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STANDAARD BOEKHANDEL, N. V. - BRUSSEL

Ter zalige gedachtenis
van mijn Grootvader

DOMIEN VAN DEN HENDE
(1817-1896)
den stoeren boer uit Peene-goed,
die leefde in 't gezelschap
van Bijbel, Augustinus,
Poirters, Cats,
Conscience, Snieders,
Jules Verne en Balzac ;
en die zijn kleinkind vertelde
van veel schoonheid,
die de menschen maken met hun pen.

Een Proefje Voorgeschiedenis :
de l3ri{sche Belgen.
Laten we ditmaal met den Zondvloed beginnen, of eigenlijk
nog een beetje vroeger.
Bij de doorzoekers dezer aarde staat het vast, dat
Groot--Britannië en Ierland niet steeds eilanden waren. In een
onberekenbaar ver verleden moet men vasteland hebben gehad van
Portugal tot Groenland en Scandinavië.
In den diluvialen tijd bestond nog landelijke verbinding tusschen
Britannië en de Noorsche gebieden. Maar binnen diezelfde periode
begon .de Oceaan zijn aanvallen op de gewesten, die nu in de
Noordzee bedolven liggen.
Het Midden-Mioceen zag de zegevierende wateren hun rijk
uitbreiden eenerzijds tot Jutland en Germanië, en anderzijds tot Kent.
Van het Kanaal bestond nog geen spoor.
Op dien overrompelenden vloed volgde een ebbe van belang.
In 't Midden-Plioceen immers trok de Noordzee haar zuiderstrand
terug tot een lijn, waarop later Kleef, Antwerpen, Brugge, Ijper
kwamen te liggen. In 't jongste Plioceen was de zee geweken tot
waar later den Bosch verrees en de Schelde haar monding kreeg.
Ook langs den Britschen kant kwam een kentering, bij zoover dat
7

langs de Zuid - Oostzijde, waar nu de vlakten liggen van Suffolk en
Norfolk, steeds meer land door de baren verlaten werd.

Daar dit alles gebeurde in tertiaire tijden, is hier nog van
menschenwezens geen sprake. Intusschen wordt het steeds
waarschijnlijker, dat de bodem van Groot Britannië ongeveer even
vroeg als de best begunstigde streken van 't West-Europeesche
vasteland menschenbezoek ontving. Op even ernstigen grond wordt
vermoed, dat in de quaternaire periode, zelfs in den Palaeolithischen
tijd, Britannië nog geen eiland was. (1)
Men mag dan ook onderstellen dat de Britsche Palaeoliethers
en de onze met éen verhuizing uit het Oosten of het Zuiden
gekomen zijn. Naar men gemeenlijk beweert, zouden onze Primitieven
hebben behoord tot den Toeranischen stam.
Onder de Palaeoliethers moet de groote ramp zijn voorgevallen,
die bij de latere ontwikkeling van 't menschdom zoo groot een zegen
voor Britannië zou worden. De inham der Noordzee aan den kant
van 't huidige Kales had zich een weg gezocht langs de rotsravijnen
naar 't Westen, en tusschen Frankrijk en Engeland golfden voortaan
de wijde wateren. De duizenden Palaeoliethers, die in den muil
van dien zeewolf hun dood vonden, zullen bij 't schemerlicht hunner
primitief-verloopen hersentjes niet hebben ontwaard, dat men eenmaal
zou mogen schrijven van 't heerlijke toeval, dat de afscheiding
hakte tusschen Britannië en 't vasteland. (2)
*

•

(1) Zie Sir William Turner : o. a. zijn Discourse at the Royal Institute,
London 1898.
(2) Zie 't ongeteekend art. in de « Nineteenth Century », 1870, over
t The Franco-Prussian War ». Men vernam eerst later dat dit opzienbarend
stuk van Gladstone was.
8

Kan de doorbraak van 't Kanaal in de rangorde der jaren bij
benadering worden geboekt ? Verder dan tot gissingen zal men
't waarschijnlijk nooit brengen. Maar onder de meest ernstige valt
vooral de jongste op te merken, die n. 1. van den Zweed
O. Pettersson. Zijn studie over : « Klimaatveranderingen in
historischen en voorhistorischen tijd » maakt op scherpzinnige wijze
geloofwaardig dat de losmaking van Britannië zou te danken zijn
aan een stormvloed, ongeveer 1800 jaar voor den Kimrischen, dus
nagenoeg 2200 jaar v. Chr. Zoo zou dan Britannië wellicht sinds
een veertigtal eeuwen als eiland bestaan.
Deze gissing legt de groote gebeurtenis op een jongeren datum
dan vroeger tamelijk algemeen werd vermoed. Krijgt Pettersson
gelijk, dan wordt het Kanaalcataclysme waarschijnlijk naar den tijd
der Neoliethers vooruit -- d. i. naar ons toe — geschoven.

Van die Britsche Neoliethers weet men noch meer noch minder
dan van die op het vasteland. Hebben ze zich ontwikkeld uit de
Palaeoliethers, of is 't vermoeden van Sir William Turner gegrond,
nl. dat ze van het vasteland zouden gekomen zijn, en wel na de
doorbraak van 't Kanaal, maar langs « another land connection, a
neolithic land-bridge, by which the men of the New Stone Age
may have reached Scotland » ? (1)
Dat zouden dan de veelbesproken Picten zijn, een ras « whose
weapons still of stone were now highly polished and skilfully
wrought. They began pastoral life in our country and settled finally
into communities ; and the large chamber tombs under earth, or their
denuded remains, extending from Caithness ( graafschap bovenaan

(1) A. U. Keane : «Man past and present », Cambridge 1899 p. 11.
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Schotland O.) to Dorset, (in 't Zuid - Westen van Engeland) ,

showed that they occupied all the habitable parts of the
country ». (1)
De Neoliethers waren kleine, zwartharige, zwartoogige
menschen. Met die Picten vangen de Engelschen hun min of meer
gevestigde voorgeschiedenis aan ; en in de Siluren van Zuid -Wallis
zien velen hun afstammelingen.
* *
Hoelang hebben de Neoliethers Groot Britannië in ongestoord
bezit gehad ? Dat valt vooralsnog niet uit te maken. De nieuwste
wetenschap beweert, dat in het Bronzen Tijdvak, misschien reeds
ongeveer 1800 jaar v. Chr., de eerste Kelten op 't eiland verschenen.
Als « Gaels » of « Goidels » staan ze geboekt. In naam en wezen
is 't hetzelfde soort menschen, die wij voor onze vastelandsche
gewesten « Gallen » noemen, Kelten dus, die op hun zwerftochten
uit het Oosten zich nederzetten in Gallië, het huidige Frankrijk en
België.
Het duurde niet lang of het eiland kreeg een tweede bezending
dier Kelten. De Gallische schippers, die van de Belgische en
Fransche kusten zich waagden op zee, vertelden bij hun thuiskomst
van het land der witte klippen, en deden aldus onder hun
krijgslustige stambroeders 't verlangen ontwaken, eens te gaan
kijken aan de overzij van 't groote water. Ze landden het liefst op
de Zuid-Oostkust, in 't huidige Kent. En waarschijnlijk zullen ze
de vroegere Goidels gewapenderhand hebben verzocht het land
verder in te gaan ; zooveel te dringender, daar steeds meer Kelten
overkwamen, altijd uit hetzelfde noordelijk Gallië. Ze noemden zich
zooiets als « Belgae » ; en die « Belgae », toen ze zich goed en
(1) Chambers' Cyclopedia of English Literature.

10

voorgoed hadden neergezet in hun nieuwe land --- dat heet, in
't zuidelijk en vooral zuidwestelijk gedeelte, tusschen Cornwallis en
't huidige Londen —, werden, met degenen die even vöor hen
uit dezelfde Belgische gewesten waren gekomen, « Brythons »,
Britten genaamd. (1)
* *
De Britten waren dus voor een ruim, wellicht voor een
overwegend gedeelte, Belgen, d. w. z. een mengeling van Kelten
en Germanen, zooals ons Belgische land ze toen kweekte.
« Proto-Teutons » hebben sommige geleerden de Belgen genoemd,
daarmee bedoelend Kelten, doorschoten met Germaansch bloed op
grooter of kleiner schaal.
Deze Goidels en Brythons dan waren de menschen, die de
Ouden vonden bij hun eerste bezoeken op de Tineilanden, waar
de Phoeniciërs sinds de 8 e of 9 e eeuw vöör Chr. de vermaarde
delfstof vandaan haalden.
Steeds verder drongen de Kelten door, naar West en naar
Noord ; en hoe meer zij vorderden, des te sterker natuurlijk werd
hun mengeling met de Picten. « They colonized not only Great
Britain, but also the Isle of Man (2), the Western Isles and
(1) Over de Belgen in Groot Britannië worden bijzonderheden vermeld
vooral in : Rhys : « Celtic Britain » ; Elton : « Origin of English History » ;
Wright : « The Celt, the Roman and the Saxon ».
Bij Fórstemann leest men dat hetzelfde bel als in België zit in
« Denderbelle », « Schellebelle », « Belsele », « Bellem ». In Westfaalsche en
Nederlandsche oorkonden is er sprake van « Bele » (to dem Bele, von dem
Bele of Biele) — dus ook « Bielefeld ». Wat beteekent het woord ? In een
Noorsch dialect vindt Fórstemann « bali » : ophooging, van « bala »
ophoogen. Maar 't blijft bij gissingen. Liefhebbers brachten het in
verband met « zich belgen », « verbolgen ».
(2) De naam schijnt in verband te staan met « Menapiërs », een bij
uitstek Belgischen stam, die zich vooral in de laatste eeuw vóór Chr. en de
eerste na Chr. uitbreidde langs de Britsche Zuid- en Westkusten.
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Ireland » En wat die koloniseering beduidde wordt als volgt met
genoeglijken nadruk bevestigd : « They have lasted down to our
own day, and the imaginative and enkindling spirit of their thought,
literature and art, infused into the English nature by intercourse
and amalgamation, have had an intermittent and spiritual influence
on the poetry and prose of England. That influence was sometimes
great as at the beginning of our literature. Sometimes it was but
little, but it always inspired when it came... After king Alfred's
days, and for a very long time it ceased to do more than now
and again to touch England ; but it began to act on us again
at the end of the 18th century ; and at the end of the 19 th.
and the beginning of the 20 th. the Gaelic spirit is doing much
the same kind of work it did in England during the 7 th. and 8 th.
centuries A. D. » (1)
Hier wordt vooral gedoeld op de eigenaardige verschijning van
George Meredith. Deze grootste der hedendaagsche Engelsche
romanschrijvers, hoe grillig ook, toch misschien de mooist
geharmonieerde als man van stevige denkkracht, weelderige
verbeelding en verfijnd gevoel, beweerde steeds zijn gaven te halen
uit zijn Keltischen oorsprong (2).

Maar wij moeten uit de schittering van Meredith's dag naar
de schemeringen van den voortijd terug.
De eerste penvoerende bezoeker, dien de Britten aankregen, zal
wel geweest zijn Pytheas van Massilia (4 e eeuw v. Chr.) . Hij
(1) Chambers' Cyclopedia of English Literature, ed. D. Patrick,

Londen, 1906. I, 1-2.
(2) Zie vooral zijn laatste, nagelaten roman : « Celt and Saxon »
London 1911.
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zeilde tot Thule, waarschijnlijk de huidige Orkneys of Shetlands ;
maar hij kwam niet tot de ontdekking dat het land der Goidels
een eiland was. Zijn boek ging verloren, helaas. Wat we er van
weten is bijeengegaard uit schrijvers, die niet eens Pytheas op zijn
woord geloofden. Toch kon door een bedreven vakman worden
uitgemaakt, dat Pytheas zelf wetenschappelijk ernstiger was dan
zijn belagers, en heden worden zijn fragmenten beschouwd als
zijnde over 't algemeen betrouwbaar. (1)
Pytheas nu bereisde een ruim deel van Britannië. Hij vond
er veel venen en bosschen. Maar in de wouden zag hij groote,
gerooide vlakten, waar schapen graasden en vee. Langs de kust
zelf slingerde een zoom bebouwd land, waar koren groeide. « Dit
koren werd gedorscht niet in open lucht maar in schuren, wijl de
bewoners zoo weinig zonneschijn kregen en zoo veel regen. » Uit
hun koren en hun honing brouwden de Britten « dronkenmakende
dranken ».
Nog in Pytheas' tijd schijnt de Belgische uitwijking naar
Britannië haar chronischen gang te zijn gegaan. Bij 't langzaam
opdoemen der West-Europeesche geschiedenis uit de voorhistorie
zien we aanhoudend nieuwe verhuizingen uit onze gewesten naar
de Britsche.
-

Heeft Pytheas Caer Gwent, « de witte stede », de hoofdstad
der Britsche Belgen bezocht ? Dat is niet te achterhalen, evenmin
als de gegrondheid der sage, dat Caer Gwent zou gesticht zijn
door Ludor Rous Hudibras, 99 jaar voor Rome's ontstaan
(dus 852 v. C.).
(1) Zie Sir E. H. Bunbury : « History of ancient Geography » dl
500 en vlgg.
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Als beter dan een licht vermoeden mag de bewering gelden,
dat Pytheas het verschil heeft opgemerkt tusschen de beide
rassen, die 't Brittenland bewoonden. Toch is de eerste stevige
tekst, dien we daarover bezitten, de paar hoofdstukken van den
krijgsman-schrijver die, wat het groote eiland betreft, met zijn pen
meer voor de wetenschap deed dan met zijn zwaard voor zijn Rome.
Van Caesar's meedeelingen komen ons hier de volgende te pas :
« Britanniae pars interior ab fis incolitur quos natos in insula ipsa
memoria proditum dicunt ; maritima pars ab fis qui praedae ac belli
inferendi causa ex Belgio transierant qui omnes Tere fis nominibus
civitatum appellantur quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt —
et bello illato ibi permanserunt atque agros colere coeperunt »... ( 1 )
Ex his omnibus longe sunt humanissimi qui Cantium incolunt, quae
regio est maritima omnis, neque multum a Gallica differunt
consuetudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et
carne vivunt pellibusque sunt vestiti ». ,(2) En wat den handel
dier Britsche Belgen betreft, heeft Caesar opgeteekend : « Utunter
aut aere aut nummo aureo aut talis ferreis, ad certum pondus
examinatis, pro nummo. Nascitur ibi plumbum album in mediterraneis
regionibus, in maritimis Eerrum, sed ejus exigua est copia... » (3 )
Voornamelijk op Caesar steunt de bekende uitspraak van
Reclus : « Dans la Bretagne insulaire aussi bien que dans la Gaule
du Nord vivaient des Morins, des Rémois, des Atrébates, d'ailleurs
les plus civilisés de sous les habitants de la Bretagne, ceux que
l'agriculture et l'industrie avaient le plus enrichis. » (4)
Hoezeer echter het zwaartepunt der Kelto-Germaansche macht

(1) Caesar : « de Bello gallico » V. 12.
(2) Caesar, ibid V. 14.
(3) Caesar, ibid V. 11.
(4) El. Reclus : « Géographie universelle ». Tome « Grande Bretagne ».
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in de jongste eeuwen voor Chr. binnen 't eigenlijke België lag,
vernemen we alweer van Caesar : « Apud eos (Belgas) fuisse regem
nostra etiam memoria Diviciacum, totius Galliae potentissimum, qui
cum magnae partis harum regionum, tum etiam Britanniae imperium
obtinuerit. » ( 1 )
En vast was dat « Britanniae imperium » geen kleinigheid.
« Hominum est infinita multitudo creberrimaque aedificia, fere
Gallicis consimilia, pecorum magnus numerus. » (2)

Verder weidt Caesar uit over vorm en aard van het land. Hij
is de eerste die ons te zeggen weet, dat Britannië een eiland is ;
want ook Herodotus bekent desaangaande zijn onwetendheid.
Merkwaardig en heelemaal eensluidend met hetgeen we weten
over de Belgische Druïden is 't geen we uit Caesar over de Britsche
vernemen. Maar ongetwijfeld heeft hij 't verkeerd voor, waar
hij meent dat het Druïdendom uit Britannië naar Gallië is
overgebracht. 't Schijnt juist andersom te zijn gegaan. C. Long
in zijn tekstverklaringen bij « de Bello Gallico » heeft er iets
goed-aannemelijks op gevonden, waar hij zegt : « In Caesar's tijd

was het Druïdisme in Gallië reeds aan het tanen ; 't moest er
stilaan wijken voor de meer populaire krijgsmacht, terwijl 't in
Britannië, waar de beschaving niet zoo harmonisch vorderde, zijn
heerschappij langer kon handhaven. »

Al staat er ook toevallig iets over 't oude Brittenland verteld
bij Virgilius en Horatius, bij Propertius en Ovidius, bij Horatius
(1) Caesar, ibid II, 4.
(2) Caesar, ibid V, 12.
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en Strabo, toch is de eerste stem na Caesar, die ons tot luisteren
noopt, die van Tacitus. 't Was toen ongeveer honderd vijftig jaar
geleden dat de eerste Romeinsche legioenen den Britschen bodem
betraden. Het rijk had er zich bevestigd ; veel Romeinen, soldaten
en handelaars, hadden er zich genesteld. Toch brengen Tacitus'
bladzijden niet zooveel nieuws als men verwachten zou, al tellen
ze ook onder de meest schilderachtige die hij ons liet :
... « Ceterum, Britanniam qui mortales initio coluerint, indigenae
an advecti, ut inter barbaros, parum compertum. Habitus corporum
varii, atque ex eo argumenta. Namque rutilae Caledoniam habitantium
comae, magni artus Germanicam originem asseverant ; Silurum
colorati vultus, torti plerumque crines et posita contra Hispania
Hiberos veteres trajecisset easque sedes occupasse fidem faciunt.
Proximi Gallis et similes sunt, seu durante originis vi, seu
procurrentibus in diversa terris positio coeli corporibus habitum
dedit. In universum ta rn en aestimanti Gallos vicinam insulam
occupasse credibile est. Eorum sacra deprehendas superstitionum
persuasione ; sermo haud multum diversus, in deposcendis periculis
eadem audacia et, ubi advenere, in detrectandis eadem formido ;
plus tarnen ferociae Britanni prae f erunt, ut quos nondum longa pax
emollierit. Nam Gallos quoque in bellis floruisse accepimus ; mox
segnitia cum otio intravit, amissa virtute pariter ac libertate. Quod
Britannorum olim victis evenit : ceteri manent quales Galli
fuerunt. » (1)

Willen we Tacitus op een natuurlijke wijze doen aansluiten
bij 't geen we boven van elders vernamen, dan lijdt het al weinig
(1) radius : ( Agricola' IX.
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twijfel of de « Iberiërs » zijn de afstammelingen der oude neolithische
Picten, terwijl zijn Galliërs natuurlijk de Goidels en de Belgische
Kelten moeten wezen.
Van die beide onderscheiden rassen zijn dan ook overblijfselen
in de grafsteden bewaard. Het schedelverschil is opmerkelijk. De
oudste zijn langschedeligen (dolichocephalen) en de jongere
breedschedeligen (brachycephalen). In de tomben der eersten worden
veel grover wapenen en onbeholpener huisgerei gevonden dan bij
de anderen, die flink geriefd waren voor oorlog en vrede. (1)

Een spanne van dramatische ontroering voor de Romeinsche
staatsmacht in 't verre eiland was de verschijning van den
Belgischen Kelt Carausius, een Menapiër, die zich, na tal van
gelukkig geslaagde waaghalzerijen, opwierp als « imperator », en
zich ook handhaafde naast Diocletiaan en Maximiaan, van 287 tot
293. IJverig wordt nog steeds dit merkwaardige leven nagesnuffeld,
vooral met behulp van de muntstukken dragend Carausius'
beeldenaar, en die men zoo talrijk in Britannië nog heden ten dage
ontdekt. Maar moesten we stilstaan bij dezen genialen gelukzoeker,
we konden met onze vertelling vele bladzijden vullen, aan de hand
vooral van zijn jongsten biograaf (2). Enkel weze hier vermeld
dat men nog altijd niet weet of de Menapiër Carausius uit het
huidige België of uit het huidige Holland of uit het huidige Engeland
(1) Volgens Huxley kan men de lijn tusschen beide rassen niet zoo
duidelijk trekken. Maar in hoofdzaak blijven ze toch merkbaar gescheiden,
ook in '# weinige dat ze ons tastbaar achterlieten.
(2) Percy H. Webb : « The Reign and Coinage of Carausius, »
Londen, 1908.
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stamt, een wetenschappelijk ongerief dat het « grootere België »
der Oudheid ons oplevert !
* *
Ten slotte een bezoekje aan de Belgische steden, die op
Britschen bodem verrezen, en die onder 't Romeinsche tijdvak zich
tot bloeiende centra ontwikkelden.
Van alle de merkwaardigste is ongetwijfeld het Caer Gwent,
waarover eventjes boven. De Romeinen achtten « de witte stede »
zoo belangrijk dat zij hun « Venta Belgarum », zooals zij ze
doopten, maakten tot het middenpunt i van zes groote wegen.
« Venta Belgarum » werd aldra de voornaamste stad van het eiland,
met een heel Romeinsch voorkomen, met tempels aan Apollo en
de Concordia, met allerlei militaire inrichtingen en scholen.
De val van 't keizerrijk deerde in niets den bloei van Venta
Belgarum. Zij die in ouden of nieuwen tekst de Arthur-romans
lazen, weten wat 'een rol de stad speelde in die half historische,
half mythische tijden, waarin de strijd tusschen Britten en Sassen
zijn boeiend en bloedig verloop had ( einde 5 e , begin 6 e eeuw) .
Eindelijk zetten de Sassen zich neer voorgoed in 't aloude
Britsch-Belgisch gewest, en Venta Belgarum werd ook hun
hoofdstad van Wessex, onder den naam Winte Caester, straks
Wintan Caester, tot het later Winchester heette. In de bisschoppelijke
hoofdkerk werden veel Saksische koningen gekroond en begraven.
Hoewel nu Londen zijn rasschen groei had ingezet, bleef Winchester
nog eeuwen lang de eenige Engelsche stad, die met de groote aan
de Theems kon wedijveren. Onder de Normandische koningen werd
Winchester vooral een handelsstad, met een Joodsche kolonie, die
't er zoo goed vond, dat de kinderen Israëls erkentelijk spraken
van hun « Jerusalem of England». Als grootste Engelsche wollemarkt
stond Winchester in druk verkeer met Vlaanderen, Holland,
18

Frankrijk. In de 15e eeuw moest het oude Venta Belgarum zich
stilaan voor Londen gewonnen geven, en 't verval vrat steeds voort,
tot Winchester werd de stille $tad met de oude, rustige steegjes
van heden. (1)

Onder de andere steden, met zekerheid door de « Belgae »
Aquae Calidae
gesticht, staan verder vooraan : Hatum Bathuna
het huidige Bath ; en Ischalis, thans tot het kleine Ilchester
—

—

geslonken.
Weinig twijfel heerscht er aangaande Brige, thans Brighton ;
en de haven, die de Romeinen tot hun Portus Magnus maakten,
het Portsmouth van heden. Voor Londen staan de Belgische
kansen soberder, hoewel de Keltische naam « Lunden » een
v ior-Romeinsche geboorte bepleit, en hoewel er, ondanks de vele
bewijzen dat de stad haar oorsprong vindt in de Romeinsche
soldatenbezetting der Theems, nog altijd geleerden zijn, zoo ernstig
als Kemble en Thomas Lewin, die de oude meeping getrouw blijven.

Het is natuurlijk niet uit te maken hoeveel Belgisch bloed er
thans door Engelsche aderen vloeit, en hoeveel Belgisch brein er
schuilt in huidige Engelsche hersenen. Maar teekenend is het wel
dat de hoogste drager der hedendaagsche Engelsche en Europeesche
romankunst zijn keur-Keltische afstamming tot zijn stokpaardje

(1) Zie meer over Winchester in « Winchester, its History, Buildings
and People » published by P. a. C. Wells, Winchester z. j.
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maakte. En vreemd symbolisch mag het heeten dat het oude
brandpunt van 't .Engelsch staatkundig en economisch leven door
Belgen werd gesticht, en dat de eerste steen voor den tempel der
Britsche zee-grootmacht door Belgen zal zijn gelegd.

Oxford, 1915.
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Judith, de eerste Gravin van Vlaanderen.
Dit is een van mijn oudste kennissen. Van trouwen wist ik
toen weinig iaf, van schaken heelemaal niets. En toch kon ik u
vertellen dat « hij Judith, dochter van Karel den Kale, dorst schaken
en trouwde met haar ». Hij was Boudewijn met den Ijzeren Arm ;
en 't aangehaalde zinnetje spelde ik na, meer dan dertig jaar
geleden, uit mijn eerste lagere schoolboek voor Vaderlandsche
Geschiedenis.
Later vernam ik meer van een andere Judith, een heldinne

wereldberoemd, zoo onsterfelijk als de Bijbel zelf. Maar dit is
nooit mijn Judith geworden. Ik bleef mijn Vlaamsche getrouw,
zelfs nadat ik had gemerkt, hoe dit mijn hoogeerwaarden, thans
gezaligden vriend, D r Andreas Jansen, den ridderlijken apostel der
Joodsche, ontstemde, helaas.
Toen ik dan eenmaal van trouwen en schaken meer mocht
vernemen, besefte ik het als plicht, én tegenover mijn Judith én
tegenover mijn eerste vaderlandsch leerboek, te achterhalen wat
er nu verder aan dat stichtende zinnetje vastzat.
Lange jaren bleef de geschiedenis voor mij haar mysterie
bewaren. Té lang dan dat ik niet zelf een idylletje zou hebben
gemaakt, afgekeken op « Beatrijs ». Eerst nu, te midden van dit
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oorlogslawaai, toen ik, in walg voor het heden, weer eens naar
't verleden verhuisde en mij daar verzoende met de dagelijksche
zonden der Middeleeuwsche vechtpartijtjes, om te ontsnappen aan
de verzoeking der doodzonde van dezen monsterkrijg, in daden en
gedachten, — kwamen oude papieren mij fluisteren over Judith
allerlei... Kan ik het helpen zoo de heele idylle is verdwenen ?
Maar betreuren doe ik het niet, want naarmate de sproke verbleekte,
kleurde op de werkelijkheid. Een stukje inderdaad van de sterkste
romantiek uit de sterkst-romantische tijden.

Natuurlijk met een beetje oorlog daarbij. De menschen,
vooral in hun prachtexemplaren, waren steeds jagers voor den Heer,
en steeds ook jaagden ze liefst op wild van 't eigen soort...
't Was de tijd toen de Noorsche Germanen aan onze gewesten
de eerste proeven brachten van hun plunder- en brandschat- en
moordwetenschap. Engeland, de Nederlanden, en 't: groote land der
Franken kregen steeds meer zulke hooge bezoeken ; want die
Noormannen waren beschaafde lui, die hun goden- en heldenzangen
het heerlijkst zongen bij de muziek van jammerklachten, vergulpend
in bloed, en bij de feestverlichtingen van brandende kerken en
kloosterbibliotheken...
Toen nam Aethelwulf, koning van Wessex, een besluit :
In 855 kwam hij naar 't vasteland om met zijn machtigen
Franschen buur een verbond te bepraten, en voor 't verweer der
beschaving van Christus tegen die van Thor den steun van Rome
te vinden.
Een wijs beraad, is 't niet ? Maar, men weet niet 'hoe of wat :
op reis is er veel van zoek geraakt.
Met eer- en feestbetoon werd Aethelwulf bij Karel den Kale
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gehuldigd. Per galakoets reed hij rond door de heerlijkheid van
het land tusschen Loire en Schelde.
Zeer voldaan over den bloei van het vriendenvolk en over zijn
gastheer, die in zijn kas verre van kaal bleek, trok Aethelwulf verder
door, en hij bereikte na vele dagen lastige reis de stad van zijn
groote, maar eenigszins met vreemde dingen doorstoven devotie.
Tot een plan tegen de Noormannen kwam het niet. Tot
voldongen eer voor Aethelwulf wel. Ook het mooiste en het hoogste
en voor Noorderlingen het zeldzaamste viel hem te beurt. Hij mocht
knielen vbór den Paus in persoon, en tot den voetkus werd hij
toegelaten. Om de hooge verrukking voor 't geen dezen dag maakte
tot den schoonsten zijner dagen, schonk hij den H. Vader --- zijn
naam zal geweest zijn Athanasius, 't geen beteekent : hij die niet
sterven kan — of feranden tot levenstocht, zwaarwegend en vol
heerlijkheid van zuiveren goude.
En om zijn onderdanen te noodigen tot het volgen van zijn
koninklijk voorbeeld heeft Aethelwulf te Rome een school gebouwd
en een toevluchtsoord voor Engelsche pelgrims. Eerst na een jaar
kon hij tot heengaan besluiten, en ten afscheid beloofde hij den
H. Stoel een jaarlijksch kado, waarin wij thans nog met onzen
St Pieterspenning ons luttel aandeel betalen.
In heilig weldoen, met politieke bijbedoelingen die men geen
koningen kwalijk neemt, had Aethelwulf zijn geldbuidel zoover
gewaagd, dat hij liefst naar Wessex terug wou weer langs het hof
van Karel den Kale, waar het goed was.

't Werd nu zomer 856. Een groote vriendschap bood hem
't welkom bij Karel, nog verinnigd, wijl een man, die zoolang te
Rome had gepelgrimd en zoo dikwijls den Paus had gezien, nu
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dubbele koestering verdiende om zijn versterkte macht en zijn
verhoogde vroomheid.
Aethelwulf liet zich alles welgevallen en rustte al vertellend
uit van zijn groote reis, die voor een man van zijn jaren, diep
in de vijftig --- toch wel vermoeiend was... En dat hij nu allengskens
dacht op naar huis gaan, naar Wessex, en dat hij graag als
echtgenoote wou meenemen Judith, Karels dochter, die daar stoeide
in de kamer, dertien jaar oud...
Karel verbleekte en verstomde ; maar Aethelwulf kwam van
't Vatikaan, dat zoo dicht bij den hemel lag, en voor de verblufte
vader het zelf goed wist, knikte hij ja over 't lot van zijn dochter.
Was Osburh, Aethelwulf's Engelsche vrouw, toen al dood ?
Ik weet het niet. Degenen die zochten naar sporen van haar vinden
er geen, noch in den tijd der Fransche verloving noch daarna.
Historicus Green, die aangaande Aethelwulf bizonder meedeelzaam
is, weet over 't plan met Judith te zeggen dat het van hooge
staatkundige wijsheid getuigde, en dat « his policy was in advance
of his age. » Met het oog dan op de Noormannen natuurlijk ;
andere menschen die hem last zouden verkoopen waren er immers
niet ?... Ik betreur het voor dit geval eens te meer dat ik niets
ken van politiek, en minder dan niets van haar hoogere moraliteit.
Enfin, nog dienzelfden zomer stond Aethelwulf met zijn
meisje voor Hincmar, aartsbisschop van Reims. En deze heeft zijn
uiterste best gedaan om het huwelijk en de kroning te maken tot
een plechtigheid, waar het verste nageslacht over praten zou.
Aartsbisschop Hincmar mocht er wezen, voor vele dingen. Aan
eerbied voor den bouwer der eerste Reimsche kathedraal mangelt
het mij niet in 't minst. Maar verzwijgen mag ik niet dat hij een
paar keer aan zijn sterke vingeren heeft gelikt, om de tikken die
hij daarop èn van Paus Leo IV èn van Paus Niklaas I ontving.
Van Osburh kreeg Hincmar noch taal noch teeken. Hij zette
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zich dan aan zijn schoonste Latijn « in coronationem Judith Caroli
Filiae », en hij zegende maar door, twee uren aan één stuk, in
een pracht van een kerkvorstentaal, die, waar ze zich buigt tot gebed,
indrukwekkend getuigt dat deze bisschop, die soms wat meer naar
Parijs dan naar Rome keek, ook ditmaal geen haar in de boter
ontwaarde :
« ... Deus, qui in mundi crescentis exordio multiplicandae proli
benedixisti, propitiare supplicationibus nostris, et huic famulo tuo
et huic famulae tuae opera tuae benedictionis infunde ; ut in conjugali
consortio secundum beneplacitum tutlm, af fectu compari, mente
consimili, sanctitate mutua copulentur. Dita eos fructibus sanctis et
operibus benedictis. Fac illos talem sobolem generare, quae ad tui
paradisi pertineat hereditatem. Aperi, Domine, januas coeli et visita
eos in pace. Inriga terram eorum, ut germinet f ructum spiritalem ;
sanctifica eos, qui datus es nobis ex Virgine ; et praesta eis tempora
salutis, quae ante tuum adventum praedixit sanctus Propheta
Johannes, ut hic fideliter credant, et beate viventes vitam et regnum
consequantur aeternum... » (1)

Toen Aethelwulf met zijn vrouwtje thuiskwam, vond hij zijn
heele land in rep en roer. Zijn eigen zonen bleven met hun proficiat
uit. En zijn oudste, Aethelbald, hoe graag die anders een groote
vent was, vond het minder prettig, vijf jaar ouder dan zijn moeder
(1) De volledige Latijnsche tekst, door Hincmar bij deze gelegenheid
geschreven en gesproken, is opgenomen in Dom Martin Bouquet's groote
verzameling : « Recueil des Historiens des Gaules et de la France »,
tome VII, contenant les Gestes des Fils et des Petits Fils de Louis le
Débonnaire depuis l'an 840 jusque 877, avec les Capitulaires de Charles le
Chauve, etc., Parijs, 1749.
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te zijn. Hij achtte daarbij zijn toekomstigen troon in gevaar, en
met bisschop Ealstam en Eanwulf, earldommen van Somerset, twee
durvers als hijzelf, hield hij samenzwering in 't Bosch van Selwood,
om zijn vader 't genot van die tweede lente te gunnen ergens buiten
het land, of althans weg van den troon.
Maar Aethelbald's driftige jeugd verbruide het plan. Onder
't volk werden trouwen gevonden, die meenden dat, ondanks alles,
de rechten van 't vierde gebod niet waren verjaard, en de
Kentenaars kwamen naar Aethelwulf toe om hem te helpen
gewapenderhand.
Talrijk bleken de behoudsgezinden toch niet. Want, hoevelen
ook hun ouden koning genegen waren, de meeste dorsten te meenen
dat de kleine Judith wat veel noten had op haar zang, en dan
nog wel in 't Fransch. Maar wat wil je, 't kind was zoo blij met
haar kroontje, dat ze ook een troon verlangde naast dien van haar
man. Dit nu ging in tegen 't nieuw gevestigd Angel-Saksisch
gebruik. Want een halve eeuw geleên had Eadburge haar man,
koning Brithric, vergiftigd — 't zal bij vergissing geweest zijn.
Maar toch werd, bij wijze van straf met een erfzonde der paleizen,
door de vrijen beslist dat geen koningsvrouw, ook niet de meest
wettige, ooit nog koningseer zou genieten.
Dat klopte heelemaal niet met den droom, dien Judith bij haar
jawoord voor Hincmar had gedroomd... En heur willetje bleek een
wil te wezen, ook al moesten er stukken springen. Want Aethelwulf,
wiens wil nu op zijn beurt een willetje werd --- och, dit moest
ik maar niet als iets bizonders vertellen ! -- liet, om alles in der
minne te schikken, zich welgevallen een halveering van 't rijk, dat
hij zoozeer te sterken had gehoopt : Aethelbald kreeg West-Saksen,
en vader behield voor zich en voor Judith enkel het koninkrijk Kent,
waar men zoo vriendelijk was, mede een troon voor 't meisje te
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timmeren, en waar men haar de welgevallige eerbetuigingen met
zuidelijker bereidwilligheid schonk...

Wat ging er om in Aethelwulf's hart ? Ontwaakte in den man
de wroegende schaamte, of in den vorst het besef van den verzaakten
koningsplicht ?
Een feit is 't, dat hij zijn Judith liet zitten op haar troon, en
dat hijzelf zich steeds meer aan der menschen blikken onttrok. Hij
werd, goed en wel, een leekemonk ; en de twee jaar, die hij nog
te leven had, gingen om in biddende en boetende godsvrucht en
in werken van liefdadigheid. Stilaan geen enkele blik meer voor
Judith. Ze waren alle in schrik ter helle en in hoop ten hemel
gericht... tot ze op deze aarde werden gedoofd in 860.

Judith was nu vijftien jaar, en had zich de laatste twee voor
twintig verveeld. En dat alles ten slotte door de schuld van dien
Aethelbald. 't Was om hem nooit weer te bezien... Lang duurde
't niet of het werd openbaar dat Aethelbald zijn stiefmama tot
beddegenoot had genomen... « Quod licet esset nimis incestuosum,
amanti tarnen non videbatur onerosum ; nec Regis facinus videbatur
Anglicis esse grave, quibus Dei cultus multum erat incognitus... » (1)
Zoo werd hier het hooge treurspel van Sofokles verbanaald
tot een koningsgemeenigheid, waarover het prude Albion niet eens
het ontstichte gelaat heeft gesluierd !
Maar de bisschop van Winchester vond het bepaald een
(1) Op-cit. — p. 208.
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schandaal. Hij ontzag geen kronen -- bravo !
en hevig ging
hij te keer tegen 't overspelige, bloedschendende paar.
Maar hoe schuldiger liefde, hoe driester. Aan, bedreigingen
schijnen de beiden zich niet te hebben gestoord, wijl de wolken
voorloopig niet samenpakten tot een banvloekend donderorkaan.
Zoo kwam het er toe, dat de Hemel zelf zich met de straffe der
ergernis ging belasten. Na twee jaar stierf Aethelbald, plots, door
Gods wrake verbliksemd.

*
Judith was geschrokken, én om 't ontstellend geval, én om
haar dubbel weduwschap, zij, de zeventienjarige. Ze verliet het
paleis en het land, en ze wou vooreerst naar vader en moeder terug.
Of ze te Parijs er 't fijne van wisten vertelt de geschiedenis
niet. Ze werd in elk geval thuis ontvangen met open armen en
met vele tranen van rouwbeklag...
Maar Judith's dubbele zwarte sluier — gun mij deze
beeldspraak-per-anachronisme, als 't u belieft, want feitelijk heeft
ze nooit een gedragen — was doorschijnend genoeg om haar 't een
en 't ander van de buitenwereld te laten ontwaren. In 't eigen
paleis van vader, heel dicht bij haar, had ze gezien een jongen
man, naar ieders oordeel een pracht, en, naar heur eigen indruk,
nogal vriendelijk jegens haar. « Cui nomen Balduinus Ferreus,
filius Odoacri, filii Ingelrami, filii Liedrici, qui dono Caroli Magni
Flandriam primus obtinuit, vultu et corpore multo pollens
robore. » (1)
Laat de geschiedenis nu maar kwaad vertellen over Karel den
Kale en zijn vorstelijke zorgeloosheid, wat zijn Judith betreft heeft
(1) Op. cit. p. Annales Bertiniani, 76.
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hij ditmaal uit zijn oogen gekeken. Misschien niet zoo heel veel
verder dan zijn neus lang was ; maar 'k zou wel eens willen weten
of de angstvalligst-zorgzaamste huisvader het anders zou hebben
gedaan ?
Hij geleidde dan zijn Judith naar 't klooster te Senlis. De
zustertjes beseften wat al eers er aan vastzat, en ze bejegenden
de koninginne der Anglen als een hooge doorluchtigheid...
't Was er goed van eten en drinken, maar ze werd het er
toch niet gewoon. Hoe stiller de kamer, de tuin, de kapel, des te
luider tierde 't binnen in haar van verlangen naar dien Baldwin...
Daarbij, ook naar 't inzicht van vader, was ze enkel voorloopig
hier opgeborgen. De oude tekst immers is duidelijk : « Debito
Reginae honore sub tuitione paterna et regia atque episcopali
custodia servabatur ; donec si se continere non posset, secundum
Apostolum, scilicet competenter ac legaliter nuberet ». (1)
Hoe dikwijls heeft ze gekuierd langs den muur en de haag,
waar het roezemoesde van 't gerucht harer wereld ! Hoe heeft ze

langsheen de heiningen gesleept hare ziel, die ze sussen wou, en
die telkens driester aan 't hunkeren sloeg ! Neen, dat hield Judith,
kleindochter van Adalhart, niet langer uit.

Toen heeft ze, bij 't eerste bezoek van thuis, aan heur broer
gezegd wat heur kwelde. Haar broeder Lodewijk, die alsdan, plots
wellicht, de « stotteraar » ofte « stameraar » is geworden.
Maar hoe treurig ook een boodschapper, een trouw postbode
was hij, tot Baldwin besefte, dat er ginder te Senlis een salamandertje
(1) o. c. « Annales Bertiniani », p. 77.
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zat, dat moest leven in vuur, en dat het bestierf, zoowaar, in de
koelte van 't klooster... (1)

Niet slechts Boudewijn's arm was van ijzer, maar zijn heele
gestel, en zijn hoofd nog het meest. 't Kon alles wel komen tot
wedergloed in de liefde misschien, maar vooralsnog was daarvan geen
sprake. Toch, de waardige kleinzoon van den wikkend--gewiksten
Liederik van Buk aarzelde niet met zijn antwoord.
Maar aldra was daar de briefdrager weer. Judith had zware
vermoedens dat vader niet te vermurwen zou zijn. Hij bleek ten
ander zoozeer op hooge titels gesteld, dat hij dapperheid en al de
rest zeer minnetjes achtte, daarmee bewijzend dat hij ten minste
in iets op zijn tijd vooruit kon heeten.

Daarop vond Baldwin den raad dat, als ''t nu eenmaal met
vader van geen leien dakje zou gaan, het ook wel zonder hem en
veel spoediger kon. Hij zou daar zijn, dien dag. Als Judith nu
zelf maar wou zorgen dat ze gereed stond... En hier komt het
« schaken » te berde, en echt een brokje geanticipeerde Beatrijs.
Maar deze kwam te voorschijn in mansgewaad ; en ze liet zich
door haar held, die ook voor haar een paardje bij had, ontvoeren
naar Lorreinen, bij familie van haar, bij den koning aldaar.

.

*

Karel de Kale vond, in zijn vaderlijken kommer, dat het was
om er grijs van te worden. Maar dat kon hij niet, immers ; en
(1) J. B. Wellekens, onze 18e eeuwsche Vlaamsche dichter, voelde
zich bekoord door 't geval. In zijn « Dichtlievende Uitspanningen » komt
onder de helden- en heldinnenbrieven een voor van « Boudewijn IJzerarm,
den eersten graaf van Vlaanderen aan Judith, de dochter van Karel den
Kale ».
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hij beval dat de heele Fransche Kerk hem zou bijstaan om het
schandstuk, naar koninklijk behooren, met een banvloek te wreken.
En over Baldwin barstte 't los : « ... Filiam nostram Judith
viduam, secundum leges divinas et mundanas sub tuitione ecclesiastica
et regio mundeburde constitutam, Balduinus sibi furatus est in
uxorem... Quem post legale judicium Episcopi regni nostri
excommunicaverunt. Nos, consilio et consensu fidelium nostrorum
communiter confirmamus, ut nemo nostrum hujusmodi hominem in
regno suo recipiat, neque immorari permittat ; sed ad rectam
rationem reddendam et ad poenitentiam agendam, sicut statutum
est, illum redire cogat... »
^

Maar Baldwin, zooals 't gezegde in zijn markeland luidde, was
ook niet onder een hoender gebroed. En, anathema of niet, de
bruidsreis ging over Zwitserland naar Italië. Daar wisten ze Rome

te vinden, en Paus Niklaas I in persoon. En het mooie paar wierp
zich voor Zijner Heiligheids voeten. Ze hebben hem opgebiecht
alles. Het huwelijk immers was voorbereid naar Gods eigen wet ;
aan het « utriusque consensus » ontbrak geen iota, ter contrarie ;
van « impedimenta canonica », wat kon er worden ingebracht ?
En dat er kwestie kon zijn van « viduae raptus », dat was nu
eens heelemaal gelogen. Want Judith zelf zou zich veroorloven, zoo
de H. Vader haar uitspreken liet, met het echt en omstandig relaas
zoo'n grof geweven gerel te ontrafelen. Dat het inderdaad zoo goed
als andersom was gegaan, daarvan konden, zoo 't moest, zwart
op wit, haar minnebriefjes getuigen. Daar had je ook nog haar
broer, die van alles het fijne wist ; maar hij leed aan Mozes' gebrek,
en hij zou, in verhoor bij den Paus, die nog meer was dan Pharao,
tot geen klare verklaring in staat zijn. Alles trouwens wat de
;
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gelieven malkander hadden geschreven brachten ze, ter inzage van
wie 't naar zijn ambt behoefde te kennen, in hun reisteschje mee,
met allerlei fijne offeranden daarbij.

Paus Niklaas luisterde goed, al bevingerend een voor een de
oorkonden der liefde, die niet zoo broos waren als de satijnpapiertjes
van heden. Hij zette zijn gewilligsten bril op ; en van uit Rome
zag hij klaarder dan de Fransche bisschoppen ter plaatse, hoe de
zaak in mekaar zat. En toen, bij 't zelfde onderhoud, de secretaris
met het bisschoppelijk vonnis verscheen ter pauselijke bekrachtiging,
schudde Niklaas, in ontferming over de beide zondaars, zijn oud,
eerbiedwaardig hoofd...
Ze konden gerust op hem vertrouwen. Hij zou aan vader een
brief schrijven. En intusschen mochten ze slapen, wijs en braaf,
op hun twee ooren. Ze wisten niet, met hun beidjes, waar ze
't hadden van dankbaarheid, en beloofden de deugd.

Dan heeft « Nicolaus Episcopus, servus servorum Dei », aan
« Karolo glorioso Regi majori » een lang epistel gezonden : Dat
Judith en Boudewijn het met malkander zoo heerlijk meenden, en
dat vader zich liever schikken zou naar 't geen toch wel de wil
der Voorzienigheid bleek. « Quamobrem Balduinus Praesulatui
nostro preces multimodas fudit, orans et petens obnixe ut
Magnitudinis vestrae per nostram interventionem adipisci gratiam
mereretur »...
Maar 't vaderhart liet zich zoo gauw niet vermurwen. En
andermaal ging naar Koning Karel een pauselijk schrijven : Het
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is inderdaad een zwaar geval. Ook zullen Wij U niet bevelen, maar
Wij durven U smeeken : « provideat solers vestra sublimitas ne
ex hoc deterius adhuc forte aliquid oriatur. Et ita vos cauta
provisione undique temperate, ut moeror cordis vestri procul abigatur,
et circa jamdictum Balduinum usque in finem nequaquam inexorabilis
vel inflexibilis persistatis. » (1)

Ook Hermentrudis, de moeder, werd verzocht het hare te doen ;
en bij den eersten brief aan den koning stak ook een pauselijk
schrijven aan de koningin :
De schuldige Boudewijn, een man zooals weinigen, was vöór
den stoel van Petrus aan 't schreiën gegaan, omdat het hem toch
zoo speet, dat de ouders van zijn aanstaande zoo erg hadden
opgenomen wat heelemaal niet erg was bedoeld geweest : « quatenus
qui se per infelicem culpam a norma aequitatis declinasse non
ambigit, medelam Apostolorum agnoscat, et apud seniorem vestrum
venialem, vobis juvantibus, vigorem obtineat... ». (2)

Van de antwoorden, die toch wel zullen gezonden zijn, kon
ik niets achterhalen. Maar onverdroten nam Niklaas het pleit weer
op, en in een langen zakenbrief aan de bisschoppen, die datzelfde
jaar 863 in synode te Soissons vergaderd waren, kwam het onder
veel andere dingen weeral te voorschijn :
«... Ceterum de Balduino, de quo multa jam scripsistis, sciat
(1) Beide brieven in o. c. pp. 387 en 391. De laatste, zeer uitvoerige
brief gaat ook over andere dingen en is gegeven zonder dagteekening.
(2) a. c. p. 388.
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Beatitudo vestra non nos regulas atque sancta decreta velle
corrumpere ; sed quia ad limina Apostolorum veniens, a nobis se
petiit adjuvari, quamquam nossemus quod filius noster Carolus
gloriosus Rex legaliter posset ei, si vellet, et filiam suam in uxorem
dimitiere, et misericordiae suae gratiam impartiri : tamen non jussa
misimus, sed preces obtulimus... Ne ergo pejus adhuc aliquid oriatur,
intervenientes apud eumdem gloriosissimum Regem filium nostrum
carissimum, quo et ipsius cordis moerorem pellatis, et eidem Balduino
non usquequaque inflexibilis perseveret ; praecipue quoniam
Apostolorum auxilia deprecatus est, et divina praesidia
requisivit. » (1)
*

Intusschen werd Karel ook mondeling bewerkt, want, in
afwachting van zijn antwoord, bleven de beide pauselijke boden,
Rodoaldus Portuiensis en Johannes Ficonensis, aan 't hof ; en ze
wisten te duiden op het gevaar van halsstarrigheid. Boudewijn
immers kon het weleens vertikken, en tegen zijn koppigen
schoonvader de partij der Noormannen kiezen.
Zoo kwam de Kale, na een jaar of wat, tot diplomatischer
stemming : « Concessa Balduino venia, pro qua venerant, cum
epistolis ad Papam praedictum redire muneratos absolvit ».
Toch was 't voorloopig slechts een halve inschikkelijkheid ;
want ze luidde : Laat ze dan trouwen, maar ik wil ze niet zien...
Zoo werd het huwelijk ten jare 863 ingezegend K in
Autissiodoro, (2) coram Franciae proceribus », met allerlei luister,
maar zonder den koning.
*

(1) o. c. p. 388.
(2) Auxerre.
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Judith vond het wel hard ; maar Baldwin voor zijn part meende
dat het nogal schikken kon : « Rex praedictus, ob amorem et
honorem filiae suae Judith, Balduinum comitem Flandriae
auctoritabiliter instituit, eumque, heredes et successores ejus perpetuo
comites nominari mandavit ». Als bruidschat, in leengoed het heele
gewest tusschen Canche en zee en Schelde i
^

Vs''at Boudewijn met den IJzeren Arm voor Vlaanderen deed
dat zal u vertellen de eenige die dat vertellen kan, omdat hij, de
dichter, 't heeft gezien met zijn oog, dat de tijden doorpriemt ook
waar voor de vorschers niets dan duisternis heerscha, en omdat hij
spreken kan daar waar de oudste chronycken nog niet vermogen te
stamelen :
Baudouin Bras de Fer.
La mer s'est retirée enfin, comme à regret.
Un pays rude émerge avec ses terres basses
Et s'enfle et vit — tandis qu'aux horizons se tasse
La multitudinaire et compacte forêt.
Avec ses murs couleur de cendre,
Avec ses murs et leurs arceaux,
S'implante au bord des eaux,
Dans les roseaux,
Le premier bourg construit en Flandre.
Son donjon lourd, vers la mer vaste orienté,
Dresse debout son apreté,
Sous le soleil ou dans la brume ;
De loin it apparait comme une énorme enclume,
Oú se forge la volonté
Du maitre ardent et entêté,
Qui tient en ses mains pleines
Les droits faits de rigueurs, les devoirs faits de haines.
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Baudouin règne et mord férocement.
Mais s'il pressure et s'il obère,
Sitót que souffle, en son pays, la guerr e,
I1 est Gelui qui tout à coup défend,
Avec la fièvre au coeur, avec la rage aux dents,
Tout au long de ses terres,
Les gens.
Plus drus que les flocons de neige
De leur lointaine et rude et givreuse Norvège,
Armés de fer et casqués d'or,
Les Normandy roux, aux muscles forts,
Sont descendus, sur les cotes, en Flandre.
La vie entre leurs mains devient ruine et cendre ;
Its incendíent les bourgs, les Glos et les moissons
La flamme est leur drapeau flottant aux horizons.
Rien ne leur est défense, arrêt, barrière, obstacle
S'ils le pouvaient, ils tueraient Dieu :
Un jour, l'un d'eux planta son rouge épieu
Dans le coeur d'or d'un tabernacle.
Etalons fous des prés blancs et verts de la mer,
Leurs bondissants vaisseaux courent sur les flots clairs ;
De l'un a l'autre bout des tragiques espaces
Le vent et l'ouragan leur insufflent I'audace ;
Its chantent sous la foudre et ne redoutent rien.
Le monde franc, depuis Clovis étant chrétien.
Eux seuls dressent encor, dans la brume atlantique,
Le fulgurant Wahal des grands Dieux magnétiques,
Ma?tres du pole ardent et du subtil éclair,
Its ont le culte ancien implanté dans leur chair,
Et quand, à coups d'épée, ils saccagent les vignes
D'un combat rouge, ils croient qu'Odin même désigne
Quelles grappes de vie, it leur faut tordre et broyer.
Leur haine et leur fureur, on les voit flamboyer,
Partout. Its vont et vont ; tuent et disparaissent ;
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Its mènent l'aventure et la fortune en laisse ;
Its s'attaquent aux rois autant qu'à leurs vaisseaux.
La cité prise et morte, ils regagnent les eaux,
Entassant pêle-mêle, au hasard, sur les rives,
De lourds coffrets d'argent et des femmes captives.
Printemps, été, automoe, hiver,
Le comte au bras de fer
Les harcelait, avec astuce et lage.

Connaissant tous les bords de son pays mauvais,
11 les poussait et les captait en des marais.
Ruse, to étais speur de son courage.
II t'employait pour les abattre et pour régner,...
Autant que le comte au long col, Régnier,
II attisait en lui le feu des convoitises.
I1 se fill allié, fut-ce aux Normands,
Si son père, le roi, si sa mère, l'Eglise,
Avaient contrarié son appétit flamand,
Qui s'exaltait à prendre
Chaque an, un coin nouveau pour sa terre : la Flandre.
Et qu'importe qu'il fut larron, tueur, bandit,
Si le premier, avec ses deux mains acharnées,
Il a serré le nceud des destinées
Autour du coeur de son pays.
ii fut sa pensée ápre, en ces heures d'épreuve,
Oú le monde sentit ¡'Europe ardente et neuve
Remplacer Rome usée, et soudain tressaillir,
'fête au soleil, vers l'avenir.
La Flandre, it la voulait belle comme un royaume.
Il en aimait la mer, les bols, les clos, les chaumes,
Les nuages, le ciel, la brume et les grands vents ;
Et son donjon armé, qui lui semblait vivant,
Surgissait à ses yeux vers la butte éternelle,
Tant pour sa gloire à lui que pour sa garde à elle. (1)
(1) Emile Verhaeren, « Les Héros ».
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En Judith ? Ze werd een echt Vlaamsche moeder van
struische kinders. En vader kwam zoo heerlijk bijgedraaid, dat
hij reeds van 't eerste peter wou zijn ; van Baldwin, die later,
uit liefde voor grootvader, zichzelf, ondanks zijn prachtigen haarbos,
den Kale betitelde.

Daar heb je nu de geschiedenis van onze Judith, de eerste
gravinne van Vlaanderen. 't Is waar, 't is geen heiligenleven. Maar
alles kwam toch flink in orde, niet ? Daarbij, ook de Joodsche
was geen santinne ; en 'k durf het maken tot een open vraag of
zij, met al heur heldhaftigheid, wel voor een peulschilletje meer dan
de onze bezat van 't geen er alles 'noodig is om een wereld faam
te veroveren.
De Joodsche heeft, in een uur van benarding, een stout stuk
bestaan. Maar Judith, dochter van Karel den Kale
heeft het Vlaamsche stamhuis geschapen ;
heeft, onder 't oog van haar ijzeren man, en van een
Voorzienigheid, die welgevallig-zegenend neerzag, het wiegje
geschommeld van een vrije Vlaamsche volk ;
en heeft, als 't u belieft, voor haar historische taak, een brevet
van den Paus ontvangen. Want het blijft nu toch heuglijk en
deugdelijk waar, dat ons Vlaanderen een hoogsteigen kind is van
der Pausen wereldbeheerschenden wil ; en die zal wel mede er voor
zorgen dat het kindje behouden blijft. Amen.
Scheveningen, 1 91 7.
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Een Engeisch Volkslied op den Slag
der Gulden Sporen.

In « A Glance at the Soul of the Low Countries », staat
blz. 29 een kleine belofte geboekt, waarvan ik me kwijten moet.
Het geldt « the Song on the Flemish Insurrection ».
Het lied komt voor in den schaars verspreiden, en hier te
lande wel zoogoed als onbekenden bundel « Political Songs of
England, from the reign of John to that of Edward II, edited and
translated bij Thom. Wright, of Trinity College, Cambridge » (1) —
Verder werd het overgenomen o. a. in Ritson's a Ancient Songs »
en in Böddeker's « Altenglische Dichtungen ». Wright legde de
hand op het voor ons zoo merkwaardig gedenkstuk in het British
Museum. Daar berust het onder de handschriften, als M. S. Harl.
n° 2253 fol. 73 v° of the Reign of Edward II. Dit handschrift
(1) London, Camden Society, 1839 pp. 187 195.
-

39

dagteekent van de 14 e eeuw, en is afkomstig uit de abdij Leominster,
Herefordshire. (1)
De taal is Zuid-Engelsch ; de versvorm werd bestudeerd door
Schipper in zijn « Englische Metrik ». (2)
't Is duidelijk dat het lied 6f in dezen zijn gevestigden vorm,
6f in een voorloopigen, ontstaan is onmiddellijk na de gebeurtenissen
daarin bezongen ; althans heel zeker voor Zierikzee (1304) want
van dezen slag wordt niets vermeld ; van toen af trouwens ging
't getij aan 't keeren. Ondanks telkens weer herhaalde Vlaamsche
voordeelen, en ondanks de hulp der Engelschen, die een beetje te
laat en een beetje dunnetjes kwam, begon de Groeninger wapenglans
stilaan te tanen.
Deze Song is des te merkwaardiger, daar hij de eenige
episch-lyrische uiting is, door de toenmalige literatuur over de
vermaarde Vlaamsche zegepraal opgeteekend. In onze eigen taal
hebben we uit dien tijd niets anders dan de Excellente Chronicke
en 't verhaal van Lod. van Velthem, in zijn « Spieghel Historiael ».
Aantrekkelijk voor de schare was dit Engelsch gedicht, echt
een vertolking van de vreugde, in den Engelschen handelsgeest
gewekt door de Vlaamsche overwinning, die het land van Yper
en Gent moest vrijwaren voor Fransche overheersching en moest
openhouden voor Engelschen invloed. Deze was in de jongste jaren
snel geklommen, vooral sinds 1299 en 1300 koning Edward I in
Vlaanderen verblijf hield en ook Brabant bezocht, waar zijn dochter
Margaretha hertoginne was.
(1) De jonge Vlaamsche geleerde, Dr A. Goris, vond in het « Chronicon
Adae de Usk », — uitgegeven door Sir Ed. Maunde Thompson, in 1885 —
de parodie a Passio Francorum secundum Flemingos », komisch op
evangelieteksten bewerkt. Hij drukte het stuk over, voorzien van een
inleiding, in D. W. en B., 1926, nr 7.
(2)- I, 303.
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Na den grooten slag van 11 juli 1302 zonden de Vlamingen
dan ook bericht naar den Engelschen Koning :
Ten Coninc van Inglant was geseten (1)
Dat tie Fransoyse waren gesceten, (2)
Den bode heeft hi wel ontfaen ;
Ende dede daer gebieden saen :
Dat men die Vlaminc deliberere
Al Ingelant dore van alre dere. (3)

Aan deze Vlaamsche boodschap zal, meer dan waarschijnlijk,
het Engelsch gedicht zijn ontstaan te danken hebben.
Al de gebeurtenissen, in den « Song » vermeld, zijn historisch :
Van den, eersten onraad in Brugge tot de gevangenzetting van
'sGraven zone Robrecht, te Parijs ; met daartusschen-in toespelingen
als die op den Anti-Paus, door Philips den Schoone opgezet in
zijn verbolgenheid over Bonifacius' befaamde bulle « Unam
Sanctam ».
Nog in een ander opzicht is de inhoud merkwaardig ; dit
lyrische brok geschiedenis brengt ons immers ook een teekenend
geval van volkerenpsychologie : Hoe gruwelijker de vijand wordt
toegetakeld, des te blijder natuurlijk het lied en het leed-vermaak.
En toch, onze Vlamingen, die hun kerelsliederen dichtten en daarmee
bewezen wat ze in het volkslied vermochten, voelden zich door hun
weergalooze zegepraal niet zoo bijzonder bezield, wijl de Engelschen,
die tegenover 't gebeurde veel nuchterder stonden, den jubeltoon
aansloegen bij monde van een begenadigd volkspoëet, die dan ook
in zake ruwheid van zeden hartelijk meevoelde met zijn volk en
zijn tijd.
Hebben we hier voor onze respectievelijke geschiedenis een
(1) Bekend gemaakt.
(2) Vertrokken.
(3) Van al wat hen deerde. — Uit Lod. Van Velthem : Spieghel
Historiael IV' Boek Cap. 43.
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oorkonde van belang, naar den vorm is het stuk zoo merkwaardig,
dat zijn literaire beteekenis, in 't oog gehouden wat het volkslied
in Engeland zoowel 'als elders in Germaansch Europa toen leverde,
moeilijk te hoog kan worden aangeslagen. De boven aangemerkte
grofheid van zeden wordt hier als 't ware omdoezeld door literaire
bedrevenheid. Wat een gezonde speling van volkshumor, wat een
springlevend rhythme, wat een rijmenweelde, en wat een inslaande
zetten ! Wat een behendigheid ook, om in ieder van die lange
strophen tweemaal zoo'n sympathischen greep te doen, voor den
oogenblikkelijken indruk zoowel als voor 't bestendigend geheugen,
met dat kortere vers, waarbij dan de zanger, die voorzeker zijn
speelman bijhad of meteen zelf de vedel hanteerde, de telkens weer
joviaal terugkeerende streek niet mocht vergeten.
^

* *
Een paar verklarende nota's zullen wellicht voor velen niet
overbodig wezen, en gaan dan ook hier voorop :
Strophe 8 : « Par la poule Dei » beteekent letterlijk : door
den strot van God, of liever nog : Door den muil Gods. Zie
Gode f roid, in V° gole.
Sesoyne : zal wel een verbastering wezen voor Suziane :
dat gedeelte van Perzië, dat, als provincie van keizer Alexanders
rijk aldus werd geheeten naar Suza, de hoofdstad.
-- De slotverzen willen duidelijk een voorspelling zijn. Ze
bedoelen : Frankrijk moet in het Vlaamsch geval niet op Engeland
rekenen. Wel integendeel : het lied waarschuwt dat Frankrijk in
den eerstvolgenden Engelschen koning een sterken vijand zal vinden.
Dat kwam niet uit : Edward II (1307-1327) huwde met Isabella van
Frankrijk, en was te zwak om tegenover het buitenland op te treden.
Maar Edward III (1327-1377) ontketende in 1337 tegen 't land
van zijn moeder den Honderdjarigen Oorlog.
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1.

