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zonder instemming met deze belijdenis door de lezers ter
hand werden genomen en hij aldus zelve licht moge werpen
op hetgeen voor velen in hem duister bleef.
De uitgave geschiedt in chronologische volgorde (met weglating van slechts enkele artikels), volgens de lijst door den [-leer
A. Gildemeester opgesteld en in Prof. S. A. Naber's «Pierson
Herdacht » opgenonien. Manuscripten door A. Pierson zelf
niet voor den druk gereed gemaakt, zijn in deze uitgave niet
te verwachten. 'Schrijvers herhaald uitgesproken afkeuring ,
waar het gold lets het licht te doen zien Mat niet daarvoor
bestemd was, tveerhield ons o. a. de uitvoerig bewerkte
colleges over zijne Oostersche refs op te nemen. De stukken
« Over Hegels estheti.sch Beginsel », en « Kunst het aangewezen strijdperk der geesten in onze eeuw », vroeger niet
uitgekomen, zien in dezen Bundel het licht, omdat zij voor
de pers gereed lagen.
begonnen deze uitgave met geschriften welke net 1882
uitkwamen , omdat wij allereerst Allard Pierson den lezers
weer in de volle rijpheid van zijn kunnen voor oogen wilden
stellen , toen het evenwicht tusschen kritiek en waardeering
verkregen was. In zijn kracht , in het moedig ernstmaken
met deze zijne wetenschappelijke richting staat hij in 1865
met zijn in dat friar geschreven artikel: « Dr. A. Pierson
aan zijne laatste gemeente », ivaarmede wij een tweede serie
zullen doen aanvangen , om daarna de voorafgaande jaren
te lagen volgen.
Moge dan het tweeledig doel, dat wij met deze uitgave beoogden , bereikt zijn , de ontwikkelingsgang van dezen geest
voor ons liggen en « tvat aan dat hart ontvloeide anderer
hart doen ontgloeien ».
Zijne jongste Dochters.
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BIJDRAGEN
TOT DE KENNIS VAN SHAKESPEARE. 1)

INLEIDING.
De geachte redakteur van dit tijdschrift wenscht ons
orgaan mede dienstbaar te maken aan de verbreiding van
de kennis van Shakespeare, den veel geroemden, maar,
gelijk het pleegt te gaan, niet altijd even veel gelezen
dichter. Aan beschouwingen over Shakespeare, is, zoo als
men weet, Been gebrek. Minder overvloedig zijn de werken,
die de kennis van den dichter niet onderstellen, maar in
waarheid bevorderen. De redakteur is daarom van oordeel,
en naar mijne overtuiging te recht, dat bijdragen tot de
kennis van Shakespeare den lezers van ons orgaan welkom
zouden wezen. Hij heeft die bijdragen van mij verlangd,
en ik acht mij gelukkig, naar vermogen aan zijn verlangen
te kunnen voldoen, althans daarmede een aanvang te
maken. Hoe ik die bijdragen wensch in te richten, kan
in een paar woorden medegedeeld worden.
Shakespeare is een wereld op zichzelf, die men, gelijk
de wereld in eigenlijken zin, op twee wijzen beschouwen
kan : of zoo , dat het ons om streeling van ons schoonheidsgevoel, of zóó, dat het ons om onpartijdige en zoo volledig mogelijke kennisneming te doen is. Het eerste doel
plegen wij na te jagen, wanneer wij uitsluitend voor ons
1) .Het Tooneel» 1882.
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genoegen den schouwburg bezoeken of tooneelstukken lezen.
Met dat doel kan men ook Shakespeare lezen en dan wordt
in het welbekende: q't is fraai of 't is niet fraai » al de
vrucht geplukt, waarop men gerekend had. Naast dit volkomen wettige doel staat nog een ander. Stelt men het
zich voor oogen, dan bekommert men zich weinig of niet
om die zuiver esthetische kritiek; dan merkt men het al
of niet bevredigd worden van eigen schoonheidsgevoel als
iets geheel bijkomstigs aan, en is het er in de eerste plaats
om te doen, te weten, altijd vollediger en grondiger te
weten, wat Shakespeare heeft gewrocht.
Aan deze kennis komt men niet op eens, zelfs niet in
korten tijd. Talrijke vragen dienen gesteld en met zorg
overwogen te worden. Vooreerst: wat heeft Shakespeare
geschreven? Welke is de inhoud van zijne stukken? Hoe
heeft hij de stof, die hij gekozen had, bewerkt? Hoe zijne
drama's verdeeld? Is er een logische gang te ontdekken
in de opvolging der bedrijven niet alleen, maar ook der
tooneelen? Heeft hij de stof gevonden door zijne verbeelding? Zoo niet, hoe heeft hij uit zijne bronnen geput?
Welke mate van oorspronkelijkheid bleef daarbij zijn deel?
Blijkt hij in zijne bewerking van een reeds bestaande,
reeds bewerkte stof boven zijn tijd te staan, op de hoogte
van zijn tijd zich te bevinden, of daar beneden te blijven?
Gaan wij dan over tot de karakters, die in zijne stukken
voorkomen, dan wordt weder in de eerste plaats niet aan
bewonderen of laken, maar aan opmerken en opteekenen
gedacht; al de karaktertrekken worden in het oog gevat,
met elkander in verband gebracht. In een woord: wij
zetten ons geheel als leerlingen aan de voeten van den
dichter, op dezelfde wijze, waarop de natuurkundige zich
als leerling nederzet aan de voeten van de natuur; hij
heeft nog geen oordeel, maar hij tracht er een te vormen,
en wel zoo, dat het oordeel geheel op het waargenomene
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rust, daaruit van zelf en dus met groote kans van waarheid voortvloeit.
Zou het niet de moeite loonen, dit ten aanzien van
Shakespeare te beproeven? Kan men beweren, dat het
reeds voldoende beproefd werd?
De moed tot die bewering ontzinkt, wanneer men acht
geeft op de zonderlinge oordeelvellingen, die zelfs in beschaafde kringen nog omtrent Shakespeare kunnen worden
vernomen. Shakespeare heeft ook dit met de natuur gemeen , dat hij, oppervlakkig beschouwd, verrukt en verbaast, betoovert en ergert, voorts dat hij, bij nader
onderzoek, in menig opzicht anders is, dan men het zich
had voorgesteld. Lang heeft het geduurd eer de vaste
aarde voor alien draaide, lang zal het nog duren, eer in
het bewustzijn van alien de scherp gescheiden soorten
van planten en dieren niets dan verscheidenheden zijn.
Op zulke verrassingen kan men zich ook bij de studie
van Shakespeare voorbereiden. Wat men onmogelijk achtte,
wordt mogelijk bevonden. Het onwaarschijnlijke blijkt
waarheid te zijn. Het komt er slechts, gelijk bij elk wetenschappelijk onderzoek, zoo ook hier op aan, te willen
uit de oogen zien, zich te ontdoen van vooraf opgevatte
meeningen, zich te onttrekken aan den invloed van
indrukken, die reeds ontvangen werden, en die, zelfs bij
en na het onderzoek, niet hun werkelijkheid, maar wel
hun bewijskracht verliezen.
Ik vlei mij natuurlijk niet met de hoop, dat ik op de
hierboven gestelde vragen ten aanzien van Shakespeare's
kunstwerk een volledig antwoord zal geven. Niemand
verwacht, maar ook niemand begeert het. Ten slotte moet
ieder zelf eigen oogen en eigen opmerkingsgaaf gebruiken.
De beste gids bij elk onderzoek is hij, die zich gaandeweg
altijd meer ontbeerlijk maakt. Zoo is het einddoel van
deze studien, den lezer tot gelijke en betere werkzaamheid
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op te wekken. Hem, bij Wien dat einddoel bereikt wordt,
zal een rijke bron van genot ontsloten zijn. In Shakespeare
tehuis te komen; Shakespeare na te gaan in al zijn eigenaardigheden; het duistere in hem gewaar te worden en
te baden in zijn licht; de rotsen te beklimmen, waaruit
die stroom ontspringt en straks getuige te zijn van de
frissche , oorspronkelijke kracht , waarmee diezelfde stroom
opbruischt, voortstuwt, nieuw leven in het aanzijn roept;
met Skakespeare de menschen te hekelen en lief te hebben ;
elken schijn te zien wegvallen en zich aan de teederste
droomen over te geven; onder zijn betoovering te luisteren
naar de stormen van den hartstocht, naar het grijnzen
van den menschenhaat, naar het murmelen der eerste
liefde, naar de diepste toonen van schuldgevoel en berouw
van het verbroken hart, dat in de bitterste ontgoocheling,
door het leven der zonde berokkend, plotseling den balsem
voelt druppelen van een Oneindige hoop; dat en zooveel
meer is een voorrecht, waarmede nauwlijks eenige andere

geestelijke weelde vergeleken kan worden.
Niet te vroeg evenwel mag men naar deze weelde staan,
Elk onderzoek is en moet zijn een dorre weg, waarop
Geduld en Bezadigdheid ons als goede engelen begeleiden,

CORIOLANUS.
DE INHOUD.

Het tooneel van dit drama is gedeeltelijk in Rome, ge.
deeltelijk op het grondgebied der Volskers en van Antium.
In een der straten van Rome geven op allerlei wijzen
gewapende burgers lucht aan hunne ontevredenheid jegens
de patriciers in het algemeen en inzonderheid tegen den
romeinschen edele, Caius Marcius, later bijgenaamd
Coriolanus, aan wiens hoogmoedige onderdrukking van
het yolk zij hun hongerlijden wijten en naar wiens leven
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zij uit dien hoofde staan. Zijn verdediging wordt door
een der burgers, kort daarop door Coriolanus' vriend,
Menenius Agrippa, beproefd. Weldra treedt Coriolanus
zelf op, die den toon van verdediging versmaadt, de
muiters op hun plaats stelt, het toegeven aan de yolkseischen wraakt en met ingenomenheid een nieuwen inval
der Volskers begroet, waarvan hem het bericht wordt gebracht door een bode. De nieuwe oorlog zal opruiming
maken onder de morrende burgers. Coriolanus zal dien
voeren onder Titus Lartius en Cominius. De volkstribunen,
Brutus en Sicinius, na zijn vertrek achtergebleven met het
yolk, schrijven zijne bereidwilligheid om onder de genoemde veldheeren te dienen, aan sluwe berekening toe.
Terwijl het tweede tafereel ons een Senaatsvergadering
te Corioli doet bijwonen, waarin aan Aufidius het bevelhebberschap in den krijg tegen Rome opgedragen wordt,
verplaatst ons het derde in de woning van Coriolanus,
die zijne moeder Volumnia en zijne vrouw Virgilia vroolijker tracht te stemmen. Hij slaagt daarin niet, en laat
de beide vrouwen achter met hare sombere voorgevoelens.
Zelf ijlt hij naar Corioli: binnen gelijk buiten de muren
van die vijandige stad onderscheidt Coriolanus zich door
ongewonen heldenmoed, die aan de Romeinen de overwinning verzekert en hem van de zijde van Cominius den
vleienden bijnaam van Coriolanus doet verwerven. Een
laatste tafereel van dit bedrijf doet ons getuige zijn van
het diepe spijtgevoel van Aufidius, thans reeds voor de
vijfde keer door Coriolanus verslagen.
Op de herhaalde beschuldiging van hoogmoed door de
volkstribunen tegen Coriolanus ingebracht, brengt Menenius Agrippa hun op humoristischen trant hun eigen trots
en nietswaardigheid onder het oog. Onmiddellijk daarna
treedt Menenius in gesprek met Volumnia en Virgilia,
een gesprek, waarin Menenius zijne hartelijke ingenomen-

6

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN SHAKESPEARE.

heid met Coriolanus, de moeder haar trots en bewondering, de vrouw hare teedere liefde voor hem doen kennen.
Men begeeft zich naar 't kapitool. Brutus en Sicinius,
die Coriolanus reeds consul zien, besluiten zijn hooghartigheid te prikkelen, opdat hij, door die ondeugd bot
te vieren, het yolk tegen zich inneme. Op het kapitool
wordt zijn lof verkondigd en hij zelf door den Senaat tot
consul benoemd. Maar nog zal hij de stemmen moeten
werven van het yolk, waartoe hij eerst op aandringen
van Menenius en met grooten weerzin, overgaat. Hoewel
zijn houding en toon het yolk op het sterkst mishagen,
geven, onder den indruk van zijne persoonlijke tegenwoordigheid, alien aan hem hunne stem. Nauwlijks is hij
heengegaan, of Brutus en Sicinius halen het yolk over
om op de uitgebrachte stem terug te komen, maar tevens
te verklaren , dat dit in weerwil van hen, de volkstribunen,
geschiedt.
Zelf bederft Coriolanus volkomen zijn zaak bij het yolk
door zijn hevig uitvaren tegen de demokratie. Men wil
hem gevangen nemen; er ontstaat een gevecht, waarin
evenwel Coriolanus en zijne partij de overhand behouden.
Menenius poogt andermaal, maar ook nu te vergeefs,
zijn vriend te verdedigen. Deze, gehoor gevende aan de
vermaningen zijner moeder, spreekt in den aanvang het
yolk met eenige zachtheid toe; maar op een woord van
Sicinius, die hem van verraad beschuldigt, vat hij vuur ,
en valt hij uit tegen het yolk, dat hem ten slotte veroordeelt om in ballingschap te gaan. Coriolanus neemt afscheid
van zijne moeder, van zijne vrouw en van Menenius. De
beide vrouwen hadden hem een eind weegs vergezeld. In
de stad terugkeerende, ontmoeten zij Sicinius en Brutus.
De moeder, zooeven nog pleitbezorgster der zachtheid
der toegevendheid, doet thans de volkstribunen de hardste
waarheden hooren.
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Coriolanus heeft zich inmiddels naar Antium begeven
en wel in het huis van Aufidius, aan wien hij zich
bekend maakt en met wien hij overeenkomt, te zamen
tegen Rome te zullen strijden.
Sicinius en Brutus achten zich reeds veilig voor hun
verbannen tegenstander, als zich het gerucht in Rome
verspreidt, dat twee Volskische legerafdeelingen onder
aanvoering van Coriolanus en Aufidius oprukken tegen
de stad. Zij trachten dat gerucht op rekening te stellen
van de partij, die 's ballings terugkeer wenscht, maar
weldra valt de waarheid niet meer te loochenen. Een
gesprek tusschen Aufidius en zijn luitenant doet ons den
snellen voortgang van Coriolanus' wapenen kennen. In
den loop van dat gesprek kenschetst Aufidius het samengesteld karakter van zijn nieuwen bondgenoot.
Cominius is afgezonden om met Coriolanus te onderhandelen. Onverrichter zake keert hij weder. Menenius
gaat op zijn beurt en bereikt niets, dan dat Coriolanus
hem een stuk voor Rome overhandigt, waarin zulke voorwaarden zijn gesteld, als, naar Coriolanus' eigen verzekering, nooit door de Romeinen kunnen worden aangenomen. Eindelijk begeven zich Volumnia en Virgilia met
den jongen zoon van Coriolanus naar het legerkamp. Nu
bezwijkt de held, in zoover hij zich bereid verklaart,
vrede met Rome te sluiten. Zelf zal hij evenwel de stad
niet binnengaan, maar met Aufidius terugkeeren naar
Antium. Hij doet het tot zijn ongeluk. Nauwelijk, is hij
in Antium teruggekeerd of hij bezwijkt onder de handen
der moordenaars. Nadat Aufidius zijn woede heeft gekoeld,
brengt hij hulde aan het karakter van zijn tegenstander.
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DE SAMENSTELLING.

Dit drama bestaat uit vijf bedrijven. Het eerste schildert
Caius Marcius als den hooghartigen aristokraat en onversaagden held. Caius Marcius wordt Coriolanus.
Het tweede brengt hem, dien de Senaat tot consul
heeft benoemd, in strijd met het yolk en de eischen der
demokratie.
Het derde laat hem de vruchten plukken van zijn hooghartigheid , en in ballingschap gaan.
Het vierde vertoont zijn wraakneming over het Rome,
dat hem verstooten heeft.
Het vijfde, het opkomen van zijn zachter gevoel, maar
ook zijn ondergang.
Het hoofdonderwerp van dit drama is derhalve niet de
strijd van twee staatkundige partijen, maar de ontvouwing van een menschelijk karakter onder de vereenigde
werking van persoonlijken aanleg en staatkundige richting.
In het algemeen volgt Shakespeare het verhaal van
Plutarchus. Hij heeft zich evenwel eenige afwijkingen
veroorloofd. Bij Shakespeare breekt de volksopstand uit
in een van de straten van Rome. De volkswoede richt
zich in de allereerste plaats tegen Coriolanus, niet om
luiheid of hebzucht, die men hem verwijt, maar om zijn
ondragelijken hoogmoed en andere ondeugden. Menenius
brengt niettemin dien opstand tot bedaren door zijn parabel van de maag, die de overige leden van het menschelijk
lichaam juist van luiheid en hebzucht beschuldigen. Hij
toont aan, dat de maag de voorraadschuur is, waaruit
aller behoefte verzadigd wordt. Deze parabel, volkomen
op zijn plaats in het verhaal van Plutarchus, dat slechts
van verbittering des yolks tegen de aristokratie in het
gemeen gewaagt, slaat even onmiddellijk terug op een
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verbittering, die zoo goed als uitstuitend tegen Coriolanus
is gericht. Hem wil men enkel straffen voor zijn hoogmoed , voor de verkeerde eigenschappen van zijn persoon.
Hij is een bond voor het yolk (I , 1): niet wat hij doet,
maar de wijze , waarop hij het doet, is de oorzaak van de
verbittering. Kan Menenius Agrippa ooit verwacht hebben
door een parabel als de zijne deze bepaalde soort van
verbittering te zullen overwonnen?
Bij Plutarchus spreekt Menenius tot armen, buiten de
stad, die zich aan geen enkele oproerige handeling schuldig
maken en zich tot het uiten yan hunne klachten bepalen,
bij Shakespeare daarentegen doet Menenius zijn verhaal
aan een gewapende, binnen de muren der stad saamgeschoolde menigte van burgers, besloten om zich te wreken:
«Let us revenge this with our pikes, ere we become
rakes.» Hij onderscheidt deze menigte op het nadrukkelijkst van de anderen, die slechts klaagden. De wraaklust
van zulk een menigte moet van een goedaardige soort
zijn, wanneer zij zich door een parabel laat bevredigen,
en nog wel door een parabel, die met den voornaamsten,
den persoonlijken grief in geenerlei verband staat.
Bij Plutarchus brengt de parabel slechts toenadering te
weeg, en wordt de weigering van het yolk, om tegen de
Volskers ten strijde te trekken, eerst overwonnen door
de groote concessie van het volkstribunaat. «Toen was de
eenheid van het yolk hersteld, toen werd naar de wapenen gegrepen.» Shakespeare maakt van deze concessie in,
het geheel geen gebruik om de strijdvaardigheid der burgers te yerklaren. Hoe de muitelingen van daareven straks
gehoorzame soldaten worden , blijft bij Shakespeare een
raadsel , te meer , omdat Menenius' parabel, zoo zij al
eenige uitwerking heeft gehad, bij hem volkomen krachteloos wordt door de daarop volgende rede van Coriolanus.
Zijn taal, geschikt om de rustige bevolking te krenken,
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moet, bij de reeds bestaande spanning der gemoederen,
elke poging tot bevrediging verijdelen. Hij noemt de muiters «dissentious rogues, curs, hares, geese, quartered
slaves, the rabble,» spreekt van «their vulgar wisdoms »,
ja, doet alles om de geestdrift voor den oorlog, zoo zij
bestaat, te blusschen, door van dien oorlog te verklaren : (I, 1):
4 am glad on 't : then we shall have means to vent
Our musty superfluity.»

en er bij te voegen: «laat hen medegaan als ratten naar
de korenzolders: de Volskers hebben koren in overvloed»,
« Nay, let them follow :
The Volscers have much corn, take these rats thither,
To gnaw their garners.

Men vraagt zich verder af, wien Shakespeare in Coriolanus heeft willen schilderen: den aristokraat in den
staatkundigen, of den aristokraat in den algemeenen zin
des woords, in welken laatsten zin men aristokraat kan
zijn ook zonder voor een bepaalden regeeringsvorm partij
te trekken. Wel zegt in den aanvang een der burgers in
het voorbijgaan, dat het Coriolanus is, die het belet,
koren te koopen tegen den prijs, die het yolk behaagt,
maar weldra treedt deze grief geheel op den achtergrond;
hij is een hond voor het yolk, hij is trotsch, zijn ingenomenheid met zich zelf laat voor anderer waardeeren
van zijne heldendaden geen plaats, dat zijn de grieven,
de niet staatkundige , de louter persoonlijke grieven. Zoodra
Coriolanus zelf optreedt, vernemen wij dan ook uit zijn
mond de taal der meest ongeveinsde minachting. Moed
noch gematigdheid, verzekert hij, is het deel der yolksmenigte. Men kan geen staat op haar maken. Zij haat
alle grootheid. Hare wenschen zijn de wenschen van het
onverstand. Ongestadigheid is haar wezen, domheid haar
verzet tegen den Senaat, de eenige macht, die het yolk
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tegen eigen moedwii beveiligt. Elke bijzondere staatkundige kwestie is hier zoo volkomen vergeten, dat Coriolanus,
na aan het yolk al deze vriendelijkheden te hebben gezegd ,
nog vragen moet :
.What is their seeking ?.

en hij, als iets nieuws, van Menenius heeft te hooren, dat zij
vragen: «corn at their own rates ;» welke mededeeling de verzekering geheel in het begin : «Let us kill (Coriolanus) and
we'll have corn at our own price'», vrij onbegrijpelijk maakt.
Wist het yolk dit reeds , hoe kon Coriolanus dan zelf nog
onkundig zijn van «their seeking,» van het geschilpunt
tusschen de menigte en hem? Hoe het zij, hij schijnt hier
het verzoek voor het eerst te vernemen , het brengt hem
tot een woedend :
Let me use my sword..

Daarbij treft het, dat Coriolanus bij Shakespeare dit verzoek volstrekt niet opvat van de politieke zijde. Niet dat
zij zelf den prijs willen bepalen , ergert hem , maar dat zij
pretendeeren te weten, hoe groot de overvloed van koren
is in de stad. Zij zitten aan hun hoekje van den haard
« and presume to know what is done in the capitol ».
Wat bij Shakespeare dus bijzaak is, ja geheel gemist
kon worden, zonder dat zijn Coriolanus ons dientengevolge minder begrijpelijk wierd , is bij Plutarchus , die den
staatkundigen aristokraat schildert, juist hoofdzaak. Wat
dat koren beteekent , bij den hongersnood van het yolk,
laat Shakespeare in het duister. Plutarchus begint met
ons te zeggen , dat eene aanzienlijke hoeveelheid gekocht
en een niet mindere hoeveelheid uit Syrakuse ten geschenke
was ontvangen.
Honger en oneenigheid , men hoopte het algemeen , zouden nu met eenen slag wijken. De Senaat komt bijeen;
het yolk verzamelt zich om het gebouw, en rekent er op,
dat het gekochte koren zal worden afgeleverd tegen een
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billijken prijs, het overige hun om niet zal worden verstrekt. Eenige Senatoren zijn van oordeel, dat het zoo
behoort te geschieden. Coriolanus evenwel staat op en
noemt demagogen en verraders van den adel elk, die de
zaak op die wijze behandelen wil. Waar moet het heen?
Het yolk mag niet in alles zijn zin hebben. Het tribunaat
is reeds toegestaan. Regeeringloosheid staat voor de deur.
Uitdeelingen van koren te houden, past in een demokratie
als die van Griekenland. Het yolk heeft het er buitendien
niet naar gemaakt, en het heeft geen aanspraak op belooning. Vleit men de volksmenigte, weldra zal er aan
hare oproerigheid geen einde komen. Men vernietige veeleer
het tribunaat! — IJverige volkstribunen, die de Senaatsvergadering hadden molten bijwonen, gaan uit het gebouw
waar het yolk wacht, en doen yerslag van deze rede. De
opstand breekt uit, Marcius wordt bijna gegrepen, maar
de nacht brengt rust en, den volgenden dag, verzoening
door de toegevendheid van den Senaat. Over den prijs
van het koren zou men niet langer twisten.
Het gratis uitdeelen van het koren is bij den Coriolanus
van Plutarchus te recht het hoofdpunt. Plutarchus wil
hem schilderen als politiek aristokraat. Bij Shakespeare
is van dit uitdeelen geen sprake, slechts van het verkoopen tegen den prijs, door het yolk bepaald, en van
dit slechts geheel in het voorbijgaan, dientengevolge op
eenigszins onbegrijpelijke wijze. Wat met die kwestie van
het koren bedoeld wordt, men kan het gissen, maar het
wordt niet met zoovele woorden gezegd.
Uit dit een en ander vloeit voort, dat er een leemte is
in de expositie van dit drama. Het drama had beslist moeten
kiezen tusschen de schildering van den aristokraat uit
trots en den aristokraat nit politieke overtuiging. Het had
zich veel meer van Plutarchus moeten losmaken, of
Plutarchus getrouwer behooren te volgen. Nu schemert
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ringen , die men natuurlijk zeer wel zou kunnen missen, —
en in het vijfde bedrijf (sc. 3). waar zij enkel aanwezig
schijnt te zijn om uit den mond van Coriolanus (die haar
reeds vroeger (2. 1) met onderscheiding had toegesproken),
het meest uitgelezen woord over hare zedigheid te vernemen. Hoe kan aan een figuur, die zulk een uitgelezen
woord verdient, zulk een volkomen onbeteekenende rol
zijn gegeven?
Shakespeare vond haar bij Plutarchus, bij wien zij een
groote beteekenis heeft. Coriolanus nadert Rome aan het
hoofd der Volskers. Alle middelen om zijn toorn te verzoenen , zijn uitgeput. In de stad heerscht de grootste
verslagenheid. De romeinsche vrouwen verdringen zich
in de tempels: de meesten en de edelsten liggen smeekend
aan den voet van het altaar van Jupiter Capitolinus. In
haar midden bevindt zich Valeria , de zuster van Publicola,
van den man, die in vrede en in oorlogstijd zulke belangrijke diensten aan het yolk had bewezen. Publicola zelf
was niet meer, maar Valeria, zijne zuster, genoot te Rome
de achting van alle kringen der maatschappij en zij verdiende het ten voile door hare aanzienlijke geboorte zoowel als door hare deugden. Plotseling aan den voet van
dat hoogheilig altaar, maakt de goddelijke bezieling zich
van haar meester, en aangegrepen door die bezieling, ziet
zij wat haar te doen staat. Zij rijst op van den grond,
doet de andere vrouwen opstaan, en alien te zamen begeven zij zich naar de woning van Volumnia, Coriolanus'
moeder. Valeria vindt haar naast Virgilia gezeten, en de
armen geslagen om haar kleinzoon. Op Valeria's woord
scharen de andere vrouwen zich in het ronde, en nu
deelt de eerwaardige vrouw het goddelijk bevel mede.
Met haar en de vrouwen, die haar hebben vergezeld ,
moeten Volumnia en Virgilia, in het gewaad van smeekelingen, tot Coriolanus gaan en hem zeggen, dat Rome,
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voor al het leed der stad berokkend, zich niet gewroken
heeft op zijn moeder, zijn vrouw of zijn kind.
Dat Shakespeare dit tafereel niet gebruiken kon, ligt
voor de hand: dat hij dit tafereel, al ware het bruikbaar
geweest, nooit had willen opnemen , is alleszins waarschijnlijk. Onbruikbaar was het, omdat Volumnia bij
Shakespeare niet op het beslissend oogenblik een ondergeschikte rol kon vervullen ; onaannemelijk, wegens het
romeinsch-theatrale van deze episode en omdat den dichter de daad van Volumnia liever moest zijn als vrucht
van de ingeving van moederliefde en patriotisme dan
als vrucht van goddelijke tusschenkomst. Over de
afwezigheid van dit tafereel bij Shakespeare beklagen wij
ons dus in geenen deele. Maar nu dit tafereel niet te gebruiken was , had ook de geheele figuur van Valeria achterwege moeten blijven. Zij had nu alle reden van bestaan
verloren. De tegenwoordigheid van Valeria bij de laatste
ontmoeting van Coriolanus met zijne vrouw en zijn moeder,
kan , te oordeelen naar hetgeen wij uit dit drama zelf te
weten zijn gekomen , op den held geen invloed hoegenaamd hebben geoefend.
De overige tooneelen in het eerste bedrijf bekleeden alle
hunne natuurlijke plaats , met uitzondering wellicht van
scene 2, die ons een senaatsvergadering te Corioli, een
gesprek tusschen Aufidius en Senatoren, doet bijwonen.
Zij kan niet onmisbaar heeten , en werd zij gemist, dan
ware ons althans een verplaatsing van Rome naar Corioli
bespaard gebleven. Maar de overigen bereiken uitnemend
haar doel. Zij toonen ons Coriolanus in zijn leeuwenmoed ; zij doordringen ons op het levendigst van het
indrukwekkende zijner persoonlijkheid, van zijne onmisbaarheid voor het leger, van zijn trots, wars van alle
praalzucht, van de achting die zijne tijdgenooten hem
toedragen, van zijne edelmoedigheid. Toch kon het eerste
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bedrijf daarmede niet eindigen. Het moest, waar het
Coriolanus teekent in zijn kracht, een vingerwijzing behelzen , die de mogelijkheid van zijn val doet inzien. Het
laatste tooneel schildert het diepgaand spijtgevoel van
Aufidius, Coriolanus' grooten , thans tijdelijk overwonnen
tegenstander. Dreigend klinkt het uit zijn mond (1,10):
«Bii the elements
If e'er again I meet him beard to beard ,
He's mine , or I am his ; mine emulation
Has not that honour in 't it had ; for where
I thought to crush him in an equal force ,
True sword to sword , I'll potch at him some way ,
Or wrath or craft may get him."

En te dreigender, naarmate Aufidius, nadat een soldaat
van Coriolanus heeft gezegd : «He's the devil », met meer
recht er bij kan voegen : « Bolder though not so subtle. »
In het tweede bedrijf zijn al de tafereelen er op aangelegd , om ons met den aard van 't konflikt tusschen Coriolanus en het y olk bekend te maken. Eerst zien wij in
Menenius's omgang met de beide volkstribunen , hoe men
de plebelsche partij en zelfs hare officieele vertegenwoordigers harde waarheden kan zeggen, zonder zich van haar
te vervreemden hoe derhalve de stemming , waarin die
openhartigheid het yolk zal brengen, ten slotte geheel
afhangt van de persoonlijkheid, die de harde waarheden
zegt. Menenius denkt over het yolk niet gunstiger dan
Coriolanus evenmin als Coriolanus , maakt hij van zijn
gedachte een geheim. Toch komt het tusschen Menenius
en het yolk nooit tot een botsing. Voorzoover het vermijden van die botsing in Menenius' persoonlijkheid is gelegen , is dit te danken aan Menenius' bonhomie en daaraan,
dat zij geenerlei meerderheid heeft, die anderen drukt en
tot opstand prikkelt. Het is niet wel mogelijk , Menenius,
in zijne betrekking tot de volkspartij gade te slaan , zonder
aan Coriolanus in diezelfde betrekking te denken, en door
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vergelij king en tegenstelling in te zien waaraan het bij
dezen laatste hapert.
Corolianus' persoonlijkheid leeren wij in dit bedrijf verder
kennen uit Menenius' hartelijke ingenomenheid met zijn
vriend ; uit de gezindheid , die zijne moeder en zijne vrouw
hem toedragen ; uit de belangstelling en nieuwsgierigheid
van het groote publiek ten zijnen aanzien , eindelijk , en
niet het minst, uit de zekerheid , waarmede de volkstribunen voorspellen , dat Corolianus zijne nieuwe waardigheid niet zal kunnen dragen , zonder de vijandschap van
het yolk op te wekken en het slachtoffer te worden van
die vijandschap.
Dit alles geeft ons het eerste tafereel van het tweede
bedrijf; in de tweede of laatste scene zien wij hem dan ,
tot het ambt van consul verhe yen , op zulk een wijze de
stemmen werven van de burgers, dat zij terstond na zijn
vertrek door Brutus en Sicinius kunnen worden overgehaald om op de verkiezing van Coriolanus terug te komen.
Het yolk gaapt hem aan, loopt hem na; het heeft hem
niet lief, hecht zich aan hem niet of laat hem in elk geval
spoedig los. Aan het eind van het tweede bedrijf roepen
de burgers, door de volkstribunen in een oogwenk overreed : « almost all repent in their election. »
In het derde bedrijf ontwikkelt de krisis zich, om zoo
te spreken , in twee tempo's. In het eerste tafereel schijnt
reeds alles zich te zullen beslissen. Door de ongestadigheid des yolks yerbitterd , laat Corolianus zich vervoeren
tot de aldaar ter plaatse en op dat oogenblik geheel overbodige verklaring , dat het tribunaat het yolk ontnomen
moet worden. Men wil hem te lijf. Een gevecht, waarin
zijne aanhangers de overhand behouden , redt hem , en hij
kan zich ongedeerd verwijderen. Andermaal heeft hij zijn
lot in handen. Schoon en indrukwekkend is dit «retardeerend moment» in de handeling , en de uitwerking
2
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wordt verhoogd, omdat in deze stilte tusschen de beide
stormen , Volumnia , de moeder (begin van het tweede
tafereel) haren verzachtenden invloed doet gevoelen , een
invloed, waaraan Corolianus zich overgeeft. Hij zal overeenkomstig haar wensch zijne verontschuldigingen aanbieden : de groote held zal zich bedwingen. Daar werpt
het eene woord « verrader », in den mond van Sicinius ,
al de schoone verwachtingen in duigen , en nu is de
katastrofe onvermijdelijk; Corolianus gaat in ballingschap.
Het eigenlijke tragische dezer tragedie ligt in het vierde
bedrijf. Coriolanus mag tot dusver te beschuldigen zijn van
trots en hevigheid, gelijk van het gemis van allen takt
in den omgang met hen, die hij mede geroepen is te
regeeren : er rust geen vlek op hem. Hij is de fiere miskende,
men waagt het nauwlijks hem te veroordeelen , den man,
in wien het yolk , ter wille van geheel eenige verdiensten,
veel had behooren te dragen. De aanvang van het vierde
bedrijf stelt dit in het volle licht. Hij neemt (eerste tafereel)
op de waardigdste wijze afscheid van moeder, echtgenoot
en vrienden. Zijne moeder kan (tweede tafereel) den yolkstribunen de waarheid zeggen op een wijze, die hen doet
verstommen. Heeft Coriolanus naar het uitwendige het
onderspit gedolven , de laagheid, die hij in anderen veroordeelt, heeft hem niet aangestoken. En als (derde tafereel) het gesprek tusschen Adriaan en Nicanor van een
nieuwen aanval der Volskers op Rome gewaagt, dan voorzien wij reeds het oogenblik, waarop Rome in zijn nood
den balling terug zal roepen, wat al de oude veeten uitwisschen zal. Want dan zal Coriolanus de ondankbare
burgerij grootmoedig te hulp snellen , en in een nieuwe
heldendaad, gevolgd door te dieper waardeering van zijne
landgenooten , de volle bevrediging zijner eerzucht vinden.
Maar daarvoor is grooter zelfbeheersching noodig, dan
waarover hij te beschikken heeft. Hij bezwijkt voor de
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verleiding om met behulp van den vijand zich te wreken.
Coriolanus in het huis, aan den disch van Aufidius
(vierde en vijfde tafereel); Aufidius' bondgenoot tegen
Rome ! Welk een zedelijke val ! Is dat het einde van zooveel fierheid, als waarmede hij het woord «verrader » had
ontvangen ? Balling, naar hijzelf gelooft, als slachtoffer
van hen , die Rome te gronde richten , wordt hij degeen ,
van wien Rome ondergang dreigt. Zoo meent Rome zelf
(zesde tooneel). Maar Aufidius voorziet, dat Coriolanus
met het zwaard, tegen Rome opgeheven , zichzelf zal wonden (zevende tafereel).
Coriolanus' felste tegenstander heeft Coriolanus' karakter
doorzien. Cominius , Menenius mogen hem onwrikbaar
vinden (eerste en tweede tooneel van het vijfde bedrijf),
voor de beden der vrouw bezwijkt die geest, minder zelfstandig inderdaad dan hij zich inbeeldt te zijn (derde
tooneel). De moeder alleen blijft groot. Voorafgegaan door
het gerucht van het slagen harer pogingen (vierde tooneel),
moge zij, uit het legerkamp teruggekeerd, met de diepste
eerbewijzen in Rome ontvangen worden (vijfde tooneel),
het kan haar niet ontgaan , dat zij het lijfsbehoud van
haren zoon voor het behoud van Rome in de waagschaal
heeft gesteld. Wat kan hem bij zijn wederkomst in Antium
anders wachten dan de dood? Maar eer hij zijn lot ondergaat , eer een vertoornde menigte haar drift aan hem
koelt , zal Coriolanus nog eens dat woord : verrader en
dat verachtelijke «boy of tears !» moeten hooren. Evenwel,
is die drift gekoeld, dan zal der nagedachtenis van den
man met groote fouten maar met koninklijken aanleg de
hulde zijner vijanden niet onthouden worden (zesde tooneel). Het besluit, waaraan ons hart behoefte heeft,
wordt geheel aan het einde der tragedie uitgesproken door
Aufidius :
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. . My rage is gone ;
And I am struck with sorrow. — Take him up
Help three o'the chiefest soldiers ; I'll be one. —
Beat thou the drum , that it speak mournfully :
Trail your steel pikes. — Though in this city he
Has widowed and unchilded many a one ,
Which to this hour bewail the injury,
Yet he shall have a noble memory. ---

Laat men het geheel dezer aangrijpende kompositie voor
zijn geest voorbijgaan, dan begrijpt men Swinburne's
geestdrift, waar hij schrijft : «A loftier or a more perfect
piece of man's work was never done in all the world than
this tragedy of Coriolanus.»

DE KARAKTERS.
CORIOLANUS.

