn tooneel er voor ten
dienste te stellen en openlijk zijn filiatie te erkennen. << De
Engelschen verdienen het niet om beroemde mannen te bezitten, omdat zij mijn afhankelijkheid van Butler niet willen
erkennen en de critici volhouden dat ik het heb overgenomen
uit Ibsen of Nietzsche. >>
Voor Shaw blijft Butler de grootste Engelsche schrijver uit
de tweede helft der vorige eeuw; door Shaw is Butler aan
Engeland geopenbaard.
Het derde bedriff uit «Man and Superman ».

Voortgaand op Butler's wils-evolutie, heeft zich Shaw een
systeem opgebouwd rond wat hij noemt << den Godsdienst
van de Scheppende Evolutie >>.
Er bestaat in het heelal een Levenskracht of een wil-totvoller-leven, een onpersoonlijke drijfkracht die zich met de
stof verbindt en door de methode van zoeken en Casten zichzelf
heeft uitgedrukt in verschillende vormen. Die Levenskracht
is een blinde, steeds wordende macht, een nooit rustende
energie, die voor alles tracht te geraken tot zelf-kennis en
zelf-volmaking.
In die bemoeiingen van de Levenskracht ligt juist de verklaring van het probleem van het kwaad in de wereld. Het
kwaad -- waarvoor het christendom geen voldoenden uitleg
63

weet te geven, volgens Shaw is juist het gevolg van de
gebrekkige uitrusting der Levenskracht, die er onbekwaam toe
is om zichzelf te leiden en daarom noodzakelijk allerlei pogingen in 't blinde instelt.
Door dit Casten, streven, zoeken en willen heeft de Levenskracht ten slotte, na eeuwen en eeuwen, den menschelijken
geest voortgebracht. De mensch is haar hoogste experiment
en evolutie : in den menschelijken geest krijgt die Kracht
zelf-bewustzijn, verbeelding, zeif-kenn.is.
Maar daarbij houdt de evolutie niet op. Bij elke nieuwe
geboorte tracht ze toch weer naar iets beters, want er is nooit
een einde aan haar willen en streven. Van tijd tot tijd ontstaan
er hoogere wezens, uitstekende mannen, die begrijpen kunnen
dat de blinde Levenskracht hen gebruiken wil als een nieuwen
schakel en dat alleen in bun inzicht en streven de Levenskracht allerklaarst zelf-bewustzijn verovert. Alle schrijvers,
alle kunstenaars, alle philosofen behooren bij die helderzienden, zij zijn voor Shaw alien goddelijk geinspireerd.
Het laatste stadium waartoe de Levenskracht wil geraken
is 't zuivere denken, het eeuwig leven waar de stof heelemaal
zal zijn uitgeschakeld. Shaw is dus een slecht progressist, maar een overtuigd
futurist. Na 20 jaar ondervinding als baanbreker, na 20 jaar
werken als sociaal hervormer, komt hij in Man and Superman
tot de ontstellende conclusie, dat het onnoodig is den mensch
te willen verbeteren. Socialisme, democratie, opvoeding, godsdienst, politieke of economische hervormingen, dat alles loopt
allemaal op een mislukking uit, zoolang de mensch blij f t wat
hij is. De aanwinst in comfort, de materieele vooruitgang,
grooter meesterschap over de natuur, het geeft alles slechts
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een illusie van hooger beschaving. Want volgde er wel een
sterker beheersching door den mensch over zichzelf ? Sedert
Cesar dat is nu 20 eeuwen is er geen vooruitgang
geweest : de mensch die in wilde bosschen rondliep verschilt
in niets van den mensch hokkend in Querido's moderne
jordaan-buurtjes van Nes en Zeedi j k!
Dit historisch pessimisme legt grootendeels de potsierlijke
behandeling van de geschiedenis in Shaw's tooneel uit, en
ligt ten grondslag aan zijn dolle aanvallen op de mannen der
wetenschap, op de dokters vooral. Om deze eigenaardigheid
werd hij met reden bijgenaamd : le 1VIofiere du XXe siècle.
Integendeel, de futurist Shaw, Shaw als profeet, ziener, als
werktuig van de blinde Levenskracht, voorziet nieuwe toekomstmogelijkheden. << De mensch wordt wijs, niet door de
herinnering aan het verleden, maar door de verantwoording
van zijn toekomst. >> De futurist Shaw zegt het Saint-Simon
na : << Het Paradijs ligt niet in 't verleden, maar in de toekomst. >> Er is nog hoop indien de mensch de kleinzielige
alledaagschheid uit zijn begeerten verbant, zijn wil onthecht
aan persoonlijke belangen en bereid bevonden wordt om zijn
voile aandacht en werkkracht to besteden aan de universeele
belangen van het leven, aan de toekomst van het ras. Ten
slotte zal de mensch vervangen worden door den <<Superman>>,
den << Herrenmensch >>.
Intusschen moeten de pioniers -- de << dichters >> in tegenstelling met de << burgers >> — voortschri j den ; zij moeten
alleen hun innerlijke stem beluisteren boven elke leer, zij
moeten hun scheppingskracht gebruiken, zich laten opnemen
en meevoeren door een wind Bien zijzelf naar onbekende
oorden, sturen. Hun inspiratie krijgen zij van hun instinct, van
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den wil, van het hart, niet echter van het verstand, van het
hoof d.
Dit vertrouwend humanitarisme heeft Shaw in een vizioen
uitgewerkt in het derde bedrijf van Man and Superman. Dit
deel is een losstaand, komisch intermezzo, zooals de heksenscene in Macbeth, 4e akt, en de << Hexenkiiche >> in Goethe's
Faust, een droom in de hel waarbij dan, naast Mephisto, ook
Don Juan Tenorio en Donna Anna optreden, als dubbelgangers van de rollen uit de vorige bedrijven (respectievelijk
John Tanner en Ann Whitefield) . Dit koddig hellevizioen,
met het nawoord op 't einde van het stuk, bevat de essentie
van Shaw's philosofie. Aldus wordt het door Shaw ingeleid :
<< Uit het volledige nets van kleur en klank groeit een langzame Mozartweeklacht, gepaard met onzekere sprankelen
paars licht of onverkwikkelijk smookgeel. We zijn in de hel;
schimmen dolen rond, omhuld en stronkelend ... >>
Aan hel of hemel of een hiernamaals gelooft Shaw weliswaar niet. Deze . plaatsen zijn eerder geestestoestanden. Is in
de hel, wie enkel op kortzichtige, materieele philister-belangen
bedacht is; is in den hemel, wie zich tot een hooger doel laat
gebruiken in dienst der Levenskracht. Het doel van den
vitalist is echter niet juist bepaald. Wist de Levenskracht het
zelf maar, waarheen de evolutie haar voert! Het eenige doel
van den vitalist is leven, 't leven voelen, zooals hij alle dingen
met zijn gevoel tracht to grijpen, die voor zijn verstand een
gesloten boek blijven. In die extase van levensbegeerte vergaat de persoonlijkheid geheel en al, in die levensmystiek
vindt de vitalist het volmaakte geluk.
Shaw verwerpt het bestaan van een persoonlijken God;
het vaststellen der causaliteit in het heelal voert hem enkel
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tot de erkenning van wat Lucretius noemde : << Vis abdita
quaedam >>, en wat Claude Bernard << l'idee directrice des
forces >> geheeten heeft. Dat die blinde Levenskracht door
zichzelf onmogelijk de oorzaak kan zijn van al de bestaande
eigenschappen in de schepping; dat zulks zelfs een ergerlijke
tegenstrijdigheid bevatten moet overeenkomstig het rijmpje
uit de school : << nemo dat quod non hat >>, dat de bewering
als zou de Schepper zelf oorzaak zijn van het kwaad of althans
verplicht zijn even volmaakte wezens to scheppen als Hijzelf,
geen steek houdt en gelijkstaat met de bewering, dat God
geen God is : al dat bekommert Bernard Shaw maar mondjesmaat. Want het verstand kan den mensch niet langer leiden.
Het leven is voor hem redeloos en daarom juist kan hij door
het gevoel alleen tot de hoogste mystiek geraken.
Shaw staat gekant zoowel tegen het rationalisme als tegen
het christendom. Op dit acrobatisch standpunt beroept hij
zich zoowel op Bergson's << elan vital >, op Schopenhauer's
<< Wille zum Leben >> als op het Evangeliewoord : << Ut vitam
habeant et abundantius habeant >>.
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VII.. HET TOONEELSTUK < MAN AND SUPERMAN >>
Inhoud.

De inhoud van Man en Superman is uiterst eenvoudig. De
jonge wees Ann Whitefield wordt bemind door den jongen
schilder Octavius Robinson. De zachte, gevoelige artist gaat
geheel in haar op. Maar John Tanner, die als voogd over het
meisje is aangesteld, waarschuwt den jongen dweper voor
die vrouw. Zij is zooals elke vrouw is : een boa-constrictor
die den man zijn individualiteit en vrijheid rooft, terwijl ze
hem charmeert. Hem, John Tanner, den levenslustigen vrijgezel, zal Been enkel meisje zoo beet hebben!
Hij staat nog volop to peroreeren... en hij merkt, och arme,
niet hoe zijn pleegkind hem bij den neus leidt. Slechts zijn
chauffeur vat het : << Kerel zegt hij tot Tanner ze loopt
achter jou en niet achter Ricky Ticky Tavy >. Dit laatste
was de liefkoozerij waarmee Ann gewoonlijk haar Octavius
deed opzitten en poot j es geven. << Wat, achter mi j ! Dan
vooruit, chauffeur, de auto in, in recordsnelheid naar Dover
en regelrecht naar de Mohammedanen, waar de man be
schermd is tegen de vrouw. >>
De tocht vat aan. Doch zij worden onderweg gevangen
gehouden door bandieten in de Sierra Nevada. Hier krijgt
Tanner, die als Don Juan met het standbeeld in de hel afdaalt,
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zijn droom-vizioen over de beteekenis der Levenskracht
(3 e akt).
En daar plots verschijnt warempel nu ook Ann Whitefield :
ze was haar Tanner nagerend.
De Levenskracht, d. i. de vrouw, overwint met vlag en
wimpel. Ann verzaakt aan den artist Octavius. Artisten idealiseeren de vrouw, zij trouwen nooit want geen enkele vrouw
bekoort het haar leven lang op een altaar te moeten staan.
De Levenskracht slaat de kunstenaars over, zooals hier Octavius en zooals Marchbanks in Candida. Ann neemt echter
volledig bezit van Tanner. Arme Don Juan Tanner!
Doch bij hun huwelijk hoort geen f eeststemming : << ni
fleurs, ni couronnes >, zegt Tanner! Hij brengt ja zijn vrijheid
naar de galg en Ann zelf voorziet leed en lijden... misschien
den dood.
Man and Superman maakte Shaw populair. Het is een

zuiver type van Shaviaansch tooneel : geen intrigue tenzij een
onbeduidende gebeurtenis, die eerder ter illustratie en voorbeeld dient en vaak in het stuk door andere gebeurtenissen
verdrongen wordt. In een overvloed van geestige zetten, gevatte antwoorden, lichtzinnigen en bevalligen durf van toon,
verbazende oorspronkelijkheid van uitdrukking, verloopt de
intellectueele tweestrijd tusschen Ann en Tanner. Want een
vrijagie is het niet. Van karakterteekening kan nauwelijks
spraak zijn : debatteerende en geestig doende brutaaltjes
missen al te zeer een eigen, wel afgelijnde persoonlijkheid.
Ann vertoont de vrouw-type van haar ongunstigen kant.
Alhoewel zij zich geheel en schijnbaar hulpeloos in de be69

scherming van haar voogd John Tanner plaatst, zoodat deze
ten laatste nog geen stap meer durft zetten zonder eerst naar
haar te loopen om een goedkeuring, zoo voert zij haar strijd
minder door sluwheid dan door een niets ontziende driestheid.
Is deze nu de echte vrouw? Een dame zei eens na een discussie
over dit punt : << We weten dat 't allemaal waar is, maar we
willen 't niet weten voor de mannen. >> Mrs. Pankhurst, toch
ook een haan met sporen, beweerde dat Ann Whitefield haar
moed en durf had aangevuurd.
Octavius herstelt het onevenwichtige der al te zeer agressieve vrouwelijkheid van Ann. Hij is een open, vrij karakter,
met bepaalde trekken van Otto uit Couperus' Eline Vere een
natuur die beminnen kan en er later om lijden zal.
:

Uit Man and Superman (4e akt).
Tanner en Ann geraken beiden onder de macht der Levenskracht; den kunstenaar en mede-minnaar Tavy gaat zij voorbij.
TANNER (Ann volgend) . -- Welke man zou er wenschen te worden verhangen? En toch zijn er die zich laten ophangen zonder weerstand
te bieden, al konden ze, ten minste den geestelijke, een blauw oog
slaan. We vervullen inderdaad den wil van het heelal, niet den
onzen. Ik heb een bang gevoel dat ik me zal laten ten huwelijk
geven, omdat het de wil van de wereld is dat gij een man zoudt
hebben.
ANN. -- Mogelijk wel, den eenen of den anderen dag.
TANNER. -- Maar waarom ik dan — juist ik onder al de anderen? Het
huwelijk beteekent voor mij afvalligheid, schending van het heiligdom mijner ziel, verkrachting van mijn mannelijkheid, versjachering
van mijn geboorterecht, schandige overgave, laffe uitlevering, aan70

vaarding der nederlaag. Ik moet dus in verval geraken gelijk een
ding dat zijn dienst bewezen heeft en nu wordt afgedankt, ik moet
veranderen van een man met een toekomst tot een man met 'n verleden ; ik zal in den zalvenden blik van al de andere getrouwde
mannen de opluchting kunnen lezen wegens de aankomst van den
nieuwen gevangene die dezelfde oneer zal deelen. De jonge mannen
zullen me verachten als iemand die uitverkocht is ; voor de vrouwen,
waarvoor ik tot hiertoe een raadsel en een mogelijkheid ben geweest,
zal ik voortaan eenvoudig nog een anders eigendom zijn, — sletige
waar op den koop toe; tweedehandsmensch op zijn best.
ANN. — Wel, je vrouw kan misschien een slonzigen hoed opzetten en
zich leelijk optakelen om er den moed bij je in te houden, zooals
mijn grootmoeder.
TANNER. — Zeker, om haar victorie nog wat onbeschaamder te maken
door het lokaas weg te gooien op het oogenblik dat de val achter
het slachtoffer dichtklapt!
ANN. — Toch, ten slotte, wat verschil zou dat zijn? Bekoorlijkheid is
heel goed in het eerste; maar wie kijkt er nog ooit naar, nadat het
drie dagen in huis is geweest? Toen papa ze kocht, meende ik dat
de prenten heel mooi waren, en ik heb er sedert jaren niet meer
naar gekeken. Met mijn uiterlijk zit je geen snars in : je bent al te
veel aan me gewend. Ik zou evengoed de paraplu-stander kunnen zijn.
TANNER. — Je liegt, jij vampier, je liegt.
ANN. — Vleier. Waarom probeer je me te bekoren, Jack, indien je niet
wenschte met me te trouwen?
TANNER. — De Levenskracht. Ik spartel in de macht der Levenskracht.
(Life Force.)
ANN. — Ik versta er geen iota van; dat klinkt als : Levenskans. (Life
Guards.)
TANNER. -- Waarom trouw je niet met Tavy? Hij wil wel. Kan je niet
tevreden zijn of de prooi moet tegenspartelen?
ANN (zich naar hem toekeerend alsof ze hem een geheim toevertrouwde). —
Tavy trouwt nooit. Heb je nog niet bemerkt dat dat soort mannen
nooit trouwen?
TANNER. — Wat! Iemand die de vrouw idealiseert! die in de natuur
niets anders ziet dan romantische tooneelschikkingen voor liefdes71

duetten ! Tavy, de ridderlijke, de trouwe, de teerhartige en ongeveinsde ! Tavy nooit trouwen ! Maar hij werd juist geboren om door
het eerste paar blauwe oogen dat hij op straat ontmoet to worden
meegesleept.
ANN. — Ja, ik weet het. Niettemin, Jack, mannen van dat soort blijven
altijd wonen op comfortabele vrijgezellen-kamers met gebroken
harten, zij worden aanbeden door hun hospita, maar geraken nooit
getrouwd.
TANNER (het gelaat oprichtend). — Wat is dat alles vreeselijk, verschrikkelijk waar ! Het heeft me in het gelaat aangegrijnsd heel mijn
leven; en ik heb het nooit begrepen.
ANN. — Oh! met de vrouwen is 't precies eender. Het poetische temperament is een lief temperament, een aangenaam karakter, zeer argeloos, ja poetisch, zou ik zeggen; maar het is een jongedochterstemperament.
TANNER. — Onvruchtbaar. De Levenskracht gaat het voorbij.
ANN. — Indien het dat is, wat je met Levenskracht bedoelt, ja.
TANNER. — Met Tavy zit je niemendal in?
ANN (zorgvuldig om haar been ki jkend, of Tavy hen niet kan hooren) . —
Neen.
TANNER. — En met mij?
ANN (hedaard rechtstaande, den vinger naar hem opstekend) . — Nu Jack!
hou je flink.
TANNER. -- Eerlooze, verdorven vrouw! Duivelin!
ANN. — Boa-constrictor! Olifant!
TANNER. — Hypocriete.
ANN (zacht). — Het was noodig om wille van mijn toekomstig echtgenoot.
TANNER. — Voor mu! (Haastig zijn woorden hernemend.) Voor hem,
bedoel ik?
ANN (niet lettend op deze correctie). — Ja, voor jou. Jack, je zou beter
trouwen met haar, die je een hypocriete noemt. Vrouwen die geen
hypocrieten zijn, wandelen rond in rokbroek en worden beleedigd
en hebben gedurig een warmen dag. En dan raken natuurli j k hun
mans mede in de knel, zij leven in voortdurenden angst voor nieuwe
verlegenheid. Zou je dan geen vrouw verkiezen waarop je kan
staat maken ?
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TANNER. — Neen, duizendmaal neen : de warmte is juist het element
voor den revolutionnair. Jullie willen de mannen afdrogen juist
zooals jullie melkemmers afdroogt, door ze te verhitten.
ANN. — De koele, koude dagen hebben ook hun nut. Zij zijn gezond.
TANNER (wanhopig). — Oh ! je bent snibbig : op het supreme oogenblik
beschenkt je de Levenskracht met alle eigenschappen. Wel luister,
ik kan ook huichelen. Je vader's testament stelde me tot je voogd,
niet tot je minnaar aan. Ik zal me houden aan mijn ambt van
vertrouwen.
ANN (op een lagen sirenentoon). — V6br dat hij zijn testament opmaakte,
vroeg me vader wien ik tot voogd wilde hebben. Ik koos toen jou.
TANNER. — Dat testament is dan eigenlijk van jou. De val stond al
gespannen vanaf het begin.
ANN (met de gansche kracht van haar betooverende bekoorlijkheid). —
Vanaf het begin — sedert onze kinderjaren — voor ons beiden —
door de Levenskracht.
TANNER. -- En ik wil eenvoudig niet trouwen met jou. Ik wil je niet.
ANN. — Oh! jawel, jawel.
TANNER. -- Ik zeg je neen, neen, neen.
ANN. — Ik zeg je ja, ja, ja.
TANNER. -- Neen.
ANN (vleiend, smeekend, bijna uitgeput). — Ja.. Voor dat het te laat is
voor naberouw. Ja.
TANNER (getrof fen door een echo nit het verleden). -- Wanneer heb ik
dit alles vroeger ooit meegevoeld? Droomen wij allebei?
ANN (laat plots den moed zinken, met onverholen angst). — Neen. We
zijn wakker; en jij hebt neen gezegd : dat is alles wat er gebeurde.
TANNER (barsch). -- Wel dan?
ANN. — Wel, ik beging een flater, je houdt niet van me.
TANNER (haar in de armen sluitend). — Dat is niet waar. Ik bemin je.
De Levenskracht betoovert mij, ik houd de heele wereld in mijn
armen, als ik jou omhels. Maar ik vecht nog voor mijn vrijheid,
voor mijn eer, voor mijn eigen zelf, een en onverdeelbaar.
ANN. — Je geluk is dat alles waard.
TANNER. — Zou jij je vrijheid en eer en je eigen zelf willen verkoopen
vooe geluk?
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ANN. — Het zal allemaal geen geluk voor me zijn. Misschien wel de dood.
TANNER (hunkerend) . — Oh, die klauw klinkt vast en wondt. Wat heb

jij in mij vastgeklampt? Bestaat er een vaderhart zoowel als een
moederhart ?
ANN. — Pas op, Jack : indien er iemand binnenkomt en ons zoo ziet,
dan zal je verplicht zijn met mij te trouwen.
TANNER. — Al stonden wij getweeen nu op den rand van een afgrond,
ik hield je nog tegen me aangespannen en sprong met je...
ANN (hijgend, meer en meer toegevend onder den druk). — Jack, laat me
gaan. Ik ben verschrikkelijk roekeloos geweest — het is taaier dan
ik vermoedde. Laat me los, ik kan het niet uithouden.
TANNER. -- Ik ook niet. Het mag ons dooden.
ANN. — Ja, ik zit er niets mee in. Mijn krachten zijn uitgeput. Ik zit er
niets mee in. Ik geloof dat ik ga wegzinken.
(Op dit oogenblik komen Violet en Octavius terug uit de villa.)

De criticus Walkley had Shaw uitgedaagd tot het schrijven
van een Don Juan-spel, door te zeggen : << Gij kunt geen liefde
weergeven. > De Don Juan verscheen, maar hij was veeleer
een Othello dan een Sybariet. Deze Don Juan behoorde daarbij
zoowel tot de philosofie en den godsdienst als tot de letterkunde. Op het einde van het tekstboek voor Man and Super
man volgde The Revolutionist's Handbook, een verzameling
aphorismen, korte uitspraken over het leven die het derde
bedrijf aanvullen. Doorheen het gansche stuk werd de leer
der Levenskracht met een aantal concrete voorstellingen,
illustraties, boerten en geestigheden toegelicht. Daardoor werd
dit moderne mysteriespel van << Everywoman >> tegelijk een
satirisch huiselijk tooneelspel, mitsgaders een goed blijspel.
Shaw schreef den bijval er van toe aan het feit, dat dit het
eerste stuk was waarin het geslachtsthema grondig behandeld
werd.

-
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In feite gaf het ieder toeschouwer iets en de meesten leerde
het iets nieuws. En volgde dan ook een negenweeksch Shawseizoen 1904-1905. Ook de vroegere tooneelstukken kwamen
Coen aan de beurt. Shaw kon de vraag naar nieuwe stof niet
bijhouden met schrijven. Van de 988 uitvoeringen waren er
701 uit zijn werk, en wanneer Euripides geen voldoenden
aftrek meer had, werd alles weer goedgemaakt met een spel
van Shaw.
Wel bleef sommige critiek onverzoenbaar slecht geluimd;
enkele bladen gaven zijn drama op onder << Entertainments >>
in plaats van het to adverteeren onder de rubriek : << tooneel >>.
De bijna ononderbroken lachbuien der toeschouwers om de
rake moppen in het spel gaven daartoe wel reden; ook schreef
Tolstoi aan Shaw, dat godsdienst geen zaak is om mee to
lachen... maar er werd vergeten, dat de Shaviaansche anticlimax der zelfbespotting een ruim deel had in het succes en
dat hijzelf zijn toehoorders met dit slot naar huis had gestuurd:
ANN : Ga jij maar door met praten.
TANNER: Praten! (Algemeen gelach.)

Het sexueele Vraagstuk in «Man and Superman >>.

In 1902 had Shaw de opvoering in Engelsche vertaling van
het Vlaamsche Elckerlyc bijgewoond. << Wel
dacht hij
waarom niet << elke vrouw? >>. Zoo ontstond dan de hoof dfiguur uit Man and Superman, de vrouwelijke, onontwijkbare
Circe. Zij stelt inderdaad de diepe beteekenis voor van de
sexueele neiging als onderdeel van Shaw's wereldbeschouwing.
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De blinde Levenskracht streeft, bij gebrek aan een bepaald
doel, naar alle richtingen toe ; de mensch voelt haar aandrang
door zijn inwendig instinct, waarvan het sterkste hem aanzet
om de levensenergie in stand te houden door 't verwekken
van een nakomelingschap. De vrouw-moeder incarneert de
vruchtbaarheid der Levenskracht en daarom neemt, in den
strijd tusschen de twee geslachten, niet de man, maar de vrouw
het initiatief. Zij is de jager, hij het opgejaagd wild; zij de
boa-constrictor, hij de gegeerde prooi. In den man ziet ze
enkel en alleen een bevruchter en een broodwinner. De goede
toon eischt weliswaar dat ze lijdzaam wacht tot men haar hand
vraagt ; zij doet dat ook. Maar zij doet het net zooals de bloeddorstige spin op het arme vliegje wacht; intusschen spant ze
Naar netten, windt kronkel op kronkel rond de uitgekozen
prooi en wordt het meest gewetenlooze van alle roofdieren.
Haar greep op den man is onontwijkbaar : wien ze eenmaal
uitkiest, ontsnapt haar niet meer.
Deze eigenaardige opvatting van Don Juan over de vrouw
vond Shaw noch in Moliere's Festin de Pierre, noch in
Mozart's opera, noch in Byron's Canto's. Quatremeire uit
Sabbe's Kwartet der facobil'nen had er wel een bange
<< Ahnung > van, wanneer hij in zijn droom de reusachtige
spin met de oogen van zijn Delphine op zich neerschieten
zag; hij besloot daaruit dat << een boosaardige astrale geest
daar wel de hand in hebben kon >>. Shaw's inzicht over liefde
komt vrij goed overeen met die van Iago in Shakespeare's
Othello. Voor beiden is liefde niet iets natuurlijks, iets aangeboren, maar bijna kunstmatig gekweekt en daardoor ook zeer
wel uit te roeien. Voor Shaw heeft de geslachtsdrift een gansch
onpersoonlijk karakter. Daardoor juist wil hij bewijzen, dat
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de bestendige echtverbinding, of ook dat overwegingen van
stand, fortuin en opvoeding eerder belemmeringen worden
voor de hoogere belangen van het voortstuwende Leven. In
Man and Superman had Shaw daarom, niet zonder nadeel voor
de eenheid van zijn stuk, een episode ingevoerd met Violet
Robinson, Octavius' zuster. Zij wordt moeder buiten het wettige huwelijk. Iedereen verstoot haar, behalve Tanner natuurlijk. Later blijkt dat ze wel getrouwd is. Wie vroeger het
langste gezicht trokken, loopen nu het hardst om haar te
feliciteeren. Zooals in Schiller's Wilhelm Tell iedereen den
knieval moest doen voor Gessler's hoed, moet ook hier
Rieder den rug krommen voor den trouwring : << alsof een uiterlijke ceremonie eenig verschil had kunnen aanbrengen >>.
Dit alles treft men reeds aan in Candid a, opnieuw in You
Never Can Tell; nu volgde Man and Superman. Terwijl Shaw
zich hierop vooral beriep om in Getting Married, het verwarde tooneelstuk van 1908, het onverbreekbaar huwelijk aan
te vallen en een vurig pleidooi te houden voor ruime echtscheidingsmogelijkheid, ondervond hijzelf het eerst de noodlottige gevolgen van zijn excentriek anti-feminisme. Shaw's
vrouwentypen zijn noodzakelijk onnatuurlijke wezens; haar
ontbreekt het specifiek vrouwelijke : de verfijnde teerheid,
de duistere subtiliteit. Al even erg schiet Shaw te kort in het
weergeven van erotische tooneelen. In sommige stukken, als
in The Village Wooing en On the Rocks, hooren we lief desverklaringen in dezer voege : << De evolutie zegt me, dat ik
met jou moet trouwen. >> De verloofden worden beiden gedreven door een macht, die buiten hen ligt en hen onweerstaanbaar voortdri j f t. Hun liefdesverrukking is een oogenblik
van geluk, niet om de bevrediging der zinnen maar om de
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cerebrale voldoening dat zij zich aan het doel van een buiten
hen bestaanden natuurdrang dienstbaar hebben gesteld.
Shaw vindt het noodig, de mannen te waarschuwen tegen
de verdwazing der sexueele drift. De << dulre minne >>, naar
de benaming uit onze Beatrij s, is hem een grof bedrog van
het < ewig Weibliche >> als natuurkracht. De verblinde slachtof f ers der Loreley past Shaw het woord van Iago toe :
<< Damned in a fair wife >>. Logisch denkend moest hij er dus
wel toe komen om het masker van de wereld en de liefde
of te rukken. Pater Poirters en Shaw. Had Chesterton geen
gelijk toen hij Shaw noemde : den aartspuritein? En Shaw,
die zichzelf << the Puritan of Puritans >> betitelde?
Inderdaad, wee den man die een vrouw van den Shawtouch trouwen zou. Hem rest niets anders dan een pessimistisch determinisme onder de plak der vrouw; ten laatste zal
hem geen andere uitkomst openblijven dan de oplossing van
Rip Van Winkle, die volgens the Sketch Book van Irving zijn
toevlucht nam tot het kippenhok, als de eenige plaats waar
hij zich nog << haan >> gevoelde.
Shaw zelf is trouwens verre van consequent met deze opvatting over de liefde. In Widowers' Houses, vooral in Major
Barbara, trouwt men om het geld en niet uit dwang van de
universeele scheppingsenergie. Zijn theorie is in laatste
instantie de logische uitkomst van het protestantsche axioom,
dat de menschelijke driften onweerstaanbaar zijn. Zooals Van
Duinkerken in zijn Katholiek Verzet het van Voltaire getuigde, heeft ook hier Shaw in letterlijken zin van den nood
een deugd gemaakt.
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De Faust der XXe Eeuw.

