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VERKLARING VAN DE SYMBOLISCHE FIGUUR
OP HET TITELBLAD.
Hoewel elke symboliek in wezen bestemd is om voor zichzelf
te spreken, zou de schrijver, die tevens de voorstelling- op het
titelblad ontwierp, aan belangstellenden gaarne noodelooze hersenpijniging of ongegronde veronderstellingen besparen, als b.v. dat
hij theosoof zou zijn of katholiek, of een combinatie van beide
of iets anders, dat hij niet is. Vandaar de onderstaande toelichting.
Wat deze symboliek wil uitdrukken, is zeer eenvoudig: Op het
hart van het kruis, dat als doorsnijding van de verticale (geest-)
met de horizontale (stof-) lijn een symbool is van de kruising
van geest en stof of wel de bevruchting van stof door geest,
en dus het scheppend beginsel of de kosmische idee verbeeldt,
komen voorts twee ineengevlochten driehoeken voor, die de
harmonische vervlechting van het hemel sc he en het aardsche
voorstellen. De cirkel met het kruis erin, dat het centrale deel
van de figuur vormt, is een meer onmiddellijk symbool van de
volmaakte uitbeelding van het geestelijke door het stoffelijke.
Uit het hart van het kruis ontspringen behalve de andere, twee
opwaarts gerichte stralen, die vervolgens, onder invloed van de
straling der topzon, schuin neerwaarts gaan en zich verdichten
tot twee spiralen aan weerszijden van het kruis, welke de
inwikkeling van de idee in de stof verbeelden, en tevens het
dualistisch beginsel van rechts en links, mannelijk en vrouwelijk,
positief en negatief, aantrekking en afstooting, zonder hetwelk
de werkingen der Natuur niet mogelijk zouden zijn.
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Als tegenhanger, en in zekeren zin als opheffer van dit dualisme,
staat bovenaan, in het midden der figuur de grootendeels verhulde topzon. Deze symboliseert de eenheid, die zetelt in het
ongeopenbaarde aanzicht van de Godheid, in het Tijdlooze en
Ruimtelooze, het op de figuur onzichtbaar gelaten deel dier Zon,
dat toch de bron is, welks stralen op onbegrepen wijze de
bevruchting teweegbrengen van stof door geest, waaruit de aan
tijdelijkheid en ruimtelijkheid gebonden Kosmos werd geboren.
Het verband tusschen dit slechts door ons stervelingen in
negatieven vorm noembare tijdlooze en ruimtelooze Begin, waaruit
alles zijn aanvang nam en neemt en nemen zal tot in eeuwigheid,
en de kosmische schepping of stofwording van de Idee uit, wordt
verzinnebeeld door het samenvallen van de richtingen van het
schuin neergaande deel der inwikkelingsspiralen met de beide
bovenste stralen van het half verhulde Godheidssymbool.
De schrijver hoopt in bovenomschreven figuur iets te hebben
neergelegd, dat de mystieke levensdiepten van Walt Whitman
waardig is.
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VOORWOORD.
Wie zich verdiept in "Leaves of Grass" of "Democratie vistas" ,
in welke werken de levensvisie van Walt Whitman respectievelijk
in dicht- en prozavorm is vervat, zal wel eens de behoefte in
zich voelen opkomen om over het leven en de persoonlijkheid
van dezen dichter en de wordingsgeschiedenis en draagwijdte
van zijn werk iets te vernemen.
Over een en ander bestaat, voor zoover mij bekend is, in het
Nederlandsch de studie met vertaalde gedichten van W. G. van
Nouhuijs 1) en de levensbeschrijving met aanhalingen uit zijne
gedichten van J. Peaux 1), terwijl Maurits Wagenvoort bij de erven
Bohn te Haarlem een vertaling onder den titel "Natuurleven"
deed verschijnen van de drie eerste bundels der "Grashalmen".
Een daaruit met vele latere gedichten vermeerderde bloemlezing
werd onder dezen laatsten titel bij de Wereldbibliotheek herdrukt,
en met bijna woordelijk dezelfde inleiding voorzien. Van de losse
tijdschrift-artikelen over Whitman moge genoemd worden: een
studie van Kees Meijer in het Nieuwe Leven van April 1921.
Door den grooten kring van vrienden en bewonderaars, die
Whitman tijdens zijn laatste levensjaren omringde, is veel materiaal
verzameld' dat ons een goed beeld van hem kan geven, en dat
aanleiding was tot de latere verschijning van een zeer groot
aantal studies, zoowel over zijn persoon als zijn werk; van verschillende daarvan heb ik bij de samenstelling van de navolgende
studie een dankbaar gebruik gemaakt. 1)
I) Zie "Litteratuurlijst" op blz. 73.
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Hoewel ik mij niet durf vleien in deze bladzijden veel meuwe
gezichtspunten omtrent Whitman bij te brengen, meen ik toch,
dat er voor een werkje als dit in ons land wel plaats is.
Whitman, de mensch, en Whitman's werk zijn, gezien in het licht
van den tegenwoordigen maatschappelijken ontwikkelingsgang,
zoo belangrijk, dat deze "essay" voor velen aanleiding moge
worden, om hun kennismaking met Amerika's grootsten dichter
aan te vangen of voort te zetten. Wie dat doet, zal zijn aanvankelijke en wellicht ook telkens weer te hernieuwen inspanning
rijkelijk beloond zien, want niemand, die eenigszins "groot" voelt
en wiens ziel in staat is tot de mystieke "eenheidsbeleving met
het Al", welke ook het fundament was van Whitman's wezen,
zal deze gedichten kunnen aanhooren of lezen, zonder er een
machtigen indruk van te ondergaan.
Velen hebben aan Whitman een nieuwen, een frisschen en
breeden kijk op het Leven, een nieuw "hart onder den riem"
te danken gehad; moge deze groote profeet van den "nieuwen
mensch" en van het komende Godsrijk der U niverseele Broederschap, wiens werk aan actualiteit steeds winnende is, vele harten
verwarmen en vele geesten aanvuren om hun beste krachten te
wijden aan de voorbereiding en bevestiging van dat Godsrijk
op aarde.

VIII

HOOFDSTUK 1.
KORTE LEVENSSCHETS.

Walt Whitman werd 3 I Mei 18 19 geboren te West Hills
(Huntington) nabij de Noordkust van Long lsland, dat hij bij
voorkeur met zijn lndiaanschen naam Paumanok betitelt. Zijn
vader en moeder waren beide afstammelingen van de ondernemende immigranten uit het begin der 17e eeuw, die iedere
100010 Amcrikaan van tegenwoordig als zijn ware voorouders
aanwijst of althans zou wenschen aan te wijzen.
Walt's moeder, aan wie ik boven zijn vader den voorrang geef,
omdat zij aan zijn geniale persoonlijkheid zeker het grootste
aandeel heeft, was door haar cigen vader, majoor Cornelius van
Velsor, van Hollandschen oorsprong; de voorouders van haar
moeder, Amy of Naomi William,; waren ten deele uit Wales,
ten deele uit Engeland afkomstig, en hadden in de familie sterke
Quaker-sympathieën overgebracht. Deze gemengde GermaanschKeltische oorsprong heeft stellig bijgedragen tot het samenbrengen van velerlei waardevolle elementen, die van moeder op
zoon zIJn overgegaan.
De vader, timmerman en bouwer van huizen, was van zUIver
Engelsche afkomst; een zijner voorvaderen emigreerde omstreeks
1700 uit Connecticut naar het oostelijk gedeelte van Long-Island,
waar de naam Whitman sedertdien zich algemeen verbreidde.
De Whitmans waren stoere, lange menschen, die in den regel
een hoogen ouderdom bereikten; voorts vriendelijk, maar weinig
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spraakzaam; trotsch op hun land en paarden en vee; niet spoedig
boos, maar vreeswekkend als hun hartstochten eenmaal waren
losgebroken. Professor Heijmans zou hen rangschikken onder de
typen met sterk ontwikkelde "secundaire functie", I) die bij Walt
stellig ook als overheerschend moet worden beschouwd.
Van moederszijde erfde hij waarschijnlijk de Hollanclsche ontvankelijkheid voor het schilderachtige en kleurrijke en voor de vreugde
aan het stoffelijk leven, benevens de Hollandsche kalmte en
koppigheid en den onafhankelijkheidszin op religieus gebied, maar
ook de sterke inwendige bewogenheid, en het snelle aanvoelen
van anderer geestes- en gemoedsgesteldheid, voortkomend uit
dezelfde bron als het mystieke eenheidsbewustzijn met de gansche
natuur, die de kenmerken zijn van het Keltische ras. vValt
Whitman is voorbestemd geweest, om deze erfelijke nalatenschap
in zich te vereenigen tot het samenstel van een hoogst geniale
persoonlijkheid, in wien weliswaar eenige naar het ziekelijke
neigende trekken niet geheel ontbreken, maar uit wien daartegenover op den grondslag van een oorspronkelijk vrijwel volmaakte
lichamelijke gezondheid en een steeds naar harmonie uitgaanden,
voor alle indrukken vatbaren, maar langzaam en intensief
werkenden geest, een van de edelste karakters ontbloeide, verbonden met het ontegenzeggelijk meest oorspronkelijke dichtergenie, dat de Vereenigde Staten tot nu toe hebben voortgebracht.
Walt's eerste vier levensjaren, die hij op en in de omgeving van
de ouderlijke boerderij doorbracht, en zijn latere omzwervingen
over de vlakten en langs de kusten van "vischvormig Paumanok",
zooals hij zijn eiland noemt, hebben in hem de basis gelegd van
I) Deze typen reagceren langzamer op prikkels en indrukk.:n uit de buitenwereld dan personen met "primaire functie". Hun zieleleven is dieper; zij
toetsen hun handelingen aan zekere normen en zijn niet spoedig gereed
met het uitspreken van een oordeel, maar hun geheugen laat hen zelden
in den steek, als zij eenmaal iets goed in zich hebben opgenomen.
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d ie kosmisch-voelende ontvankelijkheid voor de oerkrachten der
natuur, welke de grondtoon is van zijn gansche dichtwerk.
Maar ook het onbegrepen heimwee, dat door zekere natuuraspecten in de ziel van het gevoelige kind kan worden opgewekt,
en de vreemde en zwoele zielsconf1icten die het in latere jaren
in eenzaamheid moet doorstrijden, zijn bij Walt met die omgeving
onverbrekelijk verbonden.
Een herinnering aan die tijden is bewaard gebleven in een der
schoonste "Grashalmen", bijna een kwart eeuw later geschreven,
een herinnering aan de Meidagen, toen de jongen het nest van
een spotvogel met vier bleekgroene eitjes tusschen de struiken
op het strand had ontdekt, en er dagen achtereen het oog op
hield, totdat de moedervogel verdween; en aan de volgende
Septembermaand, toen hij blootsvoets in den maannachtbries
het strand opliep en zich neer liet vallen op het zand om te
luisteren naar het ontroostbare lied van het eenzaam achtergebleven mannetje. Daar rees in de ziel van het kind, bij het
indrinken van de tonen dier door de zilte zeewind aangedragen
vogelklacht een vreemd en smartelijk onbestemd verlangen, zóó
hevig, dat extatische tranen opwelden in zijn oogen: Walt wist
van toen af wat het beteekende om "tot den dood ontroerd" te zijn:
"Nimmermeer zal ik ontkomen aan hartstochts' weerkaatsingen.
Nimmermeer zullen de kreten van onbevredigde liefde zwijgen
111 mIJ;

Nimmer mij wederom laten het vreedzame kind, dat ik was,
voordat toen in den nacht
Bij de zee onder gele en zinkende maan,
De boodschapper daar deed ontwaken:
Het vuur, de zoete, inwendige hel,
Behoefte waarvan ik niet wist, mijn bestemming." ')
I) Uit "Out of thc cradlc, endlcssly rocking" v. cl. bundel "Sca-clrift".
Vertaling van R. Loman.
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Het behoeft geen verwondering te wekken, dat dit emotioneele
kind den goedwilligen, gewetensvollen, maar weinig beweeglijken,
zwijgzamen en kort aangebonden vader veel zorgen gaf. Hoewel
de jongen actief genoeg was, openbaarde hij die activiteit op
een onafhankelijke en aan geen uiterlijk gezag onderworpen
wijze; hij was wispelturig en koppig en toonde slechts aan zijn
moeder, die hem heel wat beter begreep, de aanhankelijke,
warme zijde van zijn rijke natuur.
Nooit heeft hij in zijn latere leven, ook waar hij lang achtereen
in steden verblijf hield, het contact met de vrije en ongerepte
natuur van zijn groote vaderland verloren. Steeds weder putte
hij daaruit het tegenwicht, dat zijn gestel noodig had tegen de
al te aanhoudende spanning en opwinding van het grootestadsbestaan of tegen de ziekte die hem in zijn latere leven gedoemd
heeft tot tijdelijke en tenslotte blijvende invaliditeit.
Beurtelings wonend en werkzaam in Brooklyn op de westpunt
van Long Island en in New-York, was hij gedurende zijn leerjaren werkzaam als typograaf en journalist, later ook als rondtrekkend onderwijzer en daarna weer als zelfstandig redacteur.
drukker en uitgever van een plattelands-weekblad, dat hij zelf
op Zaterdagmiddagen te paard op de verschillende dorpen en
boerderijen in den omtrek van Huntington placht rond te brengen.
Maar ook al de schouwspelen van de toen reeds geweldig
groeiende metropool hebben op zijn jeugdig brein ingewerkt;
tooneel en opera, waartoe hij gedurende zijn journalistieke werkzaamheid gratis toegang had, waren voor hem een bron van
genot en ontwikkeling.
De pont naar Brooklyn met opeengepakte menigten van voertuigen en menschen beladen, de kleurige tafereelen, die Broadway
aanbood op elk uur van den dag, met zijn ontelbare menschenmassa op de trottoirs en zijn nimmer eindigenden stoet van
wagens en omnibussen, dat alles was voor dezen jongen en
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ontvankelijken geest een schouwtooneel, waaraan hij zich nimmer
zat kon kijken.
Hij was de geboren slenteraar langs ' s Heeren wegen; hij liet,
zonder zelf in 't minst iets te bezitten van de rustelooze, op
stoffelijke rijkdommen gerichte activiteit om zich heen, de weelde
van dat kleurige schouwspel in zich doorsijpelen; hij heeft ervan
genoten, zooals Frans Hals en Jan Steen genoten moeten hebben,
wanneer zij met rake penseelstreken den statigen zwier en de
vieve levenskracht, de lekkere uitbundigheid en den breeden
humor van hun ~rooten tijd wisten om te tooveren tot een
eeuwige schoonheid voor oog en geest.
Maar Whitman's tijd, om al die zins- en zielsindrukken om te
zetten in kunst was nog niet gekomen; tot zijn acht- of negentwintigste jaar heeft hij niet veel meer voortgebracht, dan wat
de journalistiek dier dagen eischte: losse aanteekeningen over
kunst en politiek en de voorvallen en indrukken van den dag;
ook schreef hij eenige langere verhalen, waarvan de bekendste
in een in 1<)22 verschenen verzamel werk I) voor het nageslacht
zijn bewaard, maar die in niets uitmunten boven gelijksoortige
producten van bekende tijdgenooten. Het was de periode van
den Amerikaanschen nabloei der romantiek, en Whitman had
zijn eigen lijn nog niet gevonden en zijn eigen Ik nog niet ten
bodem gepeild. Hoewel hij een vloeiend proza schreef en de
verstechniek geheel beheerschte, bleven zijn gedichten en langere
prozawerken geheel in den conventioneelen, ietwat huilerigpathetischen en melodramatischen toon, die toen de voorwaarde
vormden voor publieke waardeering.
Omstreeks 1849 begint - mede dank zij een lange reis naar
New-Orleans en een liefdesepisode in die stad, waarvan men,
hoewel zeer weinig met zekerheid hieromtrent bekend is, mag
I) Thc uncollcctcd poetry and prose of'vValt 'vVhitman, by Emory Holloway,
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dIn. Ui tg. William Heinemann. Lonclon. (Litt. 3.)
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veronderstellen dat zij Whitman's ziel in een ongekend hevige
en lang nawerkende beroering heeft gebracht - de periode van
intensieve voorbereiding, herhaalde omwerking en samenvatting
van zijn levenswerk, dat zes jaar later, in 1855, in gerijpten
vorm voor het eerst als boek zou verschijnen. Merkwaardig is
dat Whitman, blijkbaar instinctief voelend, dat hij een zeker
tegenwicht noodig had tegen een al te aanhoudende geestesspanning en misschien ook, wijl zijn verband met het volk, met
de eenvoudige handwerkers, hem onder die omstandigheden
beter bewust zou blijven, het vak van zijn vader opvatte en
bouwer werd van die eenvoudige houten huizen, die toen ter tijd
het algemeene woningtype waren en snel van de hand gingen.
Deze rijpingsphase is zeker wel een van de interessantste uit
geheel dit leven. Zij is te vergelijken met een soort geestelijke
zwangerschap, waarbij het rijke materiaal, dat Whitman gedurende
zijn dertig eerste levensjaren had verzameld, langzamerhand dien
vorm begon aan te nemen, die met het diepste, oorspronkelijkste
deel van 's dichters wezen overeenkwam. Smartelijk en heerlijk
tegelijk moeten de uren geweest zijn, wanneer 'Valt die volgroeide op hem losstormende geesteskinderen moest leiden en
binden en plaatsen zóó dat zij zich konden rangschikken tot
een schoon en harmonisch geheel, hetwelk getoetst mocht worelen
aan de hoogste eischen, die hij zich omtrent een Amerikaansch
dichtwerk had gesteld.
Merkwaardig is de definitie die hij gaf van den drang, die hem
daarbij bezielde:
"Ik voelde een neiging of eerzucht om nauwkeurig en getrouw
in letterkundigen en dichterlijken vorm, en zonder voorbehoud,
mijn eigen lichamelijke, emotioneele, zedelijke, verstandelijke en
aesthetische Persoonlijkheid uit te drukken, staande te midden
van en aangepast aan den geest van het oogenblik en de feiten
van den dag van het hedendaagsche Amerika - en 0111 die
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Persoonlijkheid, naar plaats en tijd bepaald, uit te buiten op
een veel vrijmoediger en meeromvattende wijze, dan tot nu toe
ooit in dichtwerk of boek geschied was."
Omtrent de wijze, waarop dit ideaal verwezenlijkt moest worden,
schrijft hij:
"Een als spiegelglas volmaakt doorzichtige stijl, ongekunsteld,
met geen versierselen of pogingen tot versiersel om huns zelfs
wil .. " Gebruik geen beelden, welke ook, ontleend aan oudheid of klassieken, noch aan de koninklijke en aristocratische
instellingen en vormen van Europa. Maak er geen melding van
of toespeling op, behalve, waar zij betrekking hebben op nieuwe,
tegenwoordige dingen, op ons land, op Amerikaansche geaardheid of belangen."
Betreffende oorspronkelijkheid en excentriciteit merkt hij op:
"De oorspronkelijkheid moet zijn van den geest en zich uiten
in niecnvc combinaties en nieuwe beteekenissen en in de ontdekkin~ van grootheid en harmonie in datgene wat vroeger de
gedachte aan grootheid en harmonie niet vermocht te wekken."
Tenslotte deze schoonc regelen:
"Begrijp dat ge in uw geschriften niets kunt uitdrukken, dat ge
niet waarachtig in uzelf onderhoudt. Begrijp dat ge uit uw
geschriften nooit kunt verbannen het slechte of oppervlakkige
dat ge in uzelf onderhoudt. Als ge het aangenaam vindt om
tijdens uw maaltijd een bediende achter uw stoel te hebben,
zal dit blijken uit uw schrijven; als ge lage gedachten koestert
omtrent vrouwen, of als ge afgunstig zijt, of twijfelt aan de
onsterfelijkheid, zal dat meer blijken uit wat ge ongezegd hebt
gelaten, dan uit hetgeen ge neerschrijft. Er is geen handigheid
of list, geen kunst of recept, waardoor ge in uw geschriften
datgene kunt leggen, wat ge niet in uzelf bezit."
Het door den dichter zelf gezette en gedrukte boek, dat een
lange voorrede bevatte, waarin de bovenstaande gedachten In
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een schoon en gedragen proza nader waren uitgewerkt, werd
nauwelijks opgemerkt. De tijdgenooten waren er, over 't geheel
genomen, in de verste verte nog niet rijp voor, omdat het de
geestesgesteldheid ademt van wat feitelijk in de 20ste eeuw pas
zou beginnen te rijpen. Alleen Emerson, aan wien Whitman
een exemplaar had gezonden, was een van de weinigen, die het
begreep. Hij schreef er Whitman een brief over, die in buite!lgewoon waardeerende, warme bewoordingen gesteld was, .::n
door Whitman, zonder Emerson daarin te kennen, met groote
vrijmoedigheid gebruikt werd bij den tweeden druk van de
"Leaves of Grass" in 1856. Op den rug van het boek stor.den
Emersons woorden: "Ik begroet u aan het begin van een groote
loopbaan".
Een dergelijke reclame voor eigen werk doet eenigszins Amerikaansch aan, maar had inderdaad tengevolge dat de "Grasha:men"
gclczC1l werden, zij het dan door de overgroote meerderheid van
het publiek dat er de moeite voor nam, met zeer gemengde
gevoelens.
Whitman's ergste zonde was de publicatie van zekere gedichten,
waarin de sexueele hartstocht vrijmoedig werd verheerlijkt, als
zijnde een volstrekt onmisbare schakel in het groote scheppende
levensverband. Dank zij drie eeuwen van Oud-testamentisch
Calvinisme en Paulinische Christelijkheid, waarin "zinnelijk" en
"zondig" begrippen waren geworden die elkaar volkomen dekten,
barstten alle "verdrongen complexen" los boven het arme hoofd
van Whitman, den "heiden". Vooral Emerson's familieleden en
bewonderaars waren maar zeer matig ingenomen met diens ongewilde reclame voor het schandelijk en zelfs "pornografisch"
geheeten werk, welke indiscretie zij Whitman, misschien niet
geheel ten onrechte, hoogst kwalijk hebben genomen. Emerson,
die een levenslange vriendschap met Whitman bleef onderhouden,
deed zelf ook genoeg moeite om hem van een herhaalde uitgave
8