Lustreth, lordinges, bothe yonge ant olde,
Of the Freynshe-men that were so proude ant bolde,
Hou the Flemysshe-men bohten hem ant solde
upon a Wednesday.
Betere hem were at home in huere londe,
Then for to seche Flemmysshe by the see stronde,
Wharethourh moni Frenshe wyf wryngeth hire honde
ant singeth weylaway !

2.

The kyng of Fraunce made statuz newe
In the lond of Flaundres, among false ant trewe,
That the commun of Bruges ful score con a rewe
ant seiden amonges hem
Gedere we us togedere hardilyche at ene,
Take we the baili f s by tuenty ant by tene,
Clappe we of the heve4es an oven o the grene,
ant caste ne y the fen. »

Voor degenen, die niet zoo vlug omkunnen met Oud-Engelsche
teksten, diene de volgende vrije overzetting :
Luistert, heerschappen, jonge zoowel als oude,
1.
't Is over de Franschen, de 'stoute en de boude,
En over de Vlamingen, dat ik u wil onderhouden,
't Is gebeurd een Woensdag.
Beter was 't den Franzosen te huis in hun landen
Dan op hun wandeling langs de Vlaamsche stranden.
Nu zitten hun vrouwen te wringen haar handen
En zuchten wee en ach.
2.

De Koning van Frankrijk verscherpte zijn wetten ;
Geen Vlaamsche trouw kon zijn Fransche sluwheid beletten.
Maar dat begon te Brugge kwá bloed te zetten,
En daar ging het parool :
« Laat ons allen eendrachtig sterkte krijgen ;
We zullen de baljuws bij dozijnen leeren zwijgen,
Hun hoofden op stadsplein aan de pieken rijgen,
En ze smijten in de riool. »
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3.

The webbes ant the fullaris assembleden hem alle,
Ant raakeden huere consail in huere commune halle,
Token Peter Conyng huere kyng to calle,
ant beo huere cheventeyn.
Hue nomen huere rouncyns out of the stalk,
Ant closeden the toun withinne the walle ;
Sixti baylies ant ten hue maden a-doun falle
ant moni another sweyn.

4.

Tho wolde the baylies, that were come from Fraunce,
Dryve the Flemishe that made the destaunce
Hue turnden hem ayeynes with suerd ant with launce,
stronge men ant lyht.
Y telle ou for sothe, for al huere bobaunce,
Ne for the avowerie of the kyng of Fraunce,
Tuenti score ant fyve haden Cher meschaunce
by day ant eke by nyht.
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3.

De wevers en de volders vergaderden allen,
Ze sloegen raad in hun kameraadschappelijke halle,
Ze kozen Pieter de Coninck, tot ieders gevalle,
Om hun leidsman te zijn.
Ze namen hun paarden uit de stallen,
Ze sloten de stad af binnen de wallen ;
Tachtig baljuwen kwamen te vallen
Op 't wraakfestijn.

4.

Maar de Fransche baljuwen, die tegenhaaiden,
Joegen achter de Vlamingen, die oproer zaaiden.
Doch de kerels flink met de zwaarden maaiden
Ook zonder riddervaan.
Ik zeg u voorwaar, met al dat pralen,
En al dat van hun machtigen Koning talen,
Mochten vier honderd Franschen hun ziel binnenhalen,
Dien dag, bij zon en maan.

5.

Sire Jakes de Seint Paul y herde hou hit was ;
Sixtene hundred of horsmen asemblede o the grass,
He wende toward Bruges pas pur pas,
with swithe gret mounde.
The Flemmyshe y- herden teile the cas ;
A-gynneth to clynken huere basyns of bras,
Ant al them to-dryven ase ston doth the glas
ant fellen hem to grounde.

6.

Sixtene hundred of horsmen hede ther here fyn
Une leyyen y the stretes y-styked ase swyn ;
Ther hue loren huere stedes, ant mony rouncyn,
thouch huere oune prude.
Sire Jakes ascapede by a coynte gyn
Out at one posterne ther ne solde wyn,
Out of the fyhte hom to ys yn,
in wel muchede drede.

5.

Sieur Jacques de St. Poll hoorde 't vertellen...
Zestien honderd ruiters zou hij bestellen,
En inderhaast naar Brugge snellen
met zijn talrijk heer.
Maar bij de Vlamingen begon 't geval te lekken ;
Aan 't klinken sloeg 't bronzen onraadsbekken :
't Was de oproep om de vijanden te nekken
Steendood ter neer...

6.

Zestien honderd ruiters, eedlen en fijnen,
Lagen, in de straten gekeeld gelijk zwijnen ;
Bij hun rossen zei de Vlaming : ge zijt de mijne.
Zoo viel de trots...
Sieur Jacques ontsnapte door looze treken
Langs de achterdeur van een wijnkroegkeuken ;
En hij is in één adem naar zijn Frankrijk ontweken
Den Vlaamschen knods.
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7.

To the kyng of Fraunce y-herde this, anon
Assemblede he is dousse pers everuchon,
The proude Earl of Artoys ant other mony on,
to come to Paris.
The barouns of Fraunce thider conne gon
Into the paleis that paved is with stop,
To jugge the Flemisshe to bernen ant to slon,
thourh the flour-de-lis.

8.

Thenne seide the kyng Philip, « , Lustreth nou to me,
Myn earles ant my barouns gentil and fre,
Goth, faccheth me the traytours y-bounde to me kne
hastifliche ant blyve,
Tho suor the Earl of Seint Poul : « Par la goule Dei,
We shule facche the rybaus where thi wille be,
Ant drawen hem wilde hors out of the countie
by thousendes five. »

7.

Toen de Fransche Koning dit alles hoorde,
Sprak hij tot zijn twaalf pairs de schoonste woorden.
De eedie graaf van Artois zond om zijn consoorten.
« Naar Parijs » klonk 't devies.
De baroenen van Frankrijk kwamen er henen,
Naar 't paleis, zoo rijk geplaveid met steenen,
Om te beramen hoe men de leeuwen zou kleenen
Door de fleur-de-lis.
Koning Philips redevoerde... 't Begon he m te duistren...
Mijn ridders, mijn baroenen, wilt naar mij luistren
.

Gaat, haalt mij de verraders, gebonden in kluistren ;
Haastig aan 't werk.
Toen zwoer per la goule Dei de Graaf van St. Polen
We zullen ze krijgen, de rabauwen, waar ze ook dolen,
En ze trekken met wilde paarden . uit hun holen
Vijf duizend sterk.
,

.
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9.

« Sire Rauf Devel, sayth the Earl of Boloyne,
Nus ne lerrum en vie chanoun ne moyne,
Wende we forth anon ritht withoute eny assoygne
ne no lyves man.
We shule flo the Conyng ant make roste is loyne ;
The word shal springen of him into Coloyne,
So hit shal to Acres ant into Sesoyne,
ant maken him ful wan. »

10.

Sevene earles ant fourti barouns y- tolde,
Fiftene hundred knyhtes proude and swythe bolde,
Sixti thousent swyers amonge yunge ant olde,
Flemmishe to take.
The Flemmishe hardeliche hem come to yeynes ;
This proude Freinsshe eorles, huere knyhtes and huere
A-quelleden ant slowen by hulles ant by pleynes [sweynes
al for huere kynges sake.

9.

Sieur Rauf Devel, sprak de ridder van Boonen,

Nus ne lerrum en vie chanoun ne moyne,
Laat ons dadelijk beginnen, zonder verschoonen,
Geen man blijft gespaard.
Wij zullen de Coninck tot asch laten smeulen ;
De mare zal vliegen tot ver boven Keulen,
Tot Acres en tot de streek van Seseulen,
Een roem zijner waard.
10.

Zeven graven en, goed geteld, veertig baroenen,
Vijftien honderd ridders met hooge blazoenen,
Zestig duizend man, oude en jonge koenen,
Moesten Vlaanderen slaan.
De Vlamingen kwamen ze welgezind tegen,
Al die Fransche graven en ridders gedegen,
Die langs heuvlen en weiden hun legerplaats kregen
Onder 's konings vaan.
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11. This Frenshe come to Flaundres so liht so the hare ;
Er hit were mydnyght hit fel hem to care ;
Hue were loht by the net so bryd is in snare,
with rouncin and with stede.
The Flemmishe hem dabbeth o the het bare
Hue nolden take for huem ramsoun ne ware ;
Hue doddeth of huere hevedes, fare so fit fare,
ant thoreto haveth hue nede.
12. Thenne seith the Earl of Artois « Y yelde me to the,
Peter Conyng by thi nome, yel thou art hende an fre,
That y ne have no shame ne no vylté
that y ne be noud ded. »
Thenne swor a bocher « By my leauté !
Shalt thou ner more the kyng of Fraunce se,
Ne in the toun of Bruges in prisone be,
thou woldest spene bred. »

48

11.

Zoo liepen de Franschen naar Vlaanderen als hazen...
't Werd middernacht toen ze merkten, de dwazen,
Hoe ze waren geraakt in de Vlaamsche mazen
Met man en ros.
De Vlamingen stropten dicht nu de netten ;
En ze groetten telkens, bij 't hoofdenpletten,
Met hun zwaren knods.

12.

Toen smeekte de Graaf van Artois : Ach, doe me niet sneven,
Gij die heet Pieter de Coninck, ik zal u geven
Al wat gij wilt, maar laat me toch leven,
Sla me niet dood !
Toen zwoer daar een slachter : Wees niet bange,
Niet lang zult gij naar uw Franschen koning verlangen,
En evenmin houden we u in Brugge gevangen,
Want dat kost brood !

13.

Ther by were knulled y the put-falle,
This eorles ant barouns ant huere knyhtes alle,
Huere ledies huem mowe abide in boure ant in halle
welle longe.
For hem mot huere kyng other knyhtes alle
Other stedes taken out of huere stalk.
Ther hi habbeth dronke bittrere then the galle,
upon the drue londe.

14.

When the kyng of Fraunce y-herde this tydynge,
He smot doun is heved, is honden gon he wrynge,
Thourhout al Fraunce the word bygon to springe ;
wo wes huem tho !
Muche wes the sorewe ant the wepinge
That wes in al Fraunce among olde ant y ynge :
The messe part of the lond bygon for to synge
« alas ! ant weylaiwo ! »

13.

Daar werden ze allemaal in den dieperik gelaten,
Die graven en baroenen en ridders verwaten...
Hun vrouwen zaten te schreien, zoo lang verlaten
in haar eenzaam nest.
In hun plaats hoeft nu de koning andere vazallen
En andere paarden uit andere stallen.
Wat heeft Sire gedronken bittere galle
Uit het droog Vlaamsch gewest !

14.

Toen den Franschen koning zijn oogen opengingen,
Zakte zijn hoofd, en hij zat zijn handen te wringen.
Over heel Frankrijk ging een rouwmare zingen :
Wee dien Vlaamschen dag !
Jammerlijke droefheid ging aan het klagen
Heinde en verre, onder jongen en ouden van dagen ;
Waar men ook wijide, men hoorde gewagen
Van wee en van wach !
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15.

Awey, thou yunge pope ! whet shal the to rede ?
Thou hast lore thin cardinals at thi meste nede
Ne keverest thou hem nevere for nones kunnes mede,
for sothe y the telle.
Do the forth to Rome to amende thi misdede ;
Bide gode halewen hue lete the betere spede :
Bote thou worche wysloker, thou loset lont ant lede
the coroune wel the felle.

16.

Alas, thou seli Fraunce, for the may thunche shome,
That ave fewe fullaris maketh ou so tome ;
Sixti thousent on a day hue maden fot lome,
with eorl ant knyht.
Hereof habbeth the Flemyshe suithe god game,
Ant suereth bi Seint Omer ant eke bi Seint Jame,
Yef by ther more cometh, hit falleth huem to shame
with huem for te fyht.
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15.

En gij, jonge Paus, hoe zult gij 't nu halen ?
U verlieten in uw nood al uw kardinalen :
Gij krijgt ze niet terug, wat gij ook mocht betalen,
Ik zeg het u schoon.
Ga naar Rome om daar uw misdaden te boeten
Bij de goede heiligen : 't zal uw lot wat verzoeten,
Want niemand wil u nog als Kerkehoofd groeten,
Weg is uw kroon.

16.

Helaas, gij mooi Frankrijk, wat moet gij u schamen,
Dat door een handvol drommels van ambachts-Vlamen
Uw zestig duizend mannen er onder kwamen
Met ridder en heer.
De Vlamingen vierden victorie op alle tonen ;
Ze zwoeren bij St Omaar en St. Jaak, hun patronen :
Wij slaan, mochten de Franschen zich nog vertoonen,
Ze nog duchtiger neer.

17. I tell ou for sothe, the bataille thus bigon
Bituene Fraunce ant Flaundres, hou hue weren fon ;
Vor Vrenshe the eorl of Flaundres in prison heden y-don
with tresoun untrewe.
Yef the Prince of Walis his lyf habbe mote,
Hit falleth the kyng of Fraunce bittrore then the sote ;
Bote he the rathere thereof nelle do bote,
wel sore hit shal hym rewe.

17.

'k Heb 't u naar waarheid verteld ; dus moet ge 't weten :
Zóo tusschen Frankrijk en Vlaanderen begon de veete ;
Ook werd de Vlaamsche prins te Parijs in 't gevang gesmeten
Bij snood verraad.
Moest hij zich aldus aan den Prins van Wallis vergrijpen,
De Koning van Frankrijk : weldra zou hem alsem rijpen,
En we zouden algauw hem in 't harte nijpen,
Dien onverlaat.
Soest (Utrecht) 1918.
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Over de Divina Commedia

hij Dance's b e eeuwfeest.
(1921)

Nu zoovele oogen op 't oude Ravenna staren ; nu de of ficieele
gezanten van 't geruïneerde nieuwe Europa naar de ruïne van
't oude Europa gaan om te erkennen dat er maar één blijvende
grootmacht is, die van den geest ; nu de zonen van gestorven
keizerrijken, genezen van klatergouden waan, zich spoeden om den
nooit stervenden keizer van het woord te verheergewaden ; nu de
vaandelen van al die volkeren, die vochten vijf jaaii lang om malkaar
te vernielen, voor 't eerst weer samenscharen in zielezusterschap,
en buigen voor de reddende schoonheid, betaamt het dat ook wij,
op onze wijze, weer eens naar Dante gaan.
Wie over Dante wil meepraten, moet hem gelezen hebben, en
wel den heelen Dante, en wel in 't oorspronkelijke. Dus niet enkel
« De Hel », maar de heele Commedia, en de Vita Nova, en het
Canzoniere, en het Convito, en de Vulgari Eloquio en de Monarchia.
Heeft men dit gedaan, rustig en aandachtig, dan kan men alvast
een heeleboel uitleggers en verklaarders wandelen zenden. Ten
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minste zoo men voor zichzelf de eerste voorwaarde tot Dante-inzicht
en onmiddellijke Dante-aanvoeling vervult : nl. zoo men in
't Katholicisme is opgevoed, en zoo men van zijn geloof een normale
kennis heeft. Het is inderdaad verbazend, hoeveel overbodigs voor
een Roomsch intellectueel wordt gegeven zelfs door de beste
Dantologen, al heeten die nu ook Scartazzini of Toynbee. Iemand
die zijn ouden « dobbelen » Catechismus goed in 't geheugen heeft,
kan zich de weelde van menigen glimlach veroorloven bij de
uitstallingen der Dante-geleerdheid.
Maar wijl Dante's Commedia nog zooveel meer en zooveel
anders is dan een geloofsbelijdenis, moet ook de katholieke student
zich over zijn « Sesama » geen begoochelingen maken, en zal er
nog lang allerlei stof tot studie blijven.
Denk maar vooreerst dat zes eeuwen --- zeshonderd jaar intens
West-Europeesch leven ! ons van Dante scheiden. Denk daarbij
dat Dante allerminst ontsnapt aan den grooten regel : hoe genialer
en hoe universeeler des te persoonlijker, des te dieper ook wortelend
in zijn eigen bodem en in zijn eigen tijd. Deze dwaler naar den
lijve door heel Italië, deze dwaler naar den geest door 't heelal,
was en bleef een dertiendeeuwsch Florentijn.
Wie zich de moeite niet wil getroosten door te dringen in de
scholastiek, wie 't niet over zich krijgt zich in te werken in het
politieke en sociale leven van het toenmalige Florence, doet eigenlijk
beter, van Dante af te blijven, of zal toch zeker nooit in gemoede
kunnen getuigen, dat hij met eigen oogen de grootheid en de
schoonheid van « Dante's dichterschap » heeft aanschouwd.
-

Intusschen is 't zeker, dat zich in den jongsten tijd hier te
onzent honderd menschen aan de Divina Commedia, ---- 't is
Commédia, hoor, en niet Commedia ! hebben gezet, tegen vroeger
één. Dat is verheugend. Maar nu zou 'k eens willen weten hoevelen
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er daaronder zijn, die de allereerste voorwaarde vervullen om Dante
te begrijpen, die zich nl. een duidelijke voorstelling vormen van
de drie rijken, zooals Dante zich die verbeeldde, of liever zooals
Dante ze verzon, toch weer aanleunend bij de wetenschap van zijn
tijd om er zijn verbeeldingen in vast te leggen.
'k Geloof dat het goed is daarover wat te vertellen :
Uit den chaos riep de Almacht haar schepping te voorschijn ;
den aardbol in 't midden als de pit in de vrucht ; en om den aardbol,
die stilstaat, de kringende sferen der negen hemelen. Daarboven
hangt het onbewogen Paradijs, verblijf van Gods engelen en heiligen.
In dien tienden hemel dan, het Paradijs of het Empyreum,
bracht Lucifer het tot een revolutie. De opstandeling werd met zijn
bende uit het Paradijs verjaagd en neergeploft, door al de hemelen
heen, tot de verst-verwijderde plaats van de Godheid, tot het
middenpunt onzer aarde. 't Was een vreeselijk schouwspel. Als een
vervaarlijk aeroliet kwam het monster in 't gezwirrel van de andere
duivelen op onzen bodem terecht. Er stormde een rilling van afschuw
door het heele aardelij f . Kop omlaag drong Lucifer in haar schoot ;
de stof middenin verschoot, weg van hem zoover als 't maar kon,
en stoof trechtervormig uiteen. Ook aan de oppervlakte zag het
er voortaan heel anders uit : Langs den kant waar de Satan gevallen
was, het zuidelijk halfrond, zakte de bodem in, en al de wateren
der oceanen vloeiden er heen. Langs den overkant, het noordelijk
halfrond, was nu alles ineens vasteland geworden, met enkel nog
wat meren en stroomen er in. Uit het midden van de zeeën, op het
punt waar de Satan was neergekomen, rees nu een eenzame berg,
de opeenhooping van de stof, die uit het binnenste der aarde voor
de duivels was weggevlucht.
Zoo zag er dan voortaan onze aarde uit, vöor ze nog met
menschen bevolkt werd. Straks zou God den top van dien berg,
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midden in 't water gelegen, en dichter bij de hemelen dan al de
rest van onzen bodem, omscheppen tot Aardsch Paradijs. Later,
na onzen eigen val, zouden de menschen hun weg vinden naar de
vastelanden. Juist in 't midden op de bewoonbare oppervlakte zal
eenmaal Jerusalem worden gebouwd, en op gelijken afstand van die
stad staan aan de grens van 't Noordelijk halfrond, langs 't Westen,
de aloude zuilen van Hercules, en stroomt, langs 't Oosten, de
Ganges...
Dien Septemberdag 1313 had balling Dante in 't graf van
zijn keizer Hendrik VII ook zijn laatste aardsche hope neergelegd.
De inkeer was gekomen, en voorgoed. Nu vestigde de dichter zijn
oogen op de eeuwigheid. Sinds meer dan elf jaar zocht de zwerver
een uitkomst, die de wereld hem niet geven zou. Onder 't vruchtelooze
zoeken had hij veel gedacht en geleerd, gestudeerd in de boeken
en in de menschen. In zooveel jaren eenzaamheid had hij al het
weten van zijn tijd in zijn duldend, maar toch steeds hopend,
heldenhoofd getast. En 't was zijn fierheid, in schrijven en spreken
aan heel Italië te laten zien wien zijn moederstad had verbannen.
Maar de dichter in hem ? Het grootste en het beste in hem ?
Met den inkeer tot het eeuwige kwam ook zijn dichterschap weer.
En nu stond daar vóór hem weer het wonderbaar gezicht van het
slot der « Vita Nova », en weer straalde vöör hem de heilige wijding
van zijn dichtersgelofte : « Ik zag dingen, welke mij deden besluiten
niet meer over de gebenedijde te spreken, alvorens ik op een
waardiger wijze over haar zou kunnen handelen... Indien het Hem,
door wien alles leeft, behaagt dat mijn leven nog eenige jaren dure,
hoop ik van haar te zeggen, wat nooit van eenige Vrouwe gezegd
werd. En daarna moge het Hem, die de Heer aller hoofschheid is,
behagen, dat mijne ziel henen ga om de glorie harer Vrouwe te
zien, dat wil zeggen, die gebenedijde Beatrice, die verheerlijkt
;
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schouwt in het aangezicht van Hem « qui est per omnia saecula
benedictus. »
't Zal in 1300 geweest zijn dat Dante zoo schreef. En thans,
in 1313, al inkeerende tot zichzelf, keerde de balling, vergrijsd in
lijden en studie, ook terug tot den dag van 't ontzaglijk visioen :
Goede Vrijdag, 25 Maart, 1300. Halverwege tusschen Jerusalem
en Gibraltar, op Italiaanschen bodem, staat Dante in het sombere
woud, thans 35 jaar oud, maar met de wijsheid en de wetenschap
van zijn vijftigste jaar. Door alles heen waren zijn troostende
vrienden gebleven zijn Bijbel en zijn Virgilius, zijn Cicero en zijn
Boethius, zijn Thomas van Aquino en zijn Siger van Brabant, zijn
Alfraganus en zijn Giacchino. Met al die wetenschap zal hij op
zijn beurt, gelijk zooveel anderen, de drie Rijken bezoeken, en
geleerdheid uitstallen. Maar hij is tevens de groote Minnaar, de
groote Dichter en de groote Profeet, en hij zal zijn reis ook doen
om Beatrice te vieren, om zijn heele hart in een luide biecht uit
te spreken, en om zijn zending te verkondigen aan het zoekende
menschdom.
Met den Bijbel zet hij in, want in zijn eerste terzinen zijn
't vóor alles Bijbelherinneringen, uit Psalmen en Profeten : « Quia
hora est jam nos de somno surgere » en « ut cognoscamus in terra
viam tuam, » en « ego dixi in dimidio dierum meorum : vadam ad
portas inferi » ; en « ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem
sanctum tuum et in tabernacula tua » en « idcirco percussit eos leo
de silva, Iupus ad vesperam vastavit eos, pardus vigilans super
civitates eorum. »
Geen uitkomst uit het woud van zijn driften : hoe zal hij ook
aan die beesten ontsnappen, om op te gaan den berg van licht ?
In den hemel waken drie vrouwen over hem : de Lieve Vrouwe,
die voor hem Gods barmhartigheid heeft verworven ; Lucia, wier
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naam immers « licht » is, en die de « gratia illuminans » of
« praeveniens » verbeeldt ; en Beatrice, voor Dante steeds de
« gratia efficiens ». En die drie zorgen er voor dat Virgilius optreedt
om Dante, die niet recht naar den hemel mag, te leiden langs den
omweg van hel en vagevuur.
In dat eigenste donkere woud ligt de ingang der hel. En de
tocht zet in...
De Hellepoort, met het beroemde opschrift, staat wagenwijd
open. Ze komen in de voorhal. Dante ziet weinig, maar hoort gezucht
en gekreun. Mits goed te kijken wordt hij een rennende menigte
gewaar. 't Zijn de voormalige engelen, die bij Lucifer's oproer
onzijdig bleven, en de schimmen van menschen, die, karakterloos
en laf, het neutrale voorbeeld volgden. Nu loopen ze achter een
vlag, en voortdurend worden ze gestoken over hun naakte lijf door
wespen en horzels en wormen. De hemel wil niet hooren van hen,
en de hel weigert ze eveneens.
Dante en Virgilius komen aan den Acheron. Van verre reeds
ontwaart Dante de massa schimmen, die zich verdringen om in de
boot van duivel Charon te geraken. Hoe Dante zelf over den vloed
komt weet hij niet : Een aardbeving. Dante bezwijmt, en, als een
donderslag hem weer opwekt, staat hij met Virgilius aan den
overkant van den stroom. Deze eerste hellekring is de Limbus, het
verblijf der reine zielen, die de aarde verlieten zonder in Christus
te hebben geloofd. Zoo hoort hier Dante veel kindergeschrei, en
verder onderscheidt hij een paleis, het verblijf van helden en wijzen
der Oudheid. Hier woon ik, zegt Virgilius. 't Gezelschap is blij
dat hij wederkeert. Homerus, Horatius, Ovidius, Lucanus komen
hem tegemoet. En Dante mocht een oogenblik de zesde zijn !

Ze dalen af tot den tweeden kring. Bij den ingang staat Minos :
de hellerechter van voorheen, die nu ook al duivel is geworden. In
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al dat geraas geeft hij 't zwijgers-voorbeeld. De steeds toestroomende
verdoemden vernemen bij hem hun adres door het aantal kronkelingen
van zijn staart ; minder diep of dieper moeten ze naar gelang van
hun zondensoort : krankheid, dierlijkheid of boosheid.
De beide bezoekers krijgen een geweldigen tocht in 't gezicht :
een wervelwind, die de schimmen drijft in kringende slierten. 't Zijn
de wellustigen, de zondaren door het vleesch ; als blaren worden
ze, twee en twee voortgejaagd. Eén paar blijft eventjes voor Dante
stilhouden, Paolo en Francesca, die voor alle eeuwen verhalen van
hun zonde, gevolg van Fransche romanlectuur. Als dood valt Dante
neer ; want ook hij heeft baldadig druk meegedaan.
Virgilius helpt hem, om door te gaan tot den derden hellekring :
't Is 't gewest van striemenden sneeuw- en hagelregen ; onder de
wacht van Cerberus, den vratigen hellehond, boeten hier de
gulzigaards in vermageringskuur.
Aan den ingang van den vierden kring staat Plutus. Die heeft
onder zijn heerschappij de vrekken en de verkwisters : twee legers,
telkens weer oprukkend tegen malkander ; de een met rotsen, de
ander met vaten, wier stinkende inhoud door het aanbotsen
voortdurend wordt verspild, onder scheldgetier.
De vijfde kring is 't moeras van de Styx :. hierin zit het laatste
en ellendigste soort van de zondaars door krankheid : de nijdigaards
en de grammoedigen ; al vechtend gaan ze steeds op en neer, en
het water bobbelt van hun heftigheden en hun achterklap.
Flegias brengt de bezoekers over 't moeras. De boot wordt
aangeklampt door een Florentijnsche kennis : maar Virgilius stoot
hem terug in het slijk, bij de andere honden.
Daarmee zijn we gedaald 't einde 't rijk van de zondaars door
krankheid. De zondaars door dierlijkheid huizen in de vuurhel : de
stad van Dite, omgeven door een gloeienden muur. De duivelen

58

verdedigen hun vesting, en verzetten zich tegen 't binnentreden der
nieuwsgierigen. Ook de Furiën komen aanzetten ; Medusa dreigt
Dante met versteening. Maar daar komt een engel ter hulp, en die
opent de poort.
Een kerkhof : de zerken liggen open, laaiende vuurkuilen, die
eerst na 't Laatste Oordeel zullen gesloten worden. Deze zesde
kring straft met zijn vuur degenen die 't licht van de rede hebben
misbruikt : de godloochenaars-epicuristen. Wat al kennissen van
Dante hier ! Farinata degli Uberti, de gibellijnsche held van
Florence, rechtop in zijn graf, met zijn armen gekruist, minachtend
al dat gespuis ; Cavalcanti, de vader van zijn vriend Guido ;
kardinaal Ubaldini, keizer Frederik II, « toch altijd nog een
gentleman ».
Bij 't uitgaan van den zesden kring slaat de stank van den
zevenden hun zoodanig door den neus, dat Dante vooreerst achter
den rechtopstaanden zerk van Paus Athanasius moet verademen.
Van af den zevenden kring, wordt het ingewikkelder, naarmate
de trechter al meer versmalt. Hier zijn drie afdeelingen ; de
geweldplegers tegen hun evennaaste, die tegen zichzelf, en die
tegen God. De heele kring wordt bewaakt door « Kreta's schande »,
den menscheneter Minotaurus. De geweldenaars van 't eerste slag
zitten in den Flegeton, een stroom van bloed, dien ze eenmaal zelf
vergoten. Maar dit bloed kookt en dampt. Willen degenen, die
heelemaal onderduiken, even een luchtje scheppen, dan mikken op
hen de Centauren, die steeds langs den dijk op en neer draven. Door
een van hen, door Chiron, worden de bezoekers beleefd te woord
gestaan, en op den rug van Nessus doorwaden ze de rivier naar
de tweede afdeeling van den zevenden kring.
Dit is een Bosch vol knoestigen miswas. In de dorre blaren
nestelen gruwelijke harpijen, die de twijgen doorbreken. Vanwaar
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die kreten hier ? vraagt Dante. Trek eens een twijgje af, antwoordt
Virgilius. Daar vloeit bloed en daar schreit een klacht. In die
stronken huizen de zielen van hen die zelfmoord pleegden. Ook na
't Laatste Oordeel zullen die zielen niet in hun lichaam weerkeeren.
Maar dan wordt het als een jas opgehangen aan de takken van hun
boom.
De derde afdeeling van den zevenden kring is een gloeiende
zandwoestijn, waarop langzaam neerregenen linten van vuur. Een
smalle weg geeft Dante een doortocht langs een beek uit den
Flegeton, tusschen twee hooge dijken, als de Vlaamsche te Kadzand.
Over dat zand loopen te braden, door die vuurlinten omstrikt, de
geweldbedrijvers tegen God en tegen de natuur. Onder de
Sodomieters vindt Dante zijn, ouden meester Brunetto Latini.
Dieper en steiler dan de vorige afgronden is de weg naar den
achtsten kring. De Flegeton raast de diepten in, en Virgilius ziet
geen kans om Dante naar omlaag te brengen langs die rotsgevaarten.
Dante werpt een koord, dat hij om de lenden draagt, naar beneden,
en op die boodschap komt uit de donkere diepte het monster Geryon,
dat de beiden op zijn rug verder voert.
De achtste kring is de meest ingewikkelde der heele hel : 't is
dan ook het rijk der bedriegers. De cirkel is doorgroefd met tien
verticale valleien « malebolge », « kwade buidels ». Met dezen
kring zet de derde en laatste afdeeling der helle in : die van de
zonde uit echte boosheid.
In de 1 e bolgia zitten de verleiders. Ze worden gegeeseld door
scherp-gehoornde duivels.
In, de 2 e liggen de vleiers zich te wentelen op een vaalt van
mest en drek.
In de 3 e huizen de verkoopers van geestelijke ambten. Die wil
Dante van dichterbij zien ! De rots is doorboord met een menigte
;
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nauwe gaten : daarin zitten de simonieters gestopt, het hoofd naar
omlaag. Langzaam zinken ze dieper. Bij velen steken de voeten of
de beenen nog uit, en ze laaien als toortsen. Paus Niklaas III, die
ook aan 't zakken is, hoort Dante Italiaansch praten, en, op de stem
af, vraagt hij, de verdoemde : Ben jij het, collega Bonifacius ?
De 4e bolgia is die der valsche profeten, waarzeggers en
wichelaars. De zoogezegde lezers in de toekomst loopen met het
hoofd op de schouders omgedraaid, hun rug besproeiend met hun
tranen.
De 5 e bolgia herbergt de ambtenaars, die in vadsigheid het
staatsgeld opstrijken en de bevolking knevelen. Meer dan om 't even
waar, is hier de Breughel in Dante aan het woord. De zondaars
liggen te koken in ziedende pek. Telkens trachten ze als kikkers
naar boven te komen om even te verademen. Maar daar staan
de koddigste duivels met hun harpoenen gereed. Daar wordt
zelfs muziek bij gemaakt... Een der duivels is zooeven in de soep
gebuiteld en Virgilius en Dante, die anders hier niet zoogauw
konden wegkomen, maken van de gelegenheid gebruik, dat de
drenkeling wordt opgevischt, om zich dieper te laten afglijden.
In de 6 e bolgia schuifelt voort de trage processie der huichelaars,
die schier bezwijken onder den last van hun looden kapmantels,
van buiten verguld. Hun stoet sliert over de vastgespijkerde lijken
van Kaï fas en de andere leden van 't Sanhedrin.
Luidruchtig gaat het er toe in de 7e bolgia : daar ondergaan
de dieven, en al degenen die hun ziel verkochten aan de stof, hun
gedaanteveranderingen : ze worden doorboord door slangen, zoodat
ze zich in allerlei figuren van slangmenschen kronkelen, dan weer
vergaan tot asch, maar dadelijk weer verrijzen.
In de 8 e bolgia zitten de slechte raadgevers, de omstrikkers
met leugen-welsprekendheid. Ze loopen gehuld in vlammende
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zwachtels : Ulysses is onder hen, en ook Guido da Montefeltro,
van wien Dante geloofde, dat hij van den Paus bij voorbaat voor
zijn strooptochten absolutie ontving.
In de 9 e bolgia worden tweedrachtzaaiers, scheurmakers en
ketters aan stukken gereten. Ze loopen rond met uitpuilende
ingewanden. Wel groeien hun wonden dicht, maar daar is telkens
weer een duivel om ze open te kerven. Mahomed voert de reeks
aan. Onder hen gaat ook Bertrand de Born, de trobador ; hij draagt
zijn hoofd in zijn handen als een lantaarn voor zich uit.
De 10e bolgia is bevolkt met grossiers in 't vervalschen van
handelswaar en wetenschap. Ze lijden aan gruwelijke huidziekten.
en hun waterzuchtige buiken stuwen ze voort, zich almaardoor de
huid openkrabbend, en bijtend naar malkander als razende honden
Zoo staan nu de beide bezoekers vóór den laatsten kring, den
put in 't midden der « malebolge ». 'Dante hoort een vreeselijk
hoorngetoet, en hij ziet de reuzen staan, wachters bij den put, die
boven den rand uitsteken als hooge torens van een citadel. Ze
spreken Araabsch, en meenen 't eigenlijk zo o, kwaad niet : een
hunner neemt de beide pelgrims in zijn hand en zet ze zachtjes in
de diepte neer.
In den tienden hellekring is geen vuur. 't Is hier alles ijs. De
vlakte van de Cocytus-wateren, bevroren door 't gezwaai der zes
vleugelen van Lucifer, die, toen hij hier neerviel, zijn best deed
om er weer uit te geraken, maar dadelijk met zijn onderlijf vastvroor.
We zijn dan eindelijk in de diepste hel, in den kring der
verraders. Hij is verdeeld in vier : de Caïna, naar Caïn, voor de
verraders van verwanten ; de Antenora, naar den Trojaan Antenor,
voor de verraders van land en volk ; de Tolomea, naar Ptolomeus,
voor de verraders van vrienden ; de Giudecca, naar judas, voor de
verraders van weldoeners. Allen zitten vastgevroren, blauw van de
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kou, en klepperend als ooievaars, dieper of minder diep, naar de
zwaarte van hun verraad.
In de Caïna stoot Dante bij vergissing tegen een dier
vastgevroren koppen. Die slaat aan 't schelden. Uw naam ? vraagt
Dante. De kop zwijgt. Dante pakt hem bij zijn nekvel, en daar
blijft een bosje van de verdoemde haren tusschen zijn vingeren
steken. De andere brult van woede en pijn, maar zijn naam zegt
hij niet. Nu roept een van de buren het uit : 't Is Bocca degli
Abbati — de verrader van de Florentijnsche Welfen op het slagveld
bij Montaperti !
Een van minder gram humeur smeekt Dante om hulp : Breek
toch eventjes de ijsprikken van mijn oogleden weg, dat ik een
oogenblik mijn tranen hun vrijen loop mag laten. Goed, zegt Dante,
als ik uw naam vernemen mag. ik ben Frate Alberigo, die twee
van zijn naastbestaanden op een voorgewend verzoeningsfeest
vermoordde. En Dante gaat verder, ondanks het hartverscheurend
gekrijt, zonder zijn belofte in te lossen : « 't Was hoffelijkheid
jegens hem vlegel te zijn ».
In de Antenora zit er een te kluiven aan 't achterhoofd van
een ander, zoodat de bovendste kop als een kap is op den ondersten.
De vreter, alvorens tot Dante te spreken, vaagt zijn mond af met
het haar van zijn buit. Ik ben Ugolino, en mijn prooi is aartsbisschop
Ruggiero. Ik ben verdoemd om verraad, maar hij is er nog erger
aan toe, om den hongerdood, dien hij mijn onschuldige kinderen
deed sterven onder mijn oogen in den toren.
Almaar verder schuifelend over het ijs naderen de bezoekers
de Giudecca. Daar zit nu eindelijk de reus der Helle, Lucifer ;
en ze huiveren al van verre voor 't ijzig gezoef van zijn
vleermuisvlerken en voor de akelige hymne : Vexilla regis prodeunt
inferni.

63

Hij zit daar, zooals hij nederplofte, kop onder, door het ander
halfrond. Drie koppen heeft hij : een roode, een gele en een zwarte,
en zijn zes oogen kwijlen etter en bloed. Tot zijn borst, het
middenpunt van hel en aarde en wereld, zit hij in de ijsrotsen, en
elk van zijn drie muilen knauwt een verrader : de middelste, judas,
die zijn God verkocht, en de andere, Brutus en Cassius, die Dante's
dierbare Romeinsche keizerrijk staken naar 't hart.
De hellevaart is uit. Nu toont Virgilius wat hij kan, ook in
het sport. Met Dante aan zijn hals glijdt hij langs de haren van
Lucifer over de monsterborst. En halverwege keert hij zich heelemaal
om — de totale bekeering — ten einde, naar de wetten der zwaartekracht nu te klimmen door 't zuidelijk halfrond. Als op een ladder
stijgt hij met zijn vracht langs de borstels van. Lucifer's onderlijf en
beenen. In een soort spelonk zet hij Dante neer en blaast eventjes
uit. Dan stijgen ze beiden verder, langs de spiraal, waardoor heen
Lucifer binnenviel, en die nu een murmelende beek is geworden.
Ze komen uit langs den kant van den oceaan, in de reine lucht,
op 't halfrond waar geen menschen wonen, aan den voet van den
Paradijsberg, thans den Louteringsberg. De sterren tintelen, de zee
trilt onder 't eerste morgenrood. 't Is Paaschmorgen thans. Christus
verrezen ! En Dante verrijst met hem.
.

De Paradijsberg van vroeger is nu sinds de stichting van
't Christendom de Louteringsberg geworden. Ook hij heeft negen
kringen ; of liever een voet, zeven ommegangen en een top. Die
top is 't voormalige Aardsch Paradijs.
Bij hun aankomst uit de krocht zien ze langs het strand een
grijsaard wandelen, die den toegang bewaakt. 't Is Cato, van Utica,
dezelfde die bij Virgilius de rechter was en de bestuurder van de
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rechtvaardigen in het Eliseum. Na gegeven uitleg mogen beiden
verder, maar Dante moet eerst aan den oever een riethalm plukken,
zinnebeeld van zijn deemoed, en zich daarmee omgorden ; ook moet
hij zorgen voor zijn aangezicht, dat de sporen draagt van zijn
helletocht, en hij moet zich wasschen met morgendauw.
Zoo wandelen de beiden nu voort langs het strand, al zoekend
den weg die naar boven leidt. Daar onderscheiden ze op zee een
naderend licht, en straks zien ze op de voorplecht van een schip
een witstralenden engel. 't Is de stuurman der zielen, die bestemd
zijn voor 't Vagevuur. Ze vertrokken van de algemeene
verzamelplaats, de monding van den Tiber, en nu komen ze hier
aan, al zingend a In exitu Israel ».
Een van de reizigers valt in Dante's armen. 't Is Casella, de
Florentijnsche toondichter. In zijn vreugde zingt hij een van Dante's

canzonen, door hem getoonzet : « Amor che nella mente mi ragiona »,
en al de zielen van de boot dringen rondom den zanger saam. Neen,
zegt Cato, geen talmen hier, de reis gaat verder door. En elk spoedt
naar zijn bestemming. Zoo smal is het opgaande pad dat Virgilius
en Dante het niet zoo makkelijk vinden : wat een verschil met de
hellepoort !
Nu komen ze in 't Voor-vagevuur met zijn vier afdeelingen :
Vooreerst de slachtoffers van den kerkelijken ban, die om hun
berouw door God in genade werden ontvangen. Dertig maal den
duur van hun excommunicatie moeten ze hier rondloopen zonder
hooger op te mogen. De zielen dringen in verbazing rondom Dante :
want hij is geen schim ; hij geeft schaduw af ! Na een praatje
met den blonden, schoonen Manfred, bereiken de wandelaars, langs
het steile pad, de tweede a f deeling ; die der talmende tragen, die
tot het laatste knipke hun boete en hun bekeering hebben uitgesteld.
Hier vindt Dante den luisten piet van heel Florence, den ouden
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Belacqua, die, in plaats van zijn muziektuigmakersberoep te
behartigen, zich enkel de moeite getroostte, vóor zijn deur te hurken
en zijn leus te verkondigen : De ziel wordt wijs al zittend en al
rustend.
In de derde afdeeling van het Voor-vagevuur verwijlen degenen,
die uit hun zondig leven door gewelddadigen dood zijn weggerukt,
maar die nog de tijd werd gegund om hun geest in 's Heeren handen
te bevelen. Ze zingen het « Miserere », en sommigen spoeden naar
Dante toe, wijl ze vernemen dat deze bezoeker nog op aarde
terugkeert, en ze geven hem boodschappen mee voor hun familie,
beden om aflaten. Onder hen herkent Dante dichter Sordello, een
stadsgenoot van Virgilius ; en onder zijn bezieling zingt Dante
hier zijn beroemde weeklacht over Italië, dat door eigen schuld
« een herberg van ellende » werd.
Zoo wordt het stilaan avond ; Sordello leidt de reizigers naar
de bloemenvallei, in de vierde afdeeling van het Voor-vagevuur.
Daar zit het vol van vorsten, die om hun politieke zorgen hun
eeuwige belangen verwaarloosden, maar ten slotte toch berouwvol
uit dit leven scheidden. Ze zingen het « Salve Regina » en, nu
de schemering invalt, hun avondgebed ; « Te lucis ante terminum ».
We zijn hier op den berg in de uiterste zone waar de dampkring
der aarde nog invloed heeft. Ook Satan durft hier nog rondwaren
om zielen mee te rukken. Daar schuifelt zoowaar weer de slang,
die Eva destijds verleidde. Maar ze wordt al spoedig verjaagd door
het zwaard van twee lichtgroene engelen.
Dante slaapt, en hij droomt dat hij door een arend wordt
opgenomen tot boven den top van den Louteringsberg,, tot den
Voorhemel dus. Bij zijn ontwaken is hij inderdaad een heel eindwegs
gevorderd. Zijn beschermheilige Lucia heeft hem met Virgilius
gebracht tot vóor de poort van het eigenlijke Vagevuur. Daar zit
,
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de engel--poortier ten troon. Drie treden leiden tot hem : de eerste,
die der belijdenis, doorschijnend marmer ; de tweede, die van
't berouw, donker en gebarsten ; de derde, die; der voldoening, rood
porfier. De engel, die de macht van den biechtvader heeft, draagt
sleutels en zwaard : den zilveren sleutel van 't onderzoek, den
gouden sleutel der vrijspraak : met beide opent hij de poort, maar
hij grift vooreerst met zijn zwaard op het voorhoofd van dit
menschenkind zeven p's ( Peccatum) , een voor elke hoofdzonde,
een voor elk der zeven vagevuurskringen.
Zoo treedt Dante door de poort. « Te Deum » bruischt hem
in de ooren, de zang, waarmee elke nieuweling wordt begroet.
De eerste omgang is die der hoovaardigen. Traag doen ze hun
ronde, al kreunende bukkend onder zware steenen. Toch zingen
ze zachtjes het « Pater noster », en aanhoudend staren hun oogen
op hun gaanpad of op den rotswand : in prachtige bas-reliëfs zijn
daarin uitgehouwen historische voorbeelden van hoog- en deemoed.
In den stoet ontwaart Dante onder meer Cimabue.

Op de helling naar den tweeden omgang scheert een
engelenvleugel langs Dante's voorhoofd ; weg is de eerste p, en
de andere verbleeken een beetje.
Die tweede kring is uitgehouwen in gele rots. In kleuren van
't zelfde geel wandelen hier de nijdigaards rond, ze zingen « Beati
pauperes spiritu » en broederlijk houden ze malkander vast, want
hun oogen zijn met ijzerdraad dichtgenaaid. Maar des te opener
getuigt hun mond, en wat moet Dante hier niet alles vernemen over
de « wolven » van zijn geboortestad, en over de « honden », de
« vossen » en de « zwijnen » der Arno-steden' !
Weer verdwijnt een p van Dante's voorhoofd, en hij stijgt
met zijn geleider naar den derden kring. Plots klampt hij zich aan
Virgilius vast, benauwd als hij is door den dikken rook. We zijn
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op den omgang van de gramschap. Hier leert men zingen om de
beurt, door den stikwalm heen, het « Beati misericordes » en het
« Agnus Dei ». Al stijgende naar den vierden omgang, bij 't gezang
ici », wordt Dante gewaar dat hij van de derde
van « Beati pacifici
p wordt verlost. Nu komen ze als in een circus, waar 't een
aanhoudend rennen is : de straf van de tragen, niet meer uit luiheid
als in het Voor-vagevuur, maar uit lustelooze zorgeloosheid. Ze
stuwen elkander voort, in angst om te laat te komen, en steeds
gauwer hollen ze verder.
't Is 't einde van den tweeden dag op den Louteringsberg, en
Dante valt weer in slaap. Ook heeft hij weer een droom Een
afzichtelijk wijf verandert in een heerlijke vrouw, die hem wil
verleiden ; maar Dante weerstaat, en de sirene wordt door Lucia
verjaagd. De droom verzinnebeeldt den overgang naar de hoogere
kringen : in de lagere immers werd het gebrek aan liefde gestraft,
in de hoogere zal overdadige, verkeerd bestede liefde en lust worden
geboet.
Op den vijfden omgang vindt Dante de gierigaards aan handen
en voeten gebonden liggen, en met hun aangezicht naar den grond.
Ze klagen « Adhaesit pavimento anima mea ». Onder hen ligt ook
Paus Adriaan IV. Dante wil knielen naast hem. Neen, zegt de Paus,
dat is hier uit ! Ik ben zonder meer een vrekkig zondaar die boet.
Wat verder ligt Hugo Capet, die veelmeer dan om zijn eigen
beproeving bedroefd is om wille van al zijn slechte nazaten, vooral
dengene die nu regeert, Philips den Schoone.
Ineens doorvaart den berg een schudding, en het « Gloria in
excelsis » klinkt op. Een ziel wordt verlost ; en 't gelukkige toeval
wil dat het dichter Statius is, die nu vraagt om in 't gezelschap
der beide hem onbekende reizigers hooger op te klimmen : Zie naar
de beide p's op dat voorhoofd, zegt Virgilius, op Dante wijzend :
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Deze is het « parvus puer », de Marcellus van mijn voorspellende
droomen !
En Statius gaat aan 't praten met Dante. Hij vertelt wat hij
alles aan Virgilius verschuldigd is : niet slechts zijn dichterschap,
maar ook zijn christendom. Na zooveel schoons verzoekt Dante met
zijn slimsten lach, dat Statius hun gezel nog eens goed zou bekijken.
En Statius herkent zijn weldoener !
Nu stijgen ze gedrieën naar den zesden omgang, dien van de
gulzigaards. Al die schimmen zijn vreeselijk mager. In hun nijpenden
honger en dorst dringen ze naar den lokkenden appelboom en naar
't heldere bronwater, al zingend « Domine, labia mea ». Maar geen

is 't vergund ook maar even te proeven. Onder die martelaars herkent
Dante, mits heel goed toe te zien, zijn afgemagerden vriend, den
smulgragen dichter Forese Donati. 't Verwondert Dante wel een
beetje dat Forese, die het toch nog al bont ,maakte, al zoo hoog op
den berg zit. Ja, zegt Forese, met mij is 't gauw gegaan, want
voor mij bidt mijn Nella steeds door, de beste vrouw van heel
Florence — eigenlijk de eenige goede. Uit dienzelfden mond
verneemt Dante nog meer nieuws : Corso Donati, Forese's broer,
die Dante hielp verbannen, zal loon naar werken krijgen en een
brutalen dood sterven. En verder op dezen omgang ontwaart Dante
de schim van Paus Martinus IV, die zich den witten wijn en den
paling uit het meer van Bolsene al te lekker liet smaken.

De zesde p wordt van Dante's voorhoofd weggevaagd, en de
drie maken zich op naar den zevenden en laatsten omgang, dien
der wellustigen. In het louterend vuur ziet Dante o. a. rondloopen
den Boloneeschen dichter Guido Guinicelli, den vader van den
« dolce stil nuovo », en den Provencaalschen Arnault Daniel,
zooveel als den grootvader van dien zoeten nieuwen stijl. Nu zingen
allen hier 't zelfde lied : « Summae Deus clementiae ».
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Verder dringt ge niet door, gebiedt een engel, die het « Beati
mundi corde » zingt of ge moet zelf door het vuur. Dante durft
het niet aan, maar Virgilius port hem op : Kom, 't is het einde der
beproevingen, en aan den overkant van dien vlammenmuur wacht
u Beatrice. Op 't voorbeeld van beide zijn geleiders waagt nu Dante
de vuurproef. Iets vreeselijks. Om af te koelen had Dante zich wel
willen werpen in kokend glas. Maar Virgilius houdt er den moed
in. « Het lijkt me, fluistert hij, of ik reeds haar oogen zie. » Dante
volhardt. Hij dringt door den vuurgloed heen. Daar klinkt hem in
't oor het « Venite, benedicti patris mei ». De laatste p is van zijn
voorhoofd weg.
Intusschen is 't weer avond geworden. Rustig legt Dante zich
te slapen als een geitje tusschen twee herders. Grooter en helderder
dan ooit ziet hij de sterren flonkeren. Straks sluimert hij in, en hij
droomt van Lea en Rachel, en' van de weelden die hem wachten den
volgenden dag. Als hij oprijst, zegt hem Virgilius, die straks moet
heengaan wijl hij niet verder meemag, plechtig vaarwel, en haalt
hij voor den uitverkorene te voorschijn een kroon en een mijter.
Zoo staat daar nu Dante te prijken op den top van den
Louteringsberg, vlak voor een beek. Over die beek bloeit en zingt,
in eeuwige Lente, het Aardsch Paradijs. Aan den overkant wandelt
een heerlijke vrouw, Matelda ; ze plukt bloemen, en ze zingt. Nu
spreekt ze de drie reizigers toe : gij staat voor de Lethe, zegt ze,
voor den stroom die alle zonden doet vergeten ; en, voortgaande
aan haar taak, zingt ze verder het « Beati quorum tecta sunt
peccata ». Naarmate ze voortwandelt houdt Dante, langs deze zijde,
gelijken tred met haar. Hij ziet op. In de verte komt opdagen een
schitterweelde van licht en geluid. Het vizioen is daar ! Datzelfde
vizioen, dat zijn Vita nova bekroonde, en dat hem besluiten deed
te zwijgen tot hij= waardig spreken kon. Nu spreekt hij zooals wellicht
nooit op aarde uit enkele menschenkracht gesproken werd.
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Daar naderen zeven gouden kandelaren, als zeven gouden
boomen zoo zwaar ; 't zijn die uit St. Jan's openbaring ; en op de
eereplaats gaat het H. Sacrament des Altaars. « Hosannah » klinkt
het voortdurend. In 't licht van die kandelaars komt een schaar
blanke zielen mee. Daarop volgen, twee en twee, vier en twintig
grijsaards, met leliën bekranst, en zingend : Gezegend gij onder de
dochteren Adams ! 't Zijn de vier en twintig boeken van 't Oude
Testament. Nu is de beurt aan 'vier wonderdieren, gekroond met
groen. Ze hebben elk zes vleugels staan, vol oogen ; alweer gelijk
St. Jan ze zag. 't Zijn de vier Evangelisten. Op hen volgt de griffioen,
half arend en half leeuw. 't Is Jezus--Christus met zijn twee naturen.
De arend is goud, en de leeuw. gaat in 't wit der onschuld, gemengd
met het rood van het lijden. Die griffioen trekt een soort Romeinschen
tweeraderwagen, de H. Kerk. `Langs den kant van 't rechterwiel
stappen drie vrouwen : een witte ( het geloof) , een groene (de hoop) ,
een roode ( de liefde) . Langs den kant van 't linkerwiel stappen
vier vrouwen in 't purper der kardinale deugden : een der vier,
de voorzichtigheid, leidt de andere ; daartoe heeft ze drie oogen :
goeden raad, goed oordeel, goed bevel.
Achter den wagen komen twee grijzaards : een met een zwaard,
St. Paulus ; en de andere is St. Lucas. Weer vier mannen volgen
in schitterende kleeren en lichtende bloemen : de schrijvers der
nieuwrtestamentische brieven : St. Pieter, St. Jacob, St. Jan en
St. Juda. Daarnaast, nogmaals St. Jan, als wandelend in den slaap,
het vizioen van zijn openbaring. Nog zeven grijsaards volgen, met
vlammen boven hun oogen, en om hun hoofd een krans van roode
bloemen : de zeven overige boeken van 't Nieuwe Testament.
Tegenover Dante houdt de stoet stil. Ze keeren zich allen naar
griffioen en wagen, en ze heffen aan : a Veni, sponsa de Libano »
Engelen mengen zich in 't koor, en ze zingen « Benedictus qui venis »,
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en « Manibus o date lilia plenis ». Onderwijl daalt een regen van
bloemen neer, en midden daarin, onder een witten sluier, omkranst
met olijven, in een vlammend kleed, gedempt door een groenen
mantel : Zij ; Beatrice !
Meteen doordavert Dante al de kracht van zijn oude liefde.
Hij keert zich naar Virgilius om raad, maar Virgilius is stilletjes
verdwenen, en Dante weent. Huil nu maar niet om 't heengaan van
uw geleider, zegt Beatrice, er zijn veel erger dingen. Kijk maar
goed naar mij op, ik weet alles. Dante bukt het schuldige hoofd in
't besef van al zijn zonden, en zijn schaamte ziet hij weerspiegelen
in de beek. « In te Domine speravi heffen de engelen aan, die
Beatrice willen vermurwen. Maar Beatrice heeft zich voorgenomen
alles te zeggen : Ziedaar een mensch, bevoorrecht als maar weinigen,
en door mijn liefde geadeld. Al zijn gaven en ook mijn liefde heeft
hij vergooid. Na mijn dood liep hij andere meisjes na. Niets baatte.
Om hem tot inkeer te dwingen moesten we er een bezoek in de hel
op verzinnen. Dante snikt het uit in berouw. Zoo is 't goed.
Matelda komt, dompelt hem onder in de Lethe, den stroom die
de zonden vergeten doet, en terwijl het « Asperges me » hem
begeleidt wordt hij de Lethe overgetrokken. Matelda brengt hem
bij vier maagden, vie r) Florentijnsche schoonen, vriendinnen van
Beatrice, de vier kardinale deugden. Aldus gereinigd, kan Dante
naar de borst van den grif fioen worden geleid en zonder schroom
in Beatrice's oogen zien ; aan haar kan hij nu zijn dorst laven van
tien lange jaren.
Matelda en Statius naast hem volgen mee het verder verloop
van den stoet. Met den wagen keert alles rechts. En het drietal stapt
mee langs den kant van het rechterwiel. De processie gaat het
bosch in, bege'leid door 't gezang van de engelen. Zoo komen ze
bij een boom, die verdord is, iden alouden boom der Verboden
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Vrucht, symbool geworden van het Roomsch Keizerrijk, dat,
verzoend met de Kerk, weer zal aan 't bloeien gaan. De grif fioen
maakt den dissel van zijn wagen vast aan den boom. Beide zijn
van eenerlei hout, en vormen nu een kruis. Opeens beginnen de
levenssappen te roeren, en de heele kroon schiet in bloesem. Onder
't gezang valt Dante in slaap. Hij wordt wakker. Waar is Beatrice ?
vraagt hij aan Matelda. Ze zit onder den boom aan zijn wortelen,
bij den wagen met de zeven maagden. De griffioen heeft zijn taak
verricht, en met de rest van den stoet klimt hij ten hemel. Nu
daalt over den wagen een dikke wolk. Vervolgingen en ketterijen
komen den wagen der kerk als wilde beesten bestoken. Een arend,
een vos, weer een arend, die met een gedeelte van zijn veeren, de
zoogezegde schenking van Constantijn, den wagen overdekt ; en
dan verschijnt een draak, — Mahomed wellicht — die den wagen
van onderuit doorsteekt, en een deel er van meesleept. De rest,
die staan blijft, is nu heelemaal met de veeren der tijdelijke

goederen overdekt. Uit dit gehavende stuk schieten nu vijf gehoornde
koppen van ondeugden op : ongeveer dezelfde die later Fogazzaro
in « Il Santo » zag. Daar verschijnt op den wagen een lichtekooi.
Naast haar een reus. De kerk en de Fransche koning omhelzen
malkander. Maar de boelin lonkt ook naar Dante. Dat ziet de reus ;
hij zweept haar af, en hij sleept haar met haar wagen, dieper yin
't woud, net de gevangenschap van Avignon.
Rondom Beatrice, die blijft zitten aan den wortel van den
keizerlijken boom, in 't vereenzaamde Rome, heffen de maagden
een treurzang aan : « Deus venerunt gentes ». Maar Beatrice
voorspelt betere tijden. De kerk zal weer opstaan. Welhaast komt
de 515, 'de dux, de hazewind, die alles weer herstellen zal. In
middagglans staat de gemijterde en gekroonde Dante als hij dit
verneemt. Aan zijn voeten spruit de bron, waaruit Lethe en Eunoë
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ontspringen, de fonteinen van Gods genade. Op Beatrice's bevel
laat Matelda Dante drinken van Eunoë's water al het goede dat
hij ooit heeft verricht komt hem in 't geheugen. Zijn zonden zijn
door de Lethe uitgewischt ; door den Eunoë bloeien zijn deugden
weer op. Zoo komt hij uit het « allerheiligst water, gansch
herschapen, zuiver en geschikt om op te stijgen tot de sterren... ».
Dat is nu 't Vizioen dat Dante overweldigde, in 1300, bij
't sluiten van zijn a Vita nova ». Het vizioen, waarover hij toen
niet verder spreken dorst, maar dat hij beloofde te zullen uitspreken
als hij er zich waardig toe wist.
Al die jaren had hij op zijn ballingstochten dat gezicht in zich
meegedragen als zijn zoeten zaligen thuis. Na den dood van zijn
keizer, na zijn laatste aardsche ontgoocheling, waagde hij zich niet
meer ei buiten. En nu kweekte en koesterde de begenadigde dichter
die verbeelding tot een kind van zijn eigen geest. En toen de tijden
vol waren, na lange vijftien jaren dracht, heeft hij zijn geesteskind
gebaard : een der wonderste scheppingen die ooit deze aarde mocht
aanschouwen ; een geesteskind, zoo schoon en zoo rein omdat het
Beatrice als bewaarengel had, een van die welke steeds het aanschijn
zien van den Vader.
En dat ook de schepper van zulk een kind waardig zal wezen
den Vader te aanschouwen, dat bewijst hij in zijn a Paradiso ».