De ontwikkeling van dit samengesteld karakter geschiedt
het veiligst, wanneer men achtereenvolgens let op hetgeen
in dit drama over Coriolanus geoordeeld wordt en op
hetgeen hij zelf zegt.
De oordeelen, in dit drama over hem uitgesproken ,
komen van tegenstanders en van vrienden. Onder de
eersten zijn er, die hem noemen den voornamen vijand
van het yolk; ongevoelig, snoevend, handelende uit hoogmoed of uit de zucht om zijn moeder te behagen ; behept
met allerlei gebreken ; niets of niemand , zelfs niet de
goden , sparende in zijn bitteren spot ; niet bestand tegen
de bedwelming van het goed geluk, niet in staat hooge
waardigheden op den duur met gematigdheid te dragen ;
diplomaat genoeg om de lauweren te plukken in een onderneming , waarvan hij nogtans niet de voile verantwoordelijkheid draagt. Zijn voornaamste tegenstander acht hem
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onoverwinnelijk, stoutmoediger dan de duivel, ofschoon
minder slim; een ander is verplicht te erkennen, welk
een indruk zijne tegenwoordigheid maakt op menschen
van allerlei rang, op mannen en vrouwen (2, 1); maar
even waar is het, dat hij het niet verstaat dien indruk
blijvend te doen zijn; de volksgunst kan zich niet tot hem
keeren, zonder dat hij haar terstond verspeelt; niets is
lichter dan zijn hooghartigheid te prikkelen, aan te hitsen,
totdat zij zich op het beleedigendst uit en de hartstochten
in vlam zet als het vuur het stroo, want in weerwil van
al hetgeen hij voor Rome doet, en dat men verre is van
te miskennen, is het besef algemeen, dat hij zijn yolk
niet lief heeft, slechts voor zijn kaste iets gevoelt, op al
de overigen uit de hoogte nederziet met een sarkastischen
lach, en zich in geenerlei gareel wil laten spannen. Hij
spreekt van het yolk als ware hij een God, die zich met
het yolk inlaat om het te tuchtigen, en niet als een man
van hetzelfde maaksel als degenen, tot wien hij spreekt.
Van daar dat hij op het oorlogsveld wonderen verricht.
Hij oefent een toovermacht zelfs op de soldaten der
Volskers (4, 7). Zij spreken van niets of niemand dan van

hem. Hun eigen legerhoofd, Aufidius, wordt in hun oog
door hem overschaduwd. Deze zijn groote tegenstander,
bijna zijn evenknie, geeft van hem de uitvoerigste karakteristiek, te nauwkeuriger naar mate zij achter meer
bijeengevoegde trekken een vraagteeken weet te plaatsen.
Vast staat de soevereiniteit van zijn natuur. Maar hij
heeft, bij de verbazende triumfen door hem gevierd, haar
zedelijk evenwicht niet kunnen bewaren. Was het zijn
hoogmoed? Was het gebrek aan een gezond oordeel, dat
van gunstige voorwaarden partij weet te trekken? Was
het een zekere eenzijdigheid in zijne ontwikkeling, die
hem, den veldheer, den afgod zijner krijgslieden, niet

vergunde staatsman , de geliefde magistraat van zijn yolk
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te zijn, en manieren, in oorlogstijd op hunne plaats , te
wijzigen naar de behoefte van den vrede? Al deze gebreken heeft hij niet ten voile , maar kiemen van al deze
gebreken zijn bij hem aanwezig, en wat hem het grootste
kwaad doet, het is het eigenhandig verduisteren van zijn
verdiensten , door ze zelf op een voetstuk te plaatsen. Op
die wij ze verduistert hij ze evenwel alleen voor de menigte,
niet voor een man als Aufidius, die hem ten slotte niet
kan zien vallen, zonder te moeten uitspreken , dat een
man bezweken is, wien men een edel aandenken wijdt.
Zoo de tegenstander. Wat oordeelen zij , die hem liefhebben , of hem althans genegen zijn? De ondeugden , die
hem ontsieren, zeggen de minst welwillenden , hangen niet met eenig boos opzet samen, maar zijn onveranderlijke eigenschappen van zijne natuur. Men kan hem
vragen niet te zijn, maar niet een ander te zijn dan die
hij is. Wat men hem ook nageve , van hebzucht kan hij
niet beschuldigd worden. Tot dit negatieve bepalen zich
de minst welwillenden. Hooren wij zijn vriend Menenius
en zijn moeder van hem spreken, dan zien wij , welk een
liefde en vereering Coriolanus kon inboezemen. Hij is
Volumnia's trots , maar niet om hetgeen hij voor haar of
voor zichzelf, alleen om hetgeen hij voor het vaderland
is. Hij heeft zich reeds vroeg een man getoond in den krijg.
Het bloed zijner wonden is zijn waarachtig sieraad. De
klank van zijn stem meldt Cominius den adel van zijn.
geest. Geheel Rome moet de goden danken, dat het zulk
een oorlogsheld bezit, en verdiensten verkondigen , die
Coriolanus geneigd is te verbergen of te verkleinen door
al te groote bescheidenheid. Naar het uiterlijk te oordeelen
moge hij , volgens Menenius (2. 1.), ruw zijn als een beer,
zijn bestaan is inderdaad dat van een lam. Keert Coriolanus
als overwinnaar uit den krijg, dan kent Menenius' vreugde
geen grenzen de grijsaard is geheel verjongd, een brief
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van Coriolanus' hand voegt zeven jaren toe aan het leven
van den oude. Hoe goed staan den held zijne wonden!
Menenius verheugt zich bijna het meest in Coriolanus'
overwinningen, omdat zij een nieuwe rechtvaardiging zijn
van zijn trots. Te midden van de juichkreten, die den
held begroeten, bewaart Virgilia, zijne vrouw, een stilzwijgen, dat welsprekender dan eenig woord van haar
innig gevoel en diepe ontroering spreekt, gelijk van den
eerbied, die haar vervult. Menenius kan evenmin de hem
zelf bevredigende taal vinden voor zijne aandoeningen.
Hij zou kunnen lachen en hij zou kunnen weenen. Hij
verwenscht een ieder die niet gelukkig is in het aanschouwen van Coriolanus. Rome moest verzot zijn op
Coriolanus. Menenius kan geheel vergeten, dat zijn held
niet de beminnelijkheid is in persoon; ja, houdt zelfs
staande, dat hij het yolk liefheeft, al wil hij nu juist niet
de kameraad zijn van iedereen. Maar anderen, ofschoon
zij meenen, dat zijne verdiensten hem recht schenken op
de hoogste dankbaarheid, geven toe, dat hij eenig vertoon maakt van zijne minachting voor het yolk en geene
gelegenheid laat voorbijgaan om zijn haat voor het yolk
te openbaren. In de senaatsvergadering evenwel schaadt
hem dit niet. De senatoren koesteren den hoogsten dunk
van Coriolanus en rekenen hunne middelen niet toereikend om hem naar eisch te beloonen. Menenius acht het
bovendien niet te verwonderen, dat hij het yolk niet vleit,
aangezien hij even afkeerig is van vleitaal, wanneer deze
zich tot hemzelf richt. Neen, Coriolanus is te edel voor
het leven in een wereld, waarin wederkeerige ophemeling
de voorwaarde is van wederkeerig dienstbetoon. Coriolanus zou Neptunus niet vleien om zijn drietand en
Jupiter niet om zijn donderslagen. Hij draagt het hart
op de tong. Wat in zijn borst opwelt, zijn mond moet
het uitspreken; en is * dat drift, dan vergeet hij, dat
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er iets bestaat waaraan de naam gegeven wordt van,
dood. Keurt Menenius dit goed? Naarmate de tegenstand feller wordt, stemt hij het openhartiger toe, dat
Coriolanus gebreken heeft, maar het komt er op aan,
die gebreken in het rechte licht te beschouwen, en dat
kan alleen hij, Menenius, doen, die ze beter dan iemand
kent. Coriolanus is in zijn oog een onmisbaar lid van het
lichaam van den staat, dat lid is krank, men moet het
genezen, maar het of te snijden, ware de dood van het
lichaam. Coriolanus is opgevoed in den krijg sedert hij
een degen kan dragen: waar zou hij de zachte taal van
den stedeling hebben geleerd, die nooit het slagveld heeft
gezien? Meer licht dan dit geeft Menenius evenwel niet.
Dieper peilt Volumnia de wonde. Voorbarigheid; stijfhoofdigheid, een gevoeligheid, die de rede niet tot haar
heerschappij laat komen, dat is het wat zij haren zoon
te laste legt. «You are too absolute ,» is haar kenmerkend
woord. Indien de krijgseer het gebruik van overleg niet
buitensluit, dan is het de fout van haar zoon, dat hij
eergevoel en een diplomatisch te werk gaan in de betrekkingen van het burgerlijk leven onvereenigbaar acht.
Wat bij het innemen van een stad vaak geeischt `wordt,
kan niet ongeoorloofd zijn, waar harten moeten worden
ingenomen, en ingenomen, niet met een zelfzuchtig oogmerk, maar ter wille van het algemeen belang. Hiermede
raakt zij het hoofdpunt. Al spreekt zij het woord niet
uit, zij beschuldigt haar zoon van egoisme:
«I am in this,
Your wife, your son, these senators, the nobles
And you will rather show our general louts
How you can frown, than spend a fawn upon them
For the inheritance of their loves, and safeguard
Of what that want might ruin,

En andermaal ligt er een ingewikkelde beschuldiging
in den raad, dien zij hem aanstonds geeft: «Go, and be
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ruled : » laat u raden en overtuigen; een vermaning beantwoordende aan haar reeds vermelde uitspraak : « You are
too absolute» en aan het gezegde , waarmede zij aanstonds
het karakter van haar zoon van haar eigen karakter zal
onderscheiden :
«Do as thou list.
Thy valiantness was mine, thou suck'dst it from me ;
But owe thy pride thyself.

Zoo spreekt zij in zijn tegenwoordigheid en tot hem.
Maar na zijne verbanning blijkt het, dat het inzicht in
zijne fouten niets ontnomen heeft aan haar besef van zijne
ontzagwekkende meerderheid. Dan heet het omtrent
Coriolanus tot Brutus en Sicinius (4. 2.) :
.Ere you go, hear this :
As far as doth the Capitol exceed
The meanest house in Home, so far my son
does exceed you all.»

Zoo wordt, naar een wijze van doen , niet ongewoon
bij Shakespeare , maar nergens in sterker mate gevolgd
dan bier, het karakter van den hoofdpersoon van het
drama geteekend door de andere personen , die er een
plaats in bekleeden. Van hoe onderscheidene zijden het
karakter van Coriolanus nu ook is toegelicht, het ontslaat
ons natuurlijk niet van de verplichting om het ook zelfstandig als op te bouwen uit hetgeen wij in dit stuk van
hem waarnemen.
Coriolanus is allereerst de prototype van Moliere's
Misanthrope. Gelijk deze zal beginnen met te zeggen (I : 1):
.Je veux qu'on soit sincere, et qu'on homme d'honneur
On ne lulche aucun snot qui ne parte du cceur.,

zoo is ook het eerste woord van Coriolanus bij zijn optreden voor het yolk (I : 1):
.He that will give good words to thee will flatter
Beneath abhorring.
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Beiden verwarren oprechtheid en volkomen openhartigheid met elkander en wanen, dat iemand niet te vleien ,
gelijk staat met hem allerlei onaangename dingen te zeggen.
Beiden beweren en gelooven een groot gedeelte van de
menschheid te haten en te verachten, terwijl zij nochtans
over de voorwerpen van hun haat en verachting spreken
met een hartstochtelijkheid, die al den schijn heeft van
het gevolg te zijn van een teleurstelling. Het is alsof zij
de behoefte hadden gevoeld lief te hebben en te vereeren,
ja de mogelijkheid daartoe hadden aanschouwd, en nu
verbitterd zijn, omdat die gebiedende behoefte niet werd
bevredigd, die mogelijkheid niet werd vervuld. Een
menschheid, die het verdient met zooveel hartstocht beoordeeld te worden, is een menschheid, waarop men ,
ondanks alles, nog een band gevoelt. Zoo kan alleen haten,
wie sterk 'kan lief hebben , zoo alleen hij verachten, die
het ideaal van den mensch heilig houdt.
Coriolanus is evenals de Misanthrope verheven boven die
ijdelheid, die niets zoozeer vreest als zich wegens te sterke
uitdrukking van gevoelens en aandoeningen belachelijk
te maken. Die aandoeningen hebben bij hen de overhand ,
en belachelijk vinde dit, Wien het lust. Coriolanus vergeet blijkbaar zichzelf, de figuur die hij maakt. Hij stelt
zich aan als een razende. In de wijze waarop hij , de
aristokraat, zich uit, is niets aristokratisch: geen Jupiterachtig fronzen van den wenkbrauw, dat klein en groot
doet beven , maar razen en tieren en schelden en veel
meer zeggen dan hij bedoelt. Hij wil van het geheele
romeinsche plebs
make a quarry

4,

as high
As

I

could pick my lance. u

Het is een woede , die zichzelf voorbijloopt , van den
aanvang reeds haar toppunt heeft bereikt, bij geenerlei
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berekening van hare uitwerking zich ophoudt, voor geen
uitdrukking, hoe overdreven ook, terugdeinst. Zij vindt hare
verklaring in een zeker idealisme, dat een natuur als die
van Coriolanus pleegt te onderscheiden. Wat hij voor zich
ziet, wat al zijn woede gaande maakt, het zijn niet zoozeer de wezens van vleesch en bloed, die daar in levenden lijve voor hem staan, maar veeleer de verpersoonlijking
van een afgetrokken beginsel, waarvan hij doorziet, welke
gevolgen er in opgesloten liggen. Een woord verraadt dit.
Sprekende over het toestaan van de instelling der yolkstribunen door den Senaat, zegt hij (I , 1):
•The rabble should have first unroof'd the city,
Ere so prevail'd with me : it will in time
Win upon power, and throw forth greater themes
For insurrection's arguing..

Het is de redeneering, de logika van de revolutie , die hij
als een spooksel voor zich ziet, die zijn verbeelding in vlam
zet. Hier is dus inderdaad nog jets anders dan een politieke
overtuiging in het spel. Coriolanus verkeert blijkbaar in
een pathologischen toestand. Hij verkeert zoo goed als
lijdelijk onder zijne eigene gewaarwordingen, bijna gelijk
een stier bij het zien van een roode kleur. Tegen Aufidius
gordt hij zich niet aan ten strijde, omdat deze de veiligheid, de rust van Rome bedreigt, maar zooals een jachthond jaagt. Het prikkelt hem, dezen leeuw te jagen; hij
kan het niet laten. Als hij toevallig met Aufidius aan
dezelfde zijde stond, zou hij, wat ook die zijde ware,
haar zeker verlaten, om Aufidius tot tegenstander te
kunnen hebben. De bewegingen van zijn gemoed gaan
met verschijnselen in zijn lichamelijk leven op niet buitengewone wijze gepaard. Ziet hij , hoe de inwoners van
Corioli de belegerende Romeinen minachten en onder zijn
oogen een uitval wagen, dan doet het hem «zweeten van
toorn (I. 4)». Hij is niet de man om krachtens verstan-
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delijke motieven te handelen, van daar, dat zoodra een
gevoel, sterker dan zijn begeerte om zich met Aufidius
te meten, zijn bloed verhit, hij even goed met, als vroeger
tegen, Aufidius kan strij den. In Corioli waagt hij zich op
een wijze, die een zijner soldaten «Foolhardiness» (louter
overmoed!) doet uitroepen. Wat hij zoekt in den strijd,
is minder het voor Rome heilzame doel dan wel de opwekking, die het krijgsgewoel kan schenken; zoo hij zijn
bloed vergiet, het is vooral om zich zelf, zijn inwendig
gloeien, lucht te geven. Na zijn moedig binnendringen in
Corioli, zegt Lartius (I, 5):
Worthy Sir, thou bleedest ;
Thy exercice has been too violent for
A second course of fight..

Maar Coriolanus antwoordt :
praise me not ;
My work has not yet warmed me ; fare you well ;
The blood I drop is rather physical (geneesmiddei)
Than dangerous to me..

Aanstonds snelt hij Cominius 1 ) te hulp, maar eer hij
het zwaard trekt, moet hij Cominius aan zijn borst drukken (1, 6) alsof het zijn bruid ware, gelijk hij zeif betuigt
met zijn gewone overdrachtelijkheid en behoefte aan een
fysische uitdrukking van zijn gevoel. Om een dubbele
reden is hij eerst in den krijg geheel zichzelf. De oorlog
verhoogt zijn levensbewustzijn (animal spirits) en stelt
hem tevens in staat, zich te goed te doen aan de lafheid
van het plebs. Bijna is zij hem welkom, de gelegenheid,
die de oorlog hem biedt, om proefondervindelijk de gemeenheid van den soldaat uit het yolk, zijn roofzucht,
zijn kinderachtige angst wegens lijfsbehoud te bevestigen.
Ha! de soldaten loopen weg voor den vijand als de muizen
voor de katten. Zoo ziet men toch van welke stof zij
1) Die later (2, 2) van hem zegt : <die did run reeking o'er the lives of men..
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gemaakt zijn aan wie men een aandeel wil geven in de
regeering.
Dezen zijn pathologischen toestand is hij zich evenwel
niet bewust. Hij is de laatste man om door zelfkennis
uit te munt6n. Volgens hemzelf is de beweegreden van
zijn gedrag vaderlandsliefde. (2. 9.) Dit is geen geveinsdheid , maar gebrek aan doorzicht, kenschetsend voor zijn
karakter. Van daar dat hij en telkens loftuitingen kan
weigeren , en telkens van snoeverij kan beschuldigd warden en van hoogmoed. Hij doet wat hij doet, omdat hij
is die hij is , en het niet kan laten ; hij begrijpt dus niet
wat men in hem prijst; even goed zou men hem kunnen
prij zen , omdat hij flunk adem haalt ; maar tevens is zijn
levenskracht te opbruischend , te overvloeiend , dan dat
hij zou kunnen zwijgen van hetgeen hij doet; groote ontwikkeling van aangeboren kracht pleegt woordenrijkheid
over hetgeen men deed te wekken. Men begrijpt dus, dat
Coriolanus en het graf en de moordenaar van zijne eigene
verdiensten kan warden genoemd. Dat hij zijn eigene
verdiensten als verdiensten op den achtergrond stelt, zoo
als Cominius en Volumnia beweren , is volkomen waar,
maar het is niet minder waar, dat, gelijk burgers in het
begin en Aufidius tegen het slot doen opmerken , het zelfgevoel, waarmede hij over zijne daden spreekt, anderen
volkomen den lust beneemt om over zijne zeldzame wapenfeiten nit te wij den.
In een geheel bijzonder licht treedt het karakter van
Coriolanus zoodra wij hem gadeslaan in zijne betrekking
tot Volumnia, Virgilia en Valeria, zijne moeder, zijne
vrouw , en de eerbiedwaardige zuster van Publicola. Tegenover deze vrouwen is hij een ander mensch : de ruwe
krijgsheld wordt de teederheid zelve ; de man van de forsche
wordt de man van de uitgezochtste taal. In wat verborgen
schatkamer van zachtheid, kieschheid, pasie , in wat schat-
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kamer van zijn gemoed , vindt hij telkens , zoo dikwerf hij
in de tegenwoordigheid dezer vrouwen is , de rechte beweging , het rechte woord. Hij keert terug uit den strijd met de
Volskers , hij ziet zijne moeder (2. 1.): «Van u,» het is zijn
eerste woord tot haar, « van u weet ik, dat gij voor mij
gebeden hebt,» en eer zij hem nog heeft kunnen omarmen,
ligt hij reeds geknield voor haar. Aan Virgilia, zijne vrouw,
de ingetogene, de stille die geheel opgaat in hare liefde ,
in dit drama nog nauwlijks iets , en zeker niets van beteekenis heeft gezegd, en toch reeds ons diep medegevoel
heeft gewekt , aan Virgilia geeft hij een onvergelijkbaar
schoonen naam als hij haar noemt : « My gracious silence »,
met dezen eenen naam geheel haar beminnelijk wezen ,
van droeve voorgevoelens vervuld, tooverende voor onzen
geest. Hij moet naar het kapitool, maar laat de beide
vrouwen niet staan , waar zij zich bevinden. Hij neemt de
moeder bij de eene, de vrouw bij de andere hand en wandelt in het midden, niet krijgsheld in de eerste plaats ,
maar zoon en echtgenoot, zoon bovenal, en dit drama
oefent juist inzonderheid daarom een zoo aangrijpende
w erking , omdat deze liefhebbende zoon onder de macht
van voor hem onwederstaanbare gewaarwordingen zal
komen , die hem dwingen tot een daad, waardoor zijn
moeder in de grootste droefheid zal worden gedompeld.
Eerst schijnt het of de stededwinger zich zelf bedwingen
kan. Wel heeft hij verklaard , dat hij zich nooit kandidaat
zal kunnen stellen voor de consulaire waardigheid zonder
over zichzelf te blozen , maar hij stelt zich toch kandidaat , hij werft de stemmen van het yolk. Evenwel met
kwalijk verholen weerzin.
Hij schaamt zich de gunst van het yolk te hebben gewonnen. Hij herkent zichzelf niet meer in den persoon,
die aan een openbare verkiezing een waardigheid te danken heeft. Andermaal doet hij ons denken aan Moliere's
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Misanthrope. Een senator en Menenius ontraden hem op
een oogenblik tot het yolk te spreken, waarop zijn drift
hem alle zelfbeheersching onmogelijk maakt (3, 1):
Not now, not now
Men.
1 Senat. Not in this heat, sir, now..

Maar het onwederstaanbaar antwoord van Coriolanus
luidt: «Now, as I live I will ». Onwillekeurig valt ons het
woord van den Misanthrope in: « Moi, je veux me facher
et ne veux point entendre ».
Eerst bij die gelegenheid komen zijne politieke grieven
met eenige uitvoerigheid voor den dag. Een enkel woord
van Sicinius, dat met die grieven in geen onmiddellijk
verband staat, brengt ze op de lippen van Coriolanus,
die deze aanleiding blijkbaar aangrijpt, om al den toorn
van zijn gemoed te kunnen luchten. Zooeven heeft hij
zich in eigen oog vernederd voor het yolk en dit moet
thans op het yolk gewroken worden. En nu stelt hij
roekeloos alles in de waagschaal. Hij eischt dat men het
y olk zijne tribunen ontneme ; hij wil en hij zal het woord
verrader aan zijne tegenstanders ontlokken. VOOr dien tijd
is hij niet tevreden. Welnu, daar is het; Sicinius spreekt
het uit, en de politieke verhandeling van den aristokraat
eindigt in een niet zeer aristokratisch straatgevecht.
Dat deze troebelen tot niets kunnen leiden, schijnt niet
bij hem op te komen, evenmin als dat zij de waardigheid
van het gezag moeten verminderen. Integendeel, hij beeldt
zich in, dat hij in weerwil van de onlusten en moeilijkheden waartoe zijn onvoorzichtigheid en uittartende
houding aanleiding geven, voor het romeinsche yolk zal
kunnen blijven die hij is (3. 2.). Hij is zoozeer overtuigd
van zijn goed recht, dat hij zich verwondert over het
uitblijven van de voile goedkeuring zijner moeder: een
nieuw bewijs van zijne zeer gebrekkige zelfkennis. Zijne
moeder heeft geen hooger dunk van het yolk dan hij zelf.
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Dus, meent hij , moet zij haar zegel hechten aan zijn
gedrag ; als of dat gedrag uit dien dunk van zelf voortvloeide ! In het betoonen van grootere zachtheid, — men
lette op dit eufemisme, ziet hij een ontrouw worden
aan zijn natuur. Toch is het overwicht dat zijne moeder
op hem heeft zoo groot, dat hij ook daartoe besluit ; hij
wil berouw toonen en de volkswoede doen bedaren. Maar
hij doet het alleen om haar te believen , zonder eenige
innerlijke overtuiging ; in eigen oog zal hij eenvoudig een
kwakzalver zijn, en dientengevolge wederkeeren als de
afgod van Rome ; zoo zeer staat het bij hem vast, dat
men het laatste alleen kan worden door het eerste.
Maar hij is niet in staat , wat hij ter wille zijner moeder
ondernomen heeft , ten einde toe te volvoeren. Wegens zijn
voorslag omtrent het volkstribunaat van verraad beschuldigd , denkt hij er niet aan , eenig argument te geven , dat
de aanklacht zou kunnen ontzenuwen. Hij beschuldigt
zijne aanklagers van te liegen en verwenscht het geheele
yolk. Dat is geheel zijn antwoord. Hij weet volkomen wat
hem wacht, maar kon hij met een enkel goeden dag het
dreigend gevaar afwenden, men zal het hem niet afpersen ,
zoo verzekert hij ; met deze betuiging al zijne zwakheid
verradende en tevens zijn hoogmoed, die dus daarin bestaat,
dat hij zich uitsluitend bekommert om de meening, die
hij van zichzelf kan hebben , zonder deze zijne meening
ooit aan die van anderen te toetsen. Voor dien onbuigzamen trots vindt hij evenwel een woord van onvergelijkelijke fierheid. Op het oogenblik zelf, waarop hij gebannen
wordt, zegt hij tot het in schijn triumfeerend en nu oppermachtig yolk : dk ben het die u verbant. Blijft hier met
uwe besluiteloosheid. Ik keer u den rug toe; de wereld
eindigt niet met Rome. » Zijn zelfverblinding steunt zijne
fierheid. Had zijn moeder hem vroeger gezegd, dat de
uiterste tegenspoed de toetsteen is der groote zielen
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vergetende, dat groote zielen zich niet vrijwillig storten
in het uiterste van tegenspoed , acht hij deze spreuk van
toepassing op zichzelf. Bovendien laat hij zich verleiden
tot een rekening maken op zijne onmisbaarheid. Men zal
mij liefhebben , daarmede poogt hij Volumnia te troosten,
wanneer men mij niet meer vinden zal. Ja , zijne zelfverblinding gaat zoo ver , dat hijzelf getuigt :
x't Is fond to wail inevitable strokes
As 't is to laugh at them,"

alsof de slagen van het lot , die hem treffen , onvermijdelijk
mochten heeten , en alsof hij iets anders had gedaan, dan
hetgeen hij hier in de tweede plaats veroordeelt.
Maar nog, dit is althans waarschijnlijk, — voorziet
hij niet, waar hij toe komen zal. Gereed Rome te verlaten , roept hij den dierbaren , die hij achterlaat toe :
Come my sweet wife, my clearest mother, and
My friends of noble touch. When I am forth,
Bid me farewell and smile. I pray you, come.
While I remain above the ground, you shall
Hear from me still, and never of me aught
But what is like me formerly ;

welke woorden toch moeilijk een anderen zin kunnen he b-.
ben , dan dat hij zip), vroeger patriotisme of althans zijn ongeschonden krijgsmanseer nooit ontrouw zou worden. Hoe
en wanneer de overgang heeft plaats gegrepen , wordt niet
vermeld. Maar wel doet zijn alleenspraak (4,4) vermoeden,
hoe Coriolanus voor zich zelf het laaghartige van zijn
daad bedekt heeft. Hij , die zeker niet gewoon was , zich
aan bespiegelingen over te geven , houdt in Antium voor
het huis van Aufidius een algemeene beschouwing over
het wisselvallige der aardsche betrekkingen waarschijnlijk
om het karakterlooze van zijn eigen persoonlijke daad
voor te stellen als een natuurlijk gevolg van de wet ,
waaraan de ondermaansche dingen onderworpen zijn.
Hier herinnert Coriolanus aan Schillers Wallenstein, die
3
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in de sterren de vergoelijking zocht voor zijne daad. Zijn
zelfmisleiding doet hem verder aan Aufidius mededeelen
(4.5), dat hij een slachtoffer is van de wreedheid en den
nijd des yolks, die de laffe patriciers hebben geduld,
maar doet hem verzwijgen, wat hij in zijn lot zichzelf en
zichzelf alleen te wijten had. Toth geeft hij toe, dat hij
voor Aufidius staat «in mere spite, to be full quit of those
my banishers ,» en spreekt hij van zijn «revengeful services »
die hij den Volskischen veldheer aanbiedt , een aanbod,
niet te versmaden, omdat hij « vechten zal tegen zijn
vaderland met al de woede van helsche demonen. » Het
is noodig van deze verklaringen aanteekening te houden,
omdat zij de mogelijkheid uitsluiten , dat Coriolanus de
hulp der Volskers zou hebben ingeroepen, ten einde aan
de partij der patriciers de overwinning te verzekeren tegenover het plebs. Aanstonds , als Menenius tot hem komt,
zegt Coriolanus nog eens en voor ons ten overvloede : « I owe
my revenge properly.» Wraak is dus zijn eenige drijfveer.
Wat verhindert die wraak zich te koelen ? Zij heeft plaats
gelaten in zijn hart voor andere gevoelens. Medegevoel
voor het lij den , dat zijn daad Menenius veroorzaakt , zou
bij hem opkomen.
«. . . . • That we have been familiar,
Ingrate forgetful men shall poison, rather
Than pity note how much.«

Maar hij onderdrukt het. Te machtig is evenwel de
aandoening, die Volumnia en Virgilia en hun kind bij
hem opwekken , zij is even plotseling als overweldigend.
Hij staat verlegen , als een tooneelspeler, , die zijn rol niet
kent. Eerst hoopt hij nog, dat hij haar zijne gezindheid
tegenover Rome niet zal behoeven ten offer te brengen.
IJdel hopen ! Zijn kracht breekt. Wat er bij hem is omgegaan , zegt hij zelf:
«Not of a woman's tenderness to be,
Requires nor child nor woman's face to see..
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Het zijn geen argumenten , die hem overwinnen. Het
eene gevoel verdringt , overstemt bij hem het ander : de
wrok tegen Rome, het haten van Aufidius , de aandoening,
door moeder, vrouw en kind gewekt , den wrok tegen
Rome. Hij blijft in zijne wisselingen zichzelf gelijk; bestendig in zijne ongestadigheid ; altijd gevoelsmensch ; een
man van machtige , onwederstaanbare , maar snel voorbijgaande indrukken , die evenmin weifeling kent als volharding , het liefst zich overgevende aan die stemming ,
waarin hij niet zal kunnen handelen zonder zichzelf te
benadeelen , omdat hij dan het minst van diplomatische
berekening zal kunnen worden verdacht. Toen het luisteren
naar zijne moeder zijne positie te Rome kon redden, sloeg hij
haren raad in den wind ; als het luisteren naar zijne moeder
(5, 3) hem zoo goed als ontwijfelbaar in het ongeluk , in
den dood moet storten , geeft hij er gehoor aan :
. . . . o my mother, 0 !
You have won a happy victory to Home ;
But for your son, — believe it, o believe it, —
Most dangerously you have with him prevail'd,
If not most mortal to him ! But, let it come.

Ach , eer het komt ; eer de dood voor hem komt als
een vurig begeerde verlossing , zal hij de diepste vernedering moeten ondervinden. Hij , in eigen schatting een
man , fier, krachtig als weinigen , wellicht als niemand ,
zal door den eenige , op wiens achting hij gesteld is , een
« boy » worden genoemd , « a boy of tears ». En toch ligt
ten slotte zijn eenige grootheid daarin , dat hij tegenover
zijn moeder een « boy » heeft kunnen worden, gelijk de
tragedie van zijn leven daarin ligt, dat hij deze grootheid
niet heeft kunnen bezitten zonder juist dientengevolge op
het smadelijkst om te komen.
Niemand kan Coriolanus prijzen niemand kan hem
sympathie onthouden. Menigeen is veel minder berispelijk,
en toch veel minder beminnelijk. Want ten slotte zullen
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de menschen altijd hun liefde schenken aan hen , die
vatbaar zijn voor edele opwellingen , en die met hunne
gebreken geen voordeel behalen.

VOLUMNIA.
De moeder, voor wie een Coriolanus nederknielt , verdient een aandachtige beschouwing. Zij wordt allereerst
gekend in onderscheiding van de zachtgevoelige Virgilia
wier liefde beeft bij de gevaren , waaraan de oorlog
Coriolanus blootstelt. Ware Coriolanus Volumnia's echtgenoot, zij zou zich in zijne afwezigheid meer verheugen
dan in zijne teederste lief kozingen , wanneer die afwezigheid hem vergunde nieuwe krijgseer te behalen. Met
dat Joel heeft de moeder zich van haar zoon reeds in
de prilste jeugd gescheiden. Het uur, waarop zij moeder
werd, deed haar hart van geen hooger vreugde trillen
dan het oogenblik, waarop hij zich voor het eerst een
man , een held had betoond. Ware hij omgekomen
zijn naroem zou de plaats van haar kind hebben vervuld,
Van twaalf teeder beminde zonen had zij liever elf zien sterven voor het vaderland dan een het bestaan te zien rekken
in werkeloosheid. Naar het land der Volskers volgt zij
met hare verbeelding den krijgsman. Zij ziet wat hij doet,
zij hoort wat hij zegt, alles uit de verte , met de verscherpte waarneming van de innigste samenstemming. (1. 3).
Is Virgilia ontsteld bij de gedachte, dat wonden Coriolanus
kunnen bedekken, Volumnia acht bloed het schoonste
sieraad van den man; Hecuba's moederboezem niet schooner dan het bebloede voorhoofd van Hektor. Volumnia is
de romeinsche matrone in haar stoische kracht.
De driftige opwellingen van Coriolanus mishagen haar
in den aanvang niet al te zeer; met zeker welgevallen
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Vindt zij ze weder bij Coriolanus' jongen zoon. Kortom ,
in den aanvang lacht haar alles toe. Als Coriolanus den
oorlog met de Volskers heeft begonnen, is zij yroolijk
gestemd, en verdraagt ter nauwernood Virgilia's droefgeestigheid. Weigert Virgilia met haar uit te gaan, welnu,
des te beter; Valeria moet Virgilia niet langer daartoe opwekken (1, 3): « as she is now , she will but disease our
better mirth ». Zoo is zij voor den uitslag van den krijg.
Na de overwinning stijgt hare verrukking ten top. K< 0 He
is wounded,» roept zij Menenius vol geestdrift toe, « he
is wounded; I thank the Gods for 't».
Zij detailleert, zij telt zijne wonden ; hij had er al vijfen-twintig ; hij heeft er nog zoo en zooveel bij gekregen.
Ho eveel lidteekenen , om aan het yolk te toonen, wanneer
hij dingen zal naar het consulaat! Want daar gaat haar
eerzucht reeds naar uit! Haar geheele ziel vloeit over van
trots en be-wondering. Zij kan hem niet zien knielen aan
hare voeten , zij weet niet wat naam hem te geven , wat
te zeggen of te doen. Al wat zij in hare stoutste droomen
voor hem gewenscht heeft, is vervuld. Slechts een ding
ontbreekt, het ambt van consul, en daarmede, zij twijfelt
er niet aan, zal Rome hem aanstonds bekleeden.
Coriolanus maakt het zelf onmogelijk. Treffend is de
betrekkelijke kalmte, waarmede zij de zware teleurstelling
draagt (3, 2). Geheel afvallen kan zij hem niet. Hij had
minder voorbarig kunnen zijn ; eer hij zijn gezag liet Belden, had hij voor het minst kunnen afwachten dat hij
het bezat; in haar oog had hij onstaatkundig gehandeld,
sneer niet, en als Coriolanus van het yolk zegt : « Let them
hang », antwoordt zij nog van harte : « Ay, and burn too».
Eerst als een der senatoren hem op den ondergang van
Rome heeft gewezen als op het noodzakelijk gevolg van
zijn onbuigzaamheid, wordt haar vermanen ernstiger.
Ook nu begrijpt zij yolkomen zijne hevigheid , zij is even
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hevig als hij , maar zij heeft « a brain that leads (the) use
of anger to better vantage ». Zij kan , wat hij niet vermag
hare gemoedsbewegingen ondergeschikt maken aan het
najagen van het voorgestelde doel. Wat het hoogste , het
kostelijkste is , verliest zij niet uit het oog ; zij laat het oog
niet eens benevelen door den hartstocht. Haar vermanen
wordt vragen ; zij weet hem en zichzelve te verjongen ,
om hem het toegeven gemakkelijker te maken. Andermaal is hij een kind en zij de moeder van een knaap (3, 2) ;
zij doet hem voor, wat hij bij het yolk doen moet: z156
moet hij de muts houden , zoo de knie buigen , zoo het
hoofd bewegen, niet uit lafheid, maar omdat de menigte
beter begrijpt, wat zij ziet dan wat zij hoort. Gevoelt zij
niet, wat het haar zoon moet kosten , haar raad gehoor
te geven? Beter dan iemand. « I know thou hadst rather
follow thine enemy in a fiery gulf, than flatter him in a
bower ». Maar dat hij het doe om harentwil, alleen om
harentwil (3, 2) :
pray thee now, sweet son, as thou hast said ,
My praises made thee first a soldier , so ,
To have my praise for this , perform a part
Thou hast not done befored>

Blijft hij weigeren , of weet hij zijne nieuwe rol niet ten
einde toe te vervullen , in een woord : ontgaat haar, wat zij
als Coriolanus' moeder voor hem had gewenscht, dan is
er weder zooveel in haar binnenste dat haar vergunt de
hooghartigheid van haren zoon te begrijpen, dat zij , zoodra het vonnis der verbanning is uitgesproken, onmiddellijk en zonder voorbehoud zijn partij kiest. Hij moge
in haar oog verkeerd gehandeld hebben, wie zijn de dwergen, die daarvoor hem, dezen reus, hebben durven straffen ?
Coriolanus is in ballingschap gegaan. Eerst staan haar de
oogen vol tranen en kan zij niet spreken maar hare verontwaardiging barst los. Het doet goed haar te hooren.
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Het is of zij de taak van haren zoon overneemt. Bitterheid , minachting, diep besef van de meerderheid van
haren zoon, alles geeft zich lucht slag op slag ; elk woord
treft. Sicinius en Brutus kunnen evenmin de verdiensten
van Coriolanus beoordeelen als zij zelve de mysterien des
hemels. Dat de goden niets anders te doen hadden , dan
hare verwenschingen van Rome in vervulling te doen
overgaan ! « They say, she's mad », zegt Sicinius van haar.
Laat het zoo zijn ; op dit oogenblik van waanzin heeft
haar moedersmart recht.
Want, is straks Rome door Coriolanus in gevaar, dan
zal zij tusschenbeide treden en al haar wrok en verwenschingen vergeten. Wat Cominius en Menenius niet vermogen , vermag zij. Eer zij nog een woord heeft gezegd ,
ligt hij aan hare knieen. In 't eerst geen vermaning , geen
bede zelfs, maar dat onvergelijkelijke : « Thou art my warrior ; I holp to frame thee ». Niet op zichzelve vestigt zij
de aandacht van Coriolanus, maar op zijn vrouw,, op zijn
kind . . . Toen zij Coriolanus wilde overhalen , om op
behoorlijke wijze naar het Consulaat te staan, is het in
de verte niet tot zulk smeeken gekomen als waartoe het
op dit beslissend oogenblik komt, nu het heil van Rome
op het spel staat (5, 3). Zij is de moeder van smarten,
omdat haar zoon de ingewanden openrijt van zijn vaderland en omdat zijn gedrag haar eenigen troost rooft: het
gebed tot de goden. Bad zij voor zijn overwinnen, het
gebed zou niet verhoord kunnen worden dan Rome ten
verderve ; bad zij voor Rome, zij zou haar wensch niet
kunnen verkrijgen dan ten koste van haren zoon. Nog
hooger stijgt haar taal. Geen smeeken langer, geen beroep
op haar smart. Zij werpt zich tusschen Rome en haar
zoon. Wil hij de stad binnendringen , hij zal haar onder
de voeten hebben te treden. Tegelijk doet zij alles om
zijn eergevoel te sparen tegenover zijne nieuwe bondge-
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nooten, die hij niet zal behoeven op te offeren. Andermaal
slaat zij een toon van grooter teederheid aan. Zij put al
hare hulpmiddelen uit, nu met een geestig beeld herinnerende aan de vreugd, die zij in zijn triumfen heeft geschept, dan aan de gehoorzaamheid, die hij in alle rechtvaardige dingen haar verschuldigd is.
Hij geeft zich over, en Sicinius heeft van te voren verklaring reeds geweven. Nadat hij gevraagd heeft (5. 4):
« Is 't possible that so short a time can alter the condition
of a man » , antwoordt hijzelf: « He loved his mother dearly ».
Had hij haar dan vroeger niet lief gehad? Het ware verband tusschen den Coriolanus van vroeger en dien van
dit laatste beslissende oogenblik kan worden uitgedrukt
met de woorden van Menenius, al bedoelde hij ze in een
anderen zin (5. 4): hij was een rugs, hij is een vlinder
geworden, hij heeft vleugelen, hij is meer dan een kruipend
wezen «(he has wings : he's more than a creeping thing) ».
De vlinder die in hem schuilde was de liefhebbende zoon.
In de moeder belichaamt zich voor hem dat goede , welks op
den duur onwederstaanbare aantrekkelijkheid onder allerlei
vormen tot het hart des menschen nadert, om het eindelijk geheel in te nemen.
De Coriolanus van Shakespeare is een van de belangrijkste menschkundige tooneelstukken, die de letterkunde
heeft aan te wijzen. Veel edels en groots kenmerkt de stof,
waaruit de held oorspronkelijk is geweven. Hoogmoed en
zelfzucht dreigen dat weefsel aan flarden te scheuren. Maar
de liefde redt, de liefde tot een moeder, die zelve door
lijden heeft geleerd, en zelve voorgaat, als zij haar zoon
het pijnlijk offer vraagt van zijn trots.