Bij het groot publiek bleef het derde bedrijf van Man and
Superman, met de daarin bevatte levensbeschouwing uit den
helledroom, schier onbekend. Ten deele lag dit aan het feit,
dat bij uitvoeringen dit bedrijf gewoonlijk wegviel, een
der rare gevallen waar Shaw coupures uit zijn werk toestaat.
Grooter aandacht kreeg het, nadat 18 jaar later Back to
Methuselah verscheen.
Shaw was intusschen ooggetuige geweest van den oorlog
van 1914E-1918 en van de vele blunders der overwinnaars in
West-Europa. Hij bracht daarom een tweede maal zijn evolutieleer te berde. Voortaan beet ze een religie, een << wetenschappelijke godsdienst >>; gretig neemt hij in woord en beeld
bij voorkeur allerlei schriftuurlijke namen of uitdrukkingen
ontleend aan het christendom over, om er zijn theorie mee
uit te dossen.
Op 't tooneel verschijnt dus een nieuwe Pentateuch : een
cyclus van vijf tooneelstukken, door den auteur aangediend
als Back to Methuselah
A Metabiological Pentateuch
(1921).
In de 5 stukken toont hij aan wat de evolutie de evolutie
door den wil, volgens Lamarck's leer
van het menschdom
kan maken. Wilde hij het ernstig, dan kon de mensch, na
verloop van tijd en inspanning, er toe geraken om zijn levensj aren te rekken tot verschillende eeuwen. Door de overwinning
op den vroegen dood zou de mensch zijn begaafdheden tot
het uiterste kunnen ontplooien, een vernieuwd geslacht zou
dan daaruit voortgroeien, tot ten slotte de << Superman >> een
geheel vergeestelijkt leven zou Leiden, een leven van gedachte
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en geest.
Het eerste stuk van dezen cyclus speelt in den Hof van
Eden. Het serpent verkondigt er Lamarck's leer : willen is
kunnen, willen is scheppen. Na veel en fel verlangen geraakt
de mensch dan eindelijk tot de bejaarde wijsheid van Methusalem (4 stuk) . In het laatste stuk dragen de kalenders het
jaartal 31920. Lilith, de personnificatie der Levenskracht,
geleidt den mensch naar een spiritueel bestaan van zuiver
geest.
Nieuwe philosofische uitzichten opent deze cyclus niet; hij
brengt slechts een breeder en aanschouwelijker uitwerking van
Don Juan's droom en de biologische theorieen uit het zeer
lange voorwoord dat aan dezen Pentateuch voorafgaat.
In zichzelf draagt de mensch het zaad van de onrust; in
Bien drang uit zich de altijd scheppende Levenskracht. Het
rustelooze verlangen, het nooit voldane begeeren maakt den
mensch groot; die levensdynamiek, welke geen beperking
kent, voert den mensch ten slotte tot een eeuwig voortbestaan
van louter gedachte.
Bij deze verheerlijking der begeerte denkt men onwillekeurig aan Andre Gide en Marcel Proust, die geen van beiden
voor Shaw onbekenden zijn. Shaw gelooft echter niet in het
bestaan van een persoonlijken God, die buiten de persoonli j kheid van den mensch leeft en hem bestiert. De evolutie
kan daarom geen doel in zichzelf dragen, want ook Lilith
kan niet verklaren wat er op 't einde van de baan als einddoel
voor de evolutie bereikbaar gesteld wordt. In het begeeren,
in het willen alleen kan toch onmogelijk 's menschen roeping
liggen. Kon dat wel, dan zou elke man een autocraat, elke
vrouw een Xantippe dienen to zijn. Tot die conclusie geraakte
0
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Shaw inderdaad in zijn The Millionairess van 1936.
Shaw, de godloochenaar, heeft er natuurlijk geen erg in
hoe zijn philosofische bespiegelingen tot nog grootscher werkelijkheid zijn geworden in de bovennatuurlijke economie over
het genadeleven der christenen, en hoe ons Heilig Geloof
ook voor de kleinsten onder ons zulke spiritualiteit heeft
verplichtend gesteld als bij hem alleen de << Superman >>, de
begenadigde Ziener, bevroeden kan.
Men heeft dezen tooneelcyclus met eenige overdrijving
geheeten : den Faust der 20 eeuw. De Duitschers spreken
van een << Kolossaldrama >>. Naast de universeele gedachtensf eer van wereld en mensch draagt het immers, evenals
Goethe's werk, ook den stempel van den tijdgeest : het protest
tegen de hedendaagsche maatschappij, den oorlog en den
dreigenden ondergang van de West-Europeesche beschaving.
Beide werken uiten de reactie tegen de kille verstandelijkheid
en de techniek, met daartegenover de erkenning van de heerlijkheid van 't leven in zijn meest onstoffelijke uiting.
De vertolking van dezen cyclus, vooral van het laatste deel,
stelt ons voor bijna onoverkomelijke problemen.
Toen Shaw vernam dat de acteur Sir Barry Jones zinnens
was een opvoering te geven van Back to Methuselah, vroeg
de schrijver hem : << Heb je vrouw en kinderen? En zou je ze
graag in het armenhuis zien? >> Toch gaf Jones het geheele
stuk viermaal achter elkaar. In Amerika bleek de opvoering
een echte f inancieele ramp : de schouwburgdirecteur verloor
20.000 dollar. Shaw schreef hem toen : << Mijn naam heeft
U 10.000 dollar bespaard; gij stondt op het punt er 30.000
dollar bij in te schieten. >>
8
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VIII. EEN OVERZICHT
Shaw, Puritein der Puriteinen! Zijn eenzaam denken en
observeeren heeft hem den moed gebracht om nooit voor de
consequenties van zijn beginselen terug te schrikken.
Het eerst ontdekte hij het vitalistische levensprinciep in
Wagner en Ibsen; hij bewerkt het voor 't tooneel in Man and
Superman; tuigt het aanschouwelijk op als religieus wonderverhaal in loan of Arc; het blij f t nog altijd het thema van
The Millionairess.

Er is in al die jaren aan zijn beginselen niets veranderd,
niets verkort. Wel heeft hij ze toegepast, met een gestrenghei-d
zonder genade, op alle mogelijke problemen, ze getoetst aan
al de groote vraagstukken van het menscheli j k streven. En
telkens was het een tooneelstuk!
Zoo ontstonden er politieke en sociale stukken, philosofische
vizioenen, religieuze bedrijven, dialogen over moraal, opvoeding, godgeleerdheid, wetenschap, enz. Met haast mathematische regelmaat gewoonlijk in groepen van drie verschijnen zijn tooneelwerken... en de voorrede wordt daarbij
nooit vergeten.
In den dienst van zijn geloofsbelijdenis noemt Shaw zichzelf << Bisschop van het Heelal >>; hij heeft ze gepreekt te pas
en te onpas; zij krijgt in zijn werk een credo, een bijbel, een
geheimenis; zij heeft haar helden en heiligen, haar staatslui
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en boetgezanten, haar pioniers en hervormers, haar dwepers
en avonturiers, haar mystiekers, asceten en martelaren.
Shaw zelf heeft er zijn leven naar geschikt, zijn tijd, zijn
werk en zijn talent er aan besteed in novellen, essays, brieven,
dagbladartikels, voorwoorden en manifesten. Zijn belijdenis is
hem ernst en noodlot; zij beheerscht hem en zijn denken; met
niets ontziende logica volgt hij steeds haar ingevingen, verdedigt haar eischen, is bereid alles in haar licht en beteekenis
to verklaren. Al drijft ze hem logisch tot de erkenning van
de grootste dwaasheden of de meest tergende gevolgtrekkingen, hij blijft er bij door dik en dun en houdt vol, dat het
beter is ten heele gedwaald dan ten halve gekeerd.
Reeds bleek het, hoe bij de toepassing van Shaw's wereldbeschouwing op het sexueele vraagstuk en de huwelijksinstelling de werkelijkheid voorbijgezien werd. Hoe kon dit anders
bij iemand die de samenleving had bestudeerd enkel uit een
revolutionnair, anti-burgerlijk oogpunt? Was Shaw daarin
niet kind van zijn tijd? Er is wel geen enkel woord, dat zoo
vaak bij hem terugkeert als << conventie, vormelijkheid, onoprechtheid, hypocrisie >>. Geen enkele uiting van onze maatschappelijke, economische of cultureele bedrijvigheid, of hij
had ze aangegrepen. Bij elke gelegenheid had hij er op gewezen, hoe zeer de beginselen hebben afgedaan terwijl de
uiterlijke vormen moeizaam voortleven : de mooie schors van
een sedert jaren uitgeholden boom. Daarna had hij als vitalist
stelling genomen, een soort philosofisch stelsel ineengezet,
waarbij in de vereering van het leven het aardsche leven
enkel — de kern lag van zijn systeem. Shaw ook daarin kind
van zijn tijd, erfgenaam van het tot de uiterste conclusies
doorgedreven liberalisme der 19e eeuw. Ook bier was hij
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geraakt tot een averechtsche wereldorde. De Levenskracht is
een blinde, tastende kracht, zij beweegt immer voort in een
richting door haarzelf niet gekend noch vermoed. De mensch
alleen, als hoogste ontwikkelingsproduct der evolutie, kan
sturen in vaste richting, in overeenstemming van doel en
middelen. Door den mensch alleen kent de Levenskracht zichzeif, begrijpt zichzelf, schudt van zich of de duisternis en de
doelloosheid waarin zij stumperig bekneld zat.
Niet God dus verloste den mensch, maar de mensch zal
God verlossen, zoodra de Levenskracht in des menschen geest
en gemoed zelfbewustzijn en zelfkennis verwerven zal, zoodra
de << Superman >> zal geboren zijn.
Sedert Man and Superman heeft * Shaw alle brandende
vraagstukken behandeld van uit het oogpunt dezer averechtsche cosmogonie. Er moet een substantieele verandering in
den mensch zelf bewerkt worden; de nieuwe mensch moet er
komen, alien moeten we herboren worden. Er moet een gemeenschap van <( Supermen >> ontstaan, een natie waarin elke
persoon een Cromwell, een Napoleon, een Cesar is. Zooniet
blij f t de wereld wat ze thans is : een hol van gevaarli.j ke
dieren, waartusschen de toevallige <( Supermen >> als Goethe,
Shelley e. a. een even hachelijk leven slijten als leeuwentemmers in een kraal.
Wat voor iemand zal die <( Superman >> zijn? Shaw geeft
toe dat het niet mogelijk is de definitie van den << Superman >>
der toekomst to geven. << The proof of the pudding is in the
eating >> : het oordeel over den << Superman >> zal alleen uit
de ondervinding blijken. Intusschen zal niemand kunnen aangeven welke bestanddeelen in dit nieuwe type zullen aanwezig
zijn, maar zooveel is zeker, dat die << Superman >> in geen geval
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een volmaakt ethisch mensch zal zijn. Integendee;, die << Superman >> zal zegt Shaw -- zijn schouders ophalen voor al de
<< dwaze gemeenplaatsen >> van recht, plicht, eer, rechtvaardigheid en godsdienst waarachter onze maatschappij haar halfheid verbergen moet.
In zijn werk zal nu Shaw aantoonen hoe het menschdom
zal kunnen veredeld worden door zelf te willen, volgens de
oude methode van tasten en zoeken. Hij zal de hindernissen
uit den weg ruimen, die de evolutie naar het ras der << Supermen >> belemmeren. Hoe kan er een lichamelijk gezonder ras
geteeld worden? Hoe het verstandelijk veredeld? Hoe kan
het in zijn materieel bezit verbeterd worden? Al deze vraagstukken zal Shaw behandelen in zijn bijdragen over het huwelijk, de opvoeding, de politieke en economische hervormingen.
Maar de grootste zorg van den vitalist gaat naar de vraag :
hoe zal de nieuwe mensch in zijn karakter verhoogd, hoe zal
hij zedelijk verfijnd worden? Het is vooral het moreel aspect
dat voor den tooneelman van belang geweest is. De eugenist,
de paedagoog, de socialist en publicist in Shaw hebben zich
geheel afhankelijk gemaakt van den moralist. Shaw bekommert zich maar weinig om de metaphysica, zijn philosofie
is vooral ethisch, practisch, Engelsch. Philosofie, godsdienst,
moraal dekken elkaar geheel: zij geven richtlijnen voor het
leven.
Om gemakkelijk tot een klaar en volledig begrip van
Shaw's leer te geraken, zal men daarom best eerst zijn opvatting over de moraal in beschouwing nemen. De kern van
Shaw's boodschap aan de wereld ligt vooral in zijn tooneelstukken en essays over de relativiteit der moraal. De uiteenzetting daarover volgt hier dan ook onmiddellijk. Hebben
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wij die leer eenmaal aangenomen, dan zal ook de hervormer
der huwelijkswet, de voortvarende opvoeder en visionnaire
publicist niet lang behoeven uit to leggen hoe de vork aan
den steel zit.
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IX. DE RELATIEVE ZEDENLEER

Het Carnaval der Burgers.

In zijn roman van 1872 Erewhon (anagram op << nowhere >>,
d. i. nergens) verhaalt Samuel Butler hoe hij, op zwerftocht
in een onbekende, geheimzinnige streek, aan de overzijde van
hooge bergketens aanlandt. Daar leeft een nog niet ontdekte
volksstam van onbewust fel uitgesproken anti-Darwinisten.
Hun zeden en gewoonten wijken geheel of van de christelijke
beschaving. Zij beschouwen immers als < misdaad >> en straff en dientengevolge hetgeen wij << ziekte >> heeten en als zoodanig medeli j dend bejammeren. Ook omgekeerd : de zieken
worden er naar den cipier, de dieven naar den dokter geleid.
Ook de armoede geldt bij de Erewhonians als een zwaar vergrijp, dat niet geduld maar gestraft moet worden. Zij vreezen
vooral dat ze gewoon parasieten van de machine zouden worden, en hebben derhalve alle mechanische instrumenten en
toestellen in een museum ondergebracht. Op het bezit van een
horloge staan zware straf f en, soms de doodstraf. Butler blijft
in dit land lang genoeg wonen, zoodat hij zich tamelijk wel
kan aanpassen, maar valt toch eindelijk in ongenade bij den
inlandschen vorst. In een luchtballon ontvlucht hij ten slotte.
Dit verhaal een klare nabewerking op Gulliver'. Travels
11: a Voyage to Brobdingnag
werkte op aanschouwelijke
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wijze uit, dat de moraal zeer betrekkelijk is, gebonden aan
omstandigheden van volksaard en beschaving.
Op dit verhaal van Butler heeft Shaw zijn eigen systeem
gebouwd. Major Barbara gaf inderdaad dezelfde tegenstelling
aan. Doch de spreuk : << la morale est purement geographique >>, is voor Shaw nog te constant in tijd en plaats.
Aan het Leven alleen is er geen einde ! Het Leven staat ook
nooit stil maar beweegt steeds voorwaarts naar onbekende
verten. Met het Leven meegaan is deelachtig worden aan
zijn heerlijkheid en kracht. Stagnatie beteekent noodzakelijk
het einde van het Leven, den dood.
Voor de Levenskracht bestaat er daarom niets bestendigs,
noch waarheid, noch schoonheid, noch goedheid. Haar ergste
vijand is al wie zeggen durft, dat waarheid of goedheid
constante begrippen vormen boven tijd en plaats en personen
vastgelegd. <De kracht des behouds is de kracht des verderf s»,
dit is ook bier het grondprinciep. De vitalist kent geen goed
noch kwaad. De moraal is in zijn oog slechts de codificatie
van de regels die het burgerlijk fatsoen en onfatsoen afpassen,
terwijl het Leven er ongehinderd langs voorbijgaat. Zooals
in Ter Braak's Carnaval der Burgers : << Waar en onwaar,
juist en onjuist, zij zijn termen in 't rijk der Burgers, waar
de evolutie voortschrijdt van stadium tot stadium. >> De Carnavalsmoraal van Shaw verandert derhalve gedurig. Immoraliteit en moraliteit zijn een product der tijdsomstandigheden,
als ebbe en vloed verloopen ze gedurig in elkaar en daarom
hebben verdraagzaamheid en moreele vrijheid geen zin tenzij
ze worden : verdraagzaamheid voor opinies die nog kettersch
klinken en vrijheid om te doen wat nu nog slecht beet. << De
wet der verandering is de wet van God >>, zegt de Shaviaan88

sche Jeanne d'Arc. Een leven gevuld met gebed en goede
werken is even dwaas en zondig als een leven doorgebracht
met vloeken, dieverij en schaamteloos winstbejag (thema van
Major Barbara).

Inderdaad, lang voor Einstein had Shaw het princiep der
relativiteit afgekondigd. Hij stelt zich aan als de strijder voor
Diabolonianisme : << Ik ben een specialist in immoreele en
heretische stukken. > De Duivelsleerling is van gevoelen dat
men ook zijn meester eens fair behandelen moet en hem een
kans gunnen. Moraliseeren over het leven is even dwaas als
de werkelijke poezie te willen vastleggen in vaste regels van
woordkunst en metriek. Terwijl de moralist der traditie de
Burger naar Menno Ter Braak zijn leven in vaststaande
gemeenplaatsen heeft ingelijst, maakt ook de vitalist wel zijn
gevolgtrekkingen als levensnormen... maar dan alleen << om
ze morgen te herroepen, niet met beschaamdheid maar met
trots >>.

De gulden regel voor het leven is deze, dat er geen regel
is; de ontkenning van een moreel gezag boven en buiten den
menschelijken wil is de wezenheid van het Shavinisme.
Moet dan elke moord en diefstal, elke ontucht maar goedgepraat?
Geenszins. Die moreele anarchie beteekent hoegenaamd
niet politieke of sociale anarchie. De uitoefening van ieders
vrijheidsrecht wordt beperkt door het gelijksoortige recht in
de anderen. De natie kan slechts winnen door de totale afschaf f ing van die misdaden; wie dus de samenleving hinderli j k
is moet worden onschadelijk gemaakt, desnoods omgebracht.
Volledige vrijheid in den zin van overwicht van het individu
op het staatsgezag, heeft niets te maken met persoonlijke
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waardigheid en moreele vrijheid. Robinson Crusoe beweert
Shaw had onmiddellijk zijn onbeperkte vrijheid willen
omruilen tegen de gekortwiekte vrijheid van een staatsonderdaan. Wat de Shaviaansche a-moralist bedoelt, is de vrijheid
als onbelemmerd natuurrecht. Zijn strijdkreet is vooral de
leus van Henriette Roland Hoist's Kinderen van dezen tijd :
Wij halen uit de hoof den de watten
der vereering van een << Hoogste Goed >>.
Is het dan te verwonderen dat er uit zijn tooneel, essays en
critieken dezelfde geblaseerde ontevredenheid opgrinnikt als
bij Shelley, Nietzsche, Ibsen of Voltaire? Dit radicalisme verzoent den idealen-vernietigenden, anti-romantischen Shaw met
den bitteren, romantischen Heine, schrijvers waarvan Goethe
zei : << Die mit Engelzungen reden, aber die Liebe nicht
haben. >>
De Relatieve Zedenleer ten Tooneele, in Trilogie.

1.
Aanvankelijk bleek nog het blijspel best van al
geschikt om dit moreel nihilisme of te beelden. Dit gebeurde
in John Bull's Other Island van 1904.
Dem Narrenkonig gehort die Welt, >>
vooral op het
tooneel. Ook verstond Shaw zeer goed het kunstje om den
Angel-Saksischen zin voor humor en zelfcritiek uit te buiten.
Hier verschijnt dus opnieuw de koddige Britannus, die zooveel sukses in Cesar en Cleopatra had gekregen; zijn naam is
thans Broadbend. Het is een liberaal van het Ierland-minnende Gladstone-soort, hevig voorstander dus van << Home
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Rule >> en, in afwachting, van de voorloopige ontvoogding
der Iersche landarbeiders. Zou men niet mogen verwachten
van de Ieren dat ze zoo iemand onmiddellijk te voet vallen?
Zoo'n optimisme, zoo'n aplomb als bij Bien naieven, weldoorvoeden, liberalen Broadbend! Zoo iemand holt maar
altijd voort, vooral omdat hij niet weet waarop het uitloopen
zal ; hij meent het immers goed met de Ieren, zij dus ook wel
met hem. Dat zal wat geven bij die geestige Ieren!
Broadbend, ofte John Bull, is eigenlijk toch maar een ezel,
d.w.z. het meest zakelijke en doortastende van alle dieren,
vriendelijk als je hem behandelt als een medeschepsel, maar
koppig als je hem misbruikt, belachelijk alleen in de liefde
die hem aan 't balken zet en in de politiek die hem er toe
drijft zichzelf ooren aan te naaien. Broadbend wordt het pretje
van heel het Iersche dorp, vooral door de geschiedenis met
het varken dat hij in zijn auto vervoert en doodrijdt, onderweg nog een vrouw kwetsend. Maar Broadbend is niet zoo
gek als hem de muts wel staat, praktisch blijft hij toch in al

zijn malligheid : in de 24 uren na zijn aankomst heeft hij
zich een hotelinrichting, een zetel in 't Parlement en... een
vrouwtje op den koop toe verzekerd, terwijl de Iersche jonge
man zijn meisje ziet wegkapen en ook verder niets uitricht dan
droomen, droomen, droomen en bijgeloof. De Ier zoo dwaas
in zijn slimheid, John Bull zoo slim in zijn dwaasheid.
Uit den aard van het behandelde thema is het stuk vooral
voor Engeland en Ierland bedoeld.
Broadbend's bezoek aan Erin dient enkel als gelegenheid
om, in het kader van 4 bedrijven, te toonen... en te vonnissen :
Protestanten en Roomschen, Engelschen en Ieren, Liberals en
Conservatieven, de Iersche katholieke priesters en dominees,
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het yolk en de rijke boeren, het oude geslacht en de jonge
trouwlustigen, de heele Home Rule-kwestie van Engelsch,
Iersch, imperialistisch en Shaviaansch standpunt bekeken.
Een grooter sukses dan John Bull's Other Island is geen
enkel ander stuk van Shaw nog ooit te beurt gevallen. Het
viel buitengewoon in den smaak, bleef weken achtereen op
het programma. Balfour, toen Eerste Minister, ging vier maal
naar de uitvoering en haalde er Asquith nog bij. Eindelijk
gelastte de Koning zelf een speciale voorstelling. Shaw moest
ten slotte bij de vertooning een waarschuwing ronddeelen om
de toeschouwers er toe te verzoeken hun applaus en luide
lachbuien te willen matigen : << Als jullie twee uur aan een
stuk luide en herhaaldelijk lachen, dan worden jullie vermoeid en gemelijk en zuilen jullie er morgenochtend spijt
van hebben niet thuis te zijn gebleven;... weten jullie ook
dat jullie erg leelijke gezichten trekken bij 't schaterlachen,
maar lief kijken bij het glimlachen? >> enz.
Het stuk was ten slotte de verheerlijking van John Bull's
zedelijk aanpassingsvermogen. Vooral bleek dit uit zijn how.
ding tegenover Father Keegan, den Ierschen << def roque >>.
Aan dit zonderlinge personage hebben vele katholieken
te recht aanstoot gevonden. Met zijn nog half clericaal kleed
houdt hij de eenvoudige buitenmenschen onder de plak,
schept daartoe zelfs rond zich een geheimzinnige atmosfeer,
die het mystische benadert. Father Keegan doolt rond op de
rotsige heide, waar de krekels hem antwoord geven zooals
de sfinx aan Cesar en de wereldwijze kat Huplinck aan Mr.
Serjanszoon, den blik op het wezen der dingen richtend.
Keegan is een dichter, een droomer, een mysticus, zooals die
herhaaldelijk bij Shaw voorkomen, een soort Tamalone, een
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verliefde zwerver.
<< Maar elke scherts groeit tot ernst in den schoot des tijds >,
zei de guile Broadbend, die intusschen zijn grooten bijval toch
maar aan zijn moreele << mimicry >> te danken had. In de vergelijking bij de rups en haar kleurenaanpassing lag het geheim van Broadbend's bijval en de zedenles van deze klucht.
Die scherts werd gauw ernst, de klucht werd tragiek in
Major Barbara (1905) en The Doctor's Dilemma (1906).
2. -- Major Barbara.