van deze aanstootelijke gedichten af te houden; tevergeefs echter:
Whitman kon in dit opzicht niet transigeeren met wat hij het
7 l o11edig aspect der god-menschelijkheid wist te zijn.
Met het klimmen der jaren hebben de "Grashalmen" zich voortdurend uitgebreid. Eerst werd daaraan toegevoegd de bundel
Calamus, een verheerlijking van vriendschap, kameraadschap en
trouw tusschen mannen onderling. Later volgde: "Tromgeroffel",
de gedichten die betrekking hebben op Walt's ondervindingen
in en visie's op den Burgeroorlog van 186r tot r~65. In deze
inspannendste periode zijns levens heeft Whitman met de daad
getoond dat de liefde, die in zijn gedichten tot uiting kwam,
geen ijdele klank was. Drie jaren lang heeft hij de hospitalen
van vVashington bezocht, aan duizenden troost en lafenis brengend,
of stoffelijke en geestelijke hulp biedend, en met zijn magnetische
en indrukwekkende, maar in wezen zoo eenvoudige persoonlijkheid menig eenzamen en ten doode vermoeiden jongen soldaat
zoozeer versterkend en opbeurend, dat sommigen hem nariepen
en smeekend hun armen naar hem ophieven, wanneer hij moest
vertrekken, zonder hen persoonlijk te hebben kunnen bijstaan.
Maar zijn menschlievendheid moest hij duur betalen. Zijn ijzersterk gestel werd tegen het einde van den oorlog langzamerhand
ondermijnd door infectie-koortsen, die hij opgedaan had bij het
hospitaalbezoek. Nooit is hij dezen eersten knauw aan zijn gestel
geheel te boven gekomen.
Gedurende en na een klerkschap, dat men hem na dien eersten
ziekteaanval te Washington bezorgd had bij het Departement
van Binnenlandsche Zaken. heeft hij veel tegenslagen ondervonden met de hernieuwde uitgaven zijner "Grashalmen". In 1865
kostten hem zijne "onzedelijke" gedichten, de "Kinderen van Adam",
zelfs zijn betrekking, nadat zijn chef zoo vrij was geweest om
Walt's schrijftafel, op zoek naar dat duivelswerk, open te breken.
Dit was voor een goeden vriend van Whitman, den Ier ]. D.
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O'Connor, aanleiding tot een vurig verweerschrift, getiteld "The
good, gray Poet", waarin de benepenheid van Harlan, die dit
ontslag had doorgedreven, aan een felle kritiek werd onderworpen, en tegenover Whitman's groote liefde en opofferingsgezindheid werd gesteld.
Als vergoeding voor de onbillijkheid van de ondergane behandeling
werd hij echter spoedig, door bemiddeling van een ruimer denkend
superieur, herplaatst op een ander regeeringsbureau. Whitman's
faam, die in zijn eigen land nooit groot was geweest, nam eenigszins toe, en ook in Engeland werd hij in zekere litteraire kringen
steeds meer gewaardeerd.
In I873 kreeg hij zijn eersten aanval van verlamming, die, toen
genezing zeer lang op zich liet wachten, tenslotte voerde tot
ontslag uit zijn Gouvernements-betrekking. De jaren I 87 3 tot
I876 waren Whitman's zwaarste tijd. Hij woonde toen bij zijn
broeder te Philadelphia, maar geraakte uit den aard der zaak
in financieele moeilijkheden, daar de uitgave zijner gedichten
niets inbracht; het overlijden van zijn moeder was onder deze
omstandigheden voor hem een dubbel zware slag, want aan haar,
die op den achtergrond van zijn veelbewogen bestaan een rustpunt vormde, waartoe hij altijd kon terugkeeren, was hij altijd
gehecht gebleven met de volle overgave van de jaren zijner
jeugd. Geen wonder, dat het gedeeltelijk herstel der verlamming
van de linkerzijde van zijn lichaam slechts zeer langzaam vorderek.
Uitkomst in materieel opzicht bracht de trouwe steun der
Engelsche vrienden, die op het vernemen van den droevigen
toestand, waarin hij geraakt was, een campagne op touw zetten
om den dichter financieel onafhankelijk te kunnen maken. Deze
genegenheid en toewijding heeft Whitman's laatste I5 levensjaren zeer verlicht. Door een langdurig verblijf in de ongerepte
en liefelijke natuur op eenigen afstand van Philadelphia gedurende
de jaren I877-'79, waaraan zeer schoone dagboekbladen, de
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z.g. "Specimen-days", gewijd zijn, herstelde hij aanmerkelijk en
was tenslotte in staat om zich te vestigen in een eigen huis te
Camden, een voorstadje van l'hiladelphia. Hier hebben talrijke
trouwe vrienden hem tot zijn dood toe geregeld bezocht en hem
de laatste moeilijke jaren, toen zijn invaliditeit steeds toenam,
bijzonder verlicht, hem helpende met het herzien en uitbreiden
van de telkens verschijnende herdrukken van zijn volledige dichten prozawerken. Tot het laatste toe is Whitman gedichten in
den trant van zijn Grashalmen aan den bundel blijven toevoegen,
als zijn krachten en zijn stemming hem scheppenden arbeid nog
mogelijk maakten. De titels van die bundels, genoemd onder de
litteratuur-opgave, zijn kenmerkend voor de levensphase, waarin
Whitman zich bevond, en waaronder ook het herfst- en het
wintergetij een beLtng-rijke plaats innemen. Zelf zeide hij van
zijn werk, dat het gegroeid was met jaarringen, zooals een boom
al groeiend zijn eigen geschiedenis vastlegt.
Op 20 Maart 1892 werd hij eindelijk verlost uit zijn bijna ondragelijk geworden lijden; zijn begrafenis was een verheffende
gebeurtenis voor allen, die haar bijwoonden: er werd voorgelezen
uit werken van Whitman,. uit Confucius, uitspraken van Boeddha,
Jezus, den Koràn, Jesaja, het Johannesevangelie, de Zend-Avesta
en Plato. Ieder voelde de grootheid van zulk een uitvaart;
niemand kon gelooven, dat dit einde iets wezenlijks beduidde;
Whitman's geest leefde onafgebroken voort en wijlde misschien
op dat oogenblik wel te midden van die schare getrouwen, die
hem hadden liefgehad met geheel hun ziel.

I I

HOOFDSTUK IJ.
ALGEl\IEENE KENMERKE:\ \'AN WIlIT:\IAN'S POEZIE.

Bij de beoordeeling van vVhitman's levenswerk staat het critisch
verstand voor groote moeilijkheden. Daarover spreken is als een
bespreking van het Heelal. De strekkinr:; der "Grashalmen" is
eigenlijk pas geheel te doorvoelen, wanneer men zich losmaakt
van allerlei verstandelijke eischen en maatstaven omtrent het
begrip "poëzie", en zich er tegenover stelt, zooals men zich
kan stellen tegenover de Natuur: ontvankelijk, verwonderd,
bewonderend.
Maar datzelfde gevoel, dat wij tegenover de Natuur kunnen
hebben, dat haar diepste wezen aan ons lager verstand, ons
redeneerend, ontledend en abstraheerend begrip ontr:;aat, hebben
wij vaak ook bij Whitman. Bij hem voelt men sterk den groei
van binnenuit, de wording van uit de zielsdiepten, zonder dwang.
Zijn strophen hebben het samengestelde, nooit volledig ontleedbare
rhytme van de zee, van het golvende korenveld, van den aanruischenden en weder wegstervenden wind in het geboomte.
Levend en leven uitstralend, dat is Whitman's dichtwerk in de
hoogste mate. Zelf zegt hij, dat de hoogste dichterroeping is,
om woorden te scheppen, die ontvangen en opgenomen worden
door de ziel, zooals voedsel en lucht worden opgenomen door
het lichaam, n.l. om weder te voorschijn te treden in het bloed
en den bouw van gansch het lijf, en in de gezondheid en de
vreugde die ons heele wezen doorstraalt.
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Zoo kan het vaak bij dieper doordringen in een of ander gedicht,
blijken, dat wij zelf het zijn geweest, die, door zijn grootsche
rhytmen geëlectriseerd en tot de Bron gevoerd, de ontdekking
deden, die misschien door hem niet werd geuit, doch slechts
gesuggereerd. Is het zoo ook eigenlijk niet met de Natuur?
Zij geeft zich slechts aan ons, in zoo verre wij in staat zijn, om
haar te doorgronden of te doorvoelen.
Maar dit eigenaardige natuurachtige brengt ook gevaren mede:
Het gevaar van de mateloosheid, van het gebrek aan gevoel
voor verhouding.
Van Whitman is wel eens, en niet geheel ten onrechte, gezegd,
dat wat hij gegeven heeft meer erts is dan metaal, waarmede
dan te verstaan wordt gegeven, dat hij door zijn ontroeringen
en gedachtenverbindingen in hun primitieve ongeordendheid
neer te werpen, zonder ze te schiften en af te ronden, al te
hooge eischen stelt aan snelheid en diepte van begrip van den
gemiddelden lezer.
Men zou kunnen denken, dat dit een gevolg was van Whitman's
sterke inwendige emotionaliteit, die hem zijn gedichten a. h. w.
in een roes of trance-toestand deed neerschrijven; maar er zijn
te veel aanwijzingen, die het tegendeel waarschijnlijker maken.
Whitman was, ondanks zijn emotionaliteit, iemand van overwegend secundaire functie 1) (zie boven op blz. 2) en bovendien
rustte hij blijkens de vele herzieningen en omwerkingen, waaraan
hij zijn werk placht te onderwerpen, niet, voordat rhytme en
klankval zijn muzikaal gevoelig oor geheel konden bevredigen.
1) Volgens Heymans' indeeling in 8 klassen zou ik Whitman in sommige
opzichten willen rekenen tot de belangrijke groep der "hartstochtelijken",
die gekenmerkt zijn door emotionaliteit, activiteit en secundaire functie,
anderzijds vertoont hij door zijn somtijds weinig gespannen emotionaliteit
of geringe activiteit iets dat met tlegma verwant is, en dat hem haar het
uiterlijke, in zijn wijze van spreken en zijn omgang met menschen het
beste kenmerkt.
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Veel aannemelijker is ten slotte, dat Whitman's hoogst oorspronkelijke dichtwijl':e door andere factoren bedreigd werd, n.l.:
1°. ZiJn doelbewuste werkmethode, die gericftt 'was op lIet sdzeppm
van volgms geheel Jlieuwe grondbegiJlselm uit lut A lIlerikaallscfte
wezen 1JoortkomeJlde, gedic/lten.
Door zijn buitengewoon breede en omvattende wijze van zien
der dingen, heeft hij daarbij soms de neiging om te veel ineens
te willen zeggen, kan hij ook de voor zijn tijd ongewone en ver
weg liggende associaties niet met rust laten, welke neiging kenmerkend is voor de secundair functioneerende psyche. Bovendien
is de ongebondenheid van Whitman's rhytme op zichzelf een
factor, die de ongebondenheid der gedachte zoo al niet in de
hand werkend, zeker evenmin geschikt is om in dit opzicht de
zelftucht der concentratie te bevorderen.
2°. .h.èll zekere i1lwmdige ::;wakllcid 1'all 7. l isie of conceptie, dic
bij sommige gedichten of z·n gedeelten 7' ml gediclttm 710ert, tot
wat men met een psycltologiscllell term ::;Olt Á"lfIllICJl 1lOe1llCJl:
materieele "ozJercompellsatie". I)
Er zijn verschillende plaatsen aan te wijzen die weinig met
poëzie hebben uit te staan, en die men gerust mag kenmerken
als: smakeloos, te dik op, te luidruchtig, d. w. z. in noodelooze
uitroepen en herhalingen vervallend, soms ook wel eens te
gezocht of al te weinig van een centrale idee uit gebouwd, waardoor het volgen der gedachtenvlucht te vermoeiend wordt om
ons spontaan te kunnen bevredigen. Opvallend is o.a. in dit
verband zijn behoefte aan een volledigheid in opsommingen, die
voeren kan tot een soort catalogus in dichtvorm. Als Whitman
grootheid en uitgebreidheid en veelheid niet weet te suggereeren
1) Hiermede wordt iets gelijksoortigs bedoeld als plaats heeft bij iemand
met een zwak en vreesachtig karakter, die door bruusk optreden en heftig
van zich afspreken de menschen van zijn (niet bestaande) moed en flinkheid tracht te overtuigen.
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m de cadans van zijn lied, wat hem intusschen doorgaans meesterlijk afgaat, begint hij op te sommen met een hardnekkige
poging tot volledigheid, die ons gevoel voor proportie somtijds
op een zware proef stelt. 1)
Whitman's uitspraak, dat niemand in staat is om in dichtvorm
iets zuiver uit te drukken, wanneer hij dat niet in zichzelf
onderhoudt, evenmin als een mensch door de trekken van zijn
gelaat of den blik zijner oogen iets anders zou kunnen uitdrukken
dan zijn eigen zielsgesteldheid, wordt door dit typische gebrek
bevestigd; immers, de zwakheid der conceptie en de daaruit
noodwendig voortvloeiende zwakheid en onsamenhangendheid in
zekere gedeelten van zijn dichtwerk, verraden onmiddellijk een
overeenkomstige zwakte in Whitman's wezen, die misschien het
beste zou zijn uit te drukken als: "gebrek aan concentratievermogen anLlers dan onder invloed der emotie." Bleef dus zijn
emotie niet gespannen, dan waren spanningen van meer intellectueel gehalte ontoereikend om een hechten bouw te verzekeren,
of althans om de zwakkere momenten in zijn langere gedichten
te helpen overbruggen.
Het naast elkander stellen van deze ongelijksoortige elementen
verraadt, wanneer men Whitman's secundaire functie in aanmerking neemt, bovendien een gebrek aan zelfcritiek, dat bij een
overigens zoo groot dichtergenie als een geestelijk tekort moet
worden aangemerkt.
En toch . . . . met deze beschouwingen moeten wij voorzichtig
zijn. Tegenover een gedicht objectief blijven staat zoo vaak gelijk
met pedanterie, met de klein-nuchtere zelfverheffing op een
gemakkelijk bereikt, maar daarom ook te laag gezichtspunt.
Wat Whitman overvloedig heeft gegeven, is voor ons diepste
wezen zoo uiterst waardevol, dat wij beter doen aan de betrekkelijk schaarsche onvolmaaktheden geen aanstoot te nemen.
1) Zie b.v. "Een lied voor den arbeid" vers 5.
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Men zal uit deze vrij negatieve aanduidingen al begrepen hebben,
hoe bezwaarlijk, ja ondoenlijk het feitelijk is, om het werk van
dezen dichter op een eenigszins samenhangende en gedrongen
wijze te kenmerken. Daarentegen valt het gemakkelijker, om
hetgeen hij ons bewust heeft willen maken, te herleiden tot
enkele groote begrippen, die wij achtereenvolgens nader willen
beschouwen.
Die begrippen zijn dan:
I. Het Heelal.
2. De Mensch als heel als weerspiegeling of volledige persoonlijkheid.
3. Het stoffelijk menschheidsverband en de sexualiteit.
4. De liefde tot den naaste in 't bijzonder..
5. De liefde tot den naaste in 't algemeen en het geestelijk
menschheidsverband.
In verband met deze indeeling zullen wij Whitman's levenswerk
achtereenvolgens behandelen met betrekking tot:
1. Heelalsbewustzijn of Religie.
2. Persoonlijkheid.
3. Sexe-bewustzijn.
4. Vriendschap, kameraadschap, en die aandoeningen, die men
gesublimeerde sexualiteit zou kunnen noemen.
5. Democratie, d. w. z. het gelijkheids- en broederschapsbewustzijn
der menschen naar hun diepste wezen.
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HOOFDSTUK lIl.
realiteit
realiteit
In Whitman leeft de in het eeuwige verankerde en onschokbare
verzekerdheid, die aan alle mystici eigen is, van de realiteit
Gods, van de wereld als onmiddellijk aanvoelbare, zichtbare en
hoorbare uiting van Gods werkelijkheid, en van de eigen persoonlijkheid als onmiddellijk doorleefde uiting van Gods bewustzijn.
Die zekerheid omtrent God is voor Whitman tevens de zekerheid
dat goed en kwaad aan Zijne openbaringswijze gelijkelijk deelhebben, dat het goede in zekeren zin het kwade openbaar maakt
en het kwade evenzeer het goede tot het bewustzijn van zichzelf
brengt ("Van Paumanok" uit vers 7): I)