LOVE'S LABOUR'S LOST.

INHOUD.

Wij zijn in Navarre, in een koninklijk park. Ferdinand,
de koning, heeft besloten, met drie heeren van zijn hof,
Longaville, Dumain en Biron, een soort van kloosterachtige akademie te stichten. In die akademie zullen zij zich
geheel aan de studie wijden. Zij hebben een stuk onderteekend, waarin zij zich bij eede verbinden, drie jaren
lang zich de gewone wereldsche genoegens en gemakken
te ontzeggen. Longaville en Dumain teekenden dat stuk
zonder eenig bezwaar, Biron, daarentegen, heeft wel
insgelijks onderteekend, maar hij ziet in en ontwikkelt
op geestige wijze de ijdelheid van het al te strenge studieleven. Hij wil arbeid en uitspanning, alles op zijn tijd.
Getrouw zal hij blijven aan zijn gegeven woord. Toch
veroorlooft hij zich den koning te wijzen op de telkens
wederkeerende noodzakelijkheid die ontelbare malen de
wetten zal breken. Zoo heeft een bepaling van het onderteekende stuk een verbod gesteld op het spreken met
een vrouw. Maar de koning heeft vergeten, dat hij de
dochter van den koning van Frankrijk wacht, een
hoogst bekoorlijke jonge dame, die over het afstaan van
Aquitanie komt onderhandelen. De vorst zal dus al terstond
moeten beginnen met op dezen gewichtigen repel een uitzondering te maken. Biron ziet daarin slechts een aan-
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duiding, een proeve van hetgeen gedurig plaats zal vinden.
Op zijne vraag: of er in de ascetische akademie niets tot
vermaak zal geschieden, wijst de koning hem op don
Adriano de Armado, een spaanschen opsnijder, die het
hof veelvuldig bezoekt. Longavilla verwacht niet minder
vermaak van Costard, een Boer. Deze komt ten tooneele,
vergezeld door Dull, den konstabel, brenger van een brief,
geschreven door Armado, waarin den koning op de omslachtigste wijze wordt bericht, dat, in weerwil van de
herhaalde proklamatien, die alle samenspreking in het
park tusschen mannen en vrouwen uitdrukkelijk verbieden, Costard in datzelfde park is aangetroffen met Jaquenetta. Costard wordt daarop door den koning veroordeeld
en een week lang op water en brood gezet. Armado, die
Costard in samenspraak had gevonden met het meisje,
moet zijn cipier zijn. Armado vervult deze lastgeving.
Aileen gebleven met zijn page Moth, bekent hij aan Moth,
dat hij zelf verliefd is op Jaquenetta. Hij voorziet al dat
hij folio-deelen vol zal schrijven met verliefde verzen.
De fransche prinses, die men verwachtte, is inmiddels
in het gezelschap van drie hofdames en verder gevolg
aangekomen. Zij heeft van de wonderlijke afspraak van
den koning en de hovelingen gehoord en zendt nu Boyet,
een der twee heeren van haar gevolg, tot den koning met
het verzoek om hem zelf to mogen spreken. Boyet keert
terug en bericht, dat de koning bewilligt in een onderhoud. Reeds volgt de koning hem op zijne schreden, door
de heeren van zijn omgeving en van zijn gevolg begeleid.
Bij hun naderen maskeeren zich de hofdames der fransche
prinses. De zaak van Aquitanie en een wederzijdsche
schuldvordering worden besproken, waarbij de koning de
grootste hoffelijkheid tegenover de fransche prinses in acht
neemt, maar tevens haar in kennis stelt van den eed dien
hij duur wil houden, den eed, waarbij hij zich verbonden
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heeft om geene vrouw aan zijn hof toe te laten. Hij verwijdert zich, tevwij1 de heeren van zijne omgeving (Dumain,
Longaville en Biron) nog achterblijven om van Boyet de
namen te vernemen van de gemaskerde dames. Het zijn
Maria, Katharine en Rosaline. Boyet, weldra alleen gebleven met de prinses en hare dames , maakt het hof aan
Maria, en doet de prinses opmerken, hoezeer zij het hart
van den koning heeft veroverd.
In het volgende , het derde bedrijf, geeft Armado de
vrijheid terug aan Costard , op voorwaarde, dat deze zich
belaste met een brief voor Jaquenette. Costard begeeft
zich op weg, maar ontmoet Biron, die hem ook een minnebrief toevertrouwt, en wel voor Rosaline.
Costard bezorgt de beide brieven verkeerd, zoodat de
brief van Armado voor Jaquenetta terecht komt in de
handen eerst van de prinses, die hem doet voorlezen door
Boyet, ten slotte in die van Rosaline. Nadat de prinses
verder is gegaan , blijven Rosaline , Maria , Boyet en Costard
achter en vermaakt zich de laatste met de.niet zeer kiesche
aardigheden, die tusschen de hofdames en Boyet worden
gewisseld.
De brief van Biron voor Rosaline wordt door Costard
gegeven aan Jaquenetta , die , daar zij hem niet lezen kan,
den brief brengt aan Holofernes , den schoolmeester , aan
Nathaniel, den pastoor en aan Dull, den konstabel, een
oogenblik te voren reeds in gesprek met elkander ten
tooneele gevoerd. De pastoor leest hem voor. Hij en de
schoolmeester zien uit het onderschrift, dat de brief aan
het adres is van Rosaline. Zij zenden den brief aan den
koning op. Ziedaar dus reeds een der heeren uit 's konings
omgeving, Biron, ontrouw aan zijn woord.
Maar de koning zelf is evenmin getrouw gebleven aan
zijn gelofte en Biron komt het te weten. Op een boom
geklommen bij het naderen van den vorst, hoort Biron
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hem een liefdesverklaring overlezen, die hij heeft opgesteld. Daar nadert evenwel Longaville. Op zijn beurt
verbergt zich nu de koning, maar om een gelijke ontdekking te maken. Hij hoort Longaville verliefde verzen opzeggen aan het adres -van Maria. Daar nadert evenwel
Dumain. Thans verstopt zich Longaville, maar ook om
een gelijke ontdekking te maken. Door Biron, den koning
en Longaville beluisterd, draagt hij zijn minnedicht voor,
ter eere van Katharine. Longaville treedt te voorschijn
die Dumain berispt wegens zijne liefde, maar ook de
koning treedt te voorschijn, die Longaville berispt en eindelijk treedt Biron te voorschijn, die den koning zelf over
het verbreken van zijne gelofte onderhoudt. Nu zijn zij
alien in den val, met uitzondering van Biron. Biron schijnt
de eenige, die woord heeft gehouden. Daar komen evenw el Jaquenetta en Costard uit naam van Holofernes,
Nathaniel en Dull den koning den brief overhandigen,
dien Biron aan Rosaline had geschreven. Er is geen
loochenen aan. Daar staan zij nu alle -vier van hun woordbreuk overtuigd. Biron maakt van den nood een deugd
en houdt een lofrede op de liefde. De slotsom dier rede
is, dat niet zij ontrouw zijn, maar dat juist hij alleen de
ontrouwe is, die het vaandel van Cupido poogt te verlaten.
Nu de maskers toch zijn afgevallen, besluiten zij gezamenlijk aan de vier dames verder het hof te maken en haar ter
eere een feest te geven in het park. Armado zal het feest
organiseeren en het opluisteren met een tooneelvoorstelling. Terwijl hij bezig is haar voor te bereiden , leggen de
vier minnaars hun besluit ten uitvoer, en maken zij hunne
opwachting bij de vier dames, die, van hunne komst
verwittigd, zich zoo weten te vermommen, dat elk der
minnaars zijn liefdesverklaring doet aan de verkeerde, en
dan ook aan de verkeerde een onderpand geeft van zijn
trouw. Later brengt de prinses deze mystifikatie aan het
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licht en wil zij elken minnaar dwingen zijn woord gestand
to doen jegens de dame, aan wie hij bij vergissing trouw
heeft beloofd. Zoo komen er de minnaars , die nu al
weder hun woord moeten breken , — tenzij door elk va n
hen de dame , die hij niet begeerd heeft , wordt aanvaard, —
op het allertreurigst af. Zij hebben natuurlijk weinig lust
meer in de theatrale voorstelling , die Armado in orde
heeft gebracht. De koning wil haar zelfs niet laten doorgaan , maar hij geeft toe aan het uitdrukkelijk verlangen
der prinses. De voorstelling begint inderdaad, maar wordt
onderbroken door Mercade , een der heeren uit het gevolg
der prinses , die het overlij den bericht van haren vader,
den koning van Frankrijk. De prinses en hare dames
keeren terug, maar laten aan hare minnaars de belofte
achter, dat zij hunne geliefden welwillender gestemd zullen
vinden wanneer zij een jaar boete doen voor het verbreken
van hun gelofte en zich na dien tijd andermaal bij haar
aanmelden. De komedie wordt besloten met een tweeg esprek tusschen de Lente en den Winter; een tweegesprek
dat oorspronkelijk bestemd was geweest voor het slot van
de zoo even vermelde tooneelvoorstelling.
DE SAMENSTELLING.

De besluiten der mannen door vrouwelijke betoovering
en vrouwelijke schalksheid beschaamd en verijdeld , —
ziedaar het thema van dit blijspel in vijf bedrijven.
Het eerste schetst het besluit, dat bedenkelijke overspanning en voorbarigheid doen nemen, en doet zijn onuitvoerbaarheid reeds eenigszins vermoeden.
Het tweede schetst den indruk aanvankelijk door vrouwelijke betoovering op de leden der kloosterachtige akademie
gemaakt en versterkt het vermoeden , dat het eerste bedrijf
had opgewekt.
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Het derde laat Biron bezwijken, die een liefdesverklaring aan Rosaline zendt.
Het vierde laat zijn voorbeeld volgen door de twee
andere heeren van de hofhouding gelijk door den koning.
Zij ontdekken alien. elkanders ontrouw aan de gelofte, en
besluiten zich verder aan die gelofte niet meer te storen.
Het vijfde bedrijf teekent de uitvoering van dit laatste
besluit; een uitvoering, door de vermomming der dames
verijdeld, totdat zij , na haren minnaars een jaar van
boetedoening te hebben opgelegd, elk hunner troosten met
het uitzicht op eindelijke vervulling.
De ontwikkeling van dit blijspel is natuurlijk en geleidelijk wanneer men op den hoofdinhoud der fabel let. Die
ontwikkeling liet evenwel geene verdeeling in vijf bedrijven
toe. In het derde, waarin Biron bezwijkt, gebeurt niets,
dat soortelijk verschilt van hetgeen voorvalt in het vierde,
waarin de drie overigen bezwijken. Bedrijf drie en vier
hadden dus vereenigd behooren te worden.
Let men niet enkel op den voornaamsten, maar op den
geheelen inhoud, dan valt het geleidelijke van de volgorde der tooneelen en de onmisbaarheid van elk tooneel
op zichzelf minder in het oog. Nadat de koning en de heeren
zijner hofhouding, in weerwil van Biron's opmerkingen,
hun verdrag hebben bezworen en het stuk nog eens voorgelezen is, dat binnen zekere grenspalen en een zeker
verloop van tijd elk gesprek met vrouwen verbiedt, worden
Constard en Jaquenetta voor den koning gevoerd, omdat
zij in het park werden betrapt terwijl zij met elkander in
gesprek waren, en wordt Don Adriano de Arm ado verliefd op Jaquenetta. Costard en Armado zijn tamelijk
ondergeschikte personen, en Jaquenetta vertegenwoordigt
niet juist de hoogste betoovering der vrouw. Dat een
Costard en een Armado verliefd zijn op een Jaquenetta,
boezemt ons geene belangstelling in en bewijst nog niets
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tegen de duurzaamheid van de gelofte door den koning
en zijne naaste omgeving afgelegd. Niet dat er in 's konings
park mannen worden gevonden , die niet om 's konings
verbod hunne oogen zullen afhouden van een aardige
boerendeerne , niet dat is het wat wij willen zien , maar
alleen of vier ernstige mannen , die zich geheel aan de
studie willen wij den en dus voor een bepaald doel alien
omgang met vrouwen willen verzaken , de kracht zullen
hebben , om , gedurende het toch waarlijk niet lange tijdvak
van drie jaren , aan hunne gelofte getrouw te blijven. Dat
willen wij zien en van deze vraag , die onze nieuwsgierigheid prikkelt , wordt de aandacht wel eenigszins afgeleid door de vulgaire verliefdheid van Costard en Armado.
Met de betuiging van Armado , dat hij folio's vol zal
schrijven met verliefde verzen , neemt het eerste bedrijf
een einde, maar vindt het niet zijn natuurlijk slot, want
de hoofdpersonen, de koning en de heeren van zijn hof,
zijn geheel uit het oog verloren, terwijl uit hetgeen met
deze onbeteekenende nevenfiguren gebeurt, niet noodwendig voortvloeit , dat het met de hoofdpersonen denzelfden
weg zal gaan. Waren deze laatsten, eer het bedrijf ten
einde was , nog een oogenblik ten tooneele verschenen,
om met soevereine minachting van die zwakke Costard
en Armado te spreken , hun zelfverheffing zou de vrees
hebben doen geboren worden, indien niet de zekerheid ,
dat ook zij bestemd waren weldra het lot dier zwakke
geesten te ondergaan.
Het tweede bedrijf heeft slechts een tooneel, doch dat
nadere verdeeling toelaat : 1 0 een samenspraak van Boyet
en de prinses , waarin Boyet de prinses aanspoort om de
verovering van den koning volkomen te maken, daar
Aquitanie de prijs van die verovering zal zijn, en waarin
de prinses Boyet tot den koning zendt, om voor haar een
persoonlijk onderhoud met den vorst te vragen; 2 0 een
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samenspraak van de prinses met hare hofdames, waaruit
blijkt, dat zij zeer gunstig denken over de heeren van
het hof; 30 eene ontmoeting tusschen den koning en de
prinses, beiden vergezeld door de heeren en dames van
hun hof; bij welke ontmoeting de koning het voornemen
aan den dag legt, om zijn gelofte gestand te doen, en na
welke ontmoeting Bayet reeds den indruk heeft en aan
de prinses mededeelt, dat 's konings hart door haar gewond werd. Diezelfde Boyet blijkt niet ongevoelig te zijn
voor de bekoorlijkheden van Maria. Dit bedrijf maakt in
zijn geheel een onmisbaar bestanddeel uit van het drama.
Hetgeen wij onder n o. 1 hebben vermeld: de samenspraak
tusschen Boyet en de prinses , is wellicht langer dan noodig
was. Over n°. 2: de samenspraak tusschen de prinses en
hare hofdames, kan men van gevoelen verschillen. Was
zij noodig, ja dan neen? Antwoordt men bevestigend,
dan is men van oordeel, dat het latere gedrag der hofdames ten aanzien van de heeren van 's konings omgeving
pikanter wordt, wanneer men van te voren weet, dat zij
van die heeren niet afkeerig zijn en slechts uit plaagzucht
niet naar hen luisteren, of ook, dat hare bewilliging aan
het slot van het stuk, om de heeren na een jaar weder
te ontmoeten, beter gemotiveerd is, wanneer men van
het begin of aan weet, dat zij reeds terstond hart en hand
gaarne zouden wegschenken. Van de andere zijde zou
men kunnen beweren, dat de plagerijen, waarmede de
dames later de liefdesverklaring der heeren ontvangen,
ons meer in een zekere spanning zouden brengen, wanneer
wij omtrent hare gezindheid in het onzekere waren gebleven. Meesterlijk is de ontmoeting van de prinses en
den koning, juist omdat daarin louter diplomatieke aangelegenheden behandeld worden, nadat de prinses, om
zoo te spreken, even het blinken heeft laten zien van
het wapen, dat 's konings hart zal wonden. — De reden,
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waarom Boyet zuiver tusschenpersoon blijft tusschen de
prinses en den koning , maar zelf, zij het ook in het
voorbijgaan, het hof maakt aan Maria, wordt in dit bedrijf
niet opgehelderd.
Ook het derde bedrijf wordt gevormd door slechts een
enkel tooneel. Het laat zich evenwel ontleden in 1 0. een
gesprek van Armado met zijn page Moth, dat in geenerlei
verband staat met het hoofdonderwerp ; 2°. in een gesprek
met Costard, die ten slotte den brief ontvangt voor Jaquenetta, met welken brief later de vergissing plaats heeft;
30. in een gesprek tusschen Biron en Costard, aan Wien
Biron den brief geeft voor Rosaline ; 4°. in een alleenspraak
van Biron over zijne eigene verliefdheid. Dit geheele bedrijf dient inderdaad uitsluitend om later Costards vergissing met de beide brieven mogelijk te maken: zeker een te
magere inhoud voor een geheel bedrijf.
Het eerste tooneel van het vierde bedrijf bestaat uit Brie
kleinere tooneelen : 1°. een gesprek tusschen de fransche
prinses en haren jager, dat geen betrekking heeft op den
eigenlij ken inhoud van dit blijspel ; 2°. Costard, Armado's
brief voor Jaquenetta uit naam van Biron, en wel als
bestemd voor Rosaline, overhandigende aan de prinses ;
3°. een samenspraak tusschen Boyet , Rosaline, Maria en
Costard, die niets ter zake doet ; 4°. een korte alleenspraak
van Costard, die uit het oogpunt der handeling gemist
kon worden. Ditzelfde geldt evenzeer van het tweede
tooneel, een samenspraak van Holofernes, Dull en
Nathaniel, met uitzondering van het slot, waar Jaquenetta en Costard met Birons brief aan het adres van
Rosaline door Holofernes naar den koning worden gezonden, hetgeen de oorzaak wordt van Birons ontmaskering.
Het derde tooneel; waarin allen ontmaskerd worden ,
is in dit bedrijf het eenige, dat in volstrekten zin onont4
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beerlijk is. Strikt genomen toch, is de vergissing met de
brieven, gelijk zij thans geschiedt , overtollig. Ware Costard
onnoozel genoeg geweest, om den brief van Biron aan
Rosaline uit eigen beweging den koning in handen te
geven , dan zou hetzelfde resultaat als thans verkregen
zijn : n.l. de ontmaskering van Biron.
In het eerste tooneel van het vijfde bedrijf heeft een
groot gedeelte alleen betrekking op het intermezzo van
Holofernes en Nathaniel. Slechts tegen het einde komt
de voorbereiding van de tooneelvoorstelling ter sprake,
die de koning de prinses wil aanbieden. — Het tweede
tooneel van het vijfde bedrijf schetst de beschaming der
vijf minnaars op een wijze, die den titel van dit blijspel
rechtvaardigt en ons tevens doet begrijpen, dat die titel
in niet al te strengen zin moet worden opgevat.
Evenmin als bij menig ander stuk van Shakespeare, is
hier de samenstelling van dien aard, dat het stuk een
hecht aaneengesloten geheel vormt. De dichter heeft veeleer
naar een gelegenheid gezocht, om eenige meer of minder
vermakelijke tooneelen aan den eigenlijken draad van zijn
blijspel vast te knoopen. Stelt hij in Holofernes, den
pedanten schoolmeester ; in Armado , den opgeblazen
rhetor, valsche geleerdheid en valsche welsprekendheid
aan den kaak , en wordt in den koning en in de heeren
van zijn hof de verkeerde zelfgenoegzaamheid der geleerden
gewraakt, zoo vloeit daaruit nog niet voort , dat Holofernes,
Nathaniel en Armado op eenigerlei wijze als pendanten
van den koning en zijne vrienden mogen worden opgevat.
Men heeft hier inderdaad een dubbel stel karakters voor
zich : 1 0. Koning en Hovelingen. Het ontbreekt hun aan
genoegzame zelfkennis om geene onuitvoerbare geloften
te doen. Waar zulke personen ten tooneele warden gevoerd, wordt het blijspel van psychologischen aard en
een proeve van het zoogenaamd hoog-komische ; immers
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een voorstelling van de wijze, waarop de miskende
menschelijke natuur zich wreekt, alle opgeschroefdheid
beschaamt en den spot drijft met alle overspanning, die
voor den mensch gelegen is in de overschatting van zijne
kracht. 20. Dan Holofernes, Nathaniel, Dull, Armado enz.
Met hen bewegen wij ons veeleer op het gebied van het zoogenaamd laag-komische. In hen worden pedante gekken
geschilderd, karikaturen, die vermaken, maar uit een
zielkundig oogpunt geen belangstelling inboezemen. Reeds
daarom kunnen zij niet de tegenhangers zijn van den
worst en zijn hot Maar dan is ook al wat op Holofernes
zelfs de tooneelvoorstelling aan het
betrekking heeft,
slot waaraan deze potsierlijke lieden deelnemen, een
intermezzo, een episode, die en op zichzelf en omdat het
tot eene andere komische soort behoort dan het hoofdonderwerp , de eenheid, niet alleen de dramatische, maar
ook de letterkundige eenheid, van dit blijspel verbreekt.
Wat in het afgetrokkene een font in de samenstelling
kan schijnen, mag daarom den dichter nog niet als een
dichterlijke zonde worden aangerekend. Wat hij niet heeft
gedaan, behoeft namelijk bij hem nog niet het gevolg van
nalatigheid to zijn. Wij moeten ten dezen ons oordeel
opschorten, totdat wij meer proeven van Shakespeare's
behandeling van het komische hebben leeren kennen.
Voorloopig moet de mogelijkheid toegegeven worden, dat
het vereenigen van het hoog- en het laag-komische bij
hem opzettelijk geschiedt; een eigenaardigheid is van
Shakespeare als blijspeldichter, dat hij het eerste door
het laatste heeft willen temperen. Het hoog-komische, dat
altijd van zuiver zielkundigen aard is , treedt toch in een
veel ernstiger licht zoodra het geheel alleen staat, zoodra
het volkomen streng volgehouden wordt. Aan die stukken van Moliere, waarin dit plaats vindt, waarin werkelijk alleen het hoog-komische heerscht, kan men dit
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duidelijk waarnemen. De Misanthrope maakt in geenerlei opzicht een vroolijken indruk. In zulke stukken
predikt Moliere, is hij moralist. Het is volstrekt niet
onmogelijk, dat Shakespeare dit nergens heeft willen zijn.
Stellen wij ons voor een blijspel Love's Labour's Lost,
uitgewerkt op den streng logischen trant van Moliere!
Eerst de uiteenzetting van het overspannen besluit tot
onthouding; dan de zaligheid van elk te minachten, die
voor het vervullen van dezen plicht niet opgewassen blijkt
te zijn, voorts het verduren en te boven komen van de
eerste aanvallen, door vrouwelijke schoonheid op dat
overspannen ascetisme gedaan, waardoor wij beginnen
te gelooven, dat het toch eigenlijk niet overspannen is;
in de vierde plaats het verdubbelen van die aanvallen en
het wankelen van de ascetische gezindheid; eindelijk de
algeheele ontmaskering, die evenwel eerst langzamerhand
volkomen wordt, en eindigt met hen, die zich zoo sterk
gewaand hadden tegenover de vrouw, met beschaamde
kaken te doen staan en meedoogenloos prijs te geven aan
al haren spot. Stelt u zulk een blijspel voor, en Love's
Labour's Lost verandert geheel en al van karakter. Het
wordt een zedekundige studie in dramatischen vorm, die
wij ten tooneele zien voeren, zonder het verder te brengen
dan een glimlach. Heeft Shakespeare zulk een blijspel
bedoeld, dan is het intermezzo van Holofernes geheel
misplaatst. Maar wie durft van te voren verzekeren, dat
hij het bedoeld heeft? Misschien heeft hij het blijspel,
men vergeve den paradox, minder tragisch opgevat; misschien de geleerdheid op meer dan eene wijze willen ten
toon stellen, eerst in hare door de liefde te schande gemaakte deftigheid, straks in hare verwaandheid. De
koning en de heeren van zijn hof makers een dwaas
figuur, maar het dwaze valt minder in het oog naast den
onzin van een Holofernes en de anderen. Indien het stuk

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN SHAKESPEARE.

53

den toeschouwer hartelijk doet lachen , heeft Shakespeare
misschien zijn doel bereikt, van oordeel dat het hoog- en
het laag-komische ten slotte niet zoo ver uit elkander
loopen , en dat wat dwaas is, dwaas is, onverschillig of
het dit al dan niet werd langs zielkundigen weg.
Eerst wanneer wij het geheel van Shakespeare's komedien overzien , zullen wij ten aanzien van dit een en ander
zekerheid hebben.
Inmiddels mag en moet nu reeds aangenomen worden,
dat, in volstrekte tegenstelling met de komedie Twelfth
night, dit blijspel uit het oogpunt der samenstelling tot
de allerzwaksten behoort. Geen enkele doorloopende
intrigue brengt handeling of eenheid in dit blijspel. Het
zijn los aaneengeregen tafereelen het herinnert aan die
lager ontwikkelde diersoorten , die men in stukken kan
snijden zonder het leven f e vernietigen. Het organisme is
hier niet te vernietigen, want het is er niet.
Op grond van deze zwakheid in de kompositie is de
onderstelling niet onnatuurlijk , dat dit blijspel tot de
vroegste proeven van den dramatischen dichter behoort,
dat het namelijk valt tusschen de jaren 1590 en 1594. In
deze gissing wordt men bevestigd door de omstandigheid,
dat dit stuk reeds in 1598 geruimen tijd bekend was. Er
is een kwarto-uitgaaf van aanwezig.
Naarmate de samenstelling meer te wenschen overlaat ,
willen wij met te meer nauwlettendheid de karakters
nagaan.
DE KONING.
De beweegreden , die hem tot het uitvaardigen van zijn
zonderling edikt heeft geleid , is verlangen naar het verwerven van roem bij de nakomelingschap. Hij spreekt dit
zelf uit in de allereerste woorden waarmede dit drama opent.
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Let fame, that all hunt after in their lives,
Live register'd upon our brazen tombs,
And then grace us in the disgrace of death,
When, spite of cormorant devouring Time,
Th'endeavour of this present breath may buy
That honour which shall bate his scythe's keen edge
And make us heirs of all eternity.

Slechts een korte spanne tijds is het den mensch vergund adem te halen. Maar dat leven, hoe kort ook ,
biedt ons de gelegenheid aan, om ons in de toekomst
een langdurig aandenken te verzekeren. Dat aandenken
zal vooral dan in staat zijn den tand des tijds te verduren, wanneer onze aardsche loopbaan zich gekenmerkt
heeft door overwinningen. Geen overwinning roemrijker,
dan die wij op onze eigene begeerlijkheden hebben behaald:
Therefore brave conquerors, — for so you are. —
That war against your own affections
And the huge army of the world's desires,
Our late edict shall strongly stand in force.

Om die reden derhalve , opdat de koning en de heeren
van zijne bofhouding eens in de geschiedenis den roem
der zelfbeheersching mogen wegdragen, — werd het edikt
uitgevaardigd, dat Navarre tot een wereldwonder zal maken
(the wonder of the world). En hierin zal dit wonder bestaan, dat het hof eens konings een akademie, een school
van filosofen zal zijn, die een stil en beschouwend leven
leiden, aan de onsterfelijke wetenschap gewijd.
Dat Shakespeare op deze wijze het gedrag van den
koning heeft gemotiveerd, verdient al onze aandacht. Wat
den koning drijft, is niet een a5cetische opvatting van de
betrekking tusschen den man en de vrouw, is niet vurige,
elken anderen hartstocht uitsluitende liefde tot de wetenschap. Het is roemzucht. De koning wil blijkbaar een
kunststuk vertoonen: een geestelijk balanceeren op het
losse koord. Ware 's konings drijfveer van edeler soort
geweest, dan zou het mislukken van zijn voornemen
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nauwlijks de stof voor een komedie hebben opgeleverd.
Het is waarlijk geen blijspel, te aanschouwen, hoe de
zwakheid van 's menschen natuur zijn oprechten wensch
om ook de moeilijkste plichten te vervullen, verijdelen
kan. Wilde een dichter over dit verijdelen ons doen lachen,
hij zou moeilijk van cynisme vrij te pleiten zijn. Stelt u
een vromen monnik voor , vast overtuigd, dat de eisch
van het zedelijk leven volstrekte afzondering van de wereld
insluit, zijn bestaan inrichtende overeenkomstig de overtuiging en daarop bezwijkende voor een onvoorziene verleiding, en gij hebt een zedelijke tragedie voor u, die
medelijden inboezemt met den ongelukkige en vrees voor
de betrouwbaarheid onzer eigene voornemens. Denken
wij daarentegen aan een ernstig vorst, wiens temperament
niet hunkert naar wapenroem, die niettemin vurig begeert, dat de nakomelingschap van hem spreke. Hij heeft
de gewone, de alledaagsche genoegens en bezigheden van
een hofleven gadegeslagen. De aantrekkelijkheid van vrouwenschoon en van weelde pleegt daar de onweerstaanbare
magneet te zijn. Indien hij zijn hof eens geheel anders
inrichtte! Indien men eens op zijn graftombe kon beitelen, — de ijdeltuit zorgt voor zijn eigen mausoleum : —
deze koning zag Beene vrouwen aan zijn hof en leefde
op het allereenvoudigst, hij heeft de gewone begeerlijkheden overwonnen! — dat ware toch eene uitnemende
lofrede.
Maar, zal men zeggn, hij wenscht dan toch die begeerlijkheden te overwinnen. Men heeft gelijk , dock ik vraag
terstond: voor hoe lang? Hier verraadt zich de wereldsche
eerzucht. Het edikt is uitgevaardigd, het verdrag met
Biron, Dumain en Longaville is gesloten voor drie jaren.
Een deugd, die slechts drie jaar oud hoopt te worden!
Wat men voor goed houdt, besluit men te doen voor
zijn leven.
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Niet altoos, zal men wellicht antwoorden. Somtijds
kunnen wij het noodig oordeelen, ons de eene of andere
ontbering op te leggen voor een bepaalden tijd. Het is
zoo, en daarom moeten wij het tijdelijk karakter van
's konings voornemen in nauw verband brengen met dat
denken aan zijn eigen graftombe. De geheel tijdelijke betrachting van een bepaalde deugd kan zedelijk zijn, namelijk wanneer zij geschiedt met het oog op een zedelijk
doel, maar zij wordt belachelijk, wanneer het doel de
bevrediging is van eigen ijdelheid.
Met ijdelheid is meestal verbonden een groote mate van.
naiiveteit. De ijdele man pleegt zich de ijdelheid niet bewust te zijn, die voor anderen doorstraalt in de beweegredenen, door hem zelf als zijne beweegredenen erkend.
Ik stel mij dus dezen koning van Navarre voor, niet als
een snoever, een windbuil, maar veeleer als een eenigszins ingetogen, in elk geval trouwhartig man, die het
goede schijnt, en zelf gelooft te willen om het goede.
Dat de vorst zich geen eigenlijk gezegd zedelijk doel
heeft voorgesteld met zijn edikt, blijkt al aanstonds uit
de verlegenheid, waarin een eenvoudige vraag van Biron
hem onmiskenbaar brengt. Hij schijnt zich en den anderen
die onthouding te willen opleggen ten behoeve van wetenschappelijke studie. Nu zou men toch onderstellen, dat
hij over die studie had nagedacht, zich rekenschap had,
gegeven . van haar nut, en dus wist waarom zij het verdient, dat men haar het offer brenge van lagere begeerlijkheden. Heeft de koning dat gedaan?
Biron erkent, dat hij het verdrag bezworen heeft, maar
tevens dat hij de geheele zaak heeft aangezien voor een
aardigheid: « I swore in jest ». De wetenschappelijke studie
is in zijn oogen zooveel zelfverloochening niet waard.
Want vraagt hij: «What is the end of study, let me
know ».
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Indien iemand, dan moest de koning dit weten. Wat
antwoordt hij?
«Why, that to know, which else we should not
know!»
Een kostelijke trek! De akteur, die deze rol teruggeeft,
moet noodwendig achter «why» een pauze maken. Het
moet blijken, dat de koning zichzelf die toch zoo natuurlijke vraag nog nooit heeft gesteld, en nu, op den man
of geinterpelleerd, het eerste antwoord geeft het beste,
het vulgaire antwoord, het eenige, dat iedereen terstond
voor den geest komt: «Why, that to know, which else
we should not know !» En daarvoor wilt gij u schoonheid en genoegen ontzeggen? En tegenover de onafzienbare menigte van zaken, die er te weten zijn,
acht gij drie jaren een tijdruimte die in aanmerking kan
komen!
Biron schertst op het geestigst met dit antwoord. En
dat de koning door die scherts zich niet van zijn stuk
laat brengen , bewijst zijne trouwhartigheid. Had hij een
masker gedragen , hij zou nu ontmaskerd zijn. Maar hij
draagt geen masker. Biron zegt : indien het doel van de
wetenschappelijke studie is , te weten te komen wat wij
niet van zelf weten , wel dan behoort ook tot die studie :
« to study where I well may dine, or study where to meet
some mistress fine », of ook om er achter te komen, hoe
ik, zonder mijn woord te breken , mij ontslaan kan van
een gelofte , die ik liever niet houd.
's Konings bepaling van het doel der studie is dus in
al haar onbeduidendheid ten toon gesteld. Maar aangezien
hij het kunststuk alleen om het kunststuk wil en het
doel hem dus geene belangstelling inboezemt , tracht hij
niet langer Biron tot standvastigheid aan te manen. De
koning wil hem zijn woord teruggeven. « Well , sit you
out: go home Biron ! adieu! » De koning zou het waar-
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schijnlijk niet ongaarne zien. Dan was hij verlost van
dien lastigen vrager met zijn: «what is the end of study?
let me know!»
Noch het doel noch de uitvoerbaarheid van het geheele
plan heeft den koning veel hoofdbrekens gekost. Hij is
een Bier dikwerf beminnelijke wezens, die plotseling een
idee krijgen, en dat idee willen toepassen. Wordt de
vorst er aanstonds aan herinnert, dat de dochter van
den koning van Frankrijk in aantocht is, die hem komt
spreken over het afstaan van Aquitaniè, en volgt daaruit,
dat er eene zware wijs op zal gaan, die bepaling van het
verdrag uittevoeren, die elk gesprek met een vrouw verbiedt, dan blijkt het, dat dit toegezegd bezoek van de
fransche prinses den koning eenvoudig geheel door het
hoofd was gegaan: «What say you, lords? Why, this
was quite forgot».
Dat teekent den man; en niet minder de omstandigheid,
dat dit wat hij vergeten heeft en wat toch een streep
haalt door zijne geheele rekening, hem geen enkel oogenblik in de minste verlegenheid brengt. Met de meest
mogelijke bedaardheid verklaart hij: «we must of force
dispense with this decree. She must lie here on mere
necessity ». De hoofdzaak was: geen vrouw in huis. Maar
de fransche prinses is in aantocht. Welnu, in Godsnaam!
Dan maar hetgeen hoofdzaak was, weder ter zij de gesteld. Ik zou dus in den akteur, die het karakter van
den koning voorstelt, naast het reeds opgenoemde: het
gemoedelijke, het trouwhartige, ook iets afgetrokkens
willen zien, iets mijmerends. Een levendige, opgewekte
man zegt niet: «why, this was quite forgot » van datgene,
waaraan hij voor alle dingen behoort to denken.
Een laatste trek voltooit de teekening. Nadat de afspraak
is bekrachtigd, vraagt Biron, of zij dan op geenerlei
amusement zullen mogen rekenen: «But is there no
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quick recreation granted?» Daarop antwoordt de koning:
«Ay, that there is. Our court, you know, is haunted
With a refined traveller of Spain..

Hij heeft hiermede het oog op Don Adriano de Armado,
in de lijst der Dramatis Personae «a fantastical Spaniard»
genoemd. Die Don Adrian() de Armado wordt ons nu in
de volgende regelen door den koning geteekend:
«A man in all the world's new fashion planted.
That hath a mint of phrases in his brain ;
One, whom the music of his own vain tongue
Doth ravish like entchanting harmony ;
A man of complements, whom right and wrong
Have chose as umpire of their mutiny :
This child of fancy, that Armado hight
For interim to our studies, shall relate,
In high-born words, the worth of many a knight
From tawny Spain lost in the world's debate.
How you delight, my lords, I know not, I ;
But, I protest, I love to hear him lie,
And I will use him for my minstrelsy..

Deze karakterteekening is voor ons belangrijk, omdat
zij den koning helpt kenschetsen. Iemand die met zulke
vaste trekken een karakter kan teekenen en in dit bepaalde karakter vermaak schept, is niet een gewoon
man. Een gewone geest zou met een Armado hebben
omgegaan zonder het aardige van die persoonlijkheid op
te merken en onder woorden te brengen. Armado is
volgens den koning een man, te huis in al wat de goede
toon verlangt; nooit verlegen om een fraaien volzin; die
heel graag zichzelf hoort spreken; die niemand beleedigt,
daar hij, met zijne, ook het verkeerde vergoelijkende,
komplimenten, wie gelijk en wie ongelijk heeft, tot
elkander weet te brengen. «Tusschen de wetenschappelijke bezigheden in, zal hij verhalen doen van de donkere
zonen van Spanje. Of hij u, mylords, amuseert, weet ik
niet, maar ik mag hem graag hooren jokken.»
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Het portret is volkomen. Wij hebben het type herkend.
Wie heeft niet een Armado in zijne omgeving, den man
van de wereld, die altoos met juistheid weet hoe het
behoort, die blijkbaar liefst naar zichzelf luistert; dien
niemand ooit au se:rieux neemt, en dien toch bij
tusschenpoozen, ook de ernstigste met welgevallen
hoort brodeeren, gelijk men luistert naar aangename
muziek. 1)
Dat de koning vermaak schept in dien aardigen babbelaar, verhoogt onze belangstelling in den persoon van
den koning zelf. Wie zelf niets dan een Armado is, kan
Armado niet teekenen. Maar evenmin kan hem teekenen,
wie met Armado niet eenige verwantschap gevoelt.
Tevens weten wij door deze mededeeling van den
koning, dat hij niet zoo in de studie opgaat, of hij heeft
beboefte aan afleiding. In zijn geleerdheid is zijn ridderlijkheid niet ondergegaan. Gelijk roemzucht hem drijft
tot het kunststuk der driejarige afzondering, zoo is eenige
behaagzucht onmiskenbaar in zijne eerste ontmoeting met
de prinses.
Het is geene samenkomst enkel over zaken. De koning
acht den eisch van Frankrijk, die hem door de prinses
wordt overgebracht, in de hoogste mate onredelijk. Ware
evenwel die eisch het slechts een weinig minder, de
bevalligheid der prinses zou hem spoedig verleiden, om,
met terzijdestelling van Navarre's belang, den eisch toe
to staan: «Dear Princess, were not his requests so far
From reason's yielding, your fair self should make A
yielding 'gainst some reason, in my breast, And go well
satisfied to France again.» Zou dit nog kunnen doorgaan

1) Minstrelsy kan hier niet zijn office of a minstrel maar muziek; evenals
Timon. II, 2, 170, when every room bath blazed with lights and brayed (to
sound like a trumpet) with minstrelsy..
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voor een hoffelijkheid, die tot niets verbindt, straks gaat
hij verder , wordt zijn toon inniger :
.You may not come, fair princess, in my gates ;
But here without, you shall be so receiv'd,
As you shall deem yourself lodg'd in my heart,
Though so denied fair harbour in my house..