Dante laat niet a f te staren in Beatrice's oogen, die stralen
van zonnevuur. En al starend in die oogen volgt haar Dante met
bliksemsnelheid naar omhoog. Door de vuursfeer heen bereiken ze
den maanhemel. Wel huizen alle heiligen in 't Empyreum bij de
Godheid, maar de zaligen van Dante's voorkeur dalen hem te gemoet,
elk tot die bepaalde sfeer, die hun symbolisch past, naar hun gaven
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en deugden. Dat alles hier zoo harmonisch werkt, ook de beweging
der negen hemelssferen, is immers niet te verwonderen, wijl elk
wordt bestuurd door een der engelen uit een van de negen koren.
Als een eeuwige parel zwemt daar de maan, Dante meende
genoeg in de physika onderlegd te zijn om haar vlekken te verklaren,
maar nu verneemt hij 't anders uit Beatrice's mond. Die vlekken
liggen immers aan de mindere volmaaktheid der zielen, die telkens
tot daar komen zwerven. Hun mindere schittering ligt aan de
halfslachtigheid van hun plichtsvervulling op aarde. Daar hebt ge
b. v. de gebroken kloostergeloften, wel met geweld van buiten uit,
maar toch daarbij zoo'n soort vage instemming, zooals dit het geval
was bij Piccarda Donati, die door haar broer Corso uit het klooster
naar het bruidsbed werd gesleept. Toch zijn ook die zielen hemelsch
gelukkig. Ze dragen immers van de zaligheid zooveel als 't hun
zwakkere krachten vermogen. « Ave Maria » zingen ze, en dan
gaan ze weer de volle lichtzee in.
Snel als een pijl schiet Dante naar den tweeden hemel. Als
visschen in 't water zwemmen daar de zielen in 't licht van
Mercurius. 't Zijn zij die op aarde roemrijke daden verrichtten,
niet enkel om de vrome deugd, maar ook om de wereldsche faam,
zooveel als het mocht. Hier spreekt tot Dante keizer Justinianus,
de groote wetgever, over de goddelijke rechten van 't Romeinsche
rijk ; waarop dan Dante verder aan 't mediteeren gaat over de
rechtvaardigheid van Christus' kruisdood en over het plan der
verlossing. « Hosannah » zingt Justinianus, en de vliegende
zielevonken doen hun rondedans.
Stralender steeds worden Beatrice's oogen, en verrukkelijker
steeds lacht ze Dante toe ! Zoo wordt hij de stijging gewaar. Nu
komen ze in den hemel van Venus. Hier zweven al degenen die
meededen aan aardsche liefde, maar zoo verstandig, dat ze er de
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hemelsche liefde niet bij inboetten. Karel Martel van Hongarije,
Dante's jonggestorven jeugdvriend, streelt hier het oor en het hart
van den dichter met Dante's canzone aan den Venus-hemel. « Voi
che intendendo il terzo ciel movete ». Eigenlijk een ruimer hemel
dan men denken zou. Er is hier immers ook plaats voor Cunizza,
de minnares van Sordellá en van vele andere dichters ; en zelfs voor
Rahab uit Jericho, wijl ze haar bedrijf gebruikte om de Joodsche
spioenen te herbergen, en aldus op haar wijze den Heer heeft
gediend. Maar ineens wordt Dante weer ernstig, en denkt hij, als
onze Maerlant en als Rutebeuf, om 't H. Land, dat, verlaten door
pausen en christenheid, onder de Turken te zuchten ligt, terwijl
onze kardinalen uit de kronkelende mijnschachten der Decretaliën
hun rijkdommen opdelven. Ook 't geldgretige Florence krijgt hier
nog eens zijn part.
Totnogtoe was 't een zweven in de hemelkringen, waar ook
nog aardsche beschouwingen zich mengen in 't hemelsch geluk.
Tot hier immers reikt de schaduw der aarde. Maar nu bereikt Dante
den zonnehemel.
Hier ontmoet hij de grooten der goddelijke wetenschap. 't Zijn
allemaal zonnen ; en een eerste reeks van twaalf komen in kring
rondom Dante en Beatrice gedanst : Thomas van Aquino, Albertus
de Groote, Gratianus, Petrus Lombardus, Salomo, Dionysius
Areopagita, Paulus Orosius, Boëthius, Isidorus van Sevilla, Beda,
Riccardus van St. Victor, en Siger van Brabant, de Averroïstische
wijsgeer naar Dante's hart. St. Thomas spreekt, klaagt over het
verval van zijn Dominikaner-orde en prijst Franciscus van Assisi,
den vader der veel nederiger Minderbroeders.
Nu komt een tweede danskring van twaalf : Bonaventura, de
beide Minderbroeders Illuminatus en Augustinus, Hugo van
St. Victor, Petrus Comestor, Petrus Hispanus, de profeet Nathan,
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Johannes Chrysostomus, Anselmus van Kantelberg, Donatus,
Rabanus Maurus, Abt Joachim. Nog een veel bonter mengeling dan
te voren, want onder de dragers der heilige wetenschap is hier ook
een spraakkunstmaker verzeild ; en Abt Joachim moest er bij,
evenzeer als daareven Siger van Brabant, wijl deze profetische
monnik een eeuw voor Dante een commentaar op den Apocalyps
had geschreven, waarin hij voorspelde dat het derde Godsrijk, het
rijk van den Geest, omstreeks 1300 met een nieuwe openbaring
verschijnen zou. Was dat misschien de Commedia ? Dan was
't immers van Dante geen te gulle dankbaarheid, dien kostbaren abt
hier een zonneplaats te gunnen. Bonaventura spreekt om Thomas
dank te zeggen en den lof van Dominikus te verkondigen ; maar
ook om op zijn beurt te verklaren : 't verval der Minderbroeders
bleek niet hachelijker dan dat der Predikheeren. En het Dante-tooneel
is ongeveer een gelijkaardige plagerij als de Duitsche speling rondom
O. P. (ohne Pretenzion) en O. F. M. (ohne feine Manieren).
Nu vormen de vier en twintig zonnen een nieuwe dansfiguur, en
ze zingen een slotkoor ter eere der Drievuldigheid.
In 't licht van al die zonnen worden nu ook door Dante
zonderlinge dingen vergeleken : de kennis van Salomo met die van
Adam en met die van Christus. En Salomo zelf brengt Dante,
die nu nieuwe ideeën over 't licht heeft gekregen, aan 't verstand
dat dat licht na de verrijzenis des vleesches de lichamen zal
verheerlijken zoowel als de zielen.
Statius intusschen is achtergebleven, ik weet niet waar ; en
Dante stijgt met Beatrice tot den vijfden hemel, dien van Mars.
De strijders, de oorlogshelden voor den Heer, vormen hier in twee
lange rijen een lichtend kruis ; en terwijl het kruis zijn melodieën
zingt, komt daarop de Christus liggen, tot wiens glorie degenen, die
daar binnen dat kruis aan 't zwermen zijn, hun bloed veil hadden
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of vergoten. Uit den rechterarm van het kruis schiet een van die
bloedjuweelen naar Dante toe. 't Is Cacciaguida, Dante's
betovergrootvader, die onder keizer Koenraad III kruisvaarder was
en heldhaftig sneuvelde in 1147. 't Is natuurlijk dat deze heilige
het langst met Dante spreken zal 't Gaat over 't Florence uit den
gezegenden ouden tijd der 12e eeuw : Florence was toen sober,
eerzaam, vlijtig. Geen weelde, geen brooddronkenheid, geen schrik
van te vele kinderen. Er waren meer spinnewielen en wiegen dan
spiegels toen. Maar thans... Het gaat ook over de adellijke familiën
van 't huidige Florence, en over die verwoede Welfsche en
Ghibellijnsche veeten. Het gaat nog over den adel der Alighieri's,
die aan ridder Cacciaguida zelf is te danken. Maar Dante wil ook
iets vragen. Hij mag het wel, want Beatrice knikt hem bemoedigend
toe. Grootvader, zegt hij, u zal er wel meer over weten. In Hel en
Vagevuur heb ik onbestemde dingen gehoord over mijn verder lot
op aarde, en ik heb er wel zooveel van gesnapt dat het niet erg
lekker zal zijn. Cacciaguida tuurt de toekomst in, en hij zegt wat
hij ziet : Dante zal uit Florence verbannen worden : « Achterlaten
zult gij alle ding, geliefd het innigst... Gij zult proeven hoe zout
smaakt andermans brood, en hoe harde gang het is, af en op te
gaan langs andermans trappen... ». Maar heb moed, mijn zoon,
uw gedicht, waartoe ge thans de stof moogt zamelen, zal ook iets
waard zijn. Een zending hebt ge ; vervul ze zonder vreeze. « Maak,
elke leugen werend, openbaar alles wat ge in de drie rijken hebt
gezien, en laat ze ginder dan maar krabben waar de schurft zit.
Want moge uw woord al slecht bekomen bij 't eerste proeven,
levenwekkend voedsel zal het achterlaten, als het verteerd zal zijn.
Uw geroep zal wezen als de wind die de hoogste toppen 't felst
bestookt ; en dat zal geen geringe titel zijn tot eere. »
Tot afscheid wijst Cacciaguida zijn kleinzoon eenige gezaligde
.
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grooten aan van het stralende kruisgezelschap : daar zit Josuë, daar
Karel de Groote, daar zijn paladijnen Roeland en Willem van
Oranje...
Altijd schooner wordt Beatrice. Ze stijgen tot den hemel van
Jupiter : daar wachten Dante de vorsten die de rechtvaardigheid
beoefenden. De zingende vlammenzielen scharen als trekvogels
bijeen, tot ze in twee groepen de reuzige schitterletters vormen van :
« Diligite justitiam qui judicatis terram. » De beide M's, die ieder
halfvers besluiten, dringen op malkaar en gaan stilaan over in de
figuur van een adelaar, zinnebeeld van de Monarchia, het Romeinsche
keizerrijk. In dien arend onderscheidt Dante o. a. Constantijn, en,
in het oog van den arend, David, Trajanus en Ezechias. Trajanus,
de heiden ? Ja, die was wel buiten 't geloof gestorven, maar, om
zijn goede werken en dank zij de heilige geheimen der
Voorbestemming mocht hij even verrijzen en dan als christen den
dood weer ingaan.
Al sterker straalt Beatrice's blik, en Dante wordt opgetogen tot
den zevenden hemel, dien van Saturnus, waar hem de mediteerende
kloosterzielen verschijnen : 't Is een hemel van vlekkeloos kristal,
en midden daarin een gouden ladder ; geesten schitterlichtend in
contemplatie, gaan de treden op en af als de engelen van Jacob's
vizioen. Een van hen, Petrus Damianus, de kluizenaar van Ravenna,
erkent dat er ook nog voor zoo hoog-uitverkorenen mysteriën zijn,
zooals de Praedestinatie b. v.. Tegen zijn wil werd die Petrus tot
kardinaal verheven ; het was zijn grootste beproeving, en zijn
scheldpartij op de verdorven geestelijkheid jaagt een donder van
ontzetting door den hemel. Dante is vreeselijk geschrokken en vlucht
naar Beatrice, die hem troost met de hoop dat hijzelf, vóör hij
sterft, de wraak vervuld zal zien.
Weer komt een van de vlammenjuweelen naar Dante toe,
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ditmaal het lichtste en het grootste. 't Is Benedictus, de stichter
der eerste beschouwende orde. Hij toont zijn beste broeders aan,
die c binnen de kloosters de voeten gevest hielden en het hart
gesloten ». Het gaat er, helaas, op aarde thans anders, zegt hij
a Mijn orderegel dient nog alleen om papier te vermorsen. »
Langs de gouden ladder volgt Dante zijn Beatrice, en ze stijgen
tot den achtsten hemel, dien der vaste sterren. Daar stralen de
Tweelingen, onder welk gelukkig sterrenbeeld Dante werd geboren.
Van deze plaats uit, de wieg van zijn dichtersroem, ziet Dante
eventjes naar omlaag. Daar draaien harmonisch die zeven hemelen,
die hij thans heeft doorloopen ; en, mits goed te speuren, ontdekt hij
ginder verre ook het stipje dat Aarde heet, en... a ik glimlachte om
zijn nietig schijnsel ». Liever kijkt hij gauw weer naar Beatrice op.
En wat hij nu ziet zet hem in extase. In dezen hemel der vaste
sterren, te midden van een lichtende wriemeling, verschijnt hem de
Zon van Christus, en door de genade van Beatrice's glimlach worden
Dante's oogen zoo gesterkt dat hij die Zon bestaren kan. Zie eens
rond, zegt Beatrice, naar de bloemen die de stralen van deze Zon
doen ontluiken : « Hier is de roze, waarin het goddelijk woord is
vleesch geworden, en daar zijn al de leliën. En de Zon, en de roos
en de bloemenhof heffen zich vóór Dante's blikken weer de hoogten
in naar 't Empyreum, en de hemel zingt a Regina Coeli ».
Vóór Dante uit den kring der vaste sterren meemag naar
honger, moet hij een toelatingsexamen ondergaan over de verhevenste
dingen, waartoe een menschenbrein in staat is : Apostel Petrus komt,
en onderzoekt zijn geloof.
En Dante, met zijn blik in dien van Beatrice, antwoordt zoo
kranig dat Petrus hem omhelst, en dat hij, onder hemelsche
toejuiching, driemaal rondom Dante danst.
Nu dit zoo heerlijk uitvalt, zou Dante toch ook voor het
,
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tijdelijke nog een belooning wenschen. Het ballingschap valt hem
toch zoo hard, en zoo graag zou hij nog eens Florence zien : a Moog
het ooit gebeuren, dat het heilig gedicht, waaraan en hemel en aarde
de hand heeft gelegd, zoo dat het vele jaren mager mij maakte,
de wreedheid vermurwe, die mij gesloten houdt buiten den schoonen
schaapstal, waar, lammeke, ik sliep, den wolven ten vijand, die het
bekrijgen ; met andere stemme dan, met andere vacht, zal ik,
dichter, wederkeeren, en boven de vont van mijn doopsel zal ik den
lauwer aanvaarden. »
Daar daalt de heilige apostel Jacobus neer, om Dante te
ondervragen over de hoop. Ook op het stuk der tweede goddelijke
deugd antwoordt hij verbazend knap. « Ik ben immers nog vol van
uwen brief in ons nieuwe testament », zegt Dante. En al zingend
a Sperent in te » juicht alweer de heele hemel toe.
Intusschen komt de laatste examinator, St-Johannes, af, om te
zien hoe het met Dante's derde goddelijke deugd, de liefde, gelegen
is. Makkelijk zal 't niet zijn. St. Jan verschijnt in zijn strengste
gestalte : als arend van Christus. En opeens wordt Dante volslagen
blind. Enkel Beatrice's blik kan hem weer ziende maken, en Dante
bidt tot haar om genezing voor zijn oogen « die de poorten waren,
toen zij intrad met het vuur, waarvan ik immer brand. » Zoo éénig
staat Dante St. Jan te woord, dat weer de heele hemel hem
gelukwenscht, en hem ter eere een trisagion zingt. Beatrice is
overgelukkig, en daar straalt haar blik Dante's oogen weer open,
zoo dat hij nu nog beter ziet dan voorheen.
Naast de drie lichten der Apostelen komt nu een vierde : Adam.
Bij onzen eersten vader wil Dante al zijn nieuwsgierigheid voldoen :
Hoe het daar was in 't Aardsch Paradijs, hoe lang het eigenlijk
geleden is, hoe 't gegaan is bij dien droeven val, hoe oud hij is
geworden, en wat voor taal hij sprak. Dante verneemt heel wat,
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maar lang niet alles. Want het gesprek wordt verdoofd in de hymne,
die de hemelen aanheffen : K Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. »
Maar ditmaal zingt Petrus , niet mee. Met Dante te zien denkt
hij aan alles wat er omgaat in die verpolitiekte kerk ginder omlaag.
En 't is vreeselijk wat hij, did nu in zijn gramschap een roode vlam
is geworden, alles weet te vertellen, over zijn opvolgers te Rome,
die van zijn grafstede een riool van bloed en stank hebben gemaakt,
een wellustbad van Satan. De heele hemel en ook Beatrice verschiet
van kleur, tot Petrus zichzelf en allen kalmeert met de verzekering
dat spoedig betere tijden komen, en dat Dante alvast ginder beneden
het goede nieuws mag verkondigen.
.

Nog een laatste blik naar alles wat beneden hem is, tot onze
aarde toe, en Dante vaart met Beatrice naar den negenden hemel,
het Primum mobile, de kritalsfeer, die wentelt met een duizelige
vaart. Hier is 't uit met de begrippen van tijd en ruimte. Van hieruit
ontwaart Dante de hemelhiërarchie der engelenkoren ; van hieruit
ziet hij de heele schepping, en haar heele geschiedenis, van den val
der engelen af ; van hieruit ook blijkt hem de ijdelheid van alle
menschelijke wetenschap, die toch maar hypothetisch is. Duidelijk
is hem nu alles ; ook voor de beweging. 't Is immers zooals de
Areopagiet het eenmaal raadde : de hoogste der negen hemelsferen
beweegt zich van alle het snelst, omdat zij 't dichtst bij` den hemel
der Godheid is, en aldus het hevigst in haar drift om die Godheid
nog naderbij te komen. Was het ook maar aldus met de menschen,
zegt Beatrice, dan zou er ginder beneden minder hebzucht en meer
geluk heerschen.
En voort gaat de stijging, uit den laatsten der wentelhemelen,
het beweeglooze Empyreum in, Beatrice's oogen weerspiegelen een
schitterend punt. Dante tracht dat punt zelf te vinden : 't Is ginder,
heel hoog, de Godheid. Haar omgeven negen lichtende kringen,
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die ook draaien, en des te sneller, naarmate ze dichter het middenpunt
benaderen. In die negen hoogste kringen hooren de negen
Engelenkoren thuis, en hier klinkt het « Hosannah ! » alle eeuwen
door.
Wat hier nu verder te zien en te hooren valt bij 't nastijgen
van zijn al heerlijker bloeiende Beatrice, kan Dante niet mededeelen.
In dat ademlooze bewonderen vermag hij niet meer te denken op
menschenwoorden. Hij ziet een zee van licht, en, door die zee, een
stroom van nog klaarder licht. En de oevers van dien stroom zijn
met bloemen bezet. Almaar door wieken uit den stroom gouden
lichten op, die als bijen op de bloemen azen en dan weerkeeren
in de lichtzee. Steeds dieper peilen Dante's oogen. Nu ziet hij dat
de stroom zelf een cirkel is ; en de bloemen er langsheen zijn de
heiligen, en de lichtende bijen zijn allemaal engelen. En de stroom
met zijn lichtzee, die stuwt naar het middenpunt, is de hemelsche
Roos, overgoten met het licht van de Godheid. Geel is het hart
van de Roos, wit kleurt ze uit, en ze geurt haren lof tot « de Zon,
die altijd lente maakt ». En binnen die Roos zijn 't allemaal tronen,
de zetels der heiligen. Naar één van die zetels wijst Beatrice : er
ligt een kroon op, hij wacht op « alto Arrigo », op keizer
Hendrik VII. En almaar door strijken engelen neer in de roos der
heiligen, en 't is een vlucht van God naar de zetels, en van de
zetels weer naar God, Dante verlangt er nog meer van te weten,
en hij wil Beatrice verder vragen, maar Beatrice is weg. In haar
plaats staat nu een grijsaard « overtogen van welwillende verblijding
met vroom gebaar. » 't Is Bernardus : Beatrice zond mij tot u om
uw begeerte te beëinden. Ge vraagt waar ze nu is. Ze heeft weer
haar plaats ingenomen op haar troon in de derde sfeer van de
hoogste drieschaar. En Dante ziet ze, en weer glimlacht ze ten
groet, en hij bidt tot haar zijn dankbaarste gebed.
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En thans met Bernardus' mystiek naar het hoogste van
't hemelsch Jerusalem. De heele Roos ontvouwt zich voor Dante's
gezaligden blik. Bovenaan zit Maria, met duizenden engelen rondom
haar. In 't halfrond rechts van haar zetelen de heiligen van 't nieuw
verbond, in 't halfrond links die van 't oud. Zoo zit Maria tusschen
Adam en Mozes eenerzijds en St. Pieter en St. Jan anderszijds.
Van Maria uit naar 't binnenste van de roos ziet hij Eva, Rachel,
Sara, Rebecca, Judith, Ruth. En rechts van Rachel, Beatrice. Aan
den overkant van de roos, tegenover Maria, zit Joannes Baptista,
links van hem zit Lucia, en rechts van hem Anna, die niet ophoudt,
met moederliefde en moederfierheid naar heur dochter te staren.
En van Joannes Baptista uit, weer naar binnen toe, zitten Franciscus,
Benedictus, Augustinus.
Maar Dante wil ook God zelf zien. Als dat gaat, zegt
Bernardus, zal het zijn door Maria's genade. En die smeekt
Bernardus a f in het roerendst gebed aan de H. Maagd, in de poëzie
wellicht alleen door dat van Vondel geëvenaard.
't Gebed wordt verhoord. Dante mocht de Godheid zien : In
't grondelooze licht drie kringen van drie kleuren en één omvang.
De « drie glansen, ééne vlam » van Vondel. Nog dieper wil Dante
speuren : Want in den tweeden kring van den goddelijken regenboog
ziet hij ook 't lichaam van den Zoon. Hoe doordringen nu die beide
naturen malkander ? Dat is te sterk voor menschenoogen. Daar
schiet een bliksem los... En 't is uit met de hemelreis, en met het
heilig gedicht...
Zoo groeten we dan, ten afscheid van 't feest, nog eens eerbiedig
de hooge gestalte, de hoogste wellicht, omdat hij, eenig, de andere
in zich vereenigt : eenvoudig als Homerus, hartstochtelijk als
Shakespeare, rhytmisch kleur- en klankvol als Vondel, sereen als
Goethe, teeder als Racine, geweldig als Byron, majestatisch als
Bossuet.
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Wie ooit onder de dichters had karakter als hij ? Wie heeft,
onder alle beproevingen, zoo triomfantelijk zijn ik uitgevierd, en
wie bracht schooner dan deze verworpene de bevrijdende boodschap
der kunst aan alle menschen ? Wie ooit sprak aldus zijn hart uit
en meteen alle harten, die met het groote leven weten mee te leven ?
Maar hoe rumoerig er ook wordt gefeest, altijd hangt rondom
dezen groote een heilige stilte. Hij was een eenzame, en hij blijft
het. En toch : de dolende stap van dezen balling dreunt maar door,
door de landen en de tijden ; en hem omringen steeds, van verre,
in hulde gebogen, de besten onder ons ; zij allen die voelen dat
lijden loutert, en dat kunst in lijden de hoogste adel is van ons
menschengeslacht. (1)
Florence, 1921.

(1) Zie verder voor den heelen Dante den bundel, in deze reeks aan
hem gewijd.
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Dane in de Nederlandsche Letlerkunde
vóór hei huidige zesde eeuwfeest. (1)
I.
De Dante-kennis bij ons is laat gekomen, is traag aangegroeid,
en is eerst binnen de jongste drie kwart eeuw verdiept tot een
Dante-inzicht en versterkt tot een Danteske inspiratie, die ons thans
in de Dantologie recht tot meespreken geven.
Dat we in de Middeleeuwen te dom waren of te grof om Dante
te benaderen kan niet waar wezen. In den tijd toen de besten over
de Germaansche landen « vlämschten » om naar de mode te zijn,
hadden onze keurmenschen geen beschaving te kort om ook haar
hoogste uitingen van om 't even waar te begrijpen.
Wel is 't een geestige vraag van de « Völkerpsychologie »
hoe een drinkend volk als het onze zoo nuchter kon blijven ; maar
dat soort nuchterheid heeft ons niet belet, in allen eenvoud te
klimmen naar hoogten van volkslyriek, zoo sereen dat ook vita
nova-zangen zich daar in hun element konden voelen. De steilste
(1) Lezing gehouden op den Dante-Gedenkdag in de Kon. Vlaamsche
Academie 19 Mei 1921.
,
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vluchten onzer mystiek, die immers ook hel en vagevuur en hemel
bezocht, hoefden we van geen vreemden te leeren. Dank zij Pater
Van Mierlo jr. en anderen, wordt het al duidelijker dat we onze
Hadewych kweekten voor Italië van zijn Dante mocht droomen.
Dat het Noorden faalde tegenover het Zuiden in de plastiek
van het hoogste, in de dramatiseering van wat de stoutste
gedachtenvlucht en de felste hartstochtelijkheid hebben aangedurfd
is enkel gedeeltelijk waar te maken. Engeland ontwaakte maar pas
voor het christelijk leven, toen reeds het genie van Caedmon een
Commedia beproefde zes eeuwen voor Dante. En de vizionnairconcretiseerende wonderkracht van Wolfram von Eschenbach, die
stierf veertig jaar vóor Dante's geboorte, legt het enkel bij dezen
éenigen af.
Toch, wat er ook naast zooveel stoffelijk goed door de
economische betrekkingen werd uitgewisseld, en wat een rol ter
literaire verbinding ook Provence vervulde --- toch kronkelde daar
in Midden-Europa mede een zwaar te overtrekken geestelijke
bergketen ; en speciaal voor ons, Nederlanders, heeft het zijn tijd
geduurd voor de tunnels werden gegraven. Veel wordt verklaard
door het feit dat de gesteldheid van den doorsnee-mensch te Brugge
en te Gent lang niet dezelfde was als die te Florence en te 'Milaan.
Als het menschdom over 't geheel gelijkt op den held der Oudheid,
op Anteus, die zijn krachten terugwon telkens als hij weer zijn
moederaarde mocht raken, dan is er een groot verschil 'tusschen
onze menschen van 'toen, die leefden op een zand- en kleibodem,
door het voorgeslacht ontworsteld aan zee en moeras, en die
gelukkigen ginder, die mochten kuieren -- soms in volslagen dolce
far niente -- en toch steeds die rijke lagen beschaving betraden
door eeuw na eeuw, ondanks alle beroeringen, op den klassieksten
der bodemen opgetast. En toen nu de gemeentemacht het uur van
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haar standenpoëzie had doen slaan, moest hier een Reinaert schertsen
en een Van Maerlant rechtsomkeer maken, wijl integendeel ginder
een Dante kon tooveren.
Alle hulde, jawel, uit elk democratisch gemoed aan onze
democratische didactiek. Maar het blijft toch haar schande dat ze
met onze beste aspiraties ook onze inspiratie heeft versmacht. En
zoo staan we in de geschiedenis onzer literatuur voor de brutaliteit,
dat de eerste Dietschschrijvende Nederlander die Italië bezocht, dat
Dirc Potter, die met zijn polderklompen in 1411 over 't Forum ging
klonsen, ginder van de oude en de nieuwe heerlijkheden geen steek
voor zijn oogen zag, en een heel boek kon volrijmen over « der
Minnen Loep » zonder in 't minste te laten vermoeden dat ede
grootste minnedichter van alle tijden, ter verspreiding van wiens
faam toen al meer dan veertig jaar in Florence een leerstoel bestond,
hem zelfs maar bij name bekend was.
En wat Dirc Potter aldus weinig minder dan wraakroepend
had ingezet, is een bedroevend langen tijd zoo gebleven. Frankrijk,
dat later in Dante-begrip bij de Germaansche landen verre zou
achterblijven, kreeg toch zijn Christine de Pisan en zijn Guillaume
de Digulleville. Intusschen bij ons van Dante geen spoor.
De eerste Nederlander, bij mijn weten, die Dante's naam uit
zijn pen kreeg, was Erasmus. En deze Nederlander is dan nog
veeleer een Europeaan. De bedoelde tekst maakt ons niet heel
duidelijk dat de Latinist, die van 't Italiaansch al zoo weinig
wenschte op te nemen als hij verlangde te onthouden van
't Nederlandsch, wel iets meer afwist van Dante dan juist zijn
naam : « Habet gens Britannica, qui hoc praestiterunt apud suos,
quod Dantes ac Petrarca apud Italos ». (1)
(1) Zie daarover J. Huizinga in zijn Dante »-bijdrage : « Welke
voorstelling heeft Erasmus omtrent Dante gehad ? », (De Gids, 1921, III).
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Zoo pessimistisch als Prof. Salverda de Grave zich uit, op
navraag bij zijn collega's Kalf f en Muller, wat betreft de Dante-kennis
bij onze vroegere en latere Renaissancisten — en wel bepaaldelijk
in zijn bij uitzondering oppervlakkig opstel « Dante en wij » (1) ,
moeten we niet wezen. 't Mag waarschijnlijk worden geacht, dat
onder de niet zeldzamen bij ons, die 't Italiaansch machtig waren,
eenigen ook Dante lazen, zonder daarom de behoefte te voelen op
't papier voor hem te getuigen. Maar anderzijds kunnen we toch
evenmin mee met de zoo verleidelijke betoogen van Pater
B. Molkenboer in zijn studiën over « de Invloed van de Italiaansche
Letteren op de onze tot 1600 » en over « het Italiaansch bij Hooft
en zijn kring » (2). Die anders toch wel schrandere geleerde houdt
er de vergoelijkende versie op na, dat het zwijgen van onze grootsten
tegenover Dante wellicht een eerbiedig zwijgen zal zijn, en aldus
een vorm van hoogste hulde ! Bij mondsvollen intusschen hadden
ze over voor Petrarca en Tasso, voor Guarini en Marini, voor
Boccaccio, voor Macchiavelli en Bentivoglio, die ze, in 't zweet huns
aanschijns, vertaalden en navolgden.
Neen, zoolang ze niet op een andere wijze, waarbij ze hun
innerlijk blootleggen voor ons, komen getuigen dat ze Dante té
hoog schatten voor hun dweperij, en dan maar liever mondjedicht
bogen voor hem, -- zoolang ook moet ik hier sceptisch blijven ;
ten eerste, wijl ik menschen als Hooft en Huygens nooit heb zien
buigen, tenzij voor de Oranje's, voor de verleeners van ridderordes,
en voor de mooie dames maar nimmer voor een Roomsch genie ;
ten tweede, wijl we, waar die beiden als bij vergissing eventjes
Dante's naam vermelden, heelemaal niets kunnen merken van dat
zoogezegd heilig ontzag.
(1) « De Gids », 1906, IV.
(2) « De Beiaard », 1917 en 1920.
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Daar heb je dien jongen Hooft. Van uit Florence, « het
schoonste wat zijn oog ooit zag », de stede toen vol van Dante,
waar vijf jaar te voren de Academia della Crusca die prachtuitgave
van de Commedia bezorgde, schrijft de Amsterdammer een langen
rijmbrief, waarmee hij zijn oudere letterbroeders benieuwjaart
« in Liefde bloeyende »... Terloops vindt Hooft de gelegenheid om,
als den laatsten in een reeks van tien bewonderde Latijnsche en
Italiaansche grooten, ook eventjes Dante te vermelden in het rijmpje :
Dit vaderland komt toe een deel van Dante's lof
Die 't aardrijk docht te laag tot hooger dichtens stof...

Tracht nu maar te achterhalen of P. C. Hooft, die nog zeven
en veertig jaar had te leven en te werken naar Italiaansche en
Latijnsche modellen, Hooft, die zijn Italiaansch op zijn duimpje
kende, en 't bij elke gelegenheid sprak en schreef, ook in verzen —
of zulk een man ooit nader tot Dante is gekomen ; geen schemer
van bewijs zult ge vinden.
En Huygens, die weinig minder in 't Italiaansch was bedreven
dan Hooft ; Huygens, van wien we weten dat hij althans een
exemplaar van de Commedia in zijn bibliotheek bezat ? Och,
Huygens, die 't zoo mis vond naar de Mis te gaan, Huygens, die zijn
anti-vagevuur- en anti-Madonna-gezindheid telkens al grijnzend te
pas en te onpas heeft uitgespeeld — Huygens moet zeventig jaar
worden vóor hij den naam van dien Misganger en Vagevuur- en
Madonna-bedachter krijgt uit zijn pen, en dan nog wel in een
Fransch briefje over verskunst, aan de Neuré :
4 Le bon Dante est celui d'entre les Italiens que j'ai trouvé
le plus exact observateur de ses iambes et trochées purs, si bien
que souvent on y voit une assez grande suite de vers oú il ne se
rencontre pas une faute, de ce que faute nous appelons » (1).
(1) Aangehaald bij Molkenboer, 1. c.
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Dante als vraagstuk naar de sylbenkwantiteit ! En... le bon
Dante !
Het Muiderslot had en bracht veel schoons. Maar uit het
« castello Mudanese » van Hooft en Huygens moest Dante
verbannen blijven.
Trouwens, laat ons tasten in onze eigen borst. De Renaissance
heeft niet afgedaan, en dat hoeft allerminst. Velen onder ons zouden
zich thuis voelen in den Muiderkring, ook voor de pruimen. Zouden
ze daarbij ook aan Dante doen ? Dit althans is er op veranderd :
Wij spreken zeer veel over Dante. Maar of we hem nu zooveel
meer lezen dan toen ? Ik bedoel, of we ons zelven zooveel meer
hebben uitgerust in zielegymnastiek om mee te gaan op zijn tochten ?
Ik weet het niet !
Eén onzer 17de-eeuwers was groot genoeg om in Dante zijn
ouderen broeder te zien. Naar 't genie, en ook naar het lijden.
Vondel. Een parallel zal ik hier niet beproeven. De vraag is :
Ging Vondel, die Tasso vertaalde, ook weleens naar Dante toe ?
En 't antwoord moet een vraagteeken blijven. Heeft de Vondel van
« Lucifer », van « de Heerlijkheid der Kerke », de Vondel van
het Aardsch Paradijs of die van de Maria-zangen, heeft Vondel,
die de Scaliger's uitluidde zooals Dante ze inluidde, naar hem
omgezien ? Hebben we hier wellicht een herhaling van 't problema,
krachtens hetwelk Vondel en Rembrandt malkander voorbijliepen ?
We wachten tot Pater Molkenboer ons zijn beloofde bijdrage brengt
over Dante's invloed op Vondel's Altaargeheimenissen. Maar 'k ben
niet zeker dat het antwoord verrassen zal in den zin, dien we hopen.
En evenmin valt er veel te verwachten van andere opzoekingen
uit dien tijd, waar het ons uitstaan met Dante betreft. Zoogoed
als eensgezind zijn al onze Transalpijnsche reizigers van toen Dante
voorbi j geloopen :
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Noch Agricola, noch Stalpaert, noch Willem Vondel, noch Isaac
Vossius, noch Reyer Anslo, noch Arnout Hooft, noch Van der
Merwede van Clootwyk, noch de Heinsiussen, noch wie ook uit het
groote tijdvak der literaire pelgrimstochten, hebben Dante gegroet.
Hollandsche traagheid van aanpassing ? Misschien, maar allen toch
hadden ze een of meer Italiaansche liefdes, van Petrarca tot Boccalini.
Meest allen hielden ze 't met dezen laatste om te zweren dat Tasso
was het « opperhoofd aller dichters en grootopziener der Italiaansche
gedichten ». Het zuiverst zal nog wel zijn te gelooven, dat onze
laag-landers bang waren van den Alpenreus en zich maar liever
vermeiden op de heuvelen der Apennijnen.
De Italianen zelf gaven trouwens destijds niet zoo'n bijster
goed voorbeeld. De minachting voor 't Italiaansch tegenover 't Latijn
koos bij voorkeur Dante tot slachtoffer. En de politieke en moreele
ontaarding van 't schoone schiereiland in het « seicento » en het
« settecento » kan trouw aan 't verval van zijn Dante-cultus worden
getoetst. Men vergat hem wel niet, maar het was de bon ton hem
zoowat te verwaarloozen. 't Is immers het kenmerk van elke
decadentie dat het kleine op het groote wil neerzien ?
Mits heel scherp toe te kijken vinden we bij ons Dante's naam
toch enkele keeren vermeld :

Karel Van Mander spreekt in zijn « Schilderboeck » (1) van

« de tormenten der Hellen gelijck die van den poeet Dante zijn
beschreven ».

Jan Van Hout verheerlijkt in zijn « Rijmbrief » (2) het
Italiaansch, en somt op :

(1) Fol..79a.

(2) Uitgegeven door M. Rudelsheim in Taal en Letteren, XIII.
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Ziet haer Petrarch, Bocacio en Dante,
leest Bembo, Cavalcante
Haer Ariost,
En Artinum, --- Messire Sannasaer.
Haer suete pen aenmerct, nu licht dan swaer...
Brandt, in zijn lijkrede op Hooft zegt dat « d'Arno plag te
weergalmen op de hoogdravende gezangen van Dante ».
Prof. Kalf f meent invloed van Dante te zien op Van der Noot's

a Olympias » en in zijn a Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde » achterhaalt hij een hulde aan Dante bij Latomus (1)
en Dante's naam bij Marnix (2), terwijl Pater Molkenboer, in de
bovenaangestipte studie, ook Dante-kennis ontdekt bij Van de
Burgh, en de Brune. Bij Goddaeus eveneens. Daar wordt het zelfs
pikant : In 1656 gaf hij zijn bundel a Nieuwe Gedichten sonder
rym naar de Griexe en Latynse Dichtmaten op allerhande soorten
van versen ingestelt. Noit voor desen in Nederduits gesien noch
gebruicklyck », en daarin voor Dante een getuigschrift van goed
gedrag omdat hij met zijn a Italiaanse gedichten den Paus had
durven aantasten ».
Het is een blijdschap, in diezelfde jaren 1656 en 57 twee
Nederlandsche puntdichten op Dante te ontdekken. 't Eerste is van
J. De Decker. « Aen Dantes Aligerius » en luidt :
Uw ballingschap heeft u meer glory bijgezet,

Dan of gij 't vaderland genoten had met vreden,
Want uw verstand en styl zyn als door ramp gewet,
Sulckx dat men heden niet slechts ses of seven steden,
Om uw geboorteplaets siet tegeneen gekant,
Maer heel Italiën noemt sich uw vaderland.

En 't ander is van J. Oudaen : « Op d'Afbeelding van de
(1) III, 310.
(2) III, 375.
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poeët Dantes, door Sioto » : « Hoe schijnt er Dantes hier so simpel
uit te zien... ».
Maar zelfs deze blijdschap werd geschonden. Want E. F.
Kossmann kwam bewijzen dat De Decker het Latijnsche vers van
Latomus vertaalde, en dat deze zestiende-eeuwsche Nederlander
op zijn beurt teruggaat, voor den inhoud van zijn vers, op het proza
van Giovio's « Elogia virorum doctorum » (1).
Dat is, bij mijn weten, alles tot bij 't uitgaan van onze
17e eeuw.
Eén troontje blijft er. Wat onze letterkunde zoo leelijk liet
liggen heeft in de 16e eeuw onze Vlaamsche schilderkunst opgeraapt :
de Bruggeling Hans Van der Straeten (1523-1605) ging, als
anderen, zich naar Italië in 't schildersvak volmaken. Vasari, schonk
hem vriendschap en bewondering. Voor het « Inferno » maakte hij
chiaroscuro-teekeningen, die thans in een codex op de Laurenziana
met andere samenliggen. Dit eigenaardig realistisch werk telt volgens
kenners mee onder 't beste dat ooit ter illustratie van de Commedia
werd gemaakt. Door de photographie werd Van der Straeten onder
zijn veritalianiseerden naam Stradano verspreid. En nog onlangs
verscheen van zijn werk onder de lichtbeelden, waarmee priester
De Beer in St. Niklaas zijn zeer geprezen Dante-voordrachten heeft
.opgeluisterd.

II.
Tegenover deze jammerlijk verwaarloozende practijk onzer
Letterkunde staat de straffe theorie dat geen volk, na zijn eigen
gretiger naar Dante moest zijn gegaan dan de Nederlanders, dan
— meer in 't bijzonder, de Vlamingen.

,.

(1) E. J. Kossmann : « Twee Puntdichten op Dante in de 17e eeuw »,.
(De Gids, III, 1921).
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Deze geniaalste der Middeleeuwers was een onzer grootste
vrienden voorwaar.
De vriendschap van den man zal wel gedeeltelijk vastzitten
aan de dankbaarheid van den jongen.
Met wetenschap uit Vlaamschen geest was Dante groot
gegroeid. Naast de wijsbegeerte immers van Thomas van Aquino
doorblokte hij ook die van diens tegenstander, Siger van Brabant.
De dood van den meester zal Dante diep hebben getroffen. In
't jaar van den moord op zijn wijsgeerigen leider, te Orvieto (1282)
plaatst Dante -- voor mij kan 't bezwaarlijk een toeval zijn --'t symbool van zijn tweede ontmoeting met Beatrice. Siger was
Averroïst, en als dusdanig verkondigde hij met zijn beroemde
welsprekendheid 't bestaan van een wereldziel, een verleidelijke leer
voor den lichtelijk pantheistisch-droomenden dichter, die daarover
in zijn jeugd wel aan 't wroegen sloeg, maar die later, toch streng
orthodox, zoo gerustelijk doorging tusschen Thomas en Siger heen,
hand in hand met beiden, dat hij ook voor Siger in zijn Paradiso
een eereplaats weet, en hem daar broederlijk met St. Thomas den
zonnedans doet huppelen.
Naast de wijsbegeerte der ideeën stond ook die van de feiten ;
en die broeiden bij den drager der heerlijkste liefde een dubbelen
haat : Bonifacius VIII en Philips den Schoone. En deze laatste
gaat ook ons, Vlamingen, aan.

Die haat -- of zulk een hoo f dzondig verschijnsel in Dante
valt goed te praten heeft de theologie te beslechten ! --- kan al
vroeg bij Dante zijn ontstaan. De jonge Alighieri zal immers in
Florence den jongen Capetiaan hebben ontmoet, en, ofschoon zelf
ook geen heilig boontje, toen lang niet gesticht zijn geweest door
de gangen van dat vreemde heerschap, dat moest uitkomen, volgens
't Purgatorio later, op een dood onder zwijnentanden.
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Maar ik sprak van een wijsbegeerte der feiten, en die ligt op
ruimer veld. Lang vóor Dante reeds, maar vooral in Dante's jeugd- en
mannenjaren, poogde Frankrijk, in zijn zucht naar geometrische
afrondingen zooals 't zich die droomde, ook Noord-Italië in te lijven,
dat inderdaad met zijn cultus voor Fransche taal en literatuur,
allengskens voor zulk een inlijving rijpte. Dat zag Dante, en
daartegen verzette hij, die in 't verschiet het ideaal van l'Italia una
ontwaarde, zich met al de kracht van zijn wil en met al de schittering
van zijn genie.
Zijn verzet steunde op zijn geweten van trouw Florentijn, maar
ook op wijsgeerig-staatkundige beginselen, die hij in zijn heele werk
verkondigd heeft, het meest systematisch in zijn a de Monarchia ».
Het gezag, geestelijk en wereldlijk, is van God gesteld. Aan
dat gezag is elkeen onderworpen ; en elkeen heeft tevens den plicht,
zich naar zijn beste vermogen vrij en zelfstandig te ontwikkelen.
De beide uitersten moeten geharmonieerd. En dat kan.
De ideale staat — dit haalde Dante uit Aristoteles en uit
Siger — is de kleine staat. De gemeente is de staat. Boven den
staat rijst het volk, dat al die gemeenten in een gemeenschap omsluit ;
een gemeenschap geijkt en bestendigd door de taal ; want de taal
is de ziel van het volk. Boven de volkeren rijst het rijk, het éene
wereldrijk, met den keizer, den godgezalfde, tot hoofd, den grooten
vredebewaarder, die immers naar geen veroveringen kan gaan, want
de geheele aarde is de zijne.
De staat is er voor de economische belangen.
Het volk is er voor de beschavingsbelangen.
Het rijk is `er voor de algemeen-menschelijke belangen : vrede
van 't geheel, en ongestoorde ontwikkeling van eiken eenling.
Dit alles opgenomen in de Kerk als in den moederschoot, die
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Gods kinderen, zelfstandig werkend aan hun aardsche bestemming,
brengt uit den tijd naar de eeuwigheid.
Het Frankrijk van Philips den Schoone was in Dante's oogen
de groote vijand : èn van den staat, dien het wilde opslorpen èn
van het volk, dat het zijn eigen kenmerk, zijn taal, zou ontnemen ;
èn van het rijk, dat het wederrechtelijk wilde kapen uit de verzwakte
handen der Staufers, de wettige opvolgers van Karel den Groote,
op wie door Gods duidelijke beschikking de oude Romeinsche kroon
van het wereldkeizerrijk was overgegaan.
Met die gedachten groeide de jonge Dante tot den staatkundigen
leider, die in 1300 mede aan het hoofd van zijn geboortestad stond.
Om die gedachten heeft Dante geboet, toen Karel van Valois,
gezonden door Philips den Schoone, in November 1301, Florence
veroverde. Om die gedachten werd Dante in Maart 1302 voor
eeuwig verbannen.
Van toen af was Dante's oog naar Vlaanderen en naar den
nieuwen keizer gericht. Florence was gevallen, maar de Vlaamsche
gemeenten stonden. En daar dacht en voelde men tegen de Fransche
veroveringzucht juist hetzelfde als de Florentijnsche Witten.
Hetzelfde als Dante had de nu pas gestorven Maerlant in zijn
hoofd gedragen. Niet zoo geniaal wijsgeerig en dichterlijk ;
waarschijnlijk ook niet zoo helder bewust was de thesis bij ons.
Maar ze was er (1) . Dat zag Dante, en hij slaakte den kreet :
Ma se Doagio, Lilla, Gua7to e Bruggia
Potesser, tosto ne sarià vendetta (2).

(1) Betrekkelijk uitvoerig heeft Prof. J. te Winkel Dante te pas
gebracht in zijn « Maerlant's Werken beschouwd als spiegel van de
XIII° eeuw », 2de uitgave, Gent-'s Gravenhage, 1892.
(2) Purgatorio XX.
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« Als Dowaai . en Rijsel en Gent en Brugge maar kunnen,
dar, zal ze dra er wezen : de wraak ! »
En dra kwam de wraak inderdaad : den 11 n juli, vier maanden
na Dante's verbanning. En onder onze goedendags viel diezelfde
Karel van Valois, die tegen Dante het vonnis had geveld.
Onze Vlamingen hebben Dante gewroken. Zij wisten het niet ;
maar hij wel.
Nu staan we voor de vraag, of Dante op zijn zwerftochten
inderdaad tot ons is gekomen.
Zij die zeker willen weten van wèl steunen op een tekst en
op een overlevering.
De tekst is vers 4 tot 7, zang XV van de Hel :
« Gelijk de Vlamingen tusschen Cadzand en Brugge, bang
voor den vloed, die op hen aangolft, de beschutting maken waar
de zee voor deinst... »
Dat moét Dante hebben gezien, om het zoo duidelijk voor
te stellen... 't Spijt me, maar ik ben nog steeds niet overtuigd.
Want draaft men op Dante's aanschouwlijkheid door, dan moet
hij ook langs den Moldau, den Don en den Nijl hebben gekuierd
wat hij zeker niet heeft gedaan. En heft men de zekerheden,
steunend op Dante's plastiek, naar een hooger plan, dan is 't immers
even formeel uitgemaakt dat hij hel en vagevuur en hemel feitelijk
heeft bezocht. Neen, bij dichters als Dante komt men met zulke
bewijzen niet klaar. Maar al dadelijk geef ik toe dat de wijze,
waarop hij in de bewuste omgeving zijn vergelijkingen kiest,
namelijk de Vlaamsche vlak naast de Paduaansche, — en deze
laatste hem beslist door eigen oogen vertrouwd onbetwistbaar
pleit voor een grootere waarschijnlijkheid dat Dante Cadzand
bezocht, dan dat hij b. v.: op grond van een ander, veel vager vers,
Praag zou hebben aangedaan.
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De oplossing van 't voor ons zoo boeiende vraagstuk hangt
grootendeels af van de aanvaarding van 't ander element, dat van
de overlevering. Een traditie, hardnekkig door de Engelschen uit
de Middeleeuwen meegedragen, en in den lateren tijd weer door
niemand minder dan Gladstone heropgepoetst, wil dat Dante Oxford
heeft bezocht. Afdoende bewijzen, voor iemand, die niet met hart
en ziel Engelschman is, zijn er niet. De traditie is eerbiedwaardig,
ze reikt terug tot de 14e eeuw en geeft als 't ware de hand aan
het feit dat de Engelschen, dank zij Chaucer, de eerste
« ultramontani » waren, die de Commedia naar waarde wisten te
schatten.
Krijgt Gladstone ooit onweerlegbaar gelijk, dan komt ook ons
Cadzand met gunstiger kansen te staan. Want dan wordt het logisch
dat Dante, op zijn vastelandsche zwerftochten, den gewonen weg
naar Engeland kiest, en dus van Cadzand uit, de zee oversteekt.
Heeft die reis van Dante over Vlaanderen inderdaad ooit plaats
gehad, dan vinden we. daarvoor enkel goede gelegenheid in 1308 en
1309. Al de andere jaren immers in zijn ballingschap weten we,
in den huidigen stand van de Dantologie, tamelijk goed te vullen.
Ten zeerste waarschijnlijk is het dat Dante enkele maanden te Parijs
heeft verbleven. En wel in 1308. Van daaruit zal hij dan, al
sakkerend op Philips den Schoone, Vlaanderen hebben aangedaan,
en dan verder tot Engeland zijn doorgedrongen. Maar in 1310 was
hij vast weer op Italiaanschen bodem. Dan immers ontmoette hij,
waarschijnlijk te Milaan op de kroning aldaar, keizer Hendrik VII,
op wien hij al zijn hoop had gesteld.
Heeft het bezoek, dat Dante ons hier in 1308 en 1309 kan
hebben gebracht, een tijdje geduurd, dan wordt het ernstiger. De
beste Dante kenners immers, Witte, Scartazzini, Toynbee, Kraus,
zijn het er over eens dat Dante zijn « Convito » heeft geschreven
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tusschen 1307 en 1309, en dat hij 't waarschijnlijk heeft afgebroken,
toen hij zijn lot in de handen van den nieuw gekroonden keizer
legde. Is dat zoo, dan heeft Dante op Vlaamschen bodem aan zijn
« Convito » gewerkt ; dan heeft Dante hier te onzent, hier naast
het graf van Maerlant, zijn hymne gezongen aan zijn taal en zijn
vloeken gebliksemd over de vijanden van die taal ; dan heeft Dante
hier, op de plaats, waar we thans weer staan voor onzen dierbaarsten
plicht en voor ons hoogste recht, geschreven :
« De liefde voor zijn taal is elken mensch aangeboren. Liefde koestert,
liefde verheerlijkt, liefde verdedigt.
» Met die drie gevoelens omring ik mijn taal.
» Verdediging vooral is thans noodig tegen zoovele belagers, die boven
haar het Fransch verkiezen, zeggende dat het Fransch beter is en schooner.
De gemeenigheid van die kerels ligt aan vijfderlei reden : 1) ontaarding van
oordeel ; 2) kwaad inzicht ; 3) zucht naar ijdele glorie ; 4) rechtsmiskenning ;
5) laagheid van gemoed.
» Ze gaan liever naar het vreemde omdat ze graag tegenover het
gewone publiek met een meesterschap prijken, dat eigenlijk verre van een
meesterschap is. In de plaats van mee te werken aan 't veredelen van hun
eigen taal willen ze een vreemde bezigen, die, naar ze verklaren, edeler is.
Maar moesten ze weten hoe zij zelf die edeler taal ontadelen en radbraken
met hun verkeerde tong !
» Ze gaan er dan groot op en willen bewonderd worden, omdat ze de
dingen in een andere taal kunnen zeggen. Maar daarop moeten ze zich
niets laten voorstaan. Want eerst dan zouden ze bewondering verdienen,
indien ze hun verwaarloosde eigen taal ontwikkelden tot een voertuig van
de beste en de schoonste gedachten.
» Onder de menschen van éenzelfde taal zou moeten bestaan gelijkheid
voor die taal, hetzelfde gemak en dezelfde schoonheid in 't gebruik er van.
Maar enkelen zijn naijverig op de anderen, omdat dezen hun taal, zorgvuldig
opleidend, ze beter hanteeren dan de anderen. Daarom nemen zij, die uit
verwaarloozing hun eigen taal gebrekkig spreken en schrijven, hun toevlucht
tot een andere, waarmee ze zeker zijn zich te kunnen onderscheiden.
» Uit de hoogte meenen die lage verachters van hun eigen landstaal
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te mogen neerzien op hun volk. En zij zijn inderdaad de afschuwelijkste
slechtaards van Italië. Ze verraden hun eigen volkstaal, omdat deze, naar
zij zeggen, gemeen is. Zoo dit eenigszins waar mocht zijn, dan is dit slechts
het geval wanneer ze klinkt uit hun eigen wallebakkersmond.
» Maar ik, ik bemin mijn taal. Ik heb ze opgezocht, ik heb ze beoefend
en bestudeerd. Ze is mij eigen als het meest eigene wat ik heb. Door mijn
eigen taal ben ik verbonden met mijn ouders, met mijn bloedverwanten, met
mijn stadsgenooten, met heel mijn eigen volk. Ook ben ik mijn taal dankbaar
omdat ze mij is de schenkster van het hoogste goed op aarde. Twee
volmaaktheden heeft de mensch : het zijn, en het goed zijn. Beide heb ik
aan mijn taal te danken : door haar ben ik wat ik ben, door haar bezit ik
al het goede waarover ik beschik.
» Met mijn ouders heeft mijn taal tot miin wording medegewerkt.
Mijn taal heeft mij ingeleid tot het leven, tot het kennen van alles wat
buiten mij bestaat, tot het mededeelen van alles wat in mij is.
» Daarom heb ik mijn taal gemaakt tot het voorwerp van mijn liefde.
Die liefde zal zijn het nieuwe licht, de nieuwe zon die zal rijzen over mijn
land, en die licht zal schenken aan hen die daar vergeten zitten in de
duisternis (1). »

Of Dante hier bij ons een prediker blijft in de woestijn ?

We stonden daar straks aan den uitgang van de 17 e eeuw.
Wat konden we van de 18 e eeuw
toen Dante weer in 't eigen
herlevende land klom tot zijn hoogste recht — wat konden we van
een 18e eeuw als de onze, voor Dante verwachten ? In 't rentenierende
Noord-Nederland heelemaal niets. Zoo goed als niets, maar toch
iets in het Zuiden.
De Aalstersche dichter J. B. Wellekens had, bij zijn jarenlang
verblijf in Italië onder « herders » en « visschers », ook van Dante
—

(I) Vertaald en verkort uit het « Convito » Bk I.
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gehoord, en hij voor het eerst zet hier de schittering van Dante's
naam in een eenigszins dragelijk lijstje :
...Gelijk de dageraat de nevels doet verdwijnen
Eer ons de morgenzon vertoont haar schoon gezicht,
Zo quamen Poëzij en Schilderkunst in 't licht,
Uit eenen donkeren nacht, om beide in 't oudt Toskanen,
Op een en zelfden tijdt den kunstweg op te banen
Die gansch verwildert was. 't Gelukte aan wederzij.
De dichtkunst bande flux d'onechte bastardij
Uit hare moederspraak en liet zich vrolijk horen
In onvervalscht Toskaans, tot vreugd der ingeboren,
Die gretig luistert naar de nieuwe wijz' en taal :
Zoo welkom als in Mai de blijde nachtegaal (1).
••• 'k Vervolg. Doch onder die met ongewone stof,
Door gansch Italië, verkregen d'eersten lof
Was Dante een achtbaar hooft, die door zijn drie gezichten

Hoogloflijk ondernam te leren en te stichten
Door gronden, regels en bewijzen van dien tijdt ;
Een wonderwerk voorlang aan d'eeuwigheid gewijdt,
Van ieder, klerk en leek, met eerbied aangenomen... (2).

Bilderdijk, die alles kende, kende ook Dante natuurlijk. Hij
heeft het, helaas, ook bewezen door zijn potsierlijke vrije vertaling
van de Ugolino-episode, die intusschen niet slechter is dan de
karikaturaal-plechtige navolging van diezelfde episode door Feith
in den i n zang van zijn epos : « Het Leven ». Nog slechter en
nog karikaturaler-Dantesk is de « Francesca » van J. H. Schimmel.
Ook J. J. A. Gouverneur ging « Ugolino » te lijve... En zoo staan
we met ons onderzoek al volop in de 19 e eeuw.
(1) « Verscheidene Gedichten », Amst. 1729, blz. 35 36.
-

(2) Ibid., blz. 39.
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Uit Willem De Clercq's « Verhandeling » en uit da Costa's
biografie weten we dat ze beiden Dante met aandacht lazen.
J. P. van Walree gaf de eerste eenigszins merkwaardige studie
over Dante in het Nederlandsch. Ze verscheen in 1825 in het
Magazijn voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en ze heet :
« Over de verdiensten van Dante Alighieri in betrekking tot zijn
tijd ».
Maar de eerste die doorslaande bewijzen gaf dat hij jarenlang
met Dante in gemeenschap des geestes had geleefd was priester
Cornelis Broere, de leeraar aan 't Seminarie te Warmond. Tal van
zijn prozastukken in « de Katholiek » dragen Dante's merk (1).
Waarschijnlijk heeft Broere J. A. Alberdingk Thijm tot Dante
gebracht. Op Dante's eerste « Inferno »-zangen althans heeft Thijm
zijn « Voorgeborchte » (1851) van verre nagebootst. In dat
« Voorgeborchte » zitten o. a. al de Hollandsche hervormde grooten
te wachten tot ze naar Rome kunnen, teruggebracht worden. Thijm's
oudste meester, Bilderdijk, heeft hier de leidersrol van Virgilius.
Maar Alberdingk, voor alles hoofsche minnestreel, was eigenlijk wel
beter tot een naschepping van de « Vita nova » geroepen dan tot
een vaart in Danteske diepten.
De beide groote Roomschen, Broere en Thijm, lieten zich in
hun Dante-ijver straks overtroeven door Potgieter. Hij zelf gaf
het groote voorbeeld van die toenemende Dante-studie, die hij
constateerde als een verheugend verschijnsel in onze letterkunde.
(1) Ik kan hier enkel aanstippen. Een afzonderlijke studie : « Dante

en Broere » zou, geloof ik, ruimschoots de moeite loonen. — De
Dante-bibliografie in J. Berg : « Over den invloed der Italiaansche
Letterkunde op de Nederlandsche gedurende de 19 eeuw « (Amsterdam,
1919) somt enkel een reeks werken en artikelen op, waarin, op den titel
af, van Dante sprake is. Het is een katalogiseering zonder meer, en dan
nog zeer onvolledig. Men moet er niet aan denken, namen als die van
Broere of Thijm daarin te vinden. — Het werk heeft zijn verdiensten, maar
geeft niet wat de titel belooft.
0
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IV.
En inderdaad met de jaren '60 wordt het zoo druk dat we
alvast de Dante-bedrijviqheid moeten indeelen in rubrieken.
Daar zijn vooreerst de Commedia...vertalingen :
A. S. Kok (1), t. C. Hacke van Mijnden (2), ]. Bohl (3),
H. Boeken (4), i- K. Rensburg (5), A. Van Delft (6). Naast al de
Noord-Nederlanders ook een Vlaming, Pater Hagebaert O. P. (7).
Verder zij die zich bepaalden tot de vertaling van « deHel » :
U. W. Thoden van Velzen (8) en
L. Ten Kate (9).
Alvorens Dante over te zetten begroette hem ten Kate in een
treffend sonnet. (10)

t ].

(1) e Divina Commedia s. Metrische vertaling, voorzien van ophelde-

ringen en afbeeldingen. 3 din. Haarlem, 1863-64; 2e uitg. 1870.
(2) « Komedie ». In dichtmaat overgebracht. Haarlem. 1867-73,"3 din.

Met platen en portret.
(3) «De goddelijke Komedie ». In Nederlandsche terzinen vertaald,
met verklaring en geschiedkundige aanteekeningen, Ie lied : De Hel.
Haarlem, 1876; 2e lied: Het Vagevuur, Amsterdam, 1880; 3e lied : Het
Paradijs. Amsterdam, 1884.
(4) Dante's «Divina Commedia» in proza vertaald.Wereldbibliotheek
Amsterdam, z. j.
(5) De Goddelijke Komedie, vertaald naar den oorspronkelijken tekst,
voorzien van verklarende noten en een levensbeschrijving van den dichter.
- Platen van G. Dore, - Antwerpen, z. j.
(6) « Dante » ; verklaring met vertaalden tekst. 4 din. Bussum, 19201921. Het Ie deeltjebevat de Vita nova; de andere drie de Commedia.
(7) « Het Goddelijk Spel » van D. A. in 't Vlaamsch vertaald en
verklaard. Leuven, 1901.
(8) « De Goddelijke Komedie ». De Hel, met schets van inhoud,
verklaring en aanteekeningen. Leeuwarden, 1870.
(9) « De Hel s , in dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald, met
platen van G. Dore, Leiden, 1876-77. 2e dr. 1888.
(10) In « Bloemen uit den Italiaanschen Lusthof », een verzameling in
't Nederlandsch vertaalde stukken van Italiaansche dichters, door F. M.
Lurasco (Amsterdam, 1882),. verschenen ook een paar fragmenten uit
Dante's « Hel ». - Ook onze P. F. Van Kerckhoven waagde zijn rijmgemak
eventjes aan Dante's e Inferno s,
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De eenen vertaalden in proza, de anderen metrisch ; anderen
weer in geijkte versmaat naar eigen verkiezing ; anderen nog in
Dante's eigen techniek, de terzine. 't Is hier de plaats niet om de
hoedanigheden en de gebreken van die vertalingen uit te meten.
Wie in proza vertaalt offert a priori de innigste schoonheden op
van Dante's vorm ; wie dien vorm wil handhaven naast den inhoud,
legt aan zijn taal een taak op, die ze nooit geheel vervullen kan,
en zeker niet zoodanig dat een schoonheidsgevoel, in Dante
geschoold, kan bevredigd worden. Bij het letterkundig onderzoek
van de waarde onzer Nederlandsche vertalingen zou het wijsgeerig
onderzoek van de vraagstukken « vrijheid » en « tucht » met hun
zedelijke voor- en nadeelen een heel eindweg te pas kunnen komen !
Een der vertalers, Bohl, heeft opgesomd wat al gaven en
bekwaamheden een Dante-vertolker bezitten moet. En dat alles bezit
ik, beduidde Bohl. Dit is intusschen niet heelemaal waarheid
gebleken. « In Nederland » — schreef hij in zijn « Rechtvaardiging »
bij het derde deel van zijn arbeid, « heeft men nopens het Paradijs
eenvoudig nageschreven wat sommige Duitschers er van' gezegd
hebben ». Het doet weinig af van de vele verdiensten van Bohl,
te erkennen dat hijzelf bij de Duitschers een boel heeft geborgd,
vooral bij Philaletes, en dat, waar het de Theologie en de
Thomistische wijsbegeerte betreft, onze Vlaamsche pater Hagebaert
hem aardig de baas is ; evenzeer als in 't vlotte van de vertaling. —
Hellesmarten lijdt ons Nederlandsch bij Rensburg, evenzeer in
't Vagevuur en in 't Paradijs als in de Hel zelve.