Ik geloof in de deugd, in de eeuwen, in de rassen,
En ik ga uit voor een arbeid in den eigen geest van het volk,
Hoort dan het lied van onbeperkt geloof.
Omnes! Omnes! Laat anderen voorbij zien wat hun niet past,
Ik maak een gedicht ook ter eere van het kwade, ik sla dit
levensdeel niet over,
Ik zelf ben juist even kwaad als goed en zoo is ook mijn volk
- en ik zeg: in werkelijkheid is cr geen kwaad,
(En zoo er kwaad is, dan is dit voor U, voor allen, voor mij
even gewichtig als wilt ook in het leven),
Ook ik, velen volgend en door velen gevolgd, breng een religie
tot wijding, ik daal in de arena af,
I) Vert. Maurits V/agl-'l1voort, op enkele: plaatsen door mij gcwijzig-d.

R. L.
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(Misschien wel bestemd de luidste kreten, den overwinningsroep
te doen hooren,
Wie weet? zal die roep mij eenmaal niet ontstijgen en boven
alles uitklinken.)
Niets bestaat enkel ter wille van zichzelf,
Ik zeg dat de geheele aarde en al de sterren
daar zijn om religiëns wil.

In

het firmament

Ik zeg: niemand was tot nu half vroom genoeg,
Niemand heeft ooit half genoeg aanbeden en vereerd,
Niemand is begonnen te denken hoe godd'lijk hij zelf en hoe
zeker de toekomst is.
Ik zeg dat de ware en blijvende grootheid dezer Staten hun
religie zijn moet,
Zonder religie is er geen ware en blijvende grootheid,
(Noch karakter, noch leven dien naam waardig zonder religie,
Noch man of vrouw zonder religie.)
In dezen zin was er in Whitman's levensvisie veel, wat ontleend
schijnt aan de wijsbegeerte van Hegel: Alles is, zooals het zijn
moet, en zooals het is, is het "goed". Maar dit laatste woordje
goed moet men dan verstaan in zijn hoogsten, zijn goddelijken
zin: als de vereeniging van Karma en Dharma, van levenswet en
levensplicht, van uitkomst van het verleden en spoorslag tot de
toekomst, saàmgevat in één "eeuwig oogenblik".
In zulk een gedachtengang behoort het gebed in den gewonen
zin niet thuis; elke gedachte en elke verschij ningsvorm in de
buitenwereld is een verschijning Gods; wat behoeft God ons nog
te geven, als alles, wat wij ontvangen, van Hem is? Bidden zou
voor Whitman ten hoogste kunnen zijn: een tot de uiterste
spanning verhoogd levensgevoel, een zelfvergetelheid in God,
zooals zijn Quaker-voorouders het ook beleefd hadden, ver18

moedelijk echter op minder "heiden sc he" wijze, dan bij Whitman
somtijds het geval was.
Wie zoo God "beleeft" heeft geen behoefte om het wezen Gods
te ontleden of in woorden uit te drukken, zooals de theologen.
In vers 48 van "Het Lied van mijn eigen Ik" komt dit tot uiting: I)
En ik zeg tot de Menschheid: stel geen vragen ten opzichte
van God,
Want ik, die vragen stel ten opzichte van alles, stel geen vragen
ten opzichte van God,
(Niet een enkele woordschikking kan zeggen, hoe gerust ik ben
ten opzichte van God en van den Dood.)
Ik hoor en zie God in ieder ding, toch begrijp ik God in
't geheel niet,
Noch begrijp ik hoe daar een grooter wonder kan zijn dan ik-zelf ben.
Even onbewijsbaar, maar even vanzelfsprekend als Gods werkelijkheid was voor Whitman onze onsterfelijkheid, zoowel voor
als na dit ons leven als mensch op aarde. Weinig bekommert
hij zich om de wijze, waarop bepaalde opvolgende individuaties
van het Leven, weerspiegelingen zouden kunnen zijn van één
doorloopend individueel bewustzijn; het "instinct der onsterfelijkheid" onttrekt zich aan menschelijk-verstandelijke overwegingen,
zoolang deze overwegingen zelf niet voortkomen uit de Bron,
die voortdurend onze verstandelijk getrokken scheidingslijnen
uitwischt, wijzigt en verschuift in goddelijke richting.
Hoe schoon zijn de eeuwige vergezichten op onzen nimmer
eindigenden ontwikkelingsgang (ze helft van vers 44 uit "Het
Lied van mijn eigen Ik"): 2)
I) Vertaling ;\Iaurits \Vagenvoort.
2) Vertaling M. Wagenvoort, door mij echter op eenige plaatsen, die mij
minder juist voorkwamen, gewijzigd.
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Ik ben een toppunt van verleden dingen en bevat alle dingen
der toekomst.
Mijne voeten raken het uiterste van elke trede der trap
En iedere trede draagt bundels eeuwen en grooter bundels eeuwen
liggen tus,;chen twt?c treden.
Al wat onder mij is, heb ik gdrouw dOOl·loopen en steeds klim
en klim ik.
Trede na trede dalen verledene schimmen achter mij neder.
In verre verten zie ik het geweldige Oer, ik weet, dat ik dà;\r
zelfs was.
Ongezien en voortdurend wachtte ik .- slapend mijn slaap in
lethargischen nevel.
En beidde mijn tijd, zonder geschaad te worden door het rottend
carbooll.
Lang werd ik omhelsd -

lang en lang.

Onmetelijk zijn de voorbereidingen voor mij geweest,
Trouwen liefdevol waren de armen die mij droegen,
Tijdkringen stuwden mijn wieg, roeiend en roeiend als vroolijke
roeIers,
Om mij ruimte te geven beperkten de sterren zich tot hunne
kringloopen,
Hare invloeden zonden zij uit om voor mij te zorgen.
Voor ik uit mijn moeder geboren werd, baanden vele geslachten
mijn weg,
Nooit is uit mijn embryo de leefkracht geweken, niets kon het
te niet doen.
Ter wille ervan werden nevelen vast,
Aardlagen groeiden gestadig, opdat het kon rusten,
Reuzengewassen onderhielden het,
20

Oermonsters droegcn het voort
zichtiglijk neer.

In

hun muil en legden 't voor-

Alle krachten van het Heelal zIJn eeuwig voor mij ingespannen
om mIJ te volmaken en te bekoren,
Nu sta ik hier op deze [llek, met mIJn sterke ziel.
Zu~k een zienswijze g:tat verre uit boven het mechanischmaterialistische wereldbeeld, dat de toenmalige geleerden, dank
zij hunne door den aigellleenen historischen ontwikkelingsgang
bepaalde rationalistische denkwijze uit de overwinningen van
wetenschap en techniek hadden geput.
Ten aanzien van het natuurgebeuren was \Vhitman dus veel
meer de geni;tlc ziener van de toekomstige geestelijke bcteekenis
der wetenschappelijke ontdekkingen, dan de vertolker van wat
er leefde in zijn tijdgenooten.
Zijn religieus gefundeerde natuurbeschouwing behoedde hem in
dit opzicht voor oppèrvlakkigheid; hij besefte dat ook de materieele wereld ten slotte niets meer is, dan het beeld dat zich in
ons gevormd heeft, van een overigens geheel onbekende goddelijke
werkelijkheid; en voorts dat de ééne voorwaarde voor het tot
stand komen van dat wereldbeeld, die andere goddelijke werkelijkheid is, die ilt ons woont en ons de wereld zóó doet waarnemen. Voor Whitman vloeiden echter die beide goddelijke
werkelijkheden, (lie ons ontlcc:end verstand uiteengedacht heeft,
vanzelf tezamen. Zijn zienswijze laat geen plaats voor een blijvend
onoplosbaar dualisme, al erkent hij verschillende gezichtspunten,
waaronder het goddelijk beginsel te zien is.
Een zeer schoon voorbeeld van zijn diep doorschouwen daarvan
is neergelegd in het gedicht: "Bezingend het goddelijk vierkant". I)
Dit vierkant vertoont ons de vier richtingen, waarin het goddelijke
beginsel gezien kan worden, n.l.:

') Uit .,Fllli,tcringen van den hcmelschcn Dood".
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1°. De onverbiddelijke wet, zooals die zich openbaart in de natuurwetmatigheden en de karmische wetmatigheden, die van geen
erbarmen weten, welk beginsel tot uiting komt in godheden als
Jehovah, Brahma en Kronos.
2°. De troostmde, gmezmde, wetmatiglledm1lertn:dende mlijdmde
liefde, zooals die zich openbaart in Herrnes, Hercules en den
Christus.
3°. Het opstandige, haatdragende, koel berekenende element,
stichter van tweedracht en onheil, altijd daar, waar onderdrukking
heerscht en liefdeloosheid, broeder van misdadigers en vertrapten,
Satan, de ge71allen God/leid m daarom Godsont!:ell1ler, maar toch
eeuwig hunkerend om van zichzelf verlost te worden.
4°. Sallta Spirita, de als vrouwelii!: aangeduide Heilige Geest:
boven het licht, onbereikbaar voor het hellevuur, alles omvàmend,
God de Wet, Christus den Verlosser en Satan, God's ontkenning,
in zich verbindend en oplossend tot een geheel, dat de realiteit
is, die achter alle verschijningen ligt: Boeddhi en Atma in éénen,
of wel Tao, het onnoembare, het ondenkbare en toch de grootste
vastheid des Heelals.
Dat Whitman een afschuw had van het verketterende sectarisme,
dat de vorm was, waaronder het officiëele Christendom van zijn
tijd zich in hoofdzaak openbaarde, laat zich begrijpen. Zijn
sympathie ging niet uit naar de Kerk met haar verstarden sleurgodsdienst, maar naar den religieus voelenden Mensch, die zich
aan zijn medemensch gebonden weet in God. Geen wonder dat
hij zijn leven lang een onuitwischbare herinnering behield aan
de Quaker-bijeenkomsten, die hij in zijn prille jeugd met vader
en moeder bezocht had en waarin Elias Hicks (een der groote
mystische volgelingen van George Fox) aan een diep wantrouwen
in alle godsdienstige organisatie in 't algemeen uiting placht
te geven.
Whitman was dus geen "Christen" in den geijkten zin des woords,
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maar wel een Christus-kenner en Christus-bewonderaar, wat
blijken moge uit èen door de "geloovigen" voor ongepast gemeenzaam uitgemaakt gedicht: "Aan Hem, die gekruisigd werd"
(uit den bundel: Herfststroompjes): I)
Mijn geest aan U, lieve broeder.
Sla geen acht op het noemen van uw naam door de velen, die
U niet begrijpen.
Ik noem Uw naam niet, maar ik begrijp U.
Ik vermeld U met vreugde, 0 mijn kameraad,
Om aan U mijn groet te brengen, en aan hen die in de eeuwen
voor en na U zijn geweest met U en in toekomende eeuwen
zullen zijn met U,
Opdat wij allen samen mogen arbeiden aan dezelfde roeping,
elkander opvolgend,
Wij, weinige gelijken, die onafhankelijk zijn van landaard of tijd,
Wij, omvatters van alle werelddeelen, alle standen, die erkennen,
dat alle theologieën waarde hebben,
Die verzoenen en ontdekken en menschen verbinden;
Wij gaan zwijgend temidden van twistredenen en beweringen,
maar verwerpen geen twistn:denaars of iets dat beweerd
wordt;
Wij hooren het gejouw en het getier,
Te allen kant eischt men ons voor zich op, en breekt de argwaan
los met beschuldiging en tegenbeschuldiging.
Men sluit zich aaneen om ons voorgoed te overmeesteren, mijn
kameraad,
Toch schrijden wij voorwaarts, onbelemmerd, vrij, de gansche
aarde bewandelend, tot ons onuitwischbaar merkteeken
gegrift is in den tijd en de wisselende tijdperken,
I) Vertaling R. Loman.
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Totdat de tijd en de tijdperken met ons gedrenkt zullen zijn,
totdat mannen en vrouwen van toekomstige rassen en
eeuwen broeders en minnaars zullen zijn geworden als wij.
Whitman voelt zich, evenals Christus, de verwant van boosdoeners
en prostituées; hij verwerpt ze niet, hij bepreekt ze niet, hij
heeft ze eenvoudig lief; hij heeft Izcn in het bijzonder lief, omdat
misschien niemand anders hen liefheeft. Zoo vangt een der
gedichten uit den bundel "Herfststroompjes" aan met de woorden:
Gij boosdoeners voor het gerecht,
Gij misdadigers in Uwe cellen, gij veroordeelde moordenaars, in
ijzeren boeien geketend,
Wie ben ik, dat men ook mij niet gedaagd heeft voor het gerecht?
Mij, even onbarmhartig en duivelsch als wie ook?
Waarom zijn mijn polsen en enkels niet geketend aan 't ijzer?
Gij prostituées, die loopt langs de straten of ontucht bedrijft in
uw kamers,
Wie ben ik, dat ik U ontuchtiger zou mogen heeten dan mijzelf? I)
en eindigt aldus:
Lage hartstocht en boosheid zijn mij niet vreemd,
Aan zondaren bindt mij een hevige liefde,
Ik voel, dat ik hun toebehoor - van die veroordeelden en
prostituées maak ik deel uit,
En voortaan wil ik hen niet voorbijzien Want hoe zou ik voorbijzien mijzelf? I)
In "Het Stadslijkenhuis" bezingt hij de goddelijkheid van den
tempel, van het lichaam eener gevallene dat hij daar zag heenbrengen en neerleggen bij de deur, op de koude steenen, dat
veel begeerde en gesmade en geschuwde lichaam, dat huis, die
tempel, waarin een levende ziel met hare oneindige diepten zoo
I) Vertaling R. Loman.
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kort geleden nog woonde, en welks rulne tranen doet opwellen
in zijne oogen.
Door zijn onmetelijke naastenliefde gedreven, bracht hij drie
lange jaren achtereen het offer van zijn gezondheid en mannelijke
kracht aan hen, die in den Burgeroorlog gewond lagen in de
hospitalen. Honderdduizenden jonge mannen, in smart en pijn
neerliggend, vaak met den dood voor oogen, hebben hem daar
gezien en liefgehad, duizenden en nog eens duizenden werden
door hem gelaafd en verbonden en door de brieven die hij voor
hen schreef, weer in aanraking gebracht met hun verwanten.
Allen deelden zij in de levenskracht, die zijn magnetische persoonlijkheid uitstraalde, tot hij er letterlijk bij neerviel, aangetast
door een besmetting, die het bederf van die omgeving voorgoed
in zijn kerngezond lichaam overplantte. Wat er na deze vuurproef
voor "onchristelijks" in hem kan worden gezien, kome voor
rekening van de farizeërs en schriftgeleerden van zijn en onzen tijd.
En in de twintig lange jaren van tijdelijke en tenslotte blijvende
invaliditeit, die erop volgden, heeft hij de beproevingen van leed
en smart zoo geduldig en blijmoedig gedragen, dat niemand na
zijn dood van hem heeft kunnen zeggen, zooals helaas van meer
dan een kunstenaar gezegd moest worden: "hij was een groot
artiest, maar hij was geen goed mensch". In deze tijden, toen
zijn vertrouwen in de goedheid en de waarde van het Leven
zoo bitter op de proef werd gesteld, toen eenzaamheid en armoede
zich kwamen voegen bij ziekte en pijn, zou zijn rotsvaste geloofsverzekerdheid iedercn waren Christen hebben beschaamd gemaakt.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat Whitman's religie was:
Een kosmisch enthousiasme, gevoed uit de mystieke diepten
van de ziel, geschraagd door de wetenschappelijke ontdekkingen
van zijn tijd en zich uitend in een levende wisselwerking met
alles wat hem omringde, menschen, dieren, planten, de aarde
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van zijn onmetelijk continent, de zeeën, de winden en de sterren.
Het is de gedachte aan evolutie, aan een langdurig, geduldig
voortgaan van alle deelen des Heelals naar een volstrekt onbekend
doel, waarachter steeds nieuwe doelen zullen oprijzen, het is
deze gedachte, die hem ook den Dood met rustig en vreugdevol
vertrouwen doet verwelkomen, als schijnbare vernietiger van het
Leven, maar in waarheid als voortzetter van het groot en nimmer
eindigend avontuur, waarin wij ons mogen werpen met het vertrouwen, waarmede het kind zich vlijt in Moeders armen.