Ziedaar reeds hoe de zelfbegoocheling zich van hem
meester maakt. De prinses zal niet wonen in zijn huis,
maar wel in zijn hart. Geen wonder, dat wij hem straks
(bedrijf 4, 3) tegen een boom in het park geleund vinden,
niets zeggende maar zuchtende: «Ah me.» Hij is juist de
man om op melankolieke wijze de liefde te gevoelen en
te klagen in zachte verzen, gelijk aan die welke hij thans
zichzelf voorleest: «So sweet a kiss enz. De gulden zon
geeft geen zachter kus aan de druppelen van den frisschen
morgendauw op de roos, dan het zonlicht uwer oogen,
als het zijn stralen schiet, op den nachtelijken dauw
mijner wangen. Niet half zoo schitterend dringt het licht
der maan in den doorschijnenden boezem van de zee,
dan uw gelaat in elken traan dien ik ween. Iedere traan
is uw zegekar. Gij heerscht over mijn smart. Aanschouw
mijn tranen, die triomf u doen zien. Maar leer daarin
niet u zelve minnen, want dan zullen mijne tranen u
onophoudelijk tot spiegel verstrekken. o Aller vorstinnen
vorstin: geen denken kan bevatten, geen sterfelijke tong
uitspreken hoe ver gij alles overtreft.»
Men denkt bij deze opgeschroefde taal onwillekeurig
aan de scene van Oronte en Alceste in den Misanthrope
van Moliere. De koning blijft in zijn karakter. Hij is een
man, die meer leeft met het verstand dan met het hart.
Hij heeft zijn liefde niet uitgestort in zangen; hij is een
vers gaan maken, en heeft het gewone arsenaal der
liefdesrhetoriek daarbij geplunderd. Zoo heeft de man
lief, die uit roemzucht zich drie jaren aan de studie
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wijdt. Men behoeft niet te vreezen, dat de overwinning,
door de prinses behaald, ons in de tragedie werpt. Er
zal op 's konings nederlaag en op de verijdeling van zijn
besluit geen zelfmoord volgen. Hier komt dus uit, hoe
noodig het was, dat Shakspeare ons terstond de roemzucht van den koning als de beweegreden van zijn
handelen deed kennen. Zulk een beweegreden is niet
bestand tegen een verlokking, die in een andere richting
plaats grijpt. De ijdele man jaagt een zeker doel na, en
kan zich daarvoor opofferingen, zelfkastijding getroosten.
Wel te verstaan, zoo lang niets anders zijn aandacht
boeit en zijn begeerlijkheid opwekt. Gebeurt dat, dan
zijn plotseling de schoone voornemens in rook verdwenen. — Straks door Biron betrapt, neemt hij het dan ook
niet al te zwaar op, en noodigt hij Biron uit, om aan
hem en de overige heeren te bewijzen, dat het hun geoorloofd is lief te hebben, dat zij in werkelijkheid hunne
eeden niet hebben geschonden. Heeft Biron dit bewezen,
dan roept hij zonder eenige gewetenswroeging uit: heilige
Cupido! laten wij ten strijde trekken, om den aanval op
de harten der dames te wagen en die harten te veroveren.
Straks stelt hij de prinses voor, om haar naar zijn hof
te begeleiden, en moet zij zelve hem aan zijne gelofte
herinneren. Zelfs zijne smart over het verlies van haren
vader houdt de liefdesverklaring niet meer terug op zijne
lippen, die inmiddels geen enkel woord hebben laten
ontglippen, dat leed zou betuigen over de verijdeling van
zijn oorspronkelijk voornemen.

BIRON.
Biron heeft van den aanvang of veel meer gezond verstand getoond. Hij is bereid om met den koning te levee
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en te studeeren. Maar al dien tijd geen vrouw te zien en
elke week een dag met vasten door te brengen; bovendien: slechts een maaltijd te hebben elken dag, niet
meer dan drie uren in het etmaal te slapen, en daarbij
te beloven, dat de oogen over dag nooit zullen toevallen,
dat alles komt hem zeer overdreven voor, en niet zoo
wil hij het verdrag verstaan hebben, dat het dit alles
werkelijk in zou sluiten. Het geheele verdrag heeft hij
opgevat als scherts. Wat is de wetenschap, dat zij het
brengen van zulk een offer loonen zou? Is de wetenschap, gelijk de koning het heeft verzekerd, te weten
wat men zonder haar niet weten zou, te weten wat het
gezond verstand niet uit zich zeif ontdekt, dan ziet hij
niet hoe wetenschap ascetisme vorderen kan. Hij wil
dan ook studeeren, om te komen achter hetgeen hem
anders verborgen is. Te weten waar hij een goed diner,
waar hij een lief meisje vinden, of hoe hij aan een
lastige belofte ontkomen kan, dat is de wetenschap,
waarvoor hij gaarne alles over heeft. Ziet de koning in
de bevrediging van deze soort van weetlust een beletsel
voor de ontwikkeling van den geest en een zoeken van
ijdele genoegens, dan geeft hij toe, dat alle genoegens
ijdel zijn, maar dat niets ijdeler is dan een genoegen te
zoeken, dat, met moeite verkregen, niets dan moeite
baart. En nu geeft hij een beschrijving van de wetenschappelijke studie, die zeker niet geschikt is, om iemand
op haar belust te maken. Studeeren, zegt hij, wat is dat?
De oogen vast te hechten aan een boek, om het licht
der waarheid te vinden, terwij1 dat licht op verraderlijke
wijze die zelfde oogen met zijn schittering verblindt! Eer
men in de duisternis het licht kan vinden, is door al
dat lezen het licht in uwe oogen tot duisternis geworden.
Tracht liever te weten te komen, hoe gij uw oog kunt
verheugen door de aanschouwing van een schoon voor-
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werp, dat u tot vuurbaak zal verstrekken op uw duisteren
levensweg. Waarlijk, de wetenschap is niet voor den
mensch. De waarheid is als de zon, die onbescheidene
oogen niet straffeloos kunnen ondervragen. Wat hebt gij
met al uw studeeren verkregen, dan een pover klein
gezag, dat gij nog aan de boeken van anderen verschuldigd zijt. Zoudt gij meenen, dat de grootste sterrenkundige
meer licht van de sterren heeft, dan iemand die nooit
aan astronomie heeft gedacht? Wat baat het u, al de
namen der sterren te kunnen? Geef aan de sterren den
eersten naam den besten. Iedere naam is immers even
goed! Bovendien meent Biron, dat de tijd van studeeren
voor hem voorbij is. Er is voor alles een tijd. In December
verlangt men niet meer naar rozen. De koning is aan het
verkeerde einde. Hij klimt op het dak om den kelder te
openen.
Wil hij zich op grond van dit een en ander aan de
onderlinge afspraak onttrekken, gelijk de koning het hem
in den mond geeft? o Neen. Al heeft hij meer ten voordeele der onkunde gezegd dan, naar zijn oordeel, de
koning ooit ten gunste van de wetenschap zal kunnen
aanvoeren, — van die engelachtige wetenschap, gelijk
hij haar spottend noemt, toch wil hij de gelofte
houden die nu eens werd afgelegd. Een voor een leest
hij hare artikelen voor. Genaderd aan dat, waarbij het
verboden wordt met een vrouw te spreken, wijst hij op
het aanstaand bezoek der fransche prinses, en moet de
koning toegeven, dat deze uitzondering niet is voorzien,
dan herneemt Biron zegevierend: Zoo is het nu altijd.
Zoo wordt de wetenschap voortdurend geslagen. Terwijl
zij zoekt te verkregen wat zij verlangt, verliest zij wat
zij doen moet uit het oog. En wanneer de wetenschap
eens verkregen heeft wat zij met zooveel vuur heeft
nagejaagd, dan bespeurt zij, dat zij haar doel heeft
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bereikt. Het gaat haar als den veroveraar, die een stad
wil innemen. Hij heeft haar ingenomen, maar inmiddels
heeft zijn vuur haar verbrand. Zooveel gewonnen, zooveel
ook verloren!
Ja, herneemt de koning, dat kan nu .niet anders. Ik
moet de prinses spreken, wij moeten buigen voor de
noodzakelijkheid.
Dat is het juist, luidt Birons antwoord; de noodzakelijkheid regeert ons voortdurend. Een mensch wordt
geboren met zijne bijzondere neigingen, waarover zijn
wil niets heeft te zeggen. Als ik dus mijn eed breek, zal
dat mijn verontschuldiging wezen. Het is uit noodzakelijkheid geschied. De verzoeking zal voor mij even goed
bestaan als voor de anderen, maar ik geloof toch, dat ik
mijne gelofte nog het langst zal houden.
Men zou het karakter van Biron veel te tragisch opvatten, wanneer men het een cynisch karakter wilde
noemen. Hij is eenvoudig een man van de wereld, met
niet minder maar ook vooral met niet meer gezond
verstand dan die naam doet verwachten. In hetgeen hij
zegt, ligt onmiskenbare waarheid. Ja, er is zelfs een
wetenschap, die door al zijne slagen inderdaad getroffen
wordt. Het is die wetenschap, die zich blind tuurt, die
het rijke leven verwaarloost. Aan dit natuurlijk gezond
verstand van Biron huwt zich, gelijk het bij den man
van de wereld pleegt te gaan, eenige lichtzinnigheid.
Van een ernstiger beschouwing der dingen heeft hij
opgevangen, dat er noodzakelijkheid is ook in de handelingen der menschen. Maar van deze leer neemt hij
alleen over wat tot verontschuldiging van zijn gebrek aan
volharding zal kunnen strekken: juist wat de lichtzinnige
er altijd van overneemt; terwijl voor den ernstige de
leer van de noodzakelijkheid der dingen alleen de prikkel
wordt om de werking der bestaande oorzaken te voor5
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zien, en in overeenstemming daarmede zijn leven in
te richten.
Biron behoort tot de scherpst geteekende karakters in
de galerij van Shakespeare. Juist naast den koning komt
hij te beter uit. De koning is niet sterker noch, alles wel
bezien, veel ernstiger dan Biron, maar de koning gelooft
sterk en ernstig te zijn. Hij meent trouwhartig wat hij
zegt, hij is eerlijk van plan zichzelf geweld aan te doen.
Hij heeft zijn eigen bezwijken geen oogenblik voorzien.
Biron daarentegen voorziet het, en vermaakt zich ermede.
Het behoort tot de dingen die hem in de wereld vermaken, dat de mensch fraaie plannen vormt, die hij niet
ten uitvoer kan leggen; dat 's menschen zwakheid en
de omstandigheden den spot drijven met zijne beste
voornemens.
Indien Biron, gelijk wij vroeger vernomen hebben,
meent, dat hij de laatste zal zijn, die bezwijkt, dan is
het niet, omdat hij zich sterker waant dan de overigen,
maar omdat hij zich nauwelijks voor kan stellen, dat hij
ernstig door de liefde zou kunnen worden getroffen. Men
hoore dan ook zijne verbazing, wanneer dit werkelijk
gebeurt. Aan het eind van het derde bedrijf zien wij hem
een brief geven aan Costard, aan het adres van Rosaline.
Nadat Costard vertrokken is, houdt hij de volgende
alleenspraak: «Wat beteekent dat? Ik verliefd! Ik, die
aan de liefde zweepslagen uitdeelde; ik, die de openbare
beul was van alle melankolieke verzuchtingen; ik, de
kritikus, neen veeleer de nachtelijke politie-agent van de
liefde; ik, de tirannieke schoolmeester van dat kind, dat
door geen sterveling in pracht wordt geevenaard, dat
gesluierde, huilende, blinde en ondeugende kind; van
dien senior-junior, dien dwerg-reus, don Cupido, regent
van verliefde rijmen, heer van gekruiste armen, gezalfde
soeverein van snikken en zuchten, leenheer van alle
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gekken en malkontenten, gevreesden vorst van de damesrokken, koning van de pantalons, eenige bevelhebber en
groot-generaal van al degenen die met hun onaangenamen
gang menschen een dagvaarding te huis bezorgen. o Mijn
zwak hart! Zal ik dan nu een van zijn adjudanten worden,
zijn liverei dragen, bontkleurig als de hoepel van een
kunstenmaker. Wat? ik liefhebben, ik om liefde bedelen!
Ik een vrouw zoeken? een vrouw, die altijd precies is
als een duitsche klok, altijd reparatie noodig heeft; altijd
van den slag; nooit in orde, al is zij het die de uren
regelen moest; die men altijd gelijk moet zetten om haar
gelijk te doen gaan. En dan, wat nog het ergst is,
meineedig worden! En dan, van die vrouwen de slechtste
beminnen, een bleekneus van een kokette, met haar
wenkbrauwen van fluweel, haar balletjes pik, die op
haar gezicht kleven bij wijze van oogen. Ja, ja, ja, een
die mij nog foppen zal, al had zij Argus zelf tot eunuque
en tot bewaker. En voor haar zal ik zuchten? voor haar
nachten doorwaken? om haar zal ik bidden! Het is
waarachtig een straf die Cupido mij oplegt, om mijne
nalatigheid jegens zijn schrikwekkende en almachtige
kleine dwingelandij. Het doet er niet toe. 1k zal liefhebben; ik zal brieven schrijven; ik zal zuchten; ik zal
bidden; ik zal smeeken; ik zal steunen. Allen moeten
verliefd raken: de een van Mevrouw en de ander van de
kamenier.
Zoo blijft hij zichzelf in zijne liefde gelijk. Hij ondervindt hare macht ondanks zichzelf. En wanneer hij dan
ook later tegenover den koning en in tegenwoordigheid
van de overige heeren van het hof, bekennen moet, dat
hij niet beter is dan de anderen, roept hij hun toe: mijn
lieve mijnheeren, zoete minnaars, laten wij elkander
omhelzen! Wij zijn zoo getrouw gebleven aan ons woord
als vleesch en bloed het vergunden: de zee moet haar eh
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en haar vloed hebben; de hemel moet zijn licht toonen;
het jonge bloed bedankt er voor, te gehoorzamen aan
een oud edikt. Wij kunnen ons niet verzetten tegen het
doel waartoe wij geboren zijn. — Hoe, zegt de koning,
ook gij schuldig? Wat kan ik er tegen doen, luidt zijn
antwoord. Wie kan de hemelsche Rosaline aanschouwen
zonder even als een domme en wilde Indiaan voor de
eerste stralen van het schitterend Oosten het hoofd te
buigen? En nu eens valsche schaamte hem niet langer
terughoudt, is hij meer uitgelaten in zijne liefde, uitbundiger dan iemand in den lof van zijn schoone. Leen
mij, roept hij uit, al de metaforen van al de beschaafde
talen. Dan verwerpt hij weer al de hulpbronnen der
rhetoriek. Vijzelt op, wat gij verkoopen wilt; zij is boven
elken lof; een woord van lof zou een beleediging zijn.
Maar nauwelijks heeft hij dit gezegd, of hij begint weder
van voren of aan haren lof te verkondigen. Een mummie
van een hermiet, over wiens hoofd honderd winters zijn
heengegaan, zou, als hij ze te verliezen had, vijftig jaren
verliezen, zag hij hare oogen. Hare schoonheid geeft aan
den ouderdom de kleuren weder van de jeugd en aan
den impotente de jonkheid van het pas geboren kind. Zij
is de zon, die alle dingen doet blinken.
Deze evolutie van het karakter van Biron komt in
zeker opzicht onverwacht. Wij hebben vroeger dat opgeschroefde gedicht van den koning gehoord, waarin hij
onder allerlei vrij onbegrijpelijke beeldspraak zijne liefde
poogt uit te drukken, zonder dat hij er in slaagt, ons
van het onvervalschte van zijn gevoel te overtuigen. Toch
scheen hij in het begin een veel ernstiger man dan Biron;
scheen hij een man bij Wien alles veel dieper gaat. Maar
Biron is een dier karakters, die slechts lichtzinnig schijnen
totdat hun hart geraakt wordt. Eerst willen zij zeif niet
gelooven , dat zij geraakt kunnen worden ; dan niet
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toegeven, dat zij geraakt zijn, om eindelijk, waar het
niet meer te loochenen valt, zich op het openhartigst te
verklaren. Men behoeft aan het eind van het vierde
bedrijf slechts zijn hymne op de liefde te lezen, om er
zich van te overtuigen.
DE PRINSES.

De Prinses behoort tot de geestigste vrouwentypen
waaraan de kunst van Shakespeare het leven heeft geschonken. Weinig trekken zijn noodig geweest om haar
te teekenen. Zij komt het eerst ten tooneele in gezelschap
van Boyet die haar, in het begin van het tweede bedrijf,
in het aangezicht zegt, welk een hooge meening hij van
haar koestert. Ach, goede Boyet, — daarmede onderbreekt
zij hem, — mijn schoonheid heeft de opluistering van
uw taal niet noodig. Wat aan de schoonheid hare waarde
geeft, het is het oog dat haar waarneemt. Even kort aangebonden betoont zij zich aanstonds in het onderhoud
met den vorst. Heet de koning haar welkom, terstond
herneemt zij, — want zij heeft van het zonderling verdrag reeds gehoord, — zoo bijzonder welkom schijn ik
u toch niet te zijn, want gij geeft mij niet eens toegang
tot uw paleis. De koning maakt zijne verontschuldigingen
en beroept zich op zijn eed. Maar die eed boezemt haar
niet den minsten eerbied in, want zonder eenige omwegen
zegt zij hem: gij zult uw eed breken, en dat niet in een
onbewaakt oogenblik, als bij toeval : o neen, willens en

wetens. Dat moet zoo zijn, zonder genade. — Doch zij
neemt den schijn aan alsof dit alles door haar slechts in
het voorbijgaan werd gezegd. Zij haast zich om tot haar
eigenlijk onderwerp te komen, terwiji het onopzettelijke
van de wonde die zij reeds heeft toegebracht de zekerheid,
waarmede zij trof, des te sterker deed uitkomen.
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Het tooneel in het begin van het vierde bedrijf, ofschoon
het tot de ontwikkeling van het karakter niets afdoet,
zouden wij toch zeer ongaarne missen. Het is, om zoo,
te spreken, een symbolisch tooneel. Daar zien wij de
Prinses als Diana in het bosch, met pij1 en boog gewapend. Zij is zelfs bijna verlegen met haar wapentuig, en
verraadt dit in een gesprek met haar boog. Luister, mijn
boog, de teederheid wil dooden; maar voor mij, ik kan
geen gelukkig schot doen, of ik ben ongelukkig. Op deze
wijze wil ik bij mijn schieten den goeden naam van mijn
menschelijkheid redden: wond ik niet, dan zal ik zeggen,
dat mijn medelijden mij niet vergund heeft beter te raken;
wond ik wel, dan zal ik zeggen, dat ik mijn behendigheid
heb willen toonen.
Ik noemde dit een symbolisch tooneel. Om die jacht
is het Shakespeare natuurlijk niet te doen. Maar hebb en
wij de prinses in jachtkostuum voor ons gezien, dan zal
een kostuum, dat zoo goed bij haar karakter past, den
indruk van haar karakter verhoogen, dat in al zijn ondeugendheid en petulantie uitkomt in het woord, haar
laatste woord in dit tooneel :
..... and praise we may afford
To any lady that subdues a Lord..
De nederlaag van den koning en de heeren zijner hofhouding is voor haar natuurlijk het onvermengd genot
van een behaalden triumf. «We are wise girls to mock
our lovers so», zegt zij tot hare hofdames om straks de
moraal van het geheele stuk mede te deelen in de volgende
woorden (bedrijf V, Sc. 2, even voor enter Boyet): «None
are so surely caught, when they are catch'd As wit turn'd
fool: folly, in wisdom hatch'd, Has wisdom's warrant and
the help of school, and wit's own grace to grace a learned
fool»: Niemand heeft men, wanneer men beet heeft, zoo
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sekuur beet als een knap man , die een dwaas geworden
is ; de dwaasheid, die de wijze uitbroedt, heeft al de
autoriteit van de wij sheid , al* den steun der geleerdheid ;
een geleerde dwaas heeft al den luister van de geleerdheid , om aan zijn dwaasheid luister bij te zetten.
De allerlaatste episode van dit blijspel komt in mijn
oog op allergelukkigste wijze temperen wat er misschien
al te ondeugends , al te spotachtigs was in het karakter
der Prinses. De tijding van den dood van haren vader
maakt op haar een diepen indruk en laat ons de gevoelige
zijde van hare persoonlijkheid , laat ons haar hart zien , iets
waaraan wij groote behoefte hadden. Men herleze het
vijfde bedrijf, tweede tooneel , na enter Mercade tot aan
King. «If thiim Schoon vooral is dat : q my griefs are
dull » gelijk te lezen is, en niet: double. Ik bewonder den
takt van den dichter die niet gewild heeft, dat deze wegens
hare geestigheid zoo aantrekkelijke vrouw niet de gelegenheid zou hebben om die hoedanigheden te toonen , waarin
de vrouw hare hoogste aantrekkelijkheid vindt.
Zoo staat dit blijspel voor ons als in fijnheid van
karakterteekening Shakespeare volkomen waardig. Wel
mag hij het genie van de karakterteekening heeten , die
zelfs zulk een onbeduidende geschiedenis als deze niet ten
tooneele kan voeren , zonder aan Brie oorspronkelijke typen
het aanzijn te schenken.

TITUS ANDRONICUS.

DE INHOUD.

Dit drama speelt te Rome en in de omstreek.
Saturninus en Bassianus staan beiden naar de kroon
van hun overleden vader. De volkstribuun, Marcus Andronicus, verlangt ze voor zijn broeder, Titus Andronicus,
den overwinnaar der Gothen. Hij verkrijgt, dat Saturninus
en Bassianus hunne eischen niet langer steunen met een
gewapende macht. Zoo Bassianus toegaf, het geschiedde
ter wille van Titus' dochter, Lavinia, die hij als zijne
verloofde beschouwt.
Titus zelf treedt op met zijne zonen. Twee, gesneuveld
in den krijg, worden op een lijkbaar voor hem uit gedragen. Titus wordt gevolgd door Tamora, de koningin
der Gothen, thans krijgsgevangene, en hare drie zonen.
Titus laat zijne twee gesneuvelde zonen bijzetten in het
familiegraf, maar, in weerwil van Tamora's smeeken,
haar oudste zoon, als lijkoffer, levend prijs geven aan
de vlammen.
Saturninus, door Titus zelven aangewezen, wordt keizer
en kiest Lavinia tot gemalin. Bassianus doet evenwel
zijne rechten op haar gelden, en de keizer, inmiddels
getroffen door Tamora's schoonheid, schijnt haar de
plaats te willen geven van Lavinia, die dan ook aanstonds
door Bassianus wordt weggeleid. Daartegen verzet Titus
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zich met zulk een heftigheid, dat hij zijn zoon Mutius,
die zich in den weg stelt, overhoop steekt.
Saturninus, bij Wien deze daad natuurlijk achterdocht
wekt, wil elke betrekking met Titus afbreken en hem
voortaan openlijk als zijn vijand behandelen. Maar Tamora,
ofschoon het nu reeds hij haar vaststaat, dat Titus en de
zijnen als offers van haar wraak zullen vallen, acht gehuichelde vriendschap gepaster voor haar doel en verzoent den keizer in schijn met den veldheer. Morgen
zullen zij met het geheele hof te zamen op de jacht gaan.
De Moor Aaron , Tamora's boel, trekt er partij van.
Hij hoort Tamora's zonen Chiron en Demetrius , met
elkander twisten , om dat elk , met uitsluiting van den
ander, de eer van Lavinia wil belagen. Hij brengt hen
op het denkbeeld om straks , elk op zijn beurt, Lavinia
te lokken ver van het jachtgezelschap , naar een verlaten
gedeelte van het bosch.
De stoet der jagers zet zich in beweging. Weldra zijn
Tamora en Aaron alleen op een eenzame plek. Maar door
Bassianus en Lavinia overvallen en van overspel beschuldigd , ontvlamt Tamora in drift. Chiron en Demetrius,
hare zonen , die zich bij haar vervoegen, vernemen de
beschuldiging , dooden Bassianus en verbergen zijn lijk
in een kuil, die zij met aarde bedekken. Lavinia wordt
door hen weggevoerd en onteerd een schanddaad, waartoe
Tamora zelve hen heeft aangezet.
Nadat, met uitzondering van Aaron alien zich verwijderd hebben , komen Titus' zonen, Marcius en Quintus
op diezelfde plaats. Marcius valt in den kuil, waarin het
lijk van Bassianus ligt. Terwijl de beide broeders het lijk
gadeslaan , ijlt de verraderlijke Moor naar Saturninus, om
ook hem bij dat lijk te brengen , in de hoop, dat de keizer,
de zonen van Titus bij dat lijk aantreffende , hen voor de
moordenaars zal houden. Die aanslag gelukt met behulp

74

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN SHAKESPEARE.

van een ondergeschoven brief, dien Tamora, op de plek
des bloeds teruggekomen, overhandigt. Martius en Quintus
worden gevangen genomen en men verlaat het bosch.
Demetrius en Chiron keeren, na hun schanddaad, met
de deerlijk verminkte Lavinia weder. Tong en handen
zijn haar afgesneden. Zoo laten zij haar staan, zoo wordt
zij gevonden door Marcus Andronicus, die haar ongeluk
beklaagt en de deerniswaardige wegleidt naar Titus.
Titus, die zijne beide zonen gebonden ziet wegvoeren
naar de plaats der terechtstelling, smeekt te vergeefs het
meedoogen van Senatoren en volkstribunen af. Ter aarde
gevallen in deemoedige houding, bespeurt hij zelfs niet,
dat zij niet meer naar hem luisteren. Zijn zoon Lucius
doet hem opmerken, dat alle hoop voorbij is en deelt
den ongelukkigen vader tevens mede, dat hij, Lucius,
verbannen is geworden, omdat hij gepoogd had, zijne
beide broeders gewapenderhand in vrijheid te stellen. Als
straks Marcus met Lavinia zich bij hen heeft gevoegd,
bejammeren zij te zainen, — Lavinia niet anders dan
door heete tranen, — de vreeselijke rampen van hun
huis. Die rampen zijn evenwel nog niet ten einde. Aaron
komt Titus melden, dat de vader, wanneer hij zich een
hand laat afhouwen en haar den keizer zendt, het leven
zijner twee zonen zal kunnen redden. Er ontstaat een
edele wedstrijd tusschen Titus, Lucius en Marcus: elk
hunner wil het offer brengen van zijne hand. Terwijl de
beide laatstgenoemden zich verwijderen, om een bijl te
halen, maakt Titus van hunne afwezigheid gebruik, om
zich ten behoeve der veroordeelden door Aaron te laten
verminken. IJdele zelfsopoffering. Een bode brengt de
afgehouwen hand, en tevens de hoofden der twee zonen.
In een lach der wanhoop barst de vader los, straks in
een gelofte van wraak, bevestigd door Lucius, die bij de
Gothen een leger zal werven, met welks hulp hij die
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gelofte vervullen, en zich wreken wil op Rome en op
Saturninus.
Na Lucius' vertrek zijn Titu
s, Marcus, Lavinia en de
jonge Lucius, een knaap, bijeen in het huis van Titus,
die, half waanzinnig van smart, nauwelijks weet wat hij
zegt. Bijna geraakt hij in twist met Marcus, omdat deze
met zijn mes een vlieg heeft gedood. Maar als Marcus
hem zegt, dat de vlieg zwart is als de Moor van Tamora ,
verheugt Titus zich in dien moord, alsof het mes van
Marcus den Moor zelf had getroffen.
Eindelijk komen Titus en Marcus van Lavinia door
teekenen te weten, wie het zijn, die zich aan Naar
vergrepen hebben. De jonge Lucius gloeit van verlangen
om de wraak op zich te nemen. Vooreerst belast hij zich
met, uit naam van Titus, aan Chiron en Demetrius
wapenen over te brengen, omwonden met een aanhaling
uit Horatius, het bekende: Integer vita enz.: hij, die rein
is van wandel en vrij van misdaden , heeft geene wapenen
noodig. Aaron maakt hieruit op, dat Titus met de namen

der daders bekend is. Maar hij heeft geen tijd om er
over na te denken, want een voedster brengt hem het
kind, waarvan Tamora is bevallen: een zwart kind, dat
dus door zijn kleur zijn waren vader verraadt. Chiron en
Demetrius begrijpen natuurlijk welk een gevaar hierin is
gelegen voor hunne moeder gelijk voor hen, en dringen
er bij Aaron op aan, raad te schaffen. Hij verneemt, dat
buiten hen, nog niemand kennis draagt van deze geboorte
dan de voedster, de vroedvrouw en Tamora: de beide
eerstgenoemde vrouwen uit den weg te ruimen en met
behulp van geld het zwarte kind tegen een ander pasgeboren kind te ruilen, is het middel, dat hij terstond
aanbeveelt. Reeds volgt de daad het woord. Hij steekt de
voedster overhoop, en maakt zich gereed het kind naar
de Gothen te dragen.
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Met een leger van diezelfde Gothen is Lucius tegen
Rome in aantocht. De keizer verneemt dit tot zijn groote
ontsteltenis, juist op het oogenblik, waarop hij besloten
heeft Titus te straffen, die in zijn waanzin pijlen heeft
afgeschoten met brieven aan onderscheidene Goden, op
dat zij recht mogen verschaffen te Rome; pijlen, die in
den hof van het koninklijk paleis te recht gekomen zijn.
's Keizers ontsteltenis wordt eenigszins tot bedaren gebracht door Tamora , die heengaat, om zelve Titus
Andronicus te smeeken, dat hij bij zijn zoon Lucius het
verzoek van den keizer om een persoonlijk onderhoud
in Titus' woning ondersteune. Dit verzoek zal Aemilius
hem uit naam van den keizer overbrengen.
Weldra is Aemilius bij Lucius. Een oogenblik te voren
is Aaron, die het kind naar de Gothen draagt, gevangen
genomen. Lucius wil wader en kind laten ophangen,
maar Aaron belooft, indien zijn kind in het leven blijft,
Lucius belangrijke geheimen te zullen mededeelen. Deze
zweert het kind te zullen behouden, waarop Aaron alles
onthult, wat hij in vereeniging met Tamora en hare
zonen heeft misdreven. Aaron openbaart bij deze cynische
bekentenis al het duivelsche van zijne natuur. Lucius wil
hem den mond stoppen, maar het gesprek wordt afgebroken door de kornst van Aemilius. Lucius eischt
gijzelaars. Deze eisch wordt toegestaan, — en daarop
bewilligt hij in het verlangde onderhoud met den keizer.
Inmiddels zijn Tamora en hare zonen, verkleed naar
Titus' woning gegaan. Rekenende op zijn waanzin, tracht
zij hem diets te maken, dat zij de Wraak is, die, van
Roof en Moord vergezeld, zich tot zijne beschikking stelt.
Hij houdt zich alsof hij Naar geloofde, en verlangt dat
zij hem den keizer en de keizerin brenge, terwijl Roof
en Moord (d. Chiron en Demetrius) bij hem moeten
blijven. Gedurende hare afwezigheid, laat Titus Tamora's
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zonen binden en het hoofd afhouwen ; daarop maakt hij
een gerecht van hunne lijken. Straks zijn Sarturninus ,
Tamora en Lucius bij hem aan een gastmaal vereenigd.
Titus zelf bedient hen in het kostuum van een kok.
Titus doodt, als een andere Virginius , met eigene hand
zijne dochter Lavinia , — die zich gesluierd achter de
tafel bevindt, — opdat zij hare schande niet overleve.
Daarop doorsteekt hij Tamora, na haar te hebben medegedeeld, waar zij van gegeten heeft. Hierop doorsteekt
Saturninus Titus, maar,, op zijn beurt, Lucius Saturninus. — Marcus treedt op om het romeinsche yolk op
de hoogte te brengen van het gebeurde en hetgeen er
aanleiding toe gaf. Lucius wordt tot keizer uitgeroepen ,
en Aaron veroordeeld tot den hongerdood , terwij1 Tamora's
lijk aan de roofvogels zal worden overgelaten.

DE SAMENSTELLING.

De Titus Andronicus is verdeeld in vijf bedrijven. Na
aftrek van al het meer of min bijkomstige bevat elk
bedrijf het volgende:
Eerste Bedrijf: Tamora's wraakzucht gewekt bij den
brandstapel van haren oudsten zoon ; hare verheffing tot
de waardigheid van keizerin.
Tweede Bedrijf: de wraakoefening neemt een aanvang
met de schending en verminking van Titus' dochter ,
Lavinia , door de zonen van Tamora en door de verdachtmaking van Titus' zonen.
Derde Bedrijf: voortzetting der wraak door de verminking
van Titus en den dood zijner twee zonen, welke dood
de krenking van de geestvermogens des vaders ten
gevolge heeft. Dit uiterste van ellende noopt een van
Titus' zonen, Lucius, tot vergelding.
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Vierde Bedrijf: de vergelding nadert, en Tamora, bovendien door hare bevalling in hare positie als keizerin
bedreigd, beraamt een middel om die vergelding of te
wend en.
Viffde Bedrijf: De vergelding komt in al haar omvang.
Saturninus en Tamora worden gedood. Ten slotte beklimt
een zoon van Titus, Lucius, den keizerlijken troon.
In het eerste bedrijf gaat alles volkomen natuurlijk toe.
Titus Andronicus voelt zich te oud en is ook door het
verlies van niet minder dan een en twintig zonen te zeer
des levens moede, om naar de keizerlijke waardigheid te
staan: «A better head, zegt hij tot Marcus, her (Rome's)
glorious body fits, Than his, that shakes for age and
feebleness > (Beter hoofd past voor het roemrijk lichaam
van Rome dan het hoofd van hem, die van ouderdom en
zwakte waggelt). Hij beveelt dus Saturninus aan, en heeft,
als deze gekozen is, te minder reden om berouw te gevoelen, daar Saturninus zijne dochter Lavinia tot keizerin
maakt. In deze omstandigheid, waarop hij misschien van
den beginne zijn hoop had gevestigd, vindt hij de ruime
belooning voor zijne onbaatzuchtigheid. Het valt hem licht,
voor zich zelven van de kroon te hebben afgezien, nu
zijne dochter die kroon zal dragen. Maar haar mag die
eer dan ook tot geen prijs ontgaan. Nauw is deze wensch
vervuld, of hij wordt weder verijdeld. Bassianus doet zijn
recht op Lavinia, op zijne verloofde, gelden en Saturninus
ontsteekt in hartstocht voor de krijgsgevangene, de schoone
koningin der Gothen. Wreede, onverwachte teleurstelling,
die hem van den prijs zijner grootmoedigheid berooft.
Hoe zeer hem dit wondt, ontstemt, alle zelfbedwang doet
verliezen, treedt duidelijk aan het licht, als hij, die reeds
zoovele zonen naar het graf droeg, niet aarzelt zijn eigen
zoon Mutius dood te steken, zoodra deze hem weerhoudt
van Bassianus, die Lavinia wegvoert, te volgen. Deze
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noodlottige opwelling van drift is alleszins verklaarbaar.
Want nu is Titus, die het zoo even nog in zijn hand had,
keizer te worden, en in gedachte reeds schoonvader des
keizers was, tot den rang van gewoon onderdaan verlaagd. Al had hij zelf het niet gevoeld, Saturninus laat
niet na, het hem te doen gevoelen. Saturninus ziet terstond het voordeel in, dat het huwen van een andere
vrouw dan Titus' dochter, hem verschaft; beseft, dat het
hem zijn zelfstandigheid tegenover Titus teruggeeft. Een
oogenblik te voren, toen hij Tamora nog niet had opgemerkt, had hij gezegd:
' Thanks, noble Titus, father of my life !
How proud I am of thee and of thy gifts
Rome shall record.),
«Rome zal weten, hoe trotsch ik ben op u en op uwe
gaven:» de keizerlijke kroon en Lavinia. Maar als hij
ziet, hoe Titus voor dat huwelijk ijvert, ja, om het door
te zetten zijn zoon Mutius vermoordt, keert het blad om,
en heet het :
«No, Titus, no, the emperor needs her not,
Nor her, nor thee, nor any of thy stock..

«Ik heb haar, noch u, noch iemand van de uwen
noodig». Het is of hij op eens den geheelen toeleg doorziet. Titus heeft hem, zoo meent hij, om den tuin geleid.
Titus' grootmoedigheid was komediespel. De kroon werd
afgestaan, Lavinia werd hem ten huwelijk geschonken,
opdat hij, Saturninus, in elk opzicht de kreatuur van
Titus zou wezen.» «Ik zie het wel, roept hij uit, ik moet
de spot van Rome worden. Uw gedrag past bij uw snoevend woord , dat ik u de keizerlijke kroon heb afgebedeld :»
Was none in Rome to make a stale
But Saturnine ? full well, Andronicus,
Agree these deeds with that proud brag of thine
That saidst, I begg'd the empire at thy hands,.
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hoewel Titus die woorden nooit had gesproken en er
ook geene «daden» door hem waren geschied dan alleen
het dood steken van Mutius. Saturninus' drift kent geene
grenzen meer: zijn ontstelde verbeelding ziet den ouden
Titus met zijne zonen reeds het juk der gehoorzaamheid
afwerpen. Nu verheft hij Tamora tot keizerin, en is de
breuk met Titus en zijn geslacht volkomen.
Nadat Saturninus en Tamora zijn heengegaan, duurt
het nog geruimen tijd, eer Titus bekomt van de ontsteltenis , die de plotselinge verandering hem heeft veroorzaakt,
hIle is hot with himself, let us withdraw»

zegt zijn broeder, of misschien een zijner zonen. De dood
van Mutius heeft zijn toorn niet gebluscht. Hij wil hem
niet laten bijzetten in het familiegraf. En geeft hij eindelijk
toe, het is met deze woorden :
.The dismall'st day is this that e'er I saw,
To be dishonour'd by my sons in Rome.D

Dit voor hem de treurigste dag zijns levens? Hij , onteerd door zijne zonen? Toch is er Diets gebeurd, dan de
verijdeling van Lavinia's huwelijk met Sarturninus. Dat
huwelijk moet dus voor hem de allergrootste waarde
hebben gehad.
Maar die waarde was volstrekt niet enkel het gevolg
van persoonlijke eerzucht. Titus ziet duidelijk in, welk
gevaar met Tamora's troonbestijging dreigt. Hij, Titus,
heeft de Gothen bedwongen en hun koningin gevangen
genomen en haar zoon geofferd. Aan Saturninus daarentegen heeft zij de duurste verplichtingen. Beschouwt nu
Saturninus hem, Titus, als zijn grootsten vijand, dan valt
voor Tamora de gelegenheid van den keizer te behagen
en van zich op Titus te wreken geheel samen :
as she not then beholden to the man,
That brought her for this high good turn so far ?
Yes, and will nobly him remunerate,P
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ten koste van Titus. — Wanneer nu eenige oogenblikken
later Titus en Saturninus zich met elkander verzoenen ,
dan is ook dit in zeker opzicht natuurlijk. Zonder Tamora
had deze verzoening niet plaats gegrepen. Zij ziet in, dat
de troon van den nieuwen keizer nog niet vast genoeg
staat , om zich zonder gevaar aan de vijandschap van
Titus te kunnen blootstellen. Daarom zegt zij tot Saturninus : geef toe, sluit vrede , laat de zaak slechts aan mij
over ; ik zal er voor zorgen , dat zij niet in leven blijven:
,Yield at entreats and then let me alone :
I'll find a day to massacre them all.