V.
In onze 2 e afdeeling dan staan de Dantologen, de Nederlandsche
Dante-geleerden in den strengeren zin van de hedendaagsche
wetenschap. De eerste was Hacke van Mijnden zelf, de vertaler
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van daar straks. Deze man op zijn lateren leeftijd had voor Dante
alles over : zijn fortuin en zijn heele bestaan. Tal van jaren ging
hij in Italië arbeiden aan zijn groote taak. En na zijn dood werd
zijn biografie, geschreven door zijn schoonzoon Van Tienhoven voor
de Leidsche Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, door
Prof. Antonioli in 't Italiaansch vertaald onder den titel « Un
Dantista ollandese ».
Van even groote beteekenis als Dante-kenner was J. H. Gunning
Jr., door zijn beide bundels : « Dante Alighieri » (1), en « Het Leven
der Menschheid en des Menschen, eene Divina Commedia » (2) .
Dit tweede boek werd vertaald in het Duitsch.
Stil maar gestaag werkte zijn heele lange leven ook A. S. Kok
in de Dantologie. Zijn vertaling blijft een van de beste, en zijn
studiën ook zijn merkwaardig. Hij vooral heeft geijverd om den

grooten Dante-kenner Scartazzini bij ons te doen doordringen (3).
J. A. Leve, W. C. Witte (4) en A. Th. C. Thompson
bestudeerden vooral de politiek van Alighieri. R. K. Kuipers trachtte
in zijn sterke studie de heele ideeën-wereld van Dante te
overzien (5). Pater P. F. Th. van Hoogstraten (6) verdedigde
(1) Amsterdam, 1870.
(2) Amsterdam, 1876. Duitsche vertaling, Gotha, 1880.
(3) Kok's vele artikelen verschenen in « De Gids. », in « Nederland »,
in « de Portefeuille », in « het Nederlandsch Museum », in « de Nederlandsche
Spectator » enz.
(4) Niet, te verwarren met den grooten Duitschen Dantoloog Prof.
K. Witte.
(5) Dit is flink werk. 't Verscheen in « De Tijdspiegel », 1896, dl. I
en II.
(6) « Onze Wachter » 1884 en 85; ; « De Katholiek » 86 ; herdrukt in
« Studiën en Kritieken », dl. I. — Nijmegen, 1893, — Het boek van Pater
Van Hoogstraeten's ordegenoot, E. J. B. Jansen O. P., « Dante Alighieri,
zijn leven en zijn werken » ('s Hertogenbosch, Antwerpen 1921) is tamelijk
slordige vulgarisatie.

106

Dante's hooge symbolen tegen de f euilletontj es-fantasie van
C. Busken Huet.

J. P. Molenaar, O. Oort, L. Knappert, P. J. Ter Maat, S. Van
Dyk, Ch. Kops, H. Padberg gaven hun arbeid in verschillende
tijdschriften : algemeene beschouwingen ofwel bijzonderheden over
bepaalde onderdeelen van 't ontzaglijk geheel.
J. D. Bierens de Haan trachtte dat geheel met zijn eigen
mystisch--pantheïstische wijsbegeerte te omvatten in een druk
opgemerkt boekje « Dante's mystieke Reis » (1). Maar hij werd
nogal vinnig terecht gewezen door het « Dante-inzicht » van
J. Hoogveld (2), die meer over Dante schreef, o. a. over het
Siger-vraagstuk » en over Davidts' vertaling van Hauvette's
Dante-biographie.
Jarenlang, van 1876 tot 1881, bestond in Noord-Nederland een
speciaal « Dante-orgaan » het tijdschrift « De Wachter », onder
redactie van den, trots allerlei eigenaardigheden, toch beslagen
Dante-kenner Bohl.

Niet zoo heel sympathiek tegenover Dante staat de befaamde
Romanist Prof. J. J. Salverda de Grave. Hij beweert, in zijn
bovenvermeld « Dante en wij », dat men Roomsch geloovig moet
zijn om Dante oprecht te kunnen vereeren. In 1919 verscheen van
hem in « de Gids » : « Dante en de Islam ». Daarin gaf hij Dante's
oorspronkelijkheid een duwtje. Hij verwees naar den Spanjaard
Palacios, die in zijn werk « La Escatologia musulmana y la divina
Commedia » wil betoogen dat Dante voor zijn helle- en hemelvaart
heeft gebruikt : « Het Boek van, de Nachtelijke Reis van de edelste
tot de hoogste Majesteit ». 't Is het werk van een Arabier uit
Murcia, Moehjioed-dhin Ibn Arabi, die 25 jaar voor Dante heeft
(1) Amsterdam, 1914.
(2) In « Van onzen Tijd », 1915.
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geleefd. Prof. de Grave schijnt aan die beïnvloeding veel gewicht
te hechten. Hij kan toch niet vergeten zijn dat een halve eeuw
geleden nog meer gewicht werd gehecht aan wat Dante zou
verschuldigd zijn aan « Alberico's Vizioen ». Beïnvloeding kan er
zijn, in zoover Dante voor zijn reis door de drie rijken onder de
Middeleeuwsche vizioenen voorbeelden had voor het grijpen. Maar
boven al die verdenkingen van navolging blijft Dante's alles
overweldigend, oorspronkelijk genie in al zijn schittering even hoog
verheven als dat van Shakespeare boven zijn « blauwboekjes ».
De jongste Nederlandsche poging tot een globale verklaring
van Vita nova en Commedia is het vierdeelige werk van A. Van

Delft (1).
Al de groote vraagstukken van de Dantologie worden door hem
onder 't oog gezien, met zwaar wetenschappelijke uitrusting, en op
een veel persoonlijker wijze dan b. v. Bohl dit vermocht. Toch gaat
zijn verklaring dikwijls naar het gezochte en fantastische toe, en
zijn eigen weelderige dichterlijkheid naar al te omslachtige styleering,
hinderlijk voor 't betoog. Maar zooals Van Delft's verklaring daar
ligt vóor ons, mogen we zeer dankbaar zijn. De Franschen hebben
alvast niets dat in éen adem er mee kan genoemd worden. Van
Delft's beweringen, die als hoofd-thema's in zijn werk telkens
terugkomen, nl. over de beteekenis van het « veltro », over. de
Medusa-bekoring, over de Marcellus-figureering, over de
Blijheids-theorie, verdienen hun plaats naast de stoutste en de
vruchtbaarste hypothesen, door de Duitsche en de Engelsche
vorsching opgezet.

(1) Zie boven de nota bij Van Delft, als vertaler.

108

VI.
In een 3 e afdeeling treffen we de Dante-reizigers aan. Want
ook hiervoor heeft Potgieter gezorgd, dat wie thans naar Italië gaat,
Dante niet meer onverlet kan laten.
Hoevelen brachten te 'Florence en te Ravenna in de laatste
jaren hun hulde ! B. Molkenboer (1) en P. Vander Meer (2),
H. Linnebank ( 3 ) , Adama van Scheltema (4) , en Hilarion
Thans (5), juf. L. Duykers (6) , juf. A. Salomons (7). Maar geen
zoo treffend als de Vlaming Cyriel Verschaeve, ondanks zijn
Goethiaansche Griekschrgezindheid, veruit de meeste Dantesk
aangelegde onder de Vlaamsche literatoren van thans. Des te grager
blijf ik hier stilstaan bij hem, wijl we tot heden zoo weinig Vlamingen
tellen, die met betrekking tot Dante iets vermochten te zeggen. Ik
wensch niet te vergeten dat Aug. Vermeylen een paar van zijn
beste bladzijden aan Dante heeft gewijd, dat Alf. Fierens met
vrucht zooveel historische studie maakte van Dante's tijd, dat
Juf. Belpaire in haar « Christen Ideaal » op het snoer der acht
zaligheden ook een meditatie over Dante reeg ; dat Minister A. Van
de Vijvere, als hij schrijven wil over Dante gelijk hij er soms over
spreekt, voor onze Dante-faam heel wat goedmaken kan. Ik weet
dat we hier ook Vuylsteke, Rodenbach, Pol de Mont, Th. Coopman,
C. Eeckels, J. Muls, A. Walgrave, en vooral Pr. Van Langendonck
(1) « Roomsche Schoonheid », Bussum, 1914.
(2) « Uit Italië », Amsterdam, 1911.
(3) « Dagboek van mijn Roomsche Reis », Helmond, 1911.
(4) « Italië. Indrukken en Gedachten » Amsterdam, 1914.
(5) « Verloren Stroom », Amsterdam, 1920.
(6) « Aquarellen uit Italië », Antwerpen.
(7) « Gedenkschriften eener onafhankelijke vrouw », door Ada Gerlo,
Amsterdam, Wereldbibliotheek.
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moeten gedenken. Maar wat hebben we voor de rest, tenzij enkele
vluchtig-romantische groetjes, hoofsche buigingen van edelknaapjes
naar den grooten koning, die daar bij zulke dingen stokstijf 'in
zijn marmer blijft staan. Of, erger nog, broederlijk-doende
gemoedelijkheidjes jegens den Reus, waarbij 'k bang ben dat, ten
wedergroet, eventjes de punt van zijn sandaal te voorschijn mocht
wippen.
In de Nederlandsche Dante-bibliografie heb ik nu zoowat
190 nummers saam. Ik schaam me te moeten zeggen dat er daaronder
enkel 18 van Vlamingen zijn.
Daarom juist doet het deugd hier te kunnen wijzen op
Verschaeve's werk, dat zoo sterk de sporen draagt van zijn
Dante-cultus ; en speciaal op die bladzijde, die hij na een reis naar
Florence heeft geschreven :
••• « Doch daar sta ik voor de kerk « della Croce ». Hier wilde ik
geraken, maar mijn dwalen heeft zoolang geduurd dat het reeds vrij donker
is als ik de kerk binnentreed. Zij schijnt ledig en geweldig groot in die
duisternis ; er valt niet meer aan te denken haar te beschouwen. Tusschen
de vensters der zijbeuken rijzen groote grafzuilen, een lange rij trotsche
praalgraven, aan beide zijden van de kerk : van graf tot graf gegaan om
de opschriften te ontcijferen : Brunelesco, Galilei, Machiavelli, Alberti,
Michel-Angelo... Daar liggen ze dus in eeuwige vrede, degenen die nooit
vrede genoten hebben, de zonen van 't onstuimige Florentië : hun driften,
hun angsten, de onrust van hun genie en van hun hart zijn voor eeuwig
voorbij, en hunne stemmen die tot hunne eeuw en tot vele eeuwen na hen
spraken, zwijgen. Ik luister, verbaasd dat de graven, waarin zoo een
flikkerend vernuft en zoo een vosachtig-slimme bewegelijkheid als
Machiavelli's werd bijgezet, en zoo een machtige stormziel als MichelAngelo's, kunnen zwijgen. De kerk welft groot en duister hoog boven al
de graven, waarin die reuzen slapen, gelijk de dood boven alle grootheid
der aarde, en haar geheim boven de kortstondige werkelijkheid van 't leven.
Tramontana van Florentië, hier waait gij uit, hier alleen. Savonarola had
dus zijne stad gekend : zoo'n wild paard kon slechts in den toom gehouden
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worden door den schrik van den eeuwigen dood, waarmede hij steeds
dreigde. Oeh! in den grond kan om het even welk menschenhart slechts
daardoor weerhouden worden.

» Een groot gedenkteeken staat ginder verder. De schemerende letters
onteijferd : Dante! Neen, die ligt hier niet, en dit graf is ijdel, ver van hier
af, te Ravenna, ligt een steen boven etn graf waarin de woorden gebeiteld
staan :
Hie jaeet, et fama pulsat utrumque polum...
en
Huic ingrata tulit tristem Florentia fructum
Exilium Vati patria eruda suo.
»Maar dit graf is een aangrijpend tragisch graf, rijk en prachtig,
maar leeg en ijdel, als een berouw zonder vrucht, als de holle droefheid
eens verdoemden in de hel !

» Ik ga buiten en zie van op de stoep der kerk te midden van het plein
der gemeente het witte standbeeld van Dante oprijzen. Dit was het plein
waar Florentie's yolk vergaderde, het hart van de stad. In haar hart
heeft de ongerechte stad het standbeeld opgericht voor haar verstooten
zoon; wat ze het meest had gehaat in het leven heeft ze het meest
bemind in den dood; Dante heeft gezegepraald, en mij dunkt dat ik uit
de diepte der grafsombere kerk een zwaarmoedige stem hoor opgaan, diep
uit een van die graven, zich richtend naar dit glanzend standbeeld :
«Pur fuss'io tal
Per l'aspro esilio suo con sua virtute
Darei del mondo it piu felice stato. » (Michel-Angelo, Rime).

» De onrust is lastig en treurig, en 't IS bitter de banen der ballingschap te betreden, andermans trappen te moeten op- en afgaan en andermans
brood te eten; doch er zijn zielen die maar rust vinden in de onrust
van 't geweld, te machtig gemaakt voor dit kleine leven, stormzielen die
met stormen ademhalen! 't Schijnt me nu ook teekenend dat de kerk
waar Florentie's grooten slapen haar marmerwitte gevels verheft v66r
het plein van die volksvergaderingen, waar de volksdriften het hevigst
zoden, haat, nijd, hoogmoed het geweldigst ontbrandden en de Florentijnsche

111

tramontana de bloedigste stormen, met zwaard- slagenhagel en vloekgedreun,
ontketende.
» Of bleven die grooten nog Florentijners tot in het graf ? en konden
ze daar ook die stormen niet ontberen, waarin ze hadden geleefd ? Hebben
ze daarom hun « Friedhof » op het rumoerigste plein van Florentië
gekozen, gelijk Heine's grenadier zijn graf onder den idaverenden grond
van het slagveld ? Zou de tramontana zelfs in hun schimmenwereld
voortblazen ?
» Dit plein voor de stoepen der kerk is indrukwekkend : zonder
strijd geen zege ! Strijd, strijd om de zege ! Vooruit, de weeën in, al was
het in « questo mondo senza fine amaro » zooals Dante de hel noemt,
want wie gestreden heeft zegepraalt altijd Dante zelf staat daar te midden
van het plein als een zegepraler, en, boven hem, tusschen enkele
drijvende wolken stalt, hoog en wijd, de diepe Italiaansche hemel reeds
zijn glorierijke sterren uit. Een troonhemel alleen den grooten dichter
en zijn machtige ziel waardig, en 't standbeeld zelf uit den grond van
Florentië oprijzend, waar hij zijn inferno van weeën beleefd had, schijnt,

in den glans van zijn marmer hoog opgericht boven den zwarten grond,
het laatste vers van 't Inferno prachtig en pakkend te belichamen :
« E quindi uscimmo a riveder le stelle. » (1)

VII.

Maar van alles wellicht het belangwekkendste is na te gaan
wat de Dante-inspiratie in onze letterkunde aan zelfstandige
schepping heeft uitgewerkt.
Hier treedt alweer — hoewel heel eventjes maar A. S. Kok
te voorschijn, die zijn middelmatig dichterschap enkel weet op te
heffen als zijn stem ter eer van den Maestro mag klinken, in zijn
dramatische schets « Dante en de Samenzwering te Florence » :
(1) « Uren Bewondering », IV — Brugge.
Vgl. Romano Guarnicri : « De Kunst van en in Dante », Elzevier,
1921, 1I.
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Maar wee het land dat aan zichzelf vertwijfelt
en zich den vreemdeling in de armen werpt.
Wee 't volk dat in zijn worsteling en strijd
Zich niet meer is bewust van 't grootsche doel,
In 't oog der vaadren goed en leven waardig ;
Bevestiging van vrijheid en van recht !
Wee 't volk dat zijn voorheen en 't voorgeslacht
In 't aanzicht slaat en met beginselen breekt,
Waardoor het is geworden wat het is,
En recht heeft van bestaan !
Ik wil den vrede door herstel van 't recht
(Want dit alleen is waarborg voor den vrede)
En velen hunkren slechts naar wraak ; ik wensch
Den weg te banen voor Itaalje's Heerscher,
Door God en 't recht des volks daartoe bestemd —
En zij gaan slechts in roof uit op 't gezag
Voor zich en d'aanhang die hen dient ; ik wil
Ontwikkeling, volksverheffing, leven, vrijheid,
Door kerk en staat de perken aan te wijzen
Op elks gebied — zij zien in volksvernedering,
In kwijning en verdooving zeekren waarborg
Voor de onderwerping aan hun vloekbare eerzucht.
...

Wil 't gedijen

Wat onze geest in 't leven roept, zoo moet
Het volk met liefde en geestdrift zulks ontvangen ;
't Moet ide openbaring zijn van 't geen er omgaat
In 't zelfbewustzijn van geheel de natie,
Van 't geen zij wenscht en wil, zich denkt en najaagt,
Waar zij met kracht naar streeft. Betreuren wij 't,
Zoo 't volk de speelbal zijn wil van onwaardigen,
Van eerzucht en bekrompen, huichlende ijver,
Die, Code tergend, bij zijn naam nog zweert.
Betreuren wij 't, zoo 't de onderdrukkers vleit,
En vloekt wie 't weldoen ; zoo het recht en onrecht
De leugen en de waarheid in haar worstling
Met laf en onverschillig oog blijft aanzien
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Of met een helschen lach ! zoo 't in zijn kwijning
Een lieflijker bestaan vindt dan in 't leven,
Den doodslaag wenscht en voor 't ontwaken beeft...
... Onthou dat onze zaak die van Italië is,
Dat heel het land moet haar vervulling wenschen,
Wil zij gelukken. Machtig is de vijand,
Die aan de Seine-boorden ons bespiedt,
En, met den moordenaar der gerechtigheid
Verbonden, onze vrijheid tracht te smoren.
Maar dat Italië slechts ernstig wille,
En 't zal zich zelve redden ! Daarom moet
Niet slechts Florence 't zwaard des geestes zwaaien,
Maar heel het land met kracht zijn stem doen hooren (1).

Ideologisch nog een stap verder, maar esthetisch veel stappen
hooger, en we zijn weer bij Potgieter, bij hem, die voor immer in de
letterkunde het Nederlandsche spoor liet van 't groote Dantefeest
in 1865.
Potgieter was de man der eeuwfeesten. In 1859 had hij dat
van Schiller bezongen in 1864, veel schooner, dat van Shakespeare.
Nu zou hij, in 1865, voor Dante nog meer doen. Hij reisde met
Huet naar Florence om aldaar mee te vieren het zesde eeuwfeest
van Dante's geboorte (2).
Er was ook nog iets anders en iets meer : Potgieter voelde zich
ontgoocheld ; en hij verlangde om een les van den grooten meester.
Lees er nu Huet's persoonlijke herinneringen aan Potgieter
op na, om nog eens mee te genieten van Potgieter's weelde op die
(1) Kok's dramatische schets verscheen in « De Gids », IV, 1870.
(2) Ter gelegenheid van datzelfde feest hield in de « Hollandsche
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen » te Rotterdam, de

voorzitter, G. Th. F. Groshans, een rede die naderhand in druk verscheen :
« Dante en de Divina Commedia » (Amsterdam, 1867).
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Meidagen ginds. Die olandese daar, in champagne-feeststemming,
reciteerde voor 't verblufte publiek, zoomaar voor de vuist, telkens
weer andere fragmenten uit de Commedia. En, thuis gekomen,
gingen twee jaar lang zijn vrije uren op aan zijn grootste en beste
gedicht, aan « Florence ». Heel Dante's leven, in het kader, waarin
het zich bewoog : het kleine, Florence ; en het groote : l'Italia una
van zijn stoutste droomen, straks, in 1870, heelemaal werkelijkheid.
Het is een heerlijkheid, dat gedicht. Moeilijk ? Kom, laten we toch
als klein volk, eens groot kunnen denken en voelen. Laten we van
de Italianen leeren, dat we onze grootste dichters niet bestemmen
ter lectuur, ter gemakkelijke lezing, maar ter gezette studie. De
Italianen klagen immers niet over de tienmaal talrijker moeilijkheden,
die Dante hun te doorworstelen geeft. En hoeveel hebben inderdaad
arbeid en toewijding alreeds bij Dante niet opgeklaard ?
Laat ons dan ook niet klagen. Want ditmaal is er reden tot
fierheid. Bij het zesde eeuwfeest van zijn geboorte ontving Dante
geschenken uit de handen van dichters veler landen. Maar geen zoo
blijvend schoon als de « Florence » van onzen Potgieter. ; het

gedicht zelf en de aanteekeningen.
En toch is Potgieter eigenlijk niet geheel een dichter naar
Dante's geest. Potgieter is groot ; maar van een andere grootheid.
Verwey noemt « Florence » in zijn « Leven van Potgieter » :
anti-Dantesk. En hij verklaart ook waarom. Er zijn nog andere
redenen : een gebrek en een deugd.
Het gebrek bij Potgieter was niet zoozeer dat hij niet had
Dante's geloof, maar wel dat hij niet had Dante's kennis van dat
geloof. Potgieter was geen theoloog en geen wijsgeer.
En de deugd ? Hoe zal ik dat zeggen ? Potgieter was te
« braaf ». Hij was de man die vastlag .aan 't schoone verleden,
hij was de man der groote traditie. Hij was niet de man van durf
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en geweld, stuwend naar een toekomst, door hemzelven te maken.
Wat hij niet had, zag Potgieter in Schaepman, die zoo pas
in Rome was afgestudeerd.
Schaepman kende zijn theologie en zijn philosophie, Schaepman
was durver. Schaepman had nog daarbij die vaste, vlugge, tragische
greep, die Potgieter, zich telkens in zijn eigen mijmeringen
verstrikkend, teenemaal miste. Schaepman moest, zoo klonk
Potgieter's wet, Dante vertalen en een studie over Dante schrijven.
Maar die rijk- en forsch-levende Nederlander ging zijn eigen
gang, Met stalen zenuwen stond hij, evenals Dante, tegenover de
lusten en de lasten van 't lot. En hij verkoos op te gaan finn de
politiek zoodanig dat de poëzie — ik bedoel niet enkel de verzen —
toch wel in 't gedrang kwam.

Parallelismen blijven er anders genoeg :
Dante had zich als levensleuze gesteld : 4 Vervolg uwen weg
en laat de lieden praten. Sta vast als een toren die nooit zijn spitse
buigt, hoe ook de stormen hem ombruisen ».
Dante had geleerd het hooge idealisme van gedachten en
gevoelens te doorkneden met nuchter levensinzicht en realisme van
wereldkennis.
Dante was een man van onaantastbaar katholiek geloof, die
steeds de dingen dezer aarde beschouwde in het eeuwige licht, en
die, in een optimisme trots alles, betrouwde op een altijd en alom
heerschende zedelijke wereldorde en een leidende Voorzienigheid.
Dante liet door zijn ziele- en lichaamsleed de triomfbazuinen
van zijn terzinen schallen een jubileering van « gloria » en
a vittoria » .
Dante stond daar als 't hooge voorbeeld van het allitereerend
en harmonieerend « politicus-poëet ».
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Dante dacht en sprak zoo persoonlijk vrij, dat hij leefde in
't gevaarlijk genot « een partij op zichzelf te zijn ».
Dante klom, trots velerlei menschelijke zwakheden, langs een
eenigen ontwikkelingsgang van al zijn vermogens, door een
ontzettende levenstragiek, tot een der heerlijkste typen van ons
menschenras ; en eindelijk op den hoogsten trap legde hij zich neer
ter eeuwige rust in het kleed van Franciscus...
De liberaal Potgieter dan wou den klerikaal Schaepman afhouden
van de werkdadige politiek. Maar halsstarrig liep Schaepman steeds
verder. Altijd vervolgd, nooit verbannen, heeft hij met een schier
weergalooze inspanning, zijn ontzaglijke taak volvoerd. Maar
Potgieter's literaire opdracht aan Schaepman, die bleef onvervuld.
Ten bewijze van wat Schaepman in die lijn had gekund liet hij
ons na de vertaling van één zang : den laatsten van het Paradiso,
inderdaad het beste wat we aan Dante-vertaling bezitten ; en ook
een onafgewerkte studie over « Beatrix » (1), maar daarin ook
weer een schets van de Vita nova en van de Commedia, zooals
onze letterkunde er geen tweede vertoont :
« Toen deze balling, rampzaliger dan Belisarius, rechtvaardiger dan
Aristides, wijsgeer als Boëthius, en boven alles dichter, toen hij daar
neerzat in zijn vreeselijke eenzaamheid, toen heeft hij gezocht, half
bewust, half onbewust, naar zijn ideaal. Want hij was vreeselijk eenzaam.
Hij was onder ieder opzicht balling. Balling uit zijn vaderstad, balling
uit zijn huis, balling uit zijn gewone kringen, balling altijd en overal.
Want hij was vreemd aan de menschen, hij stond te hoog. Ontzettend
eenzaam moet deze man geweest zijn, die niet kon schertsen als de andere
hovelingen en dien 't gezegd werd dat hij 't niet kon. Hij was arm en
koud in zijn eenzaamheid ; aan de vorstelijke tafel proefde hij in de
(1) Eveneens onder den titel « Beatrice » verscheen een novelle van

W. P. Wolters (Leiden, 1875) ; daarover spreekt eventjes C. Busken Huet
in zijn bovenbedoelde fantasie.
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keurigste spijs, op den gouden schotel voorgediend, toch altijd de asch
en de tranen, de condimenta van het brood der ballingschap. Hij stond
hooger dan geheel zijn omgeving ; hij stond op dien bergtop, die voor
ons in nevelen is gehuld, die zoo dikwijls Golgotha is, zoo zelden Thabor.
Daar had hij het ideaal, maar het had geen vorm, hij kon het niet naderen,
het naderde niet tot hem. Hij zocht in eenzame dagen, in eenzame nachten
naar een gelijke, naar iemand die hem verstond. En dan ook : hij, hij
was wel rechtvaardig, maar toch mensch, zoolang het ideale hem niets
meer was dan eene gedachte, een idee, kwamen ook andere gedachten in
hem, gedachten van berouw, van wroeging soms....
« Blonken hem toen, op een onnoembaar oogenblik, weer dat paar
kinderoogen tegen, waarin hij eenmaal alle schoonheid had gezien : stond
die glimlach Gods, in Beatrice belichaamd, daar op eenmaal weer voor
zijn geest ? Het mag zoo geweest zijn. Het ideaal van zijn leven vond
in die herinnering zijn vorm, zijn gestalte ; hij had nu de menschelijke
verschijning, de bevriende gedaante gevonden voor alles wat hem nog
versterkte en troostte in zijn harden strijd. De balling had een gezellin
gevonden, meer dan dat, een reddenden engel, die hem tot het hoogste en
heiligste terugbracht, het onvergankelijk ideaal.... Al heeft hij misschien
door zijn streng en somber uiterlijk, door zijn haveloos kleed dat woord
gewettigd : « Ziedaar de man, die de hel heeft gezien », in zijn ziel droeg
hij den hemel, en aan zijn zijde ging, onzichtbaar voor allen, maar
zichtbaar voor hem, de hemelsche Beatrix ».

In datzelfde stuk « Beatrix », dat onder zijn schuilletters
E. L. C. in zijn tijdschrift « Onze Wachter » (1) verscheen, en
dat hij daar, in zijn politieke veronachtzaming van zijn jeugdige
letterkundige praestaties, liet begraven liggen, weet hij over de
Commedia het volgende :
« De « Divina Commedia » is toch een monument van schier bovenmenschelijke kracht. Neem nu kracht niet uitsluitend als forschheid, als
geweld, zie daar iets anders in dan de ziel van ijzeren spieren en stalen
vuisten. In ieder gevoel dat tot zijn hoogste en fijnste ontwikkeling is
(1) 1875, I.
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gekomen, ligt kracht. Kracht ligt zoowel in de teerheid als in den moed,
in de voorzichtigheid als in de tartende drift. Zóó, in dien algemeenen
zin, is kracht de groote eigenschap der « Divina Commedia ». Want
geheel het leven van den mensch klopt daarin, iedere vorm, iedere
wisseling, en ieder met haar eigenaardigen slag. Deze « Divina Commedia »,
zij is de autobiographie van Dante Alighieri en tevens de geschiedenis
der menschheid ; zij is als een kroniek der kleine Italiaansche steden en
tevens een philosophie de l'histoire als nog geen meesterlijker werd
geschreven, dieper opgevat, hooger opgevoerd. Zij heet een heldendicht,
maar wat is zij niet al ? Een leerdicht en een lierzang, een satire en een
idylle. In sommige verzen is het scheldwoord der twistende partijen als
in goudsmeewerk gevat ; in anderen hoort gij den echo van wat de
Florentijnen en Ravennaten dier donkere dagen spraken, fluisterden,
mompelden.... Gij vindt alles in deze « Divina Commedia » ; de schoolsche
godgeleerdheid met haar strenge vormen van bewijs en tegenbewijs,
met haar diepe en klare ideeën, en de half fantastische voorstellingen van
natuurleven en sterrenkracht, de mystiek met haar zachte bespiegeling en
haar stoute vlucht, den felsten menschelijken hartstocht, door niets
bedwongen en niets verzacht. Ampère geeft u zijn Voyage Dantesque
in de hand, en gij huldigt in Dante den schilder, wiens schetsen onsterfelijk
zijn als de natuur zelve, even sober en even rijk ; en ziedaar Ortolan, die
u in de kringen der hel een geheel stelsel van lijfstraffelijke rechtspleging
huiverend doet aanschouwen. Ozanam heeft het beproefd « les sources de
la divine Comédie » aan te wijzen ; hij ging ver in de eeuwen terug en
zijn aanwijzingen voeren tot de uitspraak van Carlyle : « The divina
Commedia is of Dante's writing ; yet in truth it belongs to ten christian
centuries, only the finishing of it is Dante's ». Hugo Delff gaat nog verder,
de geschiedenis der wijsbegeerte vindt hij in de Divina Commedia weer.
Zoo is het geschied op bijna ieder veld door dezen zanger betreden. Geen
wonder ook. Menig vorst heeft aan zijn liefde koninkrijk en kroon, zijn
leven en zijn alles toegezworen ; nooit heeft iemand dien eed gehouden,
zooals Dante Alighieri aan zijn Beatrix. Alles heeft hij gegeven aan haar,
en dat alles is de « Divina Commedia ». Wat hij heeft geleerd en gewonnen
op de schoolbanken en op de paden des levens, wat hij heeft gedolven
uit de diepten zijner ziel of gegrepen in de stormen der wereld, daar is
het, alles. Meer nog dan dat alles, want hij zelf is daar. Hij zelf in al
zijn grootheid en in al zijn zwakheid, met zijn onwrikbare zelfstandigheid
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en zijn grillige ongelijkheden, met zijn heroïsch karakter en zijn kinderlijke
teerheid, met zijn martelaars-geloof aan de Kerk en zijn bijna ketterschen
haat tegen dien éenen Paus, met zijn ijzeren rechtvaardigheid, die hem
Brunetto Latini doet verdoemen, en zijn menschelijk medegevoel, dat hem
doet neerploffen bij Francesca's jammerklacht.
« Welk een kracht moest deze man bezitten om zichzelf te kunnen
blijven en tevens zoovelen te zijn als daar jammeren, hopen en jubelen in
de drie rijken, wier kringen hij bezocht.
K Welk een gedicht, welk een dichter, welk een liefde ! Een liefde
in haar aard gelijk aan die, waarvan de Paradijszang zou gewagen, door
Thomas van Aquino St. Franciscus ter eere gezongen. Evenals de zoon
van Bernadone zijn armoede, zoo heeft Dante zijn Beatrix gevierd. Deze
schiep dat wonderbare poëem van zijn leven, waarin iedere daad een
gedicht is, waarin alles juicht, alles jubelt, alles leeft, dat het leven wekt in
het schijnbaar onlevende, dat, hierin Dante overtreffend, het beeld tot
werkelijkheid ziet worden in die wondteekenen ontvangen op Alverniaas
top... Dante schreef zijn gedicht, hij leefde 't ook, maar niet als Franciscus.
Hij doorleefde 't in zijn ziel, en wat hij daar had geleefd, schreef hij op
't onvergankelijk blad der menschenziel. Zijn lied weerklonk in een tijd
van storm en beroering. Dan blijft het lied het best bewaard. Echte
volksliederen worden geboren op het slagveld, daar ontvangen zij hun
doop. Zoo is het ook met die reuzenzangen, die de liederen der menschheid
zijn. De Nibelungen klinken ons toe uit het gedreun en gedruisch der
Volksverhuizing ; de Divina Commedia blinkt als een stralende ster uit de
donkere dagen, waarin het oude zijn reuzenkamp tegen het nieuwe, tegen
de vernietiging begon. Het is waar :
« L'homme n'écrit rien sur le sable
A l'heure oil passe l'aquilon. »

Op een fraaien, kalmen zomerdag, rustig neergezeten onder het
zoele lommer, dan schrijft men namen en haalt men ringen in het zand,
maar Dante vond geen lommer, geen zon, geen rust, geen kalmte ; wat
hij te schrijven had schreef hij in 't graniet. » (1)
(1) Zie verder over Dante en Schaepman mijn « DT Schaepman y, dl.

ÍI, blz. 195-216.
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VIII.
Hoe vreemd het ook voor sommigen klinke, schijnt Perk
via Schaepman naar Dante te zijn gegaan. Althans werd op
het verwantschap tusschen de Grotsonnetten en Schaepman's
Katacomben-krans destijds alree door Heyting gewezen, die ook
Dante poogde te benaderen in een minder gelukkig sonnet (1).
Perk plaatste zijn « Mathilde » onder Dante's hoede. Hij mocht
het. Want ook zijn grondidee is : de vrouw die sterft wordt
onsterfelijk, en de leidster van hem die op aarde moet blijven.
Helaas, bij Perk is 't andersom gegaan. Hij stierf het eerst, en
zoo vroeg. Wellicht was hij degene geworden, die het hoogst in
onze literatuur Dante zou nastreven. Dit schoone schouwspel
moesten we verder derven.
Daar was dan eindlijk Dante een zoon geboren,
Die, vroeg, van verre 't spoor zijns vaders drukte ;
In Neerlands koren weer de harp liet hooren,
Wier godenslag Florence eens 't hoogst verrukte ;
Een jonge reus, die, leerling der titanen,
Den lauwer plukte, die heroën smukte (2).

De Tachtigers koesterden hoogen eerbied voor Dante, getuige
alree wat Kloos over hem zegt in zijn inleiding op Jacques Perk's
gedichten. Geen wonder trouwens, wijl hun leermeester, Dr. W.
Doorenbos, een vurig Dante-man was, en den « maestro » een
mooi getal bladzijden wijdde — wellicht de beste — in zijn

: « Het Boek der Sonnetten », Den Haag, 1911, blz. 35-36.
(2) J. Bohl, « Dec. 1882 », opgenomen in zijn Canzonen, waarin Bohl
tal van minderwaardige hulde-stukken aan Dante liet verschijnen.
(1) Heyting
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« Handleiding tot de Geschiedenis der Letterkunde » (1). Maar met
hun thesis : poëzie is voor alles lyriek, konden de Tachtigers toch
onmogelijk bij Dante klaarkomen.
Dante immers was boven alles gedachte-dichter. Op
stemmingkunst en minnebevlieging zag hij al dieper neer naarmate
hij groeide. Hij geloofde slechts in éen aesthetiek ; die van de
sterkste inspanning van alle zielekrachten tegelijk, kunst en
wetenschap, de eene steeds opgaand in de andere.
Zoo wordt het natuurlijk dat er weinig van zijn invloed op
de Nieuwe Gidsers valt te bespeuren.
A. Verwey vertaalde een paar stukjes uit de « Vita nova » ;
E. B. Koster ook. Fr. Van Eeden, op zijn ouderen dag, dichtte zijn :
« Dante en Beatrice » (2) en trachtte zichzelf zoowat een Dante

te droomen. Hij heeft er heel wat moeten voor hooren. En hij had
wel wat verdiend. Maar alleen iemand, die veel dichter tot Dante
is genaderd dan de meesten onder zijn belagers, kan zulke verzen
schrijven :
Heeft dan ook uw geweldige ziel geleden
Dat allerteerste, allerzoetste leed ?
Door dagen vurig en door nachten heet
Zaagt gij die onbeschrijfbre lieflijkheden.
Dat roode kleedje, 't lint, die ranke leden,
die ooge-starren. O, ik weet !... ik weet,
en naar de zoete, folter-diepe beet
hebt gij om uitkomst of begrip gebeden....
Wie ben ik als ik denk aan U, mijn held !
Ik kleine, in 't klein-gevoelend volk begraven.
Maar toch, wat zoeten drank van min zij gaven,
Mijn harten-hart bleef zoeken — onverzeld,
(1) 2e dr. Arnhem- Roeselare, 1882.
(2) Amsterdam, 1909.
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Naar minder niet dan wat uw mond mocht laven.
Kristallen dronk, uit eeuwge rots geweld.
Datzelfde, waar uw godlijk lied van meldt,
Heb ik voor alle tijden willen staven.
Uw stroom is majestatisch neergedonderd
met wentelsprongen tot den blanken plas,
maar als een zwoel, vermaledijd moeras
houdt U van mij mijn tijd en volk gezonderd.
En daar was géen, ik zeg u, die verstond
de taal der stroeve plooien om mijn mond.
— Hebt Gij, mijn zanger, ongeschokt vernomen
den doodsnik van uw allerschoonsten waan ?
En zijt Gij vast de treden opgegaan,
bestroomd van 't bloed der teerste en liefste droomen ?
't Zij dan door zesmaal honderd jaar gescheiden,
't zij dan zoo ongelijk van maat en kracht,
zijn telgen wij nochtans van één geslacht,
en draagt éen liefdetronk ons, bloesem, beiden....
Mijn Land, mijn Land, hoe blinken spiegelklaar
uw vlieten in de riet-bewassen zoomen.
Stil glijdt het bruine scheepszeil langs de boomen,
kalm ligt het vredige gehuchtje daar,
met torenspitsje en molentje, te droomen,
breed overwelfd door blanke wolkenschaar,
die statig aandrijft uit de kimmen, waar
het zeeruim wacht op d'altijd gaande stroomen.
Mijn Land van weide en rustloos winde-lied,
gij hebt de pracht van Arno's bloesem niet
en niet de grootschheid van Ravenna's wouden.
Mijn Land, toch deedt gij mij, áls Hem verstaan
wat in 't verganklijke niet kan vergaan,
wat ons van 't aardsche leven voegt te onthouden.

Veel vroeger dan Van Eeden, en met steviger stap, omdat
hij als kunstenaar zekerder was van kunnen en zuiverder van inzicht,
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ging Herman Gorter naar Dante toe. Hij controleerde minder zijn
gevoel dan Van Eeden. Intuitiever zag hij dat individualiseering
naar onvruchtbaarheid leidt, en dat de poëzie om gezond te blijven
weer den socialen weg opmoet. Toen Herman Gorter, van zijn
heerlijke « Mei » uit, de verbijzondering van zijn denken, voelen
en doen had opgedreven tot dat gevaarlijke scheppingsproces van
zijn « Verzen » gevaarlijk ook voor hersenen zoo sterk als de
zijne -- toen vond hij in Dante niet slechts zijn meester en zijn
leider, maar ook zijn dokter voor zijn zieke psychisch gestel. « De
groote zucht van 't leven » is in hem door Dante heropgewekt, en
Dante is de geestelijke vader van het beste in zijn latere bundels,
vooral in « De School der Poëzie » (1).
Door Dante is de van nature heidensche ziel, die 't uitjubelde
in den dichter van « Mei », innerlijker en christelijker geworden,
ofschoon verre van dogmatisch, want beslist zich gewonnen gevend
aan 't pantheism, dat ook Dante bekoorde, maar dat Gorter uit
Spinoza teenemaal heeft opgeslorpt, al redeneerend, saai en star,
ten schade van zijn rijke dichterschap. Ook Gorter heeft zijn
Beatrice ontmoet :
Er daalde tot mij neder uit den hemel
een engel, met houding die ik wel eens
als kind gezien had in een schoon, zacht meisje.
Die kwam tot mij ; om hare voeten was,
als van bloemen zoo klare, een gewemel !
Maar hare oogen waren toch zoo teeder,
zoo vol, ernstig, en donker, dat ik 't wijsje
harer vroolijke voeten gansch vergat.
Zij zeide, wijl haar oog over mij las :
« Gij dacht niet dat ik nog eens tot u weder
zou komen, maar het was zoo vol geweens
om u, dat 'k tot u te mogen gaan bad,

(1) Amsterdam, 1897.
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Nu ben ik hier, en laat nu snel dien vloed
van tranen om u drogen, en de lucht
helder worden om u, zooals een bloem.
En laat een ernst, als van een donker oog,
nu wonen binnen u, en uw gemoed
leere' het bestaan van wie mij zond, van God.
Zie, het is niet genoeg dat ik u roem
't bestaan van hem, die ook buiten mij is,
maar zoo gij 't oog over mij heen bewoog,
zooals 'k hier sta, weet ik zeker dat tot
't begrip gij komen zult, hoe hij geducht
en zacht is tevens, en hoe àlgewis ».
Toen sloeg ik 't oog naar waar zij sparklend stond,
helder opgebouwd, zoodat haar japon
doorzichtig was ; en hare klare oogen,
helder, kregen voor mij een glans van blijheid.
En wijl ik mijne oogen om haar zond,
zoekende, hoe zij daar was, en ook daar,
en of hare kleeren mij niet bedrogen,
gevoelde ik een zekerheid in mij.
Het is alsof er in mijn armen vrijheid
geboren werd, het was alsof ik waar
werd. Ja, het was, terwijl ik op haar zon,
alsof ik werd in mijn binnenst als zij

Rechtstreekser naar, Dante was van meet af gegaan de jong
gestorven, schier onbekend gebleven dichter Bastiaan Van
Heyningen. Hij was geen zoo krachtige persoonlijkheid als Gorter,
en hij stond niet zoo geniaal-naïef in 't leven. Maar hij was een
streng zoeker naar schoonheid ; en in Dante vond hij troost in zijn
lastig lijden, waaruit de dood hem op zijn 24 jaar heeft verlost.
Onder Dante's hoede gaf hij dan ook zijn klein bundeltje
« Gedichten » (1) over aan den lezer, in de hoop dat deze wel
(1) Amsterdam, 1889.
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iets zou voelen van den kommer, die uit het « rijmgespeel verholen
loert of Iel te voorschijn bruist... »
Eveneens heeft Dante, vooral men zijn « Vita nova » op
Ed. Btom ingewerkt, hem uit de rhetorica van zijn eerste periode
verlost, en hem 't' beste ingegeven, hoe. intermittent ook, van
« Felice en andere Gedichten » en van « Opgang ».
Krachtig gezond, en daarom ook minder passief, ging al vroeg
hij Dante in de leer een vrouw, die van de Nieuwe Gids-beweqinq
heelemaal afzijdig bleef :A. C. S.Wallis, de dochter van wijsgeer
Opzoomer, wist van kindsbeen af den weg door Dante's
bespiegelingen, evenzeer als door die van Schiller. Belden zijn voor
deze denkende dichteres gebleven wat ze waren van haar eerste
jeugd af. Maar geen van heiden heeft den vorm van haar zware
proza kunnen louteren tot er uit blank het goudgehalte van hun
eigen scheppingen. Daartegenover staat dat deze vaardige vrouw
wellicht beter dan wie ook voor haar ten onzent, in staat bleek
naar het diepste in Dante te grijpen, en in haar personnages, o. a.
in Person (van « Vorstengunst » (1) Danteske trekken uit te
werken, vooral waar het gaat om de ontleding van de jacht naar
de daad in dit jonge krachtgenie.

IX.
Op grooter schaal dan ooit voorheen komt in den allerjongsten
tijd Dante's invloed hij ons te voorschijn. Werken als « Dante's.
M ystieke Reis » van Bierens de Haan werden alree hoven vermeld.
Maar binnen de zuiver-bellettristische literatuur zijn daar vooral :
P. N. Van Eyck, die, helaas, langs de oppervlakte blij£t
kuieren, en ten slotte noch Iijn noch forsch genoeg is om het in
(1)
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s-

druk, Haarlem, 1907.

Dante's gezelschap uit te houden, maar die toch daartoe in zijn
« Getijden » ( 1 ) een groote poging deed. Ook hij immers bezocht
zijn drie rijken : « In de Nevels » ; « Schemeringen » ; « De gouden
Poort ».

Nico Van Suchtelen, de vertaler en de inleider der « Vita
Nova » ( 2 ) , een veel inzichtiger denker dan Van Eyck en een
veel zelfstandiger dichter, die zich dan ook benijdbaar zuiver in
de atmosfeer rondom Dante, veel meer dan in Dante zelf, heeft
ingewerkt. Ik bedoel de jeugdatmosfeer om den Beatrice-verliefde.
Maar in de eerste plaats is daar Mevrouw Henr. Roland
Holst van der Schalk, eigenlijk de meest Danteske verschijning in
onze heele letterkunde (3).
-

Dantesk. De neerslag immers van die eenige opvordering van
alle menschelijke vermogens in gecondenseerd-monumentale
scheppingskracht ; de verrassende plastiek van elke abstractie ; de
opstuwing, uit die geestelijke diepten van hoofd en hart, van dien
laaienden gloed door die versgevaarten van beelden, vol wee en
weelde, geleden en genoten in den tijd, maar gerythmeerd door een
schoonheid, die schreit en jubelt de dagenlooze eeuwigheid in.
Dantesk. Geen ijdelheid van schoonen schijn, van dartel zinnenstreelend woordenspel, van mooidoende, decoratieve opluistering van
een luierend leven, geen schijnheilige pose, verkrachtend in verleugening om schoone woordjes het hoogste in den mensch, het goddelijke.
Maa' zielsuiting van groote smart en haar zalvende leniging tevens,
ernst van hoogste apostelschap, openbaring van eigen diepste wezen,
(1) Bussum, 1910.
(2) Wereldbibliotheek, Amsterdam.
(3) Ook « Dante en Henriette Roland Holst » zou een afzonderlijke
studie vragen. — Al het werk van Henriette Roland Holst verscheen bij
Brusse, Rotterdam.
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en reikhalzing naar het diepste wezen van al het andere ; loutering,
verheffing, wijding, heiliging.
Dantesk. De poëzie, iets heel anders dan aesthetische
prikkel-voldoening ; de poëzie, de hoogste der menschelijke daden,
de zedelijke kracht in haar opperste waardij.
Hier is er eene inderdaad, wier Dantenavolging niet zingt met
een kopstem, maar met haar heele hart... Toch is ook zij gegaan
door lange jaren van stille, harde studie. En telkens wijzen tot
de titels van haar bundels toe op piëteitvolle overgave aan den
eenigen maëstro :
Naast het « Convito », legt ze haar « Socialisme en Literatuur » ;
Naast de « Monarchia », haar « Revolutionnaire Massa-actie » ;
Naast het « Canzoniere », haar « Sonnetten en Verzen in
Terzinen geschreven » ;
Naast de « Vita nova », haar « Nieuwe Geboorte » ;
Naast het « Purgatorio », haar « Opwaartsche Wegen » ;
Naast het « Inferno », haar « Vrouw in het Woud » ;
Naast het « Paradiso », haar « Feest der Gedachtenis ».
Van kindsbeen af schreeuwden haar dagen, zegt ze, om een
inhoud, « elk zoo ledig, zoo hongerig en zoo groot ». Die dagen
kwam Dante vullen. Ze voelde dat hij het was « die liefde tot
wijsheid plantte in haar ». Hij heeft haar geleerd « hoe de schijn
der dingen telkens ons hart teleurstelt en bedriegt ». Zoo was ook
zij voorbereid tot den slag, die haar trof : niet de verbanning,
maar toch, om haar Dantesk platonisme, de uitstooting uit de
socialistische partij, van wier menschlievende actie ze zich, och,
zooveel had voorgesteld. Toen heeft ze zich, dubbel aanhankelijk,
aan Dante gehecht, want ze wist uit zijn mond « dat de
vergeestelijking der dingen, die mystiek genoemd wordt, ons vrede
geeft en troost ».
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Maar haar geloof blijft een ander dan dat van Dante. Ook
zij wil door haar poëzie het leven van haar volk verlichten als met
een toorts in den nacht. Maar het licht van haar sociale begrippen
ontsteekt ze bij Marx ; en intusschen droomt ze voort, voor het
socialisme te zijn wat Dante was voor het katholicisme.
Wel komt ze in haar voorlaatsten bundel « Verzonken
Grenzen » een stap nader tot Dante's geloof, maar de vaste hoop
in een ander leven blijft ze toch nog ontberen. Hare hoop is nog
immer de steeds zich volmakende menschheid. Maar ze beseft hoe
lang dat nog duren zal. Haar « Opwaartsche Wegen » komen
niet uit op het Aardsch Paradijs maar haar « Vrouw in het
Woud » weet waar hij groeit, « de Boom van groot Verdriet » ;
en dat is op weinig na even grootsch een vizioen als de laatste
zangen van het « Purgatorio » ; maar tevens wellicht de schrijnendste
poëzie -- en toch ook de moedigste -- die ooit in ons Nederlandsch
werd verwoord :
Diep aan de steile helling van het leven,
waar 't kleine gewas van bonte vreugd niet groeit,
den top in wolken van gepeins geheven,
den voet door de beek der tranen besproeid,
staat een boom. Tusschen zijne takken flonkren
de klare hemelsche gesternten niet,
een klaagzang ruischt de kroon, de dichte, donkre,
van den eenzamen boom va n groot verdriet.
.

Wee over hen, die zijn zoo ver gekomen,
zoo dapper tot de schaduw ingegaan,
om toch, het hoofd gesteund tusschen de loome
handen, in daadloos droomen te vergaan.
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Eén enkle is er, die zich zet en luistert
naar 't eeuwig wisslend, eeuwig eendre lied
van den boom, die der sterren glans verduistert,
--- luistert en weent en peinst, maar wanhoopt niet
zoolang tot zijn hart van het ruischend klagen
den hoogen lang-verzwegen zin verstaat,
en hij voelt van zijn polsen 't oude jagen,
getemperd tot wijzer en stiller maat.
Zij zijn 't die uit de stekelige schalen
pellen de blankheid der binnenste pit,
en met hun sterke tanden haar vermalen,
al maakt de wrangheid soms hun lippen wit.
En allengs voelen zij hoe door hun wezen
een nieuwe kracht zijn klare gulpen giet ;
de kracht, die in den mensch nooit komt gerezen
dan uit de bittre spijs van groot-verdriet.
Dan staan zij op, hun eerst nog zwakke schreden
worden vaster, op hun verdiept gezicht
dragen ze een schaduw van de schaduw mede,
waarin zij wijlden, als een donker licht.
De manendos van veel dappre gedachten
omwuift de welvingen van hun gemoed,
en de wijsheid der sterrelooze nachten
stroomt als een donkre ader door hun bloed.
Onder hun blik krijgen de argelooze
oogen der kleine vreugde' een dieper glans,
hun handen glijden langs des levens rozen
als langs het loof van een gewijde krans.
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Zij zijn het verste en het dichtst gedrongen
tot het hart van het al-omvattend zijn,
waar de oogen zich sluiten, en de tongen
zwijgen van alle vreugde en alle pijn.
Pelgrims voelen een sombre schaduw vallen
over het pad dat kiezen ging hun voet,
zien huivrend op, verbleeken, en haast allen
vluchten zij weg met een verschrikt gemoed.
Liever dan tot het gebied van zijn zwarte
schaduw en somber ruischen in te gaan,
dalen hun zwakke en bevreesde harten
langs warre en onzekre paan,
naar waar zij sterven aan giftige dampen,
stijgend uit der bedwelming poel tot hen,
of verschalkt door de zachte valsche lampen
schijn van 't geloof, in zijn mist afdwalen.

Ach, zij zullen voortaan deemoedig knielen,
voor 't beeld van iedre dwaze en blinde waan,
omdat te zwak waren hun bange zielen,
den zin van dat hoog ruischen te verstaan.
Ofwel zij zullen verder leven, bloode,
in een dorre en troostelooze sfeer ;
sinds zij den boom-van-groot-verdriet ontvloden
ontluikt groot verlange' in hun hart niet meer.
De weinigen die zijn schaduw niet ontvluchten
en stil neerzitten aan zijn breeden voet,
weten niet allen hoe de vreemde vruchten
te openen, die hij soms vallen doet.
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En ook als zij zetten hun weeke tanden.
in de harde kern die 't hulsel omsluit,
is het of hij tot asch wordt in hun monden,
en zij spuwen hun bitterheid weer uit.
De giftbelade' en oversterke geuren
die uitzendt de bloesem van dezen boom,
maken hun harten dronken in zijn treuren
verzinkt hun hart als in een laatste droom.
Of de zon schrijdt en alle sterren schrijden,
hunne gedachten blijven roerloos staan ;
voor hen bestaat niets meer in 't wereld-wijde
als 't klagend ruischen van die donkre blaán.
Zij leerden spellen de wetten van worden

en groei, die heeten verscheurdheid en pijn,
en dat, zoo 't oude blad niet viel en dorde
de aarde nooit lentisch-nieuw zou zijn.
Over elk leed stralen hun klare oogen
mildheid, hun hand is altijd troost-bereid,
maar hun eigen diep wordt alleen bewogen
door de groote winden der eeuwigheid.
Zij zijn de overwinnenden, de sterken,
die hun nest in den boom van groot-verdriet
verlatende, met uitgespreide vlerken
wegwieken naar een ver en klaar verschiet.
Zij zijn het, die de kinderen der menschen
voorgaan, die zaaien . in hun bleek gemoed
het vlammenzaad van hoogschietende wenschen,
en het bevruchten met een straal van moed.
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Maar om hun eigen hart een kracht te maken,
die menschen heentrekt naar dat goud verschiet,
moesten zij ver van de veilige daken
neerhurken, lang, bij een hartbrekend lied.
Mijn hart ook is zoekend dien zin te vinden,
mijn hart kauwt aan de vruchten van dien boom ;
o dat hun vleesch het niet als gif ontbinde,
en hun geur het niet make dof en loom.
Helden en dichters, gij, die door der tijden
nevel mij toestraalt, als sterren door mist,
helpt mij, om van het ruischend lied te schejden
gelijk gij scheiddet, toen gij zijn zin wist.
Gij alien die geoogst hebt warm en helder
uw bronzen tros aan den wijnstok der smart,
en deedt den gouden wijn in donk'ren kelder

uitgisten van uw diep-gedolven hart.
helden en dichters, helderziende' en wijzen,
die in mij leeft, schraagt met uw kracht mijn kracht,
dat ik wat ruischt in de wolk der gepeinzen,
in mijn hart sluite door de donk're nacht.
Helpt mij, uw dochter, laat mij niet verderven
onder 't gebladert waar geen ster doorstraalt,
maar rijze' als gij reest en gaan tot de erven
der menschen, smartgelouterd, smartgestaald.

...En gij, liefste van allen, sterke broeder,
die onverschrokken voor mij henenschrijdt,
aller groote dade' en gedachten moeder,
in dit uur van den gang der eeuwigheid...
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Wees bij me, omring mij met de groote armen
van uw roeping, uw mildheid, uw gebod,
gelijk die oude' omringde het erbarmen
en de wet en de werken van hun god.
Want ik wil mijn donkere tranen verkeeren
tot parelhelle glansen van gezang,
om uw hoofd mee te omwinden, en te eeren
boven de groeven van uw maagre wang.
Zoo komt Mevrouw Roland Holst steeds tot heur Dante terug.
Zij dankt, en hij troost en sterkt.
Zal Mevrouw Roland Holst ook bij Dante vinden ten slotte
Dante's eigen sleutel ter oplossing van het lijdensraadsel : der
menschen zonde en schuld ?
Potgieter, Schaepman, Roland Holst : de drie dichtende denkers,
die elk op zijn wijze hebben gepoogd, door de poëzie heen, het
sociale leven te richten van hun volk.
Potgieter, de gloeiende, maar huiselijk-vrome vaderlander ;
Schaepman, de steil orthodoxe ultramontaan ; Henriette Roland
Holst, de dwepende internationaliste ; alle drie kwamen ze met hun
geweldige stuwkracht, met hun vlammenden hartstocht, met hun
heerlijke overtuiging bij Dante terecht. Alle drie ten slotte geloovers,
optimistische geloovers, alle drie pogend te leiden langs de bedding
van dat optimistische geloof de drie groote bezigheden van
't menschdom
het zoeken in ons binnenste ;
het zoeken rondom ons ;
het zoeken ginder hoog.
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Voor alle drie heb ik uitkomst, jubelt steeds door die sombere
Dante. — Want al wie te goeder trouw is komt uit op hem. Ook
wij, de kleinen, wij allen. Maar dan het liefst met het vers op de
lippen, het subliemste wellicht door Dante aan ons Nederlandsch
ingegeven. — het vers, dat de heele « Florence » doet opstralen
in een apotheose voor Dante zelf en voor 't geloof in de menschheid :
In schoonheid zal hef heilige overwinnen.
Antwerpen, 1921.
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Dane in de Nederlandsche Leerkunde
bij zijn zesde eeuwfeest.

(1921)
Wat bij Dante's eeuwfeest in Zuid en Noord werd, geschreven
is geen kleinigheid. Een kort overzicht daarvan_ vinde hier zijn
plaats in aansluiting bij 'tgeen werd gezegd over « Dante in de
Nederlandsche Letterkunde, vóor het huidige zesde eeuwfeest. »
De Kon. Vlaamsche Academie vierde Dante op Donderdag,
19 Mei, 1921. Ze had heur deuren zoo wijd mogelijk opengezet
voor 't publiek. Maar de belangstelling bleek zoo groot dat honderden
geen plaats vonden, en dat de Academie ditmaal zal hebben geleerd
dat, wanneer ze grooten huldigt van Dante's gehalte, ze buiten haar
lokalen moet gaan, naar een groote zaal in de stad.
August Vermeylen zegde alweer eens heel veel in betrekkelijk
weinig woorden. Hij zag in Dante de sterke Persoonlijkheid, die
tevens trouw bleef aan de Gemeenschap, en die aldus het geheim
der onsterfelijkheid vond 't is eigenlijk het eenige geheim van
de blijvende kunst ; en in zoover de lezing een betoog mocht heeten
kwam ze neer op een open protestbrief aan Kloos en tegen de
136

theorie van het zich isoleerende individualisme. Maar de lezing was
toch nog veel meer. Door de straffe zinnen, gesmeed als Dante's
eigen woord, zinderde ook Dante's eigen bezieling. Wat weet deze
man het hart te ontroeren langs de ingespannen hersenen heen
« Al is er zooveel dat ons van Dante nu scheidt, zooveel nevel
van jaren tusschen hem en ons, toch kunnen we zijn werk niet
opslaan, en die oude woorden lezen, of een hand legt zich op ons,
houdt ons gegrepen. De stem van Dante klinkt altijd van uit de
nabijheid. ik hoor haren klank. Zij deelt ons altijd haar geheime
energie mee. Hoe komt het, wanneer we naar hem luisteren, dat
hij ons nog onmiddellijk verrijkt in de kern zelf van ons leven,
waar de daden aan ontspringen, dat hij tot ons nog spreekt met
de vertrouwde stem van onzen eigen droom ? »
Iets van onzen eigen droom, zwevend om Dante, heeft dichter
Karel Van de Woestijne getracht te uiten in zijn « Ontmoeting
met Dante », bij diezelfde gelegenheid voorgelezen. Ook hij voelt
zich « midden in den weg des Levens », en uit « het vuur van
gistren » wil hij 't « licht van morgen » garen. Terwijl hij daar
te dralen staat, rijst Dante voor hem... « en in mijn schaemle
zwartheid zie 'k u staan, in 't paars van uw geloof en van uw wil
gewonden. »
Dante spreekt ; maar veel moet hij niet zeggen ; want ook
Van de Woestijne heeft heel wat achter zich ;
Allang draag ik in 't hart onoverkoomlijk rouwen
om de onafweerbren last die mij gebogen houdt,
en dien uw harde geest me manend heet te aanschouwen,
Ik weet : mijn lichaam is dit stof-ommuurde woud,
dat, onder 't weemlend dak van Noodlot's zwarte vlerken
en stikkens-dik van aardsche gif fen, staat gebouwd,
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als een spelonk onder 't gedreig van losse zerken,
waar aan de wanden solfer-dansend staan gegrift
in onuitwischbre taal met wisselende merken
van panter, wolf en leeuw, de teeknen van mijn drift.