Het stuk stelt twee uitersten concreet tegenover elkaar :
eenerzijds het Leger des Heils, anderzijds Basiel Saharoff's
bedri j f , een fabriek van kanonnen en oorlogstuig.
Barbara is majoor bij het Heilsleger, haar vader Andrew
Undershaft is kanonnerkoning.
De idealiste Barbara, de kleindochter van een graaf, leeft
te midden van 't gepeupel, past de zieken op, deelt brood uit
en haalt de engerds en mispunten uit de kroeg om alien op
te leiden tot de eenige, ware broederschap. Dat kost duizenden
en toch is ze op gebied van geld erg nauwgezet : ze weigert
beslist al wie voor bekeering wil betalen en ze wil geen duit
aannemen noch van haar vader, die onnoemlijk rijk geworden
is met zijn wapenfabrieken, noch van Bodger, den whiskymagnaat. Doch helaas, terwijl zij zich afbeult in dit paradijs
van gezang, gebed en zieleredding, ondervinden haar oversten
dat Undershaf i s en Bodger's handen zich overal uitstrekken;
daar is eenvoudig geen ander brood dan het hunne, daar is
geen uitkomst tenzij hun steun en hun geld, want zij zijn
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het Leven.
De schamele bijdragen van berouwvolle stakkers wijzen
de Salvationisten af, maar de millioenen, waar bloed en misdaad aan kleeft, zijn welkom. Barbara's roeping stort ineen,
zij vertwijfelt en, wanhopend aan alles : << Mijn God, waarom
hebt gij mij verlaten? >> treedt zij uit het Leger des Heils.
Undershaft's eerste overwinning ! Hij troont zijn dochter
mee naar zijn kanonnengieterijen; alles is hier mooi, geordend en welstellend ; nette werkhuizen, weigesteld en fatsoenlijk werkvolk, modelhuizen, enz. Undershaft braveert, hij
preekt nu ook zijn religie en moraal : in zijn armoede had
hij gezworen, dat niets hem zou tegenhouden, noch rede, noch
moraal, noch eerbied voor andermans leven. Daarom werd
hij vrij en rijk, weldadig en nuttig. Liever een dief dan een
arme, liever een moordenaar dan een slaaf; zijn leus is een
anagram op zijn naam : Unashamed (onbeschaamd). Want
armoede is geen nederige deugd, niet een zegen van den
hemel, maar laf f e schande en aller misdaden ergste.
Barbara houdt het niet langer uit, zij trouwt den man, die
haars vaders bedrijf en moraliteit wil voortzetten, want 't is
gemakkelijk werkmenschen te bekeeren met den Bijbel in
een hand en een boterham in de andere, maar armoede en
slavernij duren alle sermonen uit.
Shaw had eens de heilsmannen voorgesteld om de dramatiek op hun vergaderingen in te voeren. Hier was dus het
stuk dat hij daartoe beschikte. De edele Barbara in haar
Stille Plantage. Evenals Helman's Raoul de Morhang, moet
ook Barbara het opgeven tegen den << religieuzen >> realiteitszin van haar vader, den schaamteloozen oorlogsmagnaat.
Deze toch had den diepsten kijk op de geestelijke herwor94

dingsmogelijkheden, door het feit juist dat goed en kwaad
voor hem geen absolute waarde bezitten. Barbara, door haar
stalen strengheid, haar trotschen onafhankelijkheidszin, wordt
zelf de tragische schuld van haar zielelijden. Vol spanning
volgen we de stijgende beklemming van haar edel hart, de
smart van haar twijfel, waardoor zij onmiddellijk als een
tweede Vivie Warren uit Mrs. Warren's Profession, een
andere Rebekka West uit Ibsen's Rosmersholm, herkend
wordt.
Er is wel verkeerdelijk beweerd dat Major Barbara een
verloochening van het socialistische ideaal bevatte en de verheerlijking van het meest gewetenlooze kapitalisme. Toen
dit Leger-des-Heils-tooneelstuk werd aangekondigd, vulde een
uitgelezen publiek den schouwburg. Zes weken lang bleef
het op 't repertorium, geen ander werd evenzeer in dit seizoen
omstreden. De sterk sociaal voelende kanonnenmagnaat is
echter geen uitzuiger of materialist, veeleer een soort Robert
Owen en een geestgenoot van Mrs. Warren en Sartorius uit
Weduwnaarshuizen. Volgens eigen bekentenis zoeken ze
macht en rijkdom uit een soort mystieken drang. Wie arm is,
kan zich den luxus : een goed mensch to zijn, niet permitteeren. De fabrieken van Undershaft zijn een proefneming der
Levenskracht. Zelf heeft hij geen wil noch kracht, hij is enkel
een deel van den wil die de fabriek dri j f t. Hierdoor wordt
Barbara's inzinking nog heel wat tragischer; zij is de ineenstorting van de << caritas Christi >>, << die aasgier op de ellende
der armen >> naar Undershaft's woord. Die caritas, in Shaw's
oordeel, legt laffe lijdzaamheid op, verlamt de zielen, verstikt
alle edele gesteltenissen en doodt elk schaamtegevoel in de
armen.
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In zijn tract van 1901, Socialism for Millionairs, had Shaw
dezelfde stelling verdedigd : aalmoezen geven is geld verkwisten, parasieten kweeken en steunen, de kas van hebzuchtige grondeigenaars stijven. Beter een verlicht millionair van
het Undershaft-Warren soort. Niet de lief de, maar wel het
geld en de hebzucht lossen het sociale vraagstuk op!
Undershaft, niet Barbara, trekt de grootste aandacht in dit
stuk. In schitterende conversatie verdedigt hij zijn machiavellistisch standpunt. Hij noemt het een moreel standpunt.
3. -- The Doctor's Dilemma.
Na de tragiek van het vorige, bracht dit stuk boert en ernst
te gelijk. Het stuk moest alweer hetzelfde bewijs leveren :
dat een fatsoenlijk dokter in de opvatting van den schrijver
geen haar beter is dan de gemeene ploert van een artistschilder, want hoe schandiger dezes gedrag als mensch, hoe
sterker de adel van zijn artistieke roeping door hemzelf wordt
aangevoeld. Daarmee wordt alles goedgepraat, het laat den
schurk toe het recht van anderen te krenken om stervend de
belijdenis of te leggen : <<1k geloof in Michel Angelo, Velasquez en Rembrandt,... ik ben geen misdadiger. Al uw moraliseeren telt niet voor mij. Ik geloof niet aan een zedenleer.
Ik ben een leerling van Bernard Shaw >>... en zoo stierf de
artist Louis Dubedat.
In The Doctor's Dilemma ontstemt ons de lichtzinnigheid
van den satirischen Shaw. De dood van een schilder te midden
den schaterlach van dokters en de onbenulligheid van een
journalist! Bij Shaw vermengen komiek en tragiek zoo innig,
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dat ze een genre geworden zijn. Als Breughel de Oude zet hij
de dansende koppels in de schaduw van de galg.
De critici hadden beweerd, dat Shaw's tooneel bevolkt was
met onsterfelijken. Dat klonk als een uitdaging. Hier was het
antwoord : een verscheiden om van te gruwen, vol ironie en
cynische ongevoeligheid.
De stervende schilder doet zijn vrouw beloven elk rouwvertoon te zullen mijden : << Geen helletje van crepe en
tranen, van afschuwelijke begrafenisondernemers en verslenste
bloemen en al dat dwaze prul meer. >> Deze dood heeft het
bittere van de wanhoop : << Trouw maar weer gauw met een
ander en verbrand mijn lijk, >> is de laatste inspiratie waarmee
een kunstenaarsziel afscheid neemt van een geheel bestaan,
gewijd aan den dienst der kunst en de overtreding van alle
moreele wetten. Een prozaische echo van Lucifer's wanhoopskreet bij Vondel : << Want niet zijn overtreft verkleening
duizendwerf . >>
Met den dood houdt alles op; men zwijge er dan ook maar
liefst over, en vooral geen kabaal nadat 't is afgeloopen. De
doodsreutel snakt nog door de kamer en de dokters staan er
al bij te gekscheeren.
Shaw vreest zoogezegd den dood niet, maar de tragiek van
een leven dat eindigt, kent hij evenmin. De dood is enkel een
opruiming van den enkeling door de Levenskracht, om een
ander experiment in de plaats te stellen. De overweging van
de onsterfelijkheid alleen is reeds ondraaglijk. Zelf wenscht
Shaw << to sterven ergens in een groot veld in een droge
sloot >, want << de ergste dwaasheid is het om zijn leven te
laten beinvloeden door de vrees van het einde >>. Zijn tooneel
geeft daarom vele voorbeelden van < d'art de mourir >> ; zijn
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helden sterven als stoicijnen, koelbloedig, onverschillig, terwijl ze de felste godslasteringen uitroepen. Het leven maakt
alle menschen aan elkaar gelijk, de dood toont hun verschil
aan, hij zal de waarlijk grooten openbaren!
Die verstaalde gemoedsrust tegenover den dood slaat in
Shaw niet over tot bitterheid, evenmin als de harde ontbering
van zijn jeugdjaren dat deed, maar zij doordringt toch zijn
werk met een zekere dorheid, een to kort aan hartelijkheid,
een intellectueele koelheid, waardoor zelfs aan zijn toewijding
als socialist ontbreekt hetgeen de kerkvaders noemden :
<< popularis quaedam benevolentia >>.
Ironie! In 't aanschijn van den dood stort alles weer in
elkaar, de heerlijke proefneming van de Levenskracht eindigt
dus met de totale vernietiging als uitkomst. Met den lijdenden
Sully Prud'homme moet Shaw dan wel zeggen : < Je m'abandonne en proie aux lois de l'univers. >
Shaw versus bet christendom.

Deze relativiteitsmoraal zou Shaw noodzakelijk in conflict
brengen met het christendom. De vastheid van het christen
standpunt is onverzoenbaar met de beweeglijke waarheid der
vitalistische moraal. De christelijke moraal plaatst het dogma
voorop : goed en kwaad zijn absolute, a prioristische begrippen, onveranderlijk en vast. Het leven past zich daarbij aan,
naar elks geweten en oordeel. Deze << Keisteenvereering >> —
naar Menno Ter Braak — kan onmogelijk samengaan met
het levenvereerende vitalisme, dat de zedenleer van het
andere, verkeerde einde aanvangt.
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Intusschen treft ook Shaw nog wel de pracht der oude
kerken en kathedralen, overal ziet hij er nog nieuwe bouwen
en groote scharen er binnentrekken. Hij begrijpt dus wel,
dat het oude dogma de vaart van zijn hervormingen stremmen kan en het daarom nut had om in Major Barbara de
kern zelf van het christendom te schande te maken : de lafheid van 't berouw en der boetedoening.
De lichtzinnigheid waarmee Shaw over ons geloof spreekt,
overtreft weliswaar nog de oppervlakkigheid die hij als man
der wetenschap vertoont. In zijn opvatting is deugd een
samenbrouwsel van overeengekomen vormen, waaraan men
zich onderwerpt om als << def tig mensch > te kunnen doorgaan
in 't openbaar leven. Den Bijbel beschouwt hij als een onfeilbaar wetenschapstraktaat, het doopsel een medisch bijgeloof
zooals de pokinenting, de biecht een premie gegeven aan
boosdoeners, de versterving een toepassing van het calibanisme
in den zin van Browning, d.w.z. de verzoening van een SchrikGod door lijden en sacrificie, de verdoeming een eeuwigheid van werkelijk solfer en zwavel, de pauselijke onfeilbaarheid een brevet aan intellectueele luiheid toegekend, Jezus
zelf een mislukking der Levenskracht.
Doch behalve in deze dwaze onbenulligheden heeft Shaw
ook in verschillende essays het christendom in zijn geheel
besproken en een eigen historische en logische exegese willen
leveren.
Of Jezus werkelijk bestaan heeft, kan niet veel belang hebben, beweert hij. Jezus was in elk geval niet God, maar een
soort Profeet, die een leer verkondigde welke het eerst door
Shaw (via Butler) begrepen is : het Jezuisme. Die profeet
verkondigde zeer practische en belangrijke opines over
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sociologie, politiek, economie en moraal, in feite was hij
een volmaakt Fabianist en volgeling van Samuel Butler. Maar
die profeet werd over het paard getild, hij verloor er zelfs
het hoofd bij; evenals zoovele anderen, zooals Swift, Ruskin,
Nietzsche : een overspannen prediker.
Wij molten onszelf jezu*lst en zelfs christen noemen, zoodra
wij aannemen wat ook de meest fanatieke vrijdenker kan
en moet —, dat alle profeten geinspireerd en alle menschen
met een zending gelast christussen zijn. Immers, al de rest
van Christus' leven mirakels, voorspellingen, verrijzenis,
aanspraak op onsterfelijke goddelijkheid is maar psychopathische superstitie.
Doch tengevolge van St. Paulus vooral is het christendom
vervormd geworden tot een karakterlooze verlossingsjacht.
<< Christianity)> is geworden << Crosstianity >> (term door Shaw
aan Captain Wilson ontleend) . St. Paulus was een zenuwlijder,
weet Shaw te zeggen, die onder den dwang leefde van twee
obsessies : het sexueele en den dood. Om die schrikbeelden te
ontloopen vond Paulus de mythe uit van den gevallen Adam
(de erfzonde) en verlaagde de vrouw tot een soort veiligheidsklep voor den man. Daar St. Paulus de natuur als een zondigen
gruwel aanvoelde, zocht hij uit reactie een zondenbok in wiens
bloed alle bedriegers en libertijnen zich kunnen wentelen, om
er witter dan sneeuw uit op te staan. Luther en Calvijn hebben
dat venaal Paulinisme nog lakser gemaakt.
Evenals The Doctor's Dilemma ernst en boert, komiek en
satire zoo smadelijk dooreenstrengelde, gebeurde dat weer in
Androcles and the Lion, het tooneelstuk van 1912 tegen het
christendom. Het stuk is een tooneelbewerking van Aelianus'
vertelling over den slaaf Androcles die door den leeuw ge100

spaard werd in de arena omdat het dier in zijn prooi den
vroegeren weldoener herkende. Keizer Tiberius (Claudius?)
schonk den slaaf daarop de vrijheid. Shaw verbindt het lot
van Androcles, het verneuteld kleermakertje met zijn ziekelijke dierenbeschermingmanie, aan de gevangenschap van verschillende andere christenen, die in groep naar Rome's Colosseum gevoerd worden.
Het is een zootje zonderlinge snoeshanen, want elk der
terdoodveroordeelden vertegenwoordigt een bijzonder aspect
van het zg. Paulinisme. Androcles zelf vertegenwoordigt de
laffe speculatie op een Mohammedaansch hemelgenot na een
aardsch leven van laffe lijdzaamheid in onrecht en schandige
armoede; een ander gevangene vertoont het Farizeesche geloof in het able misdaden rein wasschende martelaarschap; een
derde de << laaghartige >> Paulus-theorie van het toon-deandere-kaak ; de mooie, aristocratische Lavinia, een tweede
Majoor Barbara, is warempel christen geworden uit oppositie
tegen het Gouvernement van Rome: een anachronistische
non-conformiste.
In het amphitheater geven << natuurlijk >> de meeste christenen toe : men sterft niet voor fabels en verdichtsels. Alleen
Lavinia, de vrijdenkster-christin, houdt vol... uit innerlijke
overtuiging en geloof aan een onbepaalde hoogere macht.
Ten slotte jaagt de snuggere leeuw, met Androcles boven op
z'n rug, den Romeinschen keizer na over stoelen en banken
van het Colosseum. Geheel mak wordt de leeuw pas, nadat
de Keizer het kleermakertje heeft willen omarmen.
Het is al te grappig om abs ernstig te kunnen doorgaan, al
liep bij de eerste opvoering te Berlijn de Duitsche kroonprins
verontwaardigd den schouwburg uit. Shaw zei : << Hij heeft
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gelijk; het is logisch dat hij protesteert tegen de bespotting
van het autocratisch Imperialisme. >> De Engelschen begrijpen
dat zoo niet voegde Shaw er bij —, al was het toch vooral
tegen hun Defensor Fidei gemunt.
Inderdaad, de vele anachronismen van het stuk moesten
in Shaw's opvatting het klare bewijs leveren, dat het
huidige christendom nog steeds hetzelf de < verouderde, zinledige sprookj e >> is als in die vroege tijden. Zelfs beweerde
hij in zijn stuk een profetisch karakter te hebben ingevoerd :
den christen Ferrovius. Hij verbeeldt, zegt Shaw, al de
christenen (dominee's vooral) die in 1914, toen het kanon
losbulderde, het oorlogs-fanatisme preekten en << in plaats
van de deuren hunner kerken te sluiten en te wachten tot de
moordlust verzadigd bleek, de poorten van hun tempels wijd
openzetten en op hun altaren den God Mars instelden in
plaats van hun pseudo-Christus >>.
Zulke pseudo-christussen bestaan er velen -- gaat hij verder , de Bijbel is er vol van. De Godsidee in den Bijbel is
van alle markten thuis; dat komt daardoor, dat elke profeet
een verbeterde uitgave van de Godsidee meebracht ... tot
eindelijk de moderne tijden het problema oplosten in de << Vis
Naturae >>, << 1'elan vital >>.
Elke stap vooruit in de Godsidee eischte echter dat het vuilnisemmertje van den voorganger zou uitgeschud en uitgeschuierd worden, alvorens met verschen inhoud te worden
aangevuld. Maar dat geschiedde vaak niet; ze plasten het
nieuwe water zonder meer in het oude, ongekuischte vat. Ia
deze << Vuil-Water-Theologie >> was vooral St. Paulus zeer bedreven, zegt Shaw. Wat in het vat is, verzuurt niet, dacht
Paulus.
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Met de originaliteit van deze voorstelling liep Shaw hoog
op. Hij zocht een middel om ze in een levendig, concreet verhaal om te zetten. De inspiratie daartoe vond hij bij de negers,
op zijn reis door Afrika in 1932; een vreemde inspiratie die
hem ditmaal dreef naar de novelle << in plaats van de tooneelliteratuur met een nieuwe comedie te beladen >>.
De puriteinsche Bunyan is altijd Shaw's lievelingsauteur
geweest; hij stelde den christen voor op pelgrimstocht naar
den hemel The Pilgrim's Progress , Shaw zal nu ook
zijn << Progress >> verhalen, symbolischen tocht van het negermeisje op zoek naar God.
Hij beweert dat zijn Adventures of the Black Girl in her
Search for God onder << ingeving >> ontstaan is, dat de schrijver
zelf slechts de penhouder is geweest.
Deze godslasterende fabel, geschreven na een auto-ongeval
in Knysina (Cape Province) in den Afrikaanschen zomer,
verscheen als : Bernard Shaw's Kerstboek voor 1932.
Inhoud : Een negerinnetje, door een missionaris bekeerd,
vertrekt op pelgrimagie, met den Bijbel in de hand om klaarder bescheid over God te bekomen. Zij ondervindt al gauw
dat er in den Bijbel niet een God vermeld staat, maar wel
veel verschillende : de God van Noah, de God van Job, van
Micab, etc. telkens de uiting van een volmaakter en hooger
godenleer, telkens de aanleiding voor het meisje om den voorganger met haar beeldenstormenden knots op den vuilnishoop
neer te smakken. Zoo is de ijverige godzoeker ook meteen
oneerbiedig godontkenner : een paradox naar het hart van
Shaw.
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Haar spot raakt nochtans minder het voorwerp der aanbidding of den stichter, dan de verwrongen leeringen van
dezen, die den mensch bedorven hebben in wil en verstand.
Zij vaart ten slotte met den godsdienst zooals de Japansche
Steenhouwer met het geluk : bij geen enkelen krijgt ze voldoening, want de godheid is nog wordende en maakte vele
fouten in het verleden. Dat leert haar ook de adsistent, die
met haar den tuin wiedt en die gemakkelijk te herkennen is,
want hij heeft rood haar en beweert dat de tuin niemand
toebehoort.
Dit , einde doet onwillekeurig denken ook aan Rousseau,
door wien de vreugde aan 't bewerken van een tuin zoo dikwijls als een groot genot van 't leven wordt aangewezen.
De uitgever van dit boek verluchtte den tekst met vele
houtsneden in naaktcultuur, die zich bij dezen Rousseauschen
natuurgodsdienst heel geschikt aanpassen. Trok ook de jonge
Rousseau niet op pelgrimstocht de wijde wereld in, terwijl
een draaiorgeltje in zijn onderhoud moest voorzien?
In deze zg. Vuil-Water-Theologie krijgen we terug de
vroegere opvatting over de betrekkelijke moraal, door Van
Duinkerken zoo aanschouwelijk samengevat in de voorstelling van De Keisteen en de Stroom (Katholiek Verzet, 5e
Hoof dstuk) . Godsdienstige leerstellingen meent Shaw kunnen evenmin absolute waarde hebben. Daaruit volgt
logisch, dat twee tegenstrijdige leeringen te gelijker tijd bestaansrecht en aanhang verdienen, dat de waarheid leugen
wordt en vice versa door en in den loop des tijds.
Is dit niet het standpunt ergens jenseits von Gut and Bose,
waar het christendom eenvoudig genegeerd wordt en het
waarheidsprobleem zelfs niet meer kan worden gesteld?
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Waarheid is geworden de onwederlegbare mode van den dag,
een soort atheistische religie op z'n Buddha's, waar het individueele denken wordt weggeruimd voor het gemeenschappelijk evolutie-ideaal, den godsdienst der 20 eeuw, de universeele waarheid die goed en kwaad verzoent, die den
Mohammedaan en den christen in een geloof samenvoert.
<< Si tacuisses, philosophus remansisses. >> Shaw wil ook het
dogma wel verklaren. Hij raakt er echter niet wijs uit en doet
dan maar als de boerenknecht van Gellert die, in den tuin niet
terecht kunnende komen met den zonnewijzer, aan zijn meester
het heele ding op 't bed bracht... Of die toen kon zien, hoe
laat het was?
Leer om Leer.

Shaw's << Kerstboek >> werd buitengewoon veel besproken
in de pers.
Tegen de Adventures of the Black Girl in her Search for
God verscheen er ook een zeer geestige parodie van den Dean
van Exeter, Dr. Matthew's The Adventures of Gabriel in his
Search for Mr. Shaw, met aangepaste houtsneden versierd en
eveneens in 't zwart gebonden.
Petrus en Gabriel hebben in de mot dat er in den hemel
een vreemd gerucht loopt over een zekeren Mijnheer Shaw.
Het beroerde er van is : dat er zoo veel verschillende geruchten gaan!
Gabriel zal eens gaan kijken op het ondermaansche diep...
in zeer modern kostuum : colbert, een splinternieuwe dop met
een heiligenkrans er boven aan; aldus opgetuigd zal hij wel
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kunnen vernemen wat het echte gerucht, wat de echte Shaw is.
Maar dat valt hem daar niet mee. Hij loopt er vast verloren
in een jungle van woordkramerij en gepraat; zoodra die Shaw
onder een oogpunt verdwijnt, duikt hij weer op onder een
ander : hij is trommelaartje, verliefde, vervolger, kanselpreeker, dwerg, enz. Trapt Gabriel de trom in, het trommelslagertje is verdwenen en zet alweer lang zijn beste voetje voor
met zijn minnekoozing. Die is wel een beetje langdradig en
het krenkt den minnestreel geweldig te moeten ondervinden,
dat de godin van zijn hart er intusschen bij in slaap is gevallen.
Shaw wendt het dan even gelijkmoedig over een anderen
boeg. Als de verdoemden in Dante's Hel liggen de beroemdheden vastgebonden aan een boom : een bisschop, een dokter,
enz., een heele rij, die Shaw of loopt om elk met een speld
te prikken. Vol zelfvoldaanheid kan Shaw nu den hoogen
preekstoel bestijgen om het woord tot 't heele menschdom
te richten, al moet hij aan de ondervragers wel bekennen :
<< Ik ben een preeker zonder preek; ik moet er wel mee doorgaan, maar een boodschap breng ik eigenlijk niet, >> waarop
dan Gabriel besluit, dat als goede bepaling van Mr. Shaw
zou kunnen gelden : die G. B. S. is niets dan een << contradictio in terminis >>.
De schrijver gelukte er in humor met humor te verslaan.
Shaw brengt inderdaad niets nieuws. Wie de lotgevallen van
het Zwarte Meisje leest, krijgt den indruk of Mephisto zelf
aan 't woord is :
Ich bin der Geist, der stets verneint
Und das mit Recht; denn alles was entsteht,
Ist went dass es zugrunde geht.
106

Schalk en leugenaar in een persoon, humor en lach verbonden
aan de smart van een dolende ziel, brutaal lichtzinnig om met
den godsdienst te spotten en er op berekend om de lachers
aan zijn kant te scharen.
De humor in Shaw's verhaal ontstond grootendeels door
het invoeren van een eenvoudig negerinnetje, dat Loch behendig genoeg is om bij elken godsgezant de gevoelige plaats
te ontdekken en hem door haar vragen in hopelooze verwarring te zetten. Die gauwigheid van haar is geheel onbewust...
maar op den man af. Al de verschrikkelijke, op dood en bloed
beluste, of goden ; moeten voor haar onbuigbaren knots in een
belachelijke vlucht ontglijden. Tevens leeft in haar een mystische drang, de behoefte om God te zien en Hem te bezitten.
Haar oogen sluiten kan ze onmogeli j k, liever nog vaarwel te
zeggen aan geluk en leven. Zoo wordt zij een type van den
Ierschen volksaard, de zuster van Father Keegan uit .John
Bull's Other Island mystisch-revolutionnair ineen. Ten
slotte vervalt ze in bittere misnoegdheid, in een Voltairiaansch
scepticisme. Al te gemakkelijk of f ert ze haar ernst op aan een
voortvarend zelfvertrouwen zonder weerga, een aardje naar
den auteur.
Te gelijker tijd neemt Shaw als spottende clown een beschermende houding aan ten overstaan van het christendom,
alsof dit al heel dankbaar moest zijn om de hooge onderscheiding. Want de Bijbel en het christendom mogen er zijns inziens
wel wezen om hun spiritueele waarden; hun fout is het alleen,
dat zij hun << dichterlijke fabels >>, hun <( folklore >> als absolute, universeele waarheid willen voorstellen, met het ongelukkig gevolg dat het heele christendom << en bloc >> gediscrediteerd werd. In lien zin vindt Shaw er dan ook hoege:
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naamd geen bezwaar in om voor zijn levensbeschouwing alle
mogelijke uitdrukkingen aan ons geloof te ontnemen. Begri pen als Verlossing, Lief de tot God, Geweten, Gaven van den
H. Geest, enz., zijn aan zijn stijl niet vreemd. Het en Hemel
blijven als woord bestaan, de Eden-geschiedenis krijgt een
nieuw Genesis-verhaal, enz. Shaw ontstal ons den persoon van
de H. Jeanne d'Arc, hij voerde een Pinksternacht in voor zijn
On the Rocks (1933), een Laatste-Oordeelsdag in The Simpleton o;1 the Unexpected Isles (1934).
Er is in Shaw een dualiteit, die echter nooit te vangen is.
Hij veracht het christendom en neemt er daarna toch weer uit
over wat hem mondt, om het, opgetuigd met een beetje wetenschap en van elders overgenomen critieken, voor te stellen als
de nieuwe religie. Hij verwerpt de rede en volgt de inspiratie,
om weer onmiddellijk de rede langs een achterdeurtje binnen
te laten. Shaw te gelijker tijd geestdriftig visionnair en mystieker en ook koele rationalist. Hij miskent den Gods-dienst,
want niet God heeft den mensch maar omgekeerd de mensch
heeft God verlost. En toch... straks zal die mensch geprezen
worden, die in alles Gods wil volbrengt. Shaw beeldenstormer
en godsgezant, verheerlijker der vrije moraal, verguizer der
ascese en zelf is hij afgestorven vegetarier en geheelonthouder.
Shaw werkelijk een << contradictio in terminis >> : hij bespot u
wanneer gij hem ernstig opneemt, en lacht ge met hen mee,
dan stort hij u in bange twijfels.
Ook Voltaire deed een kerk bouwen opdat de lieden er
zouden bidden tot God, maar boven het portaal spijkerde hij
meteen het opschrif t : << Deo erexit Voltaire >>.
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X. DE TOONEELSCHRIJVER DER MYSTIEKE
MORAAL
De Psycho/ogle in de plaats der Ethics.