Dit laatste zegt zij evenwel zonder dat Titus het hoort.
Hij verneemt slechts hare verzoenende woorden , die zij
straks ook tot hem zelf richt. « Heden sterve alle gramschap , Andronicus ! »
Maar nu kan men vragen , hoe het mogelijk is dat
Titus Andronicus aan de verzekeringen van haar, die hij
toch zoo goed heeft doorgrond, onmiddellijk geloof schenkt?
In het tweede bedrijf begeeft hij zich met den keizer en
de keizerin op de jacht, alsof hij niets van Tamora te
vreezen had. In den nacht heeft hij wel een verontrustenden droom gehad, maar « de jonge dag brengt hem
nieuwen troost». Men kan evenwel aannemen , dat Titus
wel in het algemeen overtuigd is, op zijne hoede te moeten
zijn , maar of ook zijner zijds het verbergen zijner gewaarwordingen noodig acht , Of inderdaad niet vermoeden kan,
dat Tamora met zulk een ontzettende snelheid zal handelen.
Hare strikken worden gespannen. Het looze plan ontstaat naar aanleiding van Chiron's en Demetrius' woordentwist wegens Lavinia.
Hoe oud zijn deze beide zonen van Tamora? En hoe
oud is dus zij zelve, hunne moeder? Tamora heeft nog
een boel, zij verovert nog Saturninus door hare schoonheid ; zij wordt nog moeder in den loop van dit stuk.
6
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Chiron en Demetrius moeten niettemin reeds volwassen
zijn. Bovendien staat haar leeftijd in zulk een betrekking
tot dien van Saturninus, dat hij het voegzaam acht, op
het oogenblik van haar huwelijk te zeggen: «She will a
handmaid be to his desires, a loving nurse, a mother to
his youth ».
De gruweldaad van Chiron en Demetrius geschiedt op
aanstoken, ja is de winding van Aaron. Vragen wij niet,
welke reden hij kan hebben, om Lavinia zoo diep ongelukkig te maken, want hij, — het slechtste karakter, dat
ooit geteekend werd, — heeft geen reden noodig voor
eenige daad, hoe zwart ook. Bovendien: Lavinia ongelukkig maken is Titus ongelukkig maken en dit de zekerste
weg om Tamora aangenaam te zijn.
Het plan wordt uitgevoerd op een wijze die alle waarschijnlijkheid mist. Aaron en Tamora bevinden zich op
zulk een eenzame plek van het bosch, dat Tamora zich
vleien kan, gelukkig te zullen zijn als Dido in de grot :
0 And after conflict, such as was suppos'd
The wandering prince and Dido once enjoy'd . .
We may, each wreathed in the other's arms
Our pastimes done, possess a golden slumber,o

Toch hebben zij nauwlijks eenige woorden met elkander
gewisseld of Bassianus en Lavinia zijn bij hen. Zij komen
daar toevallig langs, even als straks Chiron en Demetrius,
ja, eenige oogenblikken later, Quintus en Marcius. Een
zonderling gekozen eenzame plek, waar ongeveer al de
leden van het gezelschap achtereenvolgens zich heen begeven! — Ook is het moeilijk zich van die plek een duidelijk denkbeeld te vormen. Weinige oogenblikken na
elkaar is zij, beschreven door een en denzelfden persoon,
schaduwrijk en woest. Eerst zegt Tamora tot Aaron :
The birds chant melody on every bush . . . .
The green leaves quiver with the cooling wind,
And make a checker'd Shadow on the ground :
Under their sweet shade, Aaron, let us sit.),
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Straks zegt zij tot hare zonen :
These two have tied me hither to this place :
A barren detested vale, you see, it is ;
The trees, though summer, yet forlorn and lean,

Nadat Bassianus vermoord en Lavinia weggevoerd is,
valt Marcius in den kuil, waarin het lijk van Bassianus
werd geworpen. Het is daarin stikdonker, , hetgeen Quintus
dan ook doet vragen, hoe Marcius Bassianus heeft kunnen herkennen? Marcius heeft hem herkend bij het licht,
uitgestraald door een ring aan den winger van het lijk!
Straks vindt Saturninus de twee zonen van Titus in
den kuil, en dit is met den verdichten brief van Tamora
genoeg, om hem tot de overtuiging te brengen, dat zij
de moordenaars zijn. Titus staat er bij, en spreekt geen
woord tot hunne verdediging. Hij weet hoe Tamora jegens
hem gezind moet zijn, maar het vermoeden schijnt niet
bij hem op te komen, dat alles een sluw overlegd plan
van Tamora kan zijn. Naar Lavinia wordt niet gevraagd;
haar te zoeken, haar te ontbieden, om wellicht door haar
achter de waarheid te komen: Titus denkt er niet aan,
spreekt er althans niet van. Marcus ontmoet Lavinia een
oogenblik later, maar ofschoon hij een zeer lange rede
houdt, geen enkel middel wordt door hem aangewend
dat haar in staat kan stellen, door teekenen de toedracht
der zaak te onthullen. Naderhand hoort, gelijk Gervinus
reeds deed opmerken, Lavinia over de vermoedelijke
daders spreken, hare broeders beschuldigen: zij schijnt
niet alleen stom, maar ook doof te zijn, niemand ondervraagt haar, en zij maakt zelfs geen enkele beweging met
het hoofd, om onjuiste gissingen of te weren. Zeer laat
in dit drama vindt men eerst bij toeval het middel om
haar te doen getuigen ; een zeer eenvoudig middel, waarop
men reeds bij den aanvang had kunnen komen.
Titus gelooft niet aan de schuld zijner zonen; hij spreekt
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het bij herhaling uit. Dan moet het ook bij hem vaststaan,
dat hier het snoodst bedrog in het spel is, en Tamora
met Aaron de ontwerpers zijn van dat bedrog. Maar hoe
kan Titus zich dan dadelijk weder zoo grof laten misleiden door dienzelfden Aaron, als deze hem uit naam
des keizers vraagt, zijne hand af te houwen en daartegen
de redding der zonen belooft? Of is de bedwelming der
vadersmart in staat deze lichtgeloovigheid te verklaren? —
Bevreemdend is het voorts, dat Marcus en Lucius heengaan, om een hip te halen, terwijl Aaron er een in de
hand heeft, dien Titus terstond daarin waarneemt, zoodra
zijne zonen vertrokken zijn.
Lucius is niet minder lichtgeloovig dan zijn vader, of
even weinig doortastend als hij. Aan het hoofd van het
gothisóh leger ontmoet hij Aaron. In plaats van nu terstond
den schurk op te handen aan den eersten boom den beste,
treedt hij nog in een gesprek met Aaron, omdat deze verzekert, hem belangrijke mededeelingen te kunnen doen. —
Straks laat hij zich overhalen tot een ontmoeting met den
keizer.
Tegen het einde van het stuk is al de lichtgeloovigheid
plotseling aan de zij de van Tamora en hare zonen. Ongewapend zijn Chiron en Demetrius in het huis van Titus
gekomen en zonder eenigen argwaan laat Tamora ze in
dat huis achter.
Dat Titus slechts 66ne hand heeft, verhindert hem niet
Chiron en Demetrius het hoofd af te snijden, evenmin
als de omstandigheid, dat Lavinia hare beide handen
mist, haar belet de schaal vast te houden, die hun bloed
zal ontvangen.
Tamora's argloosheid duurt voort. Zij zet zich met den
keizer aan Titus' disch, als ware hij haar beste vriend.
Naar Chiron en Demetrius, die zij niet ziet en toch verlangen moest terstond terug te zien, vraagt zij niet. Er
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schijnt niets in hunne afwezigheid te liggen, dat haar
beangstigt.
Nadat Titus Lavinia heeft doorstoken, verneemt Saturninus blijkbaar voor het eerst uit Titus' mond, dat Chiron
en Demetrius de schuldigen zijn. Terstond wil de keizer,
dat men ze voor hem brenge :
, Go, fetch them hither to us, presently.,
Een woord is dus genoeg, om hem tot het verhoor van
de aangeklaagden te doen overgaan. Waarom wordt dit
woord eerst nu gesproken?
Letten wij op al het aangevoerde, — zonder nog te
vragen, in hoever de straks te beproeven ontwikkeling
der karakters de strekking er van zal wijzigen, — dan is
de samenstelling van den Titus Andronicus, althan's in de
vier laatste bedrijven, zwak te noemen, terwij1 het eerste
bedrijf wel vrij is van onwaarschijnlijkheden, maar in
plaats van belangstelling, ten hoogste nieuwsgierigheid
wekt. Hoe zal Tamora er in slagen, Titus en al de zijnen
te vermoorden? Het is de eenige vraag, waarop wij, na
het eerste bedrijf, nog een antwoord zoeken. Zien wij
dan, dat deze vrouw ook voor het allergruwelijkste niet
terugdeinst, zoo koelt ook deze nieuwsgierigheid spoedig
af. De lust om den afloop van een verhaal te kennen
wordt slechts geprikkeld, wanneer zekere mogelijkheden
van te voren uitgesloten zijn. Voor Tamora is evenwel
alles mogelijk, evenzeer als voor haren handlanger Aaron.
Het grenzenlooze van de slechtheid dezer beide personen
draagt ook het zijne tot de zwakheid der samenstelling bij.
Waar men met zulke personen te doen heeft, valt toch
iedere maatstaf van waarschijnlijkheid uit de hand.
Op grond van de gebrekkige samenstelling dezer tragedie
en van de ongewone afzichtelijkheid der toestanden, Bier
geschilderd, heeft men aan de echtheid van dit stuk ge-
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twijfeld. Men heeft het geheel of ten deele aan Shakespeare
ontzegd, een zeer verklaarbaar gevolg van de innige veneering, die men den dichter van zooveel schoons en hartverheffends toedraagt. Men heeft daarmede evenwel een
oordeel uitgesproken , waartoe men niet bevoegd was.
Tijdgenooten en vrienden van Shakespeare hebben den
Titus Andronicus opgenomen in de eerste folio-uitgaaf van
zijne werken, in 1623 verschenen. Dit getuigenis voor de
echtheid kan alleen omgestooten worden door een tegenovergesteld getuigenis van dezelfde soort; een getuigenis,
evenals het eerste , aan de zoogenaamde uitwendige kritiek
ontleend. In de voorrede van het facsimile van den eersten
folio , uitgegeven met een inleiding van Halliwell-Philipps,
lezen wij (bl. X): « Het is bijna onmogelijk te gelooven ,
dat dit drama geschreven werd door Shakespeare, en ik
zou liever gissen, dat de uitgevers van den eersten folio
het oudere stuk over dit onderwerp opgenomen hebben,
dat in 1594 gedrukt werd. Zij kunnen dit gegaan hebben
uit vergissing of uit, onkunde. Zij wisten , dat Shakespeare
een Titus Andronicus gemaakt had , maar vonden in de
verzameling van zijne stukken geen anderen Titus Andronicus dan het drama van dien naam , dat thans in Shakespeare's werken is opgenomen ». Hoe het mogelijk is, dat
Hemming en Condell, de uitgevers van den folio , die
uitdrukkelijk zeggen, slechts echte stukken van Shakespeare
te willen opnemen , zoo onoplettend of zoo onkundig zijn
geweest, wordt door Halliwell-Philipps niet verklaard,
evenmin hoe de Titus Andronicus dien Meres', Palladis
Tamia aan Shakespeare toeschrijft, verloren is gegaan en
plaats gemaakt heeft voor een stuk met denzelfden titel,
maar van minder allooi, waarvan bovendien niets bewijst,
dat het ooit heeft bestaan.
Het volkomen willekeurige van geheel het zoogenaamde
betoog komt aan het licht , wanneer wij het in dezen
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norm brengen: 1 0. Het staat vast, dat Shakespeare een
stuk heeft geschreven, getiteld Titus Andronicus, en dat
hetzelfde ons van geen anderen schrijver uit zijn tijd bekend is; 20. het staat vast, dat Shakespeare's tijdgenooten
en vrienden een Titus Andronicus in de folio-uitgave zijner
werken van 1623 opgenomen en dit stuk daarmede als
echt erkend hebben, 3 0. op louter esthetische gronden
komt het ons ongeloofelijk voor, dat Shakespeare dit
stuk zou hebben geschreven. Derhalve moet de Titus
Andronicus van de folio-uitgaaf van iemand anders zijn
dan van Shakespeare.

DE KARAKTERS.
SATURNINUS.

Een man van zeer bewegelijk gemoed. Hij wil dat zijne
rechten op den keizerlijken troon met het zwaard verdedigd zullen worden. Het zijn in zijn oog erfelijke rechten.
Hem de Kroon te weigeren, zou gelijk staan met hem
smadelijk te krenken. Maar nauwlijks hebben Bassianus
en Marcus gesproken voor de onbepaalde vrijheid der
verkiezing, en heeft de laatste op de uitstekende verdiensten van Titus Andronicus de aandacht gevestigd, of
hij besluit zijne gewapende mannen weg te zenden en
alleen op de deugdelijkheid van zijn zaak te vertrouwen.
Als dan andermaal Marcus, maar nu in tegenwoordigheid
van Titus, dezen veldheer de kroon toekent, keert hij
weer om, en roept hij de patriciers op , hun zwaard voor
hem te trekken en het niet weer in de schede te steken,
eer hij de keizerlijke waardigheid heeft erlangd. Reeds
beschuldigt hij Titus van de poging om het hart van het
romeinsche yolk van hem te vervreemden, ofschoon niets
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in des veldheers woorden die beschuldiging kon staven.
Hij wenscht hem in de hel:
Andronicus, would thou were shipp'd to hell..

Titus logenstraft de aanklacht door zelf Saturninus als
keizer aan te wijzen. Nu kent de dankbaarheid van Saturninus geene grenzen. Titus' zuster, Lavinia, moet zijne
vrouw worden. Titus is de vader van zijn leven. Rome
zal het gewaar worden, hoe trotsch hij is op Titus en op
hetgeen hij «Titus gaven» noemt. Rome mag de trouw
vergeten, die zij hem, Saturninus, verschuldigd is, wanneer hijzelf de minste van de onuitsprekelijke verdiensten
vergeet, die Titus onderscheiden.
Zoo zal dan Lavinia zijne vrouw worden? Een schier
ondeelbaar oogenblik verloopt, — het oogenblik, dat
noodig is voor Titus om zijn gevangene, Tamora, tot de
gevangene van Saturninus te maken, — en Saturninus
heeft reeds berouw van zijn keus. Hij heeft Tamora gezien.
Nu heet het terstond: haar zou ik kiezen, indien ik nog
te kiezen had, en hij troost haar met de belofte, dat hij
haar grooter zal maken dan zij was als koningin der
Gothen. Hij geeft haar de vrijheid terug. Bassianus doet
zijne rechten op Lavinia gelden en noemt haar de zijne,
Saturninus bespeurt het niet eens. Al zijn aandacht schijnt
door Tamora afgeleid. Eerst als Titus roept: «Treason,
my Lord! Lavinia is surpris'd», ontwaakt hij uit zijn
onoplettendheid, doch alleen om te vragen: «door wien?»
Want niet eerder heeft hij den ijver van Titus bemerkt
om Lavinia voor hem te behouden, of hij wil niets meer
van haar weten, keert al zijn woede tegen Titus, en verheft Tamora tot keizerin. Toch wil hij zich aan Bassianus
wreken. Zijn eer duldt het niet, de beleediging ongestraft
te laten. Maar een woord van Tamora: de belofte, dat
zij Titus en al de zijnen zal dooden, is, ofschoon hij
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haar macht op dat oogenblik nog onmogelijk kan meten,
voldoende om hem van alle persoonlijke wraakoefening
te doen afzien en voor het uitwendige te bevredigen.
Zoo is hij geheel een man van indrukken. De laatste
reis dat hij Bassianus levend ziet, onmiddellijk na het
huwelijk van Bassianus met Lavinia, scheldt hij hem een
verrader,, die zich zijn roof berouwen zal. Vindt hij den
volgenden dag zijn broeder dood in den kuil dan is hij
zelf ten doode toe bedroefd. Een schijn is genoeg om hem
Titus' zonen voor de moordenaars te doen houden. Het
eerste bericht van Lucius' naken aan het hoofd van de
Gothen knakt hem als de vorst een bloem , als de wind
een grashalm , doet hem het hoofd buigen en den afval
van geheel het romeinsche yolk voorzien.
In zijn ongestadigheid en indrukkelijkheid blijft Saturninus zich tot het einde toe gelijk. Hij is een gemeene
natuur : eerzuchtig en zwak. Hij wil keizer zijn , maar
om zich nooit als vorst te gedragen , om zich een meesteres te geven in Tamora , om het blinde werktuig te zijn
eener vrouw die hem bedriegt. Na het eerste bedrijf is
zijn rol in dit treurspel nagenoeg geheel onbeteekenend.
Hij dient alleen tot beul van Lavinia's gewaande moordenaars. Hij begaat dezen gerechtelijken moord , omdat
hij onbeteekenend is.

TITUS ANDRONICUS.
Eer hij zelf optreedt , wordt hij door Marcus beschreven.
Men heeft hem den bijnaam gegeven van Pius. Een edeler
mensch , een dapperer krijgsman dan Titus bezit Rome
niet. Hij is de schrik der Gothen. Tal van zonen brengt
hij willig ten offer aan het bedwingen van den vijand.
Treedt hij zelf op, dan leeren wij hem in de allereerste
plaats kennen als den teerhartigsten wader. Het verlies
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van vele zonen heeft zijn vaderlijk gevoel niet afgestompt.
Met aandoenlijke woorden brengt hij de laatst gesneuvelden ten grave:
((Make way to lay them by their brethren. —
There greet in silence, as the dead are wont
And sleep in peace, slain in your country's wars !
O sacred receptacle of my joys,
Sweet cell of virtue and nobility,
How many sons of mine hast thou in store,
That thou wilt never render to me more.),

Eigen vaderrouw verhindert hem wel niet, Tamora's
oudsten zoon ter verzoening van de schimmen zijner
dierbare gesneuvelden te slachten, maar deze wreedheid
kan voor hem de vervulling zijn van een godsdienstigen
plicht, en hij beijvert zich om Tamora moed in te
spreken, althans gelatenheid. Indien hij Naar het dierbaarste ontrooft, het is geen wraak; het geschiedt ter
wille van de broeders der dooden, en van die dooden
zelven. Wat hem betreft, hij kan het nauwelijks betreuren,
dat iemand van het leven scheiden moet. Nog eens
spreekt hij zijne gestorven zonen toe, nadat zij bijgezet
zijn. Thans, — het is de grondtoon van de rede des
levensmoeden grijsaards, — zijn zij geborgen, thans in
een veilige haven:
.In peace and honour rest you here, my sons ;
Rome's readiest champions, repose you here in rest
Secure from worldly chances and mishaps !
Here lurks no treason, here no envy swells ;
Here grow no damned grudges ; here are no storms,
No noise, but silence and eternal sleep !»

Geheel in overeenstemming met de gevoelens, die hem
zoo doen spreken, weigert hij den keizerlijken scepter,
verzoekt hij het y olk Saturninus te kiezen, legt hij aan
de voeten van Saturninus al zijne krijgstrofeeen:
((Give me a staff of honour for mine age,
But not a sceptre to control the world.),
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Door dit een en ander wordt Titus gekenschetst. Hij
is een man van strenge plichtsbetrachting, een held in
den waren zin des woords; geen stolcijn, gevoelig op de
rechte wijze: noch het gevoel toelatende het handelen te
verzwakken, noch het handelen, het gevoel van zijn
teederheid te berooven; los van een wereld, in zoover zij
de eerzucht bevredigen kan, maar niet los van een
wereld, waarin zooveel liefde te geven en te ondervinden is.
En die man steekt aanstonds, in een plotselinge opwelling van drift, een zijner eigen zonen dood.
Bassianus voert zijn verloofde, Titus' dochter, mede.
Lucius wenscht, dat zijne broeders Bassianus zullen
bijstaan.
Titus noodigt Saturninus uit, hem te volgen en waarborgt hem de terugkeer van Lavinia.
Mutius plaatst zich voor hem met de woorden : «My
Lord, you pass not here.»
Dat is voldoende; en met den uitroep: «What, villaim
boy! Barr'st me my way in Rome? stoot hij den dolk in
het hart van zijn zoon.
Van deze plotselinge wending kunnen wij ons geen
rekenschap geven dan door aan te nemen, dat de vrome
held en teerhartige vader, voor zijn persoon los van de
wereld, het niet was voor zijne dochter, van al zijne
kinderen zijn oogappel. Bij zijn terugkeer in Rome, had
zij, Lavinia, hem begroet; had hij haar ontvangen met
deze woorden:
a Kind Rome, that hast thus lovingly reserv'd
The cordial of mine age to glad my heart ! —
Lavinia, live outlive thy father's days,
And fame's eternal date, for virtue's praise.D

Dat was voor haar zijn droom. Niet onmogelijk had
hij zoo willig afstand gedaan van den troon, ook omdat
hij hoopte dat Lavinia Keizerin zou worden, juist wanneer
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hij zelf geen Keizer werd. Geeft Saturninus zijn voornemen te kennen om haar Keizerin te maken, en vraagt
hij Titus: «doth this motion please thee?» dan antwoordt
hij met een eenvoud, die alles zegt: «It doth, my worthy
Lord !» Tevens voegt hij er bij: «And in this match I
hold me highly honour'd of your grace », daarmede verradende, dat hij in de verheffing van zijne dochter ook
jets streelends ziet voor zichzelf. Eerzucht voor eigen
kroost blijft eerzucht, en, beleedigd, kan zij te eerder drift
doen opwellen naarmate hij, die ze koestert, natuurlijk
geneigd is haar voor meer geoorloofd te houden, haar
zelfs voor geen eerzucht aan te zien. Onze zwakke zijde
ligt daar, waar het ons aan zelfkennis hapert. De vrome
held, door veel verdriet gevoelig gestemd, in zijn ouderdom herlevende in zijne dochter, ziet den eenigen wensch,
die hem rest, bijkans vervuld. Volkomen teleurstelling
dreigt. Hij kan haar nog afweren. Iemand stelt zich
tusschen hem en deze mogelijkheid. Hij ruimt hem uit
den weg, en ziet misschien eerst volkomen duidelijk
wien hij trof, als de daad reeds onherstelbaar is.
In deze eerzuchtige liefde tot Lavinia ligt het tragische
van deze tragedie, die niet Tamora, maar Titus Andronicus
heet. In Lavinia zal hij op het diepst gemarteld worden.
Door zijn vermoorden van Mutius heeft hij zich verraden.
Men zal hem kunnen treffen waar de wond de vlijmendste
pijn veroorzaakt. Zoo wijst onwillig de eerzucht des vaders
aan de wraakzucht haar offer aan.
In de volgende bedrijven is Titus niet meer Titus. De
oude held is gebroken, heeft geen karakter meer. Met
onnatuurlijke opgewektheid gaat hij den volgenden morgen
ter jacht. — In stede van mannelijk op te komen voor
zijne zonen en hunne onschuld staande te houden, ook
zonder het bewijs daarvan in handen te hebben, valt
hij, zoodra zij van den moord van Bassianus beticht
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worden, op de knieen den «High Emperor» en smeekt
hem onder het storten van tranen. Eerst als Saturninus
en Tamora onverbiddelijk blijken, hervindt hij genoeg
Iran zijne waardigheid om tot Lucius te zeggen: «Come,
stay not to talk with them.» Innig medelij den boezemt
de grijsaard in, op den grond uitgestrekt, om voor zijne
ongelukkige zonen de genade in te roepen, en meer nog
in die roerende woorden, uitgesproken na het eerste
aanschouwen van de onbeschrijfelijk deerniswaardige
Lavinia:
,For now I stand as one upon a rock,
Environ'd with a wilderness of sea ; ......
But that which gives my soul the greatest spurn,
Is dear Lavinia, dearer than my soul.
Had I but seen thy picture in this plight,
It would have madded me : what shall I do
Now I behold thy lively body so ? enz.»

En nu komt meer en meer de zinsverbijstering over
hem. Hij denkt niet meer. Hij doet wat men hem zegt.
Hij klampt zich aan alles vast. Wil men zijn hand?
Goed, daar is zij. Welke macht er ook zij, die zijne
tranen zouden kunnen roeren, hij roept haar aan. Lavinia
moest naast hem nederknielen. Misschien zal dat den
hemel vermurwen. Van matiging, van het gebruik der
rede weet hij eyenmin als de zee, opgezweept door de
stormen. — Daar brengt men hem de hoofden zijner
zonen. Een luid gelach is zijn eenig antwoord. Hij wordt
hoe langer hoe onrustiger, spreekt veel, schiet pijlen of
met brieven aan Jupiter, aan Mars, en is zichzelven
weder eerst geheel meester als het uur der vergelding
gekomen is. In de koelbloedigheid evenwel, waarmede
hij niet slechts zijne vijanden, maar ook zijne eigene
dochter Lavinia doodt, trilt de vroegere spanning nog
voort.
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AARON.
Nauwlijks een mensch te noemen. Als Koningin der
Gothen was Tamora reeds zijne boelin, toch schijnt hij
in het land der Gothen geene macht te hebben uitgeoefend. Eerst als zij de vrouw is van Saturninus, durft
hij zichzelf toe te roepen:
<Away with slavish weeds, and servile thoughts

Met zijn boelin wil hij zwelgen, met haar zich verlustigen in den ondergang van Keizer en Staat. Hij geeft
zich geen rekenschap van het belang, dat hij er bij kan
hebben. Kwaad brouwen is zijn lust. Zijn Chiron en
Demetrius onnoozel genoeg, om met elkander in twist te
geraken wegens Lavinia, Aaron wijst hen, behalve op
hunne onvoorzichtigheid, op hunne domheid. Waarom
zouden zij niet beiden Lavinia bezitten? Met list en
politiek zullen zij hun doel wel bereiken; indien niet,
dan slechts met geweld, waartoe de aanstaande jachtpartij hun de gelegenheid moet geven. Zoo is de gruweldaad, op Lavinia gepleegd, geheel zijn werk, en hij
noemt die daad van te voren: «a very excellent piece of
villany». Want ook dit onmenschelijke kenmerkt hem,
dat hij niet de allerminste behoefte gevoeld, om, onder
welken schijn dan ook, zijne misdaden te verbloemen.
Saturninus is de ster, die zijn leven regelt; zijn starend
oog, zijn stilzwijgen, zijn zwartgalligheid, zijn kroeshaar,
alles, — en hij deelt het zelf Tamora mede, — heeft
hem van te voren reeds gestempeld tot een giftigen adder.
Wraak, — zoo gaat hij voort, — is in zijn hart, dood
in zijn hand; zijn hoofd bonst van gedachten van moord.
Op het oogenblik, dat zijn kind tot hem gebracht
wordt, ontwaakt in hem althans het vaderlijk instinkt.
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Hij wil niet dat het kind gedood worde, hij zal het in
veiligheid brengen. Ja , hij gelooft, wel niet voor zichzelven, maar toch voor anderen, aan het bindende van
een eed. Hij laat Lucius zweren, dat deze het kind in
het leven zal behouden. Het is hem bekend, dat er iets
in de wereld is, wat men geweten noemt. en dat Lucius
dit bezit:
Yet, for I know thou art religious
And hast a thing within thee, called conscience.

Maar na deze schemering van licht, andermaal niets
dan de dichtste duisternis. Met nooit geevenaard cynisme
verhaalt hij , wat hij de zonen van Tamora deed verrichten,
hoe hij zelf den ouden Titus bedroog.
Toen de hand afgehouwen was, had hij zich moeten
vasthouden van het lachen, en toen hij «de grap » aan
Tamora had beschreven, had zij hem twintig kussen gegeven.
Nog is de maat zijner boosheid niet volgemeten. Hij
vervloekt iederen dag, dien hij onschuldig doorbracht, dat
is, zonder moord, zonder ontucht gepleegd, zonder een
valschen eed gezworen, doodelijke tweedracht gezaaid,
armen van hunne nooddruft beroofd te hebben. Gruwelen
begaan, valt hem even licht, als aan een ander vliegen
vangen. Van niets heeft hij meer spijt, dan van het al te
gering aantal zijner gruweldaden. Zijn er duivelen, dan
wil hij tot hun ras behooren, eeuwig branden in de hel,
wanneer het hem slechts gegeven wordt, daar Lucius
voortdurend te martelen.
Men kan bier niet anders doen dan de eigen woorden
van Shakespeare te gebruiken: aan een zelfstandige ontvouwing van Adrons karakter valt niet te denken. Shakespeare heeft in hem het laagste geteekend, waartoe een
mensch kan afdalen. Adrons begrip van een geweten bij
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anderen en zijn helder zelfbewustzijn is het eenige, dat
hem nog tot een mensch stempelt. Het laatste woord van
berouw, ja, maar alleen over het een of ander goed werk
dat hij misschien onwillens gedaan heeft:
«If one good deed in all my life I did,
I do repent it from my very soul.»

MARCUS.
Onbaatzuchtig in al zijne handelingen; de grootste lofredenaar van zijns broeders verdiensten; wiens optreden
en wijze van spreken het gemoed zijner hoorders tot rust
brengt. Op zijn woord maken Saturninus en Bassianus
een einde aan de twist over de kroon. Geen eerzucht
doet hem de verheffing van Titus wenschen. Wijst deze
Saturninus als Keizer aan, Marcus is de eerste om aan
het verlangen van Titus gehoor te geven, straks als Bassianus zijn recht op Lavinia doet gelden, de eerste om het
suum cuique uit te spreken, ofschoon ook hem daardoor
de eer ontgaat van tot de Keizerlijke familie te behooren.
Na Titus' opwelling van drift, die zijn zoon Mutius het
leven heeft gekost, is het Marcus, wiens smeeken en vermanen de teraardebestelling van den ongelukkige op den
nog altijd ontstemden vader verovert. Geen woord van
verwijt komt uit zijn mond. Straks poogt hij zijn in
zwaarmoedigheid verzonken broeder of te leiden. Tegenover Saturninus staat hij in voor de goede bedoelingen
die Titus' zonen bezielden, toen zij Lavinia aan Bassianus
wilden verzekeren.
Wien zou men na de schanddaad in het bosch liever
bij Lavinia zien dan hem? Marcus is ontroostbaar; hij
bejammert haar als zijne eigene dochter. Zijn smart benauwt zijn borst. Hij wil den ellendeling kennen, om
hem met zijn vloek te kunnen beladen. Al zijn droefheid
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is haar gewijd, wier leed hij met het zijne zou willen
verminderen.
Hij zelf brengt haar tot haar vader. Hij alleen verklaart
(III, I), ofschoon indirekt, Titus' zonen onschuldig. Willig offerde hij zijne hand voor die van Titus, en gaat de
bijl halen, die hem verminken moet. — Zoo lang Titus
nog hopen kan, dat zijne afgehouwen hand het leven
zijner zonen zal redden, spreekt Marcus hem bemoedigende
woorden toe; maar na de ontdekking van Aiirons bedro
laat ook hij «de rede niet meer heerschen over de smart >>,
wat hij zoo even Titus had aanbevolen; deze divpi-e van
ellende is te veel voor menschelijke kracht. Daar staat
hij als versteend. Nu wekt hij zelf Titus op, om niets
meer te ontzien en op te staan ter vergelding. Ook in
Titus' zinsverbijstering verlaat Marcus hem niet en weet
door het dooden van een zwarte vlieg, die hij bij den
Moor -vergelijkt, in het verduisterd brein van zijn broeder
dien lichtstraal te werpen, waarvoor de waanzinnige vatbaar is. Van zijne vinding is het middel, waardoor Lavinia
ten slotte de namen der misdadigers bekend maakt. Hij
doet het haar voor. Met hem en aan zijne zijde knielt
de knaap, de jonge Lucius, neder, om wraak te zweren
over het hoofd van Tamora's zonen. Is Titus nog te
verbijsterd om die wraak te beramen, en ziet hij zich
daardoor vooreerst tot werkeloosheid gedoemd, dan legt
hij in de hand der Goden wat hij zelf niet vermag te doen,
maar zonder daarom van Titus' zijde te wijken (IV I):
«o Heavens, can you hear a good man groan,
And not relent, or not compassion him ?.

En nu tot zich zelf:
.Marcus, attend him in his ecstasy,
That has more scars of sorrow in his heart
Then foemen's marks upon his batter'd shield
But . . . .

7
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Want niet aan die « ecstasy» schrijft hij Titus' dralen toe :»
But yet so just, that he will not revenge>,

Daarom mogen de Goden het voor den ongelukkigen
wader doen; en Marcus eindigt, gelijk hij begonnen is:
Revenge, ye heavens, for old Andronicus..

Bij het gebed de daad voegende, komt niemand anders
dan hij op de gedachte om de Gothen tot opstand aan te
zetten en langs dien weg het uur der vergelding voor
Saturninus en het ondankbare Rome te doen aanbreken,
gelijk hij het is, die Lucius, aan het hoofd van het go-thische leger, het verlangen van Titus overbrengt om hem,
eer hij verder oprukt, te spreken; een omstandigheid, die
tengevolge heeft dat Marcus niet tegenwoordig is bij het
slachten en toebereiden van Tamora's zonen. Hij behoeft
dus niet medeplichtig te worden aan de uitvoering van
Titus' list en kan, in overeenstemming .met zijn karakter,
te goeder trouw de gunstigste verwachtingen koesteren,
van het gastmaal in Titus' huis. Immers, als volkomen
eerlijk gemeend schijnen de woorden te moeten worden
opgevat, die Marcus spreekt op het oogenblik, dat Saturninus en Tamora zich bij Titus aan tafel zullen zetten :
,<Rome's emperor, and nephew, break the parle ;
These quarrels must be quietly debated.
The feast is ready, which the careful Titus
Hath ordained to a honourable end,
For peace, for love, for league, and good to Rome ;
Please you, therefore, draw nigh, and take your places. >>

Hier is namelijk geen derde: of Marcus is op de hoogte
van hetgeen Tamora wacht, en dan legt hij een gaaf van
vermomming, en daarmede een koelbloedigheid aan den
dag, waarop al hetgeen wij tot dusver van hem gezien
hebben, ons niet heeft voorbereid; Of hij gelooft werkelijk
aan de mogelijkheid van verzoening. In dit laatste geval
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leeren wij een nieuwen trek van zijn karakter kennen,
maar die past bij het reeds waargenomene. Er is een ongewone mate van goedigheid, van onnoozelheid, van
verkeerd optimisme toe noodig, om met Marcus aan een
«honourable end» van deze verschrikkelijke geschiedenis
te gelooven. Hoe edelaardig wij Marcus hebben bevonden,
er is in zijn goedheid een schakeering, die het bezit van
de genoemde, minder gunstige, eigenschappen althans
niet buitensluit. Hij is niet een geest, die krachtig reageert
op de gebeurtenissen; hij is een eenigszins dichterlijkbeschouwende natuur, op den rand van het sentimenteele,
indien niet er over, gelijk inzonderheid zijn toespraak tot
de diep ongelukkige Lavinia bewijst (2, 5). Hij spreekt
gaarne in beelden. Er is iets bloemrijks tot in de uiting
zijner diepste smart, tot in zijne rede geheel aan het slot
der tragedie, dus na de verpletterendste gebeurtenissen.
Hij kenschetst zichzelf volkomen, waar hij ergens zegt :
.My heart is not compact of flint, not steel..

Hij is geen man van ijzer en staal, gelijk men zegt.
Heeft hij vroeger Titus geprezen, omdat deze de wraak
nog uitstelde en had hij haar gaarne aan de leiding der
goden, en dus aan den loop der omstandigheden overgelaten: nadat de vergelding heeft plaats gegrepen, acht
hij zich verplicht, Titus bij het Romeinsche yolk te verdedigen. Hij verlangt hunne erkenning van het goed recht
zijns broeders: (5, 3)
.Now judge, what cause had Titus to revenge
These wrongs, unspeakable, past patience .. . .
Now you have heard the truth, what say you Romans ?
Have we done aught amiss ? Show us wherein..

Zulk vragen acht hij niet beneden zich. Hij staat meer
ten diepste bedroefd dan verontwaardigd of verbolgen bij
het lijk van Titus; een lijk, waarop hij tranen stort, dat
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hij kust, als ware het van een, dien liefdevolle vingeren
zacht de oogen hadden toegedrukt.
«Tear for tear, and loving kiss for kiss,
Thy brother Marcus tenders on thy lips.D

Het is zijn laatste woord; niet hij, maar Lucius spreekt
het vonnis van den hongerdood uit over den Moor Aaron.