Het is wel vreeselijk, zegt de dichter van heden ; en toch heb
ik moed om te herbeginnen. Maar Dante kende een andere oplossing
dan die der koppige wanhoop. Hij liet zich leiden door de liefde.
^- Maar Van de Woestijne alvast : Zijn er thans nog Beatrice's
te vinden ? Op dien kreet des harten is Dante verdwenen, en
zonder Beatrice moet Van de Woestijne verder.
Het is een vers in zeven vaste terzinen-geledingen, zwaar en
gedrukt, een vers van moreele moeheid, ten deele ook omdat deze
groote dichter 't antwoord voelt op de vraag
« Of mag zich, Dante, niemand meten naar uw mate ? »
Een ontmoeting met Dante heeft ook Cyr. Verschaeve gehad.
Hij vertelt ze in « Onze Jeugd » :
Verschaeve begroet Dante als « koning ». Een koning, die
door zijn drie rijken wandelt met een scepter, die de vaste maat
is van deugd en zonde. Maar deze koning maakt ook een reis
door zijn eigen ziel, die zooveel heeft geleden, die boete doet voor
al zijn menschelijke zwakheid, en die in 't katholieke geloof zijn
vaste hoop heeft gevonden op een zalige eeuwigheid. En koning
is hij vooral, meent Verschaeve, omdat hij zijn eigen ziel heeft
weten te regeeren. Die overgang van het uiterlijke naar het
innerlijke koningschap, hoe bedaard ook en hoe stil, is mee van
't merkwaardigste in dit veelal schitterende stuk van Verschaeve :
« Wil Dante eenvoudig een reis der fantasie door de andere
wereld schilderen, gelijk het de Mohammedaansche dichters veel
deden, en nevens de hunne zijn machtproef van verbeelding stellen ?
—

138

Dan mist zijn gedicht den band met het leven, dan is 't in kleineren
zin spel, « commedia »... Niets echter staat zoo vast dan dat zijn
leven, met al zijn driften en daden en rampen en wisselvalligheden,
en zijn gedicht in elkaar overloopen, op elkaar ingrijpen, keten en
inslag uitmaken van één weefsel. Die krijgt men uit elkaar niet los,
ook niet met de bekende onderscheiding ; in Dante is de wijsgeer
middeleeuwsch en de dichter modern. Neen, van de Divina
Commedia kan men alles zeggen behalve dat ze tweeslachtig is. »
Ter verspreiding der Dante-kennis onder de schare, arbeidde in
Ons
Volk ontwaakt » E. H. De Beer, leeraar aan het klein
«
Seminarie te Sint-Niklaas. Hij vervulde uitstekend zijn taak.
Het Noorden was, als naar gewoonte, een beetje trager dan
't Zuiden. Wij hadden, te Brussel en te Antwerpen, al reeksen
Dante-voordrachten achter den rug, toen Nederland zich nog moest
opmaken voor 't feest. Maar er is alweer veel kans dat ook hier
de laatsten de eersten zullen zijn. Ofschoon we, wat betreft die
dingen die blijvende sporen laten, er toch niet zoo schamel voorstaan
als b. v. « Ter Waarheid » beduidde. Nu, dat wij er zoo gauw
bijwaren om in de Dante-wetenschap een bijzonder terrein te
verkennen en Dante huldigden als verdediger en verheerlijker van
zijn moedertaal ligt — dit zij toegegeven — nog aan wat anders
dan aan zuiver philologischen ijver en aan zuiver-Danteske
feeststemming. Bij de Noorderbroeders ging dat alles dus kalmer...
Maar ze haalden ons in, en togen verder.
Tegenover een paar tijdschriften hier, die zich aan den feestheld
gelegen lieten, staan er ginds een dozijn : Een heel nr van
« De Gids » en een heel van « De Beiaard » ; bijdragen in
« De Studiën », in « De Katholiek », in « Onze Eeuw », in
« Leven en Werken », in « Eigen Haard », enz. En, waar hier
schaarsch een dag- of weekblad getuigde, ginder alweer volle n rs :
« De Nieuwe-Eeuw », « De Maasbode », « De Tijd »...
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Maar wij blijven hier bij 't zwaarder werk, dat in boeken werd
neergelegd.
Met zijn vier bundels Dante-verklaring -- éen over de « Vita
nova » en drie over de « Commedia » -- schonk A. Van Delft
ons den uitvoerigsten Dante-arbeid, dien Nederland thans bezit.
En den degelijksten ook, al volgen hier nu nog zooveel bedenkingen,
die sterk worden uitgedrukt, wijl in dat zeer ernstige studiewerk
ook dingen voorhanden zijn, die noch van ernst noch van studie
getuigen, en ook wijl beknoptheid, die geen tijd heeft tot omslachtige
vormelijkheid, zich hier opdringt.
Eerw. H. Van Delft, die in zijn « Vita nova » -verklaring
voorspelt wat al nieuws hij zal brengen, zet, me dunkt, drie dingen
voorop :
1 °. Dante wordt het best en het volledigst door Dante zelf

verklaard ; d. w. z. « de « Commedia » vindt alle mogelijke
opheldering in haarzelf en in Dante's andere werken ;
2°. Dante's beide groote scheppingen als dichter, zijn « Vita
nova » en zijn « Commedia », vormen één geheel, een volstrekte
eenheid als gedachte en als uitvoering ;
3°. Die gedachte, van de « Vita nova » uit, krijgt haar
geheimen, gesymboliseerden inhoud in de « Commedia » ; en die
verholen beteekenis is de vervulling der profetie van abt Joachim
de vernieuwing van het Christendom omstreeks 1300, en wel door
Dante's « Commedia » zelf.
Voor zoover het l e de « Vita nova » betreft, heb ik reeds
elders getracht daarop te antwoorden. (1) Op zijn beurt antwoordde
E. H. Van Delft in 't Juli-nummer van het « Tijdschrift voor Taal
en Letteren ». Natuurlijk — 't is immers doorgaans het geval —

(1) Zie l e en 2e stuk over Dante in dezen bundel.
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overtuigt mij dat wederwoord niet. Kwestie van gelijkhebberij ?
a Dante, zegt dichter Van Delft, verwijst immers zelf zijne
navorschers naar het « Convito » als « Fundgrube » voor zijne
ideëen. »
Dante nam zich inderdaad nogal diplomatisch voor, met het
Convito » een vergeestelijkte verklaring van meest al zijn
liefdeverzen te schrijven, zooals hij dit met de « Vita nova » voor
zijn « Beatrice »-poëzie had gedaan. Hij zegt het zelf in het Pe boek
van 't « Convito ». Maar 't is toch een feit, dat Dante van het
« Convito » maar vier boeken voltooide. En hij moest er minstens
een twaalftal klaar krijgen. Wat nu ? Meent E. H. Van Delft
heusch, dat Dante het bij dit brokje heeft gelaten, omdat hij zag,
dat alles, wat hij ter allegorische en anagogische verklaring te zeggen
had, daarin lag uitgesproken ? Het gaat toch niet aan, Dante te
pakken op zijn woord, nadat hij voor de vierde maal gesproken heeft,
als hij belooft het een dozijn keer te doen ? Nog afgezien van dit :
Al had Dante nu inderdaad zijn « Convito » voltooid, al had hij
alles gezegd, wat hij zich voornam te zeggen, zou dan zoo'n pleidooi
langs een omweg doorgaan bij Van Delft voor afdoende
Dante-verklaring, en zou bij Van Delft nooit het vermoeden zijn
opgerezen, dat Dante's symboliseerend vermogen niet afkeerig was
van een advocatenstreek, waar het gold zichzelf te verdedigen tegen
allerlei praatjes over zijn vroeger gedrag ?
Laat ons intusschen ook hier den middenweg houden, en niet
met nuchter realistische methodes de tenger-veretheriseerde
middeleeuwsche symboliek gaan bestoken. 't Valt immers niet weg
te redeneeren dat Dante steeds werkt, en soms goochelt, met
geheimzinnigheden, en zij die Van Delft, den « Vito
nova »-verklaarder, lastig vallen met bedenkingen van dit allooi :
Maar zoo Dante, de jager door alles heen, naar drie en naar negen,
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zoo knutselend-vernuftig met raadseltjes prutselt, waar blijft dan
de geniaal-spontane dichter ? — dezulken, bedoel ik, moeten zich
haasten een beetje op de hoogte te komen van al de spelemeiende
diepzinnigheden der trobadoreske poëzie. Of heeft het geliefhebber
in verholenheden bij de minnelyriek van die tijden misschien
minder literaire rechten dan de naturalistische brutaliteit van latere
dagen ? En zoo, « basta » hier ter plaatse, voor nr 1.
Over nr 2 kunnen we even kort zijn. Het is voor alwie wil
nadenken duidelijk, dat een dichter, zoo groot als Dante, een die
zich wist uit te spreken zoo zuiver oprecht en tevens zoo
vernuftig-omwonden, een eenheid heeft gelegd in zijn arbeid, des
te inniger naarmate zijn genie grooter was. Maar meer te zoeken
dan een « personal union » tusschen « Vita nova » en « Commedia »
is alweer aan psychologische en philologische gevaren onderhevig.
Behoudens het onmiddellijk verband dat bestaat tusschen de belofte
aan 't slot van het eerste boekje, en de geduldige, jarenlange
uitwerking van die belofte, die de « Commedia » heet. Dat schept
natuurlijk een vasten schakel tusschen Dante's beide hoofdwerken.
Maar wat een afstand tusschen die wezenlijkheid en Van Delft's
dichterlijken droom van « een absolute eenheid ». — Retrospectief,
perspectief : op die stokpaardjes houdt Van Delft zijn klopjacht
naar de « kern-idee », tot men er tureluursch bij wordt : « Vita nova »
is retrospectief. « Divina Commedia » is perspectief. Het perspectief
in de « Commedia » noem ik : De beelding van Dante's opgang
tot zijn dichterszending. Het retrospectief in « Vita Nova » noem
ik ; de beelding van zijn levensgang als een bereiding daartoe. »
Pardon, zulk een opzet is een van de zonderlingste tuimeltoeren
der hedendaagsche literaire manipulatiekunst. Bedenk b. v. maar
even dit : Dante, in den bloei van zijn leven, in zijn opgang naar
het priorschap van zijn stad, belooft, na voltooiing van zijn « Vita
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nova », nog wat anders. Thans bereid ik me voor, zegt hij, en ge
zult eens zien ! -- Twee jaren naderhand was de man verbannen
en ter dood veroordeeld. Ik stel me voor dat Dante, was de
vreeselijke beproeving niet gekomen, zijn dichtersgelofte even trouw,
en misschien wel veel spoediger, zou hebben ingelost. Maar ik sprak
daar straks van een « personal union ». Wie kan zeggen, hoe
diezelfde man, nu niet vogelvrij, maar Florentijn naar geboorte, en
ook naar zede dan, zijn « Commedia » zou hebben geschreven 7
In al zijn karaktervastheid was er toch ook plaats voor schakeeringen,
dat weten we. Misschien waren de vleugelen nog sterker gegroeid ;
maar wie kan vermoeden hoe 't met de klauwen zou staan ?
Dat is een simpele vraag door de simpele geschiedenis der
feiten ingegeven. Hef nu die vraag op zuiver literair-psychologisch
reliëf : Een jong en fijn dichter der Provencaalsche school, in de
weelde van zijn eenige liefde, versterkt en veredelt zijn minne-lyriek
tot een wonder van « dolce stil nuovo » en schrijft zijn « Vita nova ».
Diezelfde dichter, plots in een afgrond van ellende geworpen, heft
zich op in al den trots van zijn karakter en zijn genie, en treedt
te voorschijn, in de volle uitrusting van zijn weten en zijn kunnen ;
hij omgrijpt zijn eigen tijd, hij omgrijpt verleden en toekomst met de
weergalooze harmonie van zijn episch-lyrisch-dramatisch-didactische
scheppingskracht -- en hij schrijft zijn « Commedia ». Mij dunkt,
het kan al schikken ! Maar nu wordt zulk een dichter, gegroeid als
niet een « van kind tot god », nog een profetengave toegedicht,
waardoor .hij in Beatrice's oogen zijn heele toekomst las, en bij
de streelingen zijner ontwakende erotiek reeds de geeselroeden van
het ballingschap heeft geproefd !
Kom, zulk een thesis als een axioma op te zetten is een
vermetelheid, die de ernstige wetenschap heeft af te wijzen met
dezelfde aprioristiek als waarmee een beminnelijke dichterlijkheid
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die heeft opgezet. ik zeg : beminnelijk ; want ik wil, ook in dezen,
blijven gelooven aan Van Delft's goede trouw, ofschoon ons dit
weleens, bij aandachtige lezing van al die gezwollen bladzijden,
lastig wordt gemaakt.
En thans heb ik, me dunkt, van het werk, dat toch het beste
is vooralsnog door Nederland aan Dante gewijd, kwaad genoeg
gezegd.
Nu komen we immers tot nr 3.
Had eerw. h. Van Delft zich daartoe bepaald, hij zou veel
meer hebben gegeven dan wat we thans van hem hebben. 'k Wil
zeggen, hij zou hebben geleverd een zuiverder bijdrage tot de
Dantologie, en hij zou meteen hebben bewezen, dat een dichter beter
en duidelijker in Dante kan zien dan om 't even wie uit dien
philologenstoet, die zich nu zeshonderd jaar om Dante verdringt
als uitgevaste gieren om hun prooi.
Van Delft is natuurlijk niet de eenige dichter die Dante poogde
te verklaren. Maar 't is alweer eigenaardig dat onder de vroegere
Dantologen de dichters juist diegenen zijn, bij wie Van Delft, bewust
of onbewust, het innigst zich aansluit.
In het tijdperk waarin Dante zijn K Commedia » schreef, zoowel
als in dat, even vroeger, waarin hij ze spelen laat, verkeerde de
Kerk in een van haar meest beroerde perioden van politieke
verdorvenheid ; het gevolg, natuurlijk, van zedelijke ontaarding.
Dante, die haar prachtig-trouwe zoon was, maar die in haar niets
vergoelijkte, om wille van dien éenen Paus, zijn doodsvijand, en
om wille van de andere Pausen, die ginder nu gingen zetelen te
Avignon onder de koninklijke hoede van Dante's anderen
doodsvijand, stalde de miseries uit, eigenlijk met veel minder fictie
dan eerw, h. Van Delft goedvindt toe te geven. Het minder mooie
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praktische gevolg was, dat Dante in zijn houding al te zeer die
van een zijner meesters, Siger van Brabant, benaderde.
Aan zulk een verderf moest een einde komen. Christus' Bruid
immers werd stilaan zoo goed als onkennelijk. Voelde zich nu Dante,
in zijn dichterlijke opgetogenheid, « de » geroepene, de uitverkorene ?
Had hij de illusie, dat hij kon doen voor de heele wereld met
« woorden » wat mannen als Franciscus en Dominicus binnen
kringen, naar zijn inzicht beperkter, met « daden » hadden verricht ?
Koesterde de Napoleon der poëzie inderdaad zulke praktische
veroveringsplannen ? Zoo formeel als Van, Delft zou ik mij hierover
niet durven uiten. Maar dat Dante zijn geniaal-dichterlijke
onbewustheid heeft getraind tot een bizonder onderlegd kerkelijkpolitiek apostelschap, meen ik zeker. Hij voelde in zich een roekelooze
zending. Hij, menschenzoon, dorst het aan, in het trotsche besef
van zijn door lijden en ballingschap getergde, op 't gemeenebest
berekende genialiteit, zich weinig minder gekruisigd dan Christus
te voelen. In zijn vaste vuisten trilde al zoo lange jaren de geesel
tegen de sjacheraars in den tempel. En daarom was hij verstooten
en vogelvrij verklaard. Maar hij zou 't uitschreeuwen in zijn
« Commedia »-boodschap van liefde en haat. En daarom was abt
Joachim zijn man. Die immers had een eeuw te voren voorspeld
dat omstreeks 1260 een redder geboren zou worden, en dat hij
zijn zending omstreeks 1300 vervullen zou. Maar dat ben ik !
droomde Dante. En achter zijn « veltro » schuilt hijzelf.
Voor die versie nu van dichter Van Delft hebben velen in
Nederland groote oogen opgezet. Wie een beetje thuis is in de
Dantologie weet echter zeer goed dat het lang niet de eerste keer
is dat de « veltro », de hazewind, met Dante wordt geidentificeerd.
Maar Van Delft is veel formeeler dan een van zijn voorgangers.
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En, wie zal 't niet erkennen ? er is buitengewone kranigheid en
kracht in de wijze van zijn op- en doorzetten.
Van Veltro naar Dux, van Marcellus naar Matelda, van mijter
en kroon naar Cacciaguida's voorspelling, van de Medusa-bekoring
naar Dante's tranen bij de valsche profeten, van 't najagen van
den steenbok naar de hulde aan abt Joachim om zijn voorspelling :
Zeker zal Van Delft niet bij elkeen doeltreffend heeten, maar
treffend : is hij altijd. Nu eens in zeer goeden zin, zooals met de
beide overblijvende p's op Dante's voorhoofd, het « parve puer »
beduidend ; dan weer in minder goeden zin, zooals bij zijn
verklaring van de 515 : « Del getalwaarde van « veltro » is V 5 ;
L c 50.5 --- 50 naast elkaar geeft 550. De V krijgt dus een
combinatie-waarde van 500. De L 50 is een combinatie van
10 en 5. Nu geeft hij ons de waarde van L te raden in deze
gecombineerde getallen. Anders ware het problema al te klaar.
« Soit », maar in combinaties als Marcellus, Matelda, op de
vocaalklanken af, is bij Van Delft's betoog zelf, daarvoor zeker
allerminst gevaar : ik bedoel voor die al te groote klaarheid
Wat er van zij, in Van Delft's dichterlijke opzoekingen en
uitkomsten ligt een heele voorraad, waarmee de Dantologie voortaan
rekening heeft te houden.
Maar wat een pretentie van Dante, zichzelf tot een « alter
Christus » te zalven ? Och, ik zal wel met Van Delft niet alleen
staan, om dat niet zoo heel ergte vinden. Er zijn meer dichters
die zich goden hebben gewaand ; en wij zien hier alle dagen onder
onze oogen dat men heelemaal niet moet zijn van Dante's geslacht,
om in 't katholicisme monopoliseerende zendingen op te vorderen.
Totdaar voor Dante zelf. En nu nog even iets over den
schrijver Van Delft. Die heeft ook wel iets van een « veltro »
zoo is hij voortdurend gejaagd en opgewonden geestdriftig. Ik weet
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wel dat de waarde van een betoog niet hoofdzakelijk ligt aan den
vorm ; maar zeker is 't dat de omslachtige gezochtheid van betoogtrant
en de zenuwachtig opgeschroefde voorstelling, bij menschen die
't immers in de wetenschap anders gewend zijn, geen besten indruk
maakt. Maar anderzijds is 't ook waar dat Van Delft's dichterschap,
dat solide is, hem bij 't opsporen van zijn argumenten zeer heeft
gebaat.
Natuurlijk is een vier-deelige Dante-verklaring als deze minder
berekend op 't groote publiek, dat trouwens aan de meeste van die
vorscherskwesties heel weinig heeft.
Hoe gemengd ook de indruk, het is een prachtige feestgave
van Nederland aan den gevierde. Dat kan men, helaas, in geenen
deele zeggen van « Dante Alighieri, zijn leven en zijn werken »
door E. J. B. Jansen. 't Is eigenlijk onbegrijpelijk, hoe zooiets in
onzen tijd van wetenschappelijke ernst en stiptheid nog een uitgever
vindt. Ik weet wel dat het maar als vulgarisatie is bedoeld, maar,
wie men ook zij, en wat men ook voorhebbe, men moet het publiek
eerbiedigen : Het heeft geen zin twee, driemaal hetzelfde op te
dreunen, en nog minder heeft het zin den eenen keer zus te spreken
en den anderen keer zoo. De eenvoudigste zetter kon zulk een
biograaf tot de orde roepen en zeggen : Maar, meneer, op blz. 16
beweert u formeel dat Dante slechts drie kinderen heeft gehad, dat
al de anderen verzonnen zijn. Waarom verzint u dan zelf alvast
een vierde op blz. 18 ? Maar kom, ik verneem dat de man
onmiddellijk na't voltooien van zijn boek of liever na
't samenscharrelen van zijn knipsels — is gestorven. God hebbe zijn
ziel, maar na zulk een boek zou 'k niet graag in der eeuwigheid
blootstaan aan ontmoetingen met Dante. Trouwens, er zijn nog
andere slachtoffers van Jansen's biografischen ijver, met wie hij
;
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ginder een eitje zal hebben te pellen. Waarom het hem hier dan
verder lastig gemaakt ?
Wat een andere baas is de jongere ordegenoot van Pater Jansen,
Lector B. Molkenboer ! Ik zou haast zeggen dat men niet treffender
twee uitersten naast malkander kan plaatsen dan deze beiden. Naar
aanleg en naar werkwijze. De jongere, zelf een begaafd kunstenaar ;
de oudere, een man, aan wiens wijze vans schrijven het nimmer te
merken valt, dat hij in 't gezelschap van grooten is geweest ; de
jongere, een man die weet wat studeeren is en wetenschappelijk
verwerken ; de andere, die als eenige methode de knipschaar
hanteerde.
Pater Molkenboer, o. p., is de man die ons nu al tien jaar lang
Roomsche schoonheid schenkt. Zijn Dante-boek verscheen juist
vóór de September-feesten te Ravenna ; en de Nederlanders die

den goeden zin hadden het tot hun « vade mecum » te kiezen
zullen getuigen dat ze uitstekend gediend zijn geweest.
Wie in de « Beiaard » Molkenboer's bijdragen las over den
invloed van de Italiaansche op de Nederlandsche letterkunde, weet
zijn vorschersarbeid te waardeeren ; wie met hem als gids de
beevaarten meemaakte naar 't schoonste wat onze taal en naar
't schoonste wat de wereld te bieden heeft -- naar Vondel en naar
Rome -- dankt hem voor zijn omzichtige en geestdriftige leiding.
Zijn degelijkheid en zijn bezieling hebben tot haar beschikking
een taal, sterk en vol, lenig en gespierd, beeldrijk-weidsch en
sappig-natuurlijk, zoo persoonlijk volbloed-Molkenboersch, dat ook
als die man, die al schuilzit als kloosterling, zich onder een deknaam
nog dieper verbergt, dadelijk wordt erkend als de eenige, die aldus
te leeren en te boeien verstaat.
Daarbij is deze predikheer in den jongsten tijd opgetreden als
de prediker van de Roomsche eeuwfeesten.
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In 1920 was 't vijftien honderd jaar dat St. Hieronymus stierf
— Pater Molkenboer houdt over hem een feestrede, die Roomsch
en Onroomsch beluisterde, en waarvan de echo thans nog niet is
verstreken.
In 1921 was 't zeven honderd jaar dat St. Dominicus stierf —
pater Molkenboer houdt over zijn grooten vader lezingen in Noord
en Zuid, die volle zalen lokken.
Intusschen kwam hij ook met zijn a Dante » klaar. Een
buitengewoon fraaie bundel, waarvoor ook de uitgevers, J.-J. Romen
en zonen, Roermond, een pluimpje verdienen.
't Is vooral —de titel zegt het airee een hulde aan Dante's
karakter en aan Dante's dichters f aam. Daarom eerst een kleine
honderd bladzijden biografie. Telkens wordt men daarin gewaar
dat pater Molkenboer goed op de hoogte is, ook van het nieuwste.
Enkel zie ik niet in, waarom hij de voltooiïng van de « Vita nova »
reeds in 1292 plaatst, en hoe 't pater Molkenboer klaar krijgt dat
Dante veeleer bij de Dominikanen dan bij de Franciscanen
schoolging. Maar Dante-problema's worden, om zijn bepaald
populariseerende doel en ook om 't kleine bestek, liefst niet door
hem aangeroerd. Zoo verkiest hij b. v. voor « Matelda » het
nog bij de oudste traditie te houden en in haar Mathilda van
Toskanen te zien. Waar echter de wetenschap tot volkomen
afdoende uitslagen is gekomen verzuimt hij nooit ze aan te geven.
Zoo zal 't b. v. wel moeilijk zijn, ergens een beknopter en duidelijker
schets te vinden; van Florence's politiek imbroglio in 't laatste derde
van de 13 e eeuw, dan in deze nederige levensschets.
Aan 't slot daarvan wordt een geestelijk portret van Dante
beproefd ; en ook dit is zeldzaam geslaagd :
« Zijn eerste levensbeschrijver Boccaccio noemt hem bedwongen
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in zijn houding en matig bij spijs en drank. Het is opvallend dat
hij op zijn langen tocht door Hel en Vagevuur (vijfmaal
vier-en-twintig uur) wel behoefte aan rust en slaap heeft, maar
nooit aan voedsel. De zielen hebben dat niet noodig, legt hij uit,
maar hij, die als een stoffelijk mensch door de schimmenwereld
ging ? In den Hemel spreekt hij van zijn grooten honger na
't lange vasten, wijl hij op de aarde geen eten vond. Is dit een
klacht over zijn armoede, hij bedoelt het meteen geestelijk, zooals
al zijn spreken van spijzen symbolisch, en ook het « Convito » een
overdrachtelijke maaltijd is. De matigheid wordt dan ook in het
Vagevuur even ruim verheerlijkt, als de gulzigheid gestraft, zelfs
in den bevrienden Forese Donati, en zelfs in een paus, die per
ongeluk van paling hield.

« Studie was inderdaad het eenige, waaraan Dante zwelgde...
Zelden sprak hij in gezelschap, alleen gevraagd en dan puntig, ja
bits. Hij beminde de stilte, de natuur, de muziek. Hij was het type
van een « dichter », ook het voorbeeld van een « denker »,
begenadigd met een ijzervaste memorie, een scherpen blik, een
wijden greep en een altijd verrassend combinatievermogen. Wat
hij gelezen had, was van hem. Hij nam veel op, om nog 'meer
terug te geven. Allerlei groepen vroeg hij uit, om de gemeenschap
te verrijken. Elke werking van den menschelijken geest had zijn
aandacht : zoowel politiek, astrologie en plastiek, geschiedenis,
theologie, wijsbegeerte en alledaagsche technieken.
« Zijn wetenschap heeft de veelzijdigheid van een encyclopedie,
wat in den autodidakt dubbel verbaast. Alleen schijnt de diepte
soms weinig evenredig aan de breedte, en tegen een zekere pose
met opzettelijke, ten minste onnoodige diepzinnigheden is hij lang
niet altijd immuun. Behalve het Italiaansch, dat hij door den
overstelpenden rijkdom van zijn prachtige en soepele woorden
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eigenlijk vormde, kende en beschreef hij de veertien uiteenloopende
dialekten van zijn land. Hoe primitief zijn « de Vulgari Eloquio »
in menig opzicht mag wezen, Dante heet terecht « de eerste bewuste
geschiedschrijver der taal », niet alleen in Italië, maar in Europa.
Hij spreekt over de herkomst van het Slavisch, Hongaarsch,
Duitsch, Saksisch en Engelsch... Het Provencaalsch en Fransch
was hem eigen ; het Latijn vrijwel ; Grieksch niet en Hebreeuwsch
nog minder, ofschoon hij daarmee evenals met Arabisch tracht te
overbluffen.
» De wereldgeschiedenis, bijbelsche en mythologische inbegrepen,
heeft hij in elke richting doorkropen... Belezen was hij; : niet alleen
in Virgilius, dien hij van buiten kende, maar in allerlei Latijnsche
klassieken, in Arthur en Karel-romans, in de troubadour-litteratuur,
in Westersche en Oostersche helletochten en hemelvaarten...
» Eene leuze als « l'art pour l'art » is bewust noch onbewust
nooit de zijne geweest. Gelijk hij zelf spiegels zocht onder de
werken zijner voorgangers moest zijn Commedia een « speculum
universale » voor tijdgenoot en naneef zijn. Zijn kunstenaarschap
heeft daaronder niet geleden. Integendeel : de religieuze tendenz
heeft zijn poëzie gezuiverd en verdiept. De hartstochtelijke wil om
nuttig te zijn, te stichten, te gidsen langs den weg van dit " leven,
bracht hem er toe, zoo reëel en tastbaar, zoo onvergetelijk in zijn
nooit zakkende, eerder altijd stijgende uitbeeldingen te worden...
» Wie zal nu verder die gekompliceerde natuur, dat vat van
tegenspraak, dien harmonischen dichter volkomen achterhalen ?
Het hindert sommigen, dat er bij Dante nergens menschelijker
gelachen wordt dan met 't gegrinnik der demonen of den hemelschen
« sorriso » van Beatrice. Heeft die felle partijman, met zijn beenig
gezicht, zijn scherpe kin en kaken zelf ooit ondervonden, dat de
mensch een « animal risibile » is ? Schreien zien we hem dikwijls,
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van de « Vita nova x. af, maar lachen nooit (1). Zijn lippenkrulling
in de straten van Verona is eerder een uiting van medelijden dan
van menschelijke vreugde... Was Dante te hooghartig, te verheven
voor gewoon plezier ? Al liet hij zich door een vriend moeilijk
meetronen naar een bruiloftsfeest, enkele verzen van de Commedia
getuigen, dat hij het dansen der jonge paren toch goed heeft gezien.
Het heet, dat hij een geoefend schaakspeler was, en kwinkslagen
zijn er in menigte van hem bekend. Wat was dan behalve de studie,
behalve het teekenen, de muziek, de dichtkunst, zijn hartstocht ?
3 Het antwoord geeft de Commedia, ontbloeid immers zoowel
aan de liefde als aan den haat van den man, adie als zuiderling
en genie in beide uitersten even mateloos was. Meer dan gevoelig
voor de « belle membra » van een jonge vrouw, zoodat hij door
ontmoetingen meer dan eens uit het lood, schijnt, blijft hij stug en
hard voor elken man, in wien hij een tegenstander ziet. Een kind
van Beatrice, die hem met haar oogen straft of loont, maar een
tyran voor zijn eigen vijanden. Nog vlotter dan hij een Florentijnsch
meisje vergoddelijkt, jaagt hij pausen en vorsten naar d el Hel. Beide
practijken zijn verwant, of vallen te herleiden tot zijn sensitieve
natuur en zijn hoogmoed, niemand beter dan hem-zelf bekend en
eerlijk beleden...
3 Was het met de hebzucht anders ? Er is geen kwaad waar
Dante feller tegen toornt dan tegen de verwoede wolvin. De dichter
bekende zich ook door haar besprongen, wat al een belijdenis
inhoudt. Hiermee houdt verband de rechtvaardigheidszin van Dante
minder als mensch dan als dichter. Dat hij bij al zijn partijdigheid
ten minste gestreefd heeft naar een verheffing boven vriend- of
(1) Uit wat voorging over « Hel » en « Louteringsberg » zal men

opmaken dat . ik dit niet kan toegeven. Dante heeft zijn lach, en zijn
lachbuien zelfs, al klinken ze doorgaans wat schril.
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vijandschap is vooral merkbaar, waar hij zijn meest vereerde
leermeesters toch tot de eeuwige straf veroordeelt. Maar, omgekeerd
reikt de onbevangenheid van den rechter niet zoover. Dante verwijst
wel vrienden naar de Hel maar leidt geen vijanden ten Hemel.
» Volop voelt Dante zich Italiaan, Latijner, Romein. Maar ook
boven alles gaaf en eerlijk katholiek... Naast St. Bernard en behalve
Savonarola heeft niemand scherper dan de barre kritikus Dante
tusschen den persoon van den paus en het ambt van het pausdom
onderscheiden... Dante is Roomsch als een Roomsche kerk, gelijk
Huet destijds overbodig, en daarom lachwekkend, maar voor het
tegenwoordig geslacht doeltreffend verzekerde.
» Tertiaris van St. Franciscus vereert hij den H. Dominicus,
dien vader der inquisiteurs, volgt trouw de paapsche schoolleeraren
Thomas en Bonaventura, ontleent aan Bernardus zijn heiligst
Maria-gebed, en beroept zich even gaarne op den genade-leeraar
Augustinus als op den man van de kadaver-gehoorzaamheid
St. Hieronymus... In weerwil van 's dichters humanistisch leekenvernis blijft hij niet alleen a de meest granieten rots van Kerk en
Pausdom », maar vertoont ook in zijn leer het karakter van een
kloosterling, zelfs van een heilige. »

Het tweede hoofdstuk van pater Molkenboer's a Dante » is
aan de a Vita nova » gewijd. « Vita nuova » heet het steeds in dit
boek ; waarom toch Dante's eigen Latijnschen titel veritalianiseerd,
en dan nog wel als men' zelf aanneemt dat Dante met dat a nova »
alweer symbolisch speelt ? Overigens is ook dit stuk zeer knap
gesteld, en men zou lang zoeken naar een studie, die ons bevattelijker
dan dit volksboek den gang weet te schetsen van de lijfelijke
Beatrice naar de geestelijke.
De laatste drie hoofdstukken, waarin de « Divina Commedia »
wordt voorgesteld, bedoelen niets anders te geven dan een korten
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inhoud. Dat doen ze dan ook in een goed bezonken, mooi
geëvenredigd overzicht. En wel zoo, dat het ons derelijk spijt dat
voor diezelfde pen binnen 't bestek van het boekje geen bladzijden
overbleven, om even duidelijk en afgerond Dante's kleiner werk te
behandelen. Maar wellicht wordt de wensch naar meer voor een
ruim gedeelte ingegeven door de nieuwsgierigheid, om na te gaan
hoe iemand als pater Molkenboer de « Monarchia » behandelen zou.
En, nieuwsgierigheid, ook hier, is niet steeds gezond. We hebben
al redenen genoeg om voor dezen « Dante » dankbaar te zijn ;
en een beter middel om in feeststemming te blijven dan deze
Nederlandsche feestgave ken ik niet. Ook om de slotbladzijden die,
als wilden ze blijven een vrome les van piëteit jegens den
ontzaglijken dichter, wenscht te betuigen « dank zonder kritiek ».
En die slotbladzijde luidt aldus

« Zoo hebben we dan in groote trekken Dante's wonderbare
tocht door de drie geheimzinnige Rijken voor ons, zeker zonder de
muziek van zijn vers, zonder de kleur van zijn woord, zonder de
beweging van dat eigenaardig danteske, dat in geen taal ter wereld
valt over te dragen en dat ons telkens noopt om het Italiaansch
zelf uit te schrijven ; maar zelfs buiten deze zäö waardevolle
elementen blijkt uit een overzichtelijk schema, hoe enorm de fantazie,
de poëtische vlucht, de denkkracht, het kombinatie-vermogen en de
voor niets terugdeinzende durf van dezen onsterfelijken vizioenair
zijn.
» Hij heeft zijn hel gebouwd als een onwrikbaar, in
't middelpunt der aarde gefundeerd paleis van smarten. Zijn berg
van loutering, even echt en reëel, trans na trans, opgetorend in de
al ijler wordende lucht. En daaromheen de koncentrische hemelsferen
gekoepeld uit louter stoffeloosheid, uit licht en nog eens licht,
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schakeeringen van straal op straal, maar aldoor puurder, geestelijker,
heiliger.
» En zijn voordeel doende met alle motieven, welke de
wetenschap en de kultuur van de vervlogen eeuwen voor een genie
als hij had opgetast, ordende hij als een wijs architect tot in
onderdeelen, dien onmetelijken onderaardschen trechter, dien
gigantesken berg en dat eindeloos hemelruim, en wist hij alles niet
enkel met de geëigende mise-en-scène te stof feeren, maar ook zó•
te bevolken, dat het volle leven, een in smart of vreugde verdubbeld
of verhoogd leven, er doorheen gonst, en wij overal den bontenden
hartklop der eeuwigheid hooren. In nooit bereikt en nimmer
overtroffen realisme, maar stijgend hooggehouden op ideëel plan,
heeft hij duivelsche boosheid, menschelijke zwakheid en engelachtige
deugd in de meest tastbare vormen, maar altijd wisselend, altijd
verrassend uitgebeeld. Zijn kleuren gaan van de hardste tot de
smeltendst aandoenlijke. Hij heeft het ergste van het erge in het
graniet van zijn zelf-ontgonnen terzinen uitgekapt, maar ook het

verhevenste van het verhevene weten te vangen in de schittering
van zijn edel woord. Wie heeft in een deinende melodie van monotone
rijmverzen als Dante gezongen en gezucht, in zoo pregnante, strenge
woorden gedacht en gedicht, en vlak daarna met hetzelfde technisch
materiaal, zoo jubelend de veroveringen van zijn geestelijke vreugde
uitgeorgeld ?
» Dante beheerscht het gansche klavier van zijn taal, omdat
geen trilling van het menschelijk gemoed hem vreemd is. Hij
openbaart zich als schilder en dichter, bouwmeester en beeldhouwer,
denker en musicus. Het geheimzinnig licht-donker van Rembrandt
heerscht evenzeer in zijn wijde wereld als het reusachtig-monumentale
van Michel Angiolo ; de grootsche epiek van Homerus lijkt er
vermengd met de eeuwig-menschelijke tragiek van Shakespeare ;
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de zalige glimlach van Fra Angelico en de hemeljubel van
Palestrina's missen ; de stemming van een kathedraal als de
Notre-Dame en de tooversfeer van de Wagneriaansche Nibelungen...
dat alles naast den diepen geloofstoon van het vaste Roomsche
Credo, naast de klare begrippen van Thomas Aquinas, met een
bezield patriotisme en een breidellooze kritiek, geeft de Divina
Commedia zoo overstelpend, dat een menschenleven noodig is om
alles tot het laatste toe uit te vragen.
» Wij laten het bij een indruk en raken niet aan de problemen,
welke dit uiterst doordacht wereldwerk ons stelt. We lezen en
genieten dankbaar voor dit blijvend resultaat van zóó'n bitter leven
als Dante te dragen had, voor deze onsterfelijke bloem, opgebloeid
uit zijn Liefde en zijn Haat, maar vooral uit zijn Liefde voor de
zalige Beatrice. »
Laat me nog eens steunen op de bizondere vaardigheid, waarmee
dit boeiend vulgariseerend wetenschappelijk werk in mekaar is gezet.
En hoe smakelijk de meer speciale kwesties, die anders wat dor
mochten uitvallen, hier worden voorgezet ; en behendig daarbij.
Zonder ook maar éen prikje te geven aan den vurigsten Dante-cultus
wordt royaal erkend wat al verplichtingen Dante heeft aan
Provencaalsche en Araabsche kunst.
Veel minder hartelijk — en dan ook veel minder feestelijk
huldigend dan Molkenboer's boek is de a Dante » (1) van Prof.
Dr. J. J. Salverda de Grave. Deze hoogleeraar, een der grootste
Nederlandsche Romanisten, heeft zich jegens Dante nooit erg
hartelijk betoond. Toch zal ook deze a Dante » diensten bewijzen.
Al doet het boekje, naast het zoo warme getuigenis van Pater
Molkenboer, kil en koel aan, al is deze feestredenaar, hoeveel goeds
(1) Editie-Meulenhoff.
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hij ook weet te zeggen, maar zelden in stemming, toch levert hij flink
aanvullend werk. Wat Molkenboer niet of minder behandelde, komt
hier tot zijn recht, nl. Dante's « geleerde studiën » : « Het
Gastmaal », « Over de Volkstaal », « Over de Monarchie' ». Enkel
ware 't goed te doen opmerken, hoezeer ook persoonlijk belang in
Dante's politiek-wijsgeerige opvattingen een rol speelt. De keizer
werd door Dante aldus gedroomd, omdat enkel zulk een keizer in
staat zou zijn, desnoods tegen den paus in, Dante in zijn geboortestad
terug te leiden.
Dr. Is. Van Dijk, de hoogleeraar die thans naar Heusden eervol
op ruste ging, gaf als afscheid laat ons hopen : voorloopig —
aan zijn lezerspubliek een studie over Dante's « Vita nova » (1).
Een boekje vol wetenschap, en daarbij een boekje vol stijl. Want
Van Dijk is een hoogleeraar die schrijven kan en die op zijn ouden
dag de jeugd van zijn pen heeft bewaard, door alle blokwerk heen.
Nu geeft dit boekje toch eigenlijk niet wat men verwachten
zou : een verklaring van wat er in Dante's vers en proza verborgen
ligt. Dat is al zoo dikwijls ''gepoogd, denkt Van Dijk, en dat is
ook in 't Nederlandsch al verricht, en niet zoo kwalijk, nl. door
Dr Nico van Suchtelen. Van Dijk doet dan ook heel wat anders.
Hij houdt een overzicht van de wijsgeerige invloeden, die op Dante
hebben ingewerkt, en hij komt aldus, sereen vertellend wat zijn
wetenschap heeft achterhaald, toch langzamerhand in een kranig
polemisch bedrijf tegenover de smalers op de scholastiek, tegenover
al degenen die de thomistiek en de mystiek tegen malkander uitspelen,
en tegenover monisten als Bierens de Haan. Afgezien van de beide
laatste hoofdstukjes die weinig om 't lijf hebben, krijgen we drie
rijkgevulde kapittels ; 1) de Provencaalsche Lyriek in de Vita nova ;
2) het klimaat van gedachten en gevoelens, waarin Dante's trilogie
(1) Noordhoff, Groningen, 1921.
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alleen verstaan kan worden ; 3) de mystiek van den zoeten nieuwen
stijl in de « Vita Nova ». Vooral nr 2 is merkwaardig, een
samenvatting van Prof. Van Dijk's grondige kennis der
middeleeuwsche theologie en haar wetenschappelijke gronden.
Naast zooveel wetenschap kwam ook een nieuw bundeltje
verzen : « Dante's Opgang » van den ouden Dante-vriend,
dichter Ed. Brom. In een reeks van sonnetten een proeve van
psychologie : de groei van den dichter naar zijn ideaal ; de gang
van de Beatrice der werkelijkheid naar die der symbolen ; van de
« Vita nova » dus naar de « Commedia ». Maar de gang van
't genie is 't bij den talentvollen Brom niet geworden.
En als feestgave zette Al b. Verwey een nieuwe Commediavertaling in, getuigend van meer vaardigheid dan eenige Hollandsche
voor de zijne. Maar in katholieke wetenschap schiet hij verre bij
Bohl te kort, en Verwey's taaie vers zal 't in lenigheid niet halen
bij Pater Hagebaert's malsch-Vlaamsch proza.
Ook op het feest te Ravenna kwamen de Nederlanders op den
voorgrond te staan. Officieel werd Holland daar dank gezegd en
gehuldigd als een « paese di spiriti elettissimi », « een land van
zeer uitgelezen geesten ». Dit compliment steunde in de eerste plaats
op de Nederlandsche feestgave « Dante Alighieri, 1321-1921,
Omaggio dell' Olanda ».
Niet alles is even goed in dezen Italiaanschen bundel. Maar
't geheel dwingt eerbied af, en stemt wel een beetje weemoedig i n
dezen zin : Allen samen hadden we ook wel zooiets in Vlaanderen
gekund. Waarom is 't niet gebeurd ?

Antwerpen, 1922.
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Jean Jacques Rousseau,

honderd vijftig jaar na zijn eerste Confessions.
In een van die zonnige tuinen, die haar man zoo heerlijk
schilderen kan, heeft de fantasie, of althans de stemming, van
Mevrouw Roland Holst-van der Schalk gespelemeid, toen ze haar
boek schreef over Jean Jacques Rousseau. (1). « Een beeld van
zijn leven en werken » heet het, en 't is inderdaad een portret van
hem tusschen bloemen en rozen.
Dat is geen aanbeveling, zal men zeggen, voor een boek van
dit slag, voor een boek, dat ten slotte wil wezen een biografie. 't Is
waar ; en toch meen ik dat deze biografie een der beste is, die ooit
over een uitheemschen groote in onze taal werden geschreven. Ik
zeg meer ; in meer dan één opzicht is 't wellicht de beste biografie
ooit in om 'i even welke taal aan Jean Jacques gewijd. Dat is nogal
sterk, niewaar, als daar open liggen voor u St. Marc Girardin,
Chuquet, Gehrig, Hof fding, Hudson, Faguet, Lemaitre.. .
Lemaitre is 't jongste van alle, dus met voor zich de meeste
kansen om op de hoogte te zijn ; en dit is het ook. Maar de wijze
(1) Mij van Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.
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van de zaken te zeggen, van de personen en de omgeving te schetsen,
van de zielen te belichten, van het historisch en geografisch
perspectief te beleggen, van 't hoofdfiguur zelf uit te beelden en in
reliëf te zetten : wat een verschil, en wat ben ik blij dat, na Lemaitre,
ook ons Nederlandsch heeft getoond wat het kon maken van een
man als Rousseau.
Geen oogenblik denk ik er aan, Lemaitre's boek te onderschatten.
Het is mooi ; en niemand wellicht kan zich meten met Lemaitre
in de kunst om het groote naar het kleine te tronen, om een genie
te loodsen binnen de gemakkelijke omvatting van 't gewone publiek.
Maar juist aan dat publiek is voor 't geval heel veel gelegen.
Lemaitre gaf zijn Rousseau « en dix con f érences » voor een gehoor
van dames vooral. En zoo begrijpt u wat iemand als Madame de
Warens moest worden, en hoe Lemaitre er voor te zorgen had,
dat elk van zijn lessent werd gekruid door zoo'n zet af en toe :
a Il toléra chez maman le jardinier, il n'admit pas le coiffeur. »
Of : « Tout simplement c'est le role de Rousseau qui le tient ;
c'est qu'il faut étonner les marquises, les fermiers généraux et les
philosophes. » Of : a Il jouit de la beauté de son masque, qu'il ne
distingue plus lui manie de son visage. » Of : « Jamais écrivain
n'est moins sorti de lui même, n'a plus constamment rapporté tout
à lui, et n'a cru, du reste, à la perversité de plus d'individus, que
cet ami de l'humanité et cet homme si persuade de la bonté naturelle
de l'homme. » Of : a Cet homme, qui a écrit a lui tout seul plus
de sottises, beaucoup plus, que tous les autres grands classiques
ensemble, est aussi celui qui a ouvert a la littérature et au sentiment
le plus de voies nouvelles... C'est ainsi. »

Het heele boek van Lemaitre staat in het teeken, waarin hij
't overigens van meet af aan heeft gezet : medelijden met een man
die altijd ziek is geweest en die stilaan waanzinnig is geworden.
160

En Lemaitre, die, ondanks al zijn critischen zin, toch steeds romancier
is gebleven, behandelt voor de dames zijn Rousseau als een bizonder
boeiend pathologisch geval. Nu, Rousseau was een zieke, die
langzaam naar zotheid zakte. Maar ook Lemaitre moet erkennen
dat zijn patiënt ook nog wat anders was. Elk normaal mensch
bevat ten minste twee menschen, miniaturen dan van die beiden die
zoo reuzengroot in St. Paulus staken. Maar d'r staken er wel tien
in Rousseau. Dat is 't heele geheim van zijn genie en van zijn
miserie geweest. Welnu, de allermooiste van die tien, de geniale
menschenvriend-met-de-pen, is door de dichteres Mevrouw Roland
Holst gestandbeeld ; en heel wat schooner en indrukwekkender dan
Pradier hem te Genève in 't brons heeft gezet. Die andere menschen
in Rousseau komen dan naar Mevrouw Roland Holst's dichterlijke
verzinning en uitvoering elders terecht, als even zooveel medaillons
op het voetstuk. Zoo spreekt al de rest ook vanzelf : dat de
betrekkingen. tot « maman » een zoete idylle worden ; dat Thérèse
Levasseur weinig minder dan het ideaal van een vrouwtje was voor
hem ; dat de lange-vingerigheid van den jongen landlooper eigenlijk
niets meer dan een grapje was ; dat al de vrienden van Rousseau
zich als vlegels jegens hem hebben gedragen ; Hume onder de ergste
mee ; en dat het nu uitgemaakt is dat Rousseau een natuurlijken
dood is gestorven.
Bij vele van die details is in Mevrouw Roland Holst niet enkel
de dichteres, maar ook de dwepende partij leidster aan 't woord ;
en, dat is niet enkel minder juist, maar ook minder mooi. We weten
hoe 't genie van Rousseau, ook onder zijn leven, er op aangelegd
was om dadelijk de vrouwen in te palmen. Maar toch mag het in
onze literatuur wel als iets opvallends worden aangeteekend, hoe
't juist twee prachtig begaafde vrouwen zijn, die den man te onzent
het hoogst hebben getroond : Betje Wolff, die haar « lieven
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Rousseau » boven allen en alles de eereplaats gunt in haar boeken
en op haar kamer, en nu Mevrouw Roland Holst met die schitterende
biografie. Want het is rationalistisch-moreel en dichterlijk-literair
een schitterende prestatie.
Hoe dat beeld van Rousseau, van « haren » Rousseau, groeit
onder haar scheppende hand ! En onderwijl gebruikt ze de
geschiedenis ten bate van haar partij, gelijk Marx en Jaurès die
gebruikten. Maar steeds, in haar kritisch, zoowel als in haar
scheppend werk, is daar de echte bezieling, die er voor zorgt dat
haar arbeid een toonbeeld van stevigheid blijft, hoe wankel ook
soms de bodem, en die naast haar, de geweldige proletariër, den
bellettrist Lemaitre doet lijken op een spelend kind.
Het geheim is alweer dat zij zich met volle overgave heeft
gegeven aan haar onderwerp, en zich op en top heeft ingeleefd
in haar deels echten, deels gedroomden held, terwijl Lemaitre, min
of meer ironisch-superieur, tot zijn dadelijke straf door de meteoor
werd blindgeslagen, niks van den kern heeft gemerkt, en enkel
wat lichtend stofgewemel van den staart heeft gevangen.
Wat een horizonten ook in 't boek van Mevrouw Roland Holst !
Terwijl Lemaitre, in zijn geestig gedoe, niet verder ziet in Rousseau's
omgeving dan de bijzichtige Rousseau zelf, krijgen we bij de dichteres
van « Verzonken Grenzen », geestelijke stadsgezichten op 't Genève
en 't Parijs van de 18 eeuw, waardig van Michelet op zijn best,
maar dan natuurlijk met alle « bourgeoise » begrippen er uit.
8

En dan om het standbeeld, de bloemen en de rozen. Wat een
natuurweelde rondom dezen ongeluksvogel, zooals Mevrouw Roland
Holst hem ziet, in zijn « kindsheid », in zijn « zwerverschap » en
in zijn « groei ». En dezelfde pen, die stoeit rondom den jongen
Rousseau met Claire en Julie, drijft straks haar staalwaste trekken
rondom den « Emile » en het «, Contrat Social » om Rousseau's
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ideeën te schetsen, veel duidelijker en degelijker dan hijzelf het
vermocht.
Een standbeeld, ja. Maar nu daarmee het architectonische van
deze biografie recht is gedaan, is er toch nog iets anders. Een
standbeeld geeft u 't strakke brons en den kouden steen. Maar hier
is 't heele leven van Rousseau, en de heele tragiek van zijn leven,
en de heele tragiek van die wereld die kwam na hem, die geloofde
in de nieuwe stem, die fluisterde of schreeuwde uit de literatuur
van dezen genialen droomer, die gek was toen hij zijn allerheerlijkste
bladzijden schreef.
ja, de tragiek pulseert door dit boek. Maar ze stopt, daar
waar ze moest door zijn getrokken. Waarom enkel die stippeling
door de « Confessions » ? Waarom niet met dezelfde vaste hand
die Belijdenissen ontleed als de « Nouvelle Héloïse » of het « Contrat
Social » ? Och, ik weet het wel, de wereld heeft in de jongste
tientallen jaren haar volle bekomst gekregen van al die openbare

biechten door de letterkunde heen. En niemand beter wellicht dan
Pater Mainage in zijn « Psychologie de la Conversion » heeft
gezegd wat er scheelt : « Il a fallu la poussée individualiste de
noire époque pour inspirer à nos contemporains le besoin, parfois
morbide, de s'analyser, de se regarder vivre. Actuellement, je le
veux bien, la curiosité universelle va à ces notations, a ces con f idences
personnelles pas toujours édifiantes. Savants, littérateurs, artistes,
journalistes, hommes d'action, princesses de haut lignage et bandits
de grande envergure se livrent à l'envi et ne veulent rien nous laisser
ignorer de leurs aventures. Et il y a quelque chose de malsain dans
cette sorte de surenchère, et de la part de ceux qui écrivent et de
la part de ceux qui se jettent sur cette pature af friolante. » En de
« Mémoires » dan van de 17e eeuw ? ja, dat weet ook Mainage
wel, en hij zegt dat die waren een soort geschiedschrijving van den
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tijd, naar erg-persoonlijke opvatting. Maar « notre époque est par
excellence l'époque des autobiographies égotistes. »
Welnu, ook daarvan is Rousseau de vader. En het werk,
waarmee hij voorging in dezen is tevens, literair gesproken, zijn
meesterstuk. juist zooals dit het geval is met die andere
a Confessiones » van bijna veertien eeuwen vroeger. En dit wou
'k vragen : wie schrijft nu, ter aanvulling van Mevrouw Roland Holst
haar boek, bij ons eens een studie, die St. Augustinus en Rousseau
in hun belijdenissen, naast en tegenover malkander plaatst ? Texte gaf
destijds dat merkwaardige werk : « Rousseau et le Cosmopolitisme
littéraire ». Nog loonender zou 't zijn, eens in de diepte te grijpen
langs dien anderen weg, en eens die twee te doorgronden, die met
zoo gelijkaardigen aanleg zoo'n verschillenden levensloop hebben
gehad. Want het gelijkaardige van dien aanleg werd eigenlijk nog
nooit goed bekeken : Allebei genieën ; allebei voor alles begaan
met het lot van het menschdom ; allebei het beste van huil krachten
bestedend aan de opvoeding dezer westerwereld ; allebei van huis
uit roemzuchtige droomers van groote daden ; allebei dreigend onder
te gaan in een erotisch overhoop geworpen jeugd ; allebei desondanks
driftige blokkers ; allebei dwepers met natuur en muziek ; allebei
afstraffers van de decadentie der grootstad ; allebei in hun heidensche
zinnelijkheid en zelfbehaaglijkheid gefascineerd door het Christendom
en door de kerk van Rome ; allebei spelende reuzen, die door hun
steilste denkstelsels den bloei van hun dichterschap vlochten ;
allebei tragische figuren met een mannengeest en een vrouwengemoed ; allebei opveerend in hun bekeering tot hun nieuwe taak,
de een in den tuin te Milaan, de ander op wandel van Parijs naar
Vincennes. Maar de een zijn hart hef fend voorgoed tot de tucht
van het heerlijke offer door 't leven heen, en de ander... Ja, hier
ligt het geheim. De een door de genade geheiligd en de ander
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alléen met zichzelf. Maar dat heeft de theologie en de ascese te
bestudeeren. De literaire zielkunde weet enkel dat de een zich
bouwde een toren van wilskracht, die triomfantelijk rees boven de
beukende driften, en dat de andere, waar hij ook zwierf, een ziel
bewoonde als een kluisje van riet. En de literaire geschiedenis weet
enkel dat de een, terwijl hij zijn « Confessiones » heeft geschreven,
tevens « de Civitate Dei » klaarmaakte, om die Westerwereld, die
hij opvoedde, te heffen boven heiden- en barbarendom, terwijl de
andere ook zijn « Confessions » heeft geschreven, maar met zijn
« Contrat social » over diezelfde Westerwereld, die ook hij wenschte
op te voeden, het heiden- en barbarendom heeft losgelaten.
En hier moest de tragiek, die woelt in 't werk van Mevrouw
Roland Holst, worden doorgetrokken. Want ook Rousseau meende
't goed. « Hij was inderdaad een groot zoeker en een groot zaaier
op de velden der Menschheid. » Want het vreeselijke, dat na hem
is gekomen, heeft hij niet geschapen. Hij heeft het roofdier gewekt,
maar dat roofdier was gekweekt en vetgemest door de duizenden
mannen en vrouwen, die spraken uit dien éenen mond van « après
nous le déluge »...
'k Geloof dat Mevrouw Roland Holst gelijk heeft als ze
't ruimste deel van Rousseau's zending legt ira zijn onbewustheid.
Die zieke man, die daar vredig liep te botaniseeren, de grootste
revolutionnair der geschiedenis !... En hier grijpt ze hem naar de
ziel : « Onder de bovenlaag van zijn klein-burgerlijk bewustzijn
dat voornamelijk zijn gedachten over den staat, over den
eigendom, over het huisgezin bepaalde, — rees in het onder-bewuste,
uit de diepten van zijn organisme, een woeste, chaotische wereld
van wilde begeerten, duister, vormeloos, hartstochtelijk omhoog
rekkend. Oer-aandriften leven in den mensch, die nimmer vergaan,
begeerte om los te komen van alle spangen en breidels van
maatschappelijke beklemming, om te zwerven en te zwelgen in
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vrijheid, stemmen uit een lang ondergegaan verleden, dat hij hoort
roepen door zijn bloed. Dan droomt hij van den natuurstaat en
van den terugkeer tot de natuur. Deze stemmen hoorde ook hij, de
groote droomer zwerf-instinkt was in hem, verlangen naar het
ongebonden leven der wildheid, hunkering den dam te doorbreken,
den zelf--opgerichten, die den mensch altijd omgeeft, zich altijd
verheft tusschen hem en de groote moeder natuur : het maatschappelijke milieu. Hunkering naar zich éen te voelen met het
universum, zijn aangezicht te drukken tegen het aangezicht der
aarde, haar wateren en winden te voelen loopen over zijn lijf, een
brok natuur te zijn tusschen andere natuurbrokken. En de stem
van deze aandriften, die de achtergronden en de diepe ravijnen en
de weggezonken oerlagen waren van zijn bewustzijn, vermengde
zich met de stem zijner maatschappelijke aspiraties, en gaf aan zijn
dreunend woord een vreemd-wilde fascinatie van ontzaggelijk
heimwee en buiten-maatschappelijke ondoorgrondelijkheid. »
Het is om te ijzen als de geschiedenis haar lessen predikt.
Daar worden twee kinderen geboren : een te Thagaste en een te
Geneve. Beiden gelijk en gelijkaardig begaafd. Beiden beroeren
de wereld door hun genie. Maar de eene groeit tot een heilige,
en, het uitsnikkend in zijn « sero te amavi » als de laagste der
zondaars, wordt hij een majestueuze bouwer van menschenheil. De
andere verschrompelt tot een armen krankzinnige, en, terwijl hij
zich acht « le meilleur des hommes » slaat hij 't beste in de
menschenziel stuk voor onberekenbaar vele geslachten.
Maar aan den Heerscher boven de geschiedenis blijft het
oordeel, aan Hem die de grooten hun goede moeders geeft. Het
kind van Thagaste had Monica ; het kind van Geneve kostte zijn
moeder 't leven, et sa naissance fut son premier malheur.
Hilversum, 1921.
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Theodoor -Michailowifsj Dostojefski
bij den honderdsten gedenkdag zijner geboorfe.
De mode der eeuwfeesten is over ons gekomen. De makers dier
mode zijn de boekhandelaars, alweer de groote belanghebbenden
dus. Maar het moet erkend, dat het afgeloopen jaar in de
letterkundige vieringen een mooie zwenking naar het meer platonische
bracht ; en dat 1921, zoo zwaar beladen met het herdenken van
groote namen, een uitstekende gelegenheid bood om de selectie der
helden voor zulke feesten te doen overgaan uit de handen der
handelsonderneming in die van een cultus, die minder berekent en
zuiverder welt uit het hart. En die gelegenheid, berustend op het
toevallig samenloopen binnen éénzelfde jaar van zooveel groote
gedenkdagen van geboorte en dood, is, laten we 't getuigen,
waargenomen met buitengewone belangstelling van 't publiek, bij
zoover dat het nu geen waagstuk meer is iets te voorspellen : De
eeuwfeesten zullen nog wel hun tijd aan de orde blijven, maar ze
zullen meer en meer huldigen de wezenlijke grootheid van de
verdienste, liever dan haar handelswaarde.
Zoo kwamen dan in 1921, naast den alles-overstralenden Dante,
uit hun graven weer te voorschijn, met iets althans van den
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blijvenden glans der eerste-rangs-grootheid : Dostojefski en Flaubert,
Lafontaine en Jos. de Maistre, Keats en Shelley ; ook Napoleon, wijl
de banaliteit van zijn woord wordt verheven tot een eigenaardig
soort literaire kunst, door zijn nog steeds de heele wereld
fascineerende daden.
Deze letterkundige beschouwing nu zou graag inzetten met
een onderzoek naar hetgeen die grooten, gezien uit het perspectief
van vijftig, honderd, tweehonderd, driehonderd jaar, voor ons nog
beteekenen. Na de luide feesten hun ter eere is nu weer de stilte
gekomen. Geen stilte van vergetelheid, maar een stilte, die noopt
tot rustige overweging van het werk dier uitgelezenen, en van
't geen rondom dit werk in de jongste dagen werd gezien en
gehoord.
Vooreerst is daar degene die het drukst werd gevierd, vooral
in onze eigen taal : Theodoor Michailowitsj Dostojefski.
Het lot is een zonderling ding. Ziehier iemand, die WestEuropa niet luchten kon, en nog 't minst van al deze Nederlanden.
Dat zijn oude Tzaar Peter de Groote het hier goed vond, heeft
Dostojefski nooit begrepen. Welnu, in duizenden exemplaren van
zijn werken komt nu diezelfde Dostojefski naar deze gewesten
overgezeild, en er is geen land ter wereld waar hij bij zijn hondensten
geboortedag zoo druk als in Nederland werd befeest. Dit was vooral
dank zij den ijver van het nieuwe tijdschrift K De Stem » (1).
Dostojefski is groot, riep ze voortdurend, en Dirk Coster is zijn
profeet. Maar kosterachtig ging het daarom niet. De redacteur is
een beslagen kerel, met diep kritisch inzicht, en hij wist door het
uitzenden van vijf enquête-vragen een Dostojefski-belijdenis los te
lokken, die voor de huidige Nederlandsche geesteshouding vooreerst