Tot de essentie der moderne moraal behoort de ontkenning
dat << goed >> en << slecht >>, << hoog >> en << laag >> intrinsiek van
elkaar verschillen. Deze theorie neemt niet haar oorsprong
bij Samuel Butler. De zwakke W1 erther van Goethe verdedigde die leer al bij Albert en kreeg tot antwoord : << Paradox! sehr Paradox! >> (Brief am 12. August.) Die verdwazing
is zoo oud als... het Evange/ie, toen bij het zien van den
blindgeborene (Johannes IX, 1-2) de leerlingen aan Jezus
vroegen : << Rabbi, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders,
dat hij blind werd geboren? >>
Ziek en zondig bleek hun, evenals aan de inwoners van
Erewhon, gelijkluidend to zijn.
Inderdaad, indien men met het protestantisme erkent dat
het geloof en de werken aan elkaar vreemd blijven, dan kan
ook gemakkelijk met den vitalist aanvaard worden dat de
instellingen, gebaseerd op de erkenning van een onveranderli j k moreel gezag boven en buiten den menschelijken
ken wil, als
blokken den evolutie-vooruitgang belemmeren.
Bij elke geboorte wil immers de Levenskracht een nieuwe
proef inzetten. Ieder moet dus door proef op proef trachten
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te weten, wat zijn bestemming is. De slavenzielen blijven
echter jammerlijk in gebreke; zij zijn de weekelingen, die den
moed missen om de aldus gekende roeping zelf uit te werken
en zich daarom gaarne laten leiden door een boekje <<Moraal >,
hun door het verleden en van buiten uit opgelegd; het zijn de
philisters, die het leven tot << een bezit > willen maken doch
in hun zelfvoldaanheid nauwelijks weten dat zij << leven >>;
het zijn vooral de idealisten, die hun roeping, de eenig echte
werkelijkheid, vreezende, zichzelf met romantische idealen van
plicht en fatsoen voorliegen : dat hun voorstelling van de
wereld de juiste en eenig ware is. Zoo zijn helaas de meeste
menschen. Zoo spreekt Shaw in zijn Man tegen Man, dat is
zijn Quintessence of Ibsenism.
Maar daartegenover staat de <( Realist >> van Shaw, de
< Dichter > van Menno Ter Braak. Die ware held (in) —
zoowel vrouw als man immers laat zich niet geleiden
door de rede maar, steunend op eigen intuitie en instinct,
werkt hij bestendig samen met de Levenskracht. << De man die
naar zijn verstand luistert, is verloren >>, dit is het motto. De
Shaviaansche realist doet het dan ook niet, maar volgt en
gehoorzaamt alleen zijn inwendig gevoel, tegen alles en alien
in. Dit inwendige gevoel is voor hem onf eilbaar en essentieel
onzondig. Wat iemand met zijn hart gelooft, is voor hem de
waarheid, al zou het ook de ergste leugen zijn voor wie het
niet aanvoelt. Zooals in Dirk Coster's Marginalia I wordt
aangegeven, zijn de menschelijke gemoedsbewegingen de
grondslag van een overtuiging, en niet omgekeerd. De psychologie die de moraal vervangt.
Shaw heeft die moderniteit onder den vorm van een tegenstelling voorgesteld. Hij wil het onderscheid inscherpen tus110

schen de twee begrippen : << een goed mensch >, d. i. iemand
die << natuurlijk >> zichzelf is en alleen de inspraken van zijn
inborst involgt, — en << een deugdzaam mensch >>, d. i. iemand
die door het << versterven >> van zijn wil en natuur een hem
opgelegden plicht nakomt. De << deugdzame >> huldigt volgens
Shaw de valsche meening, dat de wil uit zichzelf slecht en
duivelsch is, dat de grootheid alleen verkregen wordt door
de zelfverzaking, door het dooden van de echte natuur in
't vervullen van onzen plicht. De eerste daarentegen is de
gave mensch, de normale held. De vertegenwoordiger is hij
van de Shaviaansche, natuurlijke, zuivere menschheid, teruggebracht tot haar normale wezenheid, ongehinderd door
romantische overdrijvingen en spookbeelden van idealen,
plicht en zedenleer.
Cesar is door Shaw tot die normale grootheid teruggebracht.
Cesar and Cleopatra vangt aan met de natuur-mystiek van de
Sfinx. Napoleon is The Man of Destiny, de man der behoef-

tenbevrediging. De Duivelsleerling en Undershaft zijn z'n
rechte broers. Allen doen nooit << hun plicht >>, noch als staatsman, noch als krijgsman, noch als noon, noch als vriend, maar
leven alleen de inspraken van hun begeerten, de inspiratie
van hun eigen ik na. En daardoor juist worden ze groot!
Shaw's standpunt vloeit uit een valsch begrip, zoowel over
het wezen der moraal als over de natuur van den mensch.
De moraal, geen levensregel van buiten uit den mensch opgeiegd, zooals de mode voor zijn kleed of het dieet voor zijn
gezondheid, is niets anders dan het begrip zelf van 's menschen innerlijk wezen. Wie dat formeel begrip niet in zich
verwezenlijkt, is ook niet langer een volledig mensch. Shaw
nu keert de rollen juist om : elke mensch is een << homo
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purus >>, de moraal d. i. volgens hem, de gewoonte —
voege zich naar zijn wil. In die verkeerde voorstelling moet
de christelijke ascese der versterving noodzakelijk opvallen
als een verbod om de volheid van 's menschen gave wezen uit
te leven. Voor Shaw is versterving of << aangeworven >> deugd
juist hetzelfde als zonde; beide een vergrijp tegen onze natuur.
Wanneer hij de << f anatiekers >> aan kinderen hoort voorhouden, dat zij elken dag een goede daad moeten stellen, dan
beteekent dat voor Shaw hetzelfde alsof men hun aanraadde
zich elken dag te bedrinken. Goed en kwaad zijn synoniem,
Bradlaugh en Newman in denzelfden zak. Er tegenover stelt
hij zijn Nature's Gentlemen.
Shaw spant de paarden achter den wagen en handelt met
de moraal zooals de clown in het circus, die in plaats van
de pianokruk bij de piano te brengen het omgekeerde doet.
Zijn oordeel is even verkeerd als dat van den boer, die met
een penseel vliegen op zijn koeien schilderde, in de verwachting dat de echte vliegen dan zouden denken dat er geen
plaats meer is.
Het is de volmaakte miskenning van Gods bevel aan den
mensch : << Sub te erit appetitus tuus >> (Genesis 4) , de verheerlijking van het verlangen, de verhef f ing van den hartstocht, de verlaging van den mensch tot de natuur van dier
en plant zooals in Perk's 1 Vlathil d e-c ycl u.s :
Wie, wat zijn aard beveelt, verricht, is goed;
De duif zij zacht, maar de arend toon' zijn krachten,
En gal zij bitter, maar de honig zoet.
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Intuitie in de plaats van het Begripsdenken.

De tegenstelling tusschen een goed mensch en een deugdzaam mensch heeft Shaw overvloedig uitgebuit voor zijn
tooneel. << We zijn alien kinderen van een vader, zegt
Majoor Barbara, geboren schurken bestaan niet. >>
Daarom haalt er Shaw liefst de specialisten bij van het
zoogezegde plichtverzuim : zeeschuimers en vrijbuiters, diefjesmaats en lichtekooien, pestkoppen en huisplagen... en als
't er op aankomt doet hij ze handelen als ware helden van
naastenliefde en edelmoedigheid. Den gewetenloozen kanonnengieter, den whisky-magnaat, den krotten-uitbater, de echtbrekers, bordeelhouders, Cain zelf, wanneer ze maar hun eigen
verlangens en begeerten involgen in plaats van hun zg. plicht,
heeft hij verheerlijkt zoo niet immer om wat ze deden,
dan Loch om de wijze waarop als echte << godsdienstige >>,
helden en verkondigers van den wils-godsdienst der evolutie,
het wils-instinct van den vitalist.
Ofwel voerde Shaw de specialisten op van de slaafsche,
de vaststaande, de Ik-verloochenende plichtsvervulling...
liefst dominees en wilsverstorven christenen, die dan natuurlijk bij hem telkens aan 't kortste eindje trekken. << Schafft
mir diese Strohmanner vom Hals >>, zegt hij met Goethe's
Werther... tenzij ze den << moed >> krijgen om plicht en wet
en gezag aan hun laars to lappen en daardoor juist weer uitschitteren in vrije maar ten slotte normale menschelijkheid.
(Fanny's First Play.)

Deze negatie van 's menschen hoogere bestemming beteekent echter niet dat daarmee de Deesse Raison wordt ingehaald. Integendeel. De mannen der wetenschap heeft Shaw
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overal belachelijk gemaakt en in discrediet willen brengen.
Shaw verloochent de wetenschap om humanitaristische
redenen; alle wetenschapsmenschen lijden volgens hem aan
sadisme, zij zijn alle ongevoelige Dokters Pluizers. Vooral
echter geeft hij daardoor uiting aan een irrationeele, antimaterialistische zienswijze, de vrucht van Butler's anti-Darwinisme, waardoor Shaw in 't harnas geraakt tegen de positieve wetenschap die alle spiritualisme doodt en dus in zijn
kraam der immanente evolutiekracht niet van pas komt. Op
een banket te Londen ter eere van Einstein hield Shaw de
taf elrede en zei : << De wetenschap is altijd mis, de godsdienst
altijd juist. >>
Shaw lacht daarom << met onzen waan dat we als redelijke
wezens leven >>. De rede, beweert hij verder, kan Been leidsman zijn voor het leven. Zij ontdekt wel den kortsten weg,
doch nooit de bestemming. Voor een rationalist is het leven
dan slechts waard geleefd te worden, wanneer de genoegens
er van grooter zijn dan de tegenkantingen, d.w.z. dat voor
de vier vijfden van de menschen zelfmoord de redelijkste
uitkomst moet blijken.
De Shaviaansche held daarentegen wil alleen het inwendige
gevoel beluisteren en involgen, tegen allen en alles in. Deze
<( Superman >> stelt gewetensgetrouwheid in de plaats van de
gewetensplooiing van den conventie-slaaf. Het << slogan >> van
de helden der Levenskracht is daarom : << Regnum Dei intra
vos est >>. Zij gelooven er aan en handelen er naar, vaak en
liefst regelrecht tegen de rede in. Dit instinct in den mensch
is de hoogste uiting der Levenskracht.
Dieper ingaande op de natuur van dit volledig zelfbeschikkingsrecht heeft Shaw willen uitbeelden, dat het geloof letter114

lijk kwestie van smaak en aanvoeling is, een zuiver << mystisch
inzicht >> dat niet alleen buiten 't bereik der rede ligt, maar
er dwars tegen indruischt. Of de daad slecht of goed is, daarmee kan de mensch zich niet bezighouden ; het is hem genoeg
dat hij de ingevingen van zijn eigen instinct involgt. In Bien
zin moeten we dan ook de woorden van de Shaviaansche
Jeanne d'Arc opvatten, als ze zegt : << Wanneer hebben mijn
stemmen ooit gelogen? Hebben ze niet altijd gelijk? >> Deze
H. Jeanne d'Arc is moderniste!
Onzinnig dwaas noemen ze zichzelf terwijl ze zonder bewuste reden voor een antler hun hals wagen op 't schavot
(The Devil's Disciple) . << 1k weet niet waarorn ik zoo handel >>,
verklaart Mrs. Warren, getuigt de bekeerde Brassbound. In
de extase van de door inspiratie ingegeven daad (of misdaad) , bekent Undershaft dat hij gedreven wordt door een
kracht. Erger nog : <<1k vrees dat ik erg dom ben, maar ik
moet, ik ben zoo gemaakt. >>

Zoo spreekt vooral Blanco Posnet in Shaw's eenakter De
Ware Gedaante van Blanco Posnet. Hij staat vrijwillig aan
een arme moeder het paard af, dat hij zoo juist gestolen
heeft ook al uit gewetensdrang —, en waarmee voortspoedend hij nog aan de politie had kunnen ontsnappen. Nu wordt
hij achterhaald en naar de gevangenis gevoerd.
Blanco en al de andere vertegenwoordigers der Shaviaansche
irrationeele intuitieleer zijn ten slotte de broers en zusters
van Ibsen's Hedda Gabler. Zij alien eischen eenvoudig de
rechten op van het individueele geweten, hoe bedorven en
slecht dit ook weze, << de fierheid en de kracht naar Hedda's
woord om van het gastmaal des Levens weg to durven
breken ».
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Maar zij alien eindigen in ontgoocheling : Hedda Gabler
in zelfmoord, Blanco in den zedelijken dood : de godslastering. Hen kwelt f eitelijk nog een rest van het heidensche
bijgeloof aan de ijverzucht der goden. Met Goethe's Prometheus razen ze in onmacht tegen God :
Ich Dich ehren? Wofur?
Hast Du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?...
Doch ook bij Blanco Posnet was dit, als in Goethe's
I phigenie het duistere Parzenlied, slechts de sombere achter-

grond van waaruit zich Iphigenie's ziel tot een glanzende
godskennis heeft opgericht :

Rettet mich
Und rettet Euer Bild in meiner Seele.
Zoo ontstaat de ware godsheld, die in de beschouwing
tracht te ontdekken de geheime doelstrevingen en den wil van
de wereld, evenals de middelen om then wil te bereiken en
de daad om hem te verwezenlijken.
Zoo is de groote godslasterende en God-hatende zelfverhef f ing van Blanco geworden tot mystische Gods-kennis en
zelf opof f erenden Gods-dienst.
/vi y rtisch Inzicht bil Shaw's Karakter s.

De mystiek, de intuitie zooals ze in Shaw's Saint loan vooral
tot uiting komt, heeft als bijzonderste kenmerk dat zij de
ontkenning van het denken bevat en den uitzonderingstoe116

stand van enkele bevoorrechten blijven moet. Joan's opperste
ontroering gelijkt echter veel meer op de inspiratie van den
kunstenaar dan op de begeestering van een mystieke extase.
Maar ook dat behoort tot den tijdgeest, waarvoor de kunst
een religie, de kunstenaar een priester geldt. Saint Joan kan
immers alleen leven te midden wind, zonneschijn, leeuwerik
en schapen. Wie haar dat wil ontrooven komt van Satan.
In Shaw's tooneel geschiedt de << mystieke >> waarneming
vaak aldus langs de natuur. De ensceneering moet die atmosf eer weten te scheppen. Cesar's onderhoud met de Sfinx
geschiedt in de maanbelichte eenzaamheid der woestijn,
Father Keegan (John Bull's Other Island) geraakt in extase
bij den runensteen in de avonddeemstering op de eenzame
heiderotsen van Ierland. Broeder Ezel en vriend Sprinkhaan
voelen er dezelfde wereldvervreemding bij de glorie van den
zonsondergang als Lilith van Back to Methuselah in haar
poetischen tuin.
Doch naast deze natuurteekenen die zooals Ruusbroec
zegt << den mensche bereyden dat rike Gods te siene >>,
bestaat er bij Shaw ook nog een soort passieve godservaring,
welke in sterk zelfbewuste en vurig bezielde personen op
profetische wijze inzicht geeft van de waarheid.
Marchbanks uit Candida, in zijn teere schuwheid gepaard
aan een vurige wilskracht, is in 't geheel een ongewone verschijning, niet aardsch maar eerder profetisch, engelachtig;
Father Keegan's aanschouwing der Drieeenheid van Leven,
God en Mensch; Mrs. George's geestvervoering over de
beteekenis van de geslachtsdrift in tegenwoordigheid van een
katholiek priester, welke voor haar door zijn celibaat noch
man noch vrouw is (Getting Married); Eva in Back to Methu117

selah ontwaart door haar zienersblik den frisschen dageraad

van 't voile leven in Enoch's droomen en Tubal's dadendurf;
Vivie Warren, Majoor Barbara, Ellie Dunn (in Heartbreak
House) zijn alien helderziende enthousiasten. Ja zelf s bij het
wereldeinde van het hieratisch, oostersche eiland ziet nog de
vrouw een uitkomst klaar in The Simpleton of the Unexpected
Isles.

Met uiterste zorg bepaalt Shaw gewoonlijk de tooneelschikking zoodra de mystisch aangelegden optreden.
Daar is Juan's vizioen in Man and Superman te midden
kleur en klank : in scharlaken stralenglans gloeit het kaalhoof d van Mephisto. Uit een zelfden glans van wondervolle,
versche kleuren flitst het serpent omhoog om aan de Edenbewoners in Back to Methuselah den oorsprong van het leven
te ontvouwen. De Ecclesiast brengt de boodschap der toekomst in Too True to be Good terwi j l een dichte, ondoordringbare mist warrelt, omhoogziedt, over de kust heenstrijkt, steen
en rots oplost in witte wolkenvlekken, waaruit de Pinkstervlam
van de veropenbaring op den eeuwigen preeker zal veerstrij en.
In Shaw's latere werken vooral krijgt de fantasie grooter
aandeel in de ensceneering. Reeds in Back to Methuselah
evenaart de uitbeelding van idealistische, voorname en poetische landschappen den stijl van Puvis de Chavannes' Heilig
Graf.

Het zou de moeite loonen op te speuren hoe sterk Shaw
zijn pre-Raf aelitische ingenomenheid tot uiting brengt in de
decoratieve elementen van zijn tooneel. De symboliek der
tooneelschikking drijft hij later beslist door in zijn politieke
stukken. Het is de voorsteven van een schip of dek, de hulk
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van den Staat, of de steile zeekust met in den wand uitgehouwen grotto's in Gothischen of Griekschen stij 1; elders een
eiland in 't centrum der wereld, een symbool van alle Utopia's
en Millenniums onzer beschaving; astraallichamen duiken op,
of er verrijzen massale beelden van Oostersche mythen in de
holle bergnissen van den rotsigen zeeoever. In The Simpleton
toovert Shaw ons een apocalyptische omgeving voor, waarin
het wereldeinde afspeelt : heerlijk als de tafereelen in Maeterlinck's Oiseau Bleu.
In zulke omgeving ontvouwt het leven zijn geheimenissen;
hoe dieper de vertwi j f eling nadat het harde leven spottend is
heengevaren over de tot puin geslagen idealen, hoe frisscher
de nieuwe vitaliteit heropkiemt.
Daarom vooral in het aanschijn van den dood bloeit dit
visionnair inzicht. Niet minder dan bij Ibsen brengt de dood
bij Shaw vrijheid en overwinning. Lavinia, in de arena van
het Colosseum, The Devil's Disciple op het schavot, de kunstenaar stervend in zijn atelier (in The Doctor's Dilemma), Saint
Joan de formula harer afzwering verscheurend voor de deur
van den levenbegravenden kerker, Cain ook in wiens stappen
dood en gevaar aanschrijden (Back to Methuselah), zij alien
worden pas waarlijk groot en vrij door hun levenseinde, Cain
door zijn vernielingsroes. Het is de vervulling van de Ibseniaansche f ormule, van Brand's uitspraak : dat wie Jehovah
ziet, sterven moet.
Huivering en ontzag vatten ons aan, wanneer doze mystisch
aangelegde zielen uitstorten wat uit de diepte van hun geest
of uit de nevelen van den dood tot hen is doorgedrongen.
Zulke geloofslyriek geeft ons bij Shaw de door het leven
begenadigde kunstenaar, vooral echter de vrouw. Zij ziet hel119

der en diep in de beteekenis van het leven, zij de priesteres
van het vitalisme : << das ewig Weibliche >. Terwijl de man
wanhoopt en ontaardt tot cynieker en pessimist, zal zij nooit
haar vat op het leven laten schieten, maar strijden met het
leven, het kome hoe het wil. (The Simpleton of the Unexpected Isles.)

Maar noch de vrouw, noch de kunstenaar zijn zichzelf bewust van hun bovenzinnelijk kenvermogen. Het blijft passieve
godservaring. In blinde extase of f eren zij alles en alien aan
hun roeping. Daarom is er ook in Shaw's tooneel niets tragischer dan de tweestrijd tusschen den kunstenaar en de vrouwmoeder. In Bien strijd zegeviert soms de vrouw, de kunstenaar
kwijnt weg onbegrepen, voorbijgezien door het Leven (Man
and Superman), ofwel vlucht hij been in den nacht... << maar
niemand kent het, geheim in 's kunstenaars boezem >>. Zoo
eindigt << het mysterie >> dat Candida heet. Vivie Warren lijdt
liever armoede dan te trouwen, Mrs. George in Getting Married, Lina in Misalliance, Jenny in The Doctor's Dilemma,
blijken hopeloos nuchter en ongevoelig voor amor. Soms ook
overwint de man, wanneer hij als ziener, held of kunstenaar,
voor de verleiding van de vrouw als een asceet onverschillig
en koud blijft. Hij zal wel een tijdje toestaan dat zij haar
bevalligheid vertoone, maar met haar huwen zal hij niet; hij
zal haar veeleer opvoeden tot een sterke vrouw, door haar te
doen gevoelen dat ze hem wel zooveel waard is als zijn hond
of kat of paard (Cesar and Cleopatra) . Dat is juist ook de
beteekenis van Shaw's Pygmalion : de Miltonische professor
in de phonetica, Higgins, is een sexueel asceet. Shaw's
Pygmalion is voldoende bekend uit de Nederlandsche verfilming er van met Lily Bouwmeester, Johan de Meester en
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Edward Verkade in de hoofdrollen.
Er rezen naar aanleiding van de opvoering van dit stuk te
Londen ernstige moeilijkheden op tusschen Shaw en den Hollandschen acteur Beerbohm Tree. Shaw wil geen verliefden
Pygmalion en Tree wierp kushandjes naar zijn Eliza! Ook de
Nederlandsche film zou Shaw dus verwerpen. Shaw's Galathea houdt niet van Pygmalion; hun verhouding is te zeer
mystisch om ook maar eenigszins verkwikkend te kunnen zijn.
In het celibaat van Higgins ligt de heele wijsheid van 't stuk.
In een Dagboek van Pygmalion, dat Shaw als een vervolg
op zijn stuk geschreven heeft, blijft de Professor dezelfde
onverklaarbare vrouwenhater.
Voor Galathea is het een hopeloos geval. De vrouw wil
binnendringen tot de intimiteit van den kunstenaar-<< Superman >>, maar zij, als gewoon sterveling, kan niet rond een
genie fladderen zonder zich te verschroeien in de nabijheid
der dichterzon; Semele en Jupiter! Dat is de diepe zin van de
verhouding tusschen Cesar en Cleopatra, tusschen Shakespeare en zijn vriendin in The Dark Lady of the Sonnets
(Shaw's tooneelklucht van 1910) .
Een << Geertje >> als van J. de Meester heeft Shaw nooit
verheerlijkt; om zijn titel alleen reeds wijst hij Goldsmith's
tooneelstuk grimmig af : She stoops to conquer. In volle waarheid mocht Shaw in zijn A Correspondence van zichzelf getuigen, in een brief aan de actrice Ellen Terry : << We!, ik
beweer dat geen enkel mannelijk schrijver, geboren in de
19 eeuw, buiten Noorwegen en Zweden, meer gedaan heeft
om de vrouw van haar voetstuk af te slaan en haar op den
solieden grond te zetten, dan 1k.>>
Het sterkst kwam zijn sexueel ascetisme tegenover de
8
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vrouw tot citing in Back to Methuselah. Zijn verbeelding
neemt er vrijen loop, hij voorziet een tijd, dat bij het menschdom elk physiologisch onderscheid tusschen man en vrouw
zal verdwijnen, een tijd waarin de Venus-geboorte van Sandro
Botticelli tot werkeli j kheid is geworden.
Efficiency-mystiek.

Ook de Kerk van Rome heeft veel eerbied voor den mystieker. Al gaat zij doorgaans niet zoo kwistig om met de toekenning van Bien naam, toch slaat zij vol eerbied de buitengewone verschijnselen gade welke zij met den naam mystiek
vereert. In haar opvatting is de mystiek echter nooit een -louter
<< psychologische > vaardigheid buiten het bereik van de rede.
Zij is bij haar het werk der genade in de ziel, een bevoorrechte
uitverkiezing van God, de belooning van een ascetisch leven,
de volmaaktheid der lief de in volledige overeenstemming van
onzen wil met Bien van God. Het dogma, de rede blijft de
grondslag van den subliemen opgang in God, die de bestemming is niet van enkele psychologisch begenadigden, maar
van allen zonder uitzondering in het eeuwig bezitten van God.
Voor den vitalist integendeel beteekent de mystiek de hooge
frequentie van den hartstocht, de volheid van den levensdurf,
de ervaring van de stoute daad. Zoodra zijn mystiekers in
het practische leven verschijnen, zal er ook klaarheid vallen
op de gevolgen dezer verheerlijkte gevoelskracht.
Inderdaad, in het 12 jaar later geschreven The Millionairess
(1936) verschijnt opnieuw de Joan of Arc van 1924, zij het
onder den naam van Epifania Ognisanti di Parerga. — Shaw
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haalt blijkbaar zijn namen nooit uit het telefoonboek. Al
blikt de Maagd van Reims wel hooger dan de Epifania uit
de omstreken van Greenwich, essentieel verschillen ze niet.
De scheppende evolutie drijft beider wil, al uit Epifania zich
meer in het modern-alledaagsche.
Ze is << de haan met sporen >, een << born boss >>, gelijk
Napoleon, Lenin, e.a., die gespoord en gelaarsd haar evil
opdringt en gelukt waar andere vrouwen er bekaaid afkomen,
en blijkbaar nog beter opschiet met 't communisme en de
democratie dan met het feodaal of het kapitalistisch regiem.
Zij is een echte zakenvrouw omdat zij, evenals haar geestesgenooten Mrs. Warren, Fanny, Lina, Ann, enz., weet wat ze
wil en het wint. Princiepen houdt ze er niet op na, maar
zakelijk streeft ze naar het nuttige, richt ze haar staatkunde
alleen op de realiteit en overbluf t haar medemenschen door
haar onweerstaanbare zucht naar dominatie.
Velen hadden gehoopt uit The Millionairess, een der laatste
stukken van Shaw, een nieuwen klank te zullen hooren. Het
stuk bracht niets nieuws. Shaw bereikt er in de logische uitkomst van zijn evolutieleer.
En geeft de tijdgeest hem geen crediet? Als eenmaal de
mensch in den stroom der Levenskracht meeroeit, vaart hij
voort onbesuisd, naar de volledige emancipatie. Hij meent
het richtsnoer van zijn leven te zullen vinden alleen in de
spanning der verlangens, de krachten van den hartstocht, de
ongebreidelde macht van willen en kunnen, van de lagere
instincten ten nadeele van het gezond verstand. Shaw mocht
zich noemen << den boetseerder van den godsdienst der 20 6
eeuw >>.
Zelf verblind en meegesleurd door grenzenloos vertrouwen
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in menschelijke vermogens, in het goede recht der wilde wilskracht, verdringt en verloochent Shaw nu zijn vroeger humanitarisme. Dezelfde Shaw die in de Fabian Society was binnengestapt, omdat hij daar het einde en de oplossing dacht te
vinden voor zijn bange vertwijfeling : << de schuldbewuste
wetenschap dat de armen gebrek leden en je beschaamd maakten over je middagmaal en je warme overjas >> , dezelfde
Shaw, die tot de misbedeelden was gegaan als Beatrice tot
Dante in het duistere woud : << amor mi mosse the mi fa parlare >> , dezelfde Shaw, die altijd heeft gedroomd van een
nieuw menschdom, het menschdom der << Supermen >> dat
moreel, intellectueel, cultureel en physisch hooger zou
staan , diezefde profeet en hervormer schrijft in 1934 een
lange voorrede om bij hoog en laag de gedragingen en de
procede's van Tcheka en G. P. U. goed te praten, er zich in
verheugend dat beide instellingen een nieuw criterium voor
de menschelijke waardigheid hebben uitgedacht en ingevoerd:
den economischen toets namelijk, dat wie minder voortbrengt
dan hij verbruikt, moet worden uitgeroeid. Diezelfde humanitaire Shaw schrijft het tooneelstuk The Simpleton of the
Unexpected Isles als een pleidooi voor massa-uitmoording.
Hier heeft verdraagzaamheid uit; met het nieuwe slagwoord
<< Back to Elisabeth's England >> verdelgt << meneer Engel van
den Oordeelsdag >> alle naar zijn willekeurig inzicht sociaal nutteloozen; reeds storten in puin de Westminster
Houses of Parliament, Westminster Abbey, de Stock Exchange,
de groote hotels. Niets menschelijks is nog waard dat het
bemind zou worden; het einde is het van lief de, eer, heldenmoed en vaderlandsliefde.
Als eindresultaat der vitalistische verlangensspanning, als
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uitkomst van de door het willen en kunnen beheerschte praktijk van 't leven, biedt men ons aan een zegepralende utiliteitsmoraal, zonder begrip van goed of kwaad.
Efficiency first! De erkenning in feite, dat de mensch een
dier is; de verheerlijking van de wilssterken die voor goed en
kwaad het materialistisch begrip van nuttig en schadelijk
hebben in de plaats geschoven. Cesar's veelgeroemde schranderheid, Undershaft's bij-de-pinken-zijn bestaat vooral uit zijn
ignoreeren der moraal en het verzetten der bakens naar de
deining van het eigen voordeel. Blanco, de Duivelsleerling en
css., of f eren zich op, maar hun daad komt ook henzelf dwaas
voor, omdat 't inderdaad onverstandig is zichzelf to moeten
immoleeren enkel en alleen voor het sociale nut van anderen.
The 1Vlillionairess toonde ten slotte aan hoe die efficiency
moet uitloopen in de alles beheerschende persoonlijkheid van
onverdraagzame Mrs. Epifania.

een
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XI. SAINT JOAN. A CHRONICLE PLAY
Inhoud.