25

HOOFDSTUK IV.
PERSOONLIJKHEID.

De prozainleiding tot de eerste uitgaven van "Leaves of grass"
vangt aldus aan:
"Klein is het thema van den volgenden zang, maar toch het
grootste: ,Iemands Ik', dat wonderlijke ding, de eenvoudige op
zich zelf staande persoonlijkheid."
Die persoonlijkheid is de spil, waaromheen al Whitman's menschheidszangen zich wentelen. Persoonlijkheid is voor hem het
tegendeel van wat iemand zich door veelleeren in een omgeving
van verfijnde cultuur zou kunnen eigen maken. Persoonlijkheid
is het meest oorspronkelijke in ons, het is de 7Joorwaarde, de
waarde die alle andere waarden van ons leven voorafgaat, de
spiegel of toetssteen in ons binnenste, waaraan alle andere dingen
des levens gespiegeld of getoetst worden.
Wat Whitman ons steeds tracht voor te houden is het besef
van de onmetelijke rijkdom, die dat waarde scheppend beginsel
in ons, dat wij persoonlijkheid noemen, vertegenwoordigt; voor
onszelf in de eerste plaats, maar daardoor ook voor elke gemeenschap, waarvan wij deel uitmaken. Zoo zegt hij: "De grootste
stad is die, welke den grootsten man of de grootste vrouw heeft."
"Hoe grooter de hervorming, die n00dig is, des te groot er de
persoonlijkheid, die haar moet volbrengen."
Naties rijzen of vallen dus met het gehalte van de persoonlijkheden, die hen samenstellen. Zijn deze edel van ziel en harmonisch
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ontwikkeld, bezitten zij pittige en wilskrachtige karakters, dan
zal de gemeenschap, die zij vormen, dezelfde kenmerken dragen.
Rijkdom aan stoffelijke goederen of geestelijke nalatenschappen
van een groot verleden kunnen geen volk groot maken, als dat
volk niet tevens is opgebouwd uit gezond levende, daadkrachtige,
religieus voelende, d. w. z. elkander en het leven eerbiedigende
en liefhebbende persoonlijkheden.
Het is van dit grootsch gezichtspunt uit gezien, dat wij moeten
trachten te begrijpen, wat de waarde is van Whitman' s verkondiging:
"Ik wil het Egoïsme doen uitstralen, en toonen, dat het aan
alles ten grondslag ligt en ik wil de zanger ZIJn van de
Persoonlijkheid.' ,
Met dit "egOïsme" wordt geenszins de lagere zelfzucht bedoeld,
die den mensch willens of onwillens dwingt te leven binnen de
enge grenzen, die de kleinheid zijner begeerten rondom hemzelf
heeft getrokken.
Het "EgOïsme" van Whitman is veel grooter en van geheel
andere geaardheid; het vloeit voort uit het bewustzijn, dat onze
persoonlijkheid als heelalsweerspiegeling een beteekenis, een
inwendigen adel bezit, die aan den eenvoudigste onzer het recht
geeft zijn persoonlijkheid tegenover alle andere te stellen en te
handhaven. Het is dit "egoïsme" of, liever gezegd, deze "eigenwaarde" van den mensch die Kant tot grondslag diende, toen hij
uitsprak, dat men noch zijn eigen persoon, noch die van een ander
uitsluitend als middel mag gebruiken, maar slechts zoodanig, dat
de persoonlijkheid als doel op zichzelf en maatstaf voor zichzelf
's menschen handelwijze dient te bepalen.
Van deze onmetelijke waarde der Persoonlijkheid getuigen de
volgende regels (vers 48 "Lied van mijn eigen Ik"):
"En daar is geen ding zoo klein of't is een naaf voor de wielen
des Heelals.
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En ik zeg tot iederen man of vrouw: ,richt uw ziel onverschillig
en rustig op tegenover een millioen Hee1allen'."
Wie de verre strekking dezer woorden heeft doordacht, zal
voelen dat zij ten nauwste samenhangen met wat onze persoonlijkheid aan bewustzijnsverwijding, aan wisselwerkings-mogelijkheden behoeft, wil zij in de vrijheid, die haar van nature toekomt,
kunnen ademen en groeien. Zoo zegt hij elders weer:
"Ik twijfel er niet aan, of de majesteit en de schoonheid der
wereld liggen besloten in elk stofje van de wereld.
Ik twijfel niet, of ikzelf ben onbegrensd, en het Heelal is onbegrensd - te vergeefs tracht ik mij in te denken hoe onbegrensd."
De ware wijze om onszelf te verwerkelijken, om het beste in
onszelf tot bloei te brengen, is: "leven in overeenstemming met
de natuur" I), evenals de oude Grieken het bedoelden met hun
zegswijze: "zèn kata fLisien."
Aan die Natuur moeten wij onze daden, leerstellingen en godsdiensten toetsen; alles dient herzien te worden in Haar licht.
Kan hetgeen met veel nadruk geleeraard wordt in de binnenkamer en op den kansel en in het schoollokaal, kan wat stilzwijgend aanvaard wordt als het beste middel om zich snel
omhoog te werken in de wereld, kan dat alles de vergelijking
doorstaan met de wijde vlakten en het strand, en de onmetelijke
oceaan onder de breede en statig zeilende wolken? Kunt gij,
van uw eigen persoonlijkheid uitgaande, langs den weg van
intuïtief doorgronde analogieën de wetten naspeuren, die de
wording beheerschen van een wereldstad, van een gedicht of
van de Vereenigde Staten?
Whitman gelooft, dat dit het beste kan gebeuren door iemand,
("Kosmos" uit "Herfststroompjes") :
I) Dit is misschien de beste benadering van \Vhitman's uitdrukking: ,,1'0
tally nature."
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"Die de verscheidenheden in zich vereenigt, en die Natuur is,
Die de wijdheid is van de aarde, en de grofheid en de sexualiteit
der aarde, en de groote mildheid der aarde en ook haar evenwicht.
Die niet vergeefs uit de vensters, de oogen, heeft gekeken, of
wiens brein niet vergeefs met zijn boodschappers heeft voeling
gehouden." 1)
Van dezulken zegt hij voorts ("Lied van den open heirweg", 6):
"Nu doorgrond ik het geheim, dat de beste persoonlijkheden
doet ontstaan;
Dat is het groeien in de open lucht en het eten en slapen met
de aarde." I)
Wie zoo gedrenkt is met "Natuur" kan worden tot den harmonischen mensch, den wijze, den ziener, den zegger van het
rijpe en krachtzwangere woord, dat anderen, die het in zich
hebben opgenomen, zal versterken en doen groeien, zooals zij
groeien door voedsel, lucht en zonneschijn.
De ware gedichten en de ware woorden zijn feitelijk niet de
woorden der menschen, maar de dingen der wereld, de gebeurtenissen en de aandoeningen, waarvan de woorden, die onze
lippen spreken, slechts schaduwen zijn.
"Menschenlichamen zijn woorden, myriaden van woorden; lucht,
aarde, water, vuur, - deze zijn woorden."
"Het werkmanschap der zielen vertoont zich in de onhoorbare
woorden van de aarde."
"Ik zweer, dat er geen grootheid of macht is, die niet door de
grootheid of macht van de aarde wordt beschaamd."
(Aanhalingen uit "Een lied van de wentelende aarde".) 1)

In dit verband is het dat Whitman van zijn eigen werk zegt:
"Deze halmen heb ik mijzelf voorgelezen in de open lucht ik heb ze getoetst aan boomen, sterren en rivieren."
I) Vertaling R. Loman.
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Het heelal en de persoonlijkheid, de makrokosmos en de mikrokosmos en hun wisselwerking, dat zijn voor Whitman de allerbelangrijkste dingen. Beide afspiegelingen van de Waarheid die
aan beide ten grondslag ligt, en zoo ook weer een maatstaf
voor elkander. "Het Ik een maatstaf voor het Niet-Ik" :
dit moge voor den oppervlakkigen beoordeelaar een weinig
gemotiveerde zelfverheffing of zelfoverschatting schijnen, toch
zal bij dieper nadenken blijken, dat wanneer dit beginsel van
zelfstandisheid en zelfbewustzijn en van vertrouwen in de eigen
oordeelskracht te niet gedaan werd, tevens het allerbelangrijkste
van ons menschzijn geschonden of vernietigd zoude zijn.
Het spreekt vanzelf dat Whitman op dit punt in strijd geraakt
met alles wat naar dogma of opgelegde norm van zedelijkheid
zweemt. Breken met gangbare opvattingen en sleur, opstandigheid
tegen wetten, die strijden met het innerlijk rechtsbewustzijn,
verdraagzaamheid tegenover de wijze, waarop anderen wenschen
te leven, dit alles moet gezien worden als onmisbaar voor den
groei der persoonlijkheid. Op al hetgeen de wereld heeft aan
te bieden aan lee ring, politiek, beschaving, beeldende kunst,
dichtwerken en muziek, heeft de persoonlijkheid een onvervreemdbaar recht. Wat zouden al deze dingen beteekenen zonder
mij, zonder u, zonder menschelijke persoonlijkheden?
Zoo zegt Whitman ("Een lied van de wentelende aarde", 2):
"Wie gij ook zijt! voor U persoonlijk is de aarde vast en de
zee vloeibaar;
Voor U persoonlijk schijnen zon en maan, want voor niemand
meer dan voor U bestaat het heden en bestond het verleden;
Aan niemand is onsterfelijkheid meer verzekerd dan aan U.
Iedere man zichzelf genoegzaam, iedere vrouw zichzelf genoegzaam, dat is de sleutel van verleden en heden en de sleutel
der onsterfelijkheid.
Niemand kan een ander opbouwen, niet een!
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Niemand kan voor een ander groeien, niet een!" I)
In deze beschouwingswijze behoort ook thuis de gedachte, dat
zelfs het bepaalde, het concrete kwaad niet blindelings moet
worden afgekeurd. V oor zoover een mensch kwaad bedrijft, voltrekken zich in hem wetten, die te eeniger tijd hemzelf zullen
treffen. Zoo zegt hij ("Een lied van de wentelende aarde", 2):
"De moord keert terug tot den moordenaar, de diefstal tot den
dief, de liefde tot hem, die liefheeft; de gave is voor den gever
en keert het meest tot hem terug; dit kan niet missen."
Zoo als reeds in den aanvang van het vorige hoofdstuk is gezegd,
deinst Whitman niet terug voor de consequenties zijner onvoorwaardelijke levensaanvaarding. Ook in het z.g. kwaad schuilt de
kiem voor het betere, en wanneer Whitman zegt dat hij een
gedicht maakt, ook ter eere van het kwade, dan bedoelt hij
daarmede dat hij het mede opgenomen wil zien in de grootsche
evolutie der menschheid, als iets dat ons gegeven is, om het te
boven te komen, doch niet als het onverteerbare brok, dat
"boosheid" en "erfzonde" heet en dat Satan in de wereld wierp
om er God en de theologen ten eeuwigen dage mee dwars te
zitten. M. a. w. als wij maar beseffen, dat alle kwaad betrekkelijk
is, dat iets alleen kwaad kan zijn ten opzichte van iets anders
en dat de vormen, waaronder het kwade ons verschijnt, als
gevolg van de wisselende waardeschatting, door de groeiende
persoonlijkheid daaraan toegekend, evenzeer aan evolutie onderhevig zijn, als de vormen, waaronder het "goede" zich aan ons
voordoet 2), dan zal dit onze rust en ons vertrouwen in de gangen
des Heelals slechts kunnen vergrooten. Dan zullen wij vanzelf
heel wat minder angstvallig staan tegenover de uitingen van
I) Vertaling R. Loman.
2) Deze beschouwing geldt zoowel de evolutie van het ra5 als dit: van dt:n
enkeling.
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wat Whitman "Egoïsme" noemt, maar wat gezien moet worden
als de primaire levensdrang, die alles deed worden tot wat het
is; als de drijfkracht, die ligt achter alle gezonde opstandigheid,
welke de kiem in zich draagt van nieuwe groeimogelijkheden.
Het is het "egoïsme" van het kind, dat koppig zijn eigen weg
zoekt, het kind, dat, ver van de platgetreden paden, die ons ouders
de beste leken, ons duizend angsten en moeilijkheden bezorgt
en ten slotte opgroeit tot een voortreffelijke persoonlijkheid met
een vast en nobel karakter. Het is uit dien strijd met de actieve
krachten, en uit de overwinning van de traagheid der wereld,
dat te voorschij n treden menschen, waarvan Whitman uitroept:
,,0, de vreugde van manlijk zelfbewustzijn! Om Persoonlijkheid
te hebben, aan niemand onderworpen, aan niemand onderdanig,
aan geen tyran, 't zij bekend of onbekend.
Om in ongebogen houding te loopen, met veerkrachtigen tred,
kalm rondziende of met flikkerend oogopslag,
Om te spreken met volle, klankrijke stem, uit een breede borst,
Om Uw persoonlijkheid te stellen teGenover alle persoonlijkheden
van de aarde."
Deze diepste aller vreugden zullen zij moeten missen, die hun
persoonlijkheid niet hooghouden als hun eenig waar bezit. Nooit
zullen uiterlijke eer of bezittingen kunnen goedmaken, wat daaraan
ontbreekt ("Zang der voorzichtigheid" uit "Herfststroompjes"):
"Liefde en de kracht der persoonlijkheid zijn de eenige rijkdommen, die iets waard zijn.
Nadere aanduidingen zijn overbodig.
Alles, wat een mannelijk of vrouwelijk wezen opgewekt, welwillend en in een reine gezindheid volbrengt, strekt hem of haar
ten voordeel, in de onschokbare orde van het Heelal, en tot in
deszeJfs verste toekomst."
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"De jonge man, die koelbloedig zijn leven waagde en het verloor, heeft voor zichzelf zonder twijfel iets zeer goeds volbracht.
Hij die nimmer zijn leven waagde, maar het tot in lengte van
dagen behield, omringd door rijkdom en levensgemak, heeft
waarschijnlijk voor zichzelf niets volbracht, dat de moeite van
't vermelden waard is."
Onder welke vormen openbaart zich het Zelf, de persoonlijkheid,
dit zekerste middelpunt van ieder afzonderlijk individu? Voor
Whitman bestaat, afgezien van het sexe-verschil, waarvan in
een volgend hoofdstuk sprake zal zijn, weliswaar ook het
gewone onderscheid tusschen lichaam en ziel, maar zijn denkwijze is toch monistisch, omdat hij het leven der ziel, voorzoover
het aan een lichaam gebonden is, tevens ziet als een getrouwe
weerspiegeling van wat het lichaam te beurt valt. Beide, lichaam
en ziel, helpen a. h. w. elkander opbouwen, en ontlcenen omgekeerd aan elkander iets, dat ontsterfelijk is, ook waar het
lichaam ontbonden wordt en terugkeert tot die gebieden, uit
welke het eenmaal werd opgebouwd.
Zoo is het begrijpelijk, dat het lichaam voor Whitman een
mystieke waarde krijgt, niet alleen door de buitengewone
schoonheid en heerlijkheid ervan, maar ook omdat het waarlijk
de tempel is van het goddelijkste dat wij kennen: "cle menschelijke ziel". (Uit: "Ik bezing het lichaam electrisch", "Adamskinderen" .)
"Als ik een ding meer aanbid dan iets anders, clan zal het zIJn
de strekking mijns lichaams en elk deel ervan.
Als iets heilig is, is het menschelijk lichaam heilig.
De glorie en de kracht eens mans is het merkteeken van zuivere
mannelijkheid.
En in man of vrouw is een rein, sterk en veerkrachtig lichaam
even schoon als het schoonste gelaat."
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Zoo laat zich begrijpen, dat hij tijdens het leven aan de ziel
niet den voorrang wil geven boven het lichaam, evenmin als
het omgekeerde ("Lied van mijn eigen Ik", uit vers 48):
"Ik heb gezegd, dat de ziel niet meer is dan het lijf.
En ik heb gezegd, dat het lijf niet meer is dan de ziel.
En niets, God niet, is gewichtiger voor iemand, dan zijn eigen
Ik voor hem is."
Wat is dan het beeld van den idealen man of de ideale vrouw,
dat \V hitman voor oogen zweeft?
Uit het voorgaande kunnen wij reeds begrijpen, dat zijn helden
menschen zijn, die p:lS in cle buitenlucht, onder zon, wind en
reg-en tot hun recht komen; geen kamt:rgeleerden of boekenwurmen, maar sterke, athletische persoonlijkheden, opgaande in
gezonden, ins,Janncnden arbeid, menschen van g-ave instincten
en sterke hartstochten, die de onschuldige en milde genoegens
des levens zonder boos g-eweten genieten, en altijd gereed zijn
om de schoonheid en het wonder van de wereld opnieuw te
ondergaan.
Dit persoonlijkheiclsideaal keert in eindclooze variaties in zijn
gedichten terug; het is de sleutel tot zijn religie, zijn politiek
en zijn democratie.
"Magnetische persoonlijkheid" te zijn, alleen door de zuiverheid
van ziel en lichaam, dat is de hoogste belooning, die ons ten
deel kan vallen; zoo zegt hij ("Aan een leerling" uit "Herfststroompjes") :
"Ziet ge niet, hoe dienstig het U zijn zou, om zulk een lichaam
en ziel te hebben, dat, wanneer gij U in de menigte begeven
hebt, een atmosfeer van overwicht en gezag met U binnentreedt,
en ieder de kracht van Uw persoonlijkheid ondergaat?"
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Omgekeerd toont hij in verschillende gedichten (o.a. "Aan een
president", "Van personen, die hooge posities bereikt hebben")
aan, hoe jammer en nutteloos het is, om rijkdom, aanzien en
wereldsche eer te hebben veroverd, als men daartoe zijn ziel
verloren, zijn lichaam te gronde gericht en zijn hoogste zelf
verwaarloosd en onteerd heeft.
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HOOFDSTUK V.
SEXE-BEWUSTZIJN.