(1) Van Loghum, Slaterus en Visser, Arnhem.
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wel veel bedenkelijks biedt, maar toch in den beteren zin een
verschijnsel mag heeten.
Die vijf vragen, hier zijn ze
1 °. Wanneer laast u voor de eerste maal een werk van
Dostojefski, en herinnert u zich nog welke indrukken dit in u wekte ?
2°. Heeft de voortgezette lectuur van zijn werken beteekenis
voor u gehad, en, zoo ja, kunt u ons daaromtrent iets mededeelen ?
3°. Welk werk van Dostojefski beschouwt u als zijn centrale
schepping : Schuld en Boete, of een der latere hoofdwerken
( De Idioot, De Demonen, De Gebroeders Karamasof f) ?
4°. Is Dostojefski's werk u in de eerste plaats aanleiding
geweest, om u zelf dieper te peilen, de menschen uwer omgeving
beter te doorzien, kortom uw eigen wezen dichter te benaderen,
of heeft hij u voor alles gefascineerd door de openbaring eener
u vreemde gedachte- en gevoelswereld : de Russische, of, zoo men
wil, de Aziatische ?
5°. Welke acht gij Dostojefski's beteekenis voor de religie, en
speciaal voor de religie der toekomst ?
Dirk Coster, die merkwaardige Marginalia maakt, zal ons wel
veroorloven dat we lij deze vragen ook hier en daar een randnota
neerschrijven, en zelfs aleens een glimlachje wagen. Maar over
't geheel beseffen we volkomen den ernst van die vragen, wijl
het hier geldt een Rus, die, aanvankelijk door meer populairen
verdrongen, zoo stilaan een geestelijke wereldveroveraar blijkt te
wezen.
En zoo zou 't wel kunnen waar zijn, dat Dostojefski voor tal
van de tallooze zoekers hedentendage veel meer dan een romanschrijver is. Waarheid is het toch immers dat de literatuur in haar
hoogste uitingen een soort kosmos beduidt, waarin de levensleer
als een huidige, wellicht beter geslaagde, Babeltoren wordt opge169

trokken ; en waarin de stoutste pijlers der wijsbegeerte rijzen op
de massiefste brokken sociologie...
Die vragenlijst werd gezonden naar vijftig intellectueelen van
zooveel mogelijk uiteenloopenden aard en stand. Het antwoord van
twee-en-twintig hunner verscheen in « De Stem », en daarnaast nog
dat van zes gewone lezers. Het uitzicht over die acht-en-twintig
werd dan kundig-geretoucheerd opgenomen door Dirk Coster in
zijn opstel « Voor en tegen Dostojefski ».
Laten we alweer de menschen nemen zooals ze zijn, en in de
eerste plaats niet verzwijgen dat Dirk Coster, voor zijn enkwest,
een studie schreef over Dostojefski : in zijn bedoeling, een ster voor
het Messiasschap van den grooten Rus, maar, ondanks alle gedweep,
toch zoo'n kranig werk, dat zei al het vroeger geliefhebber te onzent

van Huet tot j. Thompson — verre achter zich laat. Zoo is
't ook zeker dat, hoe zelfstandig het inzicht en het oordeel ook
van de meeste relazen in « De Stem », deze, voor een groot deel,
min of meer werden beïnvloed door Coster's voorloopend essay.
En in zoover moeten we ons jegens tal van deze verklaringen zooniet
sceptisch dan toch streng-kritisch gedragen.
Laat nu Coster nog zoo tevreden zijn over den uitslag van
zijn onderzoek, en door alles heen een pracht van gelijkaardigheid
ontdekken in pro's en in contra's, en daarbij een zuiver-opgaande
lijn van bewondering naar « De Idioot » en de « Gebroeders
Karamasoff » voor elk onbevooroordeeld getuige is 't duidelijk,
dat hier in de eerste plaats zichzelf opdringt een nogal luidruchtige
bevestiging van het meest plezierige « quot capita tot sensus » —
eigenlijk veel te plezierig, ten overstaan van zoo'n door en door
ernstige verschijning als die van den Russischen meester.
Daar zijn vooreerst, onder die verklaringen, de beide uitersten :
Em; Lucka, die zich doodergert aan Dostojefski's chaotisme in steeds
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ellendiger boetvaardigheidspreeken ; en de paar dames, die, opgaand
in jubileering voor haar broedergenie, Dostoj ef ski's eigen uitspraak
treffend illustreeren : « God heeft in zijn goedheid aan de vrouwen
de hysterie geschonken ».
Alles wel, zegt de nuchtere Herman Robbers Dostojefski is
groot, maar waarom moet hij nu mordicus een apostel zijn ? Groote
levensraadselen heeft Dostojefski niet opgelost ; nog daargelaten
of er menschen zijn die er wel hebben opgelost. Laat hem rustig
als romanschrijver een der hoogste plaatsen bekleeden, 't is al heel
mooi zoo.
Groot romanschrijver ? vraagt Dr P. H. van Moerkerken.
Ik weet het niet. Mij is de man, met zijn scherpe zielkunde, steeds
op uitzonderingen gespitst, te drukdoend en te langdradig.
Veel te larmoyant, vindt Dr J. D. Bierens de Haan. En daarbij
dat wijsgeerig stokpaardje van hem, dat het heilige niets anders
zou zijn dan de omkeer van de misdadigheid.
Een beetje ruimer, astublief, zegt Dr G. H. Van Senden :
Dostojefski is de groote vertegenwoordiger van de Oostersche
gedachte- en gevoelswereld, met haar allesbegrijpend medelijden,
tegenover de decalogeerende Israëlietisch-christelijke en de strijdlustige Germaansche.
En Dr G. J. Heering bidt een innig gebed van dankbaarheid
aan Dostojefski om zijn heerlijk-zuiver christendom en omdat zijn
heele werk een weergalooze zielepeiling is van : zalig zijn de reinen
van hart, want zij zullen God zien.
Evenzeer staat Alb. Plasschaert verbaasd bij zooveel psychologie, maar Dostojefski is volslagen ondogmatisch.
Wat kalt men van verstandelijke ontleding, vraagt Joh. Tielrooy.
Als Dostojefski ons iets heeft geleerd is het dit : 't. Is uit met het
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rijk van het redeneerend verstand ; het heele wereldraadsel wordt
door intuitie opgelost.
Kom, kom, alles pathologie, zegt T. Goedewagen. De vroomheid
van dezen verdwaalden denker is immers anders niets dan een
pathologisch verschijnsel.
En 't gesprek van Iwan met Aljoscha over het menschelijk lijden
dan ? ^-- verweert zich Herman Wolf ^- is er ooit een dieper
beschouwing uit menschenbrein gesproten ?
Wil ik eens wat zeggen, draagt Fr. Pauwels aan ( u weet wel,
de Amsterdamsche dichter en rechtsgeleerde) het komt er op aan
te beseffen dat Dostojefski de eenige romanschrijver is, die het
groote mysterie van de misdaad achterhaalde, en die ons heeft
doen inzien wat een schande voor 't menschdom het regiem is van
de cellulaire gevangenis.
Ja, roept Titia Gorter van uit Parijs : en ik weet ook nog dat
Dostojefski de geïnspireerde is, die profetisch Rusland zijn rol van
redder der menschheid heeft aangewezen.
Dat Russische volk, zucht A. Haja daarbij, dat inderdaad met
zijn lijdzaamheid en vergevingsgezindheid, het ware christelijke volk
mag heeten.
Zou 't eigenlijk zoo niet zijn, vraagt Dr A. Kuiper : Dostojefski
is een weinig dogmatische, en nog minder een philosofische geest.
Maar de kunstenaar ziet het leven als een kokende draaikolk van
hartstochten. En te midden van die draaikolk bewegen zich enkele
figuren, die de heerlijkheid van Christus uitstralen.
Dat is inderdaad om er lang naar te staren, en om in deze
enquéte maar weinig te hooren van de twisten, die vraag 3 heeft
ontketend. Hier is trouwens diezelfde Haja van daar straks
verzoenend opgetreden : Van Dostojef ski's groote romans is
Schuld en Boete » de bestgeschrevene, « De Idioot » de schoonste,
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a De Demonen » de diepste, maar a De Gebroeders Karamasoff »
is toch als zijn centrale schepping te beschouwen.
Zoo is het inderdaad, zegt Dirk Coster, die, 'k herhaal het,
beslist een van onze flinkste kritische geesten is, maar die bij deze
enquête verwonderlijk optimistisch gestemd blijkt. Toch ook wel
een beetje diplomatisch. Want wat zou er van dit heele bedrijf als
indruk bij de lezers geworden zijn, had de redacteur van a De
Stem » aan 't antwoord van Frans Erens, die de eerste staat, eens
een plaats aan 't slot gegund ?
Kom, zegt Frans Erens, een beetje minder druk, dames en
heeren. Wie van u allen kent de taal van Dostojefski ? Mag ik u
bidden eerst wat Russisch te leeren. En dan heel aandachtig
Dostojefski te lezen. Misschien wordt u dan het woord verleend,
Zij die geen Russisch kennen, moeten 't, . bij 't geklak van
Frans Erens' tempelzweep, daarom nog niet op een loopen zetten.
Men moet geen bolleboos wezen in de Slavische talen, om uit te
maken dat Dostojefski geen woordkunstenaar mag heeten. Alles
bij hem is er om de ziel, niet om den stijl ; en zoo komt hij in
een gewetensvolle vertaling makkelijker dan veel andere grooten tot
zijn recht. Nu, zulk een vertaling bestaat. De kenners immers zijn
het eens om te getuigen dat men Dostojefski even goed in de
uitgave van Piper, München, als in 't oorspronkelijke kan lezen.
Onder al de vertalingen waren de Nederlandsche tot voor
enkele jaren van de slordigste mee. Maar in den jongsten tijd kwam
er groote verbetering. 't Kan zijn nut hebben hierbij een lijstje te
geven van Dostojefski's werken, met daarnaast de Nederlandsche
vertalingen, voor zoover die bestaan en vertrouwbaar zijn.
a Arme Menschen » (1844), vertaald door A. Van den Hoek ;
a Een zwak Hart » (1848) — ; a Witte Nachten » (1848),
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vertaald door Z. Stokvis ; « Njetotsjka Njezwanova » (1848) --- ;
« De kleine Held » (1849) ; « Het Landgoed Stepantsjikow en
zijn Bewoners » (1858), vertaald door S. Van Praag ; « Ooms
Droom » (1859) ; « Uit Siberië » (1860), zonder naam van den
vertaler verschenen bij Van Holkema en Warendorf ; « De
Vernederden » (1861), vertaald door J. C. Van Wageningen ;
« Herinneringen uit een Keldermond » (1864) -- ; « Schuld en
Boete » (1866), vertaald met inleiding van A. Saalborn ; « De
Speler » (1866), --- ; « De Idioot » (1868) ; —} « De Echtgenoot »
(1869), vertaald door M. Faassen ; « De Booze Geesten » (1870),
zonder naam van den vertaler verschenen bij Van Holkema en
Warendorf ; «' Het Dagboek van± een Schrijver » (1873) ;
« De
jongeling » (1875) ;
« De Gebroeders Karamasow » (1880),
vertaald door Anna Van Gogh-Kaulbach.
En de blanco-streepjes zullen binnenkort wel allemaal
wegvallen want Van Holkema en Warendorf belooft steeds meer.
Gelijk zoovelen die wezenlijk groot zijn, heeft ook Dostojefski
« Dichtung und Wahrheit » gegeven, zoogezegde verbeeldingen,
die toch hoofdzakelijk autobiografische werkelijkheid zijn. Dan
heeft hij toch wel heel vreemde dingen meegemaakt ? jawel, maar
zoo speciaal Russisch moeten we dat alles niet noemen, wijl ook
andere literaturen hun Verlaine's hebben en hun Wilde's, en hun
Hoffmann's en hun Strindberg's en hun Multatuli's.

.

Dat hij epilectieker was is ook al niet zoo buitengewoon. Onder
de huidige eeuwfeestelingen treffen we er immers nog een aan, veel
dichter bij ons. Ook hij geboren in een hospitaal, ook hij zoon va n
een arts : G. Flaubert.
Dat Dostojefski arm was, dat hij werd opgeleid aan een
militaire academie, dat het daar ook een school was in de losbandig,
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heid, dat hij of ficier-ingenieur werd, dat hij aan 't spelen ging, dat
hij verloor en op zelfmoord zon, dat hij botsbollig ontslag nam uit
zijn ambt, dat hij aan 't schrijven ging en stormenderhand den
roem veroverde, dat hij zich meteen een sociale zending droomde,
dat hij meende gebakerd te zijn tot leider van revoluties, dat hij
veroordeeld werd tot den kogel, dat hij in zoover genade kreeg
dat hij enkel verbannen werd, dat hij tot behoudsgezinden inkeer
kwam, dat hij bij 't einde van zijn ballingschap den kerker van
een dwaas huwelijk inliep, dat hij met den dag een lastiger kwant
werd, dat hij meende gek te worden, dat hij om zijn schulden zijn
land uitliep, dat hij Europa rondzwierf, dat hij allerlei medische
boeken las en telkens leed aan de ziekte die hij 't laatst had
bestudeerd, dat hij uit de verschillende Europeesche hoofdsteden
zijn meesterstukken de wereld inzond, dat hij 't nog eens beproefde
met een andere en betere vrouw, dat hij 't uitjubelde om kinderen
die kwamen en 't uitsnikte om kinderen die heengingen, dat hij
zich financieel weer opwerkte, dat hij terugkeerde naar zijn land,
dat hij zwijgen kon als een graf en brieschen als een leeuw, dat
hij tot zijn eigen ontzetting als de redder van zijn volk werd
gevierd, dat deze letterkundige proletariër als een koning werd
uitgeluid ; dat alles kan nogal bont heeten, dat alles kan beduiden
dat ook deze zocht zijn eigen lijden en telkens vond zijn eigen
genie ; maar speciaal Russisch is dat alles niet.
,

Nu zijn er in de uiterlijke verschijnselen, die op hem afkwamen,
wel een boel Russische tinten natuurlijk. Misschien is hier wel plaats
voor eeri paar.
Dostojefski begon in de jaren '40, toen de Russische gedachte,
die zich lang had gevoed met het romantisme van de Duitsche
wijsbegeerte, met Schleiermacher, met Schelling, met Fichte, het
waagde de politieke en sociale vraagstukken te beroeren, en toen
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dus de letterkunde aldaar op zich nam wat elders werd gedaan
door de pers, die vooralsnog geen kans tot bestaan kreeg in
Rusland.
Dostojefski was communist en eens had hij gezegd dat de
boeren maar moesten opstaan...
Toen sloeg het uur. Ik geef hier verkort wat hij daarover
zelf heeft verteld :
Den 22n, of veeleer den 23n April 1849 kwam ik thuis, zoowat
4 uur 's morgens. Ik sliep onmiddellijk in. Een uur later zag ik,
tusschen mijn droomen door, onbekenden in mijn kamer.
Een sabel rinkelde. ik deed moeite om mijn oogen open te
krijgen, en ik hoorde een zachte, sympathieke stem. a Sta op ! »
Ik keek beter toe. 't Was de politie-inspecteur van de wijk. Hij
had mooie bakkebaarden. Niet hij had iets gezegd, maar wel een
blauw gekleede meneer, die epauletten droeg van luitenant-kolonel.
Wat is er ? vroeg ik. Ik rees op.
a Bij bevel. » -- Inderdaad, het was a bij bevel ». Op den
drempel stond een soldaat, ook in 't blauw. Zijn sabelgerinkel had
ik gehoord... O zoo, zegde ik. Permitteer...
« Goed zoo. Kleed u aan. Wij zullen wachten, zegde de
luitenant-kolonel met een nog beminnelijker stem.
Terwijl ik mij aankleedde, vorderden ze mijn boeken op, en
begonnen ze overal rond te neuzen. Ze vonden niet veel, maar ze
wierpen de heele kamer overhoop, en zorgvuldig bonden ze boeken
en papieren in een! pakje. De politieman ging naar mijn kachelstoof,
en met mijn schiboek wroette hij in de koude asch. Op zijn bevel
klom de onderofficier der gendarmerie op een stoel, hij besteeg de
kachelstoof, maar hij gleed uit en viel op een stoel terug, en samen
kwamen ze op den vloer te liggen. Op de tafel lag een . oud stuk
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van vijf kopeken, heelemaal geblutst. De inspecteur bekeek het ding
aandachtig, en zijn oog gaf een teeken aan den luitenant-kolonel.
Is 't misschien een kwaad stukje ? vroeg ik. We zullen zien, bromde
de inspecteur. En de penning ging bij de andere bezwarende
stukken. Wij vertrokken...
Zoo werd Dostojefski gevangen gezet.
Den 22n December 's morgens merkten ze een zekere beweging
in de gangen. Om zeven uur werden de lotgenooten in rijtuigen
gebracht en men voerde ze weg. De reis duurde lang. Waar gaat
het heen ? vroegen ze aan een soldaat. « ik mag het u niet zeggen ».
Het vroor dat het kraakte, en door de beslagen ruiten konden de
gevangenen niet zien door welke straten ze reden. Er was er een
die een raam met zijn adem trachtte te ontdooien : « Doe dat niet,
zegde de soldaat. Anders krijg ik slaag ».
Ze kwamen ter bestemming. Het was half acht. Daar rezen
twintig palen. Ze werden geplaatst op twee rangen : negen aan
den eenen kant, elf aan den anderen. De auditeur las het vonnis

af. Onder de lezing kwam even de zon te voorschijn. Een kar
kwam aangedokkerd met groote matten daarop : de kisten.
Intusschen ging de lezing door... « zijn veroordeeld om gefusilleerd
te worden. » Na de lezing vouwde de auditeur het papier dicht,
stak het op zak, kneep in zijn rechteroor, daalde langzaam neer
van 't verhoog. De priester kwam in de plaats om het kruis te
laten kussen. Dostojefski voelde niets geen moeite om het leven
te verlaten. Hij was eigenlijk nieuwsgierig naar de eeuwigheid. Hij
klom 't verhoog op met vasten stap, veeleer gehaast dan aangedaan.
Boven de hoofden werden de zwaarden gebroken van hen die
soldaat waren geweest. Het laatste toilet werd gemaakt. Ze stonden
daar in witte hemden... Daar werd een zakdoek gewapperd ; de
boodschap werd aangebracht dat zijn keizerlijke Majesteit gratie
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verleende. De doodstraf was omgezet in vier jaren dwangarbeid,
gevolgd door herinlijving in 't leger als Siberisch linie-soldaat.
Voortaan was Dostojefski de man van Tsaar Niklaas. Twee
dagen later werd hij in een slede naar Tobolsk gevoerd. Vandaar
geketend, te voet, met een convooi gevangenen, dieper de
ijswoestijnen in, door een kou van 40 graden.
Ze kregen uit Tobolsk allen een evangelieboek mee. Zoo
kwamen ze in het a Doodenhuis », voortaan in de letterkunde het
pendant van Dante's Hel. In de gemeene kamer ontmoette
Dostojefski alle mogelijke schakeeringen van de misdaad. Daar was
een fijn, tenger kereltje, dat acht menschen had vermoord ; daar
was een klein, vreedzaam boertje, dat . een commandant had
doodgeslagen ; daar was een Tartaar, die kleine kinderen worgde
uit het plezier om hun vrees voor den dood te zien. En al die
gezichten keken u tegen uit een dampkring van rooken en vloeken.
Het ergste vond Dostojefski dat hij hier nooit alleen zou zijn...
Toen Dostojefski, na zijn tuchthuisstraf, den 3 n Maart 1854,
werd ingelijfd in het 7 Siberisch linie-bataljon, verblijvend te
0

Semi-palatinsk,, was hij gegroeid tot een mensch, die, o, zoo dikwijls
nog naar zedelijke afgronden zal wankelen, maar die sterk genoeg
bleef om nooit over zijn lijden te praten, al droeg hij op zijn gelaat
--- naar 't getuigenis van de Voguë --- zooveel sporen van rampspoed
als maar zelden op een menschenaangezicht waren gezien...
Daarmee hebt u de beloofde paar uiterlijke bijzonderheden...
En dit nu is 't speciaal Russische in Dostojefski, dat al de last van
't leven niets heeft vermocht tegen zijn innerlijkheid ; dat hij, door
alles heen, is gebleven het meest systematisch-Russisch genie dat
we kennen, de grootste prediker van de hoop in de Russische
toekomst, en dat deze kunstenaar met zijn Russische denkbeelden,
die misschien wel allemaal droombeelden zijn, in zijn duizenden
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bladzijden een reeks bergtoppen heeft opgetorend, die daar, in de
geestelijke geographie, ontzagwekkend rijzen over de onmetelijke
Russische vlakte. ( 1 )
De psychiatrische zielenkenner en schepper ; de Russischchristelijke geloover ; de hater van West-Europa. Zoo staat nu
Dostojefski vöör ons.
Wat de moderne wetenschap al studeerend en epilogeerend heeft
achterhaald van Esquirol tot Krafft-Ebing, heeft Dostojefski
doorzien, doorleefd, in kunstkoorts meegemaakt. Zijn genie heeft
zich ontfermd over alles wat misdaad is of heet ; als een scheppende
kracht heeft hij gezweefd over den chaos der zonde, en uit den
modder onzer wereld heeft hij 't marmer van zijn kunst gehaald.
Op zijn woord is in den roman een stoet gerezen van boeven en
wijven, dronkelui van alcohol en bloed, bezetenen van wellust en
razernij, galgenaas van elke hoofdzonde — en allen deed hij ze
gaan in bedevaart naar de reinheid van het kind. Geen Raskolnikoff
zonder Sonia, maar vooral geen Petrovitsjen en geen Karamasof f's
zonder den Gek en zonder Nelly.
Waar de ontleding der geleerdheid uitkwam op stof en op
noodlot en op erfelijkheid, waar de kunst bij ons die wetenschap
achternaliep met « séries » en met « cycles », stond Dostojefski
op met zijn Russisch boeren-antwoord : O. L. Heer. Door al de
donkerheden der zondekrochten priemde zijn blik naar het lichtje
der wroeging, en triomfantelijk kwam elke levensles uit op
(1) Over Dostojefski's leven kan men meer vernemen in J. De Gruyter,
Dostojefski en het maatschappelijk leven » Baarn, 1924. Het boek is
geen toonbeeld van zorgvuldige samenstelling, maar het verwerkt veel
materiaal en het gaat in tegen den feestroes, wijl het bedoelt Dostojefski's
gaven binnen matiger afmetingen te beperken. — Facile princeps onder de
Nederlandsche Dostojefski-biografen zal straks wel blijken te wezen Dirk
van Sina, die zijn studie thans broksgewijze in D. W. en B. laat verschijnen.
,
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't geweten. Hij heeft het kwaad niet naturalistisch beschreven noch
theologisch doorvorscht. Maar hij predikte : schuld en boete.
Lijden : boete voor schuld, maar ook opgang tot redding. Door
het lijden worden we goed en worden we wijs. Niet de verstandigen
en geleerden begrijpen het leven, maar de goeden ; de reinen, of
de door lijden gelouterden. Verstand brengt redeneering ; goedheid
geeft intuitie.
Laat af met uw betweterij ; de bewijsvoeringen der menschelijke
wetenschap zijn suggesties van hoogmoed. We zijn aan de rede
verslaafd geraakt, en zoo aanvaarden we geen andere bewijzen meer
dan de redeneerende. Intuitie, berustend op kinderlijke reinheid of
op uitgezuiverde goedheid, lacht met al die sluitredenen en
proefondervindelijkheden. Wij hebben 't met al onze bewijsgretigheid zoover gebracht dat we óf de opperste Wijsheid loochenen
of ze opzetten tot een toonbeeld van redeneerkunst.
Hij die zoo spreekt is degene die wellicht beter dan eenig
ander romanschrijver die redeneerkunst verstond, die zwelgpartijen
van uitrafelende beschouwingen hield, soms tweehonderd bladzijden
lang !
Och, de positieve wetenschappen mogen er zijn. Maar 't staat
een beetje gek, vindt hij, van die wetenschappen uit, te gaan
onderzoeken of de metaphysica mogelijk is. Dat was de zonde van
Kant. Laat ons liever van de metaphysica uit, die we vast weten
en voelen, vragen wat de wetenschappen waard zijn.
En zoo strekt Dostojefski zijn kunst, in meest al zijn romans,
van de colportage naar den geest van Thomas a Kempis en
't Evangelie. Al zijn verbeeldingsprocessen biechten in 't licht der
acht zaligheden de zondaarsellenden uit.
Ook met den tekst van 't Evangelie heeft deze romanschrijver
zich steeds gevoed. Als kind moest hij, veel meer wellicht dan 't hem
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lief was. En 't exemplaar, dat hij kreeg in ballingschap, heeft hij
door zijn leven heen overdag gelezen en 's nachts onder zijn
hoofdkussen gelegd.
Zijn predikambt was hem eigenlijk veel dierbaarder dan zijn
kunstenaarschap.
Hij die is moet in het midden van alles staan. Wat is dat
voor een kunst, die de Godheid uitschakelt, wijl zij toch de schoonste
en de beste van Gods openbaringen moet zijn ? Waar de menschelijke
waanzin beweert dat hij in zijn' stelsels geen God meer noodig heeft,
moet de Godheid weer duidelijker dan ooit als het ééne noodige
worden gepredikt. Dostojefski spreekt als zijn oude hoofdman.
In diens aanwezigheid wordt geredetwist over 't godsbestaan. • Maar
als er geen God is, wat ben ik dan nog voor een hoofdman ! » Hij
neemt zijn muts op, en gaat stilletjes heen. Een hoofdman, die de
hiërarchie moet handhaven ; en er zou geen God zijn !
Het godsbestaan te willen bewijzen ! Geen denken er aan bij
Dostojefski : Hij laat u zien dat God er is, hij laat hem tasten
overal, als de polsslag onder de lotgevallen der menschen. Door
de heele zedelijke wereld zendt Dostojefski zijn Röntgenstralen ;
en de kern van alles is God.
Pantheïsme ? Nooit ! God bracht in de geschiedenis der
menschen zijn Christus. Door zijn kruisdood heeft Christus ons
de beteekenis van het leven geleerd. Hij heeft voor ons allen geboet ;
maar niet opdat we er niets meer zouden aan meedoen. Wij moeten
allen boeten, de besten ook, de besten 't meest, voor de misdaden
der heele menschheid. Want allen zijn wij schuldig in Gods oog.
En dat begrijpt het Russische volk, wijl het Russische volk nog
christelijk is. Het Russische volk is niet geleerd, maar zijn
Christendom kent het en beleeft het, met die goedheid, die intuitie
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geeft, en waarvoor de Russen dan ook dat bijzondere woord hebben :
dobrotà oprechtheid, eenvoud, medelijden.
Geen volk beseft als het Russische, volk de behoefte aan lijden,
aan de heilige oefening van boete. Laat het Russische volk dan
zijn eigen christelijken weg gaan. Laat het zich niet opwerken
door kunstmatig opgedrongen beschaving van elders. Het heeft
voorwaar het beste deel : zijn lijdenszin, zijn zedelijk bewustzijn.
De liefde heerscht bij den armen Russischen boer ; en die liefde
is 't behoud der wereld, die anders ten onder gaat.
Want in West-Europa is 't met het Christendom uit. Daar
is nog enkel politieke machtshonger met het Christendom als
voorwendsel. Bedenk dat al die millioenen, die ginder wonen,
practisch heidenen zijn en ]oden. Menschen, die God uitschakelen,
die Christus vergeten hebben, die geen onderscheid meer kennen
tusschen goed en kwaad. Och, jawel, ook in Rusland wordt
gezondigd. Maar West-Europa is dat gedeelte der wereld, waar
men onder de zonde het besef van de zonde heeft kwijtgespeeld.
Dat uit zoo'n kerkhof weer leven opsta, daarvoor heeft de Rus
te zorgen : hij, de laatst overblijvende Christen in Europa. De
wereld moet zich weer tot Christus bekeeren, maar ze zal het niet
voor Rusland aan de wereld, de moeilijke, misschien bloedige les
heeft gelezen.
,

,

Zoo sprak en zoo dacht deze christelijke nationalist, wiens
liefde tot het Evangelie en tot zijn volk Christus tot een Rus had
gemaakt.
Begrijpt ge nu waarom de kleine Dostojefski door zijn speelkameraden « het vuur » werd geheeten ? Begrijpt ge nu hoe deze
Siberische martelaar de heerlijkste optimist onder de moderne
romanschrijvers kon zijn ?
't Zal nog zijn t .jd duren voor het Christendom in ons leven
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en in onze kunst wordt wat het is in de zijne, en wat het was bij
ons in onze schoonste en rijkste tijden. Maar laten we ook voor
ons zelven wat optimisme behouden, en hopen dat we in WestEuropa beter zijn dan Dostojefski ons zag. Want zoo daar in de
letterkunde kategorieën zijn, dan beteekenen de lijnen die gaan door
de 19e eeuw, toch :ets ten bate van ons optimisme. De laatste
boodschappers in de rijen van drie zijn telkens Christenen. En
daar is niet slechts Dostojefski ; daar zijn ook West-Europeeërs :
Goethe, Balzac, Newman ; Schiller, Chateaubriand, Manzoni ;
Zola, Ibsen, Dostojefski ; Rousseau, Hugo, Tolstoi ; Flaubert,
Nietzsche, Papini.
Of nog nader bij ons : Kloos, Van Deyssel, Van Eeden.
Maar nog eens : 't kan zijn tijd duren voor de hooge boodschap
langs den weg van de literatuur 't gemeenebest bereikt. En zeker
staat hier vooralsnog niemand op die, als Dostojefski, zijn eigen
volk en de heele wereld te pakken heeft met grepen als Dmitri's

hymne :
« Ik heb in deze laatste twee maanden een nieuwen mensch
in mij ontdekt... Wat geeft het dat ik twintig jaar lang daar in
de S;berische ertsmijnen met den hamer kloppen zal, dat
verschrikt mij nu niet meer. Mijn eenige zorg, mijn eenige groote
angst is, dat de nieuwe mensch, in mij geboren, mij weer verlaten
zal ! Men kan ook daar, in de ertsmijnen, onder de aarde naast
zich in zoo'n dwangarbeider en moordenaar een menschelijk hart
...

vinden, en men kan hem daar nadertreden, want ook daar kan men
leven, lieven en lijden. In dezen dwangarbeider kan men immers
het bevroren hart weer tot leven wekken, jarenlang kan men hem
verzorgen, en eenmaal zal hem de ziel uit het donkere hol tot het
licht omhoog trekken, en dan zal hij reeds een veredeld mensch
zijn, een mensch met de zienswijze van een martelaar. Ja, zoo kan
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men engelen weer op doen staan en helden weer tot het leven
wekken ! En zoo zijn er toch zoo velen daar onder de aarde, honderden, en wij allen hebben schuld voor hen ! Waarom droomde ik toen
van het « kindeken », waarom juist op dat oogenblik ? « Waarom is
het kindeken arm » ? Dat was een openbaring op dat oogenblik !
Voor het kindeken zal ik gaan ! Want allen zijn voor allen schuldig !
Overal zijn er zulke « kinderkens », want er zijn alleen toch maar
kleine en groote kinderen. Allen zijn zoo een « kindeken ». En zoo
ga ik dan, voor allen, want er moet toch ergens iemand zijn die
voor allen gaat ! Ik heb, mijn vader niet gedood, maar ik moet gaan.
Ik neem het op mij ! Dat alles is mij eerst hier opgegaan... hier
tusschen de naakte wanden. Maar er zijn er toch zoovelen, bij
honderden zijn zij daar onder de aarde, en allen hebben zij een
houweel in de hand. O ja, ik weet het, wij zullen in de ketenen
gaan, en wij zullen geen vrijen wil meer hebben, maar dan, in onze
groote ellende, zullen wij opnieuw tot vreugde herrijzen, tot vreugde,
want zonder de vreugde is het den mensch onmogelijk om te leven,
even zoo min als God zonder haar kan zijn, want God geeft de
vreugde, dat is zijn groot privilegium... God, mijn God, verzacht
den mensch in het gebed ! Hoe zou ik daar onder de aarde zonder
God kunnen leven ? Rakitin liegt : wanneer men God van de aarde
verdrijft, dan zullen wij, wij daar onder de aarde, hem welkom
heeten ! Voor een onderaardschen dwangarbeider is het onmogelijk,
om zonder God uit te komen, veel onmogelijker dan voor een nietdwangarbeider. En dart zullen wij, wij onderaardsche veroordeelden
daar in de Siberische schachten, uit de ingewanden van de aarde
een tragische hymne aan onzen God zingen, van onder de aarde,
omhoog naar onzen God, bij Wien de vreugde is ! Ach, leve God,
en leve zijn vreugde ! God ! Ik heb u lief !
« Neen ! het leven is groot, groot is het leven en vol en
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machtig is het ! Leven is ook onder de aarde ! » begon hij weer
in zijn vervoering. « Je kunt je niet eenmaal denken, Alexei, hoezeer
ik nu wil leven, hoe ik snak naar leven en erkennen, wat een
verlangen daarnaar juist hier tusschen deze naakte muren in mij is
opgegaan ! Rakitin begrijpt dat niet, die wil alleen een huis bouwen
en woningen verhuren. Maar ik heb jou verwacht om je te zeggen...
En wat is dan het lijden ? Ik vrees het niet, en mocht het ook
onmeetlijk zijn ! Nu vrees ik het niet, vroeger vreesde ik het. Weet
je, ik, ik zal morgen voor het gerecht misschien heelemaal niet
antwoorden... Ik geloof dat ik nu zooveel van die kracht in me heb,
dat ik over alles zegevieren zal, alles zal ik overwinnen, alle lijden,
alleen om altijd weer te kunnen zeggen tot mezelf : ik ben ! Onder
duizend folteringen : ik ben ! En al zou ik mij krommen op de
folterbank, maar ik ben ! En al zou ik vast gesmeed in ketenen zijn,
zoo leef ik toch nog, zoo zie ik de zon toch nog, en wanneer ik ook
de zon niet zie, dan weet ik toch, dat zij er is ! En te weten dat
de zon er is, dat is reeds heel een leven... Alioscha, jij, mijn
cherubijn:... »
Deze bladzijde, evenals « de drie Grijsaards » van Tolstoj,
kon er eene zijn uit den Bijbel.
Toen Dostojefski begraven werd, den 3 n Februari 1881, toen
gingen de Russen met twintig duizend, tusschen een haag van
honderdduizenden, achter de baar. Ze waren er allen met hun beter
ik, omdat uit Dostojefski het menschenhart had gesproken : priesters,
monniken, schoolkinderen, leeraars en studenten, ambtenaren en
nihilisten, letterkundige maatschappijen en wetenschappelijke
vereenigingen, stedelingen en boeren, kooplui en soldaten, landloopers
en bedelaars, een ontzaglijke processie van ontbloote hoofden, met
kruisen en vaandels en kransen. En in de kerk werd het lijk
ontvangen door de geestelijke hoogwaardigheden, door den minister
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van onderwijs en door de keizerlijke prinsen... Ze waren er allen,
uit dankbaarheid, omdat deze man, die nu zweeg voorgoed, op de
vragen des levens, die elkeen stelt en die voor allen dezelfde zijn,
een antwoord had gegeven : het ééne noodige.

Maar hoe staat het sindsdien met die literatuur, met wier merg,
of zoogezegd merg, West-Europa zich zoolang -- wel een halve
eeuw heeft gevoed, en waaraan onze eigen letterkunde en wij allen
zoo terdege hebben gesnoept ?
Andrejew stierf in 1920. Geen tweede daarginds is in staat te
schrijven als hij het vermocht. 't Is dus voorloopig uit met werk
als « Judas Ischarioth en de Anderen », « In de Slaapstee »,
« De Gouverneur », « Het roode Lachen ». Teekenend is het wel,
dat hij, de pessimist, zoo blij een optimisme koesterde voor ons land,
en dat zijn voorlaatste werk is geweest een tooneelspel « De Smarten
van België », een oorlogsdrama, vertaald in « Meulenhoff's
Bibliotheek », en intusschen meer welgemeend dan goedgeslaagd.
Het wil niet enkel een hulde zijn aan onzen moed om ons heele
land onder water te zetten, maar ook een apotheose voor Emile
Verhaeren. In geen van beide opzichten, is 't gebleken dat Andrejew
anders dan op een verren afstand onze gewesten en onze menschen
heeft gezien en begrepen. Maar onze vriend heeft hij bedoeld te
zijn, en een vriend van dit gehalte mogen we niet versmaden.
Andere Russische grooten zwerven buiten hun land. Enkel
Gorky schijnt in en uit te kunnen. Mereschkowsky, de schrijver
der groote historische romans over Julianus Apostata, Leonardo da
Vinci en Peter den Groote, bereist Engeland en Frankrijk, met zijn
vrouw, die onder deknaam Zenaida Hippius haar verzen schrijft.
En Koeprin, Balmont, Boenin, Tef fi, Alexei Tolstoj zitten ik weet
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niet waar. Zeker is 't dat ze kunnen spreken als ze willen ; en af
en toe loopt het gerucht dat nieuwe boeken van hen op handen zijn.
Maar we zien niemendal verschijnen.
De schrijvers, die in Rusland bleven, laten eigenlijk nog
minder van zich hooren. Al de persen immers staan onder controle
van de Bolsjewiki. Dus gaat enkel de literatuur, die de partij bevalt,
over de grenzen. Die wordt nu tamelijk regelmatig opgevangen door
de Engelsche en de Duitsche pers. En onlangs resumeerde de
a Times » in haar « Literary Supplement » ( 1 ) wat ze er van
afwist. Dit nu is, meen ik, merkwaardig genoeg om er eventjes bij
stil te staan.
In den aard der zaak ligt dat, onder het reuzengedrang daarginds, waar weinig rustig verbeeldingswerk wordt geleverd, en
tevens dat meest alles, wat den naam « literatuur » verdient, thans
erg fragmentarisch aan 't licht komt. Wij hooren van periodische
bijeenkomsten te Moskou, waarop de dichters malkander hun werk
durven voorlezen.
Vroeger, in den tijd van de grooten, stonden de vrienden van
't Westen, geleid door Toergeniew, tegenover de geloovers in
't Slavendom, met Dostojefski aan 't hoofd. Kerels als Gogol en
Tolstoj beleefden in zichzelf het conflict tusschen de beide zoogezegde
wereldbeschouwingen. Wij zouden Rusland redden of Rusland zou
eerst zich zelven, redden en daarna ons allemaal. Daarop immers
ongeveer kwam het neer. Maar de groote oorlog heeft alles overhoop
geworpen, en de wrakken van de literaire apostelschappen vlotten
mee op den anarchistischen stroom.
Wat ik hier nu vertel, haal ik uit de doorgaans tegenover
malkander staande Duitsche en Engelsche voorstellingen. Wijl we
(1) Times Literary Supplement, Thursday, February 10th 1921.
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niet kunnen reiken tot zuiver persoonlijk onderzoek, dat wellicht
niet eens objectief kon wezen, en wijl anderzijds nieuwsgierigheden
het recht hebben zooveel mogelijk te worden voldaan, zullen we
ons best doen om wat logica te scheppen in deze tweede--handsbeschouwing.
In 't oog springend is de huidige Russische theorie, die men
het Scythisme kan heeten : Rusland is, leert men thans, noch
Europeesch noch Aziatisch, Rusland is een vasteland op zichzelf,
staande tusschen beide. En hier wordt uit liefde tot simplistisch
nationale credo's alweer de geschiedenis geweld aangedaan. Geen
volk immers wellicht is meer een mengelmoes van allerhande als
dat zoo gevierde zuiver Slavische ras. Maar het nieuwe Russische
rassengeloof luidt : We zijn geen Europeërs, we zijn ook geen
Aziaten. We zijn Scythen. En daarbij haalt het bewuste Literary
Supplement van de « Times » het gedicht aan van Alexander Blok,
getiteld « De Scythen ». Het herinnert aan Rusland's terugtrekken
uit den oorlog, en de Bolsjewiki hebben 't opgenomen onder hún
geliefkoosde strijdliederen. Hier volgt een brokje vertaling naar den
Engelschen tekst :

Wij hebben het schild gehouden tusschen twee vijandige rassen
De Mongoliërs en de Europeërs.
Sinds eeuwen hebt ge naar 't Oosten gezien.
Ge hebt onze parelen geroofd en gesmolten.
En al smalende hebt ge 't uur berekend
Om uwe kanonnen af te zenden op ons.
.

Wees gewaarschuwd, oude wereld ; zoo ge totnogtoe niet zijt vergaan,
Maar zoo ge nu ligt te zieltogen in pijnigingszweet.
O, houd u thans zoo wijs als Oedipoes
Vóór het oude raadsel van den sphinx.
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Rusland is een sfinx. Blij en droef
En overzwalpt met veel bloed,
Het staart en staart en staart nu op u,
Starend met liefde en met haat beide.
0 zoo te beminnen gelijk ons bloed bemint
Kan sinds lang niet één van u meer beminnen.
Gij hebt vergeten dat zulk een liefde
Bestaat in ede wereld, die brandt en doodt.
Wij beminnen alle dingen : de hitte van koude getallen,
De gift van hemelsche vizioenen...
Wij verstaan ook alle dingen : den fijnen Franschen geest,
Den somberen Germaanschen genius.
'

Wij herinneren ons alle dingen. De Parijzer
Stratenhel en de Venitaansche koelten,
Den verren geur van de citroen-dreven
En de rookende massa's van Westfalen.
Wij' beminnen het vleesch, zijn smaak, zijn kleur,

Zijn doodende geuren.
Mag men ons verwijten dat uw tenger-wit
Geraamte kraakt tusschen onze zware klauwen ?
Wij zijn immers gewoon bij hun lenden te pakken
Ongetemde en vurige paarden.
Ja, en wij zijn gewoon de zware paardenruggen te breken
En onwillige slavinnen te temmen.
O, kom tot ons. Uit de gruwelijkheen van den oorlog
Kom tot ons om den vrede te omhelzen :
't Is nog niet te laat. Het oude zwaard in de schede.
Kameraden, laat ons broeders zijn
Maar wilt ge 't niet, dan... wij hebben niets te verliezen,
En voor eeuwen, eeuwen zult ge gevloekt zijn
Bij uwe zieke, laat geboren nakomelingschap.
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Het tweede kenmerk van de Bolsjewistische literatuur is de
cultus voor het proletariaat. In dit opzicht heeft het ons niet veel
te leeren. Wat ginder wordt gezongen vernemen we schooner hier
uit Gorter, uit Van Collem, uit Adama van Scheltema, maar het
schoonst, en 't meest ontstellend ook, uit Mevrouw Henriette Roland
Holst--van der Schalk.
Meer echter dan te onzent schijnt ginder door te klinken, in
die proletariërs-poëzie, de toon van godsdienstigrvaderlandsche
gezindheid, die dan geldt als het derde element in die nieuwste
letterkundige openbaring. En daarvan haalt het « Literary
Supplement » als voorbeelden aan : alweer een gedicht van Blok,
nl. « De Twaalf » dat in tal van onze talen werd overgezet, en
Biely's « Christus is verrezen ».
« De Twaalf » schijnt vöor alles merkwaardig in dezen zin
dat, wat Rusland ook voor kuren uithale, het zich steeds zijn
monopolie van de zuivere Christusleer kinderlijk-koppig bewust
blijft. Daar hebt ge dien marsch van het Bolsjewistische vendel
van twaalf door de straten van Petersburg. Het sneeuwt. De weg
is vuil en slibberig. Daar komt een rijtuig aan. Daarin een kerel,
vroeger simpel werkman, thans bij 't leger ingelijfd. Hij is rijk
geworden langs den normalen soldatenweg door. Naast hem zit een
vrouw. Het vendel roept halt. Van stoppen geen kwestie. De
geweren doen hun dienst. De soldaat ontsnapt. De vrouw valt dood
in de sneeuw, getroffen door 't schot van een harer vroegere
minnaars. Die is wanhopig, maar toch gaat hij voort mee den marsch
door den storm. Ze vloeken maar door, en een onder hen die aan
't bidden is lachen ze uit...
Ze beweren dat ze gaan « zonder het kruis ». Maar ze
begrijpen er niets van ; steeds hooren ze stappen voorop, die hun
de maat aangeven. Toch is er geen levende ziel te zien. Ze hebben
',
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al halt geroepen en gevuurd. Maar steeds luider stapt de onzichtbare
voorop. Op eens een schittering ; 't is Christus die opmarscheert,
hun ten voorbeeld, onkwetsbaar, dragend de roode vlag.
Indrukwekkend genoeg. Van het grovere in dit populairste der
Bolsjewistische verzen spreek ik niet. 't Weze genoeg één stroofje
aan te halen, om te toonen hoe lekker goed de Russische boer en
werkman het meenen met de vroeger zoo hooggeprezen intelligentsia,
thans bij Lenin en de hunnen vertaald door « het intellectueel
gespuis » :
De burger staat daar als een hongerige ploert.
Hij staat daar sprakeloos als een vraagteeken,
En de oude wereld, als een bastaard-ploert
Staat achter hem met zijn staart tusschen zijn beenen.

Met mystieke schemeringen trilt de Russische vroomheid door
de grofheden van dit lied. Met laaigulpen straalt diezelfde vroomheid
op uit Biely's verrijzenislied, hoe duister en vreemd het ook op
enkele plaatsen zij. Christus is verrezen, en dat geeft ook de zekerheid dat straks verrijzen zal Christus' bruid, Rusland. 't Zal zijn
in de derde Internationale : Heilig Rusland, gekruisigd Rusland.
Verrezen Rusland.
Wat er van zij, op die verrijzenis, op Dostojefski's voorspelling,
staan wij Westerlingen, te kijken als de eend uit de fabel...
Is dit nu wezenlijk schering en inslag van de nieuwe Russische
literatuur, — wat vooreerst niet bewezen is, wijl zoovelen zwijgen
moeten — en blijft het verder waar, wat eenmaal zeker waar was,
nl. dat geen letterkunde trouwer dan de Russische het sociale leven
aldaar en de heele volksziel weerspiegelt, dan geven dingen als de
bovenstaande afgezien van 't geen de dagelijksche pers te zeggen
of te kletsen weet — nog stof tot bedenking genoeg.
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Voor degenen die duidelijk zien dat de kwaal van het
Bolsjewisme een fataal gevolg is van die zeker niet mindere kwaal,
het Tsarisme, is het beste maar geduldig te wachten. Voor de
anderen, die dat niet zien, trouwens ook. Intusschen, in de plaats
van al die wereldverbeteringen uit te spelen tegen malkaar als de
abominatie der desolatie, is 't misschien geraden te kijken, elk voor
zichzelf, of er in zijn eigen binnenste niets meer te verbeteren valt,
niets meer te doen of te laten krachtens de wet, die in elk van
ons onverwoestbaar geschreven blijft. En zoo, 't is meer gebeurd,
komt de les van de literatuur, alweer uit op een preek ; maar geef
me toe dat zulke preekera ook buiten de kerk op haar plaats zijn.
Baarn, 1922.
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Joseph de Maisre,

bij den honderdsten gedenkdag van zijn dood.
Het gaan en keerera van de ziel in de letterkunde. Wat zou
daarover veel te denken en te zeggen zijn ! Geen literatuur behield
ze zoo vast als die der Hebreeuwen. Maar dan was 't geen gewoon
menschenwerk. In 't heidendom verscheen ze vooreerst in haar
volheid bij Plato. In Alexandrië ging ze te loor ; en ze kwam terug
bij Lucretius. Toen was 't algauw weer uit, en Augustinus bracht ze
weer. En zoo almaar door, een ontzaglijke wisselgang. Toen ze in
Frankrijk met encyclopedieënwoede was verjaagd, kwam ze weer
te voorschijn bij Rousseau. Maar een katholieke stem kreeg ze eerst
terug bij Joseph de Maistre.
Ook hij was aan de beurt voor zijn eeuwfeest, dat van zijn
sterfdag. Maar de wereld heeft het zich zooveel minder aangetrokken
dan voor Molière of Flaubert b. v. Of denkt ge dat er in onze taal
één groot orgaan is, dat zich om de Maistre heeft bemoeid ? Zouden
er velen zijn onder al degenen die met jubelbetoog kwamen buigen
voor Dostoj e f ski, die ook maar tien bladzijden ooit van de Maistre
lazen ? Het is een smaad, niet voor de Maistre, maar voor ons,
dat we zooveel weten te vertellen over al die anderen, die groot
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zijn, en dat we tenauwernood een paar kolommen in « De
Standaard » overhadden en een paar bladzijden in « Dietsche
Warande » en « Vlaamsche Arbeid » voor den man die ons, ter
stijleering voor de tijden die we thans doormaken, zoo ontzaglijk
veel meer weet te zeggen dan wie ook van die andere feestelingen.
't Is geen droom dat de Maistre, wiens bladzijden, stuk voor
stuk, nu nog leven zoo frisch als toen hij ze schreef, vier jaar jonger
was dan Goethe, die grooter is dan hij vervelend kan zijn ; en
drie jaar ouder dan onze Bilderdijk, die vervelender is dan hij groot
kan wezen.
Parijs amuseerde zich in « le règne du cotillon », zooals Frits
van Pruisen het heette, toen te Chambéry de Maistre werd geboren,
een der vijftien kinderen van den strengen president Maistre, en
van een moeder « qui était un ange à qui Dieu avait prêté un corps ».
Savooie was toen grondgebied Piémbnt, dat eigenaardig ultraconservatieve ding met zijn hoofdstad Turijn, dat daar lag, neutraal
koninkrijkje, stil aan weerskanten van de Alpen, tusschen 't rumoerige
Frankrijk en 't verbrokkelde Italië. En toen, de Maistre den i n April
1753 zijn leven begon was het twaalf jaren geleden dat Rousseau
uit datzelfde Savooie heenging en vaarwel zegde aan zijn « maman ».
Maar veel meer nog dan de willooze droomer van « Les Charmettes »
werd de man van de rotsen een zwerver. Wat een tijd, wat een
leven, wat een kracht !
Van kindsbeen af een schier hartelooze tucht van vaderswege.
Maar steeds voelde hij zich meer de zoon van zijn moeder. « Ce
qu'on appelle l'homme, c. a. d. l'homme moral est peut-être formé
á dix ans. S'il ne l'a pas été sur les genoux de sa mère, ce sera
toujours un grand malheur. Rien ne peut remplacer cette éducation.
Si la mère surtout s'est fait un devoir d'imprimer profondément sur
le front de son fits le caractère divin, on peut être a peu près súr
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que la main du vice ne l'effacera jamais. » En herhaaldelijk, in zijn
« Soirées » en in zijn « Correspondance » komt hij op zijn moeder
terug. Overdrijving van 't gevoelige kinderhart ? Bedenk maar dat
diezelfde vrouw Joseph en Xavier heeft gekweekt !
Of de jongen er iets van gewaar werd, dat, toen hij een jaar
of vijf was, Voltaire daar kwam wonen in de buurt, te Ferney,
weet ik niet. In elk geval las hij vroeg Rousseau, alles van hem,
naarmate het verscheen. En wijl hij tot zijn twintig jaar niets las
zonder toelating van zijn vader, is 't duidelijk dat de strenge heer van
't gerecht geen graten zag in Rousseau, evenmin als de Index die
zag, want in Piémont mochten geen boeken binnen, die door de
Kerk, waren veroordeeld. Dat wil mij niet verklaren hoe de Maistre
zoo gauw « Emile » te lezen kreeg. Was 't wellicht juist de
nieuwsgierigheid om de « profession du Vicaire savoyard », een
landgenoot van hem ?
Ziin opleiding kreeg hij bij de Jezuieten, ook toen ze elders
alreeds verbannen waren. Op zijn 18 e jaar vertrok hij voor de
Rechten naar Turijn. Hij was een stevig blokker, en veroverde,
naast de vakstudie, ook moderne talen. Niet banaal voor een
Zuiderling, zooveel Engelsch en Duitsch ; maar de wereldtaal was
toen nog het Fransch, zijn moedertaal naast het Italiaansch. Van
de klassieke talen was het Latijn hem liever dan 't Grieksch ;
maar beide kende hij uitstekend.
Joseph de Maistre kwam als doctor in de Rechten terug te
Chambéry, in 1774. Zijn moeder stierf datzelfde jaar. Hij ging in
de magistratuur. Hij trouwde, hij verveelde zich onder « ces bons
Allobroges » ; en hij sloot zich op bij zijn boeken. Almeer werd
hij een der sterkste studaxen van zijn tijd. En binnen zijn
studeerkamer bouwde hij zich dat absolute stelsel, van « philosophie
de l'histoire », waarvan we dichter bij ons een model-beoefenaar
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in graaf Woeste bezaten, met dit verschil dat de Maistre, bij gelijke
geniale strijderskunst, veel grooter persoonlijk denker en schrijver
was.
Intusschen stierven in 1778 Voltaire en Rousseau, en waren
Turgot en Necker de Fransche regeering wat ernstiger aan 't maken.
Maar baten mocht het niet meer. De Revolutie barstte los te Parijs
en genas de Maistre van zijn laatste beetje Rousseausch liberalisme.
Savooie werd overrompeld, in 1792, in 't zelfde jaar als België.
Chambéry zong de « Marsaillaise » mee, en de Maistre trok er uit
met zijn vrouw en zijn Adèle en zijn Rodolphe. Maar er kwam
een decreet dat de uitwijkelingen moesten weerkeeren, of anders
confiscatie. Madame de Maistre was bang, en ze kwam naar
Chambéry terug. Op den duur verscheen ook haar man. Maar hij
weigerde oorlogsbelasting ; hij wou geen geld geven, dat dienen
moest om zijn koning Victor-Amedée neer te halen. Zoo moest hij
weer weg, en wel op' 't oogenblik dat hij zijn derde kind verwachtte,
zijn dochter Constance, die hij eerst heeft gezien toen zij twintig
jaar oud was. 't Meisje werd bij familie besteed. En zijn vrouw
met de andere twee kinderen kwamen zich straks bij hem vervoegen
te Lausanne.
Daar was 't voor de Maistre veel mooier leven dan ooit te
Chambéry, sinds moeders dood. Daar kon hij, de zwijger binnen
Savooie, zich ontpoppen als een weergalooze « causeur ». Want
daar was, in die uitwijkelingskolonie, gezelschap dat hem paste :
Necker en zijn dochter, de Engelsche Gibbon, onze Prince de Ligne.
Wel viel hij, die veel 's nachts in zijn boeken zat, overdag telkens
weer, bij 't fijnste gezelschap, in slaap, en permitteerde hij zich
zelfs zijn dutje ten overstaan van Madame de Staël ; maar met die
menschen, en ook met Haller en du Pan en Raynal was 't zoo
lekker praten, dat hij di e bijeenkomsten later noemde zijn a Soirées
.
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helvétiques ». De Maistre betuigde zich daar een groot vriend van
Frankrijk, een groot vijand van de Fransche gedachten, en hij
schreef er zijn eerste boekje : « Lettres d'un royaliste savoisien ».
Te Parijs werd het alweer meenens. De koning onthoofd, de
koningin onthoofd, Holland veroverd, Bonaparte aan den gang :
Arcole en Rivoli. En de Maistre schreef zijn tweede boek : « Considé rations sur la France ». Verbeeld u immers dat er denkers waren,
van toen af aan, die de Revolutie bekeken met oogen zooals die van
den lateren Michelet, en die zoo ongeveer zijn bepaling vooruitliepen :
« Je définis la Révolution l'avènement de la loi, la résurrection du
droit, la réaction de la justice ». Wat, zei de Maistre, maar de
Revolutie is Satanswerk ! Ziet ge dan niet dat Augustinus gelijk
heeft, en dat eens te meer het Duivelsrijk tegen het Godsrijk is
opgestaan ? Maar meteen weet ik wie 't halen zal. Straks komt de
Restauratie. En de Maistre voorspelt hoe dat gaan zal ; en dat is
niet enkel een profetie, maar tevens een onsterfelijk stijlstuk.
Niet alles in dit boekje is even mooi ; en niet alles kwam uit
lijk hij 't waarzegde. Daar zijn b. v. die dingetjes over het vrije
Amerika, dat het geen menschenleeftijd zou uithouden. En toch zou
ik niets daarvan willen kwijt zijn, omdat éen paradoxale zet van
den katholieken de Maistre steeds meer te denken geeft dan tien
bladzijden lyriek van den katholieken Chateaubriand -- met allen
eerbied voor zijn grootsche gaven. Bonaparte voelde er iets van,
want hij verdiepte zich in de « Considérations ».
Midden in al die beroering was koning Victor Amédée
gestorven, en zijn opvolger Charles Emmanuel IV riep de Maistre
in Januari 1797 naar Turijn als raadsman. Maar plots, einde 1798,
raakt 's konings hoofd op hol. Hij legt zijn kroon neer, geeft aan
zijn troepen 't bevel trouw te zweren aan de Republiek, en vlucht
naar zijn eiland Sardinië. De Maistre schudde zijn denkershoofd
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en vertrok met de zijnen naar Venetië. Daar leed hij armoe. In
1799 had zijn koning hem weer noodig, en riep hij zijn trouw
ijverenden maar onafhankelijk denkenden en sprekenden dienaar
naar Cagliari. De Maistre ging. Maar hij verveelde er zich vreeselijk.
De koning liet hem praten en ging zijn eigen dommen gang. En
dan, die wilden daar. « Le Sarde est dépourvu du plus bel attribut
de l'homme, la perfectibilité. Le Sarde regarde stupidement une
pompe aspirante... et va épuiser un bassin à force de bras et de
seaux emmanchés. La faux, la herse, le ' rateau lui sont inconnus
comme le télescope d'Herschell. Il ignore le foin, qu'il devrait cependant manger ».
Intusschen werd Bonaparte datgene wat de Maistre had voorspeld ; de menner, en de temmer, der Revolutie. Maar de consul
op weg naar het Keizerschap bouwt zijn monarchie met republieken
natuurlijk. Nu is 't de beurt aan Italië, en Piémont zelf wordt bij
Frankrijk ingelijfd. Ironie des choses. Het idealisme sprak zich uit
in « Le Génie du Christianisme », terzelfder tijd als het realisme
in « le Code Napoléon ». Voor de Maistre zelf werd het realisme
in zijn barsteñ vorm : Zijn vrouw en zijn kinderen zeilden naar
huis om er de laatste brokjes fortuin te redden, en voor 't jongste
te zorgen. De Maistre werd door zijn koning, die nog Sardinië
bezat, naar Petersburg gezonden als ambassadeur, in de hoop dat
hij daar bij den machtigen tsaar redden zou wat te redden viel.
In een vermolmden staatsiewagen, hem door zijn koning zoo naief
symbolisch geschonken, doet de Maistre de reis dwars over
't Europeesche vasteland. Den 13n Mei ' 1803 komt hij te Petersburg
aan : « En moins de trois mois, je suis présenté au pape, à
l'empereur d'Allemagne et à l'empereur de Russie. C'est beaucoup
pour un Allobroge, qui devait mourir attaché à son rocher comme
une huitre ». Och ja, ook deze adellijke gentleman had zijn ijdelheid,
maar of ze in iets zijn prachtig karakter heeft geschaad ?
:
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Duizenden kilometer van zijn vrouw en zijn beide dochters af,
die alles waren voor hem, heeft hij het elf jaar uitgehouden : slechte
woning, slechte kleeding, slechte voeding, slechte verwarming ;
arbeid zonder doel en zonder troost. Enkel nu en dan zijn broer
Xavier, die dienst had genomen in 't Russische leger, en straks het
gezelschap van zijn zoon Rodolphe, die hem werd toegevoegd als
« gentilhomme de légation », maar die na een jaar --- we zijn in
1807 — samen met de Russen naar de wapenen greep tegen den
« demonium meridianum », die Berlijn had ingenomen, en die nu,
langs Eylau en Friedland, naar Rusland tastte. « Mon fils m'a quitté.
jamais mon triste veuvage n'avait pesé si cruellement sur moi.
J'étends mes bras au milieu de mes quatre murs. Ils ne trouvent
qu'un livre ou qu'un laquais ».
Maar diezelfde man had den levensmoed om een pracht van
een raadsman voor tsaar Alexander te zijn, om aan 't keizerlijk hof
de beschermer te wezen van de katholieken en de jezuïeten, om te
schitteren als causeur in de intellectueele kringen, om geestige en
pittige brieven te schrijven naar thuis, en om in die brieven de
opvoeder te zijn, van Petersburg uit, van die heerlijke vrouw, zijn
dochter Constance, die hij nooit had gezien.
Niemand mag zeggen dat hij de Maistre kent als hij de
« Correspondance intime » niet heeft gelezen, en daarin vooral die
brieven aan zijn dochter Constance. Niet enkel verstaat de Maistre
de kunst van die zeldzame telepathie, die op een afstand, reusachtig
voor dien tijd, zijn jongste kind kon opleiden tot een vrouw, waarop
deze man, die voor vrouwen zoo moeilijk was, zijn grootste fierheid
stelde ; maar als men bedenkt dat diezelfde kerel, die daar met
verkleumde vingeren te schrijven zat zijn « Essai sur le principe
générateur des constitutions », zijn « Du Pape », zijn « De l'Eglise
gallicane », zijn « Philosophie de Bacon », zijn « Lettres sur
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1'Inquisition », zijn a Sur le délai de la Justice divine », zijn
a Soirées », die al zijn wijsheid, zijn geleerdheid en zijn denkkracht
daar voor zichzelf in manuscripten zat op te hoopen, in afwachting
van beter dagen ; als men daarbij eventjes nagaat wat een a correspondance diplomatique » werd gevoerd door dezen genialen gezant
van een sulligen koning, dien hij heeft gediend met de trouw van
Biribi, zijn Petersburgschen hond en vriend totterdood ; en als
men dan zijn oor legt aan de brieven voor Constance om dat
vaderhart te hooren kloppen terwijl de geest aan 't praten en aan
't sprankelen is — dan vraagt men zich af of men wel ooit een
vollediger, een heerlijker geharmonieerd menschenexemplaar van
stille, maar des te weldadiger kracht in de geschiedenis heeft aangetrof fen. 't Is weer het oogenblik om het te getuigen : telkens als de
literatuur iets meer geeft dan literatuur is ze op haar best, en is
ze wat ze in haar bestemming van de kunst om het leven moet zijn.
De Maistre begon te vreezen dat zijn Constance met al haar
knapheid een blauwkous zou worden. Maar daar gooide hij zijn
wijwater tegen, en het kwispelde los, van Petersburg uit, over
't hoofd van Constance, maar ook recht naar de literaire onsterfelijkheid. Wat een jammer dat we in deze enge bladzijdjes niet
meer kunnen opvangen ; a Si une belle dame m'avait demandé, il
y a vingt ans : « Ne croyez-vous pas, mon vieux, qu'une dame
pourrait Etre un grand général comme un homme ? » je n'aurais
pas manqué de lui répondre : a Sans doute, Madame. Si vous
commandiez une armée, l'ennemi se jetterait à vos genoux, comme
j'y suis moi - même ; personne n'oserait tirer, et vous entreriez dans
la capitale ennemie au son des violons et des tambourins. » Si elle
m'avait dit : « Qui m'empêche d'en savoir en astronomie autant
que Newton ,? » je lui aurais répondu tout aussi sincèrement :
a Rien du tout, ma divine beauté. Prenez le télescope, les astres
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tiendront à grand honneur d'être lorgnés par vos beaux yeux, et
ils s'empresseront de vous dire tous leurs secrets. » Voilà comment
on parle aux femmes, en vers et même en prose. Mais celle qui
prend cela comme argent comptant est bien sotte. »
Maar Constance, die ook niet op haar tong is gevallen,
reageert, en vader had haar dialectische vermogens een beetje
onderschat. Hij zal wel blijven zitten in zijn keuvelzetel, maar toch
eventjes wat rechterop moeten schuiven : « Je suis entièrement de
ton avis : celui qui « veut » une chose en vient à bout ; mais la
chose la plus dif ficile dans le monde, c'est de vouloir. Personne ne
peut savoir quelle est la force de la volonté, même dans les arts.
Je veux te conter l'histoire du célèbre Harrison, de Londres. Il était,
au commencement du dernier siècle, jeune garcon, charpentier au
fond d'une province, lorsque le parlement proposa le prix de
10,000 livres sterling pour celui qui inventerait une montre à équation
pour le problème des longitudes. ( Si jamais j'ai l'honneur de te voir,
je t'expliquerai cela.) Harrison se dit à lui-même : je veux gagner
ce prix. Il jeta la scie et le rabot, vint a Londres, se fit garcon
horloger, travailla quarante ans, et gagna le prix. Qu'en dis -tu,
---

ma chère Constance ? cela s'appelle-t-il vouloir ?
» A ton Age je savais Virgile et compagnie par coeur, et it
y avait alors environ cinq ans que je m'en mêlais. On a voulu
inventer des méthodes faciles, mais ce sont de pures illusions. Il
n'y a point de méthodes faciles pour apprendre des choses dif ficiles.
L'unique méthode est de fermer sa porte, de faire dire qu'on n'y
est pas, et de travailler. Depuis qu'on s'est mis a nous apprendre,
en France, comment it fallait apprendre les langues mortes, personne
ne les sait, et it est assez plaisant que ceux qui ne les savent pas
veulent absolument prouver le vice des méthodes employées par
nous qui les savons. Voltaire a dit, a ce que to me dis ( car, pour
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moi, je n'en sais rien : jamais je ne l'ai tout lu, et it y a trente ans
que je n'en ai pas lu une ligne), que les femmes sont capables de
faire tout ce que font les hommes ; c'est un compliment fait à
quelque jolie femme, ou bien c'est une des cent mille et mille sottises
gull a dices dans sa vie. La vérité est précisément le contraire.
Les femmes n'ont fait aucun chef-d'oeuvre dans aucun genre. Elles
n'ont fait ni « l'Iliade », ni «l'Enéide », ni « La Jerusalem délivrée »,
ni « Phèdre », ni « Athalie », ni « Rodrigue », ni « le Misanthrope »,
ni « Tartufe », ni « le Joueur », ni le Pantheon, ni l'Eglise de
Saint-Pierre, ni la Venus de Médicis, ni l'Apollon du Belvédère,
ni le Persée, ni le « Livre des Principes », ni le « Discours sur
l'histoire universelle », ni « Têlémaque ». Elles n'ont inventé ni
l'algèbre, . ni les . telescopes, ni les lunettes achromatiques, ni la
pompe a feu, ni le métier a bas, etc. ; mais elles font quelque chose
de plus grand que tout cela ; c'est sur leurs genoux que se forme
ce qu'il y a de plus excellent dans le monde : un honnête homme
et . une honnête femme ».