Er kon wel geen dankbaarder gelegenheid voor Shaw
overblijven dan de voorstelling van de H. Jeanne d'Arc als
priesteres der mystieke godsbelijdenis. Te meer daar hier en
Naar stemmen, en het droevig einde haar als geknipt hadden
afgepast voor de vitalistische immanentie.
Wat Andre Gide gedaan heeft met de Evangelieparabel
van den V erl oxen Zoon, deze omwerkend tot een verheerlijking der onweerstaanbare, innerlijke begeerte, heeft Shaw
gedaan met de hagiographie. Shaw's Saint Joan is zijn Retour
de l'En f ant Prodigue.
Joan of Arc bestaat naar den inhoud eigenlijk uit 3 deelen :

de romantiek van Jeanne's opgang, de tragedie van haar verlatenheid en executie, de << comedie >> van de pogingen der
nakomelingschap om haar in eere te herstellen. De veelheid
dezer elementen heeft Shaw op behendige wijze samengebracht in 6 tafereelen, gevolgd door een epiloog.
Jeanne verschijnt te Vaucouleurs in 1429 voor Robert de
Baudricourt. Door haar hardnekkig zelfvertrouwen, haar
nuchtere zakelijkheid, haar brutaal vlak-op-den-man-af en haar
prozaIsch onthaal van groote heeren ze noemt den kapitein
eenvoudig : Robert —, verkrijgt ze na korten tijd de toelating
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om naar Chinon te trekken. Op behendige wijze weet Jeanne
de << lichtgeloovigheid der middeleeuwen >> uit te buiten door
haar aanstellerige zedigheid en haar beroep op God en op
mirakelen.
Joan verschijnt te Chinon in Touraine voor den Dauphin
Charles. Ook hier volgt ze haar onfeilbaren speurzin : uit de
Brij der hovelingen, waartusschen hij zich verborgen hield,
sleurt ze Karel VII naar voren weer een mirakel -- en in
een oogwenk heeft ze begrepen, welke van die hooge oomes
haar doel dienstbaar kunnen worden. Ze verlangt enkele
oogenblikken met << Kareltje >> alleen te spreken.
CHARLES. --- Maar ik verlang het hoegenaamd niet dat men mij moed
geve. Het eenige wat ik verlang is dit : in een mollig bed te slapen
zonder gedurige vrees om gedood of gewond te worden. Ga die
anderen moed inblazen en laat hen hun bekomst hebben aan kloppartijen, als je mij er maar buitenlaat.
JOAN. -- 't Geeft niets, Kareltje, wat God voor jou beschikt, moet jij
moedig tegemoettreden. Geluk je er niet in om jezelf koning te
waken, dan zul je worden een bedelaar; voor iets anders deug je
niet. Kom, ga eens voor mijn genoegen op den troon zitten. Ik
heb dat al zoo lang tegemoetgezien.
CHARLES. -- Wat nut is er aan om op een troon te zitten, indien die
andere kerels al de bevelen uitdeelen? Niettemin! (Hij zit neer op
den Croon, een malle figuur.) Hier is die koning van je! Kijk naar
hartelust naar den armen drommel.
JOAN. -- Maar je bent nog niet koning, jongen; je bent nog maar
Dauphin. Laat je niet van je stuk brengen door die anderen rond
je. Je yolk, dat ken ik; het ware yolk, dat jou je broodje bezorgt;
en ik zeg je, zij beschouwen niemand als hun koning, tenzij nadat
de H. Olie over zijn haar heeft gevloeid, en hijzelf gewijd en
gekroond werd in de kathedraal van Reims. En je moet ook absoluut
nieuwe kleeren hebben, Kareltje. Waarom zorgt de koningin niet
behoorlijk voor je?
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CHARLES. — We zijn te arm. Al het geld dat we kunnen uitsparen heeft
ze zelf noodig om op haar lijf te dragen. Trouwens, ik mag haar
heel graag in mooie kleeren zien; wat ikzelf draag, is mij eender
in ieder geval zou ik er slonzig uitzien.
JOAN. -- Daar steekt een heele boel goeds in je, Kareltje; maar het is
nog niet je ware, voor een koning.

Ten laatste zwicht Karel dan toch voor Joan's opgetogen
woord. Hij zal het er maar op wagen.
Joan's << Engeland voor de Engelschen, Frankrijk voor de
Franschen >>, was een gelukkige strijdkreet gebleken.
Met Napoleontisch realisme, vol verachting voor de geschoolde tactici en strategen, doorschouwt ze onmiddellijk
den toestand en slaat plots haar slag. Er gebeurt weer een

mirakel : de ongunstige wind is gedraaid. Iedereen wordt gek
van vreugde, Jeanne maakt bokkesprongen van geluk, omarmt
en zoent Dunois, den Franschen bevelhebber. Orleans valt en
Jeanne zegeviert.
Met het 4e tafereel begint de tragedie.
Jeanne's geval wordt door de Engelschen bij voorbaat voor
den kerkelijken rechter gebracht, zij wordt beschuldigd van
tooverij en duivelsdienst. Bisschop Cauchon van Beauvais kan
daarmee echter geen vrede nemen. Hij wil haar toch, indien
ze gevangengenomen wordt, wel vonnissen als... protestante,
omdat zij doet alsof zij alleen de Kerk was en << haar hielen
veegt aan Bisschop en Paus >>. Er ontstaat een hevig gekibbel,
Cauchon dreigt met banbliksems en inquisitie. Ten slotte valt
er akkoord : Cauchon zal haar vonnissen als protestante, de
wereldlijke arm zal haar verbranden als nationaliste. Zijn niet
het feodalisme en 't katholicisme beide internationaal?
Maar erger dan de haat der vijanden is voor haar de ontrouw
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harer zoogezegde vrienden. Jeanne is voor velen een sta-inden-weg, een jonge parvenue die het oor van den monark
voor haar alleen opeischt. Jeanne's rustieke onwetendheid en
eenvoud maken het ook de besten onmogelijk om lang en
onbepaald vertrouwen te kunnen stellen in haar bekwaamheid.
De aartsbisschop van Reims weigert zijn zegen, de bevelhebber zijn troepen, de ijlhoofdige Karel, nu eenmaal gekroond, is bereid vrede te sluiten met den vijand : Jeanne kan
heengaan. De Engelschen hebben 16.000 pond op haar hoofd
gezet. Verraad staat haar dus zeker te wachten en geen vriend
zal haar willen verlossen.
Alleen, verlaten door alien, staat daar Jeanne, de Volksvijand geworden. Als Dr. Stockmann was ze nalef genoeg
geweest om te meenen, dat de dommeriken, die ze ontmaskerde en terechtwees, zich jegens haar verplicht zouden gevoelen; als Dr. Stockmann brengt het ongeluk haar de overtuiging dat de sterkste man ter wereld hij is, die alleen staat:

<< Well, my loneliness shall be my strength >>.
De kroningsceremonien in de kathedraal zijn afgeloopen.
Jeanne verlaat de kerk. Schiller plaatste bier den triom f tocht
van Die fungfrau von Orleans door de samengedrongen
menigte (4e Bedrijf, 6 tooneel). Bij Shaw hooren we enkel
Karel's laatste woord, als een echo uit Ibsen's Volksvijand :
<< Den vloer geschuurd waar Jeanne gestaan beef t! >>
In het 6e tafereel verschijnt zij te Roeaan voor een halfkerkeli j ke, half -wereldlij ke rechtbank.
8

DE INQUISITOR (vriendelijk). -- Ga zitten, Joan. (Zij zit veer op het

gevangenenbankje.) Ge ziet er bleek uit. Gevoelt ge U niet wel?
JOAN. — Dank U beleefd : ik gevoel me tamelijk wel. Maar de Bisschop
heeft me wat karper doen brengen, en het maakte me ongesteld.
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BISSCHOP CAUCHON. — Dat spijt me. Ik had hun gezegd er op te
letten dat het versche visch was.
JOAN. -- U bedoelde het goed met me, dat weet ik; maar deze visch
verdraag ik niet. De Engelschen dachten al dat U me wilde vergiftigen.
CAUCHON
) (tegelijk) ( Wat!
DE AALMOEZENIER )
( Neen, Monseigneur!
JOAN (zij spreekt verder). -- Zij zijn er op gesteld dat ik zal verbrand
worden als heks, en zij zonden hun dokter om me te genezen; maar
hij kreeg verbod om me te aderlaten omdat dit dwaze volkje gelooft, dat de heksenkunst een heks ontvloeit wanneer men haar bloed
aftapt; zoodat hij me dan in de plaats enkele onbetamelijkheden naar
het hoofd wierp. Waarom laat ge me in de handen der Engelschen?
Ik behoor te zijn in de handen van de Kerk. En waarom moet mijn
voet geboeid liggen aan een blok bout? Zijt gijlie bang dat ik zou
wegvl iegen ?

D'ESTIVET (scham per) . -- Vrouw, het komt U niet toe om het hof te
ondervragen : wij moeten U vragen stellen.
COURCELLES. — Toen ge nog ongeketend waart, hebt ge toen niet getracht te ontsnappen door van een 60 voet hoogen toren af te
springen? Indien ge niet als een heks kunt vliegen, hoe komt het
dan dat ge nog leeft?
JOAN. — Ik veronderstel, omdat die toren toen nog niet zoo hoog was.
Hij is elken dag, sedert gijlie er me vragen over begont te stellen,
hooger geworden.
D'ESTIVET. — Waarom sprongt ge van Bien toren af?
JOAN. -- Hoe weet ge, dat ik dien afgesprongen ben?
D'ESTIVET. — Ze vonden U liggend in de gracht. Waarom hadt ge den
toren verlaten?
JOAN. -- Waarom zou eender wie een prison uitloopen als hij het maar
kon?
D'ESTIVET. — Ge wilde dus ontsnappen?
JOAN. -- Natuurlijk wilde ik dat; en dat was trouwens niet de eerste
maal. Als ge de deur van de kooi openlaat, vliegt de vogel weg.
D'ESTIVET (rechtstaand). — Dat is een bekentenis van ketterij. Ik trek
er de aandacht op van 't hof.
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JOAN. -- Ketterij noemt hij dat! Ben ik een ketter, omdat ik uit een
prison tracht te ontsnappen?
D'ESTIVET. -- Beslist, indien ge in de handen van de Kerk zijt en ge
onttrekt U vrijwillig aan haar handen, dan verlaat ge de Kerk,
dat is ketterij.
JOAN. — Dat is louter onzin. Niemand kan er dwaas genoeg zijn om
zoo jets te gelooven.
D'ESTIVET. — Gij hoort nu zelf, Monseigneur, hoe ik door deze vrouw
wordt gesmaad in de uitoefening van mijn plicht. (Verontwaardigd
gaat hi) zitten.)

CAUCHON. — Ik heb U vroeger al gewaarschuwd, Joan, dat ge met die
astrante antwoorden uw zaak niet bevordert.
JOAN. — Maar ge wilt ook geen verstandige taal met me spreken. Indien
gij ernstig wilt zijn, ben ik het ook.

Bisschop Cauchon neemt met veel ridderlijkheid een weerlooze maagd in zijn hoede, op gevaar voor eigen leven, tegen
de wraakbegeerte der Engelschen. Helaas, het onervaren
boerenmeisje begrijpt maar niet hoe zij kan schuldig zijn aan
erge ketterij, omdat zij trouw blijft aan haar Stemmen. De
Kerk doet haar uiterste best om Jeanne tot 't afzweren van
haar Stemmen te brengen. Doch niets baat het. Ten slotte
wordt de beul bijgehaald en Jeanne beseft nu haar gevaar :
den brandstapel. Jeanne vreest voor haar leven, ze weifelt en
zweert haar Stemmen af. Dit deel bevat eenige der mooiste
bladzijden uit Shaw's tooneel.
Het heele hof staat in rep en roer, zoo varen de Engelschen
tegen die << trouwelooze Franschen >> uit; maar de Kerk wi j kt
niet, zij juicht integendeel om het weergekeerde schaapje.
Alleen verwijst ze Jeanne tot levenslange gevangenschap, tot
heil van haar ziel en uitboeting van haar zonden.
Dit is echter voor Jeanne het oogenblik van zielegrootheid;
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zij rijst op in ontsteltenis en verpletterende sterkte : leven
zonder haar Stemmen, den geest Gods in haar, kan ze onmogelij k ; God komt voor de Kerk!
JOAN. — Geef me dat papier terug. (Ze schiet op de to f el a f ; grijpt het
papier en scheurt het tot snippers.) Steek uw vuur maar aan : ge
denkt toch zeker niet, dat ik er even bang voor ben als voor een
Leven in een donker hol gelijk een rat? Mijn Stemmen hadden gelijk.
LADVENU. — Joan! Joan!
JOAN. - Ja : zij zeiden me dat gijlie uilskuikens waart (het woord brengt
onzetting teweeg), en dat ik niet moest luisteren naar uw gefemel
nosh vertrouwen hebben in uw naastenliefde. Gijlie beloofde me
het leven; maar gijlie zijt leugenaars. (Verontwaardigde stemmen.)
Gijlie meent dat leven niets anders is dan niet-dood te zijn gelijk
een steep. Ik ben niet bang voor het droge brood en 't water : ik
kan leven op droog brood, wanneer heb ik ooit meer verlangd?
Het is ook geen ontbering water te drinken als het maar zuiver is.
Het brood bevat geen ellende voor mij, het water geen leed. Maar
mij uit te sluiten van het licht uit den hemel en den aanblik der
velden en bloemen; mijn voeten zoo vast te kluisteren, dat ik nooit
meer zal kunnen rijden met de troepen en geen hoogten meer bestijgen; mij verpeste, vunzige somberheid te doen inademen en van
mij weg te houden alles wat me naar God en Zijn liefde kan
heenvoeren, terwiji uw snoodheid en onverstand me eerder tot haat
van God zouden drijven : dat alles is erger dan de vuuroven uit
den Bijbel, al werd hij zevenmaal aangevuurd. Ook van mijn oorlogsros kan ik afzien; ik zou kunnen aanslepen gekleed in een
schort; ik kan de banieren en trompetten en de ridders en de soldaten aan mij laten voorbijtrekken, mij zooals de andere vrouwen
aan den dijk laten zetten, indien ik maar den wind kan hooren in
de boomen, den leeuwerik in den zonneschijn, de jonge lammeren
blatend in den frisch-gezonden vorst en de zalige kerkeklokken die
mij de engelenstemmen deinend op den wind toezenden. Maar
zonder deze dingen is me het Leven onmogelijk; omdat gij deze
van mij en aan elk menschenkind ontrooven wilt, weet ik dat uw
ingeving van den duivel, de mijne van God komt.
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DE ASSESSOREN (onder algemeene opschudding). — Godslastering ! Godslasterlijke taal! Ze is van den duivel bezeten. Ze zei dat onze ingeving van den duivel komt. En de hare van God. Afschuwelijk! De
duivel staat in ons midden, enz., enz.
D'ESTIVET (boven het lawaai uitschreeuwend). — Zij is een teruggevalien
ketter, recidivist, hardnekkig, onverbeterlijk, in een woord : onwaardig om door ons in genade te worden aangenomen, zooals we hebben gedaan.
DE AALMOEZENIER (tot den beul). — Steek uw vuur aan, kerel. Naar
den brandstapel met haar. (De beul en ziin helpers spoeden zich heen
over het ho f plein.)

De Engelschen schieten als gieren op hun prooi toe. Onmiddellijk wordt ze naar den brandstapel gevoerd. Van de martelares blij f t weldra niets meer over, alleen het hart wilde niet
branden, de beul heeft het toen in den stroom geworpen.
Er waggelt op 't laatst een Engelsch legeraalmoezenier binnen; hij, de bitterste van alien tegen het weerlooze meisje,
is bij 't zien van haar marteling als zinneloos door wroeging

aangegrepen : de straf voor zijn dwaas gehuil en koppige
oppervlakkigheid.
Mag zoo'n bullebak van een vent het laatste woord hebben
in deze tragedie? Ook voegt Shaw er aan toe : Welke actrice
zou er bereid zijn om door zoo iemand het slot van het stuk
te laten wegstelen? Daarom deze Epiloog.
In the Epilogue 25 jaar later -- komen de voornaamste
personages van het stuk weer op, doch als geesten in de
slaapkamer van Koning Karel. Een droomscene zooals het
derde bedrijf van Man and Superman. Jeanne is gerehabiliteerd; haar rechters, die zoo goed hun best deden, heeten
nu schurken en bedriegers, omgekochte politiekers. Is de goede
naam van Karel niet verbonden aan dezen van Jeanne zelf ?
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Ook zijn de Engelschen nu weg uit Frankrijk.
Een verdoemde komt zelfs terug uit de hel om Jeanne te
huldigen; hij heeft elk jaar een dag vrijaf uit de hel, omdat
hij een houten kruis had opgehouden bij den brandstapel.
Plots 1920,, het jaar van Jeanne's heiligverklaring, welke
een katholiek geestelijke hier afkondigt. Allen vereeren haar
als de martelares voor de vrijheid der ziel : de Kerk, de
geesteli j kheid, de politiekers, het gerecht... ook de verdoemde
uit de hel, die weer met vacantie is. Jeanne is in haar schik,
ze glimlacht op z'n Shaws en stelt voor een eerste mirakel
te zullen verrichten : ze zal terugkeeren op de aarde!
Algemeene consternatie. Neen, dat niet! Karelke duikt de
lakens onder; een voor een druipen de vereerders of... behalve
de verdoemde. Jeanne is weer de Volksvijand geworden, allen
zijn ze bereid haar opnieuw te verbranden.
Daar slaat het 12 uur... de dag vrijaf is om, de verdoemde
moet terug de hel in.
Nog altijd is de aarde niet bereid om Gods Heiligen te
ontvangen!
Beteekenis als Kunstwerk.
Saint Joan is Shaw's beste werk. Hij was 67 jaar oud Coen
hij het schreef. Bij de eerste opvoering te Londen (Maart
1924) werd Shaw door velen erkend als den grootsten tooneelschrijver van onzen tijd, het stuk als het beste Engelsche
drama sedert Shakespeare. Pirandello zei er van : << Saint Joan
is een poetisch werk van begin tot einde. >>
Saint Joan is het grootste historisch tooneelstuk sedert
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Shakespeare. Beide auteurs gebruiken overigens de personen
als symbool van historische stroomingen en toestanden. Evenals b.v. in King John de koningen van Engeland en Frankrijk
veel meer << als land > dan als enkeling optreden, zoo spreekt
Cauchon ook <<als Kerk>>. Dit symbolisch speeltype waaraan
Shakespeare trouwens niet altijd vasthield stamt van de
oude Moraliteiten of ; had Shaw drie eeuwen vroeger geleefd,
dan had hij zeker zijn vriend Bunyan in den arm genomen en
Joan of Arc, Cauchon, Warwick, the Chaplain symbolisch
uitgedrukt als Ketterij, Kerk, Adelstand en Nationaal Bewustzijn. Terwijl echter Shakespeare de geschiedenis behandelde
als het resultaat, de uitkomst van de persoonlijke ambities der
menschen, ziet Shaw in haar eerder het resultaat van de
krachten der evolutie en reactie, naar de wijze der moderne
historici.
In Joan leeft de zuivere ontvankelijkheid voor de inspraken
der evolutiedrift. Zij wint haar veldslagen ten spijte van de
dwaze tactici uit de krijgsschool, zij regelt haar gedrag alleen
naar haar onfeilbaar inzicht, haar zoogeheeten << Stemmen >>,
achteraf vindt ze dan ook wel een verstandsreden daarvoor,
als 't noodig is. Even gelijkmoedig trekt ze op naar Compiegne
niettegenstaande de waarschuwing van 't gezond verstand en
van haar vrienden, dat ze er onvermijdelijk in de val zal
loopen. Omdat ze haar Stemmen trouw blij f t, omdat Bisschop,
Paus noch Kerk, overreding, inquisitie noch foltering in haar
het geloof in den mystischen natuurdrang uitdooven, omdat
ze zichzelf beschouwt als een speelbal in de handen van God,
zal zij als slachtof f er vallen van haar ongeschokt vertrouwen
in de evolutie, van het onvervreemdbaar recht op eigen inzicht.
Shaw heeft ons onze Heilige Jeanne d'Arc gestolen. Hij
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heeft haar verkleind tot <<de eerste protestantsche martelares >,
de eerste pionier van de vrouwenemancipatie.
Een verheven schroom bedrukt den toeschouwer van
Jeanne's lotgevallen, medelijden bevangt hem naarmate hij
Naar ondergang onontkombaar voelt naderen. De begaaf dheden van geest en hart, die haar hoogste triomfen zoo vervaarlijk snel mogelijk maakten, worden ook juist de ware
oorzaken van haar verderf. Haar onverklaarbare superioriteit
en de vrees die deze inboezemt, voeren noodzakelijk naar den
marteldood, zoodra de uiterlijke glans van << den veroveraar >>
begint to tanen. Het epische in haar lot bevat de reden zelf
van haar tragiek.
Het hoogtepunt van het spel ligt daarom in het kathedraaltafereel, waar Jeanne's onhandelbare getrouwheid aan haar
Stemmen voor het eerst aanbotst tegen de vereenigde krachten
van Kroon, Kerk en leger. Er tegenover staat zij alleen, verlaten door alien maar ontembaar in haar kalme kracht. In
het stuk treden geen booswichten op die Naar in 't verderf
storten. Het is geen melodrama, doch de echte tragedie van
een schrandere ziel die zichzelf in 't diepste onheil vernietigt.
Om die reden ligt de tragische schuld van Johanna psychologisch veel vaster bij Shaw dan bij Schiller. Niet alleen vermijdt gene de invoering der liefde als hoofdmotief der dramatische handeling Johanna's zielestrijd werd er door
veredeld —, maar Shaw stelde haar tevens geheel en alleen
verantwoordelijk. Uit haar binnenste alleen groeit de onverzettelijke kracht van haar tragische schuld, zonder dat een
zwarte Ridder, buiten haar, het verloop van haar epiek tot
tragiek almachtig regelen komt en als bij Schiller met een :
<< Die Satanskunste schutzen dich nicht mehr >>, de bakens kan
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verzetten.
In de Shaviaansche tragedie is geen plaats voor schurken.
Spreken Johanna's tegenstrevers niet alien de meest redelijke
taal? Heeft Dunois vooral, als vriend van Jeanne, niet immer
wijs en verstandig geraden ? Kan er minder vooringenomenheid, grooter rechtvaardigheidszin en moediger billijkheid
bestaan dan Jeanne bij haar rechters ontmoet? Dit juist geeft
aan het conflict onweerstaanbare sterkte en belang. Het is de
onverzoenbaarheid tusschen verstandige, door de rede voorgelichte mannen en de niet-redeneerende maar geinspireerde
vrouw.
Wij weten hoezeer Shaw weerzin ondervindt tegen << het
opbouwen >> van een stuk; hij beweert dat een stuk door zichzelf uitgroeit, dat hij nooit een blad vooruitziet wanneer hij
schri j f t ; speciaal voor Saint Joan erkent hij geleid to zijn door
een << inspiratie >>. Er moet zulk een vrouw bestaan hebben,
eenig in haar soort, vol ongekunstelde levendigheid, eenvou-

dig en nalef maar ook buitengewoon vrijpostig, moedig, los
en zwierig, tegelijk krachtig en beslist. Positief, zeker van
haar stuk, indringerig en energisch zooals haar snelle opgang
eischte; sti j f hoof dig en toch li j dz aam in haar tegen spoed ;
wantrouwig tegenover de rechters, volledig menschelijk in
haar vrees voor den brandstapel, een moedig boerenmeisje
dat aan haar eigen inzicht durft vasthouden, tegenover al de
machten die tegen haar samenspannen.
Het is opvallend welke overeenkomst er bestaat tusschen
Saint Joan en Verschaeve's Ferdinand Verbiest. Voor beiden
wordt het militair, politiek sukses de oorsprong en de reden
van hun ondergang.
Verbiest die ook alles verlaat, evenals Jeanne zijn roeping
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getrouw, het geweld der kanonnen ontketent, en dan ontmoedigd en verlaten heimwee voelt naar zijn Domremy, het eenvoudige Pittem in Vlaanderen, verre van het Chineesche hof.
Verbiest's ordebroeders spannen tegen hem samen, de keizer
onttrekt zich aan zijn bekeeringswerk, Rome slaat
in den
ban, de eenige ziel gewonnen in 15 jaar vervloekt hem. In
de diepste wanhoop ligt ook daar voor Verbiest de kracht
der edelste opstanding.
Maar Verschaeve's pathos ontbreekt bij Saint Joan. Hoezeer het laatste tafereel, Johanna's gerechtelijk verhoor, ons
ook voortdrij f t in elkaar afwisselende en telkens weerkeerende
gevoelens van hoop, vrees en medelijden, hoezeer zich Shaw
ook heeft laten meesleepen en ontroeren in lief de en bewondering voor zijn heldin, hoezeer hij ook in den zeven minuten
langen speech van den Inquisitor zooveel schoonheid en
warmte heeft gelegd, toch heeft Shaw gefaald om in het
tooneel, waar Joan haar afzwering herroept, voldoende
expressie te geven aan de aandoening van een landelijk meisje
dat, triomfeerend over doodsangst, zich plots weer het voile
genot verzekerd heeft van haar Stemmen, bij schapen, heuvelen
en klokken.
Al getuigt deze tragedie van lief de en veneering voor de
minzame heilige, al bli j f t er geen spoor over van de grofheden
tegen de Maagd van Orleans uit Shakespeare's (?) Henry VI.
Part I, toch blijven er ook bij Shaw heel wat bezwaren op te
ruimen van een katholiek standpunt uit. Aanvankeli j k speelde
Pitoef f de rol van Joan te Londen als die van een katholieke
Heilige. De Engelsche katholieken waren in hun nopjes.
Chesterton zwaaide vol enthousiasme het boekje in de opgeheven hand, omdat een andersdenkende er de Kerk van Rome,

hem
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tegen de misduidingen der protestanten in, verdedigde. Shaw's
voorrede tot het stuk opende alien de oogen. Welk katholiek
kan er immers aannemen dat Jeanne d'Arc's heiligverklaring
de canonisatie van een protestantsche martelares zou wezen?
Dat de strijd tusschen Jeanne en Bisschop Cauchon een tweestrijd zou zijn tusschen een door God ingegeven individu en
« de Kerk >>, tusschen een rebelle en << het katholicisme >>,
tusschen God en Rome? Shaw verzwijgt dat Jeanne herhaaldelijk maar nutteloos gevraagd heeft om voor den Paus to mogen
verschijnen. Zij was dus een beter katholiek dan haar aanklagers. Haar Stemmen bevatten geen enkele dogmatische
dwaling; daarover kon en moest de Kerk oordeelen. Of die
Stemmen van God kwamen, kon ten slotte alleen door Jeanne
zelf uitgemaakt worden. Ook zal de Kerk nooit als voorwerp
van geloof uitroepen hetgeen bevat ligt in de bijzondere
revelaties die God aan een heilige doet. Indien dus de H.
Jeanne d'Arc protestante moet heeten om reden van haar
persoonlijk contact met God buiten de Kerk om, dan zouden
nagenoeg alle Heiligen ketters moeten wezen.
Deze tendenz ligt meer dan genoeg door gansch het stuk;
het moet noodzakelijk den indruk laten dat de Kerk aan God
wetten stelt, haar kinderen onwaarachtig en tyranniek behandelt. Geen katholiek zal daarom instemmen met Shaw's
boutade, toen hij aan de katholieke autoriteiten in het toenmalige Oostenrijk schreef : < Jullie kennen minder van het
katholicisme dan ik. >>
De epiloog is een onwaardig, kunsteloos toevoegsel, dat
door de meeste critici wordt afgekeurd. Shaw heeft de grimmige bespotting van zijn eigen enthousiasme niet kunnen
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achterwege houden. Na de doodgemartelde Joan moest zijns
inziens de gecanoniseerde Joan komen, omdat de eeuw die
haar op de altaren verhief even vij andig tegenover haar staat,
als de eeuw die haar verbrandde.
Het zou Shaw eeuwig spijten, moesten de toeschouwers na
de uitvoering naar huis gaan met het vleiende getuigenis, dat
zij Loch heel wat beter zijn dan die brutale middeleeuwers
der 15 a eeuw.
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XII. HET HLJWELIJK