TAMORA.
Zij kan niet anders dan als Koningin van een yolk van
barbaren begrepen worden, waartoe zij zelve behoort,
krachtens hare geboorte. Terwijl Shakespeare geen enkele
poging heeft aangewend, om de slechte handelingen van
Aaron te motiveeren, worden de gruwelen, die hij Tamora
laat plegen, door hem gesteld in het licht van een wraak,
geoefend door diep gewonde moederlijke liefde.
Geheel in den aanvang is zij een voorwerp van louter
medelijden. Zij is een vrouw, zij is Koningin, zij is schoon,
zij is een krijgsgevangene, zij is moeder, en haar oudste
zoon zal worden gedood. Nog weten wij niets van hare
overspelige liefde voor Aaron. Aandoenlijk, maar fier is
haar smeeken. Zij baadt in hare tranen; herinnert aan
hetgeen een zoon moet zijn voor een moederhart, aan
het meer dan voldoende van de vernedering, die zij, een
Koningin, heeft ondervonden, toen haar het juk der gevangenschap werd opgelegd; aan den plicht, dien haar
zoon heeft vervuld toen hij voor zijn vaderland streed,
gelijk de Romeinen streden voor het hunne. Ten slotte
wijst zij er Titus op, dat genade ons gelijk maakt aan de
Goden en het waarmerk is van echten adel.
Zij wordt Keizerin en terstond (1, 2) staat haar moorddadig plan vast; haar wraak zal allen treffen, die zij te
vergeefs om het leven van haren zoon heeft gebeden :
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find a day to massacre them all, . . .
To whom I su'd for my dear son's life ;
And make them know what 't is to let a queen
Kneel in the streets, and beg for grace in vain. <<

De laatste twee regels bewijzen, dat haar wraak de
wraak is, niet alleen der gewonde moeder, maar ook
der gekrenkte Koningin.
Dit karakter zou belangrijk kunnen worden en in staat
zijn ons medegevoel op te wekken, meer dan in 's dichters
bedoeling lag. Vrouw en Koningin is zij, maar barbaar,
vreemd aan de echt-menschelijke beschaving, die geen
plaats laat voor onmenschelijke wreedheid, ten zij men
die beschaving verloochent. Tamora heeft niets te verloochenen. Haar moederlijke liefde en vorstelijk eergevoel
is een instinkt, want dierlijk is zij. Het treedt in het licht
door het walgelijk tafereel in het bosch. De moeder -van
volwassen zonen, die kort te voren den oudste heeft zien
slachten, de jonggehuwde, werpt wellustige blikken op
den zwarten ellendeling. Smart en wraak; alles is voor
het oogenblik uitgewischt. Een dierlijke lust ontwaakt,
die de tijgerin moet bevredigen, eer zij op haar prooi
valt. Wellustig als overspelige, blijft zij het als moordenares. Welke belangstelling kunnen wij nog gevoelen voor
hare gewonde moederliefde, nu zij in de omarming van
dien duivel zelve hare moedersmart is vergeten. Tamora
is dus vooral niet minder afzichtelijk door Shakespeare
bedoeld dan Aaron. Aaron is de duivel in den mensch,
Tamora het dier in den mensch. Aaron kent dan ook
niet de drift, waarvan Tamora gloeit. «Madam», zegt hij
tot Tamora (2,3):
Madam, though Venus govern your desires,
Saturn is dominator over mine.

Het dier luistert naar den duivel. Het is kenmerkend voor
Tamora, dat zij het plan niet beraamt, waardoor Lavinia
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zoo rampzalig zal worden. Zij neemt het over van Aaron.
Zij had slechts den moord van Titus en de zijnen bedoeld.
Hem eerst ongelukkig te maken in zijne dochter, is een
verfijning van de wraakoefening, waarvan het denkbeeld
niet bij haar, maar bij Aaron is opgekomen. Zij grijpt
het met beide handen aan. Wil Lavinia haar vermurwen,
dan antwoordt zij (2, 3) p. 26:
«Ilad'st thou in person ne'er offended me,
Even for his sake am I pittiless.
Remember, boys, I pour'd forth tears in vain, . . . .
Therefore, away with her, and use her as you will ;
The worst to her, the better lov'd of me..

Aanstonds zinkt zij weder in hare dierlijkheid terug.
Nadat Chiron en Demetrius Lavinia hebben weggevoerd,
zegt zij (2, 3):
,<Now will I hence to seek my lovely Moor
And let my spleenful sons this trull deflower..

met dat woord drulb Lavinia den naam gevende, dien
zij zelve verdient. Zij geeft verlof tot de gruweldaad tusschen twee verachtelijke liefkozingen in. Van eigen overleg
is in haar wraakoefening geen spoor. Heeft zij Aaron niet,
om voor haar te denken, dan maakt zij zich aan de
grootste domheden schuldig, getuige de zoogenaamde
krijgslist, waardoor zij ten slotte Titus hoopt te vangen.
Aaron bracht op dat oogenblik zijn kind bij de Gothen,
en kon haar dus geen leiding geven. Blindelings loopt
zij in haar ongeluk, terwiji zij zich sterk waant door
slimheid.
De ontleding van de voornaamste karakters van dit stuk
heeft de vroeger verkregen uitkomst omtrent zijn echtheid
volkomen bevestigd. Hoeveel er in dit drama ook voorkomt, dat den auteur van Coriolanus onwaardig is, de
karakter-schildering in den Titus Andronicus vertoont
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trekken, die slechts van Shakespeare kunnen zijn. Shakespeare's geheele beschouwing van leven en menschheid
vinden wij hier terug, zijn diep besef van de raadselen
van het lever', een besef, dat op de lippen van den zachtzinnigen en eenigszins optimistischen Marcius deze ontegenzeggelijke woorden legt (4, 1) p. 46):
«0 calm thee, gentle Lord, although, I know,
There is enough written upon this earth
To stir a mutiny in the mildest thoughts,
And arm the minds of infants to exclaims.

Naast dit besef, op zoo eenige wijze uitgedrukt, vinden
wij hier Shakespeare's moed om de menschelijke hartstochten to schilderen in al het plotselinge van hun ontwaken, al het onwederstaanbare van hun werking. Titus,
de teerhartige vader, zijn zoon doodende in een opwelling
van drift, verraadt op het onmiskenbaarst Shakespeare's
hand, wiens manier van doen in dit drama geen ander
is dan in de overigen.

KONING LEAR.

EERSTE BEDRIJF.

De Koning heeft zijn rijk op gelijkmatige wijs tusschen
de hertogen van Alban en van Cornwallis verdeeld, ofschoon vroeger Alban altijd werd voorgetrokken. De graaf
van Glocester deelt dit mede aan den graaf van Kent en
hun gesprek komt vervolgens op Edmond, Glocesters
natuurlijken zoon, dien de vader liefheeft als Edgar, den
zoon, uit zijn huwelijk gesproten. Edmond wordt aan
Kent voorgesteld en aanbevolen.
Koning Lear treedt zelf ten tooneele, vergezeld van de
beide reeds genoemde hertogen van Alban en Cornwallis,
gelijk van zijne drie dochters Goneril, Regan en Cordelia.
Hij zendt Glocester heen om de soevereinen van Frankrijk
en van Bourgondiê tot hem te brengen , en maakt inmiddels
aan zijne drie dochters zijn voornemen kenbaar. Hij heeft
zijn rijk in drieen verdeeld om zelf van den last der
regeeringszorgen ontheven te zijn en rustig den dood te
gemoet te kunnen gaan. Zijne schoonzoons, Alban en
Cornwallis, weten van nu aan wat de huwelijksgift is
van hunne echtgenooten. De vorsten van Frankrijk en
Bourgondie, sedert geruimen tijd dingende naar de hand
van Lears derde dochter, zijn ontboden om zijn antwoord
te vernemen. De gelijke verdeeling van zijn rijk, waartoe
hij eerst was overgegaan, schijnt niet onherroepelijk. Hij
wil veeleer degene onder zijne dochters die hem op het
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hoogste liefheeft, ook op het hoogst beloonen. Zij moeten
hem dus haar hart blootleggen. Goneril moet het eerst
spreken. Zij blijft niet in gebreke haar vader medetedeelen,
dat hare liefde voor hem alles overtreft wat ooit een
dochter voor haren vader heeft gevoeld. Hare uitdrukkingen zijn zoo overspannen, dat Cordelia reeds bij zichzelve zucht en klaagt: niets blijft mij over dan lief te
hebben en te zwijgen.
De koning schenkt aan Goneril haar deel, dat zij met
haren echtgenoot, den hertog van Alban, zal bezitten en
besturen. Nu is het woord aan Regan, die bekent, dat
hare zuster ook als in haren naam heeft gesproken en er
bijvoegt, dat zij alleen gelukkig is in de liefde tot haren
vader. Cordelia is op het punt om zichzelf andermaal te
beklagen, dat haar niet gelijke overvloed van woorden
ten dienste staat, maar zij herneemt zich: mijn liefde,
zoo spreekt zij , is rijker dan mijn taal.
Regan ontvangt een deel gelijk aan dat van haar zuster.
Nu wendt de Koning zich tot zijne jongste dochter, tot
Cordelia, opdat ook zij hare gezindheid openbare. Hij
doet het in de onmiskenbare verwachting, dat hare verklaringen die van hare zusters zullen overtreffen, en dat
hij dus in staat zal zijn aan Cordelia's hoogste liefde den
hoogsten prijs toe te kennen. Zij spreke slechts.
Maar zij heeft niets te zeggen. Niets? het kan niet zijn,
zegt de Koning, maar zij blijft er bij. Haar hart kan geen
uiting vinden door hare lippen. Zij heeft den Koning lief
gelijk het haar plicht is, niet meer, niet minder. Lear
laat haar den tijd om terug te komen op een verklaring
waarvan de koelheid hem treft. Maar zij heeft niets meer
te zeggen. Zij begrijpt niet, dat hare zusters gehuwd zijn
om haren vader meer lief te hebben dan iemand op aarde.
Juist met het oog op haar aanstaand huwelijk, toil zij
niets meer zeggen. Indien haar man eens de helft van
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haar hart, haar zorg, haar plicht in beslag nam ! Lear
kan nog niet gelooven, dat zij werkelijk zegt wat zij meent.
Als hij eindelijk ziet, dat hij Cordelia geen andere belijdenis kan ontlokken, verloochent hij haar op het plechtigst als zijne dochter. De grootste woestaard , de menscheneter zullen hem voortaan even na aan het hart gaan als
zij. Tevergeefs poogt Kent tusschenbeide te komen. Lear
heeft Cordelia boven al zijne dochters liefgehad. Te diep
is hij thans gegriefd. Zij moet uit zijn gezicht. Hare goede
zorgen hadden hem de rust zijns ouderdoms moeten geven.
Nu verwacht hij geen vrede dan van het graf. Voor Alban
en Cornwallis te zamen het erfdeel dat hij Cordelia onthoudt! Zij moeten vereenigd regeeren in zijn plaats. Om
de beurt, zal hij een maand bij elk hunner doorbrengen
met een gevolg van honderd ridders, dat zij zullen hebben
te onderhouden. Aileen den koningstitel en het uitwendig
vertoon der koninklijke waardigheid wil Lear behouden.
Al het overige is voor hen. Tot onderpand zijner belofte
geeft hij zijn kroon.
Kent, die koning Lear altoos heeft geeerd als zijn vorst,
bemind als zijn wader, gevolgd als zijn meester, in zijne
gebeden aangeroepen als zijn patroon, kan het gedrag des
Konings niet lijdelijk aanzien. Is Lear waanzinnig, dan
mag Kent onbescheiden zijn. De koninklijke macht bezwijkt voor vleitaal, maar de gehechtheid aan den vorst
zal zich den mond niet laten snoeren. Kom , zoo roept
hij hem toe, kom op uw besluit terug. Hij , Kent, staat
er voor in, dat niet zijn jongste dochter degeen is, die
hem het minste lief heeft.
Het is slechts olie in het vuur. Lear ontsteekt in toorn
tegen den man die te vergeefs zijn geneesmeester wil zijn.
Hij grijpt reeds naar zijn zwaard. Hij , de Koning, zal zijn
woord breken ; hij , de Koning , zal zich door een onderdaan van zijn voornemen laten afbrengen? Vijf dagen
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worden Kent slechts gelaten om maatregelen te nemen
ten einde zich voor ellende in de toekomst te vrijwaren.
Den zesden dag moet hij in ballingschap gaan. Mocht
hij na tien dagen nog binnen de palen van het rijk worden
gevonden, dan zal hij des doods schuldig zijn.
Kent roept den Koning het vaarwel toe. Hij zal het
land verlaten , waar de vrijheid niet woont. Hij richt een
teeder woord van afscheid tot Cordelia. Zij heeft juist
gedacht en juist gesproken. Zijn afscheidswoord aan
Goneril en Regan is bittere ironie.
Kent vertrekt. De Vorsten van Frankrijk en Bourgondiê
treden op. Aan den laatste deelt Lear mede, dat zijn haat,
zijn verwensching thans Cordelia's eenige huwelijksgift
uitmaken. Wil de vorst zijn aanzoek nog volhouden , nu
het begeerde zoo weinig begeerlijk is geworden ? Bourgondie trekt zich ten slotte terug. Den Koning van
Frankrijk wil Lear de beleediging niet aandoen van
hem het voorwerp van den vaderlijken haat ten
huwelijk te geven. De vorst verwondert zich over zoo
plotseling een omkeer in de gevoelens van den vader
en weet niet wat te denken. Of zij heeft zich zwaar vergrepen, of vroeger heeft Lear haar met te groote toegevendheid beoordeeld, toen hij haar den troost van zijn ouderdom en zijn dierbaarst kind noemde, en eer de vorst van
Frankrijk dat gelooven kan?
Cordelia treedt hier tusschenbeide , om haren vader te
smeeken aan den vorst mede te willen deelen, wat haars
waders gunst heeft doen verliezen het was immers dit
alleen, dat zij geen oog heeft dat altijd bedelt en geen
tong zooals zij er ook geen zou willen hebben.
De Koning van Frankrijk laat zich dan ook niet
afschrikken. Hij heeft er Cordelia te liever om , nu zij
arm is en veracht. Hem deert het niet dat de vader hem
zijn dochter als toewerpt. Zij neemt afscheid van hare
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beide zusters, met bedekte woorden te kennen gevende,
dat zij haren vader veiliger zou achten wanneer hij zich
aan hare liefde had kunnen toevertrouwen. Goneril en
Regan, in onderling gesprek na het vertrek van Cordelia
en den Koning van Frankrijk, verraden terstond haren
aard. Regan is er volstrekt niet op gesteld, haren vader
juist reeds de eerste maand bij zich te hebben en beiden
vreezen, dat de ouderdom, gelijk de heftigheid en het
onverstandige van zijne uitingen, reeds lang hem eigen,
hem nog lastiger zal maken: beiden willen zorg dragen,
dat de Koning nu hij de regeering heeft afgestaan geen
enkele daad van gezag meer verrichte (Het eerste tooneel).
Edmond, Glocesters natuurlijke zoon, treedt op, een
brief in de hand. In een alleenspraak drukt hij de verwachting uit, dat, wanneer die brief zijn doel niet mist,
hij over Glocesters wettigen zoon zal heerschen. Wat is,
vraagt hij, dan ook wettig en onwettig, toegepast op de
geboorte? Zijn godin is de Natuur en hij verheerlijkt de
vrije liefde, wier telgen het winnen van kinderen, in den
echt gekweekt.
Glocester verrast hem, en leest den brief dien Edmond
in de hand hield, een brief van Edgar, Glocesters wettigen
zoon. Edgar noodigt daarin Edmond uit tot een onderhoud over hetgeen te verrichten zou zijn ten einde spoediger in het bezit te komen van het vaderlijk erfdeel.
Kon hij zijn vader doen slapen, tot hij hem zelf wakker
maakte, dan zou hij, Edgar, bereid zijn met Edmond te
deelen. Glocester wil dadelijk lucht geven aan zijn toorn
tegen Edgar, maar Edmond raadt hem aan liever een
gesprek te beluisteren, dat hij spoedig met zijn broeder
hebben zal, en waarin Edgars ware gezindheid jegens zijn
vader wel zal blijken. Glocester neemt dien voorslag aan
en vertrekt.
Daar is Edgar zelf, tegenover wien Edmond even be-
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hendig huichelt. Hij moet, zegt Edmond, zijn vader vermijden , die, waarschijnlijk ten gevolge van inblazingen ,
ontstemd is jegens hem. Hij doet zijn broeder hetzelfde
voorstel dat hij zooeven aan Glocester heeft gedaan. Edgar
moet zich verbergen in een vertrek waar Edmond een
gesprek zal houden met Glocester, dat hem de gezindheid
van zijn vader zal openbaren. Hij drukt hem daarbij op
het hart niet dan gewapend zich in het vertrek te verbergen. (Het tweede tooneel).
Wat het slot van het eerste tooneel reeds voorspelde,
komt hier nog duidelijker aan het licht. Goneril hitst haar
intendant Oswald tegen haar vader op. Lear moet in
haar huis zonder eenige hartelijkheid behandeld worden,
en zij zal haar zuster terstond schrijven, opdat deze
dezelfde gedragslijn volge. (Derde tooneel).
Lear zal het spoedig ondervinden. Vooraf ontmoeten
wij hem in gesprek met Kent, die zich vermomd heeft
en den Koning zijne diensten aanbiedt. Kent is namelijk
gebleven in het land om den Koning , als ondanks hem
zelf, bij te staan. Zijn spreken behaagt aan Lear die hem
niet herkend heeft, en geneigd is voor goed hem aan zijn
dienst te verbinden.
Hij heeft de goede diensten van Kent al dadelijk noodig,
want de geschiedenis van zijn lij den begint. De intendant
van Goneril behandelt hem niet alleen koel, maar met
zooveel geringachting, dat de vermomde Kent zich niet
weerhouden kan dien intendant op den grond te werpen.
Begint Lear de dwaasheid reeds in te zien, die hij heeft
begaan? Zijn nar zal hem dienaangaande niet in het
onzekere laten. Hij verwijt Lear de onbezonnenheid waaraan deze zich heeft schuldig gemaakt door alles , tot zijn
kroon toe, weg te schenken. Er is geen plaats meer voor
een nar, als de wijzen zelf narren willen zijn.
Al te spoedig komt Goneril die bittere taal bevestigen.
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Zij spreekt tot haar vader als meesteres. Zij valt hem zeer
hard over het gedrag van zijn gevolg van honderd ridders ,
die van haar paleis een gemeene herberg maken. Hij
moet hun aantal verminderen , anders zal zij zelve er
eenigen wegzenden.
Het begint Lear reeds te schemeren voor de oogen. Is
hij Lear? Is dat zijn dochter die hem zulk een taal doet
hooren? Maar waarom zal hij het dulden? Heeft hij niet
nog een tweede dochter. De paarden gezadeld en naar
het paleis van Regan geijld!
Maar het binnenkomen van zijn schoonzoon, den hertog
van Alban, wien hij terstond vraagt, of het zijn wil is,
dat Goneril hem op zulk een wijze behandelt, doet hem
alle zelfbedwang verliezen. Na de aangetaste eer van zijn
gevolg gehandhaafd te hebben , vaart hij in de schrikkelijkste bewoordingen tegen zijn dochter Goneril uit. Nu
schijnt wat Cordelia tegen hem heeft misdreven een licht
vergrijp, vergeleken bij hetgeen hij van deze dochter
ondervindt, die dan ook door de onbarmhartigste verwenschingen van haren vader wordt getroffen, zelfs tot
in de mogelijke vrucht van haren schoot. De Hertog van
Alban begrijpt niets van het tooneel waarvan hij getuige
is en vraagt inlichtingen aan Goneril, die hem eenvoudig
antwoordt, dat hij zich om den kindschen grijsaard niet
verder bekommeren moet. Zij heeft haar plicht gedaan
door onmisbare voorzorgen te nemen. Met dat talrijk
gevolg zou Lear immers te alien tijde in staat wezen zijn
gezag te doen gelden en het hunne tot een schijn te maken.
De Hertog herneemt, dat zij misschien al te ver gaat in
haar voorzorg. Inmiddels heeft haar intendant Oswald
den brief aan hare zuster ter hand gesteld, waardoor zij
deze aanmaant haar voorbeeld tegenover haren vader te
volgen. Oswald wordt gelast den brief zelf te zijner bestemming te brengen. (Einde van het vierde tooneel).
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In het vijfde en laatste tooneel van dit Bedrijf hooren
wij Lear, terwijl hij zijn paarden in gereedheid laat brengen
om naar Regan te gaan, de bede uiten , dat hij nog bewaard moge blijven voor den waanzin waarvan hij de
duisternis reeds ziet neerstrijken op zijn geest.
TWEEDE BEDRIJF.

In den hof van Glocesters kasteel deelt Curan, een hoveling, aan Edmond mede, dat de hertog en hertogin van
Cornwallis Glocester dien avond zullen bezoeken. Edmond
ziet daarin een zeer gelukkig incident, waarvan hij niet
verzuimen zal partij te trekken. Als Curan hem verlaten
heeft en Edgar tot hem komt, tracht hij dezen op te
dringen, dat hij beter doet met Cornwallis te ontwij ken ,
daar deze reden schijnt te hebben om vertoornd op hem
te zijn. Ook weet Edmond, als hij zijn dader ziet naderen,
Edgar te wikkelen in een tweegevecht, waarbij Edmond,
voor om hulp te roepen , den schiju aanneemt van de
aangevallen partij te zijn. Inmiddels fluistert hij Edgar
den raad in om de vlucht te nemen , Edgar geeft gevolg
aan dien raad.
Glocester treedt op en Edmond maakt hem diets, dat
Edgar hem heeft willen overhalen tot een vadermoord;
op zijn weigering, hem te lijf heeft gewild en hem bastaard
heeft gescholden. De vader ontsteekt in drift en zal Edgar
overal doen grijpen , ten einde hem naar de strafplaats
te slepen.
De hertog en de hertogin van Cornwallis komen aan
en vernemen van Edgars vermeenden aanslag. Regan
stelt de ontaarding van den zoon op rekening van zijn
omgang met het gevolg van haar vader. De hertog neemt
Edmond, wegens zijn waardige houding tegenover Glocester, als een bijzonder vertrouwbaar persoon in zijn
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dienst. Regan deelt daarop Glocester mede, dat zij tot
hem gekomen zijn om in zijn kasteel, liever dan in eigen
woning, immers onder zijne voorlichting, het antwoord
te geven op de brieven van vader en zuster, die van
ernstige oneenigheden gewagen. (Einde van het eerste
tooneel).
Kent en Oswald, de intendant van Goneril, zijn voor
Glocesters kasteel bijeen en zetten hun vroegeren twist
voort. Kent overlaadt Oswald met scheldwoorden en verwijten, en slaat hem. Glocester treedt op met den hertog
en de hertogin, die terstond partij trekken voor den
intendant van hunne zuster en, in weerwil van Glocesters
voorbede, Kent laten boeien. (Het tweede tooneel).
Edgar, die kennis draagt van het tegen hem gevelde
vonnis van zijn vader dat inmiddels afgekondigd was,
besluit zich het uiterlijk te geven van een ontvluchte
uit Bedlam, ten einde niet herkend te worden. (Het derde
tooneel).
Lear komt zelf voor het kasteel van Glocester en vindt
daar Kent in boeien. Hij kan niet gelooven, wat Kent
hem mededeelt, dat zijn eigen dochter en haar gemaal
last zouden hebben gegeven tot deze daad van geweld.
Hij verhaalt nu, hoe hij de brieven van Lear aan Cornwallis
had overgebracht, en hoe te gelijk met hem een bode te
paard was aangekomen met brieven van Goneril, die
Cornwallis en zijne gemalin terstond hadden gelezen eer
zij de lektuur van den brief van Lear ten einde hadden
gebracht. Daarop waren zij naar het kasteel van Glocester
gereden, terwijl hij het bevel had gekregen van hen te
volgen en dan te wachten tot het hun gelegen zou komen,
antwoord te geven. Toen had de twist plaats gehad met
Oswald.
Lear, die eindelijk Cornwallis en Regan mag zien, beklaagt zich jegens hen over de behandeling die hij van
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Goneril heeft ondervonden. In weerwil van de teleurstelling
die Goneril hem heeft bereid, blijft de Koning de vaste
verwachting koesteren , dat hij van Regan niets soortgelijks
heeft te vreezen.
Daar is Goneril zelve, en nu blijkt het, dat beide zusters
dezelfde gezindheid koesteren , ja , dat Regan de vijftig
man gevolg, die Goneril had toegestaan , op vijf en twintig
brengt. In een woord : beiden willen hem, en dat nog met
bijzonder weinig graagte, bij zich ontvangen als een afgeleefden grijsaard, aan wien men een dak verleent, maar
in geen opzicht overeenkomstig zijn koninklijke waardigheid. Nu vallen den armen vader de schellen van de
oogen. Hij breekt in machtelooze verwenschingen los ,
waaraan hij zelf geen bepaalden vorm weet te geven en
voelt den waanzin over zich komen. Hij gaat heen en
niemand tracht hem terug te houden, ofschoon het nacht
is en alles een vreeselijken storm aankondigt.
DERDE BEDRIJF.

Kent zoekt den koning en zendt een ongenoemde uit
met hetzelfde doel, na hem te hebben medegedeeld , dat
een leger van Frankrijk reeds voet aan wal heeft genet,
en hem te hebben opgedragen naar Dover te gaan, om
daar zekere personen bekend te maken met het lot dat
Lear wedervaart en om aan Cordelia een ring te overhandigen. Straks vindt Kent den Koning die met zijn nar
rondzwerft te midden van de verschrikkingen van dien
nacht. Hij poogt den Koning te bewegen een kleine hut
binnen te gaan. (Eerste en tweede tooneel).
Glocester heeft te vergeefs getracht Cornwallis gunstiger
te stemmen voor den Koning. Men heeft hem het zwijgen
opgelegd. Hij verhaalt dit aan Edmond en voegt er bij
vooreerst, dat hij een brief heeft ontvangen , die de komst
8
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van het leper uit Frankrijk meldt; dan, dat hij den
Koning in het geheim behulpzaam wil zijn. Hij weet
natuurlijk zeer goed, waar hem dit aan bloot stelt, maar
hij heeft het voor den ongelukkigen Koning over. Edmond,
alleen gebleven, verkneukelt zich in de goede kansen die
Glocesters openhartigheid hem geeft. Hij zal niet nalaten
bij Cornwallis gebruik te maken van zijn wetenschap.
(Het derde tooneel).
Nu zijn wij getuigen van een treurig trio: Lear, Edgar
en de nar wisselen elkander of of vereenigen zich in
weeklachten, cynische opmerkingen, verwenschingen,
ruwe kwinkslagen, terwij1 de storm blijft gieren. (Het
vierde tooneel.)
Glocester, — wij hebben inmiddels (het vijfde tooneel)
Edmond zijn geheim hooren mededeelen aan Cornwallis, —
brengt zijn voornemen ten uitvoer. Hij doet den uitgeputten Koning opnemen en naar Dover brengen. Zelf
ontgaat hij de gevolgen niet van zijn edelmoedige handelwijs. Cornwallis is ten hoogste verbolgen, dat Lear hem
is ontsnapt, en Glocester verstandhouding heeft met
Frankrijk ter bescherming van den Koning. Hij doet hem
vatten; een van Glocesters dienaren verdedigt hem, trekt
zijn degen en brengt Cornwallis een wonde toe. De gebonden Glocester roept Edmond aan om hulp en moet
nu vernemen, dat het Edmond is die hem heeft verraden.
VIERDE BEDRIJF.

Glocester is met minachting losgelaten, opdat ook hij
zijn weg naar Dover zoeke, tastend zoeke, want hij is
half blind getrapt door Cornwallis. Op den weg ontmoet
hij zijn verstooten zoon Edgar, die hem naar Dover geleidt, zonder zich aan zijn vader bekend te maken, hoeveel
moeite het hem ook koste om zijn rol te blijven spelen
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van een weggeloopene te Bedlam. (Het eerste tooneel).
Tot dusver was de gemaal van Goneril, de hertog van
Alban, op den achtergrond gebleven. Thans treedt hij
op, maar om zich of te scheiden van al die boosdoeners.
Wij hooren hem Goneril met de bitterste smaadredenen
overladen, waarvan de werking op haar zenuwgestel nog
verhoogd wordt door de tijding, dat Cornwallis aan de
gevolgen van zijn wond is overleden. (Het tweede tooneel).
Lear is wel in Dover aangekomen, maar verklaarbare
schaamte houdt hem terug van Cordelia te zien, die zich
insgelijks daar bevindt, namelijk in het fransche kamp.
(Het derde tooneel). Lear blijft in zijn waanzin ronddolen
langs de zee. Maar Cordelia is vast besloten hem tot zich
te brengen en alles aan te wenden, om hem te genezen.
(Het vierde tooneel).
De engelsche legers zijn in aantocht, maar een tooneel
in het kasteel van Glocester (het vijfde) tusschen Regan
en Oswald doet ons de kiem ontdekken van de naderende
oneenigheid tusschen de beide zusters. Regan, thans
weduwe, begeert Edmond tot tweeden gemaal en Bunt
hem niet als minnaar aan Goneril, die hem insgelijks
bemint, en hem geschrevem heeft onder omstandigheden,
die Regan's argwaan wekken.
Ook Glocester is inmiddels te Dover gekomen onder
begeleiding van Edgar, die zijn Bedlamsch kostuum voor
zijn gewone kleeding heeft verruild. Zij beklimmen te
zamen een der hooge rotsen aan het strand, Glocester
maakt van het oogenblik, waarop Edgar den schijn aanneemt van hem, op zijn verzoek, te verlaten, gebruik,
om zich van de steilte te werpen. Zijn val laat hem ongedeerd. Edgar richt hem weder op. Hij kent nog altijd
niet zijn zoon, maar gevoelt den weldadigen invloed van
zijn tegenwoordigheid, en bidt dat de Booze hem niet
weder verleide om een gewelddadig einde aan zijn levee te
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maken. Een oogenblik later zijn Glocester en Lear bijeen,
en is Glocester de blinde getuige van de eigenaardige verstandsverbijstering van den koning, zich openbarende in
een taal die als een snerpende wind heengaat over de
wereldsche zaken en toestanden om alle bedrog te ontmaskeren.
Goneril had het een groote dwaasheid geacht, dat men
Glocester levend had laten trekken. Zij heeft hem dan ook
Oswald achteraan gezonden, die Glocester moet dooden.
Hij is te Dover aangekomen. Maar als hij zijn last wil
volbrengen en zijn degen heeft getrokken, wordt hij zelf
door Edgar gedood, die den brief van Goneril bij hem
vindt, een brief, waaruit hare overspelige liefde blijkt en
haar zucht om van Alban verlost te worden. (Het zesde
tooneel).
Het is Kent gelukt, Lear in een tent te dragen van het
fransche kamp. Hij slaapt. Hij is in zulk een loggen slaap
gevallen , dat men hem van een andere kleeding heeft
kunnen voorzien. Cordelia is bij hem; op de teederste
wijs waakt zij bij hem , en zij poogt den nacht te verdrijven die zijn bewustzijn verduistert.
De slag tusschen het engelsche en het fransche leger is
op handen en, Kent spreekt het uit aan het slot van dit
bedrijf, die slag zal beslissend zijn.
VIJFDE BEDRIJF.
Het blijkt opnieuw,, dat Regan en Goneril elkander de
liefde van Edmond misgunnen en dat deze tegenover
beiden een dubbelhartige rol speelt. Terwijl hij in een
alleenspraak betuigt nog daarmede voort te willen gaan
en meent de kansen van zijn fortuin te beheerschen, heeft
Edgar reeds aan Alban den brief overhandigd, dien hij bij
Oswald gevonden had. (Het eerste t000eel).
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De veldslag neemt een ongunstige wendig voor Lear en
Cordelia. Beiden ziet men weldra gevangen weggevoerd
op Edmond's last, die aan een kapitein schriftelijke orders
geeft , waarvan de inhoud niet moeilijk valt te raden. (Het
eerste tot en met het begin van het derde tooneel).
Maar de hertog van Alban treedt op en begint met den
overmoedigen Edmond op zijne plaats te zetten. Regan
duidt het hem euvel en deelt haar voornemens mede om
hem tot haar gemaal en daardoor tot den gelTie van
Alban te maken. Goneril behoeft het zich niet aan te
trekken , want zij heeft reeds gezorgd , dat dit huwelijk
nooit zal worden gesloten. Zij heeft haar zuster vergiftigd.
Alban noemt Edmond openlijk een verrader en werpt zijn
handschoen neder als onderpand , dat hij , zoo niemand
anders het doet, zijn aanklacht met het zwaard zal bewijzen. Een heraut noodigt elk hiertoe uit. Edgar biedt
zich aan. Hij herhaalt de beschuldiging van verraad ;
daagt Edmond uit te ontkennen , dat hij den naam
van verrader verdient opdat hij , Edgar , zijn aanklacht
moge staven in het tweegevecht. Het duel grijpt plaats
en Edmond valt ter aarde. Nu toont de hertog van
Alban den brief van Edmond, dien Edgar had overhandigd : hij toont dien brief aan Goneril en aan
Edmond zelf. Goneril verlaat het tooneel in wanhoop.
Edmond erkent wat hij natuurlijk niet meer ontkennen
kan , maar vraagt , `vie de man is die hem heeft uitgedaagd. Edgar deelt het eindelijk mede. Op de vraag van
Alban, waar deze zich sedert zijn verbanning heeft opgehouden , doet Edgar het verhaal van zijn omzwerven , van
de wijze waarop hij Lear naar Dover heeft gebracht en
van het edelmoedig gedrag van Kent.
Eer Kent zelf optreedt , ontvangt de hertog het bericht,
dat Goneril hare zuster , zijne gemalin , heeft vergiftigd en
zich zelf met een dolk het leven heeft benomen. Alban
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verneemt het natuurlijk zonder eenige ontroering. De
lijken der beide zusters worden binnengedragen. Edmond
zendt in aller-ijl iemand naar de gevangenis om het leven
van Lear en Cordelia to sparen. Maar Lear verschijnt
ten tooneele met het lijk van Cordelia. Daar ontmoet hij
Kent , die zich aan zijn Koning doet kennen , en hem den
dood zijner twee andere dochters meldt. Er komt bericht
dat Edmond is gestorven. Alban herstelt Edgar en Kent
in hunne waardigheid en geeft Lear zijn rijk terug. Maar
het lijden van den Koning is ten einde. Stervend zinkt
hij neder op het lijk van Cordelia. Het drama eindigt
met Alban's weemoedige betrachting van het gebeurde.
Op Kent en Edgar is zijn eenige hoop voor de toekomst
van den Staat gevestigd. (Slot van het derde tooneel).
SAMENVATTTING.

Eerste Bedrijf. Koning Lear bedriegt zich in Regan en
Goneril , zijne twee dochters , onder wie hij zijn rijk heeft
verdeeld; in de derde, Cordelia, die hij heeft verstooten ,
en eindelijk in Kent, zijn getrouwsten dienaar. Evenzoo
bedriegt zich Glocester in zijn onwettigen zoon Edmond,
gelijk in Edgar, den zoon uit zijn huwelijk.
Tweede Bedrijf. Glocester in zijn dwaling bevestigd.
Lear, ten aanzien van Regan en Goneril geheel ontgoocheld,
begint zijn zwerftocht in nacht en storm.
Derde Bedrijf: Glocester, partij trekkende voor den
Koning, knoopt verstandhouding aan met het fransche
leger in Dover, waar hij , ten koste zijner eigen vrijheid ,
den koning in veiligheid doet brengen. Ook hij wordt
ontgoocheld ten aanzien zijner zonen.
Vierde Bedrijf: Ontkiemende oneenigheid tusschen de
twee misdadige zusters. Hereenigd daarentegen zijn Lear
en Cordelia , Glocester en Edgar.
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Vijfde Bedrijf. Vruchtelooze overwinning van het engelsche leper. De eene zuster doodt door vergif de andere,
daarna zichzelve. Cordelia sterft, ook Lear, nadat hij
door Alban, die nooit medeplichtig was, in zijn rijk is
hersteld.
DE SAMENSTELLING.

Men kan er nauwelijks van spreken. Er is hier kompositie noch drama. Het is louter een gedramatiseerd verhaal.
Er wordt geen enkele knoop gelegd. Men is geen oogenblik in de minste spanning, en voorziet van den aanvang
al wat volgt, althans in de hoofdlijnen. Eenheid van
onderwerp ontbreekt. Ongeveer wedervaart hetzelfde aan
Lear en aan Glocester. Beiden hebben te boeten voor een
lichtgeloovigheid die hun de aanspraak op ons medelijden
ontneemt en voor een ongegrond en daarom schuldig
wantrouwen, dat al hun leed in het licht plaatst van een
welverdiende straf. Achtereenvolgens wordt medegedeeld
dat Lear en Glocester zich vergissen (Eerste Bedrijf), dat
Lear voor de helft zijne vergissing inziet (Tweede Bedrijf),
dat Glocester zijne geheele vergissing inziet (Derde Bedrijf),
dat Lear voor de andere helft zijne vergissing inziet (Vierde
Bedrijf), dat de nadeelige gevolgen, die de vergissing van
Lear en Glocester voor het koningrijk des eersten moet
dragen, door Lear's trouwen dienaar en Glocester's uitnemenden zoon kunnen worden hersteld. Met zulke
elementen maakt zelfs een Shakespeare geen drama. Men
zou dit verhaal kunnen noemen: a tragedy of errors, en
het woord tragedy wordt hier alleen gebruikt, omdat
comedy nog veel minder gepast zou zijn.
Voor wien kunnen wij hier de rechte belangstelling
koesteren? Lear is al spoedig wat men gewoon is krankzinnig te noemen. In ruimeren zin is hij het reeds van
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den aanvang. Wordt men zoo oud als hij , om onvoorwaardelijk geloof te slaan aan de overdreven taal van
Goneril en Regan, of om niet de louterheid te onderkennen van de liefde van Cordelia? Glocester is niet
minder kortzichtig dan Lear. Hoe kan een vader zoo
gesteld zijn op de liefde zijner kinderen en tevens zoo
volslagen vreemdeling in het gemoed en den aard zijner
kinderen? Wanneer Lear een Cordelia, Glocester een Edgar
kan miskennen, zijn zij in hun domheid even onbelangrijk
als iemand, die zich voor een echt kunstwerk dat hij
bezit een namaaksel in de handen laat spelen. Goneril en
Regan, reeds louter weerzin wekkende door hare nooit
geèvenaarde onmenschelijkheid, — Cordelia zegt ergens
terecht : als de hond van mijn vijand mij gebeten had,
zou ik voor hem in zulk een nacht niet de deur hebben
gesloten , — verbeuren het laatste recht op een poging
onzerzijds om haar gedrag voor het minst begrijpelijk te
maken door hare overspelige liefde voor dien ellendigen
Edmond, door hare voor niets terugdeinzende onderlinge
afgunst. Glocester, Kent, Edgar en Cordelia maken door
hunne persoonlijke eigenschappen al onze belangstelling
gaande , maar die belangstelling wordt niet bevredigd door
het weinige dat wij van hen lezen.
Aangezien hier dus geen dramatische handeling of ontwikkeling is, onttrekt zich de volgorde van bedrijven en
tooneelen aan alle kritiek. Deze kritiek mag toch geen
anderen maatstaf gebruiken dan de vraag, of elk bedrijf
en elk tooneel ons verder brengen. Maar die vraag onderstelt, dat wij beseffen tot een zeker einddoel te moeten
komen; een doel, dat wij wel niet nauwkeurig kennen ,
maar toch in het algemeen vermoeden , hopen of
vreezen.
Zulk een doel is hier niet, want aan het einde van het
eerste tooneel van het eerste bedrijf weten wij nagenoeg
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evenveel als wanneer wij gekomen zijn aan het slot van
het geheele treurspel.
Aan het einde van het eerste tooneel kennen wij Lear
in zijn hartstochtelijkheid, zijne overhaasting, zijne egoistische voorliefde voor Cordelia ; weten wij , dat hem van
de zijde van Goneril en Regan niets dan teleurstelling
wacht ; dat hij tot dusver reden had , aan Alban de voorkeur te geven boven Cornwallis ; dat Kent zijn Koning
vereert als een patroon , liefheeft als zijn vader en onbewimpeld de zijde kiest van de verongelijkte dochter. Nemen
wij het tweede tooneel er bij, dan is, al ware het alleen
krachtens den eisch van het parallelisme, ook de geschiedenis van Glocester en zijn beide zonen ons bekend.
Afgescheiden hiervan , zijn er fouten in de samenstelling.
In het allereerste begin vernemen wij reeds, dat er een
volkomen gelijkmatige verdeeling van het rijk tusschen
Alban en Cornwallis heeft plaats gehad, en dat bestaan
en aard van die verdeeling reeds bekend zijn aan Glocester
en aan Kent. Maar eenige oogenblikken later wordt door
Lear als zijn meest geheim besluit aan zijne kinderen
medegedeeld , dat hij een verdeeling wil maken; dat het
een drieledige verdeeling zal zijn , en dat die verdeeling
niet gelijkmatig zal wezen, veeleer evenredig aan de mate
waarin elk der drie dochters hare natuurlijke gevoelens
zal openbaren.
Als Glocester Edmond voor het eerst ontmoet (le bedr.
2e toon.) meldt hij Edmond, dat de Koning van Frankrijk
woedend» is heengegaan. In het vorige was niets daarvan gebleken. Er was ook geen reden tot eenige woede.
Toen hij kwam, om naar Cordelia's hand te dingen, kon
hij niet vermoeden, dat een zeker deel van haar vaders
koninkrijk voor haar bestemd was. Wel moest hij vernemen , dat zij nu ook in het geheel geen huwelijksgift
zou ontvangen. Maar toen hij het vernam , had hij gezegd :
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Is het anders niet? Haar persoon is haar huwelijksgift:
dieve Cordelia, gij zijt te rijker door uwe armoede.»
Na Edgar verdacht te hebben gemaakt bij Glocester,
belooft Edmond, zijn vader in staat te zullen stellen, een
gesprek te beluisteren, dat hem omtrent Edgars ware gezindheid volkomen zal inlichten. Van de vervulling dezer
belofte komt niets. Glocester dringt geen oogenblik op de
vervulling van die belofte aan. Hij verstoot zijn zoon op
twee gronden: op grond van een brief, waarvan hij moet
vragen of het handschrift dat is van zijn zoon, en op
Edmonds zeggen, dat Edgar hem tot het plegen van
vadermoord heeft willen verleiden (2e Bedr. l e toon.)
Men moet oordeelen, dat Glocester niets liever wenscht,
dan Edgar te houden voor hetgeen Edmond hem wil
doen schijnen te zijn. Edgar zelf is niet minder welwillend. Hij heeft van Edmond vernomen, dat zijn vader
hem verdenkt, en hij doet niets hoegenaamd, om dien
vader zelf te spreken, zelf te hooren.
Alban is evenzeer van goeden wille. Hij hoort (P Bedr.
4 e toon.) de verwenschingen, die Lear tegen zijn dochter
uitbraakt, maar is zoo goed van te zwijgen en zich op
den achtergrond te houden tot het tweede tooneel van het
4de Bedrijf. Haar vader heeft haar vervloekt tot in de
vrucht van haren schoot. Alban zegt, dat hij er niets van
begrijpt, doet ook geen onderzoek naar de oorzaak van
's Konings toorn, en laat zich afschepen met de weinige
woorden van Goneril, die hem zegt, dat hij zich maar
geen moeite moet geven de oorzaak op te sporen. Inmiddels gebeurt er niets nieuws, en daarop overlaadt hij haar
zelf in het 4e Bedrijf met de akeligste verwijten. Waarom
hij inmiddels geen hand heeft uitgestoken. om te helpen
verhinderen, dat de worst, die hem altijd had voorgetrokken, op zulk een wijze werd behandeld, wordt niet
verklaard, en had toch te meer verklaring noodig nu,

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN SHAKESPEARE.