Een fijn beschaafde opvoeding voor de vrouw, uitstekend.
« La belle littérature, les moralistes, les grands orateurs », en zoo.
Maar verder : « la science est une chose très dangereuse pour les
femmes ». Was de Maistre met zijn eeuwfeest eens even mogen
weerkeeren onder ons, dan had hij, honderd tegen één, de gunst
waargenomen om twee dingen te doen te mogen zetelen te
Geneve,... en te mogen een speech houden naast Dr. Aletta Jacobs.
Of hij zou getriomfeerd hebben !
Nu, was 't mijn doens geweest, ik had hem ook even geleid
tot de Bestuurster der Antwerpsche Hoogeschool voor Vrouwen.
Met galanterie was hij daar zeker niet klaar gekomen ; en bizonder
plezierig zou 't geweest zijn, hem zijn logica te zien meten met die
van de sterke vrouw van Vlaanderen, naar den geest ; die 'k bij
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deze gelegenheid, met haar honderden vrienden en vereerders, ook
de sterkte des lichaams toewensch, en zooveel gezondheid dat ze
algauw mag weer op de plaats komen staan, die enkel door haar
kan worden bekleed. (1)
Maar ik sprak toch van die heerlijke harmonie in de Maistre's
gaven ? En hij, die zoo dikwijls profeet heeft gespeeld, kon hij niet
één eeuwtje vooruitzien in de lijn der vrouwenbeweging ? Jawel,
en grif gaf hij een kwijtbrief, vooral aan de vrouwen, die niet huwen,
om sociaal te werken en om te studeeren. Maar zijn prachtige grijze
haarbos rees te berge bij een vrouw, die citeerde. Laat het pauwspelen met wetenschap aan de mans, bid ik je, mijn Constance.
« Car la femme ne peut être savante impunément qu'à la charge de
cacher ce qu'elle sait, avec plus d'attention que 1'autre sexe n'en met
à le montrer. » Ü ziet, ook hier ten slotte kwestie van het
« studentinnepet of niet ». Maar in de Peterburgsche salons bleef
de Maistre altijd even ridderlijk. Vraag het maar aan de biografie
van Madame Swetchine, die door Sainte-Beuve werd genoemd « la

f ille cadette de St. Augustin », maar die even goed kon heeten
« la fine ainée de Joseph de Maistre ». En hij, die zoo karig
was met portretten als met versjes, schonk toch beide aan die
schitterende dochter van de Soewanof's ; en 't geestig opschrift
luidde, tot schrik van zijn, eigen Madame Prudence, zijn « poule
mouillée » ginder ver :
Docile a rappel plein de grace,
De 1'amitié qui vous attend,
Volez, image, et prenez place
Oú l'original se plait Cant.

(1) Dr. Marg. Baers verbleef toen te Davos.
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Dat was een blik en een handdruk voor een der meest begaafde
vrouwen van zijn tijd, terwijl hij eigenlijk zijn turende aandacht
bleef wijden aan Napoleon, die, naarmate hij Rusland benadert,
steeds meer bladzijden vult van de Maistre's « Correspondance
diplomatique ». Zoozeer als in zijn meest befaamde werken was hier
de Maistre profeet. Van 1809, van Agram af, voorspelt hij hoe
't gaan zal, én in zijn brieven én in zijn gesprekken met zijn broer,
met den Tzaar, met minister Speransky, denzelfden die zijn rol
speelt in Tolstoj's « Krijg en Vrede ». Napoleon lijft de Kerkelijke
Staten in, Napoleon pleegt echtscheiding. Nu weet de Maistre
genoeg. Maar de zon van Austerlitz staat in haar middagglorie
Och, 't kan nog enkele jaartjes duren. Maar, qui mange du pape
en meurt. Napoleon's vonnis ligt feitelijk geteekend. Dwaasheid :
daar wordt immers « le roi de Rome » geboren. Die wordt nooit
« empereur » zegt de Maistre. Maar Napoleon klemt heel Europa
in zijn vuist, straks ook Rusland. Laat « le champignon impérial »
maar voortwoekeren, zegt de Maistre, Rusland zal hem witbranden...
En de Maistre is feitelijk in zijn « Correspondance diplomatique »
de eerste geschiedschrijver der « Campagne de Russie ». Zijn
brieven volgen op den voet de marsch van de grande armée. En
waar Tolstoi ons verbaast met de psychologie van generaal
Koetoesow's alles-overwinnend niets-doen levert hij ten slotte weinig
anders dan een romantiseerende parafrase van de Maistre's theorie
die verklaart « comment on perd des batailles gagnées... » Moskou
brandt : 't is 't begin van het einde, zegt de Maistre. Hij ziet waar
het heen moet ; en zoozeer voelen zich de grooten altijd verwant,
dat hij wel zou kunnen schreien van medelijden met den Napoleon
der Beresina, en dat het hem gruwelijk spijten zou, moest de eerste
beste Kozak zich vergrijpen aan « l'homme de la destinée », die
niet langer meer is « l'heureux brigand ». Maar die sympathie met
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het grootsche als 't ondergaat, zal hem niet, beletten weer zijn woord
te zeggen als de Mogendheden de dwaasheid begaan Napoleon op
Elba in villégiature te laten. « Bonaparte n'est pas un homme qu'il
f aille laisser dans une petite Ile au centre de l'Europe ». Ze moeten
het maar weten : Waterloo zal 't hun leeren. En als alles klaar is
zegt de Maistre : Wel neen, niets is klaar. De man, die nu vastzit
op St. Helena, was beter dan gij. Want gij gelooft niet in God,
gij gelooft in uw eigen domme kracht. « L'augmentation effrénée
des armées sans proportion avec le revenu des Etats est un mal
européen qui ne peut plus être guéri par la raison... Tout perfectionnement dans l'art militaire est un malheur pur et simple puisqu'il
n'augmente ni la puissance ni la súreté d'aucune nation en particulier... » En dat Europa der toekomst is een der meest tragische
vizioenen van dezen denker, die wist dat steeds grooter oorlogen
in aantocht waren...
Maar kom ; er was ook vreugde in 't hart van de Maistre.
Paus Pius VII kon nu weer rustig regeeren. De Jezuieten-orde was
hersteld. En daar kwam zijn zoon Rodolphe ongedeerd terug uit
Parijs, en hij bracht mee, God zij gezegend : Madame de Maistre
en Adèle en Constance. 't Zou armoe zijn bij den Petersburger
gezant nog meer dan voorheen. Maar nu hebben ze toch malkander.
« Nous avons le bonheur d'être malheureux ensemble ».
Nog drie jaar Petersburg. En dan met zijn vrouw en zijn beide
dochters naar 't vaderland weer. Hij vertrok, arm zooals hij
gekomen was, maar overladen met geschenken van den tsaar om
zooveel goeden raad en zooveel staatsmanswijsheid als hij daar
veertien jaar lang had geplengd. Maar zwaarder nog dan die
geschenken woog de vracht van zijn handschriften.
De herstelde koning benoemde zijn trouwen dienaar, die onder
zulk een hard leven, oud en versleten was geraakt vóór den tijd,
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tot de sinecure van « chef de la grande chancellerie du royaume ».
Zoo ging de Maistre met het vrouwelijk gedeelte van 't gezin wonen
te Turijn, terwijl zijn broer Xavier en zijn zoon Rodolphe in
Russischen krijgsdienst bleven.
Nu gingen zijn handschriften naar de pers, en slag op slag
verschenen zijn groote werken. De werken van den antirevolutionnair die de orde der traditie wil herstellen in de door
mekaar gehotste wereld, en die zijn Credo inzet en besluit met het
geloof in de Voorzienigheid.
Er zijn vele volkeren. Er is ééne menschheid. Elk van die
volkeren moet door een koning worden geleid. Het koningschap is
iets heiligs. « Dieu prépare les races royales ; it les múrit au milieu
d'un nuage qui cache leur origine ». Maar benijd astublief de
koningen niet : « Infortunés stylites, les rois sont condamnés par

la Providence a passer leur vie sur le haut d'une colonne, sans
pouvoir jamais en descendre ». En 't is alsof de Maistre wou boete
doen voor de dagen zijner jeugd, waarin hij met plezier Jean Jacques
had gelezen : « Contre notre legitime souverain, f út -il méme un
Néron, nous n'avons d'autre droit que celui de nous laisser couper
la tête, en lui disant respectueusement la vérité ». Maar is er dan
tegen slechte koningen geen verdere raad ? Jawel, daar zijn immers
goede grondwetten mogelijk, daar is b. v. de Engelsche. Maar daar
is boven allen en alles, boven de volkeren, degene die heeft in te
staan voor de heele menschheid ; daar is de Paus. En de Maistre
geeft aan de wereld zijn « Du Pape », terwijl in Duitschland de
protestant Haller, even duchtig geleerd door de lessen der Revolutie,
ook aan den Paus den wereldtroon biedt, en zich, onder 't opzetten
van zijn antirrevolutionnair arsenaal, de zesdeelige « Restauration
der Staatswissenscha f t », tot Rome bekeert.
,

Dat was nog eens een tijd ! Aan dezen kant de Maistre, Haller,
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Manzoni, Chateaubriand. Aan den overkant Byron, Shelley, Goethe,
Schopenhauer, wiens « Welt als Wille und Vorstellung » hetzelfde
jaar als « Du Pape » verscheen.
De Paus is onfeilbaar, betoogt de Maistre, een halve eeuw
vöör de afkondiging van het dogma. Maar er zijn toch ook slechte
Pausen geweest ? Ja zeker, zegt de Maistre, en hij maakt
Alexander VI zwarter dan de nacht, omdat hij, de Maistre, straks
des te heerlijker de triomfeerende zon zal doen rijzen : « Le bullaire
de ce monstre est impeccable ».
De kerk van Rome is niet alleen de gids naar de eeuwigheid.
Ze is in de tijdelijke orde de « magna garens; » van alle beschaving.
« Les Pontifes seront bientöt universellement proclamés agents
suprémes de la civilisation, créateurs de la monarchie et de l'unitë
européennes, conservateurs de la science et des arts, fondateurs,
protecteurs-nés de la liberté civile, destructeurs de l'esclavage,
ennemis du despotisme, infatigables soutiens de la souveraineté,
bienfaiteurs du genre humain ». En in zijn hymne aan Rome neemt
hij ook op de taal van Rome : « La langue des conquérants, romains
et celle des missionnaires de l'Eglise romaine. Qu'on jette les yeux
sur une mappemonde, qu'on trace la ligne oú cette langue universelle
se tut : là sont les bornes de la civilisation... Seules entre toutes
les langues mortes, celle de Rome est véritablement ressuscitée ;
et, semblable à Celui qu'elle célèbre depuis vingt siècles, une fois
ressuscitée, elle ne mourra plus ».
De eenige bezigheid, het menschdom volkomen waardig, is de
verspreiding van het Evangelie, het missiewerk. Dat is edeler en
beklijvender werk dan alle beschaving door wijsbegeerte en kunst
en wetenschap saam. De echte wijsheid en de echte kunst zijn
trouwens altijd geloovig. Maar de moderne, wetenschap ? Die is
trotsch en grillig en 'zwaarmoedig, Dürer's Melancholia : '« Rale de
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veilles et de travaux, elle se trame souillée d'encre sur la route de
la vérité, baissant toujours vers la terre son front sillonné d'algèbre ».
De mensch moet leven van synthesis, niet van analyse. « La science
est comme le feu. Concentrez le feu dans le foyer destiné à le
recevoir, il est le plus utile et le plus précieux agent de l'homme.
Eparpillé au hasard, c'est un épouvantable fléau ». De wetenschap
is niets zonder 't geloof, dat zij niet prediken moet, neen, maar
dat in haar moet werken als « le grain d'aromate qui l'empêche de
se corrompre ».
En de klakkelooze vulgarisatie van wetenschap, dat is nog
't allerergste. Dat heeft Voltaire op zijn rekening. a Paris le
couronna, Sodome l'eút banni ». De echte onderwijzers, door de
Voorzienigheid aan 't moderne Europa geschonken, zijn de eigen
leermeesters van de Maistre, de jezuieten, de « janissaires sacrés ».
Ook deze denker heeft gedwaald. Geen trouwer Roomsche klant
dan hij, wiens orthodoxie boven alles de leer- en tuchtmeesteresse
was van zijn leven en zijn genie. Maar te zeer ging hij zijn eigen
weg in de ideëen aangaande de erfzonde en haar gevolgen in onze
natuur, die hij totaal bedorven achtte : « Je ne sais pas ce que c'est
que le cceur d'un coquin ; mais je sais ce qu'est le cceur d'un
honnête homme ; c'est affreux ». Zoo heeft de genade dubbel werk
in ieder van ons. Ook gelooft de Maistre aan de pluraliteit van
onze ziel, en hij zweert op Aristoteles : « L'ánimal n'a recu qu'une
àme, à nous furent donnés et l'áme et l'esprit ». Even hardnekkig
was de Maistre voorstander van de aangeboren denkbeelden, en
eischte hij St. Thomas voor zijn meening op. De menschelijke rede,
hoewel niet zoo brutaal mishandeld door hem als later door
Lamennais, kwam er zoo kaal uit, dat het eigenlijk wel een beetje
komisch wordt : Die reus van redeneering die ons door wonderen
van redeneering de nietswaardigheid van de redeneering bewijst
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Ook in den vorm van de Maistre, toch een van het half dozijn
Fransche grootmeesters van het proza, zijn verkeerdheden. De
advocaat heeft den wijsgeer in den weg gestaan.
De man van hartstocht tegen Bacon en Pascal heeft op die
oogenblikken zijn eigen beste wezen aangetast.
Ook de thesis : « lijden is steeds straf voor zonde » heeft hij
verdedigd met die « impertinence » die hij noodig achtte in blijvend
literair werk « comme du poivre dans les ragouts ». Geen ziekte
en geen beproeving onder de menschen, of hij herleidt ze tot onze
eigen zonden en tot de erfzonde. Lijden gaat nooit als heiligende
loutering van den mensch naar God. Lijden komt steeds als boete
en wraak van God naar den mensch. De menschheid laat niet af
van zondigen, daarom laat ook God niet af van straffen, God voor
de Maistre blijft, ook na Christus, Jehovah. Dat is de hardheid dier
gemoedelijk-doorpratende « Soirées », die ruwe wreedheid, waarmee
de Maistre zich schrap zette tegenover de sentimentaliteit van de
Fransche literatuur. Daartegen wou hij vechten, evenzeer als tegen
de Fransche Revolutie, die immers een kind was van die sentimentaliteit. Maar nu we zelf de groote beproeving hebben meegemaakt,
kunnen we ons wellicht beter terugdenken in de geestesatmosfeer
van den man, die Parijs had zien morsen met bloed en Moskou
met vuur ; en we praten niet meer zoo gladjes van overdrijving, als
de Maistre loslaat uit zijn mond die apocalyptische stemme over
den oorlog, waarvoor we destijds onze ooren stopten om ze enkel,
tot onze anti-mofsche verontwaardiging, uit den Zarathustra van
Nietzsche te hooren.
« Dans le vaste domaine de la nature vivante, it règne une
violence manifeste, une espèce de rage prescrite qui arme tous les
étres a in mutua ' funera »... Il y a des insectes de proie, des reptiles
de proie, des oiseaux de proie, des poissons de proie et des quadru209

pedes de proie... Au dessus de ces nombreuses races d'animaux est
place l'homme, dont la main destructive n'eparqne rien de ce qui vito
.II tue pour se nourrir, il tue pour se vetir, il tue pour se parer, il
tue pour attaquer, il tue pour se defendre, il tue pour s'instruire, il
tue pour s'amuser, il tue pour tuer... L'homme demande tout a la
fois, a l'aqneau ses entrailles pour faire resonner une harpe, a· la
baleine ses fanons pour soutenir le corset de Ia jeune vierge, au
loup sa dent la plus meurtriere pour polir les ouvrages leqers de
l'art, a l'elephant ses defenses pour Iaconner le jouet d'un enfant;
ses tables sont couvertes de cadavres... Mais quel etre exterminera
celui qui les extermine tous 1 Lui. C'est l'homme qui est charge
d'eqorqer l'homme. Mais comment pourra...t...il accomplir la loi ; lui
qui est ne pour aimer ; lui qui pleure sur les autres comme sur lui
meme, qui trouve du plaisir it pleurer, et qui Iinit par inventer des

frictions pour se faire pleurer ; lui en lin, a qui a ete declare qu'on
redemandera jusqu'a la derniere goutte du sang qu'il aura verse
injustement 1 C'est Ia guerre qui accomplira le decret. N'entendez
vous pas Ia terre qui erie et demande du sang 1... La guerre s'allume.
L'homme, saisi tout a coup d'une fureur divine, etranqere a la haine
et a la colere, s'avance sur le champ de bataille sans savoir ce qu'Il
veut ni meme ce qu'il fait. Ou'est ce done que cette horrible eniqme ?
Rien n'est plus contraire a sa nature, et rien ne lui repuqne moins ;
il fait avec enthousiasme ce qu'il a en horreur...

» Ainsi s'accomplit sans cesse, depuis le ciron jusqu'a l'homme,
la grande loi de la destruction violente des etres vivants. La terre
entiere, continuellement imbibee de sang, n'est qu'un autel immense
ou tout ce qui vit doit etre immole sans fin, sans mesure, sans
relache, jusqu'a la consommation des choses, iusqu'a la mort de la
mort. Mais l'anatheme doit frapper plus directement et plus visible...
ment sur l'homme ; range exterminateur tourne comme Ie solei!
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autour de ce malheureux globe, et ne laisse respirer une nation que
pour en frapper d'autres. Mais lorsque les crimes, et surtout les
crimes d'un certain genre, se sont accumulés jusqu'à un point
marqué, l'ange presse sans mesure son vol infatigable. Pareil à la
torche ardente tournée rapidement, l'immense vitesse de son mouvement le rend présent à la fois sur tous les points de sa redoutable
orbite. Il frappe au même instant tous les peuples de la terre ;
d'autres fois, ministre d'une vengeance précise et infaillible, it
s'acharne sur certaines nations et les baigne dans le sang. N'attendez
pas qu'elles fassent aucun effort pour l'abréger. On croit voir ces
grands coupables, éclairés par leur conscience, qui demandent le
supplice et l'acceptent pour y trouver l'expiation. Tant qu'il leur
restera; du sang, elles viendront l'of frir ; et bientót une rare jeunesse
se fera raconter ces guerres désolatrices produites par les crimes
de ses pères.
« La guerre est donc divine en elle-même, puisque c'est une
loi du monde ».
En voort gaat de niet te stelpen litanie : « La guerre est
divine »...

Dat is profetentaal. En honderden keeren klinkt zulk een taal
uit het werk van de Maistre. Dat kan voor ons, als we ons pijpje
zitten te rooken, zeer onaangenaam zijn. Maar de Maistre, toen hij
aan 't doordenken was, ging niet uit op lieftalligheden. Hij met, zijn
« tête saine qui surmonte un coeur droit », wist dat hij schreef voor
de toekomst. En hij zegde 't ook. « L'auteur n'ignore point le danger
d'une publication, qui choquera infailliblement de grands préjugés ;
mais c'est de quoi il avoue s'inquiéter assez peu. On en pensera,
on en dira ce qu'on voudra ; súr de ces intentions, il ne s'occupe
que de l'avenir »...
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De Maistre was niet ijdel. Wie is er onder ons, die zonder
ijdelheid aldus te spreken vermag ?
En die profetentaal bleef de zijne tot op 't einde, tot een paar
dagen vöör zijn plotsen dood, den 26° Februari 1821, twee maanden
voor dien van Napoleon.
« Messieurs la terre tremble et vous voulez batir ». Heeren,
gij wilt Europa herbouwen. Maar hebt gij gevraagd wat de Voorzienigheid wil ? Heeren, gij zijt bang. Gij handelt uit bangheid voor
uw millioenen. En de vreeze is een slechte raadgeefster. Gij deelt
van uw millioenen uit aan die menschen, die gij wel hebt geleerd
millioenen te wenschen, maar niet met millioenen om te gaan. Gij
stopt geld in die handen, voor gij verstand en beschaving, en zede
en geloof hebt weten te geven aan die hoofden en die harten. Wee
u, heeren, die uw bevend egoisme van 't eene congres naar 't andere
sleept. Ge wilt bouwen. Zoekt eerst een vasten bodem ; of liever,
zoekt niet langer wat de wijsheid der eeuwen u moest hebben
geleerd : die bodem ligt in Rome, heeren, en in uw eigen geweten.
Heb ik u niet gezegd dat de Maistre nog wat anders geeft dan
literatuur ? En dat zijn « Soirées » wel zouden kunnen wezen
« l'aurore » van goede en groote tijden, als we maar weten te
luisteren naar zijn stem, die thans wellicht nog zuiverder en krachtiger
klinkt dan een eeuw geleden — de stem van hem, die, naar 't woord
van een Siciliaansch edelman, (1) « ha neve in testa e fuoco in
bocca », -- die sneeuw had op zijn hoofd en vuur in zijn mond.
Antwerpen, 1922.
(1) Aangehaald bij Dr. Schaepman : « Menschen en Boeken » dl. II.
(*) Voor dit stuk over de Maistre werd gebruikt de volledige uitgave
zijner werken, verschenen in 1870 bij H. Pélagaud fils et Roblot,
Lyon-Paris. — Een goede keur verscheen in den makkelijker te bereiken
bundel « Pages choisies des Grands Ecrivains, « Joseph de Maistre »

Armand Colin, Paris.
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John Keats

bij den honderdsten gedenkdag van zijn sterven.
We staan, bij de pyramide van Caius Cestius, op het
protestantsche kerkhof, bij twee grafsteden. Daar immers rusten
sinds honderd jaar twee jongens, die meetellen onder de grootsten
door de eeuwen heen, en die voor alles hebben gedicht, hoe onrechtstreeks of middelbaar soms ook, over hun eigen dichterschap :
John Keats en Percy Bysshe Shelley.
Van de beiden is Keats het laatst geboren, den 31 n October 1795,
en het eerst gestorven, den 23n Februari 1821. Twee jaar ouder
werd hij dan Rodenbach, en vier jaar ouder dan Perk.
Wat de eerste was voor Vlaanderen en de tweede voor
Nederland, werd Keats voor de heele wereld, die het Engelsch
genieten kan in zijn fijnheid en zijn kracht : Een dichter die zijn
dichterschap uitzingt, ja, maar tevens een wekker, met een stem
die breeder uitgroeit, naarmate sinds langer tijd zijn gulden mond
voorgoed zich sloot.
Alle drie waren wonderkinderen, maar zonder iets van de
dandy-allures, die thans aan de menigte moeten wijsmaken dat men
een wonderkind is. Alle drie gingen aanvankelijk zelfs heel burgerlijkjes een bij uitstek maatschappelijk pad. De een wou de Rechten
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in ; de anderen vergisten zich in de Scheikunde en in de Geneeskunde.
Intusschen blijven Keats' proefoperaties merkwaardig heeten.
Alle drie typen van gentlemen. De eene losvierend studentikoos,
de tweede ingetogen wijs-bedaard, op een haar na pedant, de derde,
die eigenlijk bijna driekwart eeuw voor de anderen kwam, geniaal
tout court. Vijf jaar is Keats aan 't woord geweest, en voor mij
liggen hier van dezen knaap de « Complete Works » in vijf bundels,
elk van minstens twee honderd bladzijden. Een gentleman dus, die
warempel wist wat werken is. Maar hierin juist ligt het geniale dat
geen mensch achterhaalt wanneer hij 't klaar heeft gekregen.
Ziehier een jongen, wiens vader stalknecht was, en wiens
moeder, in een van haar gekke vlagen, den huurling huwt. John
komt voor den tijd ; hij krijgt drie broers en een zuster. Zijn wereld
is vooreerst de Hoop Livery Stables in Finsbury, Londen, en de
Lower Moorfields, vlak daarover. Vader maakt goede sier; en
moeder blijft ook het hare er van nemen. Toch zorgde ze zooveel
als 't in haar aard lag voor haar oudsten, die haar lieveling bleef.
Vader, na een feestpartij, breekt zich in 1804 den nek bij een val
van zijn paard. Moeder bezwijkt aan de tering, drie jaar daarna.
John groeit op al vechtend met zijn broers, en al zaaiend met zijn
sterke vuisten de blauwe plekken rondom zich onder de jeugd van
't gehucht. Van boeken houdt hij niets. Van studie, verbeeld u !
Toch moet hij op school. Daar krijgt hij onder verstandige leiding
lust in lezing ; en vijftien jaar oud zet hij zich aan 't vertalen van
de Aeneis. Maar bij elke gelegenheid houdt hij een bokspartij ; en
wijl voor iemand, die toch veroordeeld is tot de school, het vak van
heelmeester nog het best met zulk een aanleg uitkomt, zal hij
« surgeon » worden. In 1814 komt hij in 't bedrijf, dat toen te
Londen in de volksbuurten, zoowel als bij ons destijds, strookte met
dat van barbier ; en hij oefent zich in de groote hospitalen.
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Maar vulkanisch breekt zijn dichterschap los, onder 't verkeer
met Leigh Hunt en Haydon en Charles Cowden Clarke ; aan de
gloeiende spuitingen is geen stelpen meer. Uit het hoofd van iemand,
die heelemaal geen Grieksch las, valt de heele pracht der oude
Grieksche wereld neer op 't vernuchterde Engeland. En zulke
vizioenen zijn opgedaan op een voetreis, knapzak op den rug, en
schoeiselflarden aan de voeten, door Groot-Britannië heen, van
Zuid tot Noord ! Opgedaan, helaas samen met de tering ! Treffend
alweer als we denken aan de onzen, vooral aan Perk. Keats op zijn
tochten : 't Is in - folio de Perk van onze Ardennen. En Mathilde
was hier Fanny Brawne.
Gebroken komt Keats naar Londen weer om nu ziekendienaar
te zijn ^-- want deze heiden leefde hoog — van zijn broer, die hem
voorging in de familiekwaal. En toen Tom dood was, wist ook John
zijn beurt gekomen... Er was dus haast mee gemoeid om den hem
zoo dierbaren roem te achterhalen. « Endymion » was af.
« Hyperion » zat hij te schrijven aan 't ziekbed van Tom. In één
lente -- die van 1819 — bloeiden op : de « Odes on Indolence »,
« On a Grecian U rn », « To Psyche », « To a Nightingale »,
« La Belle Dame sans Merci ». Hij verademt te Winchester met
« The Eve of St. Agnes », met « The Eve of St. Mark », met
« The Ode to Autumn ». Aan zijn broers, aan zijn zuster, aan zijn
vele vrienden, aan Fanny vooral, schrijft hij van her en der zijn
weergalooze brieven, die twee bundels vullen. Zijn vriend Brown
verzorgt hem voorbeeldig. Nu ligt hij in Wentworth Place, en hij
krijgt een bloedspuwing : « Breng mij 't licht, Brown, en laat mij
't bloed eens bekijken... Hij bezag het aandachtig, hij keek me in
't gezicht met dien kalmen blik dien ik nooit vergeet. « Ik ken de
kleur van dat bloed », zegde hij.
Toch kwam er weer een vleugje. Nog eens naar Londen, om
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op 't schilderij van zijn vriend Haydon, a Christ's Entry into
Jerusalem » nog eens te zien den John Keats uit beter dagen : dien
prachtkop, met zijn oogen, zooals wellicht nooit Benig ander mensch
er te schitteren droeg ; zoo a wonderfully luminous » en naar
't woord van Procter's vrouw, de oogen van iemand a who had been
looking on some glorious sight ».
Het zou nog elf maanden duren. De eenige hoop van de
vrienden was Italië. En Keats toog er heen, gelijk zoovelen vóór
en na hem, de een om wonderkracht van het nieuwe, de ander van
't oude Rome. In November 1820 kwam hij aan, en nam hij zijn
intrek in het thans beroemde huis op de Piazza di Spagna, het eerste
rechts als men staat vóór de trappen van de Trinita dei Monti.
Joseph Severn, een van zijn trouwen, had de zorg voor den zieken
vriend groothartig op zich genomen. De kwaal maakte vreeselijke
vorderingen. Van uitgaan geen kwestie meer. En de lichtende oogen,
die 't Roomsche licht niet vermoedden, sloten zich voor 't Romeinsche
den 27n Februari 1821.
Laat me hier Severn's eigen woorden aanhalen. Men zal me
dank wijten dat ik die niet vertaal : ic He is gone ; he died with
the most perfect ease — he seemed to go to sleep. On the twentythird, about four, the approaches of death came on. a Severn I
— lift me up — I am dying — I shall die easy don 't be frightened
— be firm, and thank God it has come ». I lifted him up in my
arms. The phlegm seemed boiling in his throat, and increased until
eleven, when he gradually sunk into death, so quiet that I still
thaught he slept. I cannot say more now. I am broken down by
four nights watching, no sleep since, and my poor Keats gone. Three
days since the body was opened ; the lungs were completely gone.
The doctors could not imagine how he had lived these two months,
I followed his dear body to the grave on Monday with many
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English. They take much care of me here -- I must else have gone
into a fever, I am better now, but still quite disabled.
» The police have been. The fourniture, the walls, the floor,
must all be destroyed and changed. The letters (van zijn broers en
zuster) I placed in the coffin with my own hand. » (1) .
Genoeg over dit leven opdat nog eens bevestigd worde dat
men jong van dagen en oud van uren kan zijn. Maar hoe en wanneer
zulke menschen hun taak verrichten, dat is 't geheim van diezelfde
goden, die ze vroeg tot zich nemen, omdat zij ze zoo liefhebben.
Als ik nu eens verder verwijs naar 't geen we in onze taal
airee over Keats bezitten, spaar ik me hier de helft van mijn ruimte.
Welnu : wat Keats voor de Tachtigers is geweest kan men zin voor
zin vinden in 't boekje van Dr. Edw. B. Koster : « Over Navolging
en Overeenkomst in de Literatuur ». Dan is daar nog het breedvoerige stuk over Keats van I. De Gruyter, in de At Nieuwe Gids »
van 1912, en het korte -- waarom zoo korte ? — van Dr. L.
Antheunis, zoopas verschenen in de Verhandelingen van de A. K.
V. H. Dat Keats voor Nederland door de « Nieuwe Gidsers »
werd ontdekt, zooals zijzelf, wellicht te goeder trouw, steeds
beweerden, is minder juist. Van Deyssel b. v. kon weten dat in de
letterkundige bijeenkomsten van de Amsterdamsche romantiekers
der jaren '50 ten huize van zijn vader veel Engelsch werd gelezen,
en daaronder ook Keats. Maar ongetwijfeld hebben Kloos en de
zijnen, in de eerste plaats Gorter en Verwey, er meer werk van
gemaakt (2) ; en 't is verbazend hoeveel schoons van den Tachtiger(1) Uit het « Memoir ), bij de « Complete Works », ed. Gowans and
Gray, Glasgow, 1900.
(2) Sindsdien kwam, in 1926, het gewetensvol bewerkte proefschrift van
den Zuid-Afrikaan, Dr. G. Dekker : « Die invloed van Keats en Shelley in
Nederland gedurende die negentiende eeu. » — Wolters, Groningen,
Den Haag.
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bloeitijd te danken is aan den Engelschen knaap. Hij snakte naar
roem wellicht gretiger nog dan zijn kwijnende ' longen naar zuivere
lucht. Zijn kort leven bracht hem dien allerminst. Hij bleef
onbegrepen, hij werd miskend en aangevallen. Denk aan 't lot van
Perk alweer. Maar Keats was zeker van zijn stuk, zoo zeker als
b. v. Stendhal in Frankrijk, en op zuiverder gronden. In een van
zijn vroegste en minder geslaagde verzen, in zijn « Epistle to George
Keats » biecht hij uit wat hij zichzelf weet te zijn, aan zijn broer :

« These are the living pleasures of the bard :
But richer far posterity's reward.
What does he murmur with his latest breath,
While his proud eye looks through the film of death ?
What though I leave this dull, and earthly mould,
Yet shall my spirit lofty converse hold
With after times. The patriot shall feel
My stern alarum, and unsheath his steel ;
Or, in the senate thunder out my numbers
To startle princes from their easy slumbers.
The sage will mingle with each moral theme
My happy thoughts sententious ; he will teem
With lofty periods when my verses fire him,
And then I'ill stoop from heaven to inspire him.
Lays have I left of such a dear delight
That maids will sing them on their bridal night...
...To sweet rest
Shall the dear babe, upon its mother's breast,
Be lull'd with songs of mine. Fair world, adieu !
Thy dales, and hills, are fading from my view ;
Swiftly I mount, upon wild spreading pinions,
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Far from the narrow bounds of thy dominions.
Full joy I feel, while thus I cleave the air,
That my soft verse whill charm thy daughters fair,
And warm thy sons !... »
Zoover zag Keats in de toekomst ; maar hij vermoedde niet
dat een der felste haarden van zijn roem daar zou liggen zoo dichtbij
zijn eigen land, eventjes over het water.
Het valt mij niet in, hier uit te weiden over Keats' groote
werken. Wie Engelsch leest, en toch niet las noch « Endymion »,
noch « Hyperion », noch « Lamia », noch « Otto the Great », noch
een van die kortere maar nog stralender « things of beauty » :
« The Eve of St. Agnes », « Ode to a Nightingale », « La Belle
Dame sans Merci » --- zoo iemand moest zich schamen. Er bestaat
waarschijnlijk in de heele letterkundige wereld geen mensch die
binnen zoo weinig tijd --- ik bedoel hier dat anderhalf jaar, van
zooveel schoons heeft geschapen.
de lente '18 tot den herfst '19,
De poëzie der onmiddellijke doorleving en der verfijnde uitzegging
heeft uit Shelley en Keats gesproken gelijk uit geen anderen.
Eigenaardig : zacht vrouwelijker uit den mannelijken Keats, machtig
mannelijker uit den vrouwelijken Shelley. Ook hun gedichten waren
als die van Goethe, « brokstukken van een groote biecht ». Alles
nagenoeg bij Keats was « induction to a poem », zooals een van
zijn kortere verzen heet. Zonder in 't Grieksch onderlegd te zijn,
waren ze allebei, Keats en Shelley, Grieksche naturen. Aristocraten
naar vorm en verschijning, democraten naar inhoud en wezen. En
zoo volledig werpt hun genie de illusie over ons, dat we er bijna
nooit aan denken dat deze heidenen leefden in de 19 e eeuw, en dat
we ze droomen als twee voorloopers van 't Christendom, zoo
ongeveer lijk Plato zelf. Hun stralende opgang naar de schoonheid
—
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heeft henzelf, de jonge overmoedigen, voor de openbaring als 't ware
blind geslagen, maar het licht hunner kunst was ook van God, zoo
zuiver en zoo bovenaardsch ; en hun ernst voor het eeuwige begreep
geen schaterlach als dien van Voltaire. Hooger onsterfelijkheidsbezieling werd maar zelden gedragen door zoeter en voller klank
van melodie, en de reinheid van hun vizioenen, al zijn ze nooit
heilig, zelfs niet als de titels het zouden doen vermoeden, maakt
elken lezer beter en grooter.
Maar het doel van deze bijdrage is dien lezer nader te brengen
tot de brieven van Keats. Van de vijf bundels der « Complete
Works » beslaan de brieven er twee. En, 't is brutaal gezegd, maar
moest men mij vragen : Wat mist u 't liefst, die twee of die drie,
ik zou u de drie laten meedragen.
De brieven van Keats zijn gericht tot zijn broers, tot zijn zuster,
tot zijn schoonzuster, tot zijn vrienden, tot Fanny Brawne. Zoo
volledig een ziel werd maar zelden in brieven opengelegd ; en deze
ziel was groot en schoon. Deze jongen kende zichzelf en zijn dichterschap. En wat hij zijn dichterschap wist te zijn, heeft hij nog naiever
en helderder in dit proza-frisch-van-den-lever dan in zijn verzen
uitgezegd. Daarbij zijn die brieven telkens een reactie op levensomstandigheden, groote en kleine ; blijde, maar meer nog treurige ;
en wat Keats dan zoo maar losjes weg praat met zijn vertrouwden
is van zulk gehalte, dat het leven maar weinig dagen brengt waarover
uit Keats' brieven geen lichtende wijsheid en geen opbeurende
vreugde kan vallen.
Laat mij ze dan maar eens doorbiaren, al vertalend een passus
hier en daar ; die soms wel een les kan wezen :
« O geef mij leven van gevoelens liever dan van gedachten (1).
(1) Gelezen door onze Tachtigers !
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Ik heb nooit kunnen snappen dat waarheid kan worden achterhaald
door opeenvolgende redeneeringen.
« Wij zullen, denk ik, ons zelven hiernamaals gelukkig
voelen in de herinnering van 't geen wij reeds op aarde geluk hebben
geheeten, maar dan in een fijner toon. Maar deze bestemming kan
enkel weggelegd zijn voor degenen die snakken naar gewaarwordingen veel meer dan naar waarheden. Adam's droom komt hier
te pas, en die schijnt te zijn, de overtuiging dat verbeelding en haar
hemelsche weerkaatsing hetzelfde is als het menschelijk leven en
zijn geestelijke herhaling...
...

« Ik wil een voetreis maken door Engeland, een soort
proloog tot het leven dat ik leiden wil : d. i. te schrijven, te studeeren
en heel Europa te zien. Ik wil varen door de wolken, en leven. Ik
wil een ophooping krijgen van wonderlijke herinneringen, zoodat ik
zal kunnen wandelen door de straten van Londen's voorsteden zonder
iets te merken van hun leelijkheid. Ik wil staan met mijn ziel 'op
den Mont Blanc... Ik zal nooit één versregel schrijven met een
schaduw van gedachte over publiek... Toch vergeet ik niet dat er
geen ander waardevol doel is dan het voornemen van goed te doen
in deze wereld. (1) Sommigen doen dit door hun gezelschap,
anderen door hun geest, weer anderen door hun goedwilligheid,
nog anderen door een soort macht en genoegen te schenken aan
al wie ze ontmoeten. Onder de duizend wegen, die alle gericht zijn
naar het voorschrift van de groote natuur, is er maar één weg voor
mij. Die weg ligt in vlijt, studie, overweging. Dien wil ik volgen ;
en daarom moet ik mij enkele jaren in stilte terugtrekken.
...

... « Ik ben er zeker van dat ik niet het juiste gevoelen in
mij heb jegens de vrouwen. Op dit oogenblik poog ik jegens haar
(1) Niet gelezen door onze Tachtigers !
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rechtvaardig te zijn, maar ik kan niet. Is 't omdat ze zoo ver beneden
mijn jongensachtige verbeelding liggen ? Toen ik een schoolknaap
was dacht ik dat een mooie vrouw een zuivere godinne was ; mijn
geest was een zacht nest waarin één van hen sliep, maar zij wist
het niet. Ik heb geen recht, méer te verwachten dan haar wezenlijkheid. Ik dacht haar etherisch boven de mannen. Nu vind ik ze
misschien gelijk ; --• betrekkelijk groot is heel klein. Men kan
iemand beleedigen op meer wijzen dan bij woord of daad. Iemand
die gevoelig is op het punt van beleediging denkt niet graag
beleedigend over een ander. Ik heb niet graag beleedigend te denken
in 't bijzijn van een vrouw. Ik bedrijf een misdaad in haar bijzijn ;
in haar afwezigheid had ik er nooit aan gedacht. Is dat alles niet
vreemd ? Ben ik onder mannen, dan heb ik nooit 'kwade gedachten,
dar, ben ik nooit hardvochtig of mismoedig ; dan voel ik mij geheel
vrij, te spreken of te zwijgen. Ik kan luisteren, ik kan van elkeen
leeren. Ik draag mijn handen in mijn zakken, en ik ben vrij van
alle verdenking, en ik voel mij heel op mijn gemak. Maar kom ik
onder vrouwen, dan rijzen kwade gedachten, hardvochtigheid,
mismoedigheid ; dan kan ik niet spreken of zwijgen naar eigen
goedvinden ; dan ben ik vol achterdocht, en daarom luister ik naar
niets ; ik ben haastig om er uit te trekken. Wees edelmoedig, e n.
schrijf al die verdorvenheid toe aan de ontgoochelingen die ik .
doormaakte sinds mijn kinderjaren...

.

.

« Lof en blaam oefent slechts een oogenblikkelijken invloed
op een man, wiens liefde voor de schoonheid hem streng maakt voor
eigen werk. Mijn eigen private kritiek heeft mij buiten vergelijking
meer pijn gedaan dan al de afbrekers van « Endymion » ; en _
evenzoo, als ik voel dat `ik het aan 't rechte eindje heb, kan geen
lof van buiten-'uit mij zoo in gloei zetten als mijn eigen eenzame
bewustheid van wat schoon is. « Endymion » is zoo goed als het .
...
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toen kon zijn uit mijn eigen kracht. Was ik zenuwachtig bezorgd
geweest om iets volmaakts te leveren, had ik me' met dat doel rechts
en links bevraagd, had ik gebeefd over elke bladzijde, dan zou
« Endymion » er niet zijn. Want het ligt niet in mijn aard te
knoeien. Ik wil schrijven in onafhankelijkheid. En ik heb geschreven,
onafhankelijk, zonder oordeel. Later neem ik me voor te schrijven
onafhankelijk, mét oordeel. De genius der poëzie moet zijn eigen
zaligheid uitwerken in den mensch : Ik kan niet worden gerijpt
naar wet of voorschrift, maar met mijzelf te voelen en te bewaken.
Wat scheppingswerk is moet zichzelf scheppen. Met « Endymion »
stormde ik hals over kop in zee. Aldus raakte ik bekend met peilbare
plaatsen, met drijfzand, met rotsen, beter dan ik was blijven staan
op het groene strand, om daar op een dwaas rietje te pijpen, en
thee te drinken en makkelijken raad te slaan. Ik ben nooit bang
geweest voor een misstap ; want liever verkeerd te tasten dan niet
terecht te komen onder de grootsten...
« Ik heb de eerzucht, aan de wereld iets goeds te brengen.
Mag ik gezond blijven, dan zal dit het werk zijn van rijper jaren.
Intusschen wil ik pogen zoo hoog een top te bereiken in de poëzie
als de zenuwen, waarover ik beschik, het kunnen dragen. De flauwe
beelden die ik heb van gedichten, die komen zullen, drijven mij
't bloed naar mijn voorhoofd. Ik hoop maar dat ik daardoor niet
alle belang in menschelijke zaken verliezen zal, ^-- en dat de eenzame
onverschilligheid die ik voel voor toejuichingen, zelfs vanwege de
fijnste geesten, niet zal verstompen de scherpte der zienerskracht
waarover ik beschikken mag... Ik denk dat ik zal blijven onder de
Engelsche dichters na mijn dood... ik geloof niet dat ik huwen zal.
Al wachtte mij nu 't mooiste schepsel op 't einde van dezen dag
of deze wandeling, al waren de tapijten van zijde, en de gordijnen
van morgenwolken ; al waren de zetels en de sofa gevuld met
...
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zwanendons ; al was het voedsel manna en de wijn fijner dan mijn
lieveling van Bordeaux ; al zag mijn venster uit op Winandermeer ;
ik zou mijn geluk niet zoo heerlijk voelen als mijn eenzaamheid
subliem. Want in de plaats van dat alles verwelkomt mij iets hoogers
thuis. Het gieren van den wind is mijn vrouw, en de sterren door
het venster zijn mijn kinderen. Het machtige beeld dat ik heb van
de schoonheid in alle dingen smoort het meer verdeelde en
versnipperde huiselijk geluk — een lieve vrouw en lieve kinderen
zie ik dan als een deeltje van die schoonheid ; maar ik moet r
duizend hebben en meer, om mijn hart te vullen. Ik voel elken dag
meer, naarmate mijn verbeelding krachtiger wordt, dat ik niet leef
in deze wereld alleen, maar in duizend werelden. Niet zoodra ben
ik alleen, of gestalten van epische grootheid rijzen rondom mij, en
doen om mijn geest den dienst van een koningswacht. Al naar
gelang den toestand van mijn geest, zit ik te juichen met Achilles
in de loopgraven of met Theocritus in de Siciliaansche dalen. Of
ik werp mijn heele wezen in Troilus, en ik smelt in de lucht met zoo
zuiver een genot, dat ik tevreden ben op mijn eentje te zijn. Deze
dingen, samen met de meening die ik heb over de vrouwen in
't algemeen ze schijnen mij immers als kinderen die ik liever een
suikerbol geef dan mijn tijd — vormen een slagboom tegen het
huwelijk...

a Ik voel veel meer voor grootheid in de schaduw dan in den
open dag. Ik voel meer voor 't voorrecht, groote dingen te zien in
mijn eenzaamheid dan, voor de faam van een profeet. Ik zou zoo
graag dingen scheppen die de menschheid eer aandoen, maar die
niet door de menschen kunnen worden bevingerd. Ik bewonder de
menschelijke natuur, maar ik bemin de menschen niet... Laat ons
het profanum vulgus haten, en laten we ons vleugelen maken... »
Dat is de dichter van wien een gekke kritiek heeft beweerd dat hij
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juist om zoo'n gekke kritiek zich heeft dood geërgerd ! En te onzent
ook is dat al maar gekker nagepraat. Nu zal elk 't zijne kunnen
denken bij verzen als 't volgende van den overigens goeden dichter
Jules Schürmann :
In 't warrig woud komt schettrend hoorngeschal
Van bonte jachtstoet 't vroeg woudleven storen,
En uit 'verwilderd hout schiet plots te voren
Een hijgend hert, dat weldra sterven zal.
Wild woelen honden, niet-te-tellen tal...
Zij zoeken 't spoor van 't hert, dat zij verloren,
Zij snellen voort, een noodkreet doet zich hooren,
Verkondt ten lest zijn lang verbeiden val,
De jagers trekken met hun buit blij henen
En lang, heel lang, lijkt nog in 't woud te weenen
Het doodsgeschrei dat bang ten hemel klaagt.
O ! wreed vizioen, bij 't denken aan dien dichter
Wiens goud geluid maakt het droef leven lichter,
En die jong stierf, door menschen opgejaagd. (1)
.

Hoeveel juister zag hem in haar « Aurora Leigh » mevrouw
Browning :
By Keats' soul, the man who never stepped
In gradual progress like another man,
But, turning grandly on his central self,
Ensphered himself in twenty perfect years
And died, not young, ---r ( the life of a long life
Distilled to a mere drop, falling like a tear
(1) Jul. Schurmann : « Uit de Stilte ».
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Upon the world's cold cheek to make it burn
For ever ; by that strong excepted soul,
I count it strange and hard to understand
That nearly all young poets should write old...
Toch is 't jammer, zoo 'n vroege dood. Keats had nog zoo heel
veel te zien en te leeren, vooral te Rome. Zijn rijkdom hunkerde
naar godweet welke andere schatten. Bedenk maar : Hij schiep zijn
a Endymion » een eeuw na onze Poot den zijnen. Wat een onmetelijke opgang van den menschengeest ligt er tusschen die beide !
Achter de mooiste fabelen der oudheid wist John Keats deze
wijsheid, te vinden : Het leven is een zoeken van de ziel naar de
Schoonheid. Enkel door veel duisternissen heen verovert de dichter
zijn lichtenden buit. Toen Keats zijn oogen sloot, hadden ze maar
pas een schemer gezien. Wist de arme jongen, die zoo kon uitvallen
tegen de Anglikaansche K parsons », dat daar, toen hij te zieltogen
lag, woonde op 't Vatikaan, nog geen Engelsche mijl van hem af,
Pius VII, die zoo heelemaal niets van literatuur afwist, maar die,
grijsaard van 81 jaar, zooveel van het leven had meegemaakt, en
onder Gods leiding, zooveel van de geschiedenis der menschen,
vooral van hem, die met Shakespeare, naar Keats raming, de
allergrootste was --r Napoleon ?
Rome, 1921.
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Percy Bysshe Shelley

bij den honderdsfen gedenkdag van zijn sterven.
Over den onmeedoogenden kuil, die Keats begroef, klom een
star even hel als de hemellichten van Keats' eigen schepping :
Shelley zong Adonais, an elegy on the Death of John Keats »,
wellicht het meest weidsche, zooniet het meest innige « in memoriam », ooit door een dichter aan een dichter gewijd. Wij leven
nog steeds in den droom van dit aardsche bestaan ; gij, mijn vriend,
troostte zichzelf de schreiende Shelley, zijt overgegaan naar de
werkelijkheid van het eeuwig heelal. Weinig vermoedde toen Shelley
dat hij Keats volgen zou daarheen, binnen 't anderhalf jaar, den
8 n Juli 1822, 30 jaar oud.

Over zijn dood, een der grootste rampen, die ooit in de
geestenwereld zijn voorgevallen, hangt nog steeds het mysterie.
Waarschijnlijk is 't gegaan aldus :
Al drie jaar verbleef Shelley in Italië, nu eens te Venetië, dan
weer te Rome. Maar in Januari 1820 vestigde hij zich bestendiger
te Pisa.
Van daaruit hield hij zijn betrekking met Byron aan, die veel
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in Ravenna vertoefde. Maar in November 1821 kwam Byron, die
met Shelley een tijdschrift wou doorzetten, naar Pisa over ; en 't was
onder de beide vrienden dagelijksch verkeer. Den volgenden zomer
nu betrok Shelley een; villa aan 't strand te Spezzia ; maar Pisa
bleef toch zijn woon, en hij zeilde er telkens weer hèen, den zeeoever
langs, en dan den Arno op. In Juni was Leigh Hunt te Genua
aangekomen. Die zou ook meewerken, en het tijdschrift op dreef
helpen. Half Juli zou de eerste aflevering verschijnen. Maar den
8 n juli wou Shelley, van Livorno uit, weer naar Spezzia. Hij vaarde
met kapitein Williams. Er brak een onweer uit. Het bootje, in nood,
werd door schippers achterhaald. Maar de weelde der beide
Engelschen wekte kaperslusten, en, om wille van 't vermoede geld
aan boord, wierpen ze den dichter en zijn loods in de woedende
zee. Tien dagen naderhand vond men hun lijken op 't strand. Den
16n Augustus werd Shelley's lijk in 't bijzijn van Byron, Leigh Hunt
en andere vrienden bij Pisa verbrand. Maar zijn hart spaarden ze
uit de vlammen ; en 't werd bijgezet, met de asch, op 't protestantsche
kerkhof te Rome, waar Shelley drie jaar te voor ook zijn zoontje
William had begraven.
Laat ons, voor 't beetje eer dat we den mensch Byron mogen
gunnen, aannemen, dat het met Shelley's dood aldus is toegegaan.
Verhef fender intusschen is 't zeker. Shelley al herdenkend, te staan
op 't kerkhof naast Cestius' pyramide, dan wel aan de Riviera di
Levante. Want op ons kleine bolletje zijn maar weinig plekjes zoo
groot als dat a Cimitero del Protestanti » te Rome. In de stad waar
de ruïnen van 't groote menschenbedrijf het luidst hun lessen preeken,
ligt daar dat stille groene hoekje, in de schaduw van de harde
strengheid der bruine stadsmuren. Belachelijk pronkt daar de ijdelheid van Cestius, in zijn pyramide versteend. Wat een andere glorie
ginder eventjes over den Tiber ! Daar koepelt de stralende Sint228

Pieter de luchten in, ook over een graf, het graf van die beide
grooten waarvan de een, naar menschenbegrip de allergrootste,
hier op een boogscheut van ons af, langs de Porta Ostiensis, den
weg naar het martelaarschap is gegaan : Sint Paulus werd onthoofd
ginds aan de Tre Fontane, en het kruis op de Sint-Pieter bekroont
zijn apostelwerk over de wereld. Dat is de grootheid, door den
Heer aller grootheid met het « non praevalebunt » bestempeld, en
voor alle tijden gezegend.
Maar hier op dit kerkhof rusten arme menschenkinderen,
gekust, niet door de genade, wel door 't genie ; en 't is om !'t uit
te snikken, als men ziet hoe dicht bij de arduinen zuilengangen,
die moeders ontfermende armen zijn, ze hun afgetobde harten zijn
komen neervlijen ter eeuwige ruste.
Op de eerste rij links : Kestner, de zoon van Goethe's Lotte ;
rechts in de middelgang : Julius Goethe. « Goethe filius, patri
antevertens », daar waar de vader, een halve eeuw vroeger had
gedicht : « Dulde mich, Jupiter, hier, und Hermes f ühre mich' später
Cestius' Hall' vorbei leise zum Orkus hinab. » Maar anderen, die
de eeuwigheid inkeken, blikten niet naar omlaag. Daar liggen
immers de schilders van Overbeck's romantische school, die werkten
en stierven te Rome, daar ligt een kindje van Wilhelm von Humboldt.
En daar, in den Noorderhoek, ligt Keats ; den eeuwigen roem van
zijn vers verborgen onder de nederige klacht om de kortheid van
zijn aardsche leven : « Here lies one whose name was writ in
water ». En daar links, vlak voor den muurtoren, ligt Shelley's
hart : « Cor cordium »...
Over de stilte van de roemvolle doodenstee, waar uit het stof
van zoovelen, wier ziel eenmaal bloeide in woorden of kleuren,
thans bloeit een wilde bloemengroei, het gedicht van de lente die
hier niet sterven wil, dreunen en klingelen de klokken van Rome...
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Wat ruischt nu 't gras over Keats' en Shelley's rustigen slaap ?
ik weet het niet, en al mijmerend lees ik op 't graf van A rn old
Corrodi, den schilder : « Warum ? » Eenmaal doorschetteren deze
stilte de trompetten der Opstanding. Kan ik het helpen zoo 'k huiver
bij de gedachte aan Shelley's lot ?...
Shelley's levensloop werd bij ons meer dan die van Keats
mondgemeen, vooral sinds daarover tusschen Dr. Kuyper en Willem
Kloos iets als een polemiek werd gevoerd. Dr. Kuyper, toen, tien
jaar geleden, Bilderdijk werd gevierd, verscheen te dier gelegenheid,
gelijk trouwens bij andere nog, als advokaat voor Bilderdijk's
dichterschap niet alleen, maar ook voor Bilderdijk's leven ; en hij
volgde daarbij de methode waarmee hij in de politiek zoo dikwijls is
geslaagd, nl. met in 't huis van den gehangene almaar door van
koorden te reppen, en aldus voor den armen verongelukte stemming
te maken, tot het publiek er toe geleid wordt te meenen dat de man
zich heelemaal niet heeft verdaan. Zonder het met zoo weinig
woorden te zeggèn, kwam het bij Kuyper hierop neer dat Bilderdijk
het toch zeker niet barder had gedaan dan die Shelley, die wordt
vergood door zooveel verdoemers van Bilderdijk, en die toch evengoed zijn eerste vrouw had latten zitten. Daarbij, die Shelley was
toch maar een ongodist, en Bilderdijk heeft door zijn vroomheid
zoo heel veel goed gemaakt... Is 't wonder dat profeet Mahomet
losschoot bij monde van Kloos ? En dat het stormde : Er is maar
één God : Shelley, de groote in het dichterschap, de heilige in
't leven !... Enfin. Maar Shelley kan er niets aandoen dat hij in
deze lage landen bij vroolijke incidentjes aan de beurt is gekomen.
En de zaak blijft dat ik op den grooten dag der afrekening liever
in Keats zijn plaats dan in die van Shelley zou zijn.
Wat elk ordentelijk lezer bij een eeuwfeest als dit van zulk
een dichtersleven weten moet weze hier dan kortelijk meegedeeld :
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Shelley was een baron, in 1792 op 't kasteel Field Place bij
Horsham in Sussex geboren. Vier jaar jonger dus dan Byron, en
drie jaar ouder dan Keats.
.