De nieuwe moreel geschoolde mensch zal voortaan moeten
handelen naar de subjectieve ingeving van zijn aard. Iedere
begeerte heeft recht op involging. Elk gedrag krijgt voldoende
verantwoording, zoo het psychologisch verklaarbaar en uit de
persoonlijkheid als eindpunt voortgesproten is.
Dit recht om eigen begeerteverlangens in te volgen is voor
den vitalist een natuurrecht. Het begint niet op 20- jarigen
ieef ti j d maar 20 seconden na de geboorte. De verbetering van
het menschdom in zijn karakter door de verruiming der ethiek,
zal dus noodzakelijk samenhangen met de hernieuwing der

opvoedkunde en deze zelf met de afschaffing van het huwelijk als bestendige instelling.
Shaw bespreekt het huwelijk in verschillende essays, ex
professo in de tooneelstukken Overruled en Getting Married.
Geen van beide stukken heeft eenige waarde; ze verdienen
nauweli j ks den naam van tooneelstuk.
Shaw beroept er zich op, met de zoogezegde drie eenheden
van het klassieke spel te kunnen goochelen. Lastig is dat zeker
niet in een tooneelstuk dat, als deze twee, niets anders voorstelt dan een praatcollege over het huwelijk, zonder de minste
intrigue. Vooral Getting Married is een ware veldslag van
het woord tusschen 4 mannen en 4 vrouwen (in 't geheel
13 personages) .
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Shaw valt het bestendig huwelijk aan niet in naam der
vrije liefde, welke in het huwelijk een hindernis ziet voor
bevrediging van de driften. Hij valt het aan in naam der
vromen, der godsdienstigen. Want -- zegt hij het christelijk huwelijk is bezig de aarde te ontvolken. Zoo lets heeft
althans de verdienste nieuw te zijn; Shaw wil steeds graag
<< den vijand >> met dezes eigen wapenen te keer gaan.
Het is weeral St. Paulus die van alles de schuld draagt.
Hij zei immers : << Melius nubere quam uri >>, en hij keurde
het huwelijk slechts met tegenzin goed. Dat bewerkte, beweert Shaw, dat de vrome lieden het huwelijk gingen opvatten
als een heiligdom van genot, een ritus die ontslaat van alle
wetten van gezondheids- en matigheidsleer, als een slavernij
aan 't genot die twee menschen er toe verlokken kan om ook
voor elkander de slavernij te bestendigen. Zoodat de getrouwden meer lijden door gebrek aan matigheid dan de ergste
libertijnen. Daarom eischt het gezonde eugenisme dat de mogelijkheid tot echtscheiding, zoo breed als eenigszins kan, zou
bestaan; de eenige grond om te divorceeren moet zijn, dat
de getrouwden het verlangen. Bezitten de getrouwden eenmaal die vrijheid, dan zal de monogamie er wel bij varen;
de natuur heeft de verhouding in het huwelijk van zoo'n
intiemen aard gewild, dat Been tweede tegelijkertijd bekoren
kan. (Problema van Candida.)
Zoo spreekt Shaw over het christelijk huwelijk. Hij aanvaardt met onbevangen gemoed de onthutsende conclusies
van zijn opvatting : na elke echtscheiding kunnen de koppels
een nieuw experiment aanvatten.
Uit duizend echtscheidingen kunnen twee duizend huwelijken voortkomen tot grooter welvaart van het ras, want ver142

schil van temperament, noodlottig in den huiselijken omgang,
is zeer bevorderlijk voor gezonde geboorten.
Een standvastig huwelijk is voor Shaw ofwel het toeval van
een gelukkig samentref f en van twee met elkaar harmonieerende karakters, ofwel hypocrisie en schijn, een << Poppenhuis >>,
omdat goede toon en burgermansnorm dezen vorm van
huwelijkstrouw opleggen. Het bestendige samenwonen onder
een dak is nooit de bedoeling van de natuur geweest. Zij
streeft alleen naar de voortplanting en omdat twee menschen
onder invloed staan van de hevigste maar ook de vluchtigste
van alle driften een lokaas van de Levenskracht , niogen
wij van hen niet eischen dat zij tot den dood toe in Bien toestand zullen blijven. << Het huwelijk is de asch, waarvan de
liefde (prikkel eener noodlottige maar noodzakeli j ke dronkenschap) het vuur is >>, zei de Dood van Yper al tot Mr.
Serjanszoon. Zoo redeneert ook de schrijver van Getting
Married en hij maakt zijn opvatting aanschouwelijk met het
volgende : << Omdat sommigen het toppunt van den Mont
Blanc kunnen bereiken, en het er twee uur uithouden, besluiten wij dat zij 't heel hun leven lang zouden kunnen. >>
Buiten de onjuiste verklaring van Paulus' woorden, bevatten
deze theorieen een pleidooi, zoo niet voor de vri j e liefde, dan
toch voor de liefde die vrij is. Het huwelijk blijft ook zijns
inziens onvermijdelijk, maar geenszins bestendig. Doch waar
heeft het natuurrecht of eender welk positief recht het huwelijk ooit gelijkgesteld met geslachtsdrang, met een Eldorado
voor alle losbandigheid?
Indien deze drift zoo weinig betrouwbaar is, dat ze volgens
Shaw geen deel mag hebben in het sluiten van een huwelijk,
waarom wordt ze dan door hem wel ernstig genoeg bevonden
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om de opheffing er van te wettigen? Vroeger beweerde Shaw
dat ontucht uitsluitend het gevolg is van armoede bij de
vrouw (thema van M rs. Warren's Profession) ; bier echter,
dat de armoede de vrouw tot bestendige slavin maakt van
den echtgenoot. Shaw voorziet de versteviging van het huwelijk nadat de menschen eenmaal de vrijheid om te divorceeren
bezitten. Was het dan wel noodig om in een heele reeks
tooneelstukken te waarschuwen tegen de dwaasheden van het
verliefde hart? Shaw stelt zich aan als de verdediger van het
huwelijk, nadat hij het eerst heeft neergehaald. Het is even
potsierlijk als de helden in de Ilias die, om een gevallen held
te verdedigen, met de beenen schri j lings over zi j n li j k gingen
staan.
Van zulke tegenstrijdigheden meer is Shaw niet vervaard.
Zijn ergste dwaling blijft intusschen de bewering dat, en voor
Paulus en voor de Kerk, de sexueele attractie de eenige reden
is om de onverbreekbaarheid van 't huwelijk op te dringen.
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XIII. SHAVIAANSCHE PAEDAGOGIE
De Familie.

De aanklacht tegen het familieleven heeft Shaw in geest
en gehalte overgenomen uit Butler's The Way of all Flesh,
een lang verhaal over de familie Pontifex, waarmee Butler
den haat tegen zijn vader uitwerkte. Shaw noemde het verhaal : een langgerekte vader- en moedermoord. Haat tegen
zijn ouders was voor Butler een soort fataliteit. In Shaw's
toorleel valt het op, dat vooral de dochters met de grootste
schamperheid optreden tegen het ouderlijk gezag. Soms spre-

ken zij als lachende brutaaltjes, bedorven kinderen met loszinnige allures; soms slaan ze een hoonenden toon aan, vragen
hun ouders rekenschap of ontwijden met cynische scherpheid
en walgelijken humor de verhouding van pieteit, zij kraaien
victorie terwijl vader met gebroken hart aan Naar voeten
geknield neerligt.
In de twee tooneelstukken Misalliance, een doolhof van
discussies, en Fanny's First Play treedt telkens de oudste dochter op om de rechten van vrijheid en zelfbeschikking voor de
kinderen op te eischen. Dochter en vader staan tegenover
elkaar als twee partijen, waarvan geen enkele sterk genoeg
is om de andere te vernietigen; het wordt 'n tragisch schouwspel. Margaret uit Fanny's First Play stelt den eisch, dat min145

derjarigen even al s volwassenen het recht hebben been te gaan
wanneer en hoe het hun lust. En de daad voegend bij het
woord, wordt zij ... een << daughter of joy >>. Zoo wreekt zich
de waarheid in het spel zelf. Ook Shakespeare beeldde in twee
tooneelstukken de veete uit tusschen ouders en kinderen, het
onbegrip tusschen de twee kampen : jeugd en ouderdom.
Maar noch in King Lear noch in Romeo and Juliet is de strijd
enkel uiting van verdorvenheid, lichtzinnige bevlieging of
eigenzinnige weerspannigheid, zooals bij Margaret uit Fanny's
First Play en Hypatia Tarleton uit Misalliance. Cordelia uit
King Lear bezit wel den trots der waarheid, de twee geemancipeerden van Shaw enkel de waarheid van den trots.
Shaw's paedagogie berust op het vitalistische princiep : elk
kind is in de handen van de Levenskracht een experiment,
een nieuwe poging. Wie dus, hetzij ouders of leermeesters,
de opvoeding wil leiden volgens eigen inzicht in plaats van
het kind vrij over te laten aan zichzelf en aan de leiding
van die Levenskracht (vroeger heette ze : blinde Levenskracht), dwarsboomt de wetten der natuur en vergrijpt zich
aan de inzichten van God. Shaw's banvloeken tegen de opvoeding der kinderen aan huffs zijn evenwel gemakkelijk te
verklaren door de droeve herinneringen uit zijn eigen kinderaren.
Een gelukkige familie is in zijn oogen eenvoudig humbug,
een sociaal bedrog. Het kind beweert Shaw behoort
allereerst toe aan de natie en moet derhalve ook daar zijn
opvoeding in de practi j k ontvangen. En zou dit ook niet het
beste zijn, indien alle gezinnen een echtelijke mislukking beteekenden, zooals het Shaviaansche tooneel overvloedig demonstreert? De vaders kennen er nauw hun eigen kinderen, zij
.
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keeren na jaren afwezigheid toevallig terug in hun eigen
gezin, waarvan de kinderen intusschen door moeder zijn opgevoed geworden in verachting en miskenning van het vaderlijk
gezag. Zulke herinneringen uit eigen jeugd heeft Shaw voorgesteld in Cuthberston (The Philanderer), Undershaft (Major
Barbara), Crampton (You Never Can Tell), Alfred Doolittle
(Pygmalion), Hector Malone (Man and Superman), Tarleton
(Misalliance), enz. De moeders in zijn tooneel zijn weliswaar
dikwijls bedoeld als superieure vrouwen, maar naast die
norsche vaders plaatst Shaw dan graag de << admirable >>
Bashvilles, d.w.z. den voortreffelijken huisknecht met verf i jnde manieren, palf reniers (Straker in Man and Superman) ,
hotelbedienden (You Never Can Tell) en concierges (Juggins
in Fanny's First Play), die van de kinderen het vertrouwen en
't ontzag krijgen, die vader bleven ontzegd. Van die methode
genoot natuurlijk ook de klassenhatende socialist.
Shaw stelt derhalve voor, de zorg over de kinderen op de
gansche gemeenschap over te dragen. Reeds nu vindt het kind
in eender welke streek van het land inrichtingen voor onderwijs; indien we denkt Shaw ditzelfde princiep toepassen
op kleeding, voedsel en woning, dan kan het kind wegloopen
maar nooit verloren loopen, dan kunnen de ouders van lastige
kinderen zonder inhumaniteit heengaan en beiden zullen er
wel bij varen.
Zooals hij het huwelijk aanvallen wilde door een instelling
of te kammen welke geen huwelijk is, tracht Shaw bier
de opvoeding in het gezin aan te randen door de nadeelen
van ongelukkige gezinnen uit te beelden. Wie zal het betwijfelen, dat er ouders zijn die hun kinderen verkeerd opvoeden? Shaw stelt echter zulke hulpmiddelen voor, die met
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het bad ook het kind uitgieten, en vergeet zorgvuldig om met
dezelf de emphasis de gevallen te citeeren van zoovelen die,
in voile oprechtheid, hun welvaren in het later leven moeten
toeschrijven aan de zorgen van hun ouders, aan de toewijding
van hun meesters.
De School.

Wat hij bepleitte voor de ontvoogding van het kind aan
huffs, geldt a fortiori voor de vrijheid van den student. Shaw
stelt voor een declaration des droits de l'en f ant, een soort
kinder -Magna Charta uit te vaardigen, ten einde de kinderen
te verdedigen tegen onaangenaam gezelschap, ongezellige
lokalen, onbevoegde leermeesters en vervelende schoolboeken.
De vrijheid om weg te loopen is een geboorterecht van het
verveelde kind (thema van Fanny's First Play). De school
moet het kind ongewapend laten tegen de gevaren zijner
vrijheid en mag alleen die gevaren beletten die, wegens hun
onervarenheid, de kinderen zouden bedreigen. Straf f en en
verboden zijn geheel uit den booze en kweeken slechts slavenzielen en moreel kreupelen.
In het kind leeft er een gezond gevoelen, dat het moet
doen wat men het zegt. Wij heeten dat dociliteit. Toch heeft
die gewilligheid haar grenzen. Ook in de school moet het
kind al vroeg leeren op zichzelf te staan, niet alleen in kleeding en toilet, maar ook in opinies en gedrag. Volgens Shaw
geraken ze daartoe best, door de evenredige toepassing zoowel
van de bevelen tot onderwerping uit de Bergrede, als van den
grondregel : < Verzet u tegen uw oversten. >>
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Terwijl Shaw van uit een dorpje in Hertfordshire zijn banbliksems slingerde tegen de school vroeg hem een dame, wat
hij dan wel ging aanvangen met haar lokale school. << Ik wise
niet wat antwoorden, >> bekent Shaw. De dame raadde aan een
prijs te geven aan het braafste kind; Shaw stelde onmiddellijk
een prijs beschikbaar voor het stoutste kind, met Bien verstande dat nota zou genomen worden van beider gedrag in
het latere leven. Het aanbod kwam natuurlijk in de scheumand terecht. Kinderen zijn als boeken, ze kunnen wel voortgebracht niet echter in hun lotsverloop worden voorbestemd.
Shaw haat ons schoolsysteem. De vergelijking << school en
prison >> heeft ook Shaw ten gerieve van alle hardleersche
spijbelaars tot het uiterste uitgewerkt. << In een prison, >> zegt
hij, << pijnigen ze uw lichaam maar toch uw hersens niet. ,>
Hij weigerde zijn Saint Joan als schooluitgave aan te passen :
<<1k vervloek al wie nu of later van mijn werken schoolboeken

-

wil maken en , mij hatelijk maakt zooals Shakespeare het is.

Mijn tooneelstukken zijn niet bedoeld als foltertuigen. >>
De school heet ook nog een bastille of diergaarde waar
kinderfokkers experimenteeren. Het meerderjarig worden g
lijkt gewoonlijk aan het loslaten van een dwangarbeider na
22 jaar gevangenschap.
En de uitslag van ons schoolonderricht? Een zeker gemak
bij lezen en schrijven en verder : moreele en verstandelijke
verstomping, waardoor de lieden de politieke dupen worden
van den eersten besten avonturier of woordenrijken charlatan.
Zi j n er afgestudeerden die nog wilskracht en durf hebben
overgehouden niettegenstaande het jarenlange temmen, dan
worden ze onmiddellijk een publiek gevaar genoemd.
De studie van 't Latijn, 't Grieksch, van meetkunde, muziek,
149

enz., beet Shaw een nonsens ; de ondervinding is de beste leermeester en ook zij leert daar niets, waar lust tot leeren onthreekt. Thans leert men deze vakken met tegenzin en onder
dwang. De afkeer voor elk volgedrukt blad, behalve een krant
of een detectiveverhaal, is daarvan het gevolg.
De universiteiten krijgen evenmin genade. Shaw noemt ze
broeinesten van onverbeterli j ke snobs, vooral Cambridge en
Oxford. << We tolereeren bun onhebbeli j ke manieren omdat
ze beter zijn dan Been manieren. >> Al hield hijzelf herhaaldelijk lezingen aan Engelsche universiteiten, hij weigerde toch
steeds het hoogleeraarsambt.
Op twee punten wil Shaw de aandacht trekken : de school
moet het kind den eerbied voor den arbeid en de f undamenteele wet van alle economie << inhameren >> : dat al wie verbruikt zonder door eigen werk het eqr'ivalente te produceeren,
een dief is en als dusdanig door den staat moet behandeld
worden, hoe vol geld zijn zakken ook zouden steken. Daarom
zal de kinderarbeid verplichtend gesteld worden; niet, natuurlijk, zooals het Manchesterianisme dit deed, door in een
enkele generatie de negen volgende uit te putten; maar Shaw
verwacht van elk kind een of anderen handenarbeid, al was
het maar voor den duur van een half uur per dag. Niemand
zal dan ook een universiteit mogen binnentreden die niet eerst
twee jaar op eigen werk zal geleefd hebben_
Het tweede punt behelst het onderwijs in den godsdienst.
Dogmatisch onderwijs moet verdwijnen, maar de kinderen zal
men geweten en eergevoel bijbrengen bij middel van voor
kinderen verstaanbare legenden, fabels en mythen. De kunst
is de eenige leermeester. Kunst is godsdienst. De Bijbel, naast
Nietzsche's Zarathustra en Shelley's Prometheus en Boccacio's
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Decamerone, zijn geknipt als handboek voor de kleinen. De
Navolging van Christus moet streng verboden worden.
Shaw maakt dus niet het onderscheid van J. J. Rousseau's
Emile ou de l'Education, waarbij dogmatisch godsdienstonderricht verboden werd voor de jongens niet echter voor de
meisjes, omdat deze, volgens zijn meening, niet bestemd zijn
om zelfstandig over dergelijke zaken te oordeelen.
Het kind zal aldus vooral tot staatsburger opgroeien. Het
zal, zegt Shaw, denken en handelen als staatsburger en zelfstandig wezen, het zal modern zijn en verstandiger dan de
meesters, het zal zelfs een verkapt theoloogje zijn en een
ervaren casuist, om uit de fabels en mythen een moraal te
kunnen afleiden en zijn geweten te vormen. Na den << Uebermensch > krijgen we bier nu ook het << Ueberkind >>.
Practisch echter zal de staat aan de kinderen een eenheidsgodsdienst opdringen : vooral de socialistische stokpaardjes,
en hen tot het << goede >> aanzetten door beroep te doen op
bun ingeboren verlangen om << een goed mensch >> te zijn.
Schoolmeesters die dat zg. godsdienstonderricht zouden weigeren, worden eenvoudig afgezet. De volwassenen mogen
weliswaar denken wat ze willen, behoudens opsluiting in een
krankzinnigengesticht wanneer ze al te zeer onsociaal zouden
voelen.
Enger onverdraagzaamheid bestaat er wel niet; zulke staatstheocratie, zooals door Shaw verdedigd in zijn Intelligent
Woman's Guide, miskent klaarblijkelijk de wet der gestadige
verandering en is regelrecht in tegenspraak met de moraal
der vrije evolutie, schering en inslag van het Shav1aansch
tooneel.
Godsdienstloos onderwijs is hopeloos, zingt Shaw op alle
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tonen. Doch 't geloof is kwestie van gevoelen en instinct, het
goed en het kwaad steeds varieerende begrippen. Voor Shaw
is dit alles geen bezwaar, als alien maar uniform handelen.
Ook hindert het niemendal dat deze pragmatische godsdienstleer een bedriegerij op groote schaal zal worden. Want de
kinderen zullen inderdaad allerlei vertelsels en illusies worden
ingescherpt, die zij bij hun meerderjarigheid van zich zullen
afwerpen, maar die hen intusschen toch op de << goede >> baan
moeten houden.

152

XIV. DE TOONEELSCHRIJVER ALS PUBLICIST
Shaw noemt het een
Uitgerust met een eigen stelsel
was
hij
achtereenvolgens
aanhanger,
prediker en
religie
profeet van de Levenskracht geweest. Hij had het goede denken verheerlijkt van de realiteitsmenschen, de Humanisten,
die zich een nieuwe wereld uitdenken van handelen en oordeelen.
Intusschen hielden ook bittere ervaringen den visionnair aan
de werkelijkheid gebonden.
Nadat er bij de Fabians een jonger geslacht naar voren
drong, met expansieplannen waarover H. G. Wells zijn zegen

had gegeven, begreep de 55-jarige Shaw evenals Bouwmeester
Solness dat het onnoodig was er aan te weerstaan en hun het
bestuur te onthouden. Niet langer meer aansprakelijk voor de
Society en haar bestuur kon Shaw nu in eigen naam spreken, oordeelen, vonnissen. Sedert 1912 is Shaw geen enkele
groote politieke of sociale gebeurtenis in of buiten Engeland
ontgaan. Hij verkrijgt wereldfaam als publicist; in de Engelsche letteren zal hij vermeld worden met Swift, Carlyle, Ruskin. Hij betuigt zijn droom van het Derde Rijk, zijn verwachtingen van den Pinkstermorgen, bij elke dwaling van het
wereldbestuur, en staande bij de politieke, artistieke en
moreele ontbinding der Europeesche beschaving zal hij uitroepen, zooals Antonio bij Cesar's lijk in Shakespeare : << Zijn
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al uw veroveringen, tropeeen, triomfen en glorie tot deze
nietige verhouding ineengekrompen ? >>
Shaw is als publicist in letterlijken zin op alle markten
thuis. De door de Duitschers bijgenaamde <<vaterlandloser
Geselle >> zeilt op alle streken : in Ierland geboren, door
Engeland als << gast >> opgenomen, door Duitschland en de
Vereenigde Staten allereerst als tooneelschrijver gehuldigd
en op den weg van den roem gezet. En of G. B. S. de bakens
en de huik wist te verzetten!

A. INTERNATIONALISME.
De Oorlog.

Reeds voor den oorlog van 1914E had hij gewaarschuwd
tegen militarisme, nationalisme en geheime diplomatie : zijn
eerste optreden in de internationale politiek. Shaw voelde den
oorlog 1914E-1918 naderen; hij kantte zich beslist tegen de
militaristen en verdedigde toen reeds een soort Volkenbond
onder de westersche groot-mogendheden met Amerika. De
Duitschers waren er geweldig mee in hun schik.
Toen de oorlog er eenmaal was, klaagde hij opnieuw de
hebzucht, de ambitie en het pharisaisme der machthebbers
aan. Engeland in 't bijzonder verweet hij den oorlog te hebben gezocht, de zg. belangeloosheid in de verdediging van een
verdrukt Belgie noemde hij een idylle van het gouvernement
ten behoeve van den man in de straat. In een tijd van patriotisch romantisme en oorlogsdelirium dorst hij als mensch zijn
gezond verstand over den oorlog laten spreken, zijn verve i j t
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als socialist, zijn haat als kunstenaar. Dit is inderdaad de
beteekenis van Shaw's Common Sense about the War. Er ging
toen natuurlijk een storm op van verontwaardiging, omdat
bier de schuld van den oorlog mede aan de Engelsche regeering werd toegewezen ; er ontstond een echte boycott tegen
Shaw's tooneel, maar het pamflet vond 70.000 koopers. Shaw
verloor weliswaar de vriendschap van velen door zijn defaitisme en verwekte den haat van zijn trouwste vrienden. Deze
is een oorlog zoo spotte men tusschen de Verbonden en
eenerzijds en de Centrale Staten, Turkije en G. B. S. anderzijds. De tooneelschrijver Jones brak geheel of met Shaw en
Wells typeerde zijn houding als << van een zinneloos kind dat
schaterlacht in een hospitaal. >>
Er is werkelijk niets nieuws onder de zon. Ook bij het uitbreken van den oorlog in 1939 kwam Shaw opnieuw met hetzelfde defaitisme tegen den tijdgeest invaren. Hij schreef in
de bladen dat de verdediging van Polen slechts het masker
der ridderlijkheid was voor Engeland. Nadat Duitschland
Polen had overwonnen, beweerde Engeland verder te strijden
tegen het Duitsche regiem. Doch ook dat is een masker, zegde
Shaw, de echte reden is, dat we vechten ten einde de wereldhegemonie voor ons land te behouden.
Tegenover Belgie trad Shaw zeer absoluut op gedurende
den wereldoorlog 1914E-1918. Door de theorie van het << right
of way >> in te roepen stelde hij Duitschland in 't geli j k, ve rnietigde het romantisch pretext tot den oorlog en schoof de
gansche schuld op Engeland's hegemonie op zee.
Toch schreef Shaw weer een Open Brief aan President
Wilson, waarin hij Amerika en de andere neutrale Staten
vroeg dat zij de oorlogvoerenden zouden verzoeken bun
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legers terug to trekken uit Belgie en het op eigen bodem to
gaan uitvechten. Ook schreef Shaw zijn aandoenlijk, symbolisch sprookje voor een Belgisch liefdadigheidswerk (Vestiaire
Marie-Jose), waarin hij op klare wijze de gruwelen van den
oorlog in Vlaanderen uitbeeldde door den mond van een
Vlaamsch boerenmeisje, dat door haar snibbigheid dezelfde
familietrekken vertoont als The Black Girl en de andere Shaviaansche bakvischjes.
Dat is inderdaad de beteekenis van Shaw's minder bekende
doch mooie sprookje : De Keizer en het kleine Meisje.
Weinig schreef Shaw adders in de oorlogs j aren, enkel een
paar blijspelen tegen het militarisme en zijn Heartbreak
House. << De oorlog muilbandt den tooneeldichter, ge kunt
den oorlog niet voeren tegen den oorlog en tegen uw buren
tegelijkertijd, >> schreef hij.
Doch in zijn pamfletten en Open Brieven had hij in vele
toestanden zeer juist gezien. Wat er in Rusland en Duitschland in 1917 en 1918 gebeurd is, voorspelde hij op zoo rake
wijze dat velen verwonderd staan over de buitengewone
voorwetenschap van dezen << clown van het patriotisme >>, en
zijn bewonderaars hem sedertdien een profetischen geese hebben toegewezen.
Rond den Volkenbond.