Het persoonlijkheidsbewustzijn, dat in het vorige hoofdstuk werd
besproken, zou niet volledig belicht zijn, wanneer wij de zijde
ervan, die zich als sexe-bewustzijn voordoet, in een studie over
Whitman buiten beschouwing lieten.
Eenerzijds is de sexualiteit te zien als een deel, - en een zeer
van de persoonlijkheid, anderzijds is zij in
belangrijk deel haar algemeenheid een beginsel, dat in het scheppende levensverband als bovenpersoonlijk aandoet.
In de sexualiteit komt zeer in het bijzonder en op veelal overweldigende wijze aan het licht, hoezeer onze persoonlijkheid met
sterke banden gebonden is aan haar stoffelijken oorsprong, hoezeer
des menschen afgezonderdheid een illusie blijkt, wanneer wij hem
beschouwen als sterfelijke schepping van zijn ouders en voorouders en als overdrager van het onsterfelijke leven op zijn
nageslacht. In deze beschouwing kan iets als kleineering worden
gevoeld voor des menschen eigenwaarde en beteekenis als persoonlijkheid: wat achter hem ligt en wat na hem zal komen, beslaat
de eeuwigheid; zijn leven is slechts een stukje, een klein schakeltje
in die eeuwige keten.
De menschheid is gescheiden in twee sexen; de afzonderlijke
mensch volvoert slechts, wat zijn of haar sexe onweerstaanbaar
gebiedt, als willig werktuig, als niet meer dan middel om te
geraken tot het bovenpersoonlijke doel der schepping. "En is
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er wel een doel?" vraagt de skeptische mensch zich af. ,,\Vaarom
zou de scheppende levenskracht, die mij deed geboren worden,
en die ik overdraag op mijne kinderen, niet blind zijn? Waarom
moet deze drang, omdat zij onweerstaanbaar is, ook wijzer zijn,
dan ikzelf, die geen einddoel kan zien?" Dit zijn de vragen,
welke van zelve opkomen in een tijd, die individualistisch <:n
kritisch gestemd is, waarin men analytisch denkt en pessimistisch
voelt, wijl men, om met Bolland te spreken, verdwaalJ is in de
woestijn der "slechte oneindigheid"; wijl men het geloof in de
onsterfelijkheid des geestes verloren heeft, en dus de kracht tot
de intuïtieve synthese mist.
Wij behoeven slechts de namen Schopenhauer en Emants te
noemen, om te beseffen tot welk een schrikbeeld de sexualiteit
en de wellust kunnen worden voor hen, wier levenswijsheid
culmineert in een volstrekte ontkennin;.; van den zin des levens.
Voor een mentaliteit als deze kan de daad der stoffelijke voortplanting worden tot de misdaad bij uitnemendheid, omdat zij is
als de zinlooze en onverantwoorde voortplanting eener erfelijke
ziekte, eener gruwelijke bloedschuld, waarmede het gansche
menschdom, ja zelfs de gansche levende schepping is belast.
Geen andere uitredding blijft hier ten slotte dan de Boeddhistische
vlucht voor het leven, in laatste instantie voerend tot een vrijwillig uitsterven van het menschelijk geslacht op aarde.
Met opzet is het probleem hier scherp gesteld, omdat veel van
hetgeen in deze krasse formulcering tot uiting komt, onbewust
meespeelt bij onze reactie op het sexueele. De sexualiteit als
vijand van onze persoonlijke bedoelingen en onze persoonlijke
waardigheid, als bedreiger van ons kunstig in elkaar getimmerd
levensbouwseltje, of als opdringerig bezoeker buiten de angstvallig
gesloten deur van ons tatsoellshuisje, in één woord, de sexualiteit
als afzonderlijk gezien en steeds dreigend complex, zij is voor
velen geworden tot den zondebok, die met ons aller schuld
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beladen, de woestijn van het onderbewuste werd ingejaagd, omdat
er voor dit dier in onze huichelachtige en ongezonde samenleving geen kruid gewassen is. Maar wij vergaten dat deze
zondebok nooit vrijwillig zou verhongeren, en dus op zoek naar
voedsel in die barre regionen, veel stof pleegt op te jagen, aan
welks onaangename werkingen, wanneer het naar hier overwaait,
Freud ons te rechter tijd herinnerd heeft.
De maat der sexuede ellende, door 's menschen onbewuste
verdringingstactiek veroorzaakt, bleek welhaast vol te zijn.
Whitman's verdienste op dit gebied was de groote openhartigheid.
waarmede hij zichzelf in al zijne aandoeningen, en daardoor dus
ook dm Mensch, in het licht stelde. In een tijd, die veel meer
dan de onze, vol was van dogmatisch vooroordeel en wanbegrip
omtrent het sexueeIe, heeft vVhitman dit, met den goddelijken
ernst, die hem eigen is, opgevoerd tot een hooger plan, dan
wellicht iemand na den tijd der oude Grieken ooit had durven
doen. Hij besefte dat, om met Romain Rolland te spreken,
"vreugde even heilig is als smart" en dat de opperste vreugde
des lichaams, de wellust, voor de volle ontplooiïng van ons
menschwezen een beteekenis heeft, die misschien alleen door
onze geboorte zelf wordt geëvenaard. Voor Whitman bestond
er geen enkele reden om bijzondere functies van het menschelijk
lichaam te kenmerken als "dierlijk"; en allerminst geldt dit zeker
voor cle geslachtelijke functie, die door duizenden draden met
ons zielsleven, met ons geestelijk menschzijn is ven/even, ja,
zelfs als de conditio sine qua non voor de volledige ontplooiïng
onzer gaven van hoofd en hart mag worden beschouwd.
Dat het sexe-bewustzijn in het leven van den mensch een veel
belangrijker rol speelt dan bij het dier, hetwelk er slechts van
vervuld is gedurende de meestal korte perioden, die de natuur
voor de voortplanting behoeft, kan bezwaarlijk als een ontaardingsverschijnsel van het menschelijk geslacht worden aangemerkt.
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Integendeel is het waarschijnlijker, dat de evolutie ook op dit
gebied wijst in de richting van vergeestelijking, van een blijvende
dóórwerking der oorspronkelijk slechts op dierlijk begeertepeil
staande instincten tot in regionen, waar de hoogste waarden van
het menschelijk bewustzijn met elkaar in wisselwerking treden.
Het sexe-gevoel kan in den mensch hoogstens sluimeren; latent
moet het steeds aanwezig worden geacht; zelfs in levenstijdperken,
waarin de voortplanting niet meer mogelijk is, speelt het zijn
rol. Het verdwijnend voortplantingsvermogen behoeft evenmin
des menschen sexe-bewustzijn te beinvloeden, als het verdwijnend
uitwendig gehoor van Beethoven zijn inwendig gehoor en zijn
compositievermogen beinvloed heeft; ja, men kan deze parallel
zelfs verder trekken en aannemen, dat de door ervaring en smart
gelouterde vormen der levensliefde in 't algemeen den ouderdom
zijn voorbehouden, evenals het pas den ouderen, stokdooven
Beethoven gegeven was, om zijn zuiverste, van aardsche banden
bevrijde scheppingen voort te brengen.
Bij den mensch wordt de "libido" (een begrip, dat zoo wel de
lagere vormen van den lustdrang als de hooger gestemde levensliefde omvat), voor zulk een groot deel bepaald door de geaardheid van zijn geest es- en gemoedsleven, dat men in dit laatste
den eigenlijken maatstaf moet zien, ook voor de verschijningswijze en -tijd van de "libido", voor zoover die zich als "sexebewustzijn" openbaart. Volgens deze zienswijze evolueert de
"libido" van onbewusten levensdrang bij de planten en lagere
dierlijke organismen langs het geleidelijk bewuster levensstadium
der hoogere dieren tot den hoogsten trap van geesteswerkzaamheid,
die op aarde slechts den mensch was voorbehouden.
In dit licht beschouwd, wordt alle gepraat over de "erfzonde
der vleeschelijke begeerte" tot een opperste dwaasheid, immers
wij kunnen de "libido" met beter recht aanvaarden als de
"erfdeugd der bewustwordingsbegeerte", die de gansche natuur
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doortrekt. Zoo gezien is de lijfslust, die de mensch met het
laagst staande dier gemeen heeft, ook de meest naakte vorm
van bewustzijn: grenzenlooze, inhoudslooze levenswil in opperste
potentie, en daarom oervorm of oervat, waarin zich alle Ideeën
of eeuwige inhouden der schepping uitstorten, om er naar hun
"vorm", hun stoffelijke begrenzing in te worden geboren.
Hoe armelijk, en hoe eenzijdig verblind is de askese, die door
de levensliefde te dooden in hare uitingsvormen, de harmonische
ontwikkeling der "libido" geweld aandoet, en zich door dit
wantrouwen in God ook aan den geestelijken mensch en den
majestueuzen gang der evolutie vergrijpt.
Evenmin als men den mensch kan vergeestelijken door hem te
clooden, evenmin wordt hij vergeestelijkt door het dooden zijner
natuurlijke lichamelijke begeerten. Vergeestelijken sluit in:
opheffen, niet verdrukken; samenvoegen, niet afsnijden; verwijden,
niet verengen; bewust worden, niet verdringen. Vergeestelijken
of sublimeeren sluit in: levensmoed en levensliefde ; doch onder
elke askese schuilt levensangst en levenshaa t.
Toch vloeien er ook gevaren voort uit deze redeneering, n.1.
indien zij op verkeerde wijze zou worden omgekeerd. "Wanneer
wij het gebied van onze behoeften gaan uitbreiden", zou men
kunnen vragen, "worden wij dan inderdaad rijker?"
"In zooverre de bevrediging dier behoeften bijdraagt tot verrijking van onzen en anderer zielsinhoud, ja; in zooverre zij de
ziel onberoerd laat of zelfs schaadt, neen", kan dan het antwoord
luiden, dat in laatste instantie van het zedelijke of religieuse
oordeel afhangt.
Veel van wat ik hierboven heb trachten weer te geven, raakt
bijzonderlijk in het heden de kern van ons persoonlijk en maatschappelijk bestaan. In den overgangstijd, dien wij thans beleven
en die misschien het beste gekenmerkt wordt door de accentverlegging van het individualisme naar de vrije gemeenschaps41

ordening, komen vooral die waarden, die met deze beide begrippen
in nauw verband staan, in een uiterst labiel en kritiek stadium.
Met het religieuse en het sociale vraagstuk tezamen, en met
beide ook zelf weer door tallooze schakels verbonden, eischt het
sexueele probleem thans een veel grooter decl van de publieke
belangstelling voor zich op, dan vroeger wellicht ooit het geval
is geweest. Hoe langer hoe meer zal blijken. dat het ten slotte
de individueeIe en de massa-psychologie in hun meest omvattende
bete eken is zullen zijn, die hier den we~ moeten wijzen uit de
tallooze individueele en massa-conflicten naar de rustige en gezonde
ontwikkeling van individu en gemeenschap. Ik denk hier in het
bijzonder aan het levenswerk van Alfred Adler, een psycholoog,
die, naar mij voorkomt, scherper dan eenig tijdgenoot de beteekenis inziet, die het gemeenschapsbewustzijn heeft als correctief
voor de overmatige ontwikkeling van het machts- en overheerschingsprincipe, en de zware zielsconf1icten en zenuwziekten, tot
krankzinnigheid toe, door de vele onbewuste reacties op en
remming'en van dat principe teweeggebracht. Het komt mij voor
dat de beginselen, die deze geleerde onder den naam "lndividualpsychologie" heeft samengevat, een meer omvattend arbeidsveld
voor den psycholoog en in 't bijzonder voor den opvoeder
opleveren, dan de theorieën van Freud of zelfs Jung.
In elk geval wijst de geheeIe nieuwere psychologie erop, dat
men steeds naar de diepste, de eerste oorzaken, moet teruggaan,
om iets te bereiken, dat aanspraak mag maken op den naam
"oplossing" of "genezing". Zoo schijnt het ook te zijn met de
vele maatschappelijke misstanden of tendenzen, die samenhangen
met sexueele factoren, als prostitutie en toenemende echtscheidingsfrequentie. Door wegneming of verzachting van de ergste
versehijllselm of door bemoeilijking met behulp van uitwendig
toegepaste machtsmiddelen, zal men hoogstens hier en daar wat
verlichting brengen, of de kwaal naar andere gebieden verplaatsen,
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maar in wezen niet meer dan een schijngenezing bereiken.
\Vie het maatschappelijk leven ziet als een organisme, als een
voortdurende wisselwerking door afstooting, aantrekking en
samenvloeiïng van individueeIe zielsgesteldheden, en niet als een
mcdtallismc, waarin slecht werkende onderdeelen cloor nieuwe
kunnen worden vervangen, zal begrijpcn, waarom deze repressieve
werkwijze niet kan gedijen, waarom het pogen om de prostitutie
in haar uitingsvormen te bestrijden, even nutteloos is, als het
pogen zou zijn om de ontbindin;~stendenzen van het moderne
huwelijksleven te willen keeren door invoering van nieuwe
huwelijks wetten. 1) Immers: het leven is primair, dc vormen zijn
secundair. Verouderde vormen kunnen het leven in zijn uitingen
wel belemmeren, maar nieuwe vormen kunnen op zichzelf nooit
leven wekken, wJ.;].r dit niet uit eigen beweging opbloeit.
Het is ook 'vVhitman's groudige overtuiging, dat dc hervorming
der maatschappij. die hij verwacht, voor een zeer belangrijk deel
zal voortkomen uit de vrij wording van alle beste krachten der
vrouw. Zoo zegt hij in "Democratic Vista'sP:
"Ik hcb inderdaad weleens gedacht, dat de eenige weg en wijze
om te geraken tot een nieuwe maatschappelijke orde in de eerste
plaats berust op de wedergeboorte, de verheffing, de ontplooiïng,
het krachtiger worden der vrouw, opdat zij aan de rassen der
toekomst (onder voorwaarden even onmisbaar als die welke de
geboorte van het kind voorafgaan) een volmaakt moederschap
zal kunnen verzekeren. Groot, grootsch, veel grootscher dan zij
beseft, is de sfeer der vrouw. Maar het lijdt geen twijfel, dat de
vraag naar de nieuwe maatschappelijke ordening allerlei samengestelde invloeden en voorwaarden insluit, die den man zoowel
als de vrouw, de vrouw zoowel als den man, omvatten."
I) Dit laatste raakt natuurlijk in 't geheel niet het feit, dat de bestaande
huwelijkswetgeving in ons land verouderd is, wijl strijdig met het moderne
rechtsbewustzijn en uit dien hoofde vervangen dient te worden door een betere.
43

Het spreekt vanzelf, dat dit alles niet bereikt zal kunnen worden
zonder groote maatschappelijke verschuivingen en hevige beroeringen, die den angstvallige en behoudzuchtige aandoen als
chaotisch en rampspoedig, maar die den breeder zienden en
moedigen nieuwen mensch doen voelen, dat hier iets grootsch
geboren wordt, dat de nieuwe verhouding van man en vrouw
en het nieuwe huwelijk op waardiger en vrijer grondslag dan
voorheen zich onmiskenbaar aankondigen temidden van de
catastrophale lichtzinnigheid en den gruwzamen ernst van het
hedendaagsche drama der sexen.
Het is hier wellicht de plaats, om dat gedeelte van Whitman's
leven nader te beschouwen, dat voor de wordingsgeschiedenis
en het begrip van inhoud en strekking der "Kinderen van Adam",
van beteekenis is. Deze gedichten maken deel uit van een reeks,
waarvan er enkele in de eerste uitgaven der "Grashalmen" van
1855 en 1856 verschenen; de meeste werden in de editie van
1860 voor het eerst gepubliceerd onder den verzameltitel
"Enfans d' Adam."
De kiem voor deze gedichten is misschien reeds gelegd, toen
Whitman op 29-jarigen leeftijd bij zijn verblijf in New-Orleans
de hartstochtelijke genegenheid beantwoordde van een vrouw,
die naar men vermoedt, tot de hoogste kringen der stad behoorde,
zonder dat het echter tot een huwelijk is gekomen. Whitman
heeft voor zoover bekend is, omtrent deze episode nimmer iets
medegedeeld, dat er een duidelijk licht op werpt; men krijgt
den indruk, dat er bij hem pijnlijke herinneringen aan verbonden
waren, maar of hijzelf, dan wel de bewuste vrouw of misschien
derden tot die pijnlijkheid het meeste hebben bijgedragen, is
nooit voldoende opgehelderd.
Wel heeft hij kort voor zijn dood aan vrienden verteld, dat hij
zes kinderen had en dat een kleinzoon uit het Zuiden hem onlangs
had bezocht.
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Het is zeer waarschijnlijk, dat deze kinderen aan verschillende
onechtelijke verbintenissen zijn ontsproten, welker geheim met
Whitman in het graf is gedaald, omdat zijn verergerende ziekte
het voornemen, dat hij had opgevat om zijn vrienden hierover
nader in te lichten, verijdelde. Whitman zegt zelf, dat hij in de
jaren zijner volle mannelijkheid "jolly bodily" (aardig lichamelijk)
heeft geleefd. In zijn gedichten komt hoofdzakelijk een verheerlijking van het natuuraspect, van het bovenpersoonlijke, en als
zoodanig nauw met het goddelijke verbonden aanzicht der
sexualiteit tot uiting, waaronder evengoed het oorspronkelijk
polygame en wisselvallige van den natuurdrang als de meer
veredclde monogame vorm van sexueele trouw kan worden
gezIen.
Whitman heeft evcnals Goethe en zoovele andere kunstenaars
het huwelijk ontloopen uit vrees, dat zijn kunstenaarschap er
door aan banden zou worden gelegd. Door toe te geven aan
dit zeer begrijpelijke vrijheidsinstinct heeft hij echter ook een
hoogst belangrijke ervaring uit het normale menschenleven gemist,
n.l. dc vrijwillig aanvaarde verantwoordelijkheid voor het welzijn
van een echtgenoote en kinderen. Dat Whitman in dit opzicht
praktisch evenzeer gefaald heeft als Jean Jacques Rousseau, doet
natuurlijk aan zijn kunstenaarschap niets af, maar het feit, dat
hij zoodoende te kort geschoten was in een der eerste verplichtingen tegenover degenen, die hem het naast stonden, kan ons
verklaren, waarom Whitman op het punt van deze verbintenissen
blijkbaar altijd een zekere schaamte, een pijnlijke gevoeligheid
koesterde, en als tegenweer daartegen een volstrekte geheimhouding
aan den dag legde, die hij alleen onder de schaduw van den
naderenden dood tegenover zijn intiemste vrienden had willen
verbreken.
De breede, onpreutsche verheerlijking van de scheppende functie
des lichaams, en van de terugstraling daarvan op de ziel, die
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zich ook zóó weet opgenomen in het goddelijk Al-verband, zij
mocht Whitman's tijdgenooten algemeen aandoen als ,.heidensch",
"onchristelijk" of "onzedelijk", gelukkig waren er ook uitzonderingen op dien regel, en het is wellicht geen toeval, dat het
juist een vrouw moest zijn, die Whitman op dit punt voor het
eerst volkomen recht heeft doen wedervaren.
Een ervaren, hoogstaande vrouw zal over deze dingen, wanneer
zij zich onafhankelijk van anderer mcening of vooroordeel, door
haar diepste overtuiging laat leiden, juister moeten oordeelen
dan een man, om de eenvoudige reden dat haar lichamelijke en
zielsgeaardheid haar veel meer dan den man in staat stelt om
het gchcele scheppende verband van cIe liefde te omvatten, terwijl
de man psychisch alleen daarin vermag door te dringen, voor
zoover intuïtie of kunstenaarschap hem in staat stellen om ook
de vrouwelijke zijde der liefdeservarini~ te benaderen.
Het was mevrouw Gilchrist, tijdgenoote en vriend van Carlyle,
de gebroeders Rossetti, John Ruskin en George Eliot, iemand
met buitengewone gaven van hoofd en hart, litterair en wetenschappelijk ontwikkeld als weinige vrouwen van haren tijd, die
Whitman's genie volkomen heeft doorgrond. Brieven van haar,
naar aanleiding van de eerste kennismaking met de "Grashalmen"
geschreven aan W. M. Rossetti zijn bijeengebracht onder den
titel: "A woman's estimate of 'Walt Whitman."
Bij het lezen van deze en andere studiën en van de brieven,
die deze nobele vrouw aan Whitman geschreven heeft, treft ons
het buitengewoon "moderne" van hare levensbeschouwing, b.v.
van haar voorvoelen der bete eken is, die de wetenschappelijke
ontdekkingen van haren tijd (zij schreef deze beschouwing in
1870 op 42-jarigen leeftijd) bij een voortgezette synthese zouden
verkrijgen. Geen wonder, dat haar geest bij de eerste kennismaking met Whitman's dichtwerk zoo overweldigd was door de
verwantschap van hun beider kijk op het leven, dat, zoo als ZIJ
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het zelf uitdrukt, haar hart ervan placht stil te staan, en ze het
boek een wijle moest wegleggen.
Zoo moge ik dan eindigen met een vertaling van dat gedeelte
uit "Een vrouwelijke waarde schatting van Walt Whitman",
hetwelk op het onderwerp van dit hoofdstuk betrekking heeft