123

na het tweede tooneel van het 4e Bedrijf, Alban volstrekt
niet blijkt een zwak man te zijn. Waarom heeft hij dan
zoo als hij (1, 4 aan het slot) zelf zegt, de gebeurtenissen
willen afwachten?
Wat Cornwallis en Regan bij Glocester komen doen,
wordt (2, 1) niet aanstonds verklaard. Cornwallis beseft,
dat hun komst verklaring . noodig heeft. Regan geeft nu
de volgende opheldering: Er hebben gebeurtenissen plaats
van eenig belang, waarbij uw raad ons noodig is. Tusschen onzen vader en onze zuster zijn geschillen gerezen
van dien aard, dat wij de brieven, die ons dat melden,
liever niet uit ons eigen paleis beantwoorden; de boden
van vader en zuster wachten dus hier. Dat uw hart
ruimte hebbe voor troost en schenk de zaak, die uw
troost noodig heeft, uw onmisbaren raad.
Dit is geen toelichting. Wij moeten aannemen, ofschoon
het niet met zoo vele woorden wordt gezegd (zie 2, 4),
dat Goneril Regan rendez-vous heeft gegeven bij Glocester
en Regan blijde was in hare afwezigheid een voorwendsel
te vinden, om haar vader niet terstond bij zich te ontvangen, zoodra hij Goneril zou hebben verlaten.
Het bezoek van Cornwallis en Regan bij Glocester schijnt
vooral te moeten dienen, om het aanstonds volgend tooneel tusschen Oswald en Kent mogelijk te maken, en,
als uitvloeisel daarvan, Kent te laten boeien.
Lear, — dien wij (1, 5) in of bij het kasteel van Goneril
hebben verlaten; die of aldaar de terugkomst moest afwachten van Kent, door hem naar Regan gezonden, Of,
gelijk hij het 1, 5 te kennen geeft, zelf tot Regan zou
ijlen, wanneer zijn bode niet snel genoeg ging, — Lear
is (2, 4) voor het kasteel van Glocester. Het was toch
niet, om daarheen te gaan, dat hij (1, 5) de paarden had
laten inspannen? En waarom niet met een enkel woord
aan Kent gezegd, waar deze hem het antwoord moest
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brengen. Wat deed den dichter Lear naar Glocester
reizen? Enkel de wensch, om Lear Kent te doen aanschouwen in boeien bij Glocesters kasteel? Kent is zoo
weinig door Lear naar het kasteel van Glocester bescheiden , dat hij zelf aan Lear mededeelt (2, 4), er op
uitdrukkelijk bevel van Cornwallis en Regan te zijn heengegaan.
De gewapende tusschenkomst van Frankrijk in de
engelsche zaken is uiterst zwak gemotiveerd (3, 1). Kent zegt
een ongenoemde, dat er een leger komt naar het koningrijk
van Engeland dat in verwarring is. Maar van die verwarring is nog niets gebleken. Al weet Kent reeds nu,
dat er oneenigheid is tusschen Alban en Cornwallis , hij
voegt er zelf bij , dat die oneenigheid nog niet is uitgebroken. Ook stelt Kent het niet zoo ver, als of Frankrijk
alleen tusschenbeide kwam om de orde te herstellen.
Frankrijk, maakt eer van « de onachtzaamheid « der
regenten gebruik, om in de beste engelsche havens voet
aan wal te zetten. Kent treedt in verstandhouding met
den vijand, en het kan moeilijk geschieden met een ander
doel dan om Alban en Cornwallis te doen onttroonen.
Kent was uit zijn boeien bevrijd, zoodra de samenkomst
van Lear met Cornwallis en Regan was begonnen dus
tijdig genoeg om den Koning te hebben kunnen begeleiden,
toen hij het kasteel van Glocester verliet, en als een
krankzinnige ging rondzwerven. Waarom heeft hij zijn
meester niet vergezeld? Thans is hij verplicht den Koning
op te zoeken.
Van Glocester, in gesprek met Edmond, vernemen wij ,
dat het Fransche leger geland was , om de beleediging te
wreken die men den Koning heeft aangedaan. Maar die
beleediging is eerst aan het slot van het tweede Bedrijf
voltooid, en sedert heeft niets plaats gehad dan het
zwerven van Lear , dat niet den indruk maakt van reeds
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lang te hebben geduurd. De tijd, verloopen tusschen het
tweede en derde Bedrijf; — een tijd, waarin zooveel moet
gebeuren: bericht van Frankrijk; uitrusting van leger en
vloot, landing in Engeland, — moeten wij ons dus voorstellen als tamelijk lang.
De twist tusschen Goneril en Regan is niets dan een
hors d'oeuvre. Zij draagt tot de ontknooping niet bij, want
de overwinning blijft toch aan het engelsche leger. Zij
dient alleen, om voor deze twee personen, een levenseind
te vinden eer het stuk ten einde is. Indien de liefdesbetrekking tusschen Goneril en Edmond nog slechts strekte
om Alban aan zijn werkeloosheid te ontrukken.
Ook het slot is weinig bevredigend. De meesten sterven,
gelijk het behoort, maar zonder voldoende reden.
HET KARAKTER VAN LEAR.

Vrij van alle zorgen wil hij langzaam wandelen naar
het graf. Hij heeft behoefte aan een rustigen ouden dag
en wil daarom zijn rijk onder zijn drie dochters verdeelen.
Zoo zegt hij althans, maar is het volkomen ernstig gemeend? Want daar hij reeds de kaart van het land heeft
gevraagd, en hetgeen elke dochter zal ontvangen zoo wil
afbakenen, dat verder alle twist tusschen zijne kinderen
onmogelijk zij, heeft hij, zou men zeggen, niets anders
te doen dan aanstonds tot de verdeeling over te gaan.
Dit doet hij niet. Eerst wil hij weten, wie van zijne
dochters hem de grootste liefde toedraagt, en de grootste
liefde het rijkst ibeloonen. Waarschijnlijk is dus die geheele
verdeeling slechts een kunstgreep. Te -weten, wie hem
het meest bemint, daarom is het hem te doen. Men mag
aannemen, dat zijn hart het innigst hangt aan Cordelia,
maar dat hij sedert eenigen tijd, bijvoorbeeld sedert hare
verloving, aanleiding heeft gehad om in twijfel te trekken,
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of zijn liefde voor haar wel volkomen werd beantwoord.
Hij heeft behoefte het uit haar eigen mond te vernemen ,
dat zij op het zeerst aan hem is gehecht. Onstuimig,
indrukkelijk, ontbloot van alle menschenkennis, roept hij
met zeker geweld de gelegenheid te voorschijn tot een
verklaring, die aan zijn onzekerheid een einde zal maken.
Dat die onzekerheid bestaan en hem gefolterd heeft, blijkt uit
de anders onverklaarbare heftigheid, waarmede hij aanstonds de kalme en verstandige, maar geenszins koele
taal van Cordelia bejegent. Hij heeft al de prikkelbaarheid
van een vader op dat oogenblik, dat zijne rede hem zegt :
gij bekleedt niet langer, gij moogt niet langer de plaats
bekleeden in het hart van uw meest geliefd kind; zij behoort van nu aan een ander, terwijl op datzelfde oogenblik
het gemoed nog niet los kan laten, zelfs niet kan deelen,
wat het tot dusver alleen en geheel heeft bezeten. Lear
is een volkomen egoist, te ongeneeslijker omdat zijn
egoisme den vorm aanneemt van een uitsluitende liefde.
Niet het geluk zijner dochter gaat hem het meest aan het
hart, maar het besef, dat hij voor haar bovenaan staat
in hare genegenheid. Dat is onmisbaar voor zijn geluk,
en daaraan denkt hij alleen. Zijn zelfzucht doet hem alle
kieschheid jegens Cordelia verloochenen. Waarom haar
genoopt te zeggen, met zoovele woorden te zeggen, wat
hij toch zelf wist of behoorde te weten? Waarom haar de
voor beiden pijnlijke bekentenis niet gespaard, in stede
van haar te plaatsen voor het dilemma van of onoprecht
te zijn, Of haar vader te wonden? Er is geen ander antwoord dan altijd zijn zelfzucht. Hij zal wel een voorgevoel
hebben gehad van hetgeen wij zien, dat werkelijk gebeurt;
wel van te voren hebben geweten, hoezeer het oogenblik,
dat hij zelf doet aanbreken, aan al zijn zelfbegoocheling
een einde kan maken, en hemzelf nameloos ongelukkig.
Maar hij klampt zich aan een stroohalm vast. Het ware
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mogelijk, dat hij zich niet bedroog in hetgeen hij zoo
vurig wenscht. Indien, als bij mirakel, Cordelia eens
juist zeide wat hij boven alles wenscht te hooren, misschien
in zijn verbeelding reeds dikwerf uit haar mond had
gehoord!
Terwijl hij, om haar te vragen naar hare gezindheid,
Goneril aanspreekt met « onze oudste dochter », Regan
met « onze zeer waarde Regan «, spreekt hij Cordelia aan
met « onze vreugde, onze jongste, niet de minst beminde «,
terwijl hij er met kwalijk verholen spijtgevoel bijvoegt :
«gij , wier liefde Bourgondie met zijn melk, Frankrijk
met zijn wijngaarden trachten te winnen «, ja, haar begeerigheid een lokaas voorhoudt door haar nog eens
opzettelijk eraan te herinneren , dat zij woorden kan
spreken , die haar het grootste aandeel in haars vaders
bezit doen verwerven.
Wat het juist is, dat hem zoo diep grieft in haar
antwoord, werpt nieuw licht op den aard zijner liefde.
Cordelia geeft te kennen, dat zij hem bemint, gelijk het
een kind betaamt. Dat is hem niet genoeg, en toch, wat
kan hij meer verlangen? Maar eens grijsaards liefde verlangt
meer. Het is juist dat senile in zijn liefde, dat hem zooveel eischend, straks zoo toornig maakt. Wanneer Lear
een twintig jaren jonger ware, zou de aard zijner gehechtheid zielkundig veel minder goed zijn te verklaren. Op
elken leeftijd kan liefde uitsluitend zijn en daardoor zelfzuchtig. Maar senile liefde is het altijd. Het voelen
naderen van het oogenblik, waarop alles in deze wereld
zal moeten worden verlaten en losgelaten, leidt van zelf
tot een ziekelijk gehecht, verknocht, verslaafd zijn aan
den persoon, in wien men de geheele wereld laat opgaan.
Ongelukkig treft Cordelia juist de wonde plek, en juist
omdat zij de taal van het gezond verstand spreekt.
«Waarom hebben mijne zusters echtgenooten, wanneer
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zij zeggen, dat zij alleen u beminnen?» Alsof Lear niet
wist, dat Cordelia's huwelijk hare betrekking tot hem
veranderen moest; alsof dat niet de wortel ware van zijn
prikkelbaarheid! Hoe komt met dat gezond verstand, die
eenvoudige beschrijving van de werkelijkheid: « Men huwt
niet om uitsluitend zijn vader te beminnen», het dwepende
in botsing van zijn liefde, die ten aanzien van Cordelia
spreekt: alles of niets!
Het is een hoofdstuk uit de pathologie der liefde, dat
wij in King Lear voor ons hebben; hetgeen ons doet begrijpen en dat het stuk als tragedie ons telkens onbevredigd laat en dat het niettemin altijd weder onze diepe
belangstelling wekt. King Lear is de beschrijving van een
ziekteverschijnsel, of wil men: een niet ongewone vorm
van vaderlijke liefde in een grijsaard.
Niet alles? Dan niets. Hij rukt haar uit zijn eigen hart.
Zij zal een vreemde voor hem zijn, een menscheneter
hem even na als zij. Kent wil tusschenbeide treden.
«Zwijg; ik beminde haar boven alien », en tot Cordelia:
« van bier, vlied uit mijne oogen; rust is voor mij alleen
in het graf».
Dit laatste moet wel in het oog worden gehouden bij
de kenschetsing van de betrekking van Lear tot zijne twee
andere dochters. Voorzeker, hij wil bij Goneril en Regan
wonen; haar gedrag vernedert hem diep, toont hem duidelijk de dwaasheid die hij heeft begaan, maar de ervaring,
die hij door Goneril en Regan opdoet, zou op zich zelve
niet in staat zijn geweest hem tot verstandsverbijstering
te leiden. Eer hij die ervaring opdoet, is het leven
reeds voor hem ten einde. Rust bij Cordelia of rust in
het graf, dat was voor hem het eenige dillemma. Maar
nu is het helaas! Been dillemma meer. « De pijI is aan
den boog ontvloden», zegt hij tot Kent, en niemand kan
dien pijl nu meer stuiten in zijn vaart.
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De verklaring van de stemming van Lear ligt daarin,
dat Cordelia, — en wie zal er haar een verwijt van maken?
inderdaad ten aanzien van haar vader veranderd is, sedert
zij den man heeft leeren kennen, wiens vrouw zij hoopt
te worden: den Koning van Frankrijk. Zoo Lear het recht
had alleen te letten op hetgeen zij tot dusver voor hem
was geweest; zoo het niet zijn plicht ware, rekening te
houden met de omwenteling, die ontwakende huwlijksliefde in het gemoedsleven eener dochter bewerkt, hij zou
ons niet onredelijk schijnen. Zoolang de vrouw in Cordelia niet lief had, had de dochter lief gehad op een wijze,
die den ouden Lear kon doen gelooven, dat hij haar God
was, haar een en haar al. Tegenover Bourgondiè noemt
hij haar «dat kleine hypokriete schepsel». Dat woord:
hypokriet, dat wel allerminst kan slaan op hetgeen zij
zoo even tot haar vader had gezegd, heeft geen zin,
tenzij wij er in lezen: Vroeger heeft zij mij doen gelooven
dat zij alleen mij beminde, thans zie ik, dat dit huichelen
was. Ook uit hetgeen de Koning van Frankrijk Lear
herinnert, blijkt het. «Gij hebt haar vroeger genoemd het
kostelijkst juweel, de eigenlijke stof van uw verheerlijking,
den balsem van uw ouderdom, de dierbaarste uwer dochters.» Dat alles was Cordelia dus voor haar vader geweest.
De oude man kan zich een wereld niet laten welgevallen,
waarin dit eens onvermijdelijk anders moest worden. Het
ware dan maar beter, zegt hij, dat zij nooit geboren ware!
En tot den franschen Koning: gij bezit haar; welaan, laat
zij de uwe zijn; zulk een dochter behoort ons niet meer
toe; nooit wil ik haar aangezicht wederzien.
Men zou bijna zeggen, dat hij twist zoekt met Goneril
en Regan. In het kasteel der eerste toont hij kinderachtig
ongeduld. Hij wil geen sekonde wachten op zijn middagmaal. Iedereen, zegt hij, schijnt in dit huffs te slapen.
Nog herneemt hij zich; hij wil nog niet gelooven, dat
9
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men opzettelijk hem veronachtzaamt; hij is misschien
overgevoelig. Een oogenblik later is hij Kent dankbaar,
die Gonerils intendant, Oswald, een schop heeft gegeven;
hij stopt er hem een fooi voor in de handen. Als Goneril
hem gezegd heeft, dat hij zijn gevolg moet verminderen,
gevoelt hij zich natuurlijk op het zeerst gekrenkt, maar
haar vergrijp wordt terstond gebruikt, om op dat van
Cordelia een gunstiger licht te doen vallen. Ja, de vergelijking tusschen Goneril en Cordelia is het keerpunt in
zijne stemming jegens de laatste. Bij de smart, die hij
van de houding van Cordelia heeft ondervonden, — en
hier (1, 4) vernemen wij, dat die smart als een foltertuig
al de deelen van zijn wezen heeft verplaatst, alle liefde
uit zijn gemoed heeft verdreven om het met louter bitterheid te vervullen, — bij die smart zal zich van nu aan
de smart voegen van het besef, dat hij zijne Cordelia
heeft verongelijkt. Dit mag geen oogenblik uit het oog
worden verloyen, opdat wij de verstandsverbijstering van
Lear niet wijten aan de behandeling die hij van Goneril en
Regan ondervindt, maar aan hare diepste, eigenlijke oorzaak: de teleurstelling die Cordelia hem heeft bereid en
de beschuldigingen, die hij met meer of minder helder
bewustzijn, tegen zichzelf moet richten wegens zijn onvergeeflijke onbillijkheid jegens Cordelia. Al wat niet onmiddellijk de betrekking raakt tusschen haar en hem, is bijkomstig. In die betrekking ligt de bron van 's Konings
lijden. Had hij Cordelia kunnen blijven bezitten, zooals
zijn ziel het verlangde, nooit zou hij zich de ondankbaarheid der beide andere dochters zoo sterk hebben aangetrokken. In de -verwenschingen, tegen Goneril gericht,
mengt zich een bitterheid die Cordelia geldt. Tegenover
Goneril schaamt hij zich, dat zijn mannelijke natuur zich
niet beter kan houden, en hij zegt haar dit, maar zou
het nooit tot Cordelia hebben gezegd, evenmin als hij
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zich na de verwijdering van Cordelia getroost heeft
met de gedachte, dat hij nog andere kinderen had. Thans
heet het evenwel, zoodra hij zijne liefelijke taal over
Goneril heeft uitgestort: ik heb nog een andere dochter.
Wat hij in Cordelia heeft verloren, is niet te herstellen,
wat Goneril hem in zijn oog heeft ontnomen, is te
hernemen: « gij zult wel zien, dat ik weer het personnage worden kan waarvan ik afstand heb gedaan; gij
zult het zien; ik sta er u voor in.» Nadat Regan zijn
dienaar Kent in boeien heeft geslagen, kan hij niet gelooven, dat zij het heeft gedaan. Zij zou immers niet zoo
zeer « den eerbied» hebben vergeten tegenover hem die
eerbied verdient. Van teerder gevoel dan eerbied spreekt
hij niet. Ook zijne gevoeligheid over hare bejegening beschouwt hij als vrouwelijke zwakheid, «hysterica passio »,
die hij gaarne ten onder bracht. Bedwing u mijn hart!
roept hij uit. Cordelia is altijd tegenwoordig in zijn geest.
Regan raadt hem aan tot Goneril te keeren. Tot Goneril?
antwoordt hij. Ik zou even gaarne den Koning van
Frankrijk te voet vallen en hem een pensioen vragen
om van te leven. Het bewijst, dat deze mogelijkheid niet
zoover van hem ligt. Neen, hoe zwaar deze dochters
hem grieven, hier is geen algeheele en plotselinge ontwrichting van zijn wezen. Ik zal u niet verder lastig
vallen, zegt hij tot Goneril. Ik wil u niet beknorren ; de
schaamte zal u overvallen, wanneer het u goeddunkt; ik
zal Naar niet inroepen; ik zal uw gedrag niet vertellen
aan den oppersten Rechter. Neem den tijd om u te verbeteren; ik zal geduld weten te oefenen; ik kan zoolang
bij Regan blijven. Nog eens: zoo zou Lear nooit tot
Cordelia hebben gesproken. Hij is zoo weinig van zelf in
opstand tegen zijne dochters Regan en Goneril dat hij
(2. 4, aan het slot,) de Goden bidt hem te bewaren voor
een domme zachtmoedigheid, bidt om een edelen toorn.
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Hij voelt de tranen opkomen, in plaats van de drift,
maar hij wil niet weenen ; wil niet, dat tranen zijne
wangen bezoedelen. Hij wil zulk een wraak nemen,
dat...; zulke dingen doen die . . . . Verder komt hij niet.
Hij weet zelf nog niet wat hij doen zal, maar het zal
verschrikkelijk wezen. Spreekt z(56 een natuurlijk en
krachtig gevoel? Vooral dat slot van 2, 4 is niet te begrijpen , tenzij men aanneemt, dat hetgeen Lear van Regan
en Goneril ondervindt slechts in zoover beteekenis voor
hem heeft als het de wond openrijt, die de scheiding van
Cordelia hem heeft geslagen. Bij de diepte van dat leed
is het eenzaam zwerven op de heide onder het loeien
van den storm misschien hem meer welkom dan een
rustig leven onder het dak van die twee vulgaire personen,
met wie hij twist krijgt over een vertraagd middageten of
een al te talrijke bediening. Hij bemerkt dien storm
nauwelijks (3, 4); een veel heviger storm woedt in zijn
binnenste. Of indien hij den storm bemerkt, zoo acht hij
dat dit noodweer hem verhindert zich te verdiepen in zijn
smart en daardoor den weg in te slaan , die tot waanzin
moet leiden.
Want tot eigenlijken waanzin komt het bij Lear niet
altoos. Men zou ten zijnen aanzien willen spreken van
de dronkenschap der smart, gelijk men spreekt van de
dronkenschap der vreugde. Vol van de smart spreekt hij
de waarheid, namelijk hetgeen hij van leven en menschheid waarachtig denkt. Die naakte Edgar, hij is eigenlijk
de onvervalschte mensch. Snijdend is zijn sarkasme
tegenover Glocester, als deze met dan ook inderdaad
onder deze omstandigheden onverdragelijke bedaardheid
hem zijn hulp komt aanbieden. Glocester acht zich niet
geroepen in alles aan Regan en Goneril te gehoorzamen ,
neen , niet in alles. Wel hebben zij hem gelast de deur te
grendelen ; den Koning aan den nacht ten prooi te laten
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maar in weerwil daarvan heeft hij , Glocester, dan toch
besloten , er alles aan te wagen, Lear op te zoeken, hem
te brengen waar vuur en voedsel is. Dat heeft hij besloten.
Het is het gevolg van een redeneering. Gehoorzaamheid
en mededoogen heeft hij tegenover elkander in de weegschaal gelegd. Lear antwoordt : dat is wel aardig ; ik wil
mij met dien wijsgeer een weinig onderhouden. Wel,
wijsgeer, waar komt het onweder vandaan? Kom hier ,
geleerde Thebaan , edele Athener , laten wij een weinig
keuvelen. Gelijk hier de wijsbegeerte treft straks zijn
sarkasme de rechtspleging, de theologie, de zoogenaamde
fatsoenlijke samenleving. «Wij schreien als wij ter wereld
komen omdat wij den grooten schouwburg der menschelijke dwaasheid zijn binnengegaan.» Zooveel bitterheid
getuigt van het bitterst zielelijden. Als Cordelia zich over
hem heen buigt en hij half ontwaakt, is zijn eerste woord :
Waarom mij aan het graf ontrukt; ik ben gekluisterd
aan een vurig rad; mijn tranen branden als gesmolten
lood. Geen twijfel of zelfverwijt heeft daarin zijn aandeel :
ik weet, zegt hij tot Cordelia , dat gij mij niet lief hebt
en gij hebt daartoe eenige reden. Geen enkele reden,
geen enkele, snikt Cordelia, maar het troost hem niet.
Hij brengt het niet verder dan tot dit weemoedige : Gij
moet geduld met mij hebben ; vergeet en vergeef; ik ben
een oud en zwak man (4, 7).
De gevangenis , waartoe Edmond hen veroordeelt, brengt
Lear nader tot Cordelia. Thans mag hij haar weer alleen
bezitten. Lear is weer gelukkig. Kom , Cordelia , samen in
de gevangenis , wij zullen er samen zingen als vogelen in
de kooi; als gij mij om mijn zegen zult vragen, zal ik
nederknielen en u vergeving vragen; zoo zullen wij leven ;
wij zullen bidden, wij zullen zingen, wij zullen elkander
sprookjes vertellen Heb ik u weergevonden ? Hij die
ons zal willen scheiden, zal uit den hemel een brand-
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hout moeten nemen om ons uit elkander te drijven.
De scheiding komt op eene andere wijs , of neen , de
hereeniging voor eeuwig , maar in den dood. Hij overleeft
zijne Cordelia eenige oogenblikken van namelooze smart,
lang genoeg om het vlijmend kontrast te gevoelen dat een
hond en een rot leven hebben en geen leven heeft wat
voor ons edelst en dierbaarst is op aarde.
In deze teekening van Lear vinden wij den geheelen
Shakespeare weder. De geschiedenis heeft hij van elders
overgenomen en er zich weinig over bekommerd of er een
treurspel van kon worden. Al wat Lear in dat stuk tot
het diep meelijdenswaardig toonbeeld maakt van zelfzuchtige vaderlijke liefde , is van Shakespeare's eigen
vinding. Hij heeft dit aangrijpend onderwerp aangedurfd ,
en naar geene oplossing, geenerlei verzoening gezocht.
Lear blijft de zelfzuchtige tot het einde toe : gelukkig in
de gevangenis, wanneer Cordelia met hem is en niet bevroedende, dat een vader de gevangenis zoeter kan zijn,
wanneer hij, zelf daarin zuchtende , zijn kind gelukkig weet.
Er is geen noodzaak om in de ontwikkeling van de
andere karakters te treden.

GESCHIEDENIS.

Er zijn in den laatsten tijd twee geschiedkundige werken
uitgekomen, die, voor zoover mij bekend is, in ons land
niet genoeg de aandacht hebben getrokken. Het is W. E.
H. Lecky's History of England in the eighteenth Century ,
London, Longmans, Green, and C o., Dl. I-IV, 1882, en
Justin Mc Carthy's History of our own Times in vier
deelen Tauchnitz-editie.
ook door deze werken worden wij er aan herinnerd,
dat Engeland de bakermat is der nieuwere geschiedschrijving. De historische letterkunde van den nieuweren
tijd, die thans reeds zulk een hooge vlucht heeft genomen,
heeft hare richting gekozen met Gibbon's werk over den
val van het Romeinsche Rijk. Wat in Engeland is ontstaan, heeft zich in mijn oog ook in Engeland op het
glansrijkst gehandhaafd. Een goed geschreven Engelsch
werk over Geschiedenis geeft een intellectueel genot, dat
ik voor mij bij andere volken vruchteloos zoek.
Gelijk de kunst in het algemeen hare nationaliteit heeft,
zoo ook natuurlijk de historiografie. Gelijk men hetzij in
de Nederlandsche, hetzij in de Italiaansche of in eenige
andere bepaalde kunst de hoogste bevrediging kan vinden,
zoo kan men ook sterke voorliefde gevoelen hetzij voor
Engelsche, hetzij voor Fransche of eenige andere historiografie. De onderscheidene volkeren hebben ook op dit
gebied hunne eigenaardigheid, hunne manier van doen,
en ik voeg er terstond bij: hunne voortreffelijkheid. Ranke
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is in mijn oog, als Aristoteles voor Dante, «de meester
van hen die weten.» Guizot munt uit door zekerheid van
teekening, diepte van karakterstudie, ruimte van blik.
Hoevelen zijn hier op te noemen, aan wie hoofd en hart
van hen, die in de geschiedenis belangstellen, verschuldigd
zijn. Wij wenschen aan niemands verdiensten te kort te
doen; wij willen niemand hunner missen. Toch meen ik,
dat de goede Engelsche historiografen, — bij wie ik tot
mijn innig leedwezen Macaulay niet langer tellen mag, —
en onder dezen inzonderheid de beide genoemden, Lecky
en Mc Carthy, behoeften voldoen, die door anderen niet
in die mate worden vervuld.
Men kan geschiedenis beoefenen met een overwegend
wetenschappelijk, maar evenzeer met een overwegend
zedelijk doel; of vooral willen weten, wat op het groote
wereldtooneel heeft plaats gegrepen en hoe al hetgeen
gebeurd is, samenhangt; Of de geschiedenis der volken
gebruiken als een vergrootglas, dat ons in staat stelt,
het menschelijk, in de eerste plaats ons eigen, hart te
leeren kennen. Het laatste doel zal allicht het geliefkoosde doel zijn van ons alien, die geene historici zijn
van beroep. Wanneer een historisch werk ons vergunnen
zal dit doel te bereiken, dan moet een van de twee
groote krachten, die de geschiedenis maken tot hetgeen
zij is, in zulk een geschrift sterk op den voorgrond treden.
Die twee krachten zijn het persoonlijke en het niet-persoonlijke ; de karakters en de omstandigheden. In een historisch
werk, dat als vergrootglas diensten kan doen, moet natuurlijk
het voornaamste licht vallen op de karakters. Hun eigenaardige samenstelling ; de mate van hun standvastigheid en
van hunne veranderlijkheid; hunne werking op elkander,
hun invloed op de gebeurtenissen: ziedaar wat dan de
geschiedschrijver ons in de allereerste plaats volkomen
aanschouwelijk heeft te maken.
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Wanneer hij daarin zal slagen , behoort hij, nevens
zekere talenten, waarvan de onmisbaarheid terstond in
het oog valt, zeif in een zedelijken toestand te verkeeren,
die zoo ongewoon mag worden genoemd, dat men dien
toestand niet kan pogen te beschrijven, zonder den schijn
op zich te laden van het al te ongelijksoortige in een
beeld te willen vereenigen. Die toestand toch moet samengesteld zijn uit eene waarheidsliefde, die elken schijn verbreekt, de geheimste roerselen der menschelijke handelingen blootlegt, de menschelijke driften wil zien, hare
kracht wil meten en uit zulk een achting voor de
menschelijke natuur, als in den regel slechts bestaanbaar blijkt in verbinding met eenige zelfbegoocheling ten
aanzien dierzelfde natuur. Zijn blik kan nooit scherp
genoeg zijn, maar mag nooit de scherpte hebben van den
menschenhater. Niet hoog genoeg kan hij staan boven de
menschenwereld, die hij beschrijft, maar zijne hoogheid
mag nooit in hooghartigheid, zijn kalmte nooit in onverschilligheid of gevoelloosheid, zijn ironie nooit in sarkasme ontaarden. Misplaatste bewondering of sympathie
mag hij niet wekken, maar tevens moet hij alle onvermengde haat en afkeer, die in het afgetrokkene tegen de
menschheid op te wekken zijn, als altijd misplaatst beschouwen.
De grond van dezen eisch is openbaar. Want indien
hij niet vervuld wordt, moet onze belangstelling in de
beschrijving der geschiedenis, voor zoover deze het verhaal is van menschelijke handelingen, spoedig kwijnen.
Welke aandacht kan men op den duur schenken hetzij
aan het opgesmukte, hetzij aan hetgeen louter minachting
zou verdienen? Wat men beschrijft en leest, moet de
moeite van het beschrijven en lezen loonen. Is de
wereldgeschiedenis enkel een fanity fair, of enkel een
chaos van losgelaten krachten, dan keert de mensch,
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die denkt en voelt, er zich met tegenzin van af. Wie
kan op den duur een Johannes Scherr lezen , of dit
eenigen tijd doen zonder zijne historische belangstelling
te voelen verflauwen ?
Nu is er in mijn oog geene theorie, die ons in staat
stelt, menschenkennis en menschenliefde op de juiste
wijze te verbinden op die wijze, die noodig is voor
den historicus, die in de geschiedenis de karakters op
den voorgrond plaatst. Voor de bepaling van de evenredigheden, waarin de beide bestanddeelen moeten verbonden worden, bestaat er zelfs geen formule. Het is
uitsluitend het geheim van de persoonlijkheid van den
historiograaf; het geheim van den kunstenaar in hem,
maar de vrucht wordt door alien genoten, de heilzame
werking blijft nooit uit. De persoonlijkheid, die het
geheim bezit, staat buitengemeen hoog en boezemt ons
liefdevollen eerbied in. Zulk een persoonlijkheid is Lecky
en Mc Carthy, te oordeelen althans naar den indruk,
dien ik van hen ontving en waarom ik geloof, dat alien
hem moeten ondervinden, die zich de moeite geven
hunne uitvoerige werken te lezen. Welk eene duidelijkheid
van voorstelling! welk eene boeiende verhaaltrant! Hoe
is den ouden, in dit opzicht onovertroffen Herodotus de
kunst afgezien van het algemeene konkreet te maken,
van het bijzondere uit den kring van het anekdotieke te
verheffen. Hoe weten zij al de beste snaren te doen
trillen in ons gemoed: zedelijke verontwaardiging en medelijden; bewondering en geestdrift. Groote uitbreiding weten
zij te geven aan den kring van zaken, waarin wij belang
stellen, want geen enkele zijde van het volksleven wordt
verwaarloosd. Welk een spiegel houden zij hun yolk voor!
Geen nationaal vooroordeel wordt door hunne openhartigheid gespaard. Geen nationale ondeugd wordt vergoelijkt.
Hun uitgebreide kennis geeft aan hun werk niet een glans,
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die verblindt, maar een karakter van betrouwbaarheid ,
dat geruststelt.
In de handen van mannen als Lecky en Mc Carthy
vervult de historiografie een hooge roeping : arbeidt zij
aan de geestesvorming van ons geslacht, oefent zij den
smaak , loutert zij het geweten. Ik zou het geen geringe
voldoening achten , wanneer deze regelen bleken velen
tot de aandachtige lezing van de genoemde werken to
hebben opgewekt.

MACAULAY EN BACO.

Eerst nu zijn wij ingelicht omtrent het oordeel. dat
James Spedding, de man , die een groot deel van zijn
leven aan de studie van Baco heeft gewijd, over Macaulay's
Baco heeft gevormd. In 1881 heeft van Spedding's hand,
maar na zijn dood, het licht gezien : Evenings with a
Reviewer or Macaulay and Bacon , in two volumes. Toen
ik voor eenige jaren in ditzelfde tijdschrift Macaulay
toetste aan Ranke, hebben sommigen dit niet te best
opgenomen. Maar het gaat toch niet aan , hier in stomme
aanbidding te blijven verzonken voor hetgeen onze jonkheid heeft betooverd, terwitil men, in het eigen vaderland
van den weleer bewierookten schrijver, telkens een boekje
van hem opendoet. Ook schijnt het mij al te eigenaardig,
der kritiek het zwijgen te willen opleggen ten aanzien van
een man , die zich, — en natuurlijk terecht , — in het
oefenen van kritiek door niets en niemand heeft laten
belemmeren. Het zal daarom niet ongepast kunnen
schijnen, de lezers van de Gids bekend te maken met de
uitvoerige kritiek, waaraan de laatste uitgever en biograaf
van Baco , James Spedding, den Essay van Macaulay heeft
onderworpen. Spedding .heeft ons de taak niet gemakkelijk
gemaakt. Twee deelen van ongeveer 400 bladzijden elk!
Het is zeker nog al veel om door te komen. Maar toch
niet te veel; want de vrucht van dien arbeid zal zijn en
een gegrond oordeel over Baco's karakter en een juiste
kenschetsing van Macaulay's manier van doen. Om dit
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artikel niet op zijn beurt al te groote evenredigheden te
doen aannemen, zal ik alleen stilstaan bij hetgeen rnij ,
met het oog op deze vrucht , bij uitstek kenmerkend
toeschijnt.
I.
Macaulay's artikel verscheen in the Edinburgh Review
van Juli 1837 en berustte op de gegevens , die Basil
Montagu door zijne uitgave en waardeering van de Werken van Baco (16 deelen , 1825-34) had verschaft. In
Macaulay's verhaal hebben wij derhalve vaak een bericht
uit de derde hand. Spedding stelt ons in staat tot hetgeen , waartoe wij ten aanzien van de Oudheid ook zoo
gaarne in staat zouden zijn. Wij zien , namelijk , de moderne legende worden , door naast elkander te leggen
1 0. de oorspronkelijke bron , 20. wat Montagu er uit putte,
3o. wat Macaulay van Montagu maakte. Hiervan een
enkel , niet onvermakelijk voorbeeld :
EEN OUDERE BRON. 1)

MONTAGU.

In his twelfth
In his twelfth year
year Bacon saw a Bacon was meditajuggler. At some ting on the laws of
aftertime a learned the imagination.
man expounded to
him an ingenious
theory on the subject . . . « I (Baco)
said I thought it
was confederacy
between the juggler and the two
servants. »
1) Te vindeii bij Spedding.