Maar de toekomst zag hij zwart in, het gecultiveerde
Europa van 1914 schilderde hij in al zijn frivoliteit in Heartbreak House, en toen de Heeren in Versailles bijeenkwamen
of later voor vredesconferenties, Volkenbond, enz., kregen ze
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van hem vaak den duidelijken wenk, zich in acht te nemen.
De uitsluiting van Duitschland uit den Volkenbond en de
latere ervaringen met Japan en China, de mislukking van de
ontwapeningspogingen, de dwaasheid van sancties, economische boycotts, het ijdel gepraat over collectieve veiligheid
Shaw heeft dit alles telkens gehekeld of voorspeld.
In 1928 verscheen hijzelf te Geneve. Weer verwerpt hij den
Volkenbond maar bekent dan toch, dat er voorloopig niets
beters voorhanden is, in afwachting dat we zullen geraken,
-- zegt hij in een radiorede van 1929 tot een soort gemeenebest van enkele Europeesche Staten. Dit vooruitzicht
deelde Shaw al mee in 1919 in zijn bekend Peace Conference
Hints. Hij bedoelde toen al een vereeniging, niet van alle
naties, maar van enkele politiek en psychologisch homogene
staten, vooral de Vereenigde Staten, de groote westersche
mogendheden. Reeds in 1919 keurde Shaw de sancties als uitsluiting of economischen boycott of : << Het zijn wapens die

aan twee kanten snijden. Niets kan ten slotte den bond samenhouden dan 't geweten en 't gezond verstand, >> oordeelt Shaw.
De Volkenbond heeft inderdaad voor Shaw geen zin noch
nut, tenzij als een eerste poging om te geraken tot een internationaal Gouvernement, Internationale wetgeving en tribunaal : supernationalisme, noemt het Shaw.
<< Te Geneve verzinkt het enge patriotisme, schreef hij,
een patriot is er eenvoudig een spion die niet kan gefusilleerd
worden. >> Daar ligt dan ook het belang van het Haagsche
Internationaal Gerechtshof ; louter toeval is het niet, dat de
drie dictators uit Shaw's Geneva, zijn laatste tooneelwerk,
elkaar te 's Gravenhage ontmoeten. Vooral verwacht
Shaw veel van het te Geneve bestaande Internationaal
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Bureau van den Arbeid. Maar, beweert Shaw, Japan en de
Europeesche diplomatie hebben nooit goed begrepen wat de
Volkenbond eigenlijk is; ze hebben bij elke gelegenheid getracht om haar Covenant te verdringen door Locarno-overeenkomsten en Kellogg-pacts of geheime verdragen, alsof
Geneve niet bestond, terwijl het Internationaal Bureau van
den Arbeid eenvoudig genegeerd werd. In zijn tooneelstuk
van 1938, Geneva, dat reeds gedeeltelijk vroeger geschreven
is, b.v. de twee eerste bedrijven, pleit hij voor internationaal
ingerichte intellectueele samenwerking. In het stuk verlegt
hij het te Parijs gestichte < Intellectual Cooperation Committee >> naar Geneve.
Van den Volkenbond had in zijn opvatting een gezamenlijke actie voor de beschaving van Abessinie moeten uitgaan;
toen die actie uitbleef had Mussolini, volgens Shaw, groot
gelijk het zelf op zijn eentje aan te pakken in 193 5. 'iaar
om sancties tegen Italie voor te stellen was de Volkenbondsraad wel te vinden, nog wel op aandringen van het << Foreign
Office >> onder Mr. Eden.
Nu kwam de schrijver van john Bull's Other Island voorgoed los. Hij slingert zijn bliksems in de Times.
<< De Volkenbond wordt uitgenoodigd om de Danakils te
helpen de Italianen te vermoorden, dezen te dwingen het of
te stappen en die primitieve boschjesmenschen achter te laten,
zegevierend over de Europeesche beschaving... Collectieve
veiligheid is wauwel. De Bond staat in voor collectieve beschaving. Hij mag niet partij kiezen voor het Danakillen
menschdom en tegen het beschaafde menschdom. Toepassing
van sancties zou nu juist die beteekenis hebben. De Franschen,
met hun aangeboren instinct voor civilisatie, schrikken er
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onwillekeurig voor terug. Voor de sancties zijn alleen degenen
die oorlog willen tegen Mussolini.
>> Het zou wat verstandiger en humaner zijn den Raad van
Geneve in den krater van den Vesuvius te verzinken... >>
Men herinnere zich dat in November 1935 Italie al de
tooneelwerken van schrijvers uit sanctionist-gezinde landen in
den ban had gedaan, behalve Shakespeare en Shaw. Een
Italiaansch blad wettigde deze uitzondering voor Shakespeare
om reden van de supreme rechten van het genie, voor Shaw
wegens zijn moedig gemis aan vooroordeelen.
Thans echter schreef hij, Coen Engeland draalde met de
erkenning van de Italiaansche veroveringen : << Ik stel voor
dat het Italiaansche Gouvernement de erkenning zou weigeren
van Koning George als Keizer van Indie. >>
Wat Indie zelf betreft en 't Britsche Keizerrijk, raadt Shaw
aan alien << Home Rule >> te geven, want het zou kunnen gebeuren, vreest hij, dat Indie weldra baas speelt over Engeland
en 't Britsche Rijk. Het einde van het << British Empire >> heeft
Shaw sedert lang voorspeld, o.a. reeds in Back to Methuselah,
later opnieuw in The Woman's Guide. Volgens zijn tooneelstuk The Apple Cart (Een streep door de rekening en La
gaffe in de vertalingen) zal in 1962 die ineenstorting nakend
zijn. The Simpleton of the Unexpected Isles getuigt dat de
hoofdstad van het Britsche Rijk al sedert jaren te Delhi gevestigd is, maar ook zal het daar spoedig zijn uitgewischt.
Hoe dit zij, Shaw is altijd voor een verbintenis geweest tusschen Noord-Europa, de Vereenigde Staten, Australia en
Nieuw-Zeeland, als vestigend een meer homogeen geheel dan
een samengaan van Europa met Aziaten.
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B. DEMOCRATIE.
Shaw's uitlatingen over de Abessinische kwestie moesten
noodzakelijk velen teleurstellen. Bijzondere reden tot verwondering bestond er echter niet, want hij gaf hier slechts het
afschrift van zijn vroeger pamflct Fabianism and the Empire,
waarmee hij ook in 1900 John Bull had toegejuicht bij zijn
Zuid-Afrikaanschen veldtocht. De Marxisten staken toen de
tong naar hem uit.
Maar de meeste verwarring stichtte Shaw in de gelederen
der Kameraden door zijn na-oorlogsche houding tegenover
de democratie na 1914 -1918.
Zoodra de Russische Revolutie uitbrak in 1917, gevolgd
door de Communistische Republiek, stond Shaw aan de zijde
der Soviets; in 1921, toen Lenin nog het roode monster heette
bij Shaw's strijdgenooten, zond Shaw hem zijn laatste boek
met een lofspreuk; in 1931 onderneemt hij een negendaagschen zegetocht door Rusland, geeft er Stalin den raad van
Cromwell : << Zijn vertrouwen op God te stellen, en zijn kruit
droog te houden >>, en keert terug met een zeer vleiend verslag. Het Russisch experiment beteekende voor hem zooals
ook voor Webb de gedeeltelijke verwezenlijking van zijn
zoetste verwachtingen uit de jaren '80. Te vuur en te zwaard
heeft Djerjinsky met zijn Tcheka den vloek op den arbeid
vernietigd, en de legale bekrachtiging gegeven van de opvatting, dat elk mensch er voor zichzelf is en niet voor het
onderhouden van luie dames en heeren. Zoo juicht Shaw in
The Preface on Days of Judgment. Hij kan derhalve dit gewelddadig ingrijpen en vernietigen van eigen yolk slechts
goedkeuren. In een pennetwist met Chesterton (na dezes over160

gang naar 't katholiek geloof) verdedigde Shaw het Russisch
systeem door er op to wijzen, dat het in alle deelen de toepassing is van de bestuurshierarchie in de Katholieke Kerk.
Vooral liep hij hoog op met het dictatoriaal karakter dat
en hierop wil Shaw aandringen zoo volmaakt onze
democratie veracht. Geen Parlement in Rusland, geen baantjesjagerij of klassenselectie, maar een dictator, die alle karweitjes opknapt. Doet hij 't verkeerd, dan gaat hij onmiddellijk van boven naar beneden.
Het lag in de lijn dat Shaw dus evengoed het fascisme
en de beweging van Primo de Rivera op prijs stelde en in
zijn tooneelstuk van 1919, The Apple Cart, een fameuse streep
door de rekening der democratie haalde. De wapenbroeders
beschuldigden hem openlijk van politieke apostasie. Het tooneelstuk werd in enkele landen verboden als een vloek tegen
de ware democratie, uit den mond van een renegaat.
Feitelijk was het de eerste maal, dat Shaw den socialen strijd
dramatiseerde. Het democratisch ministerie in het Engeland
van 1962 wordt hier eens funk in de maling genomen. De
kabinetsraad hoort thuis in een music-hall. De democratie
heeft het zoover gebracht, met haar dwaas algemeen stemrecht, dat er nu twee besturen over het lot van het land
beslissen : een of f icieel gouvernement van wauwelaars en een
of f ectief gouvernement van tegenover niem and verantwoordelijke landlords en financiers. Tegen de verdrukking heeft het
yolk maar een toeverlaat : den Koning en zijn vetorecht. De
toestand is zoo hopeloos geworden, chat Engeland al bijna
geheel aan rijke Amerikanen toebehoort, zoodat de Amenikaansche ambassadeur zelfs al eens komt polsen over een
eventueele overgave. De Keizer van Amerika, zoo luidde
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de ondertitel van het stuk.
In den Kabinetsraad
een overbevolkt derde klasse compartiment
zetelen 7 mannen en 2 vrouwen : een vreemd
zootje. De dames ballen de vuist of gooien kushandjes, al
naar het uitkomt.
Iedereen staat er thans over verbaasd, hoe duidelijk Shaw
in 1929 in de rol van Protheus, den eersten minister, heeft
voorzegd den politieken ommekeer van Mac Donald in 1931.
Het stuk mist evenwel alle, dramatische belangstelling :
willekeurige, verwarde tooneelen naast elkaar geplaatst en
door de acteurs afgezegd. De conversatie is nog wet levendig
en sarcastisch, maar << tooneel >> kan het nauwelijks genoemd
worden.
Koning Magnus gebruikt den ministerraad om met zijn
pamf let over << the humbug >> der democratie voor den dag to
komen. Het herhaalde slechts wat Shaw het vorig jaar geschreven had over de sociale en politieke stroomingen in zijn
Guide voor verstandige vrouwen.
Een dame had hem nl. gevraagd om haar in een brief het
socialisme uit to leggen. Het antwoord volgde : een boek van
500 bladzijden, The Intelligent Woman's Guide to Socialism
and Capitalism (1928).
Door zijn schitterenden, kranigen stijl, zijn helderheid in
de uitdrukking, de gezelligheid van toon, den humor en de
goedlachsche satire, is het boek een waar meesterstuk als
vulgarisatie van een onderwerp, op zichzelf droog en zwaar
op de hand, allermeest voor dames.
Wat is die oude Shaw een gezapig, gemoedelijk man ge162

worden, soms wat langdradig en onheusch jegens het katholicisme, maar zoo eenvoudig en bevattelijk. Hij zegt dan zelf
<< Ik begrijp, dat ik maar beter ophoud met ingebeelde tooneelstukken te schrijven, om een poosje enkele politieke werkelijkheden met je te bepraten... en als je het boek uitleest,
dan weet je meer over de levensgeschiedenis en actueele
sociale problema's van Engeland en de wereld dan een doorsnee Eerste Minister... de dingen in dezen gids zijn zoo eenvoudig, dat alleen Einstein ze kan verstaan. >>
Kan men dit boek roemen als Shaw's meesterwerk, geschreven met zijn eigen hartebloed (Hermann Graf Keyserling),
of het verwerpen als een mislukte poging tot volledige codificatie zijner sociologische opinies? Waag er u echter niet
aan om er een argument uit aan te halen! Want uw tegenstrever zal U onmiddellijk de bladzijden aanwijzen, waar Shaw
juist het tegenovergestelde beweert. Terwijl sommigen juichen : Het is het beste boek sedert Marx' Das Kapital, worden
anderen door de vele ongerijmdheden ontsteld, zooals de dame
die Shaw van antwoord diende met haar boek : The Socialist
Woman's Guide to Intelligence (Mrs. Le Mesurier) .
Hoe dit zij, Shaw maakt tegen de partijen-democratie
vooral twee bezwaren. De politieke solutie van << een stem
voor elk >> en van << elke macht gekozen ter stembus >> leidt
ons naar politieke anarchic en levert alles over aan onverantwoordeli j ke, private ondernemers en financiers. Zoodat een
dubbel verwijt aan de democratic gericht wordt : haar indiscipline en haar onbevoegdheid. Democratic als regeering over
het yolk en ten voordeele van het yolk is noodig en belangrijk,
democratic als de regeering door het yolk is verderf eli j k en
onmogelijk. Shaw ziet alleen heil in een soort gouvernemeni63

teele hierarchie van bestuurders, genomen uit lijsten van bekwame en beproefde lieden, << panels of tested persons >.
Stemrecht mag bijgevolg behouden blijven, maar niet als de
uitdrukking van den volkswil in de Regeering, enkel voor een
keuze uit een zeer beperkt aantal beproefde mannen. Oak zou
de Staat de onwilligen, die nochtans geschikt bli j ken voor
regeeringswerk, kunnen verplichten. Parlementen zijn overbodig, het gouvernement is de schoenmaker die zelf moet
weten waar de schoen van de natie nijpt.
Ten overvloede heeft Shaw de slechte regeerders van het
democratisch stelsel gehekeld in tooneelstukken, radioreden,
lezingen en << pref aces >>. Zooals Vondel in zijn Roskam
werkte ook hij het uit in vergelijkingen bij den ezel of bij
de reis in luchtballon. (Preface on Bosses, Preface to The
Apple Cart.)
In On the Rocks (1933) schijnt voor Shaw voorgoed de
laatste straal van hoop in het Fabianisme, socialisme of in
welke oplossing ook op democratische basis, te verbleeken.
Dit tooneelstuk in 2 bedrijven duurt 3 uren en een kwartier,
den tijd, beweert Shaw, dat een duikelaar het onder water
kan uithouden en de uiterste grens zelfs van een Engelsch
geduld. On the Rocks, Vast geloo pen, speelt in Downing
Street, in het kabinet van den liberalen Minister-President.
Deze komt in een Sanatorium terecht, waar de gevallen van
stompzinnigheid << de gewone Engelsche kwaal >> worden
behandeld en waar men 14 dagen denkt alvorens te praten.
Na 4 maand keert hij terug uit het Sanatorium en herneemt
zijn regeeringswerk, met onmiddellijk een nationalisatie op
breede schaal aan te kondigen. De democraten, socialisten en
conservatieven spannen tegen hem samen, zij zijn immers
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vastgeketende honden, de beste bewakers van den eigendom.
De Eerste Minister verklaart ten slotte, te midden der algemeene verwarring, dat hij 't zal doen zonder wetgevende
kamer, zonder justitie. Aileen een dictator kan nog de redding
brengen voor 't schip van Staat dat is vastgeloopen, maar zelf
is hij wel bewust dat in hem daarvoor geen goede stof zit;
hij zal dan maar met de stille trom uit de politiek vertrekken.
Shaw zit gedurig voor de groene tafel, en desnoods er
boven op. Mrs. Aloysia Brollikins, een Shaviaansch dametje,
beri j dt een wervelwind en voor wie het stuk nog niet zou
overtuigd hebben, komt er nog een lange voorrede als toemaatje.
In 't stuk laten ons de politieke redenaars en kiesdravers
-- zij zullen in 't laatste oordeel gelijkstaan met opiumhandelaars en kinderverleiders, beweert Shaw geheel onverschillig over hun lot. Van een intrigue valt weinig te bespeuren;
op sommige plaatsen krijgt men den indruk als deed Shaw
moeite om den gang er in te houden. Eerder een aanschouwelijk voorgestelde les in politieke sociologie naast vele malle
grillen, schotschbont door elkaar gesmeten, dan wel tooneel.

C. BANGS TWIJFELS.
In zijn afkeer van de democratie kan Shaw goed begrijpen,
dat velen in hun teleurstelling naar een Redder uitzien en
geneigd worden om voile vertrouwen te schenken aan dengene in het land, die durf en macht genoeg heeft om als
dictator het of f icieele gouvernement over te nemen.
Weliswaar, Shaw wil onmogelijk voor Engeland een auto165

cratisch regiem toejuichen. De liberale economisten
zegt
hij in zijn Preface on Bosses
doceeren er nog onbelemmerd in Universiteit en radio, dat er tusschen het bijzonder
en het openbaar belang een goddelijke harmonie bestaat, met
alien verstande dat, indien elke knapperd zooveel mogelijk
naar zich toeschraapt, ook het gemeenebest er wel bij zal
varen. Zoolang privaat eigendom onbegrensd blij f t voortbestaan in Engeland, zoolang de stof f elijke bronnen voor het
onderhoud van het yolk in privaat bezit blijven van een handvol personen, wie van hun jeugd is ingepompt dat iedere penny
lien zij aan de bezitloozen kunnen afpersen een aangroei
beteekent voor de welvaart van hun land en de verrijking
van de gansche wereld, zoolang ook zegt hij zal een
autocratie er noodzakelijk mislukken of verslappen tot erger

misbruiken dan bij den meest sadistischen Romeinschen keizer
of Russischen tsaar.
Daarom doorziet ook niemand beter dan Shaw tegelijk de
gebreken en de gevaren van zijn wils-mysticisme : de onopgeloste en voor Shaw onoplosbare kwestie der dominatie over
millioenen van een enkel man. Dat is het schrikbeeld dat
hem vooral in de latere werken ontstelt. Tolerantie! Het is
wel altijd zijn shibboleth geweest. Zelfs indien volledige gelijkheid bestond zonder privaat eigendom, zullen de ontembaar dominatieve karakters, << the born bosses >>, nog overheerschen. << Communisme, schri j f t Shaw, geeft zulken nog
zelf s meer kans dan een feodale of kapitalistische maatschappij. >> Reeds in 1907 beangstigde hem dit problema; het is
nog steeds de azende totemvogel die in The 1Vlillionairess de
maatschappij bedreigt en in de <( prefaces >> tot de laatste
tooneelbundels, den schrijver kwelt.
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Een definitieve oplossing heeft Shaw ook in zijn laatste
werken niet kunnen voorstellen.
Een feit wordt hem intusschen klaar : Europa gaat den
ondergang te gemoet met onze democratie. De tooneelschikking voor Heartbreak House voorzag de uitbeelding van een
schip. << 't Scheepje ging door 't zeesop schuren >, en reeds
gauw is 't vastgeloopen. (On the Rocks.)
Londen, Parijs, New-York, Berlijn staan opgeschreven ter
verwoesting, het Engelsche wereldrijk gaat verzinken, de
mensch in zijn naakte hulpeloosheid voelt geen grond meer,
hij vreest te zullen wegvallen in een bodemloozen afgrond.
Angstig zoekt hij naar een levenswijze, die beantwoordt aan
zijn levensdoel en wezen. Hoe zal hij bidden? Hoe zal hij den
nakenden toorn in zijn eigen naaktheid ontvluchten?
Ook Bunyan had de menschen van zijn tijd gewaarschuwd
tegen de <<ira ventura >>. Den pelgrimstocht van Christian
schreef Bunyan van uit zijn gevangeniscel; het is altijd
Shaw's lievelingsboek gebleven. In navolging van The Pil-

grim's Progress heeft ook Shaw ditzelfde thema behandeld
in zijn Too True to be Good. Rond de geschiedenis van een
pseudo-ontvoering heeft hij echter een Babylonische verwarring geweven van predicaties, discussies, zotternijen en zoetigheden, die onmogelijk als de ernstige weergave kan doorgaan
van 's menschen poging om te ontsnappen aan zijn geestelijke
ontreddering.
Shaw beweert er in, dat het de oorlog (1914-1918) was die
dit thema den artist heeft opgedrongen; veeleer is het de
verbanning van God uit het denken en handelen van onzen
tijd geweest, met daartegenover het blinde vertrouwen in de
menschelijke grootheid, dat de eeuwige waarde der ziel en
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's menschen geestelijk leven verstikt in den waan dat het heil
van 't menschdom afhangt van de vraag alleen : << Wat zullen
wij eten en hoe zullen we ons kleeden? >>
Shaw ziet intusschen het einde der tijden naderen. Reeds
in 1913 had hij het vertwijfelende Europa
ten tooneele
p
gevoerd met zijn gebroken harten : Heartbreak House. Het
Europa, dat alleen geloofde in de voldoening van alle begeerten, is vervallen tot ontreddering. De tachtigjarige scheepskapitein Shotover alleen ziet er klaar in, er leeft een geheimzinnige vurigheid in dezen ouden maniak : de helderziendheid
van den dwaas. << Oude menschen zijn gevaarlijk, het kan hun
heelemaal niet schelen wat er van de wereld gaat geworden, >>
zegt de oude kapitein, die in een duisteren hoek van zijn
tuin een dynamietput onderhoudt om het menschelijk ongedierte uit to roeien.
Bedoelde Shaw hiermee alleen de crisis van de na-oorlogsche
democratie in Europa, hij die in 1903 reeds aankondigde dat
<< de nood aan een << Superman >> eerst en vooral van politieken
aard is >> ?
Maar dan vertegenwoordigt die Captain Shotover veeleer
in Heartbreak House het << Unbehagen in der Kultur >>, naar
Freud's woord. Zoo sprekend duidde Shotover-Shaw reeds
Spengler's Untergang des Abendlandes aan.
Doch Europa had moed hervat. Heerschers kondigden de
geestelijke herwording aan, samen met de voorstanders van
het vi j f j arenpl an. Ook stak de omwenteling in Span j e vol
heerlijke beloften.
Ach! De vertwijfeling van den vitalist achterhaalde Bien
drang naar welvaart en levenslust. Met ontzettende klaarheid
heeft Shaw de wereldramp van 1939 voorspeld sedert 1932 :
168

<< Dat de katastroof maar gauw kome, en dan liefst zonder
geweld. >> De figuur van Guy Fawkes als een dwangdenkbeeld laat niet meer van hem af. Shaw geeft meer en meer
toe aan een somber gevoelen van verslagenheid. Begeerten
naar zelfmoord, vooral in de latere stukken, omvangen de
sociaal mislukten niet zoozeer uit levensmoeheid dan wel uit
een bang besef dat ze niet weten hoe to leven. Geheimzinnig
doodende krachten duiken steeds weer op in zijn tooneel;
Captain Shotover's doodengroef ontploft, reeds stort de Kerk
krakend in, de Oordeelsdag is nakend ; met hun blik mesmeriseeren de ouden van dagen in Back to Methuselah alle onnutten en kortzichtigen ten doode; het humanitaire gas uit
Geneva verspreidt vernieling en dood op een humanitaire
wijze. De Engel des Oordeels verschijnt ten slotte zelf in het
allegorische drama : The Simpleton of the Unexpected Isles.
Dit stuk speelt evenals Too True to be Good op een ingebeeld
eiland. Daar nu zal de Engel der Gerechtigheid verschijnen.
Op deze eilanden is immers alles onverwacht. Na de samenkoppeling van oost en west, bij middel van een nieuw huwelijksexperiment het huwelijk in groepen, door Shaw als
hypothetisch besproken als laatste maar nutteloos redmiddel van het eugenisme en de beschaving, begint er nu een
massa-uitmoording van alle sociaal onnutte menschen, de
intellectueelen en de Engelschen natuurlijk bij de allereersten.
Slechts een paar inboorlingen zal er overschieten : Pra en
Prola. Hun vier kinderen echter vergaan. Evenals Faust en
Helena's Euphorion zijn ze een mislukking; nutteloos ten
overvloede, want ze heeten : Liefde, Trots, Heldenmoed en
Keizerrijk. Pra en Prola echter, los van alien sleur, vestigen
hun blik op de eeuwige maar onbekende doelstrevingen van
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de Levenskracht.
Al de oude stokpaardjes van Shaw draven weer door dit
lang aanslepend tooneelstuk, al zijn ze dan wel veel makker
geworden van ouderdom ; doch was het wel de moeite waard
om zoovele jaren voor het voetlicht te peroreeren als godsgezant en profeet, om de carriere nagenoeg te eindigen in een
allegorie, ingegeven door de bloedige gebeurtenissen in
Spanje en elders, een allegorie waarvan de voor de hand
liggende verklaring het einde beteekent van onze en zijn
wereld, de uitkomst van het moderne onderscheid tusschen
levend en levenloos als komend in de plaats van het vroegere
onderscheid tusschen goed en kwaad.
Ook de Passie van Ons Heer wilde Shaw eens ten tooneele
voeren; het is dan intusschen maar gebleven bij den verhoordialoog tusschen Jezus en Pilatus, den twijfelaar van << Quid
est veritas? >>. Jezus offert zich op niet uit vrijen wil maar uit
een gepredestineerde beroeping. Zelf weet Hij niet of Hij
waarheid spreekt, Zijn leer kan zoowel van Satan komen als
van God. Een zaak telt maar mee : de nieuwe gedachte, stilstaan is achteruitgaan!
Zijn onwrikbaar betrouwen in die Scheppende Evolutie, in
de toekomst van een heerlijker menschdom, deed Shaw gelooven dat het Millennium betrekkelijk spoedig zou aanbreken
en gaf aan zijn laatste werken hun apocalyptisch uitzicht.
Doch de publicist vond geen gehoor. Integendeel, hij zag
overal malaise, verval, oorlog en rampen, <<a political madhouse in America and nearer home >> titel van zijn striemende rede in New-York in 1933. Dit alles verstikte Shaw's
vertrouwen in den mensch; hij kreeg het voorgevoel dat de
wereld ten einde loopt.
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Weliswaar verschijnt de Engels des Verderfs als een laatste
waarschuwing; als het rattenvrouwtje in Ibsen's Kleine E yol f
brengt hij bezinning, maar bezinning door den dood en de
vernietiging der beste krachten.
Shaw's dubbel credo : communisme en evolutie, waaraan
een heel leven van arbeid, kunst en opoffering werd gewijd,
heeft hem ten slotte tot een vacuum gevoerd. De waarheid
eischt van hem haar rechten terug. Met de Musset moet hij
van haar getuigen :
Et pourtant elle est eternelle,
Et ceux qui se sont passes d'elle
Ici-bas ont tout ignore.
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NABERICHT: SHAVIANA
Met zijn vijftigjarige loopbaan als tooneelschrijver en meer
dan zestigjarige als strijdend socialist, heeft Shaw nu den
hoogen leef ti j d bereikt van 84 jaar.
Als schrijver is Shaw buitengewoon vruchtbaar geweest.
Hij begon te schrijven in 1878 als jonge kerel van 20 jaar,
straatarm en verlaten; bij niemand kreeg hij gunstig onthaal
en de eigen geestesgenooten mistrouwden hem. Doch op dit
oogenblik is er wel geen mensch ter wereld die sneller voile
zalen samenvoert door den klank alleen van zijn naam. Hij
kan geen woord zeggen, of 't staat in alle groote dagbladen
van de wereld. Waar hij verschijnt, mag hij de menschen
beleedigen, uitlachen of bekijven, ze juichen hem toe en
luisteren begeerig naar elk woord, blij dat hij is willen komen.
Een paar decennien geleden haalden de meesten hun neus
voor hem op, en verklaarden in vollen ernst dat het een geval
was van zeer hinderlijke en vooral onduldbare zwakzinnigheid.
Thans mag hij de meest dwaze ongerijmdheden vertellen,
nooit betwi j f elde princiepen alleroneerbiedigst uitdagen, of
voor het voetlicht verschijnen met de uitdrukkelijke verzekering van zijn alwijsheid en zelfgenoegzaamheid. De bewonderaars richten toch ex-voto's op, de tooneellief hebbers bieden
hem een Bayreuth aan te 1VMal vern, de filmproducers vechten
om een premiere van hem los te krijgen en het intellect, vooral
172

bij de vrouwen, volgt zijn raad en huldigt hem als profeet,
den stichter van het nieuwe geloof van onzen tijd. De
Engelschman, die hem roemt, kan het buitenland over hem
geen nieuws meer leeren, tenzij dan misschien het er aan to
herinneren, dat Shaw geboren werd in het Engelschsprekend
gebied.
Zoo breed is inderdaad zijn cosmopolitische faam over de
nationale uitgegroeid, dat wel nooit in de geschiedenis eenig
tooneelschrijver zoo groote beroemdheid tijdens zijn leven is
toegekomen : G. B. S., Bien men boven Moliere, Ibsen en
Euripides verheven heeft en die zichzelf << beter dan Shakespeare >> heeft uitgeroepen. Deze tijd, die anders voor tooneel
eerder onverschillig voelt, heeft over Shaw al een gansche
bibliotheek boeken geschreven : Shaw als socialist, Shaw als
tooneelman, als volkstribuun, als criticus, als moralist, als
vegetarier, enz.
Het boek van Chesterton, Shaw, werd geschreven in
1905, dus langen tijd voor 't ontstaan van Saint Joan en vele
jaren ook voor Chesterton's overgang tot 't katholicisme,
welken overgang Shaw laatdunkend genoemd heeft: << Het
binnenloopen van een groot oorlogsschip in een kleine haven.>>
Chesterton's boek over Shaw blij f t en wordt meer en meer
het boek van het gezond doorzicht en de diepe analyse.