"Geen van de gedichten in dit boek heeft mij ooit in twijfel
gebracht; omdat ik al dadelijk opmerkte, dat hier niet, zooals
mannen hadden verondersteld, de omlaaggesleurde hoogten waren,
maar de omhooggeheven diepten, opdat die met de hoogten
samen in één klare lichtzee mochten baden.
Altijd zal de vrouw zich blijven hullen in den sluier dien zij uit
haar eigen zielestof geweven heeft, maar die door dezen dichter
nimmer met ruwe hand werd aangeraakt.
Den man past echter de durf en het moedige zelfvertrouwen geen schijn-bescheidenheid, uit begoochelingen geweven, welke
slechts een onwaardig armelijke nabootsing zou zijn van die der
vrouw. Zien zij dan niet in, dat die moedige trots, die volledige
aanvaarding van het eil-~en wezen noodig is terwille van Itare
trots en hare rechtvaardiging?
Wat! Is dit alles zoo onedel, zoo laag, dat het niet eens de
eerlijke klaarheid kan verdragen, die valt van lippen, begenadigd
met "de goddelijke kracht om woorden te gebruiken"? Zoo ja,
welk een hatelijke, bittere vernedering zal het dan voor haar
zij n, om zich te moeten overgeven aan de werkelijkheid! Denkt
ge, dat er ooit een bruid is, die niet min of meer de bitterheid
proeft van haren beker? Maar wie was daarvan de schuld?
Stellig is het de fout van den man, niet van God, dat zij tot
zichzelf moet zeggen: ,Mijne ziel, wend u af, hieraan hebt gif
geen deel. Moederschap is schoon, vaderschap is schoon, maar
de dageraad van het vader- en moederschap is niet schoon.'
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Denken de mannen werkelijk dat God zich zou kunnen schamen
voor Zijn eigen schepping en instelling? En wanneer dit ondenkbaar
blijkt, dan mag het toch zeker overbodig heeten, dat ::Jij die
taak op zich nemen.
,De volle trotsche mannelijkheid is der ziele rustgevend en welgevallig,' in het bijzonder voor de vrouweziel. Het is waar, er
bestaat een instinct dat zwijgzaamheid gebiedt, en ook dit zwijgen
is, waar het deel uitmaakt van cle onsterfelijke natuur, schoon
en eerbiedwaardig. Maar dan moet het niet zijn: de donkere
schaamte, die wij koesteren voor wat er slechts en oneclels in
ons tot uiting kw'am. Schaamte is als een zeer plooibare sluier,
die getrouw de vormen volgt van wat hij verhult - schoon,
wanneer het verhulde schoon is, en leelijk, wanneer hij leelijkheid
verhult. Hier was het echter geen schoonheid, die verborgen
werd, maar een minderwaardig wantrouwen in de goddelijkheid
van 's menschen Zelf en van zijn Schepper. Het was noodzakelijk,
dat dit zwarte zwijgen, deze booze betoovering voor éénmaal
zou worden verbroken, opdat het volle licht mocht binnenschijnen
en deze donkere wolk doen vervluchtigen.
Het was noodig dat iemand zou spreken, die ons den weg kon
wijzen van de werkelijkheid naar de ziel. Dat is de beteekenis
van die schoone, verguisde zangen, de "Kinderen van Adam",
wanneer men ze leest in het licht van de overige gedichten,
licht van een zuiver en sterk geloof in God en van een onmetelijk
diepe en brandende liefde voor de Menschheid - licht dat uitgestraald wordt door een ziel, die ,zichzelf bezit.'
,Natuurlijk leven van mij, getrouwelijk prijzend de dingen,
Altijd opnieuw der dingen triomf bevestigend.'
Nu mag wederom zwijgen heerschen; maar een liefhebbend,
gelukzalig en beschermend zwijgen, dat verhult terwille van de
schoonheid van het verborgene, daar het geen leelijks te ver48

bergen heeft; een bewust zwijgen over het zoet en heilig mysterie
- even verheven als het mysterie des Doods.
De opgang des Levens, en de ondergang des Levens, verwante
machten, die voor ziende oogen een heiligenden glans afstralen
op al wat hen omringt en inluidt.
,0, mateloos en diep verborgen Doodsmysterie,
0, de schoone aanraking des Doods, die ons rust geeft,
en niet zonder reden verdooft, voor enkele oogenblikken!'
Hij, die zonder vrees de schoonheid des doods kan erkennen
en ondergaan, mag ons ook leeren om met onbevreesd en en
ongetroebelden blik de volmaakte schoonheid der Liefde in al
hare openbaringsvormen te bewonderen.
Nu behoeft niemand in pijn of schaamte de gedachten af te
wenden; ofschoon enkel minnenden en dichters vrijuit mogen
spreken de minnaar tot zijn genoot, de dichter tot allen,
omdat allen in zekeren zin zijne genooten zijn.
Niemand vreeze, dat dit de vrouw zou kunnen benadeclcn.
Ware het denkbaar, dat de schepping in dit opzicht gefaald
zou hebben, dat in een samenleven van twee, hetwelk op volstrekte sympathie, op volmaakte éénwording berust, datgeen,
wat voor den een natuurlijk en gelukkig is, de andere schaden zoude?
De natuurgetrouwe en ongekunstelde bewoordingen dezer gedichten
zullen in geen enkele zuiver voelende vrouw gedachten wekken,
die het licht des hemels niet verdragen kunnen; geene vind ik,
die niet even onschuldig en natuurlijk zijn, als de bloesems der
planten; geene zullen haar benadeelen, integendeel moeten zij
leiden tot een zoo diepe en teedere genegenheid, dat de gedachte
aan kwaad niet kan opkomen.
Veel schooner, liefdevoller zorg dan de man kan beseffen, werd
besteed aan de vorming der vrouw, opdat zij zijn volmaakte
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levensgenoote kon worden. God heeft zóóveel zorg aan haar
besteed, dat der mannen zorgen overbodig zijn, althans voorzoover zij bestaan in verbloemen, onoprechtheid en pijnlijk verhelen van Zijne ware, grootsche, inwijdende natuur.
En wat betreft de uitingen van dezen dichter, die, hoe onschadelijk ook op zichzelf, nadeelig zouden blijken voor hen, voor
wie ze bepaaldelijk niet bestemd zijn, zelfs hier geloof ik, dat
vrees overbodig is. Want hare onschuld is zoo zeer ingewikkeld
in de plooien der onwetendheid, tot de juiste tijd en wijze van
openbaring gekomen zijn, dat het ongeschikte tevens het onbegrijpelijke voor haar is; en als geen zwarte schaduw, van buiten
af op de witte bladzijde geworpen is, die door wanbegrip of
dwaze geheimzinnigheid verborgen wordt gehouden, zullen deze
gedichten vrijelijk door hare handen kunnen gaan, zonder haar
te schaden.
Dit is de waarheid, ofschoon die door mannen niet begrepen,
ja, nauwelijks vermoed wordt.
Vrouwen en moeders zullen door den dichter 1eeren, dat er
inderdaad verrukkende grootheid en schoonheid schuilt in datgene, waarin hun hart zoozeer begeerd had het te vinden; terwijl
dwaze mannen, verraders van zichzelf, die nauwelijks de grootheid
van hun eigen of de schoonheid van de vrouwennatuur doorgronden, zich zooveel moeite gaven om te bewijzen, dat juist
daar niets van dat alles te vinden was, - niets dan ellendige
wanklanken.
Een van de dingen, die een kind het moeilijkst begrijpt, is, dat
onder onze voeten, als men maar ver genoeg zou gaan, weer
lucht en sterren zijn te vinden; dat er in werkelijkheid geen
neergang is in de wereld, maar een alzijdig "op"gaan. En dat
is een alles omvattende waarheid, toepasselijk op elk geschapen
ding, op elk vermogen, elke eigenschap, elke gezonde aandrift,
op geest en lichaam des menschen (alle naar alle zijden met
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het oneindige verbonden), maar deze waarheid is ook voor ons,
volwassen kinderen, het moeilijkst te bevatten.
Novalis zeide: ,Wij raken den hemel aan, wanneer onze hand
het menschelijk lichaam aanraakt,' wat, wanneer het iets te
beteekenen heeft, de volle rechtvaardiging insluit van hem, die
de dichter heeft durven zijn van het lichaam, zoowel als van
de ziel, - om het te behandelen met de vrijheid en de grootsche
visie van den antieken beeldhouwer:
"Niet het gelaat alleen, noch 't brein alleen,
noem ik der Muze waardig:
Het gansche lichaam overtreft die verre.
Geen deelen zijn het van het lichaam zonder meer,
maar van de ziel.
0, 'k zeg nu: ,Zij zijn Ziel'''.
Maar terwijl Novalis - die de waarheid zag van verre, hoog
in de lucht, op een veilige, gemakkelijke Duitsche wijze eerbiedig aangehaald wordt door hoogbevoegden, is de groote
Amerikaan, die openlijk dit vraagstuk aanvatte, om er mede te
worstelen en het in zijn volle draagkracht in ons midden te
werpen, op een geheel andere wijze begroet, woals voordien
ook enkelen in de wereld zijn ontvangen.
Toch ben ik diep overtuigd, dat het leven des lichaams (zoo
onontwarbaar verweven met, zoo machtig in zijn invloed op het
leven van de ziel) van niet te overschatten waarde zal blijken
voor alle ernstige omhoogstrevende naturen, die ongeduldig zijn
geworden door het overgeleverde geloof, dat het de grootheid
van den geest is, die het lichaam leerde geringschatten en op
de werkingen ervan geen acht deed slaan; terwijl het omgekeerd,
juist de ontoereikende grootheid, gezondheid en kracht van den
geest was, die dezen deed falen in zijn taak, om het leven van
het lichaam te verheffen en heilig te maken door zijn eigen
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onoverwinnelijke spankracht; met de wetenschap, ook, dat het
lichaam zich wreekt, door de ziel omlaag te trekken tot zijn
eigen peil.
Daarentegen zou het zoo moeten zijn, dat de geest het lichaam
liefdevol omvat houdt, zooals de wortelen van den boom den
grond omvatten, uit welken zij hun voedsel, warmte en groeikracht
putten. Of juister, het lichaam zelf is de wortel van de zie!,
datgene, waardoor zij groeit en gevoed wordt. De groote vloedgolven van gezond leven, die alles voor zich uit stuwen, moeten
den ganschen mensch doorstroomen, doch niet in een hoekje
van zijn hersens blijven op en neer deinen.
,0, het leven van mijn zinnen en mijn vleesch
Dat mijn zinnen en vleesch te boven gaat!'
Om der wille van al wat schoon en nobel is dient een waarachtige erkenning door te dringen van dit leven, en in het
bijmnder van datgene, wat den grondslag uitmaakt van alle
menschelijke verhoudingen de liefde van man en vrouw,
vaderschap, moederschap. Religie heeft dit broodnoodig, nu z~i
ten laatste begint gewaar te worden, dat de ondergrond van
alle ware aanbidding ligt besloten in ,de groote aanvaarding,
die geen voorkeur kent en geen verwerping', die alles verklaart
en alles liefheeft, die zich verblijdt om al wat geschapen is, die
niets vreest en niets veracht."
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HOOFDSTUK VI.
VRIENDSCHAP EN KAMERAADSCHAP.