Normale baronsopvoeding dan ook. Zooveel jaar Eton dus,
en zooveel jaar Oxford. Maar dit is 't abnormale : om zijn
revolutionnaire gedachten en daden moest hij uit Eton heen. En
item uit Oxford, nadat hij, die met het Anglikanisme en met het
dogma had afgerekend, in 1811 zijn hooghartig en tevens zijn
onnoozel a On the necessity of Atheism » zijn braaf-zalvende
leeraars in 't slenter-stemmige gezicht had geworpen.
Nu botste Shelley ook tegen vader aan. Hij leefde op zijn
eentje te Londen ; en bij zijn zusters, die te Clapham op kostschool
waren, leerde hij Harriett Westbrook kennen, 't schoonste meisje
van 't gesticht, dochter van een rijken herbergier. Ze was dadelijk
voor hem gewonnen, en ook voor zijn denkbeelden. Zoo kwam het
nog in 1811 tot schaking van de zeventien-jarige. Samen gingen ze
op reis : York, Edinburg, Ierland. Daar poogden ze een oproer tegen
Engeland op te zetten. Maar 't ging niet. Van daar naar Wales
en naar Somerset. In 1813 lieten ze zich, een beetje vermoeid, in
Londen neer.
Shelley, die een flinke studiekop was, had nu de kwajongensjaren achter den rug ; en hij zette zich ernstig aan de geschiedenis,
de wijsbegeerte en de Italiaansche letterkunde. Maar intusschen
had hij de familie Godwin leeren kennen ; en daar was een Mary,
minder mooi dan Harriett, maar veel verstandiger. In juni 1818
verliet Shelley heimelijk Harriett, die een slordige vrouw en moeder
was, maar ook zijn twee kindjes van haar, die hij, naar men zegt,
toch dol beminde. Hij ging nu heen met Mary ; ditmaal naar Parijs.
't Werd weer een reizen en trekken. In 1815 woonde 't paar in
Londen ; in 1816 te Geneve. Ze zaten in Buckingham, toen hun,
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in November 1816, de mare bereikte dat de verlaten Harriett
zelfmoord had gepleegd. Daarop volgde het beruchte proces. Shelley
wou zijn kinderen terug. De grootvader van moederszijde, bij wien ze
waren opgenomen, loste ze niet. Bij uitspraak van de « chancellery »
werd de vader van zijn rechten vervallen verklaard wegens « ongodsdienstigheid en onzedelijkheid », en zouden de kleintjes ter opvoeding
aan een Anglikaansche hoogwaardigheid worden toevertrouwd.
Nu was voor Shelley het leven in Engeland niet langer mogelijk,
al evenmin als voor Byron. Er was immers ook al sprake van, hem
de twee kinderen uit zijn tweede huwelijk afhandig te maken. Hij
nam met de zijnen de wijk naar Italië : te Como en te Milaan
ontwaakte de dichter voorgoed. Van de eene stad toog hij naar
de andere : Venetië, Rome, Florence. Tot hij zich eindelijk in Pisa
nederliet. Een lichtend spoor van Engelsche poëzie had hij over
den Italiaanschen bodem getrokken, al zingend van die heerlijkheden,
die zijn van schoonheid dronken oogen daar mochten aanschouwen,
in de natuur, in de kunst, in zijn droombeelden, in zijn kindertjes.
Dit is de man die voor Kloos en de zijnen als heer en meester
troonde. Zooveel gedichten van Shelley, zooveel goudvelden. Er viel
maar te rapen. Maar schreef daar niet een van de voorgangers :
« Goudakkers-illusiën » ? Bij dien titel van Emants' bundeltje denk
ik aan Shelley, en aan zijn invloed op onze letterkunde. Goudakkers
inderdaad, maar wie niet te schiften wist eq geen van allen bleek
daartoe in staat nam heel wat op, dat heelemaal geen goud was,
en dat wellicht iets worden kon dat in de geestelijke en zedelijke
wereld bar-veel op springstof lijkt.
Bedenk maar waar het heenging in de Tachtiger-jaren met die
Shelley-vereering, als ook de kalmst-kijkende, en degene, die sociaal
het sterkste verantwoordelijksgevoel bezat — als Van Eeden zijn
Shelley idealiseerde tot « Windekind » van de « Kleine Johannes ».
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De « lichtende, jonge gestalte », heet het in zijn « Studiën »,
tegenover den « donkeren, zuidelijken man », die der modernen
eerste proza regeerde, Zola.
Er is toch ook wel iets koddigs in : Nu zou 't eens en voor
altijd uit zijn met alle rhetorika. En de jongens van Dr. Doorenbos
dachten, voor zoover ze te denken vermochten -- want schoonheid
te proeven had de meester geleerd, veeleer dan de denkkracht te
drillen — dat er geen andere rhetorika was dan de gezalfde, die
van de dominees. En om dat monster te vermorzelen gingen ze om
hun knodsen bij een genie... in rhetorika. Want de wet en de
profeten was de Shelley der vroegste jaren : de Shelley van « Queen
Mab » en van de « The Masque of Anarchy » en van de « Ode to
Liberty »... En dat is niets anders dan geniale rhetorika ; geen
domineesche, maar zulk een warrelende woordwieling, zulk een
snoevende en snorkende opwinderij, dat men zich telkens al angstiger
afvraagt, of uit zulk een praatzieke praalhans iets als een denker
kan groeien. Al de donderbussen van Kloos' maniakenhaat tegen
dat « verdoemde, ergerlijke Christendom » zijn gehaald uit Shelley's
onverantwoordelijk, en dan ook onverantwoord, jeugdvandalisme.
« De allerindividueelste emotie » is in haar jeugdige, grootere
sociaal-revolutionnaire bekvaardigheid, opgevangen in straatzangen
door de werkstakende massa's, die, afgezien van haar politiek goed
recht, in den Oxfordschen bard hun « écho sonore » mochten
vinden. Ploertiger aanvallen tegen Rome en haar apostels en pausen
dan die van Shelley zijn maar zelden uit een pen gekomen. En er
zou nog veel meer te zeggen zijn over dien zonderlingen romanticus,
verguizer van de donkere middeleeuwen ; maar meer wanklank, dan
om wille der waarheid volstrekt noodig is, wensch ik in de hoogopgezette feesthymnen niet te brengen -- wat niet zeggen wil dat
ik me 't recht ontken, mijn tuitende ooren te stoppen, bij
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't schreeuwerig heroëngetoet, dat opklinkt uit zooveel literaire
dagbladkolommen.
Maar er is gelukkig nog een andere Shelley. En diens vroeg
verscheiden kunnen we beschreien en diens onsterfelijkheid kunnen
we bejubelen zoo luid als de beste. En we blijven de Tachtigers
hartelijk dankbaar dat ze ons ook dien Shelley nader hebben
gebracht -- al zij dit alweer na Thijm en zijn kring.
Daar is immers ook de Shelley van « Alastor » ; door de Raaf
metrisch vernederlandscht ; daar is de Shelley van « Julian and
Maddalo » vereeuwigend die eenige wandeling met Byron langs de
Adriatische kust en 't bezoek aan Venetië ; daar is de Shelley van de
« Revolt of Islam » dat men thans weer eens lezen kan niet enkel
uit zucht naar poëtisch genot, maar uit geest van menschenkennis,

onder de belichting der meest actueele gebeurtenissen ; daar is de
« Prometheus Unbound », dat wonderding waarin deze heiden, die
geen andere schoonheid zag dan die van Griekenland, en die stelselmatig den rug naar Palestina keerde, toch de hand reikt aan de
Hebreeuwsche profeten daar is de Shelley van « The Cloud »,
zoo dierbaar aan Perk ; daar is de Shelley van de « Ode to the
West Wind », de groote liefde van Verwey, die ook de « Defence
of Poetry » vertaalde ; daar is de Shelley van den lichtgewiekten
humor als in « Swellfoot the Tyrant » en daar is de Shelley van
de schrijnende lijkzangen bij zijn driejarig kind. Daar is eindelijk
de Shelley, die wenscht goed te maken wat hij als kwajongen tegen
't Christendom had verkorven, en die langs « Hellas » heen,
opgaat naar Calvarië, om daar neer te buigen, niet in aanbidding,
weliswaar, maar toch in eereboete... Drie jaar zijn voldoende
geweest om den vertrapper van het « Galilaean Serpent » die

vloekte dat « the pale name of priest might shrink and dwindle
into the hell f rom which it first was hurled » uit te zuiveren tot den
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harpenaar van dat weergalooze chorus uit « Hellas », dat zijn
woordenbloesem strooit over 't verloste menschdom :
While, blazoned as on heaven's immortal noon
The cross leads generations on,
Swift as the radiant shapes of sleep
From one whose dreams are paradise
Fly, when the fond wretch wakes to weep,
And day peers forth with her blank eyes ;
So fleet, so faint, so fair,
The powers of earth and air
Fled from the folding-star of Bethlehem :
Apollo, Pan and Love,
And even Olympian Jove,
Grew weak, for killing Truth had glared on them.
Our hills and seas and streams,
Dispeopled of their dreams,
Their waters turned to blood, their dew to tears,
Wailed for the golden years.
En dezen Shelley vergaten de letterkundige leiders van
Amsterdam ons voor te stellen, helaas, juist gelijk ze, moedwillig
gefascineerd door het « Epipsychidion », geen oog hadden voor het
heerlijkste, en zeker het fijnst geharmonieerde, als gedachte- en
gevoelspoëzie, wat Shelley ons liet : Zijn zwanezang : « The
Triumph of Life »...
Toen Shelley wezenlijk werd wat hij allang meende te zijn,
ging het ook met zijn gedachtenontwikkeling verbazend gauw : de
atheïst werd pantheïst, de pantheïst werd deïst, en op den Engelschen
socialist, den fortuinlijk rijk gezegenden mensch, die niet hechtte aan
zijn geld, en die koninklijk wegschonk aan vrienden en armen, werkte
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Italië als een zegen : het Italiaansche landschap bracht hem tot
geestdrift voor het Quattrocento, en dat Quattrocento zelf bracht
hem tot betere waardeering van 't christendom. In wedijver met
Keats had hij geniale harmonie geschapen tusschen Grieksche
godenliefde en kosmisch natuurgevoel. Zijn staatkundige en zedelijke
opstandigheid had hij geremd en getemd in het symbolisme der
klassieke mythologie. De zonnegod had ook ditmaal zijn wilde
paarden gevangen in gouden breidelen. Maar hij wist dat hij rende
naar de eeuwigheid. En zijn vier laatste levensjaren heeft hij, de
schijnbaar luchtig levende, besteed aan het zoeken naar den zin van
« God, freewill, destiny ». 't Gezelschap van Byron, een veel grover
en ruwer geest dan de zijne, maar die zijn heele omgeving satanischweg te betooveren wist door 't gefonkel van zijn paradoxen in
dat gezelschap heeft Shelley geen deugd gedaan.
zeggen en doen
Maar, als hij alleen was, wou hij steeds naar de diepte der dingen.
Deze Engelschman, die zoo luchtig als 't gladste Italiaantje door
Pisa kon danshuppelen, bevroedde het' « sunt lacrymae rerum »,
en dikwijls heeft hij meegeschreid :
—

How vain
Are words ! I thought never to speak again,
Not even in secret, not to my own heart —
But from my lips the unwilling accents start,
And from my pen the words flo as I write,
Dazzling my eyes with scalding tears my sight
Is dim to see that charactered in vain
On this unpeling leaf which burn the brain
And eats into it, blotting, all things fair,
And wise and good, which time had written there.
Keats zag in alle « things of beauty » zijn eigen mooie wezen
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weerkaatsen, gelijk een nachtegaal in de maanlichtende beek. Zoo
zong hij dan ook van dien « nightingale ». Maar is 't nu nog zoo
wonder dat Shelley, toen de Grieksch-mythologische symbolen bij
hem hadden uitgediend, reikhalzend naar den leeuwerik staarde en
hem zijn « Ode to a Skylark » nazong ? En ik weet nog wel andere
verzen in hem, nog duidelijker sprekend
All rose to do the task He set to each,
Who shaped us to His ends and not our own,
The million rose to learn, and one to teach
What now yet ever knew or can be known...
En in zulk een stemming heeft Shelley zich aangegord tot zijn
Triumph of Life ». Hij voelde zich :
Swift as a spirit hastening to his task
Of glory, and of good...
In niet te stelpen vaart klommen de statige terzinen naar
omhoog, naar een sereniteit,, die hij niet smaken kon in 't gezelschap
van Byron en evenmin in zijn dagelijksch leven, zooals hij 't overmoedig had ingericht en straks wankelmoedig verdroeg. Toen stokte
opeens die stem stikkend in de golven der zee. Had hij zijn dood
voorspeld, toen hij in « Julian and Maddalo » lord Byron zeggen
deed : « If you can 't swim beware of Providence » ?
Toch, deze zwemmer in 't geestelijk leven was airee gekomen
tot prestaties die niemand twaalf jaar te voor van den dichter der
« Necessity of Atheism » kon verwachten... Maar we blijven, zooals
ik zegde, liever staan bij zijn assche dan bij zijn lijk ; nu weet u
waarom.
Cor cordium. Was deze dichter inderdaad het zingende hart ?
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Zijn eerste eerzucht ging ongetwijfeld een anderen weg. Hij wou
zijn de gedachtedichter van zijn land ; de sociale wekker, de Knox
van, de onafhankelijke zedenleer, van de vrijheid in alles voor allen.
En zijn gedichten uit dien tijd zijn bewonderenswaardig berijmde
en op zijn heetgebakerdheid gerythmeerde dialectische betoogen,
waarvan de bewijsvoering thans niets anders dan medelijden wekken
kan. Maar het leven gaf Shelley duchtige lessen. Zijn vrienden
trachtten hem wijs te maken dat die zelfmoord van zijn vrouw voor
niemendal op zijn rekening kwam. Maar hij voelde het anders. En
wat een pijn de mensch ook leed bij 't heengaan uit zijn land, zijn
ziel en zijn dichterschap kregen in Italië een kuur. Zijn lyrisch genie
kwam los uit de minderwaardigheid van zijn leven. De prachtigbegaafde, die hij was, vond voor zijn klassicisme in Italië den bodem
en voor zijn vizioenen in Italië de lucht. En zoo werd hij inderdaad
cor cordium. De dichter die uitzong het heimwee naar zijn verre
land hier op aarde, en naar zijn nog verdere land ginder hoog.
Zoo werd hij de groote stem van allen die voelen wat een smart
en wat een hoop er ligt in te zoeken, en die nog niet kregen de
kracht of de genade om 't gezochte te vinden.
Rome 1921. — Antwerpen 1922.
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Emile Verhaeren.
I.
In de gulden omlijsting van de Belgische Senaatzaal werd op
19 januari 1920 met groote en luide gebaren het beeld van Emile
Verhaeren gezet in officieele onsterfelijkheid. (1)
Vandaag willen we pogen, in echte waardeering voor den
dichter, maar met even echte liefde voor de waarheid, stilletjes onze
bescheiden meening te zeggen over den man en zijn werk.
(1) Het meest uitgebreide, en tevens veruit het beste boek, dat tot
nog toe over Em. Verhaeren verscheen is dat van Jos. De Smet Em.
Verhaeren », 2 deelen, Mechelen 1920 en 1922. Mijn indruk is wel, dat
Zeer Eerw. Heer Kan. De Smet 'nooit zou opgetreden zijn als Verhaeren's
biograaf, had hier geen gevoelskwestie voorop gestaan, aangekweekt
door het feit dat beiden, Verhaeren en De Smet, dorpsgenooten zijn.
Maar daaronder heeft de ernst van deze studie, die grootendeels in het
teeken staat der psychologische kritiek, in geenen deele geleden. Dat. bij
gelijke waardeering voor Verhaeren's prachtige gaven, deze enkele bladzijden
zoo heel anders uitvallen dan de massieve honderdtallen van Kan. De Smet,
ligt voor alles aan 't verschil van standpunt, en aldus van gezichtspunt. -- Ik
hoef het noch mijzelf noch mijn lezers te verhelen 1dat aan de basis van
dit brokje polemische aesthetiek de stelling ligt : het eerste en laatste gebod
voor een dichter, die de dichter van een volk wenscht te wezen, luidt
bezig voor uw zending de taal van uw volk.
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Een groot jaar voor de letterkunde, dat jaar van zijn geboorte :
1855 schonk aan België Verhaeren, aan Nederland Van Looy, aan
Duitschland Heinrich Hart, aan Italië Giovanni Pascoli.
Onder die allen is Verhaeren de eenige wereldberoemde. En
toch zijn de anderen, elk voor hun volk, van grooter waarde en van
grooter beteekenis dan Verhaeren voor 't zijne.
Hoe dat komt ? De verklaring ligt in de volgende bladzijden.
Maar met een paar woorden kan alvast veel worden gezegd
Al die groote jaargenooten van hem zijn harmonische naturen, één
van denken en één van voelen, één in zichzelf, één het hun volk.
Wat een pracht in dit opzicht is Giovanni Pascoli ! Verhaeren
integendeel is een « problematische Natur » — naar Spielhagen's
eersten roman — gesplitst in zichzelf, gescheiden van zijn volk.
Verhaeren voelde Vlaamsch en dacht Brusselsch. Wie
Brusselsch denkt, droomt Parijzisch, en dweept met expansion
mondiale, over Hollandsch Limburg en 't Groothertogdom heen.
Waartoe dat leidt als men met normaal burgerlijke gaven is
toegerust moet ik niet vertellen, wijl dit eens voor altijd in
O. Mirbeau's « La 628-E8 » werd geboekt.
Waartoe dat leidt als men Emile Verhaeren is ?
...Omstreeks den tijd toen het wonderkind in St. Amandsbij-Puurs op de lagere schoolbanken zat, zong een dichter uit
datzelfde dorpje afkomstig — o, maar een klein Vlaamsch
dichtertje — zijn liederen als telkens een les voor de jeugd :
Dietsch ! Wie vergeet er veur vreemde praal — ons Dietsch. —
Is de zot dan koning, de dwaze prins in den lande,
Dat men minacht des volken taal — ons Dietsch !
Graaft eenen put, o graven, om 't Dietsch te smoren,
Versmoren zal u altemaal - ons Dietsch
`!

Zoo sprak jan Ferguut... » Qu'est-ce qu'il dit ? vroeg Emile,
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want hij vatte 't niet. En men antwoordde --- men was Vlaamsche
buitenmensch, maar men was rijk : que c'étaient des flouskes.
En toch voelde die kleine zich
..., fils de cette race
Tenace
Qui vent, après avoir voulu,
Encore, encore, et encore plus.

Maar wat wilde en wilde hij dan ? Hij wist dat het kleine
Vlaanderen eenmaal groot was, dat het achterlijke Vlaanderen
eenmaal allen vooruit was, dat het zichzelf verknechtende
Vlaanderen eenmaal zichzelf heer en meester was. Of liever : hij
kende dat verleden uit zijn geschiedenisboek, maar dat heden kende
hij niet uit de werkelijkheid.
J'appris alors quel fier pays était la Flandre !
Et quels hommes, jadis, avaient fixé son sort,
En ces jours de btchers et de flammes, oú la cendre

Que dispersait le vent était celle des morts.
Je sus le nom des vieux martyrs farouches :
Et maintes fois, ivre, fervent, pleurant et fou,
En cachette, le soir, j'ai embrassé leur bouche,
Orde et rage, sur l'image à deux sous.
J'aurais voulu souffrir l'excès de leur torture,
Crier ma rage aussi et sangloter vers eux,
Les clairs, les exaltés, les dompteurs d'aventures,
Les arracheurs de foudre aux mains de Philippe deux.
Ou bien encore c'étaient les communes splendides,
Les révoltes roulant sur le payé de Gand,
Chocs après chocs, leurs ouragans ;
C'étaient les tisserands et les foulons sordides,
Mordant les rois, comme des chiens ardents,
Et leur laissant aux, mains la trace de leurs dents.
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C'étaient de grands remous de vie armée
Qui s'apaisaient dans le soleil,
Quand les beffrois sonnaient la joie et le réveil
Sur les foules désopprimées.

.

C'était tout le passé : sang et or, fièvre et feu !
C'était le galop blanc des hautaines victoires,
Criant, dans le tumulte et dans l'effroi, leurs vceux
De l'un à l'autre bout du monde et de l'histoire.

Heel het oude, groote Vlaanderen hing daar te schitteren vóör
zijn jongensoogen. Hij bleef er op staren zijn leven lang, met den
weerglans ervan in zijn gefascineerden vlammenblik. Hij zag het als
niet één.
Dat Vlaanderen sprak later tot hem ; het riep hem in zijn
ooren met al de stemmen, die stijgen uit dezen grond, gezwollen
van rassig-rijke sappen en van o zoo gulzig geslorpt eigen bloed :
Spreek uw taal, schrijf uw taal, lach met uw Beulemansche suikertanterij, ga niet naar St. Louis, ga nog minder naar Ste Barbe,
pak in uw pootige Leuvensche studentenvuisten de vaan, die
Rodenbach's veelte handen ontvalt, en, Vlaamsche jongen van
St. Amands, loop niet te verbrusselen achter Max Waller.
Verhaeren hoorde niet, Verhaeren was en bleef stokkedoof.
Verhaeren keek zich een Vlaamsche roes op 't verleden. Verhaeren
roerde niet bij de kreten van 't heden om zijn groote hulp...
'k Heb weleens gedacht dat de grootste antithese-dichter na
Victor Hugo, de man die, naast de bloote borsten en billen van
de « Flamandes », de Trappisten-gestalten van 't sublieme Forges
heeft opgezet, zijn heele dichterschap voedde met die ééne,
onuitputtelijk rijke tegenstelling van den Vlaamschen roem en de
Vlaamsche ruïne... maar dit vermoeden zal wel wezen een
flamingantische boosheid van mij. Toch valt mathematisch te
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becijferen dat de lichtende ellipsis van Verhaeren's genie zwaait
om de beide foca : het Vlaanderen van 1302, van Artevelde en van
Rubens ; en het Vlaanderen op wiens verlaten kermissen de dichter
dansen ziet
trois pauvres vieux avec trois vieilles...
De dertigjarige heeft, zooals men weet, een lange, vreeselijke
crisis doorgemaakt. Gelijk zooveel anderen die geteekend zijn. Toch
niet : Die tien jaren worsteling van dezen modernen Jacob met zijn
engel — die, helaas, geen Vlaamsche bewaarengel was — zijn nog
maar zeer oppervlakkig onderzocht. En degenen, die er meer van
weten konden, en die toch wel te spreken vermochten zonder op
te halen van privaat-aangelegenheden, steeds behoorend tot de
ongezonde zone der literatuur, hebben ons tot heden niets verklaard
van het vreemde feit, dat Verhaeren al den tijd van het « Londres
noir qui trainait en lui » over heel Europa zijn dierbare Schelde
en zijn dierbaren dorpstoren ontvluchtte, gelijk hij zijn geloof en
zip n volk was ontloopen.

Hier ligt een raadsel, bijna zeker een tragisch raadsel.
Zeker weten wij iets. Wij weten dat hij zijn geloof, kinderlijk
vroom tot zijn jongelingsjaren, en studentikoos-strijdhaftig te
Leuven, verloor te Brussel. Dat zal wel niet geweest zijn door al
te drukke bezoeken aan Ste Goedele. Maar hierop gaan we verder
niet in, wijl dit geval van duizenden, die de wereld te pakken krijgt,
niet behoort tot het meer speciale van 't Verhaeren-problema.
De kern van dit problema is de vraag — ik herhaal ze — hoe
deze Vlaamsche dichter, die zijn taal heeft verloren in de jaren
zijner kinderlijke onbewustheid, die taal niet heeft teruggevonden
in 't bewuste, geniaal- Vlaamsch besef van zijn zending ; en, kort
en klaar, een Franskiljon is geweest.
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Misschien is al heel wat verklaard, als we, recht op den man
af, de waarheid durven zeggen, die toch velen zeer duidelijk zien,
maar ze liever verzwijgen uit, wat weet ik, een zeker sympathisch
meevoelen met de mode der dithyrambische grootspraak over
Verhaeren's genie.
We durven meenen dat dit genie nooit geharmonieerd is
geweest : noch v•ór noch na de crisis. Wij bedoelen hier de hoogste
harmonie, tusschen geest en gemoed, die eigenlijk met « temperament » — zij dit nu zacht of woest —• niet zooveel heeft te maken.
Daar zooeven nog heeft men in onze Senaatzaal Verhaeren een
zeldzaam groot denker geprezen. Welnu, met hoe gladgestrekener
verzekering dit officieel wordt bevestigd, des te komischer doet
het aan.
Verhaeren was niet enkel geen denker in dien begenadigden
zin, die de grootste dichters maakt tot « prophets of mankind ».
Verhaeren was zelfs niet een denker van Hugo's gehalte, met wien
men hem zoo graag vergeleek. Verhaeren was als denker noch meer
noch minder dan — 't is nu de derde maal dat hier Brussel te pas
komt -- dan een doorsnee-Lambicman.
Aan studie heeft Verhaeren zeer schaars gedaan. Ook niet in
zijn studententijd. Dat beduidt eigenlijk minder. Maar het onbegrijpelijke is dat deze gepatenteerde zanger van den « vooruitgang »
en van de « wetenschap » zijn leven heeft geleefd zonder eenig
begrip van wat eigenlijk vooruitgang of wetenschap is. Voor het
hoogere in 't menschelijk streven, voor het diepere in 't menschelijk
vorschen, stond hij primitief-onbeholpen daar. Ik bid u, leg zijn
werk een inaast dat van Robert Browning of Sully Prudhomme of
Thomas Mann of Cyr. Verschaeve neemaar, voor den « denker »
Verhaeren schiet ge in een schaterlach.
Geen spoor in zijn werk van kennismaking met om 't even welk
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groot wijsgeer uit den ouden of den nieuwen tijd ; geen enkele
poging om door de zuiver-stoffelijke verschijnselen heen het raadsel
van 't Wezen te achterhalen ; geen behoefte hoegenaamd om 's levens
toevalligheden te brengen onder het licht van een hooger beschikking,
waaruit stralen komt én een vaste Voorzienigheid én de vrijheid
van 's menschen wil ; geen begrip evenmin van een tegenovergestelde
houding, gekweekt door de wijsheid van een fatalistische wijsbegeerte, die naar vermogen zocht maar niet vond ; nooit eens een
inspanning om de vraag op te lossen van 't ontzaglijk waarom,
dat de beide werelden beheerscht, die binnen ons en die buiten.
Maar een doorloopend naïeve bewondering voor de prestaties der
natuurwetenschap, een kinderlijk in-de-handen-geklap bij de reuzenrarekiek der moderne technische uitvindingen, voor hem het laatste
woord van de schepping. Vanwege dezen groote, die toch wist wat
het cor irrequietum beduidt, al even onverklaarbaar als het treurige
feit dat de prachtigste vizionnair in de geschiedenis der Vlaamsche

glorie niet bij machte was zijn hersenen te drillen naar de eenvoudigste practische « philosophie de l'histoire » desaangaande.
En zelfs binnen den schamelen gedachtenkring van zijn
stokpaardjes-stellingen heeft deze thesis-dichter van de grootstad
geen 't minste geluk gehad :
Overal gelijkgezinde Europeëers in de « villes tentaculaires » ;
geen oorlog meer mogelijk ; de menschelijke broederschap in
eeuwigen vrede verzekerd onder den jubelzang van het « admirezvous les uns les autres » ;
de groothandel de nieuwe messias ; de geldmagnaten zijn
apostelen ; de beurzen en banken zijn kerken ;
het platteland versleten en vergeten ; de menschelijke bijenkorven de modelmaatschappijen der toekomst ;
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't geloof in de machine en in de techniek het eenige dogma
voortaan.
Zoo meende deze « denker », die terloops een paar bladzijden
over Haeckel's monisme had gelezen, en die zich dan moe verklaarde,
« lassé de textes et de gloses ».
Zoo dacht hij der menschen hoogste zending te mogen leggen
in het economisch ideaal van een driedubbel--socialistischinternationaliseerend--pantof fel--renteniertje.
Z6o verwarde hij de Fransche « terre qui meurt » met zijn
gezond Vlaamsch boerenland, juist op 't oogenblik toen de Belgische
Staat zich het landbouwbedrijf voorgoed begon aan te trekken, en
toen de Boerenbond aan 't bloeien ging over 't heele land. Nooit
hadden we beter uitslagen van « intensieve cultuur », nooit hadden
we een rijkeren veestapel, dan toen Verhaeren onze akkers verlaten,
onze schuren en stallen ledig vond. Enkel constateerden de Rijksverslaggevers een vermindering in Vlaanderen van schapen en ezels.
Wat op zichzelf toch veeleer verblijdend was !
Het kaartenhuis van dezen mondialen toekomst-paedagoog valt
overhoop onder één zuchtje van Förster : ... « En er zijn er
duizenden geweest en er zijn er heden ten dage nog velen, die zonder
persoonlijk levensgenot, dagelijks ten koste van zwaren, opofferenden
arbeid de wereld der menschelijke samenleving georganiseerd en in
nieuwe banen geleid hebben. Is daarmee echter ook gezegd, dat de
ontzaggelijke rijkdommen, die onder de medewerking van deze ideale
krachten werden geschapen, nu ook werkelijk een zegen voor de
menschheid zijn geworden en niet veeleer in de eerste plaats een
groote verleiding tot het practische materialisme en tot den ondergang van den geest in gemakzucht en genietingen ? En wanneer, op
de hoogten van den geestelijken arbeid, het worstelen om nieuwe
kennis hooge verschijningen van onzelfzuchtige toewijding in het
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leven roept, is daarmee zonder meer dan ook gezegd, dat nu ook
het bezit van deze kennis met hare zelfgenoegzaamheid, hare
geweldige verzoeking tot hoogmoed en hare onophoudelijke openstelling van nieuwe bronnen van genot, in de breede scharen der
menschheid een waarborg van echte beschaving en ontwikkeling zal
worden ? Wanneer de mijnwerker met levensgevaar goud haalt uit
de duistere schacht der aarde, is daarmee ook gezegd, dat dit goud
op de aarde zelf dienstbaar gemaakt wordt aan het hoogere leven
der ziel ? Deze vragen stellen is hetzelfde als ze beantwoorden. En
zien wij tegenwoordig niet, hoe de vloed van de niets ontziende
genotzucht hoe langer hoe hooger stijgt, ook in de kringen van den
geestelijk-technischen arbeid en hem tracht mee te sleepen met de
steeds toenemende karakterloosheid, en hoe deze gansche opvatting
van het leven en de gansche wereldbeschouwing van het genot
geleidelijk en overal stoffelijke motieven in de plaats van de ideale
toewijding tracht te stellen ?
« Hoe kunnen wij in zulk een tijd trouw blijven aan een hooger
leven ? zult ge mij vragen. ik antwoord : Slechts door de oogen
open te houden voor den omvang van het gevaar en nooit tot een
afgodendienst van het bloote weten en kunnen te vervallen en
daardoor het hoogste en belangrijkste, de staling van het karakter,
te vergeten.
Glimlacht nimmer om de verheven pogingen van vroegere
menschen, om door vrijwillige armoede dien rommel der gemakken
en behoeften te ontvlieden, die zoo dikwijls met den zedelijken dood
eindigt, of door heldhaftigen strijd de zinsbegoochelingen en hartstochten te onderwerpen, die ons zoo vaak onze beste voornemens
bedriegen ! » (1)
(1) Uit zijn rede :

4

Die Gefahre der technischen Kultur ».
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Toen kwam Augustus 1914. Toen kwamen nog maanden, nog
jaren. Een éénige gelegenheid voor Verhaeren om a denker » te
blijken... Niet alleen was van meet af de dichter dood, ondanks
de drie bundels die nog volgen moesten ; maar satanische zwartheid
aan den eenen kant, engelachtige blankheid aan den anderen was
't evangelie van dezen heraut der volkeren, die nooit heeft vermoed
dat daar, onder de hoof doorzaken der ramp, naast de brutale
Duitsche brooddronkenheid, lag... de cynische Fransche kinderbeperking.
Nu, er zijn meer « denkers » die 'k niet begrijp. En om nog
iets tusschen haakjes te zeggen : hoe uitverkorenen, met hooge
geestelijke verantwoordelijkheid, binnen Vlaamsch België in éen
adem kunnen ijveren voor het Fransch en voor het veelvuldig
moederschap, dat gaat mijn simpel Wachtebeeksch boerenverstand
zeven elleboogmaten te boven.

II.
Geen nood nochtans. Ondanks dit alles, en nog veel meer,
voel ik mijn bewondering voor Verhaeren zoo echt en zoo hecht
als de beste. Want gelukkig zijn vorm en inhoud niet zoodanig één
als dit onze nieuwe gidsers doceerden. Ik bewonder Verhaeren om
het vormelijke van zijn kunst, om zijn geestdrift, om zijn verbeelding,
om zijn rythme.
Zijn geweldige passie, hoe verkeerd-gericht ook de losbranding,
is een zeldzame schoonheid. Deze geestelijke Vesuvius houdt
prachtvertooningen, en spuwt de diepste beroeringen van zijn
binnenste uit in gloeiboeketten van wilde lyriek, die al uw redeneeringen plots met verlamming slaan, en u daar planten stom van
bewonderende ontzetting.
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Wat een oergrootmenschelijke, edelschoone vlammenpracht,
uitgulpend in die « Multiple Splendeur », in die « Forces tumultueuses », in die « Rythmes souverains ».
't Was Viélé Grif fin, geloof ik, die 't jammer vond dat de ziel
van Verhaeren aan een verkeerd adres was beland, en dat ze niet
was gaan huizen, buiten het menschdom, waar geen maatschappij
de losvierende krachten belemmert wat een pracht van een steppenhengst zou hij niet zijn geweest ! 'k Voel me integendeel blij-verrukt,
dat zulk een verschijning onder ons heeft gewoond, en dat een
menschenkind, in onzen bloedarmen, neurasthenischen tijd, zulke
tochtig-gezonde ritten heeft uitgehaald, hals over kop, of, och ja,
veelal zonder kop, met het hart alleen, een hart als een vliegend
orkaan.

Zelfs ethisch is er iets heerlijks in dezen Centaurus van
hollenden hartstocht, althans in de verschijning op zichzelf ; 'k heb
het immers over den vorm. Verhaeren had als weinigen de gave
om te bewonderen. Hoe kinderachtig-naief, of hoe burgerlijk-dom,
of hoe socialistisch-partijdig, hij die gave ook vergooide. Die gave
was er als bij niet één onzer hedendaagsche grooten.
En diep zat ze in hem. In zijn groot-dichterschap was geen
plaats voor kritiek. Zoo komt het dat hij niet enkel zong, maar
vooral bezong. Hij had zijn massa onderwerpen, zoogoed als de
meest verstokte dichter der oude school. Dat moest zoo ; dat was
mede een uiting van zijn altruisme. Want, neen, hij was geen egoist,
geen egotist, geen egocentisch uitzinger van ik.
En, o wonder, de likkers en flikkers van subjectivistische godenen duivelssonnetten, die elk « onderwerp » hun handschoen in
't gezicht hadden geslingerd, kwamen eensgezind den hardnekkigen
bedichter van onderwerpen-almaar-door als den besten onder hen
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allen vereeren en hem huldigen als den meesterzanger van het huidig
Europa !
Verhaeren, die geen denker was, maar die toch in dezen bleef
beschikken over de logica van een goeien Vlaamschen jongen, las
de dichterlijke peuteraars hun lesje als volgt : Alles wel, mijn lieve
collegaatjes, gij dicht van uw liefste, en dat die u genoeg is, maar
in werkelijkheid jaagt ge naar hooge honoraria voor uw verliefde
verzuchtingen ; welnu, ik zal bezingen het geld. Gij reikhalst naar
een hutje in 't woud om u zelf te zijn, en ge verdringt malkander
in 't moderne comfort van de grootstad welnu, ik zal ze bezingen,
die grootstad, in haar schijn en haar wezen, haar electrisch licht.geschitter en haar Egyptische duisternissen, haar verblindende
uitstallingen en haar akelige verborgenheden, haar babelsche
tartingen van den hemel, en haar babylonsche verwarringen van deze

aarde. Ge bezwijmt in aanbidding voor de transcendentale godheid
in u, en ge smacht om uw lijfje mee te laten genieten al de luxusr
verfijningen, door de nieuwste uitvindingen van de stof felijkste der
wetenschappen gebracht ; welnu ik zal ze bezingen uw bars en uw
restaurants, uw bazars en uw grill-rooms, uw « trains-éclairs » en
uw « titanics ».
En hij bezong op een éenige wijze , forschiger, heftiger,
schitterender dan zijn beide mededingers Walt Whitman en Richard
Dehmel.
Met zijn weergaloos beeldend vermogen heeft hij onze wereld
van techniek en mechanica opgetild als ' een Atlas, en ze overgestort
in het rijk der apocalyptisch-vizionnaire phantasmata.
En toch kon hij zingen ook : Want deze mystieker der « Villes
tentaculaires » was tevens een lyricus in den meest verfijnden
tachtiger zin. Maar dan als aanbidder, niet van de vrouw, maar van
zijn vrouw. Weer eens een ethische kracht bij Verhaeren ! En
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driedubbele hulde aan dat heerlijke drieluik : « Les Heures claires »,
« Les heures d'après-midi » en « Les Heures du soir ». In deze
drie zachte bundeltjes kwam, onder de reine streeling, zijn geweldig
hart tot bedaren. En, al gaat hij ook tot zijn vrouw met die voor
ieder fijnvoelende zoo stuitende biecht, hier slinkt het groot-stedelijk
vizioenengelaai tot een weldoend vestalenvlammetje, dat nooit wordt
gedoofd. Want gedrenkt is 't in 't fluidum van de herinnering, hoe
verheidenscht soms ook, aan den christelijk-heiligen band.
Maar mijn hoogste bewondering voor Verhaeren gaat toch
steeds naar 't meest uiterlijke, 't meest stoffelijke, en toch terzelfder
tijd het meest geheimzinnige van zijn dichterschap : het rythme.
Het rythme : dat is boven alles het Verhaeren-wonder. Een
kosmische ontplooiing van grootheid. De dans der sterren binnen
het uitspansel van een menschenziel. Maar dan ook dat uitspansel
doorschoten met kometenritten, bij wier wilde dartelingen men zijn
hart vasthoudt voor zooveel dreigementen van botsing, elk op zichzelf
weer een heelallieke virtuozentoer. Want tot feitelijke botsingen komt

het zelden of nooit, tenzij met die arme Fransche grammatica, die
daar te zweven hangt als een oude maan-ruïne, of in duizend
asteroïden-gruizelementen het zonnestelsel doorzwirrelt.
Wat werd er sinds jaren gevochten door de beide Europeesche
kampen om den Vlaming Verhaeren öf bij de Germanen öf bij de
Latijnen in te lijven. Duitschland, eigenlijk de groote verkondiger
van Verhaeren's faam, vond hem niet enkel pan-Duitsch van aanleg
en streven, maar het rythme van dezen dichter met bijna mirakuleuzen
plof stootera-klank en ideaal-chromatisch accent is wel inderdaad de
volkomenste uitdrukking in de menschenstem van 't Germaansch
emotieve wezen. En Frankrijk op zijn beurt zou natuurlijk ongraag
den roem hebben gemist van een aangenomen zoon, die uit eigen
beweging tot haar was gekomen. Want hoezeer ook telkens uit dien
poetischen lavastroom de boliden opsprongen vlak in 't gezicht van
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academiekers en taal-professoren, Verhaeren's woord moest toch
komen staan onder de rubriceering van een taal, die nu eenmaal door
hemzelf a Fransch » werd geheeten.
Geen enkel dichter wellicht heeft in de mate van Verhaeren
het genie van het zuiver physiologisch rythme bezeten, zooals onze
Nederlanders dit nu eindelijk ook, dank zij Kloos, maar in grootere
mate Pater Van Ginneken, leeren begrijpen. Rythme, niets anders
eigenlijk dan 't levenstij der organische wezens, de ebbe en de vloed
van de levenstochten in hun zin voor behoud en bestendiging. Bij
ons, menschen, de schakeeringen van den harteklop, al naar gelang
de aandoeningen van arbeid of rust, van kommer of welbehagen,
van vreugd of verdriet, van kalmte of gejaagdheid, van jubel of
toorn, van prostratie of extase. Tactnuanceeringen van 't pulseerende
bloed, onder al die verschillende ontroeringen, gevend hun tempo
aan de ademhaling. En dichter is hij die de klanken van zijn taal
op die innerlijke deiningen voelt meegolven, en daarin vermag te
laten bezinken heel het gedachten- en gevoelsleven van den hoogeren
mensch, zoo spontaan als dit voor kreten van blijdschap of pijn bij
den wilde gebeurt.
Nu heeft geen poëzie, zou 'k meenen, dit rythme zoo oerkrachtigintens als Verhaeren's versrlibrisme. Anderzijds moet ik al dadelijk
toegeven dat geen enkel groot schepper het zich zoo makkelijk als
hij heeft gemaakt. Dante en Shakespeare, Milton en Browning,
Goethe en Heine en Hebbel, Sully Prudhomme en Guérin, en bij
ons Vondel en Potgieter en Gezelle en Van Suchtelen, hebben als
hooge gedachte-verkondigers hun rythme verintellectualiseerd door
hun wetenschappelijke studie of hun vrome mystiek, terwijl
Verhaeren nooit is uitgegroeid boven zijn kinderlijk-emotief gestel,
en aldus zijn weergaloozen physiologischen rythmen-rijkdom zoo
goed als onbeteugeld en tuchteloos heeft uitgestort ; behalve dan
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in die drie bundeltjes « à celle qui vit à mes cótés » ook drie
toonbeeldjes van verfijnde beschaving, die voorzeker in de andere
uitingen van Verhaeren's gemoed geen hoofdbestanddeel mag heeten.
,

Aldus werd Verhaeren over 't geheel de Michel Angelo van
't woord, met dit hoofdverschil, dat de reus der Sixtijnsche in zijn
somber-grootsch geloof niet enkel zijn heerlijkste ingeving vond,
maar ook een toevlucht voor de diepste behoeften van zijn ziel,
die Verhaeren bij zijn beminde vrouw heeft vastgelegd, met een
uitslag van betrekkelijke bevrediging voor iemand die zijn aspiraties
volstrekt tot het aardsch-vergankelijke te beperken verkiest.
Bij dit alles heeft het zeker zijn beteekenis dat het, naar mijn
inzicht, meest Verhaerensche van al 's dichters verzen een « MichelAnge » is, gezien met zelfportretteerende neigingen, die men
ontdekken zal als men eventjes rekening houdt met het daareven
aangestipt noodzakelijk onderscheid tusschen den grübelnden,
hemelzuchtigen pessimist en den gauwer gepaaiden aardschgeneigden optimist, die toch, door de intuitieve kracht van zijn

kunst, onder 't historische van 't beeld heel wat diepere symboliek
weet te steken :
Michel-Ange.

Quand Buonarotti dans la Sixtine entra,
Il demeura
Comme aux écoutes.
Puis son cell mesura la hauteur de la voute,
Et son pas le chemin de l'autel au portail.
I1 observa le jour versé par les fenêtres
Et comment it faudrait et dompter et soumettre
Les chevaux clairs et effrénés de son travail.
Puis it partit jusques au soir vers la campagne.
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Les lignes des vallons, les masses des montagnes
Peuplèrent son cerveau de leurs puissants contours.
Il surprenait dans les arbres noueux et lourds,
Que le vent rudoyait et ployait avec force,
Les tensions d'un dos ou les galbes d'un torse,
Ou l'élan vers le ciel de grands bras exaltés.
Si bien qu'en ces instants toute l'humanité
— Gestes, marches, repos, attitudes et poses —
Prenait pour lui l'aspect amplifié des choses.
I1 regagna la ville au tomber de la nuit,
Tour à tour glorieux et mécontent de lui,
Car aucune des visions qu'il avait eues
Ne s'était, à ses yeux apaisée en statue.
Le lendemain avant le soir,
Sa lourde humeur crevant en lui comme une grappe

De raisins noirs,
II partit tout à coup chercher querelle au pape.
« Pourquoi l'avoir choisi,
Lui, Michel-Ange, un statuaire ;
Et le forcer à peindre en du plátre durci
Une sainte légende au haut d'un sanctuaire ?
Sa Sixtine est obscure, et ses murs mal construits :
Le plus roux des soleils n'en chasse point la nuit
A quoi bon s'acharner sur un plafond funèbre
A colorer de l'ombre et dorer des ténèbres.
Et puis encor, quel búcheron lui fournirait
Le vaste bois pour un si large échafaudage ? »
Le pape répondit sans changer de visage :
« On abattra pour vous ma plus haute forét ».
Michel-Ange sortit et s'en alla dans Rome,
Hostile au pape, hostile au monde, hostile aux hommes,
Croyant heurter partout aux abords du palais
Mille ennemis qui le guettaient, groupés dans l'ombre,
Et qui raillaient déjà la violence sombre
Et la neuve grandeur de ¡'art qu'il préparait.
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Son sommeil ne fut plus qu'une énorme poussée
De gestes orageux à travers sa pensée :
Qu'il s'étendit, le soir, dans son lit, sur son dos,
Ses nerfs restaient brúlants jusque dans son repos ;
11 était frémissant toujours, comme une flèche
Qui touche une muraille et vibre dans la brèche.
Pour augmenter encor ses maux quotidiens
II s'angoissait des maux et des plaintes des siens ;
Son terrible cerveau semblait un incendie,
Pleins de feux ravageurs et de flammes brandies.
Mais plus son coeur souffrait,
Plus l'amertume ou la rancune y pénétrait,
Plus it se préparait à soi-même d'obstacles
Pour éloigner l'instant de foudre et de miracle
Qui tout à coup éclairerait tout son labeur,
Mieux it élaborait en son ame croyante
L'ceuvre sombre et flamboyante
Dont it portait en lui le triemphe et la peur.
Ce fut au temps de mai, quand sonnaient les matines,
Que Michel-Ange, enfin, rentra dans la Sixtine
Avec la force en son cerveau.
I1 avait ramassé son idée en faisceaux :
Des groupes nets et stirs, d'une ligne ample et fière,
Se mouvaient deviant lui dans l'égale lumière.
L'échafaudage était dressé si fermement
Qu'il aurait pu mener jusques au firmament.
Un grand jour lumineux se glissait sous la voute,
En épousait la courbe et la fleurissait toute.
Michel-Ange montait les échelles de bois,
Alerte, en enjambant trois degrés à la fois.
Une flamme nouvelle ardait sous sa paupière,
Ses doigts, là haut, palpaient et caressaient les pierres
Qu'il allait revêtir de gloire et de beauté.
Puis it redescendit d'un pas précipité
Et verrouilla, d'une main forte,
La porte.
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I1 se cloitra pendant des jours, des mois, des ans,
Farouche à maintenir l'orgueil et le mystère
Autour de son travail nombreux et solitaire ;
Chaque matin, it franchissait, au jour naissant,
De son même pas lourd, le seuil de la chapelle,
Et, comme un tácheron violent et muet,
Pendant que le soleil autour des murs tournait,
Il employait ses mains à leur oeuvre immortelle.
Déjà,
En douze pendentifs qu'il leur départagea,
Sept prophètes et cinq sybilles
Cherchaient à pénétrer de vieux livres obscurs,
Dont le texte immobile
Arrétait devant eux le mobile futur.
Le long d'une corniche aux arêtes carrées
De beaux corps lumineux se mouvaient hardiment,
Et leur torse ou leur dos peuplait l'entablement
De leur vigueur fleurie et de leur chair dorée.
Des couples d'enfants nus soutenaient des frontons,
Des guirlandes jetaient ci et là leurs festons,
Le long serpent d'airain sortait de sa caserne,
Judith se pavanait dans le sang d'Holopherne,
Goliath s'écroulait ainsi qu'un monument,
Et vers les cieux montait le supplice d'Aman.
Et sans erreurs, et sans ratures,
Et jour à jour, et sans repos,
L'oeuvre s'affermissait en sa pleine structure ;
Bientót
La Genèse règna au centre de la voute :
On y pouvait voir Dieu comme un lutteur qui joute
Avec le chaos sombre et la terre et les eaux ,•
La lune et le soleil marquaient d'un double sceau
Dans l'étendue ardente et nouvelle leur place.
Jéhovah bondissait et volait dans l'espace
Baigné par la lumière ou porté par le vent,
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Le ciel, la mer, les monts, tout paraissait vivant,
D'une force ample et lente, et dúment ordonnée ;
Devant son Créateur la belle Eve étonnée
Levait ses tendres mains et ployait le genou,
Tandis qu'Adam sentait le doigt du Dieu jaloux
Toucher ses doigts et l'appeler aux oeuvres grandes ;
Et Cain et Abel préparaient leurs offrandes ;
Et le démon devenu femme et tentateur
Ornait de ses seins lourds l'arbre dominateur ;
Et, sous les pampres d'or de son clos tributaire,
L'ivresse de Noë s'échouait sur le sol ;
Et le déluge noir épandait comme un vol
Ses larges ailes d'eau sur les bois et la terre.
Dans ce travail géant, que seul it acheva,
Michel-Ange brülait du feu de Jéhovah ;
Un art surélevé jaillit de sa cervelle ;
Le plafond fut peuplé d'une race nouvelle
D'êtres majestueux, violents et pensifs.
Son génie éclatait, austère et convulsif,
Comme celui de Dante ou de Savonarole.
Les bouches qu'il ouvrait disaient d'autres paroles,
Les yeux qu'il éclairait voyaient d'autres destins,
Sous les fronts relevés, dans les torses hautains,
Grondait et palpitait sa grande ame profonde ;
II recréait, selon son coeur, l'homme et le monde
Si magnifiquement, qu'aujourd'hui, pour tous ceux,
Que hantent les splendeurs et les gloires latines,
I1 a fixé, sur la voute de la Sixtine,
Son geste tout puissant dans le geste de Dieu.
Ce fut par un jour frais d'autómne,
Que l'on apprit enfin
Que le travail dans la chapelle avait pris fin
Et que l'ceuvre était bonne.
La louange monta comme un flux de la mer
Avec sa vague ardente et son grondement clair.
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Mais Jules deux, le pape, hésitant á conclure,
Son silence fit mal ainsi qu'une brülure,
Et le peintre s'enfuit vers son isolement.
I1 rentra, comme heureux, en son ancien tourment,
Et la rage et l'orgueil, et leur tristesse éírange
Et le soupcon mal ref rené
Se remirent à déchalner
Leur tragique ouragan à travers Michel-Ange.

Zoo is dan deze wezenlijk groote Verhaeren geworden de
Europeesche dichter van zijn tijd (1) . Maar dit --- laat mij nu
aansluiten bij mijn inleiding, dit is het hoogste niet. Dit is, bij
nader toezien, het werk van de mode onder de wereldwijzen die
ook wel eens verzen lezen ; de roem, zoo spoedig gebracht aan dezen
jongen van St. Amands-•bij-Puurs, dank zij de toevalligheid van
't gebruik eener groote taal, die hem bij contante betaling het volle
mondaine bedrag van zijn faam heeft gewaarborgd ; maar die tevens
in de linguistiek het eenerzijds pijnlijk en anderzijds bijna komisch
geval Verhaeren heeft gesteld. Het geval immers van « le plus grand
des poètes qui ne sait pas la langue ».
Heeft de Fransche geestigheid niet bij herhaling naar een
Fransche vertaling gevraagd van Verhaeren ? Had de hedendaagsche
wellevendheid jegens de hoogstbegaafden het aan de salons niet
anders geleerd, wellicht hadden we aan Verhaeren een heruitgave
beleefd van het hoftooneeltje uit de Middeleeuwen ten koste van
Gilles de Mons -- en hadden de dames aan Emile den rug
toegekeerd.
(1) In dit laatste gedeelte van 't opstel is hier en daar een zin
opgenomen uit het stuk, dat ik lag Verhaeren's overlijden plaatste in
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Maar 't is voor heden genoeg te getuigen wat een jammer het
is voor ons, dezen onzen Samson door eigen verblinding in het land
der Philistijnen te zien... Philistijnen, pardon, zonder een zweem
van onderschatting voor een volk, dat in de geschiedenis der beschaving vooraan staat, en dat, binnen zijn rechtmatige, stoffelijke en
geestelijke grenzen, de hulde verdient van al wie beseft wat intellectueele goederen waard zijn voor 't menschdom.
,

Uit de Romaansche beschaving te halen wat we hebben moeten,
zal ons nooit kunnen schaden, integendeel. Als we maar blijven
kernvast Germaansch, aard en taal getrouw. Al onze grooten deden
't ons voor : van Vondel tot : Ibsen. En, als volk, is daar juist het
grootste Germaansche volk ons ten voorbeeld : het Engelsch.
En verder aanvaarden we wat zeer goed te aanvaarden is :
nl. dat menschen van wetenschap hun baanbrekend werk in een
wereldtaal voorbrengen. Als, ze maar niet vergeten dat èn onderwijs
én wetenschappelijke vulgarisatie er moeten zijn ten bate van 't volk.
En dat die, 't zij 'door 't levend woord, 't zij met de pen, in de
taal van 't volk gebeuren moeten, wil op straffe van verval van dat
volk, de band niet worden gebroken tusschen leiders en volgers.
Maar verkiezen nu, ten gerieve van den vooruitgang der wetenschap
en het rassche bekendmaken van gedane ontdekkingen ten bate van
't menschdom, de geleerden, behoorend tot kleinere volkeren, een
grootere taal te gebruiken, dat dan toch die grootere taal er ééne
zij van de groep, waartoe hun eigen taal behoort. Dat is de weg
gewezen door de natuur, door 't gezond verstand, en door de goede
zeden, die u opleggen uw tijd niet ijdellijk te verspillen. Dan is 't ook
aangeduid welke wereldtalen de Vlaamsche pionieren der wetenschap
moeten kiezen. Onder hun eigen Germaansche talen hebben ze de
royale keuze tusschen twee : de eene, sinds honderd jaar de geijkte
taal van de wetenschap ; de andere, die feitelijk verreweg over
259

onzen aardbol het meest wordt gebruikt, en dan ook meer en meer,
bij alle menschen van inzicht en goeden wil, als de wereldtaal geldt.
Kinderspel is 't voor ons die beide talen aan te leeren ; terwijl
anderzijds een « union sacrée » waarvan geen mensch te goeder
trouw iets anders begrijpt `dan dat ze er is voor de brandkastbescherming, ons verplicht, de beste jaren onzer jeugd te verknoeien
in geestesgezwoeg aan een groote taal die, warempel niet door onze
schuld, van haar eersten rang voor een eeuw tot den vijfden rang
is vervallen, en die taal dan nog te verbeulemanschen met geen
anderen uitslag voor de beschaving, dan dat ieder van ons item
zoovele leerjaren verloren tijd heeft te boeken, en intusschen Parijs
heeft helpen voorzien van een steeds aangroeiende dosis humor ten
koste van het « belge comme une oie ».
Kom, hoe gauwer de volkeren-zielkunde, die ongenadig haar
gang gaat, gesteund op Recht en op Wetenschap, het wint van
weetnietige politieke beunhazerij, die bij ons haar luilekkerland heeft,
des te beter voor België, en voor de éenige wijze waarop het eenmaal
een vaderland worden kan.
Maar laten we daarover zwijgen voorloopig. Het geldt hier
immers, wijl 't over Verhaeren gaat, niet de wetenschap, maar de
kunst. En hier staan de zaken heel anders. Een dichter die zelf
niet voelt dat hij moet spreken in zijn eigen taal, heeft een tare in
zijn dichterschap, dat overigens in een vreemde taal nooit kan
komen tot zijn volle recht. Een dichter, die de taal verzaakt van
zijn volk, pleegt zonde tegen de natuur. En onmeedoogend zal die
natuur zich wreken. De dichter, uitzegger van ons diepste menschen.
wezen, hij, de stem van zijn ras, gehecht aan zijn volk met de
duizend vezelen van zijn grooter en rijker hart, begaat heiligschennis,
zoo hij breekt de eenheid van zijn volk en zijn taal.
Het oogsten van eigen roem voor den kunstenaar is een ijdelheid,
.
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die hier nog minder dan elders iets beteekent of vergoelijkt. De
dichter is het eigendom van het volk dat hem zoogde. En de roem ?
Wel, die komt vanzelf voor hem die 't verdient : Hij kwam voor
Tegnér, voor Ibsen, voor Bjornson, voor Strindberg, voor Jacobsen,
voor Lagerlóf, voor Jorgensen, voor Mistral, voor Verdaguer, voor
Conscience, voor Gezelle, voor Bosboom-Toussaint, voor Streuvels,
voor Van Eeden, voor Couperus, voor Timmermans. Beurt om beurt
krijgen ze, in hun kleine taal, 't huldebezoek van de grootere zusters.
En hij die om grooteren roem zijn kleine taal verzaakt pleegt
wat anders verraad dan 't geen onder zeker gesternte schitterend
van o-weeërs-goud, 't zij Duitsch 't zij Haversch, thans « verraad »
wordt gescholden.
Een troost biedt ons, in dezen, Emile Verhaeren. Hij is niet
zonder meer, met zijn rug naar zijn Vlaamsche volk, verhuisd naar
Parijs om er zijn ijdelheid te gaan uitzonnen, lijk dit zooveel anderen
deden. Voor hem was Parijs ook de tinne, de geestelijke Eif fel-toren,
vanwaar hij, de bazuiner, urbi et orbi, de grootheid verkondigde van
dat oude Vlaanderen, dat, voor hem, de « viile lumière », die niks
geen heugenis heeft van 1302, wist te liggen ginder ergens « dans
un coin teuton aux confins de la Belgique ».
Dat heeft Verhaeren gedaan, onverdroten, tot af was het werk
van zijn ouderen dag ; de vij f deelige encyclopedie van « 'route la
Flandre ». Als niet één heeft hij 't Vlaamsche verleden in apotheose
gezet. Als niet één heeft hij zijn poëzie doorzinderd met het lijden
en het heimwee van zijn vervallen volk.

Nog eens, wat jammer dat deze dichter niet een beetje meer
denker mocht zijn, dat deze ziener in zijn groot-dichterschap niet
heeft gevonden de profeten-gave, die langs eigen taal en eigen
zelfstandigheid den weg ter opstanding wijst.
Deze Chantecler, die den zonsondergang der oude Vlaamsche
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glorie verheerlijkte, was van zijn geboortegrond heen, en vruchteloos
voor hem begon hier 't Oosten te gloren, en te stralen van een
nieuw ochtendrood dat, was hij gebleven onder ons, hem had doen
canteclaren van Vlaanderen's opstanding in dezelfde onsterfelijkheid
waarin thans te pralen staat zijn :
Flandre des aiëux morts
Avec la terre aimée entre leurs dents ardentes ;
Pays de fruste orgueil ou de rage mordante,
Dès qu'on barre ta vie ou qu'on touche à ton sort ;
Pays de labours verts autour de blancs villages ;
Pays de goings boudeurs et de fronts redoutés ;
Pays de patiente et sourde volonté ;
Pays de fête rouge ou de pale silence ;
Clos de tranquillité on champs de violence,
Tu te darden dans tes beffrois et dans tes tours
Comme en un cri géant vers l'inconnu des jours !
Chaque brique, chaque moellon ou chaque pierre
Renferme un peu de ta douleur héréditaire
Ou de ta joie éparse aux Ages de grandeur ;
Tours de longs deuils passés ou beffrois de splendeur,
Vous êtes des témoins dont nul ne se délivre ;
Votre ombre est là, sur mes pensers et sur mes livres,
Sur mes gestes nouant ma vie avec sa mort.
Oh ! que mon coeur toujours reste avec vous d'accord !
Qu'il puise en vous l'orgueil et la fermeté haute,
Tours debout près des flots, tours debout près des cotes,
Et que tous ceux qui s'en viennent des pays clairs
Que brfle le soleil, à l'autre bout des mers,
Sachent, rien qu'en longeant nos grèves taciturnes,
Rien qu'en posant le pied sur notre sol glacé,
Quel vieux peuple rugueux vous leur symbolisez,
Vous les tours de Nieuport, 1de Lisweghe et de Fumes ! ...
^

Heeft hi; niets vermoed, Verhaeren-Chantecler voor zijn dood
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Gelezen en gezien had hij toch van dien anderen Chantecler, die
't geheim van zijn dichterschap aan Faisane verklapte.
« Faisane », daar zit het hem. Trouw te blijven aan den bodem,
eén te zijn met den moedergrond. Kijk zoo, K Faisane », gelijk een
Franschman dat voelt voor zijn Fransche aarde, en gelijk een
Vlaming dat voor zijn Vlaamsche niet voelen mag :
Je ne chante jamais que lorsque mes huit griffes
Ont trouvé, sarclant l'herbe et chassant les cailloux,
La place oii je parviens jusqu'au tuf noir et doux !
Alors, mis en contact avec la bonne terre,
Je chante l... et c'est déjà la moitié du mystère,
Faisane, la moitié du secret de mon chant...
Qui n'est pas de ces chants qu'on chante en les cherchant,
Mais qu'on recoit du sol natal comme une sève !
Et l'heure oü cette sève, en moi, surtout, s'élève,
L'heure oii j'ai du génie, enfin, oii j'en suis súr,
C'est l'heure oú l'aube hésite au bord du ciel obscur.
Alors, plein d'un frisson de feuilles et de tiges,
Qui se prolonge jusqu'au bout de mes rémiges,
Je me sens nécessaire, et j'accentue encor
Ma cambrure de trompe et ma courbe de cor ;
La terre parle en moi comme dans une conque ;
Le porte-voix en quelque sorte officiel
Par qui le cri du sol s'échappe vers le ciel ! (1)

Is daar inkeer gekomen bij dezen zanger der Vlaamsche
moederaarde ? Bij den Scheldezoon wiens laatste wensch was :
Le jour que m'abattra le sort
C'est dans ton sol, c'est sur tes bonds,
Qu'on cachera mon corps
Pour te sentir, méme à travers la mort, encor.

Ik weet het niet.
(1) Rostand : « Chantecler ), acte 2.
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Maar, naar zijn bede, zullen we Verhaeren begraven in zijn
Vlaamsche Scheldedorp. De vadergrond zal hem ontvangen, met
open armen, hem den grootsten der verloren zonen. En 't zal er
goed rusten zijn voor den zanger der Vlaamsche godenschemering.
Goed rusten ja, maar dan ook eindelijk — rustig nadenken ;
want onze Vlaamsche hemel zal welven over dat graf, en onze
Vlaamsche aarde zal bloeien er over, beide met glansen, in hun
nieuwe jeugd zoo heerlijk als de oude. En zijn « sauvage et bel
Escaut » zal phosforesceeren, in 't Vlaamsch, van zijn genie, en
kondschap dragen naar de wereldzee, van een heropgestaan volk.
Hij zal ze voelen stijgen, de sappen van dezen grond, trillend van
nieuwe bezieling, en door zijn grafstede heen zal hij voelen stuwen
t herboren leven van den ouden Vlaamschen schoot. En opschieten
zal 't in de lucht die thans over heel 'Vlaanderen vaart, de eenige
lucht, waarin 't gedijen kan : de eigen Vlaamsche, doorschoten van
't besef der eigenwaarde, die 't uitroept overheen alle geraas en
geschreeuw : Hier leeft en wil leven voortaan een eigen volk zijn
ei y en leven in zijn eigen taal.

Antwerpen, 20-21 januari 1920.
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