Wat zoovelen aantrekt bij Shaw is natuurlijk ook de overvloed en uitgebreidheid van zijn arbeidssfeer. Hij drij f t handel
in van alles, een groot-handel die voor elk wat roils aanbrengt.
Hij stalt zijn waren uit met veel bombarie, voor elke wetenschap, voor elk huishouden, voor elk bedrijf en vak, voor
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elken trek en voor ieders gebruik, met een zelfvertrouwen en
gezag, die Pico van Mirandola hem zou benijd hebben. Toen
men Shaw vroeg bij de samenstelling van Who's Who, welke
specialiteiten hij als de zijne wilde erkend zien, antwoordde
hij : << Alles, behalve sport. >> Het staat er nu zoo te lezen!
Voor die veelzijdigheid geraakt men wel verbijsterd; het
onthutst wel eenigszins om in twee bladzijden druks te hooren
spreken over vrijheid, privaat eigendom en pokinenting,
ineens te worden meegesleurd naar Zuid-Afrika en vandaar
naar Bondstreet te Londen; vervolgens voorbij athleten, dokters
en geheelonthouders, naar Florence Nightingale en dochtersuithuwende moeders (Intelligent Woman's Guide, biz. 398
en 399) . Shaw vormt een universiteit op zichzelf, en al krijgt
ieder bij eerste kennismaking den indruk alsof hij een clown
heeft aangeklampt, de nar blijkt algauw genoeg 't gelijk aan
zijn kant te hebben of, heeft hij 't niet, wijs dan maar eens
aan waar zijn ongeli j k ligt.
Chesterton heeft dit geheim opgelost toen hij zegde :
<< Shaw overdrij f t dingen die niet bestaan >>, maar lees eerder
zelf uit Shaw, niemand kan ja in woorden uitleggen hoe dat
aanvoelt, hoe je boos op hem wordt en toch weer begeerig
doorleest, en jezelf er op betrapt hem te verwenschen met een
glimlach in de mondhoeken.
Er worden staaltjes in overvloed verhaald over de bekende
<< bescheidenheid >> van G. B. S., << the Chatterbox of Socialism >>, zooals men den zin van deze initialen omschreef.
Die G. B. S. is een gevaarlijke vijand en wellicht nog gevaarlijker vriend. Aan naieve bewonderaars vooral heeft hij ster174

ken hekel en wie meent hem aangenaam te onthalen met
enthousiaste bewondering, onthaalt hij brutaal nuchter.
Toen men Shaw vroeg waaraan hij den bijval van zijn
tooneel toeschreef, antwoordde hij : < Aan mijn verdiensten >>.
Een zeer gevierde actrice schreef hem eens : << In de wereld
ben jij het grootste verstand, ik de meest gracieuze vrouw.
Wij zouden het volmaaktste kroost ter wereld brengen. >>
Shaw schreef terug : < Allemaal wel, zooals jij het uitrekent.
Maar onderstel eens dat het kind mijn lichaam had en jouw
verstand. >> Als de Zeven Slapers uit de oude Vlaamsche vertelling lacht hij degenen uit en bespot wie in heldenvereering
zijn beeld in triomf rondvoeren.
De Engelschen vooral heeft hij brutaal voor den aap gehouden; ook de Amerikanen, dat yolk van dorpers zooals
hij zegt , waarvan honderd procent ook negen-en-negentig
procent idioot zijn. Een civiel woord heeft hij voor hen nooit
overgehad. Soms dreef hij zijn cynisme toch wel wat ver;
zijn ontmoeting gedurende zijn wereldreis met de doof-blinde
Miss Helen Keller, de hoog-ontwikkelde verdedigster der
blinden, verwekte algemeene verontwaardiging. Na een kouden handdruk << een hand die prikte van egotisme gelijk
een Schotsche distel met doornen >>, zei ze tot een verslaggever
legde Shaw's gastvrouw de hand op zijn arm en zei:
<< Maar, Shaw, dit is Helen Keller. Ze is doof en blind. >> —
<< Natuurlijk, antwoordde Shaw, alle Amerikanen zijn doof
en blind en stom. >>
Al beweert hij nu dat Dickens het hem heeft voorgedaan
door den Amerikaan steeds voor te stellen als windbuil, oplichter en moordenaar, toch is bij Shaw dat prikkelen geworden tot een gewilde methode. Als Shakespeare's Iago moet
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hij zeggen : << I am nothing if not critical >>. Het is een aangenomen manie bij hem, een verzet tegen de omkoopbaarheid
en onbetrouwbaarheid van de meeste schrijvers. Deze
zegt
althans Shaw
bereiken doorgaans niet hun doel, omdat ze
in tegenwoordigheid van hun souverein-tyran, het publiek,
dezelfde laf f e houding aannemen als de predikant die, toen
hij zich liet ontvallen in tegenwoordigheid van Lodewijk XIV
van Frankrijk : << Wij alien zijn sterfelijk, >> onmiddellijk naar
den vorst opblikte en verbeterde : << Ten minste bijna alien. >>
Zoo kruiperig gedroeg zich zeker niet Thomas Sheridan, de
Iersche predikant en vriend van den sarcastischen Swift. Hem
ging het eereambt verloren, omdat hij op 's konings verjaardag
geen beteren tekst voor zijn sermoon gevonden had dan :
< Suf f icit diei malitia sua >>.
Zoo is ook deze Ier in zijn omgang en zijn werk. Is zijn
tooneel niet een alleroneerbiedigst samenbrengen van tragedie
en komiek? Hierdoor verschilt Shaw zoo buitengewoon veel
van Ibsen. Want terwijl bij dezen de speelsche bevalligheid
als van Hilde in De Vrouw van de Zee slechts te hooi en te
gras voorkomt, terwijl de strenge, sombere Noor uitkomt op
vertwijfeling en mismoed en zijn ernstig blijspel doet ontstemmen tot 't drama der vernietiging, geraakt bij genen het
komische nooit van de hand, behoudt het tragische bij Shaw,
naar de wijze van Swift, steeds den moed tot lachen alsof zich
daarin uitte een gebrek aan levensernst en eerbied, een uit
onverschilligheid voortspruitende overtollige schalkschheid. Of
zou het zoo eigen zijn aan de Engelsche letteren, dat de vermenging van tragiek en komiek, kenschetsend zoowel voor de
middeleeuwsche mysteries als voor het tooneel van Shakespeare zelf, opnieuw in Shaw het moderne Engelsche tooneel
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heeft aangetast ?
Tot het komische geraakt Shaw niet enkel door geestige
zetten en woordspelingen op zijn Rostand's, zeker nooit door
invoering van louter komische karakters of pathologische
gevallen, een genre waartoe de naakt-reeele Shawfiguren zich
nauwelijks leenen. De oorzaak ligt dieper. Shaw is een combattieve geest, hij valt aan, prikkelt en zoekt te verbitteren
in de hoop op een flinken terugslag. Het verveelt hem den
toeschouwer op z'n gemak te zien zitten in den schouwburg.
Daarom ligt het komische vooral in de gedachte, in de ruwe,
brutale tegenstelling tusschen de vooroordeelen van zijn toehoorders en de mentaliteit der personages. Zoodoende verwekt hij een belangstelling die vooral tot het verstand spreekt
en onwillekeurig doet lachen.
Ook in zijn meest tragische tooneelstukken komt die grijnsflach door, die vaak zelfbespotting dient te heeten.
Hij zal meevoeren tot medelijden met den rampspoed van

zijn Majoor Barbara, de vertwijfeling van Vivie Warren, de
verlatenheid van Joan of Arc, maar dan krijgt u onverwacht
een stoot in de ribben en u hoort hem grinniken : << Ben-je
mal! >>
Shaw mag dat. En wat veel meer zegt, hij kan dat. Want
het is een echte kunst de contradictie zoo behendig te gebruiken, dat de lezer in plaats van het boek dicht te slaan,
het integendeel gezellig en vermakelijk gaat vinden als de
fratsen van een kwaden jongen, die alles mag zeggen met
onverstoorbare lichthartigheid, half eerbiedig, half schalksch.
Aan tegenspraak mangelt het intusschen bij Shaw niet. Het
krioelt er van. Kan het anders bij iemand die zijn heel systeem
opbouwt op een valsch princiep : de miskenning van het
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onderscheid tusschen goed en kwaad, en op een wetenschappelijk beginsel, dat geen rekenschap houdt met de werkelijkheid? Shaw is de man die schitterend zal discussieeren, zijn
tegenstander absoluut schaakmat zet, hem er in zijn gezicht
over uitlacht en onmiddellijk daarna vriendelijk op de schouders klopt, en zegt : << Jij had gelijk, hoor! Maar we zullen
allebei volhouden. >>
Het contrast is hij van Mr. Serjanszoon. Shaw is geen hart
maar een peuterend hoofdje. In zijn politieke stukken zoowel
als in de philosofische, handelend over het menschelijk Jeven
in 't algemeen, tergt hij ieders overtuiging, bespot hij elk
idealisme, ontwricht hij den zin van alle woord. Hij heeft
aangetoond zoo beweert hijzelf dat niet de christenen
maar de heidenen de verdedigers van Jezus' leer zijn; dat
niet de deugdzamen maar de libertijnen de deugd beoefenen;
dat Darwin geen Darwinist, Marx geen Marxist, Ibsen geen
Ibsenist, en Jezus geen christen is geweest. En gedurende zijn
reis om de wereld hield hij in Maart 1933, Tokio bezoekend,
den Japanschen minister van defensie Araki twee uren aan
den praat, om to verkondigen dat de eerste stap naar de
verwezenli j king van het communisme gezet wordt door de
uitmoording van alle bestaande communisten.
Shaw is irreeel. Aan de christenen verwijt hij hun gebrek
aan geloof, aan den positivistischen wetenschapsman zijn
bijgeloof in wonderen en mirakelen; de geldmagnaten en
grondeigenaars bewijst hij dat het socialisme hun geldbeugel
stijven en hun kans tot domineeren vergrooten zal, de armen
integendeel dat sociaal hulpbetoon en wetgeving het begin
van een hulpeloos pauperisme beteekenen.
De waarheid echter is dat juist die taal, die manier van
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spreken zoo origineel klinkt, zoo totaal verschillend van wien
dan ook, dat het er bij hem niet op aankomt wat hij zegt,
doch alleen hoe hij 't zegt. De kleeren moeten den man
maken. Zelf heeft Shaw best zichzelf afgebeeld, en veroordeeld, in Too True to be Good : << Mijn roeping tot preeken is
niet beperkt tot wat ik geloof ; ik kan van alles preeken :
waarheid of leugen. Ik ben gelijk een viool, waarop ge alle
soorten muziek kunt spelen, van jazz tot Mozart. >>
Zijn houding doet ons denken aan Pluizer uit De Kleine
Johannes. Die ging op zijn hoofd staan, leelijk spartelend
met de spillebeentjes, en bekeek dan de wereld, zag alles
natuurlijk omgekeerd. Maar op het oogenblik dat ge hem
daar op zijn ongerijmdheid zoudt wijzen, staat hij alweer
recht op zijn beenen en ontsnapt uw verweer. De arme
Johannes vreesde hem zeer in die stemming.
Shaw gelijkt den haas van Baron von Munchhausen : het
dier was door den jager geschoten maar het keerde zich het
onderste boven en draafde laconisch, met de vier pooten
die op zijn rug wasten, verder.
Men heeft Shaw wel ooit vergeleken met Multatuli, << dat
vat vol tegenstrijdigheden >>. Het is inderdaad opvallend hoe
Woutertje Pieterse's pedagogie in Fanny's First Play en
Misalliance herleeft in gezelschap van Juffrouwen Stof f el en
Laps, zij het dan in een geheel ander milieu. Vorstenschool
staat als ideeen-drama kort genoeg bij Shaw's tooneel; de
Ideeen bezitten het paradoxale en de bonte veelzijdigheid van
het Shaviaansche essay, van de aphorismen uit The Revolutionist's Handbook. De anti-climax was ook Max Havelaar niet
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vreemd, die naar eigen bekentenis < er vermaak in schept zijn
eigen werk te bederven... door op eenmaal, vooral bij een
hoogstemmigen passus, of te breken en er een kwinkslag tusschen te werpen, die de toehoorders pijnlijk aandeed >>. Beiden
praten er maar op los, raak origineel, liefst recht tegen de
algemeene opinie in, maar Shaw haalt het op den << virtuoos
van het sarcasme >> door de onverstoorbare luimigheid van
zijn satire.
Talrijke uien over zijn goed humeur en de vriendelijkheid
van zijn privaten omgang hoe geheel anders dan Douwes
Dekker —, de vermakelijkste anecdoten over zijn brutalen
eenvoud en zelfs nederigheid zijn mondgemeen. Ieder die bij
hem komt, weet er nieuwe te verhalen. Shaw's reis om de
wereld was een triomf van den humor! Achter baard en snor
en de ruige wenkbrauwen lacht het open gelaat van een
kind... een kind van meer dan 80 jaar.
Want een kind is Shaw gebleven; een lang leven, niet
zonder strijd en teleurstellingen, heeft van hem nooit een
wanhopig, geslagen mensch kunnen maken, veel minder een
verbitterd mensch. Shaw is de eeuwig jonge Peter Pan uit
Londen's parken, de Peter Pan van Baring, die er alleen maar
vermaak in vindt door zijn plotse uitvallen de menschen, naar
het voorbeeld van Pan, een pan-iek op het lijf te jagen.
Van dat ondeugend soort zijn ook de Shaviaansche tooneelhelden, vooral zijn vrouwen. Wie over hen een idee wil bekomen, leze eens de novelle Warn pie van den Doolaard
Ultra-moderne dametjes, die als Fanny de gendarmen in de
beenen trappen, die zich inbeelden dat stilte, bescheidenheid,
schroom hetzelfde zijn als zwakheid. Onuitstaanbare brutaal180

tjes die meenen dat Naar alles staat, maar die in den grond
lij den aan een inferioriteitscomplex : de vrees om de zwakkere
te schijnen.
Ook in tegenstelling met de Wampies vrouwentypen
met airtjes van cerebraliteit. Het passioneele ontsnapt aan
Shaw's greep, ons doet zijn tooneel dor aan.
En al mogen daarom zijn stukken aan ieder worden voorgezet op 't gebied der eerbaarheid, toch schiet hem zijn kunst
te kort waar het er op aankomt het specifiek vrouwelijke en
het in het leven zich uitende << alizu Menschliche >> te schilderen. Waar hij dit wel deed, als b.v. Candida, Mrs. Warren,
Pygmalion, e.a., gaf hij zijn beste tooneel... maar was daar
ook minder << Shaw >>.
Hoezeer Shaw hier ongunstig afsteekt tegen Goethe b.v.,
blijkt alvast onmiddellijk uit het feit alleen dat, zooals in
Goethe's werken bijna alle vrouwen ook goede huisvrouwen
zijn, er bijna geen enkele zoo is bij Shaw.
Zijn mannelijke karakters zijn evenzeer gesublimeerd, zonder vasten vorm. Het zijn << stemmen >> van het platform, die
zich bewegen in een i j le atmosfeer, verkwikkend maar of getrokken. Zij leveren geen naturalistisch karakterdrama, waarbij men gemakkelijk zou kunnen denken : << Dat is die of
die onder mijn kennissen. >>
De acteur die Shaw speelt, moet vooral redenaar zijn, met
goed gevoel voor maat en tempo, en 't komt er vaak niet op
aan hoe hij de rot opvat, hetzij als schurk of flirt, als revolutionnair of lafaard. Dit tooneel wordt gezegd zooals muziek
wordt gespeeld. Vaak zouden we hem willen toeroepen, zooals
Multatuli tot zijn creaturen in Vorstenschool: <<Goed, mensch,
schei uit, wij weten 't al! Maar ik houd de diktie voor goed. >>
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Daarmee wordt meteen de vraag gesteld of Shaw's werk
blijvende waarde zal hebben?
Shaw's tooneel is zuiver propaganda-tooneel, en wel propaganda voor het Shavinisme. De belangstelling die het verdient komt vaak uitsluitend toe aan het probleem zelf dat
er in behandeld wordt.
De meeste stukken zijn inderdaad erg actueel, in Bien zin
dat ze streng beperkt blijven tot de politieke, sociale en
moreele toestanden van onzen tijd. Voor zijn tooneel geldt
dus onvoorwaardelijk het princiep dat Shaw zelf aan de
moraal, den godsdienst en de opvoeding voorschreef : de wet
der verandering is de wet van God. Enkele zijner vroegere
stukken zijn nu al << out of date >>. De sociale vooruitgang
der laatste 40 jaar is zoo groot geweest, dat ruim de helf t
van den tijd waarin Shaw als dramaturg werkzaam was, door
de volgende periode wordt voorbijgestreefd en dat 't pleidooi
uit die eerste tijdspanne ons thans voorkomt als een drukke
maar nuttelooze poging om open deuren in te loopen.
Het philosofische drama van Shaw behoudt uit zijn aard een
langdurig interesse. Hij brengt er vaak vraagstukken ter
sprake die, om bun algemeen menschelijk belang en de weerspiegeling er in van onzen tijdgeest, grooter aandacht verdienen. Doch hoe vaak mist dit drama alle diepte en bli j f t
het in zijn geheel zonder geleidelijke ontwikkeling, zonder
uiteindelijke oplossing. Hoe gedurig ontstemt ons daarin een
gewild te kort aan ernst, gebrek aan evenwicht en verantwoordelijkheidsgevoelen? Shaw steeds druk in de weer, zinnend op fijne gevleugelde woorden! hij loopt er schutterig
mee rond om de lieden met zijn invallen uit het veld te slaan...
en weg is hij voor ge hem van antwoord kunt dienen.
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Dientengevolge geldt Shaw voor vele Engelschsprekenden
als een wijze opschepper, een bluf f erig zonderling, die alles
wat hij zegt op de publiciteit berekent. Laten zich vangen
alleen degenen, vooral buitenlanders, die onvoldoende weten
wat voor een << wilde Ier >> hij is. Maar ook bij dezen keert
zijn kans wel eens, zooals in het Berlijnsch theater << Unter
den Linden >>, waar Too True to be Good in Augustus 1932,
als een ernstig, melancholisch stuk aangekondigd, door de
toeschouwers tot een pretje werd gemaakt, zoodat ten slotte
de hoofdacteur op het beslissende tragische moment zelf in
een schaterlach losbarstte. De regisseur alleen lachte niet.
Voor den rechter eischte hij op 24 Oktober 1932 1600 mark
schadevergoeding, maar de aangeklaagde partij bracht krantenknipsels voor den dag. Het stuk is al dood, pleitte de
advokaat. Nu lachte ook heel het hof en de acteur werd
vrijgesproken.
Shaw's tooneel is ook uitsluitend negatieve critiek, neerhalende ironie, afbrekende geringschatting van onze maatschappij. Men moge to recht den moed bewonderen, waarmee
Shaw altijd tegenover iedereen, onomwonden zijn gedachte
dorst uiten, maar aan positieven levensopbouw heeft hij geen
voldoende aandeel geschonken. De hypercultuur van onze
maatschappij, haar blind vertrouwen in den vooruitgang was
uitgeloopen op algemeene vertwijfeling en ontreddering. Als
hoogste cultuur gold de involging van alle behoeften, de
bevrediging van alle begeerten. Vrijheid, emancipatie, gelijkheid van man en vrouw, ontvoogding van het kind, bespotting
van de ascese, werden synoniem van beschaving en cultuur.
Dit alles heeft Shaw in zijn werk uitgedrukt. Zijn humanitarisme droomde over de komst van den << novus homo >>. Er
183

kwamen echter harde desillusies. Het spoedig verwachte
Millennium kon thans onmogelijk aanbreken. De ontzettende
gebeurtenissen der laatste twintig jaren bewezen klaar genoeg
dat de << homo lupus >> steeds niet geneigd was om zijn plaats
of te staan, veel minder om te verdwijnen (The Simpleton,
On the Rocks) .

Shaw had het vertrouwen in de rede afgelegd; deze bracht
hem immers noodzakelijk tot de overtuiging dat zelfmoord
de eenig mogelijke uitkomst bood. Doch door het gevoelen
de mystiek, zegt Shaw in de plaats der rede te schuiven,
heeft Shaw meteen alle bruggen achter zich opgeblazen, die
hem tot een menschwaardige oplossing konden voeren. In het
leven zelf ziet Shaw geen doel meer, hij neemt veeleer het
leven zelf tot doel en verheft het volledig vrije levensgenot,
de ongebreidelde vrijheidszucht van den vitalist. Omdat hij
zoo schrander alles heeft weergegeven in het leven, maar tot
het leven zelf niet voldoende is weten door te dringen, heeft
men hem ironisch geheeten : << de concierge in het huffs der
letterkunde >>. Al te vaak moeten nu de geestige paradoxen
en vernuftige zetten uit den mond van dezen << lakei van het
publiek >> de geestelijke armoede en het gebrek aan innerlijke
degelijkheid vergoeden.
Kan men het oordeel bijvallen van den enthousiasten
Shaw-kenner, den Amerikaan Archibald Henderson, wanneer
deze, in een van zijn acht boeken over Shaw, hem noemt
<< our greatest living author >> en << the first great comedic
dramatist in English literature >> ? Zal Shaw's werk ook << klassiek >> kunnen worden? Kan men Shaw zelf bijvallen als hij
zichzelf uitroept << of Shakespearean eminence >>? Zullen, buiten Man and Superman en Saint loan, zijn stukken leef baar184

held behouden?
Hier vooral geldt het dat de tijd ook de beste criticus is.
Tot aan de opvoering van Fanny's First Play in 1910 beleefde
in Engeland geen enkel van zijn stukken een langen en onbesproken bijval. Daarna geraakte You Never Can Tell aan
zijn 700 uitvoering, naast de steeds graag gewilde Blanco
8

Posnet, Devil's Disciple, Cesar and Cleopatra, Arms and the
Man, John Bull's Other Island, Pygmalion, Candida, Mrs.
Warren's Profession. Sedert 1906 heeft Shaw meer en meer

vasten voet in het buitenland gevat. Hij is vertaald in de
meeste talen der wereld. Den machtigsten stoot ook f inancieel gaf hem Duitschland, aan welk land Shaw meestal
de premieres van zijn werken voor Europa afstaat. Frankrijk,
vooral de << Comedie Francaise >>, volgde slechts zeer traag.
Shaw zei eens : << Mijn methode bestaat er in, de lieden te
leeren zichzelf uit te lachen, maar de trots van Parijs is zoo
vervaarlijk groot dat het al zijn leeraars, van Moliere tot
Anatole France, heeft overweldigd en 't ook nog wel zou
klaarkrijgen met mij. >>
In 1926 won Shaw den Nobelprijs. Met Saint Joan veroverde hij ineens de wereld. In Amsterdam wend het destijds
door Verkade (in eigen vertaling) met het << Vereenigd
Tooneel >> herhaalde malen opgevoerd.
In Nederland hebben zoowel Royaards, de << Hagespelers >>,
het << Vereenigd Nederlandsch Tooneel >>, de << Amsterdamsche Tooneelvereeniging >> als vele amateursgroepen (vooral
universiteitsstudenten) Shaw gespeeld.
In ons land kregen o.a. de opvoering van Candida (door
het << Vlaamsche Volkstooneel >> met De Gruyter), van Pygmalion, Mensch en Oppermensch, Mrs. Warren's Bedriff, Saint
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loan, le kunt 't nooit weten, Candida door den Kon. Ned.

Schouwburg van Antwerpen, buitengewone belangstelling.
Shaw moet nochtans worden << aangepast >> aan onze mentaliteit. Buiten de gevallen als in Soviet-Rusland, waar Shaw
op zijn doorreis in den zomer van 1931 als communist begroet
en in de schouwburgen dus meer om zijn theorieen en persoon
dan om het gehalte van zijn werk gevierd werd, buiten de enkele stukken als Candida, You Never Can Tell en dergelijke,
die dan ook juist in mindere mate de Shaviaansche cerebraliteit vertegenwoordigen, ontstemt doorgaans een eerste Shawuitvoering den oningewijden toeschouwer. Deze hoort er zijn
meest intieme overtuigingen en opvattingen in twi j f el trekken,
veroordeelen en als onredelijk verwerpen. Hij gevoelt tevens
hoe zijn inwendig protest verlamt wegens de loslippige stoutigheden van een of ander << enfant terrible >, gewoonlijk een
dametje. Hij bezwijkt ten slotte voor de nooit bedachte argumenten en nieuwe aspecten ten voordeele van wat hem voor
een half uur nog als misdadig en onpassend moest voorkomen.
Een schouwburg waar Shaw gespeeld wordt is geen tooneelzaal, zeker geen << Schauspiel >> meer, doch vooral een gehoor
dat er met beklemd gemoed to luisteren zit naar iemand die
het oordeel zijner aanhoorders het onderste boven keert, en
dat zich angstig afvraagt wat er van zijn houvast aan het leven,
de moraal en de traditie nog terechtkomt.
Zulk tooneel eischt noodzakelijk een heel speciaal publiek.
Ook op heden nog in Londen zelf, speelt Shaw vaak voor
half-leege zalen. Wie vermaak zoekt in den schouwburg blijve
liever thuis. De schouwburg-directeur die wil geld verdienen,
vatte het niet aan.
Vooral voor ons, Vlamingen, zal het steeds lastig vallen
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om een tooneel volledig te genieten, dat zoo echt Engelsch is
van geest en gemoed : sober, beheerscht, flegmatiek, cerebraal,
en veel te schraal voor een uitbundig temperament als het
onze. Wij houden niet van betoogende, vermoeiende tiraden,
die vaak te lang aanslepen, opdat enkel de zoo speciale humor
van een Engelschman het klaar spele om de lengte er van te
doen vergeten. Coupures duldt Shaw echter geen enkele in
zijn stukken. Het wil er bij hem hoegenaamd niet in dat een
stuk kan mislukken, << omdat het niet begint om kwart na
acht en eindigt om elf uur >>. De beproefde << ridders van het
blauwe potlood >> antwoordt hij eenvoudig : << Ik wil geen
lijn doorgehaald en geen komma veranderd zien. Ik geef er
geen zier om of ze mijn stukken spelen of niet. >>
Aan een Oostenrijksch schouwburgdirecteur schreef hij
(voor den oorlog 1914-1918), dat Franz Jozef misschien keizer
was van Oostenrijk-Hongarije, maar dat in den schouwburg
hij, Shaw, de keizer was van Europa.
Die onverzettelijkheid belette wel eenigszins de snelle verspreiding van zijn tooneel. Volksch is Shaw allerminst, geliefd
slechts in den zeer beperkten kring van fijnproevers. Een
onmiddellijken Europeeschen triomf als Ibsen's Nora of
Steun pil wren heeft Shaw nooit kunnen behalen.
De twee voornoemde spelen : Man and Superman en
vooral Saint Joan, zullen blijven leven als de verheven en
dichterlijke uitbeelding van het Leven, van den eeuwigen
strijd tusschen geest en stof, van de zegepraal der ziel, van
's menschen dienstbaarheid en trouw aan God.
Uit zijn overvloedig werk straalt de zuiverheid door van
Shaw's inzichten, de deugd van zijn leven, de verhevenheid
van zijn vizie.
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Niettegenstaande zijn hoogen leeftijd, niettegenstaande
't ontbreken van alle stoffelijke bekommernis Shaw's bankrekening beloopt tot een half millioen pond
bli j f t Shaw
intens werken : dagelijks 8 tot 10 uren. Wie . trouwens op
80 jaar nog zulke werken schri j f t, die bij verschi j ning de
aandacht van heel de wereld trekken, verdient daardoor alleen
reeds de eereplaats.
Zonder Shaw ware de wereldletterkunde van een nieuwen
karakteristieken luister beroofd en onze eigen tijd van zijn
weerglans op het tooneel.
Nieuwjaarsdag 1940.
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110.
Terry (Ellen) 121, 191.
Tolstoi 75.
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190.
Androcles 100, 101, 119, 190.
Apple Cart (The) 159, 161, 191.
Arms and the Man 40, 185, 189.
Back to Methuselah 79-81, 117,
118, 119, 122, 159, 169, 191.

Candida 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 53, 54, 69, 77,
117, 120, 142, 181, 185, 186,
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Captain Brassbound's Conversion 59, 115, 190.
Cesar and Cleopatra 59, 60, 90,
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185, 189.
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Devil's (The) Disciple 59, 60,
89, 111, 115, 119, 125, 185,
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Doctor's (The) Dilemma 93,
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Fanny's First Play 113, 123, 145,
146, 147, 148, 179, 185, 190.
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Geneva 157, 158, 169, 191.
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123, 141, 143, 190.
Heartbreak House 118, 156, 167,
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John Bull's Other Island 90-93,
107, 117, 158, 185, 190.
Major Barbara 78, 88, 89, 93-96,
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147, 177, 190.
Man and Superman 20, 44, 61,
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118, 120, 123, 133, 147, 184,
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Man (The) of Destiny 40, 111,
189.

Millionairess (The) 81, 82, 122,
123, 125, 191.

Misalliance 120, 147, 179, 190.
Mrs. Warren's Profession 16,
39, 95, 96, 115, 120, 123, 144,
177, 181, 185, 189.
On the Rocks 77, 108, 164, 167,
184, 191.
Overruled 141, 190.
Pygmalion 11, 20, 37, 120, 121,
147, 181, 185, 190.
Philanderer (The) 39, 147, 189.
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119, 122, hst. XI, 149, 173,
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Too True to be Good 54, 118,
167, 169, 179, 183, 191.

Village (The) Wooing 56, 77,
191.
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113, 189.
You Never can Tell 40, 44, 77,
147, 185, 186, 189.
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Trade Unions 25.
Tree (Beerbohm) 121.
Tyndall 21.
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Van Duinkerken 78, 104.
Van Eeden 114, 179.
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Verkade (Edw.) 121.
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Walkley (Arthur) 15, 74.
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Wilson (Captain) 100.