Vriendschap en kameraadschap worden door Whitman in 't
bijzonder bezongen in den bundel "Calamus", waarvan bijna alle
gedichten voor de eerste maal verschenen in de 3de uitgave der
Grashalmen van r 860. Zij moeten dus in hoofdzaak in de jaren
1856--1860 geconcipieerd zijn geworden. Het onderwerp, dat
zij behandelen is even belangrijk, maar in sommige opzichten
moeilijker te benaderen dan dat van "Adamskinderen".
Acorus calamus is de Latijnsche naam van de kalmoes plant met
haar rose wortels, die aan den waterkant eenigszins verborgen
groeit, en waarin vVhitman het symbool zag van de gevoelens,
die hij in deze gedichten vertolkt heeft.
Terwijl in "Adamskinderen" de nadruk valt op de grootsche
natuurgebondenheid van het sexueele liefdesaspect waarvan
Whitman het bovenpersoonlijke \vezen kenmerkt als "vast-verankerd, eeuwig", komt in "Calamus" de persoonlijke, romantische en geestelijk-gepassioneerde zijde van de lidde en de
trol! IV tusschen leden van dezelfde sexe tot uiting.
Daar deze gedichten in hoofdzaak lyrisch van inhoud zijn,
beperken zij zich tot het bezingen van de vriendschap en de
genes-enheid van man tot man, die door Whitman genoemd
wordt: "afgezonderd, ontlichaamd, anders herboren, etherisch,
de laatste athletische werkelijkheid, mijn troost". Hij duidt aan
dat hier gebieden bereikt zijn, waar de vergeestelijking der
liefde een feit is geworden.
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Niemand heeft voordien wellicht met zooveel nadruk getuigd
van de "mannelijke genegenheid" de "athletische liefde", "de
hoogverheven liefde van kameraden" die volgens hem een hoofdfactor is in het menschelijk leven, een deugd waarop geheel de
samenleving moet zijn gegrondvest.
Verweekelijking of verwijfdheid moeten met deze gevoelens niet
verward worden. Een eigenaardige mengeling van mannelijk
enthousiasme, van ontplooide geestkracht met terughoudendheid
op het gevoelsgebied, met een soort schaamte of vrees om de
innerlijke emotie te verraden, die hem doortrilt, komt b.v. in
het volgende gedicht I) tot uiting:
,,0, ik denk, het is niet voor het leven,
dat ik hier mijn lied zing van minnaars,
Ik denk dat het is voor den dood.
Want hoe kalm en hoe plechtig is 't stijgen
naar d' ijle atmosfeer van wie minnen,
Voor leven en dood ben ik dan onverschillig,
Mijn ziel kent geen voorkeur,
(Misschien zelfs verwelkomt des minnaars verhevene ziel
den dood wel het meest)
Inderdaad, ik denk nu, 0 dood, dat deze blaad'ren
volkomen hetzelfde bedoelen als gij.
Spruit omhoog, teere bladeren, opdat ik U zien moog'!
Spruit voort uit mijn borst!
Strek U weg van 't verborgene hart daar!
Blijf niet zoo schuchter gevouwen, gij blaadjes met teer-rose
wortelen!
Verberg U zoo diep niet in schaamte, plant van mijn borst!"
De bladeren zijn Whitman's emoties en de gedichten die zij
I) Fragment van "Geurig gebladert aan mijn borst". Vert. R. Loman.
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voortbrengen; de wortel waaruit zij ontspringen wordt gesymboliseerd door die zacht-rose kalmoeswortel, waarvan hij zegt:
"En dit, 0 dit zal van nu aan het teeken zijn van kameraadschap, deze kalmoeswortel,
Wissel hem met elkander uit, gij jongelingen!
Laat niemand hem teruggeven."
Whitman's behandeling van dit onderwerp kan aanleiding geven,
en heeft ook aanleiding gegeven tot een minder gunstige uitlegging van wat er aan ten grondslag ligt. Luisteren wij echter
met volle aandacht naar den klank ervan, dan treft ons, tegelijk
met de bijzondere warmte, het volstrekt mannelijke, de Dorische
kracht dier kameraadschap, waarop ook de Oud-Helleensche
ridderlijkheid en strijdbaarheid was gegrondvest.
In de voorrede tot de uitgave van 1880 van de "Grashalmen"
zegt Whitman:
"Ik moge hier nog iets toevoegen - want nu ik toch bezig
ben te spreken, is het beter om een volledige bekentenis af te
leggen. Ik zond mijne "Grashalmen" mede de wereld in, om in
de harten van mannen en vrouwen, jong en oud, eindelooze
stroomen te wekken van levende en warm kloppende liefde en
vriendschap, onmiddellijk van henzelf naar mij uitgaande, voor
nu en altijd.
Aan dit verschrikkelijke, ononderdrukbare smachten, (dat zeker
min of meer brandt in de diepte van iedere menschelijke ziel)
deze nimmer bevredigde behoefte aan sympathie en dit onbegrensde
aanbieden van sympathie, deze universeele )democratische kameraadschap, deze oude, eeuwige en toch altijd nieuwe uitwisseling
van aanhankelijkheid, zulk een prachtig symbool voor Amerika,
heb ik in dit boek onbedekt en nadrukkelijk de openhartigste
uiting gegeven. Bovendien, belangrijk als ze voor mijn doel zijn
ter uitdrukking van menschelijke ontroeringen, is de strekking
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der "Calamus"-groep van de Grashalmen (zooals deze trouwens
het geheele boek doortrekt en uitbloeit in "Tromgeroffel") in
hoofdzaak een maatschappelijke. Naar mijne meening zal een
met warmte aanvaarde ontwikkeling van Kameraadschap uit de
schoone en gezonde aanhankelijkheid van mannen onderling, die
sluimert in alle jongelieden van het noorden, zuiden, oosten en
westen zal, zeg ik, hieruit, en uit hetgeen er middellijk en
onmiddellijk mede samenhangt, datgene voortkomen, dat de
Vereenigde Staten van de toekomst (ik word niet moede het te
herhalen) op de beste wijze zal samensmeden en aaneenlasschen
tot een levende eenheid."
Zuiver is dus zeker \Vhitman's bedoeling, die bij kameraadschap
de gedachte aan physieke begeerte uitsluit. Hiertegenover staat,
dat hij evenmin waarschuwt tegen de gevaren die schuilen in
dergelijke emoties. Er is in Whitman's sterke emotionaliteit
veel, wat (laat ons zeggen "zijns ondanks") grenst aan het
physieke, waardoor het zeer moeilijk wordt om objectief het
gevaarlijke van het toelaatbare te scheiden, zonder tevens aan
Whitman's eigen motieven te kort te doen.
In ieder geval zijn er in zijn eigen leven wel momenten geweest,
dat deze emoties hem uit zijn evenwicht dreigden te brengen I):
"Aarde, die mij gelijkt!
Ofschoon gij in de volheid van uwen bolvorm zoo onverstoorbaar schijnt, vermoed ik dat dit niet alles is;
Ik verwacht uit uw midden iets hevigs, iets dat bestemd is
om uit te barsten,
Want een athleet heeft genegenheid voor mij opgevat, die ik
beantwoord.
Maar tegenover hem voel ik in mij ook iets hevigs, iets dat
uit dreigt te barsten,
Ik durf het niet zeggen in woorden, in deze zangen zelfs niet."
I) "Aarde, die mij gelijkt" uit "Cajamus". Vert. R. Loman.
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Zoo zijn er nog vele meer onder de 39 gedichten van dezen
bundel en enkele uit "Tromgeroffel", die bewijzen hoezeer
Whitman's kameraadschapsgevoel tot een warme, levende en
zelfs smachtende liefde kon uitgroeien, waarvan toch, wanneer
men zijn gansche wezen en den grondtoon van zijn dichtwerk
in aanmerking neemt, begrijpelijk wordt, dat zij geheel vrij kon
blijven V:ln de besmetting met werkelijk sexueeIe aandriften.
Alles wat omtrent deze zijde van Whitman's leven bekend is,
wijst er bovendien op, dat hij geheel doordrongen was van die
fijnere kwaliteiten, van het werkelijk zUIvere en kuische, welke
onafscheidelijk verbonden zijn aan echte, physiek volledige
mannelijkheid.
Het schijnt ook hier of Whitman slechts zichzelf in zijn werkelijke gedaante wilde geven, zonder acht te slaan op den indruk.
dien deze ongewoon hevige gevoelens op eenigszins nuchter
gestemde critici konden maken. Het is alsof hij niet voorzien
heeft, dat de menschelijke natuur kans loopt om door zoo hoog
opgevoerde medeslepen de genegenheden op zijpaden te geraken,
waar het zinnelijke element overheerschend wordt. Stellig zullen
die ongelukkige schepselen, wier liefdegevoel geen anderm uitweg
kent dan deze, Whitmans schilderingen interpreteeren in den
zin van hun eigen ervaringen. Misschien heeft Whitman deze
consequentie van zijn openhartigheid niet voorzien; misschien
ook heeft hij haar wel voorzien, maar zich hier opzettelijk laten
[~aan om te kunnen profeteeren van nieuwe krachten, die in de
menschheid moeten wakker worden. Krachten, waarvan hij dan,
zonder dit ooit uit te spreken. gehoopt moet hebben, dat ze
juist die "anders" aangelegd en ten goede zouden komen, door
hen te ver he tien uit het gebied der tegennatuurlijke zinnelijkheid
tot die vergeestelijkte kameraadschap, welke de bevrijding zou
kunnen inhouden van hun eigen afwijking.
liet ligt geheel in Whitman's lijn, dat hij deze sterk persoonlijke
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gevoelens veralgemeent en ze ten slotte beschouwt als de bindkracht bij uitnemendheid van de waarlijk democratische samenleving der toekomst. Uit de t",ee volgende gedichten blijkt dit
ondubbelzinnig: I)
"Ik droomde in een droom, dat ik een stad zag,
die tegen de aanvallen der gansche wereld bestand was;
Ik droomde, dat dit de nieuwe stad was der Vrienden;
Niets overtrof de geaardheid der krachtige Liefde,
daar heerschend - zij leidde al de rest.
Zij werd in die stad in de daden der menschen gezien, ieder uur
En in al hunne blikken en woorden."
"Ik geloof dat het hoofddoel van deze Staten moet zijn
Het stichten van vriendschap voortreff'lijk, hoogopbloeiend,
zooals tot nu niet bekend was,
Omdat ik bemerk, dat zij wacht, en altijd gewacht heeft,
Sluimerend in alle menschen."
Als deze, Whitman's droomen inderdaad bestemd zijn, om
werkelijkheid te worden, als, om zijne eigen woorden te gebruiken,
"democratie zulk een liefhebbende kameraadschap als haar meest
onontkoombaar tweclingsverschijnsel, haren tegenhanger insluit,
zonder hetwelk zij onvolledig zal zijn en onnut en tot voortbestaan niet in staat"
zijn we dan misschien gerechtigd om daarin ook te zien de
belofte van een enthousiasme, dat de instincten dier verworpenen,
waarvan wij spraken, zal kunnen rehabiliteeren, door ze te
brengen in een omgeving van algemeen erkende, gezonde emoties,
van een gezuiverde hartstocht die, zich vrijelijk ontplooiend, het
onreine en gemeene daaruit zal wegbranden? Deze veronderstelling zal ons, als zoovele idealen vóórdat zij verwezenlijkt
I) "Ik droomde in een droom".
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zijn, eenigszins vreemd In de ooren klinken. Wanneer men bedenkt hoe weinig er in de praktijk terecht is gekomen van het
middeleeuwsche ideaal der onbevlekte ridderlijkheid tegenover
de vrouw, dan schijnt twijfel aan de werkelijke verheffing van het
zoo heterogene menschdom ook op dit gebied gerechtvaardigd.
Maar aan den anderen kant mag niet worden vergeten, dat
ditzelfde middeleeuwsche ideaal, doordat het de inleiding was
tot een geleidelijke verzachting der ruwere zeden van weleer,
onberekenbare gevolgen heeft gehad voor de tegenwoordige
samenleving.
Het schijnt daarom niet uitgesloten, dat Whitman's "democratische ridderlijkheid" om ze zoo maar eens te noemen, de kiem
in zich draagt voor de veredeling en opheffing dier donkerder
en abnormale passies, waarmede een zeker deel der menschheid
sedert onheugelijke tijden behept is gewet::st, tot hoogten waar zij
geen sociaal gevaar meer opleveren, doch het tegendeel daarvan.
Een opvoeding, waarbij getracht wordt, alle spontane krachten
van het zich ontwikkelende kind in sociaal gerichte banen te
leiden, en waarhij alle factoren, die de vorming van schadelijke
onbewuste complexen in de hand kunnen werken, verre worden
gehouden, zal hierbij een onmisbaar hulpmiddel blijken.
Men bedenke echter, dat ook hier het beste onbereikbaar zal
blijven, zoolanf~ niet C1l ouderen en jongeren den steun hebben,
die slechts kan uitgaan van een in waarheid sociaal-religieuse
gemeenschap.
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HOOFDSTUK VII.
IJEMOCRATlE.

Het woord, dat boven dit laatste hoofdstttk staat, is wel het
meest geschikt om daaronder Whitman's boodschap aan zijn
volk en aan de wereld samen te vatten. Geen begrip, dat in
den laatsten tijd meer omstreden wordt dan dit; geen, dat naar
inhoud of vorm zoo vaag, maar geen ook, dat naar zijn diepste
wezen zoo belangrijk, zoo vol van de grootste mogelijkheden
en beloften schijnt, dan dat van "Democratie".
Dit weten wij zeker, de naam moge veranderen, in het wezen
van "Democratie" zullen alle lev~nswaarden cler menschheid, in
een eeuwenlange worsteling, in stilte en strijd, door ojlolleringsgezind lijden en blijmoedige daadkracht veroverd, tot hun
recht komen. Het beginsel der democratie als samenvatting in
organische, d. w. z. naar harmonie strevende wisselwerking van
persoonlijke vrijheid en maatschappelijke gebondenheid, zal in
de menschheid wellicht tijdelijk. maar nimmer blijvend teloor
kunnen gaan.
De slingeringen van het historisch uurwerk tusschen gebondenheid
en vrijheid kunnen wij vervolgen van de tijden der theocratieën
van Egypte en Mesopotamië tot die der aristo-democratieën van
Hellas en de Romeinsche republiek. Van den Romeinschen
Keizertijd met het daarin doorbrekende Christendom op den
volledig-democratischen grondslag der gelijke persoonlijkheidswaardeering van heer en slaaf tot het in anderen vorm terugp'"c60

keerde Keizerdom der Kerk: Als Caesaropapisme in Byzantium,
als Pausdom in Rome. Na de vernietiging van het eerste door den
Islam, wordt het andere bedreigd door de opkomende Renaissance, nauw samenhangend met Byzantium's val. Immers de
vrijwording der persoonlijkheid sluit ook in: de vrijwording
der godsdienstige belijdenis uit de menschelijk-feilbaar geoordeelde
banden der Kerk. In deze lijn doorgaande, de groei van het
philosophische denken van Descartes tot Kant, de tanende kracht
van het Bijbelsche dogma, dat door Aufklärung en Rationalisme
van zijn laatsten luister beroofd wordt. Dan: de Fransche
Revolutie met cle ineenstorting van heel het ondermijnde stelsel
van uitwendig hecrschen zonder inwendige kracht of geloof,
waaruit voortkwam: de maatschappelijk bevrijde derde stand,
de bourgeoisie, met haar persoonlijkheidswaardeering, uitsluitend
op m,lterialistischen grondslag, die onder burgerlijk-republikeinsclJe
of constitutioneel-monarchale vlag een eeuw lang zou heerschen.
Wetenschap en industrie scheppen ongehoorde stoffelijke rijkdom
en ongehoorde menschelijke ellende; de geestelijke armoede van
den bour~eois en de stoffelijke van den proletariër bereiden te
zamen den bodem voor den Wereldoorlog, waarin de opgehoopte
rijkdommen en cle geperverteerde ziel van een ganschc eeuw
hun gruwelijk karma moeten wegbranden. Zoo is dan, boven
de puinhoopen van hecl het achter ons liggende materialistische
tijdperk, de doorbraak aanstaande van het nieuwe leven, dat
zich te allen kant aankondigt als socialen en religieusen gemeenschapsdrang. In tallooze vormen zich uitend, is de drijfkracht dier vele bewegingen één en dezelfde, waarvan wij mogen
verwachten, dat zij ck ware democratie, met hare persoonlijke
vrijheid naar het inwendige, en hare vrijwillig aanvaarde gebondenheid naar het maatschappelijke zal brengen.
Het groote gevaar, dat alle beschouwingen omtrent politieke
systemen of stroomingen hebben, is dat wij in diegene, die onze
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sympathie niet bezitten, elementen leggen, die hun van nature
niet toekomen en het beeld ervan vertroebelen. De deugden
worden verkleind of achteloos voorbijgegaan, de ondeugden of
gevaren tot in het caricaturale vergroot; en daarna breekt men
over dit verwrongen beeld den staf. Ook van het begrip
"democratie" zijn zulke "Zerrbilder" ontworpen, die op zichzelf
als waarschuwend voorbeeld hun nut kunnen hebben, maar aan
de diepere bcteekenis ervan niets afdoen.
Zoo is democratie geen systeem, geen volmaakte staatsmachinerie,
waarin volmaakte ambtenaren slechts bestaan, om der burgerij
een voor haar eigen bestwil in volmaakte onpartijdigheid geregeld
leven te bezorgen; democratie is geen bestaan van nauwkeurig
omschreven plichten, gevolgd door evenzeer afgepaste genietingen,
een en ander vastgelegd en gesanctionneerd door een onnoemelijk
aantal wetten, die men aanvaardt met de gerechtvaardigde
mengeling van dankbaarheid en trot~, welke den vrijen burger
betaamt, bij wiens gratie deze alwijze staatsmacht ten troon
geheven en gehandhaafd wordt.
En toch is het deze caricatuur van democratie, deze levenlooze
schim, die de nachtmerrie of het angstcomplex vormt van al,
wat zich anti-democratisch of anti-socialistisch noemt in onze dagen.
Fascisme en bolsjewisme, die anti-democratische machten, staan
in feite veel dichter bij het zoo even geschetste democratische
caricatuur, dan de ware democratie zelf ooit zou kunnen komen.
Beide zijn doode machten, omdat uit hen de scheppende geest,
die vrijheid en ruimte behoeft voor zijn werk, is geweken. Zij
dienen slechts zichzelf, zij groeien niet krachtens 't inwendige
leven, maar grijpen als polypen overal in om 't omringende leven
te knevelen en ten eigen bate op te slorpen, waar hun dit goeddunkt. Doch als ik het wel heb, zijn hun dagen (of maanden
of wellicht nog jaren) geteld, want het onsterfelijke leven van
den geest is hun vijand, en wie moedwillig dat leven van zich
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blijft vervreemden, is eenmaal gedoemd om te sterven den stoffelijken dood.
Whitman's vertrouwen in de uiteindelijke overwinning van het
ware democratische beginsel komt voort uit diezelfde mystische
verzekerheid omtrent de goddelijkheid van den mensch en de
oneindige mogelijkheden voor een steeds verder voortschrijdende
ontwikkeling zijner persoonlijkheid, waarvan in de hoofdstukken
"Re~igie" en "Persoonlijkheid" reeds sprake was.
Whitman voelde instinctief, dat in zijn eigen land de materieele
voorwaarden voor de ontplooiing van het ware democratische
beginsel meer dan ergens anders ter wereld aanwezig waren.
Maar in de praktijk werd er van dat beginsel zelf veelal nog
maar bitter weinig verwezenlijkt, overwoekerd als het was door
misst,lnden, die in het jonge land wellicht ruwer en openlijker
aan den dag traden, dan in Europa, dat onder den mantel van
oude cultuur- en ras-tradities de inwendige leegheid, voosheid
en verbrokkeling beter kon verbergen.
Hoe scherp Whitman in dezen werkelijkheden van mogelijkheden
wist te onderscheiden, komt in de volgende passage, uit zijn
"Democratie Vistas" , ondubbelzinnig tot uiting:
"Ik zei, dat we goed zouden doen om het aangezicht van onze
tijden en landen grondig te doorvorschen, als een geneesheer,
die een diep verborgen kwaal tracht vast te stellen.
Nooit is er misschien meer wezensleegheid geweest, dan thans
in de Vereenigde Staten. Waarachtig geloof schijnt ons te hebben
verlaten. Aan de beginselen, die den grondslag der staten vormen,
wordt geen vertrouwen meer geschonken (ondanks dit ziekelijk
bombastische en melodramatische getier) noch wordt er in de
menschheid zelf geloofd.
Welk scherpziend oog kijkt niet op vele punten door het masker
heen? Het schouwspel is ontzettend. Overal omgeeft ons een
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atmosfeer van huichelarij. De mannen gelooven niet in de vrouwen,
noch de vrouwen in de mannen. Een schandelijke oppervlakkigheid viert hoogtij in de litteratuur. Het doel der "litterateurs"
is iets te vinden dat amusement verschaft. Een troep sekten,
kerken enz., de akeligste schimmen die ik ken, maken den
naam religie tot een aanfluiting. Een massa leeghoofdig geklets
heet conversatie. Uit bedrog in den geest, die moeder van
alle valsche daden, is reeds een onberekenbare hoeveelheid
kwaad geboren.
Een scherpzinnig en eerlijk ambtenaar aan het Departement van
Financiën te Washington, wiens dienst meebrengt, dat hij naar
steden in het noorden, zuiden en westen reist, om frauduleuze
handelingen te onderzoeken, heeft veel met mij gesproken over
zijn ontdekkingen. De ontaarding der zaken-klassen in ons land
is niet geringer dan men verondersteld had, maar oneindig grooter.
De openbare diensten van Amerika, de nationale, staats- en
gemeente-administraties zijn doortrokken met bederf, omkooperij
en wanbeheer, en de rechterlijke macht is ook reeds aangetast.
In het leven der hoogere klassen vindt men lichtzinnigheid,
lauwe liefdesavontuurtjes, ongeloof in zichzelf, kleinzielig streven
of in 't geheel geen streven; enkel tijdverdrijf. In "zaken" (dit
alles verslindende moderne woord "zaken") is het eenig doel,
dat met alle middelen wordt nagestreefd, geldelijke winst. De
tooverslang in de fabel at alle andere slangen op; en .,geld"
is de hedendaagsc11e tooverslang, alleenheerscher op haar gebied.
De beste klasse, die wij opleveren is een troep goed gekleede
speculanten en proleten. Ongetwijfeld zijn achter deze op het
wereldsch tooneel gespeelde fantastische klucht geweldige dingen
gaande, en ontzaggelijke arbeid wordt in stilte en op den achtergrond verricht, om te voorschijn te treden en van zich te doen
spreken, wanneer de tijden rijp zullen zijn. Desondanks is de
waarheid niet minder verschrikkelijk. Ik beweer, dat de demo64

cratie onzer Nieuwe Wereld, hoezeer zij ook geslaagd moge
zijn, om de massa in materieelen zin omhoog te heffen uit het
moeras, en te voorzien van stoffelijke goederen en een zeker
misleidend soort van oppervlakkige kennis, vrijwel geheel gefaald is ten opzichte van hare sociale roeping, en hare religieuse.
zedelijke, letterkundige en aesthetische taak.
Vergeefs gaan wij met ongeëvenaarde schreden naar het geweldigst imperium, dat de historie gekend heeft; grooter dan
Alexanders Rijk, grooter dan het Romeinsche. Tevergeefs hebben
wij Texas, Californië en Alaska geannexeerd, en reiken wij naar
Canada en Cub<:L Het is of wij op een of andere wijze met een
geweldig en steeds beter ingericht lichaam worden voorzien,
maar daarna alleen gelaten met een nietige of in 't geheel
geen ziel."
Vragen wij ons af. welke geneesmiddelen Whitman aanwijst
voor de kwalen, die hij in zoo schrille kleuren heeft geteekend.
dan stelt hij ons eenigszins teleur. Weliswaar mogen we van
hem, die niet meer dan dichter wilde zijn, geen staathuishoudkundige verhandelingen eischen, maar toch ze~t zijn bewering
dat cle ideale democratie der toekomst in hoofdzaak gegrondvest moet zij'1 op een "uitgebreid net van persoonlijken welstand"
te weinig om ons te kunnen overtuigen. Ondanks zijn scherpen
kijk op de heerschende toestanden, weet hij zich, bij het uitstippelen van zijn maatschappelijk toekomst-ideaal, niet boven
een zekere vaagheid te verheffen. Natuurlijk had Whitman volkomen gelijk toen hij zeide, dat "niemand, die werkelijk arm
is, heldhaftig kan worden." Vooral schijnt dit waar te zijn voor
die soort massale armoede in de groote steden, die de tegenhanger en het noodzakelijk complement is van het daar verworven massale bezit; een armoede, welker slachtoffers, doordat
zelfs het verkeer met de vrije natuur hun ontzegd is, in zoo
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onnatuurlijke en onmenschwaardige toestanden neergedrukt zijn,
dat drankzucht en andere degeneratieve invloeden hier een
weligen voedingsbodem moeten vinden.
Wie beweren zou, dat ook onder zulke omstandigheden geestelijke groei nog denkbaar is, zou slechts het bewijs leveren van een
alleroppervlakkigst met alle psycho- of physiologisch feitenmateriaal strijdig optimisme.
Maar dat Whitman's "uitgebreid net van persoonlijken welstand"
moeilijk denkbaar is bij een zoo ongelijke verdeeling van rijkdommen als thans bestaat, en dat deze verdeeling bezwaarlijk
zal kunnen veranderen zonder radicale economische wijzigingen
en de daarvoor vereischte politieke middelen, schijnt hem te
ontgaan.
Whitman's eenige desiderata op dit gebied zijn:
"Vrijhandel en een zoo groot mogelijk aantal menschen met
een behoorlijk bezit; mannen en vrouwen, die hun eigen brood
verdienen en zich ruim kunnen bewegen, bezitters van huizen
en landerijen en contanten op de bank."
Hij vertrouwt dat juist de groote voor landbouw beschikbare
oppervlakte van zijn land een waarborg zal zijn voor steeds
toenemend klein grondbezit; de praktijk der laatste decennia,
die een steeds toenemenden groei der steden te zien geeft, wijst
echter juist in omgekeerde richting: landbouw en veeteelt in
't groot gedreven op uitgestrekte landerijen, die veelal 't bezit
vormen van machtige combinaties.
Daar dus Whitman's politiek en maatschappelijk toekomstbeeld
zich niet boven een zekere klein-burgerlijkheid verheft en weinig
geschikt is om ons een goeden kijk te geven op zijn toch in
wezen zoo grootsch democratisch ideaal, willen wij hem liever
van zijn sterksten kant beschouwen, dat is, waar hij spreekt
over den geestelijken ondergrond van dat ideaal.
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Het allereerste gedicht van de Grashalmen vangt aldus aan:
"Mijn lied is voor het Ik, is voor den mensch des eigen levens,
Maar van mijn lippen klinkt het woord Democratie, het woord
[En-Masse". I)
Wat dit "En-Masse" voor Whitman beteekent, wordt ons duidelijk
uit de volgende passage:
"Ik spreek het oorspronkelijke wachtwoord -

Ik geef het teeken
[cier Democratie
Bij God! Niets wil ik aanvaarden, waaraan anderen geen deel
[kunnen hebben op gelijken voet".
Dit sluit in, dat in ons volledig mensch-zijn zelf de zekerheid
besloten ligt van ons aller recht op het goed en kwaad van dit
leven. Het sluit ook in ,dat er niets zoo schoon of nobel is,
dat wij niet zouden kunnen ontdekken in de ziel van den eenvoudigsten mensch. Majesteit omringt ons overal; majesteit en
heldhaftigheid sluimeren in uw nederigsten broeder of zuster.
Whitman wil geen bijzondere wonderen erkennen; voor hem is
elke gewoonste gebeurtenis een wonder en de gewoonste mensch
een levend wonder; uitzonderlijke personen en mythische helden
en heiligen imponeeren hem minder dan de eenvoudige handwerksman, die het "goddelijk gemiddelde" vertegenwoordigt.
De werkers met de hand en allen, die in de buitenlucht arbeiden,
hebben iets in zich, dat hen stempelt tot betere vertegenwoordigers der menschheid, dan vele ambtenaarszieltjes en geletterde
droogstoppels en enghartig-conventioneele fatsoensslaven of modeslavinnen, die het contact met de levende werkelijkheid verloren hebben.
Wanneer wij het leven om ons heen zoo tegemoet treden als
Walt Whitman, zal ook de uiterlijke schoonheid van het menschenJ) Vert. Maurits Wagenvoort.
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lichaam, zooals het zich vertoont in zijn houdingen van arbeid
of rust, zooals het zich verraadt in gang en gebaar, in gelaatsuitdrukking en blik der oogen, een bron zijn van altijd hernieuwde
vreugde om het zich altijd hernieuwende wonder.
Wie het le\'en zat werd, en met den Prediker uitroept, dat
alles ijdelheid is, is geestelijk dood, of ziek van ziel. want hij
heeft de liefde niet gekend of hij kent haar niet meer. En het
is die liefde, die ons ook het vermogen van den "massamensch" om leed te dragen of zich boven het leed uit te worstelen,
doet zien als een grootsche en tragische verbondenheid der
menschen onderling, die velen doet lijden voor de zonden van
vele anderen. In de geduldig en vertrouwend gedragen smarten,
die het Noodlot oplegt, in de stille heldendaden cn in de vrijwillig geleden ontberingen ter wille van den naaste, waarvan
misschien niemand iets weet, liggen de adelsbrieven, die ook den
geringste onder ons doen ingaan in het Koninkrijk der Hemelen.
Voor wie zóó Democratie ziet, is zij veel minder een politiek
systeem, dan een tot in de diepste roerselen van 's menschen
wezen grijpende religieuse gezindheid. Dit sluit in dat \Vhitman's
democratisch ideaal slechts gebouwd kan zijn op een vr.rnieuwde.
souvereine gemeenschap van ruim en onafhankdijk denkende.
religieus voelende mcnschen, voor wie de kunst \Veer zal zijn
geworden een Hit eigen zielsge:;teldheid groeiend en de zil'1 der
gemeenschap bevruchtend levensbeginsel. Vlij voelen, dat de
van het leven vervreemde, door historischen ballast topzwa3.r
geworden ideologie van de bourgeoisie der 1ge eeuw, door hare
innerlijke onwaarachtigheid aan deze eischen onmogelijk kon
voldoen, maar ook is het begrijpelijk dat de kleine handwerkers
en de landbouwers, die den ruggegraat vormen van het volk dat
Vlhitman liefheeft, zelf maar al te zeer op dit troebel-burgerlijke
ideaal waren ingesteld, om van den diepen en bevrijdenden zin
van 's dichters democratische zangen eenig begrip te hebben.
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Sommige opmerkingen van Whitman uit zijn latere levensjaren
getuigen ervan, dat hij geenszins blind was voor de ontzaggelijke
gevaren van het materialisme, dat lijnrecht indruischte tegen alles,
wat hij zijn volk als wezenlijk waardevol had voorgehouden.
Zoo vind ik ergens de profetische uitspraak:
"Ga zoo voort, lieve Amerikanen; zweept uw paarden op tot
het uiterste opwinding, geld, politiek! Laat de teugels
schieten - voorwaarts in vollen ren, tot ge zulk een vaart hebt,
dat ge niet meer kunt ophouden, zelfs niet als ge 't zoudt willen.
Maar zorgt er dan ook voor, oude staten en nieuwe staten, dat
ge tijdig eenige duizenden krankzinnigengestichten gereed hebt.
Gij zijt op weg om een geheeIe natie van geesteszieken voort
te brengen." I)
Toch is, ondanks deze gevaren, Whitman's vertrouwen in de
uiteindelijke verwezenlijking der bovengeschetste idealen nimmer
getaand. Zijn boodschap droeg zooveel van de altijd actueele
beloften der eeuwigheid in zich, dat het er weinig op aan schijnt
te komen of de vervulling ervan zelf een kwestie is van jaren
of van eeuwen.
Whitman heeft zich wel eens in dien zin uitgelaten, dat er misschien
een eeuw noodig zou zijn voordat zijn democratisch beginsel algemeen aanvaard en als werkelijkheid doorleefd zou kunnen worden.
En waarlijk, de historische, zoowel politieke als religieuse gebeurtenissen, die na zijn dood hebben plaats gehad, blijken
eenerzijds 's dichters ontkenning van de levenskracht der bestaande ideologie volkomen te rechtvaardigen; doch als de teekenen
der tijden niet geheel bedriegen, zal anderzijds zijn onverwoestbaar
I) Hoe juist Whitman ook hier weer gezien heeft, wordt o.a. aangetoond
door het verbijsterende feit, dat de stad New-Y ork tegenwoordig aan
krankzinnigenverpleging meer moet uitgeven dan een eenigen anderen
diensttak, uitgezonderd het onderwijs.
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vertrouwen in de regeneratiemogelijkheden van het menschdom
niet beschaamd worden.
De eischen, die Whitman stelt aan den kunstenaar en dan in
't bijzonder aan den scheppenden woordkunstenaar der toekomst,
zij zijn 1lU eigenlijk al te beschouwen als volkomen aanvaard,
hoewel misschien nog geenszins volkomen uitgebeeld door de
besten onzer hedendaagsche dichters.
En als wij spreken van de besten, dan bedoelen wij diegenen,
die ons de breedste en diepste visie weten te geven van
wat er woedt en bruist in den schijnbaren chaos van het
heden. Dat zijn zij, die het louter vreeselijke van een chaotisch
geziene wereld kunnen sublimeeren tot het louterend tragische
eener kosmische worsteling, waarin oude waarden ondergaan, niet
om vernietigd te worden, want niets is wezenlijk vernietigbaar,
maar om in den eeuwigen smeltkroes van den geest te worden
gezuiverd en herschapen in een metaal van steeds edeler gegehalte, waaruit God de draden spint en den glanzenden wereldsiuier weeft en herweeft, waarin Hij Zijn eIgen glans voor ons
verhuld houdt.
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LITTERA TUURLI]ST BETREFFENDE WALT WHITMAN.

A. Am e rik a a n s c hof Eng els c h.
I. WERKEN VAN WHITMAN, OF DOOR EN AAN HEM
GESCHREVEN BRIEVEN.
I.

"LEAVES OF GRASS".
a. Centenary edition, N ew-Y ork, London 19 I 9. Appleton & Co.
Three volumes in one. Met een aanhangsel, bevattende
alle wijzigingen en toevoegingen, door Whitman in den
loop der tijden aangebracht. Prijs f 8.75.
b. Hetzelfde werk in tallooze volledige of niet-volledige uitgaven, somtijds samen met prozawerk. Prijzen van f 1.50
opwaarts.

INHOUDSOPGA VE
van de verzenbundels (met hoofdletter gedrukt) en de grootere
afzonderlijke gedichten der "Leaves of Grass":
INSCRIPTIONS. Starting from Paumanok, Song of Myself.
CHILDREN OF ADAM.
CALAMUS. Salut au Monde! Song of the Open Road. Crossing
Brooklyn Ferry. Song of the Answerer. Our oId Feuillage.
A Song of Joys. Song of the Broad-Axe. Song of the
Exposition. Song of the Redwood-Tree. A song for Occupations. A song of the Rolling Earth. Youth, Day, OId
Age, and Night.
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BIRDS OF PASSAGE. A Broadway Pageant.
SEA-DRIFT.
Bv THE ROADSIDE.
DRUMTAPS.
MEMORIES OF PRESIDENT LINCOLN. By blue Ontario's Shore.
Reversals.
AUTUMN RIVULETS. Proud Music of the Storm. Passage to
India. Prayer of Columbus. The Sleepers. Transpositions.
To think of Time.
WHISl'ERS OF HEAVENLV DEATIl. Thou Mother with thy
equal Brood. A Paumanok Picture.
FRoM No ON TO STARRV NIGlrr.
SONGS OF PARTING.
SANDS AT SEVENTY.
GOOD-BvE Mv FANCY.
OLD AGE ECHOES.
2. COMPLETE I'ROSE WORKS. Walt Whitman. Ncw-Vork 19I4.
Mitchcll Kennerley.
De belangrijkste prozawerken zijn:
Democratie vistas. 18 7I.
Memoranda of thc war. I875.
Specimen days in America. r887.
November boughs. I888.
3. THE UNCOLLEÇTED POETRV AND I'ROSE OF WALT WIIITMAN.
Mueh of whieh has been but recently discovercd. With
various early manuscripts now first published. Collectcd and
edited by Emory Holloway. 2 vols. William Heinemann,
London, 1922.
4. THE WOUND DRESSER. Letters, written from the hospitals in
Washington. Edited by R. M. Bueke, I898. Bevattend ecnige
korte stukken van Whitman over den oorlog en verder
brieven gericht aan zijn moeder.
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5. THE LETTERS

OF ANNE GILCHRIST AND WALT WHITMAN.
Edited with an introduction by Thomas B. Harned, 1918.
Bevattend belangrijke brieven aan William Rossetti van de
schrijfster, samengebracht onder den titel: "A woman's
estimate of Walt Whitman", een studie getiteld "A confession of faith", en verder een groot aantal brieven aa1t
en enkele 7Ja1l Whitman en anderen.

11. WERKEN OVER WHITMAN.
6. Notes on Walt Whitman as poet and person, by John
Burroughs, 1871.
7. Walt Whitman, by Richard Maurice Bucke, 1883.
8. Walt Whitman, by William Clarke, 1892.
9. Walt Whitman, A study by John Addington Symonds, 1893.
10. A life of Walt Whitman, by Henry Bryan Binns, 1905.
1 I. Walt Whitman, His life and work, by Bliss Perry, 1906.
12. With Walt Whitman in Camden, by Horace Traubel, 1906.
13. Days with Walt Whitman and some notes on his life and
work, by Edward Carpenter, 1906.
14. Walt Whitman: A critical study by Basil de Selincourt, 1914.
15. Visits to Walt Whitman in 189°-91, by two Lancashire
friends, by J. Johnston M. D. and J. W. Wallace, 1917.
16. A concise bibliography of the works of Walt Whitman
with a supplement of fifty books ab out Whitman, by
Carolyn Wells and Alfred F. Goldsmith, 1922. Boston and
New-Vork, Houghton Miffiin Co.
B.
I.

Ne d e rl a n d s c h.
\""1 ALT WIIITMAN, door J. Peaux. Uit "Mannen en vrouwen
van beteekenis in onze dagen". Deel 23. Blz. 245-3°0.
H. D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1893.
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2. WALT WHITMAN, door G. W. v. Nouhuijs, den Haag, 1895,
Martinus Nijhoff. Studie met vertaalde gedichten door den
tekst, 126 blz. 255 Exempl. Uitverkocht en niet herdrukt.
3. "NATUURLEVEN". Vertaling van de bundels "Inscripties",
"Kinderen van Adam" en "Calamus" uit de "Leaves of
Grass" door Maurits Wagen voort. Erven Bohn, Haarlem,
1898, 178 blz.
4. "GRASHALMEN". Bloemlezing uit de belangrijkste gedichten
van "Natuurleven" tezamen met verscheidene nieuwe, door
Maurits W agenvoort. Wereldbibliotheek 1917, 106 blz.
C. A n der eta I e n.
Van Léon Bazelgette verschenen in het Fransch een volledige
vertaling van de "Leaves of Grass" en de prozawerken van
Whitman, benevens een uitgebreide levensbeschrijving (1908 e.v.)
Whitman's werken zijn voorts vertaald in het Duitsch, Deensch,
ltaliaansch, Spaansch, Russisch en }apansch, terwijl verschillende
der bovengenoemde werken over Whitman ook vertaald werden,
o.a. in het Duitsch.
Ten slotte moge worden opgemerkt, dat bovenstaande litteratuuropgave niet de minste aanspraak maakt op volledigheid, gezien
het feit dat er van de in 16 vermelde vijftig boeken over
Whitman, die zich bovendien beperken tot de Amerikaansche
of in 't Engelsch geschreven litteratuur, hier slechts elf zijn
genoemd. Deze laatste behalve 6 en 7 zijn, met nog eenige
andere, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
en mogen wel beschouwd worden als de beste en uitgebreidste
bronnen over Whitman. Vrijwel volledige bibliografische inlichtingen verschaft 16.
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ERRATA.
Onderste regel van pag. 9 staat: J. D., lees: W. D.
Noot onderaan pag. 13, regel 5 staat: men haar, lees: hem naar.