MACAULY.

It is certain that
only twelve he bu
sied himself with
very ingenious speculations on the
art of legerdemain.
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Dit voorbeeld spreekt te duidelijker, daar Montagu de
oudere bron in een noot heeft aangehaald en Macaulay derhalve de tweede hand had kunnen kontroleeren, indien hij niet
zelf aan een toer van «legerdemain» de voorkeur had gegeven.
Indien Macaulay zich slechts aan Been erger overdrijving
had schuldig gemaakt! Men herinnert zich zijn verhaal
omtrent Baco's redevoering in het Huis der Gemeenten,
die volkomen den geest zou hebben geademd van het
Lange Parlement, een geest, die evenwel bij Baco onmiddellijk daarop voor altijd werd uitgedoofd door het ongenoegen van Elisabeth, dat Baco op onwaardige wijze beproefd zou hebben te stillen.
« Bacon,» schrijft Macaulay, «tried to play a very difficult game in politics. He wished to be at once a favourite
at court and popular with the multitude .... Once he
indulged in a burst of patriotism, which cost him a long
and bitter remorse , and which he never ventured to repeat.
The court asked for large subsidies and for speedy payment. The remains of Bacon's speech breathe all the
spirit of the long Parliament. The Queen and her minister
resented this outbreak of spirit in the highest manner ....
The young patriot condescended to make the most abject
apologies. He adjured the Lord Treasurer to show some
favour to his poor servant and ally. He bemoaned himself
to the Lord Keeper in a letter which may keep in countenance the most unmanly of the epistles which Cicero
wrote during his banishment.»
Wanneer men nu bij Spedding de authentieke stukken
leest, waarop de mededeelingen en de oordeelvellingen
van Macaulay heeten te rusten, dan gaat inderdaad het
traagste bloed aan het koken. Het geheele verhaal is niets
dan een belachelijk verzinsel. Die stukken 1) bewijzen,
1) Die stukken zijn niet verdacht. «The facts,. schrijft Spedding, 'all come
from D'Ewes' Journals, who was anything but an admirer of Bacon..
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indien iets in historische zaken bewezen mag heeten , het
volgende :
1 0 . de rede was « geen uitbarsting van patriotisme. » Het
gold a. een vraag van recht tegenover het Hoogerhuis,
en b. van opportuniteit ten aanzien van den tijd der
invordering van de gevraagde heffing ;
20 . diet lang en bitter zelfverwijt» werd door Baco niet
aevoeld;
30 . indien het al waar is , dat hij zulk een rede nooit
weer hield, niets geeft het recht te onderstellen, dat hij
Naar onder gelijke omstandigheden niet zou hebben
durven herhalen »;
40 . de overblijfselen van Baco's rede ademen niet den
geest van het Lange Parlement ;
50. hij sprak of schreef later nooit een woord van
apologie » ; bedelde om geen gunst ; zond geen brief aan
den Lord Keeper , in eenig opzicht een mannelijken geest
onwaardig.
Het is bier de plaats niet, de gronden, waarop deze
stellingen rusten, te ontwikkelen. Men leze Spedding
idereen moet bier denzelfden indruk ontvangen. Macaulay
heeft niet, of niet dan zees oppervlakkig kennis genomen
van de dokumenten. De uitgever van Speddings werk
schrijft in de voorrede : « Readers who are familiar with
Macaulay's intellectual mannerism cannot but have
observed that the essay (over Baco) is a mere amplification
of Pope's hackneyed paradox about the greatest, wisest
and meanest of mankind ». Macaulay moet inderdaad
groot behagen hebben gescbept in het zielkundig vraagstuk hoe een der grootste geesten tevens een der laaghartigste menschen kon zijn. Maar hij vergat te vragen
of de laatste der beide termen, waaruit het vraagstuk
werd geacht te bestaan, wel op goede gronden steunde.
Z•56 alleen kan men zich eenigszins rekenschap geven

144

MACAULAY EN BACO.

van zijne overhaasting en mythische historiografie ; zoo
alleen blijft althans zijne goede trouw schootvrij.
De betrekking van Baco tot Essex wordt van den aanyang of in een valsch licht gesteld.
Toen Baco zeker wist, heet het bij Macaulay, dat hij
niets meer had te hopen van de Cecils, begon hij naar
een anderen steun uit te zien. En toen wendde hij zich
tot Essex. Met andere woorden : Toen het met Burghley
niet wilde lukken , beproefde hij het met Essex. Maar
het ongeluk wil, dat Baco zich bij Essex had aangesloten ,
eer het gebleken was , dat van Burghley niets te hopen viel.
Nadat de betrekking van Attorney General, waarop
Baco voor zich zeif gerekend had, vergeven was, bood
Essex hem een grondbezit aan ter waarde van £ 1800.
Baco nam het aan, en Macaulay stelt deze weldaad van
Essex in het voile licht, om het later gedrag van Baco
jegens Essex des te beter als het gevolg van groote
ondankbaarheid te kunnen brandmerken. Maar Macaulay
vergeet te vermelden , 1 0. dat de omstandigheden het
geschenk van Essex meer of min als het lossen van een
zedelijke schuld jegens Baco doen voorkomen ; 2 0. dat
Baco bij het aanvaarden van dat geschenk zijn volledige
vrijheid van handelen tegenover Essex uitdrukkelijk
handhaafde , een vrijheid die door Essex even uitdrukkelijk werd erkend.
Essex vertrekt naar de kust van Spanje (1596). Baco
doet inmiddels pogingen om de hand te winnen van
Lady Hatton. Essex ondersteunt zijn aanzoek. « The
letters which the Earl (Essex) adressed to Lady Hatton
and her mother are still extant ,» schrijft Macaulay, die
deze brieven waarschijnlijk niet heeft ingezien ; althans
Spedding teekent hier aan : « Essex's letters on this occasion
to her father and mother (for there is none adressed to
herself) enz.»
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Doch dit is een kleinigheid, vergeleken bij hetgeen volgt.
Essex keert terug van zijn schitterenden tocht naar de
kust van Spanje. Nu heeft hij het toppunt van zijn grootheid bereikt. Hij gnat naar lerland. Daar is zijn bestuur
ongelukkig en in vele opzichten te laken. Nog was hij de
afgod der menigte, maar het Hof begon hem of te vallen.
Zoo verhaalt Macaulay en hij voegt er bij : « The person
on whom during he decline of his influence he chiefly
depended, to whom he confided his perplexities , whose
advise he sollicited, whose intercession he employed, was
his friend Bacon. The lamentable truth must be told.
This friend, so loved, so trusted, bore a principal part
in ruining the Earl's fortunes, in shedding his blood ,
and in blackening his memory.»
Volgens Spedding bestaat de fraaie tegenstelling weder
enkel in de verbeelding van Macaulay, en is de toedracht
der zaak deze: Essex speelt in Ierland en na zijn terugkeer
dubbel spel. Hij heeft de gunst van Elisabeth verloren, en
wil twee wegen bewandelen, om die gunst te herwinnen:
Elisabeth vrees aanjagen en met haar onderhandelen.
Om het eerste te bereiken, denkt hij aan niets geringers
dan hoogverraad, aan een gewapenden inval in Engeland;
voor het tweede gebruikt en misleidt hij Baco. Dus die
boezemvriend, aan Wien Essex zijne «perplexities» vertrouwd , -wiens raad hij gevraagd, van wiens tusschenkomst
hij zich zal bediend hebben, Baco, is veeleer joist de man,
dien hij het eerst om den tuin heeft geleid en om den tuin
leiden moest. Want zoo Essex een woord tot Baco had
gezegd van hetgeen door hem in het schild werd gevoerd,
had Baco, het spreekt van zelf, geen oogenblik langer naar
hem kunnen luisteren zonder zijn medeplichtige te worden.
Met zijn dubbelhartigen vriend moest Baco in een
moeilijken toestand geraken, maar de ware moeilijkheid
lag voor hem natuurlijk juist in die, hem onbekende ,
10
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dubbelhartigheid van Essex, waarvan Macaulay niet
spreekt, die weder een valsch licht werpt op Baco, door
te schrijven: «The Earl looked on him as a spy of the
Queen, — the Queen as a creature of the Earl>>. Dit
kan natuurlijk niet waar zijn, want Baco koesterde nog
geen argwaan jegens Essex, en welke reden had Elisabeth,
om aan de volmaakte trouw en gehechtheid van Baco te
twijfelen? Maar voor Macaulay's teekening was dit dilemma
noodig, want zoo kon Baco weder voorgesteld worden als
een cynische egoist: «At length (Bacon) found that while
he was trying to prop the fortunes of another, he was
in danger of shaking his own .... He shaped his course
accordingly.» Met andere woorden: Baco ziet, dat Essex
niet te redden is; dat hij, Baco, de gunst van Elisabeth
voor Essex niet kan herwinnen, en in plaats van nu zijn
vriend en weldoener trouw te blijven, is hij enkel op
zelfbehoud bedacht, en geeft hij den reeds wankelenden
Essex nog een duchtigen stoot, die Essex in de diepte
moet storten. — Waarin bestaat die stoot? «When Essex
was brought before the Council to answer for his conduct
in Ireland, Bacon, after a faint attempt to excuse himself
from taking part against his friend, submitted to the
Queen's pleasure, and appeared at the Bar in support of
the charges. » Zoo Macaulay.
Dit is volkomen waar, wanneer — men de volgorde
omkeert!
Volgens Macaulay wanhoopt Baco er aan, Essex in de
gunst der Koningin te herstellen, en daarna, van oordeel,
dat Essex toch een verloren man is, treedt Baco als beschuldiger tegen Essex op. Macaulay noemt hierbij geen
enkelen datum.
Maar Spedding noemt maand en dag.
Wanneer wanhoopt Baco aan Essex' redding? Oktober
1600.
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Wanneer treedt hij als beschuldiger tegen Essex op ?
5 Juni 1600.
Tusschen de maanden Juni en Oktober vallen velen
van de pogingen die Baco bij Elisabeth ten gunste van
Essex aanwendt. Het in zijn kwaliteit optreden tegen
Essex maakt juist een deel uit van die pogingen. Baco
vertrouwde, dat een proces over Essex' bestuur in Ierland
de waarheid aan het licht brengen en Essex voldoende
zuiveren zou , om hem bij de Koningin van schuld en
dus van hare ongenade te ontheffen ; of, indien dit niet ,
dat Baco's eigen onpartijdigheid als pleitbezorger van
Essex door het proces aan het licht komen en dit zijn
eigen invloed bij de Koningin versterken zou. Had hij
dat optreden geweigerd , dan had hij zelf de deur der
Koningin voor zich gesloten. Baco's pogingen tot verzoening konden duren tot ongeveer het einde van September, want eerst tegen St. Michel verkreeg Essex de
zekerheid, dat hij niets meer van de Koningin te hopen
had. Baco werd toen door Elisabeth niet meer ontvangen.
In Januari 1601 werd hij weder in hare tegenwoordigheid
toegelaten, maar zonder een woord over Essex te mogen
spreken. Een maand later begon Essex den gewapenden
opstand tegen zijn vorstin.
De houding, die Baco nu aanneemt, wordt door Macaulay
gelaakt in de sterkste bewoordingen. Maar hij kon het recut
daartoe vinden, alleen door Essex' opstand in een veel te
onschuldig licht te plaatsen.
t The unhappy young nobleman, schrijft hij , made
reckless by despair , ventured on a rash and criminal
enterprise, . . . . Bacon did not even preserve neutrality.
He appeared as a counsel for the prosecution . . . . He
employed all his wit , his rhetoric and his learning . . . .
to deprive the unhappy prisoner of all those excuses,
which . . . . might incline the Queen to grant pardon."
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Speddings antwoord is te uitvoerig, om door ons te
kunnen worden meegedeeld, maar komt hierop neder:
Essex was niet ongelukkig, behoefde niet wanhopig te
zijn, en de onderneming, waartoe hij kwam, was geen
coup de desespoir, maar een lang beraamde opstand. Aan
Elisabeth's leven en bewind hingen zeer gewichtige belangen. Niemand kon bij het uitbreken van den opstand
zelfs bij benadering bepalen, wat daarvan de gevolgen
zouden zijn. Baco zou dus een daad van schuldige lafheid
hebben gepleegd , wanneer hij zich om persoonlijke redenen
van de instructie van het proces had onthouden. Juist zijn
scherpzinnigheid kon niet gemist worden bij de bepaling
van den omvang en den ernst, die aan den opstand
moesten worden toegekend. Vooraf kon niemand destijds
weten, dat de uitvoering van het lang beraamde plan
ten slotte zou blijken van de grootste lichtzinnigheid te
getuigen.
In een woord: eer Macaulay zich gerechtigd achtte te
bepalen, wat Baco na Essex' opstand had behooren te
doen, had hij moeten beginnen met dien opstand op het
nauwkeurigst te kenschetsen ; niet naar den maatstaf dien
wij thans gebruiken wanneer wij vernemen, dat de een
of andere dwaas op de Koningin van Engeland heeft
geschoten, maar overeenkomstig den maatstaf, dien in
1600/1601 een staatsman had te kiezen, indien hij het wel
meende met zijn land en de hoogste belangen van dat land.
Macaulay heeft dit niet beproefd. Een «unhappy young
nobleman; reckless despair; venturing on a rash and
criminal enterprise :» meer heeft zijn haastig penseel niet
noodig. «Now suppose, schrijft Spedding, Bacon instead
of being a law-officer had been an officer of the guard,
and when Essex was coming in strength down Ludgatehill
had been ordered to charge. Would you have had him say:
1No, he is my benefactor; he gave me a piece of land;
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you have plenty of people to fight him ; I resign my
commission , and will be only a looker-on? »
Hier tusschen Spedding en Macaulay te beslissen, is mij
onmogelijk, mij en elk, die het eigenlijk gewicht van Essex'
daad niet zelfstandig kan beoordeelen. Maar zoo veel is zeker,
•dat Macaulay niet getoond heeft te beseffen, waar het
zwaartepunt van zijn betoog moest liggen, en ons sentimenteele beschouwingen ten beste geeft, waar hij als
staatsman-historikus had behooren te spreken. Niet elke
koning in elken tijd, maar Elizabeth, in dat tijdsgewricht,
had het recht tot al hare onderdanen te zeggen : Wie
niet voor mij is, is tegen mij. Hoe ware dus Baco's onthouding uitgelegd? Bovendien werd toen algemeen aan
.Haar goddelijk recht geloofd. Dat recht te handhaven ,
kon dus als de vervulling van een godsdienstigen plicht
worden opgevat.
Maar hoe staat het met het proces zelf? Essex plaatste
zijn wapening in het licht van een daad van rechtmatige
zelfverdediging tegen oude en bittere vijanden die
naar zijn leven stonden. Baco sloeg hem deze verontschuldiging uit de handen , ofschoon hij wist, dat zij
waarheid behelsde , gelijk Essex hem voor de voeten wierp.
Zoo verhaalt Macaulay , en hij breekt hier zijn verhaal of
met de opmerking : It is painful to go on with this
lamentable story.»
Spedding antwoordt : Wat verwijt gij Baco , dat hij geene
verzachtende omstandigheden heeft gepleit of laten pleiten ?
De voorstelling, die Essex van zijn wapening gaf, bracht
geen verzachtende omstandigheid aan het licht, maar eene
die, indien zij in de werkelijkheid bestond, de aanklacht
-van gewapenden opstand zou vernietigd hebben. Of sinds
wanneer is zelfverdediging opstand? Essex beweerde niet
iets , dat op zich zelf waar was en zijn schuld verminderde,
waar lets dat onwaar was , en niet waar had kunnen zijn ,
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zonder zijn schuld weg te nemen. Indien Baco Essex'
voorstelling van zijn daad voor waar hield en toch die
daad als opstand vervolgde, dan handelde hij niet onedelmoedig ; dit woord is dan ongerijmd; dan handelde hij
tegen geweten en overtuiging ; dan hielp hij een onschuldige veroordeelen.
Macaulay's methode is dus weder verkeerd. Het punt,
waar het op aankomt, ziet hij over het hoofd. Van wat
Essex aanvoerde schrijft Macaulay : «This was true and
Bacon well knew it to be true. But he affected to treat
it as an idle pretence.» Spedding daarentegen zegt er van:
« It , was false ; and Essex well knew it to be false. There
were no enemies of the kind. Enemies who sought his
life, there were certainly none,» en Baco had ook nooit
erkend , dat zij er waren.
Ook hier behoeven wij niet te beslissen . om te durven
verzekeren, dat Macaulay zijn stelling : «this was true and
Baco well knew it to be true ,» met de duchtigste bewijzen
had behooren te staven, eer hij Baco in zulk een licht
mocht plaatsen. Maar over dit hoofdpunt in het debat
glijdt hij heen.
Macaulay valt Baco niet minder hard over de «Declaration
of the Practices and Treasons attempted and committed by
Robert Earl of Essex ,» die op hoog gezag gedrukt werd.
Macaulay zegt er van : « the faithless friend who had
assisted in taking the Earl's life (d. i. het helpen ter dood
veroordeelen van iemand, van wien Macaulay zeker niet
bewezen heeft, dat hij geen landverrader was) was now
employed to murder the Earl's fame.»
Wat geeft Macaulay recht tot dit gestrenge vonnis ?
Ook hier kunnen wij zijn methode als op heeter daad
betrappen. Want dit zal wel vaststaan : wanneer Baca
door die « Declaration » den goeden naam van Essex zal
hebben vermoord, moet Baco begonnen zijn met — die
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« Declaration » op te stellen. Welk aandeel heeft Baco aan
dat stuk gehad? Ik wil het dubbele antwoord geven :
1. dat van Macaulay ; 2. dat van Baco zelf :
MACAULAY.

BACO.

In the succeeding reign
Baco had not a word to say
in defence of this performance, a performance abounding in expressions which
no generous enemy would
have employed respecting a
man who had so dearly
expiated his offences. His
only excuse was that he
wrote it by command , that
he considered himself as a
mere secretary , — that he
had particular instructions
as to the way he was to treat
every part of the subject, —
and that in fact he had
furnished only the arrangement and the style.

It is very true also that
her Majesty . . . . commanded
me to pen that book which
was published for the better
satisfaction of the world,
which I did ; but so as never
secretary had more particular or express directions
and instructions in every
point how to guide my hand
in it. And not only so, but
after I had made a first
draught thereof, and propounded it to certain principal
councillors by her Majesty's
command, it was perused ,
weighed, censured, altered and
was almost a new writing,
according to their Lordships
better consideration.

Men moet zeker de levendige verbeelding bezitten van een
Macaulay, om iemand van het vermoorden van eens anders
goeden naam te beschuldigen op grond van een geschrift ,
dat tot zijn eigen (d. i. hem reeds bijna geheel in de pen
gegeven) opstel staat als een bijna geheel nieuw geschrift. De
lezer heeft bespeurd , dat het belangrijke slot van Baco's
mededeelingen door Macaulay volkomen verwaarloosd is.
In welk een zonderlinge tegenspraak komt Macaulay
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buitendien met zich zelf! Eerst heet het : « in the succeeding
reign Bacon had not a word to say in defence of this
performance ». Iets later : « His only excuse was » enz.
Hoe kan iemand geen woord ter verdediging hebben als
hij een verontschuldiging aanvoert, en vooral als die
verontschuldiging bestaat in de verzekering , dat hij datgene, waarvoor men hem aansprakelijk stelt, niet zelf
heeft geschreven. Dit laatste moet zelfs met nadruk herhaald
worden. Immers nadat het oorspronkelijke stuk van Baco
reeds zoo goed als een nieuw stuk geworden was , werd
het nog eens overgelezen door de Koningin, « and some
alteration made by her appointment, » gelijk Baco zelf
bericht.
Het maakt bovendien een zonderlingen indruk, dat
Macaulay , bij de beoordeeling van Baco's gedrag , zoo
nauwkeurig nagaat, aan Wien Baco de grootste verplichtingen had en dus de grootste dankbaarheid schuldig
was : aan Essex of aan de Koningin. Alsof iemand den
ijver jegens zijn vorst had of te meten naar de weldaden ,
die zijn vorst hem mag hebben verleend ! Baco zelf dacht
er anders over. Toen zijn houding in de zaak van Essex
hem impopulair had gemaakt, gevoelde hij geen wroeging
hij was over het algemeen in staat zichzelf het getuigenis
te geven : « I take duty too exactly and not according to
the dregs of this age ».
Dit laatste verdient alle overweging. In deze geheele
diskussie moet het ons nog minder te doen zijn om de
kenschetsing van Baco, dan om die van Macaulay. Het
karakter van zijn methode moet aan het licht komen.
Dat geschiedt hier. De groote vraag : wat Baco's plichtbesef hem kon ingeven , zijn plichtbesef en ten aanzien
van den Staat en ten aanzien van den goeden naam der
rechtspleging in zijn vaderland , en, eindelijk , zelfs ten
aanzien van de nagedachtenis van Essex : — die vraag
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had Macaulay behooren toe te lichten en, indien mogelijk ,
uit te maken , in plaats van zich te begeven in allerlei
persoonlijke , aan een meer of minder willekeurig gevoel
ontleende waardeering ; bovenal in stede van ten slotte
een beroep te doen op de algemeene afkeuring die Baco
van zijne tijdgenooten trof; eene afkeuring , die niets
beteekent, zoolang niet uitgemaakt is, dat de tijdgenooten
oordeelden met kennis van zaken ; een afkeuring bovendien , die , op zichzelf genomen , niet op kan wegen tegen
dit woord van Baco zelf: « that for any action of his
towards the Earl of Essex , there was nothing that passed
him in his lifetime which came to his remembrance with
more clearness and less check of conscience ».
Macaulay houdt niet alleen geen rekening met dit woord,
maar durft zelfs bevestigen , dat Baco's eigen geweten
hem juist het tegendeel zeide. Toen namelijk Jacob I den
troon van England had beklommen , en de stemming ten
aanzien van de nagedachtenis van Essex dientengevolge
Of veel gunstiger werd , Of hare gunst met de meest
mogelijke vrijheid kon openbaren , — Essex toch was met
Jacob I in briefwisseling geweest en had dien worst den
troon van Elisabeth toegedacht , stroomde de menigte
naar den Tower, waar de vriend van Essex, Lord
Southampton , gevangen zat , en wel om hem geluk te
wenschen met zijn aanstaande invrijheidsstelling. «With
that crowd Bacon could not venture to mingle, schrijft
Macaulay. The multitude loudly condemned him ; and his
own conscience told him that the multitude had but too
much reason» .

Hier bereikt de aanmatiging van onzen rhetor toch
haar toppunt. Men veroordeele Baco zoo streng en zoo
scherp als men wil , maar waaraan ontleent iemand , wie
ook , het zelfvertrouwen , om , als Baco zelf getuigt : mijn
geweten spreekt mij vrij , van Baco te zeggen : zijn geweten
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sprak hem niet vrij? Mijn ambtgenoot Spruyt heeft een
jeugdig schrijver van voor vijf en twintig jaren onlangs
aansprakelijk gesteld voor de populariteit van Macaulay
hier te lande. Ik geloof niet dat die schrijver het zich
machtig aantrekt. Wie is niet begonnen met zich door
Macaulay te laten imponeeren? Wie zou op nog geen
dertigjarigen leeftijd gaarne zooveel ervaring hebben,
zooveel ontnuchtering, als noodig is, om van te voren
een man als Macaulay te wantrouwen. Wie voor het
eerst den aangehaalden volzin leest: « his own conscience
told him enz., > is gerechtigd, neen verplicht, aan te
nemen, dat Macaulay, die evenmin als eenig mensch een
hartekenner is, zijn verzekering bouwde op, of althans
afleidde uit, een verklaring van Baco zelf. Hij kan noch
mag vermoeden, dat Baco juist het tegendeel betuigt.
Wie schaamt zich aan iemands goede trouw gelijk aan
ernst te hebben geloofd? Wie verheugt er zich niet over?
Het is vooral goed, op jeugdigen leeftijd in soortgelijke
dwaling te kunnen vervallen. Het komt er slechts op
aan, aan geene illusien vast te houden, nadat wij zelf,
door voortgezette studie , de overtuiging verkregen hebben ,
dat het illusien zijn. Trevelyan's Brieven van Macaulay,
Ranke's Engelsche geschiedenis en Speddings kritiek
hebben ons wel gedwongen van het vroeger veel gunstiger
oordeel terug te komen. Wanneer men in '83 even gunstig
dacht over Macaulay als in '58 of 59, zou men laakbare
onkunde verraden. Ter bevordering van wetenschappelijken ernst, behoort men thans Macaulay op elk punt na
te rekenen. Na de geschriften van Spedding, Gardiner,
Lecky, Morison, Leslie Stephen, kan en mag hij niet meer
gelden als autoriteit.
Er is nauwlijks een volzin in Macaulay's verhandeling
over Baco, die ons bij het licht, door Spedding ontstoken,
niet doet zien, dat Macaulay's geheele methode aan groote
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overhaasting en oppervlakkigheid lijdt, gebreken, waarvan
de noodlottige invloed door Macaulay's bekende voorliefde
voor superlatieven verhoogd wordt. Nadat hij bij de letterkundige en wetenschappelijke werkzaamheid van Baco
gedurende de eerste jaren der zeventiende eeuw heeft stilgestaan, en in de laatste plaats bij Baco's «reducing and
compiling the Laws of England », verstout Macaulay zich
te schrijven : « unhappily he was at that very time 1) employed in perverting those laws to the vilest purposes of
tyranny.» Dit oordeel noopt Spedding tot een historisch
onderzoek, dat zich uitstrekt van bl. 230 tot bl. 390 (eerste
Deel) en dus veel te uitvoerig is om hier te worden medegedeeld. Tot een mededeeling in uittreksel kan ik evenmin
besluiten, want de vele oorspronkelijke documenten, die
Spedding ons hier te lezen geeft, kunnen ter waardeering
van zijn betoog niet gemist worden. Ik bepaal mij dus
tot hetgeen den lezer in het algemeen belangstelling kan
inboezemen, tot de konklusie. De waarde van die konklusie kan men natuurlijk niet beoordeelen, zonder Spedding nauwkeurig te hebben gelezen. Maar om dit oordeel
is het hier ook niet te doen. Zij bewijst in elk geval, dat
Macaulay de meest apodiktische uitspraken zelfs dan niet
schuwt, wanneer er blijkbaar nog ruimte is voor een
waardeering van menschen en zaken, geheel verschillend
van de zijne. Ziehier dan Speddings besluit:
We have seen how clearly Baco perceived that the times were out of
joint, and how strong an opinion he had as to the proper method of
proceeding to reduce the dislocation, and the fatal consequence of delay
in adopting it. The result of each succeeding attempt to set it right by
a different treatment only proved more and more that he was correct.
His influence with the king, though far from paramount, was nevertheless increasing. The events of this year cannot but have tended to im1) Bij ongeluk is het niet «at that very time., want de kompilatie der Engelsche wetten greep, naar Speddings beste weten, eerst acht of negen jaar
later plaats. Maar dit antidateeren van het werk had Macaulay waarschijnlijk
noodig voor het effekt.
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prove it still further. The policy of the king, with all its errors, was
surely not so hopelessly depraved that an honest man was bound to
forsake his cause : and it has not yet appeared that in any single instance
Bacon attempted to gain influence with him by encouraging him in his
errors: on the contrary it is clear almost to demonstration that he used
his influence so far as it would go to correct or modify them, or to ward
off the consequences. His patriotism, it is true, was not like that of the
extreme popular party of his day, which seems to be regarded by the
liberal writers of our own as the only possible form of patriotism. It
did not consist in an endeavour to defeat the king and strip him of his
prerogatives. Does it follow that it was false and insincere ? Does it
follow even that it was mistaken ? Surely no thinking man can say so. What
was the end which Bacon most desired to bring about ? A reconciliation
between the king and the commons... His end therefore you must
allow was good. Then as to the means. How did he propose to effect
this reconciliation ... ? By helping the king to prevail against the cornmons? No : but by showing him how to prevail with them, by guiding
him into such a course of policy as should command their confidence
and consent. So far you must allow his means to be good also. Once
more then, as to the means of the means. How did he propose to command that confidence and consent ? By intriguing, and forming parties,
and overbearing their deliberations, and silencing dissentients ? for those
are the unpatriotic arts. The very contrary. One of the principal points
which he insisted on as essential was this that there should be no
interference either with the elections in the country or with the proceedings in the House, but that all proceedings should be truly free. Or if it
be too much to say that he was against all interference with elections —
for it is true that he would have had measures taken if possible to bring
in fit men and keep out unfit, — yet he expressly stipulated that those
measures should be such as to satisfy two conditions : — first, they were
to be .bonis artibus, without labouring or packing:. secondly, they were
to have for their end the procuring of a really good House..

Het bewijs , dat Macaulay aanvoert voor zijn stelling ,
volgens welke Bacon was «perverting the laws to the vilest
purposes of tiranny», ontsnapt evenmin aan Speddings
kritiek. «When , zegt Macaulay, Oliver St. John was brought
before the Star Chamber for maintaining that the king had
no right to buy benevolences, and was for his manly and
constitutional conduct sentenced to imprisonment during
the royal pleasure and to a fineof 50001., Bacon appeared
as counsel for the prosecution.» Spedding antwoordt : Wat
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dit laatste betreft , deed Bacon eenvoudig hetgeen zijn ambt
hem oplegde , met de vervulling van dezen zijn officieelen
plicht gaf hij volstrekt niet te kennen, dat hij de zaak in
zichzelve afkeurde , maar alleen , dat hij haar naar de bestaande wetten te vervolgen achtte. In de tweede plaats doet
Spedding uitkomen , dat de Star Chamber destijds nog niet
den ongunstigen naam had , dien deze rechtbank in later
tijd heeft verkregen , dat zij veeleer een rechtbank was ,
uitmuntende door onpartijdigheid en metterdaad geschikt
tot bescherming van den onschuldige. Ten derde wijst
onze auteur er op , en dat de Koning het recht bezat, op
de wijze, waarop het werkelijk geschiedde , vrijwillige belastingen te heffen , — een recht, dat later door St. John
zelf werd erkend , — en , eindelijk , dat Oliver St. John
niet gedagvaard werd om hetgeen hij beweerd, maar om
de seditieuse wijze, waarop hij zijne bewering verkondigd
had, waarbij Spedding met nadruk herinnert aan de denkbeelden, die omtrent de vrijheid van spreken eigen waren
aan het begin van de zeventiende eeuw. Oak ten aanzien
van de vervolging van St. John blijkt voor de zooveelste
maal uit de inlichtingen, door Spedding verstrekt, met
welk een verwonderlijk zelfvertrouwen Macaulay te -werk
gaat, en hoe moeilijk het hem valt, rekening te houden
met de onderscheidene zijden van een kwestie.
Macaulay poogt zijn tweede bewijs te vinden in hetgeen
gebeurd is met den predikant Peacham , dien men van
verraad beschuldigde op grond van een preek, die hij
nooit had gehouden , nooit had willen houden , maar die
men gevonden had op zijn studeerkamer. «The most servile
lawyers», schrijft Macaulay, «were forced to admit that there
were great difficulties both as to the facts and as to the law.
Bacon was employed to remove those difficulties. He was
employed to settle the question of law by tampering with the
judges, and the question of fact by torturing the prisoner.»
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Toonde Baco daarmede alleen, dat hij niet boven zijn tijd
stond? In geenen deele , antwoordt Macaulay. Baco toonde ,
dat hij bij zijn tijd ten achteren was , want, wat het eerste
aangaat : Sir Edward Coke heeft geschreven : « I will not
thus declare what may be my judgment by these auricular
confessions of new and pernicious tendency , and not
according to the customs of the realm.» Dus , vraagt Macaulay, «is it possible to imagine that Coke could have
been startled at an invitation to confer with the crown
lawyers, and could have pronounced the practice new, if
it had really been an established usage ?» En wat de tortuur
van Peacham betreft, «the fact is , volgens Macaulay, that
the practice of torturing prisoners was then generally
acknowledged by lawyers to be illegal , and was execrated
by the public as barbarous . . . . It is well known that in 1628
the judges decided that Felton , a criminal, who neither
deserved nor was likely to obtain any extraordinary indulgence, could not lawfully be put to the question.»
Uit Speddings onderzoek of kritiek blijkt (om met het
belangrijkste to beginnen):
10. in den tijd van Eduard IV , Maria , Elisabeth, Jakob ,
en gedurende de dertien eerste jaren van Karel I, was
het een gewone zaak, dat de « Council » onderzoek vergunde en leidde door middel van de pijnbank, ten aanzien van personen, verdacht van « state offences ». Nooit
heeft de « Council» aan de wettigheid er van getwijfeld
evenmin wordt jets vernomen omtrent twijfel van
anderen.
20. in 1628 werd niet uitgemaakt, dat Felton niet
t lawfully » op de pijnbank kon worden gebracht, maar
dat dit niet kon geschieden « by the law ». Een beschuldigde kon namelijk ook op de pijnbank gebracht worden
« by the kings prerogative ». Twaalf jaren na de beslissing
van 1628 ging men dan ook met het toepassen van de
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tortuur krachtens koninklijk prerogatief voort : een prerogatief, dat dan ook inderdaad door die beslissing niet
werd aangetast. De Koning had zelf die beslissing uitgelokt, « for (said he) if it might be done by law, he would
not use his prerogative in this point» . Maar de vraag des
Konings bewijst juist , dat in 1614 , het jaar van de vervolging van Peacham , de kwestie of de pijnbank al dan niet
ook door de wet werd toegestaan , nog niet was uitgemaakt.
30. Sir Edward Coke heeft nooit gezegd, dat ruggespraak
van de kroon met de rechters veiOr een proces nieuw en
niet gebruikelijk was. Wat hij nieuw en niet gebruikelijk
noemt, is dit : eer het proces begon, wenschte de Koning
het gevoelen der rechters te vernemen over de vraag of
Peacham zou vervolgd worden. Gewoonlijk werd zulk een
vraag aan het rechterlijk kollege, niet aan de individuêele
rechters, voorgelegd. De Koning had zijne redenen om
ditmaal van deze gewoonte of te wijken. Daar kwam
Sir Edward Coke tegen op , maar Baco beantwoordde
zijn bezwaar met de opmerking, dat de eed der rechters
medebracht, « to counsel the king without distinction
wether it were jointly or severally ». Ten slotte gaf Sir
Edward Coke toe en bracht hij aan den Koning zijn
individueel gevoelen Hij heeft dit later, in andere
gevallen , nog meer dan eens gedaan.
Dat hij begonnen was met bezwaar te maken, is niet
onverklaarbaar. Aan de volgzaamheid zijner ambtgenooten
gewoon , kon Coke er niet op gesteld zijn, aan dezen hunne
zelfstandigheid verzekerd te zien, hetgeen natuurlijk het
geval zou wezen , van het oogenblik dat elk hunner zijn
gevoelen afzonderlijk had uit te brengen.
40. De preek van Peacham was niet de preek van den
eerste den beste. Hij was leeraar bij de Puriteinen.
Preeken waren in dien tijd wat leading-articles heden
ten dage zijn. Reeds werd hij , naar men recht heeft te
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gelooven, vervolgd om een andere reden. Hierom werd
er huiszoeking bij hem gedaan. Zij leidde tot de ontdekking van stukken , gericht tegen den Koning en ambtenaren van den Staat, en van een preek, die in het kort
samenvatte wat die stukken behelsden. Tekst en gebed
stonden er boven, zoodat zij geheel gereed was om to
worden uitgesproken , « the whole forming a violent
invective against the iniquities , coupled it would seem
with warnings .. . . of judgment to come, in the shape of
sudden death to the king, massacre of his officers , or
risings of the people». Uit allerlei gegevens leidt Spedding
af, dat de preek was , « at least an unusual strong specimen
of licentious writing against the government.» De instruktie
van de zaak heeft niet al het licht verschaft dat men
wenschte, zoodat er 18 Januari 1614 een bevelschrift werd
gegeven, geteekend uit Whitehall , volgens hetwelk Ds.
Peacham, indien hij voortging met zijne onvoldoende
antwoorden en inlichtingen , moest worden « put to the
manacles." Dat bevelschrift was onderteekend door den
Aartsbisschop van Canterbury en de overige leden van
den « Privy Council». Het bevelschrift was gericht onder
anderen tot Baco. Het werd uitgevoerd. Baco was dus
bij de tortuur aanwezig, gelijk zijn ambt medebracht.
Dat is al wat wij weten. Of hij er persoonlijk voor of
tegen was, daarvan is niets bekend. Schrijft Macaulay :
«he went to listen to the yells of Peacham », dan geeft
hij slechts een nieuwe proef van de levendigheid zijner
verbeelding. Baco was niet eens de «principal examiner ».
Wij weten alleen «that he professed regret that they were
driven to make their way through questions ». Men voege
daarbij , dat, nu geheel afgescheiden van de vraag of Baco
in beginsel al dan niet voor de pijnbank was gestemd ,
Spedding met veel waarschijnlijkheid uit enkele aanwijzingen opmaakt, dat Baco in dit bijzondere geval niets
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goeds van de pijnbank verwachtte en dit van den aanvang
of den Koning geenszins had verheeld.
Stellen wij ten slotte tegenover Macaulay's mededeeling
omtrent Baco's aandeel in de zaak van Peacham , de verklaring waartoe een man als Spedding zich gerechtigd acht.
MACAULAY (III ,

51).

Accordingly this wretched
old man (Peacham) was put
to the rack , and , while
undergoing the horrible infliction , was examined by
Bacon.

SPEDDING (II,

146).

Being Attorney-general(Bacon) did not refuse to be
present at the examination
of a prisoner with torture ,
that examination being directed and warranted , according to the form then
usual , by the Privy Council,
three of their own body being
on the Commission , and he
in no way responsible, since
he neither had advised nor
could have prevented it.

Moeten wij die uitdrukkingen van Macaulay: « examined
by Bacon» en « Bacon went to the Tower to listen to the
yells of Peacham , » op rekening stellen van de verbeelding
van den schrijver,, Spedding heeft dan even veel recht
zijn verbeelding to laten werken : « Allow me the same
licence which the reviewer uses . . . . and I will paint
Bacon as a man consenting himself to suffer the torture
of witnessing such an infliction, only in the hope of being
able to mitigate the sufferings of the prisoner. I do not
say so , because I do not know whether it was so ; but I
am sure it is quite as likely. »
In lang heb ik geen kritiek gelezen , die zulk een pijnlijken indruk achterlaat , want ik moet het herhalen : er is
geen deel van Macaulay's opstel, dat niet de blijken draagt
11
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hetzij van lichtzinnigheid van methode of van schromelijke
overhaasting en onnauwkeurigheid. Al aanstonds stuiten
wij op een nieuwe proeve van dit laatste. Zelfs als Macaulay
zich den schijn geeft van woordelijk aan to halen, kan men
voortaan niet meer zeker zijn, dat het oorspronkelijk niet
het tegendeel zegt van hetgeen Macaulay het laat zeggen.
Nadat Macaulay de zaak van. Peacham behandeld heeft,
komt hij reeds voor den dag met zijne theorie omtrent het
vereenigbare van een zeer hoogen geest met een zeer lage
zedelijkheid, en tot ondersteuning van deze zonderlinge
leer, laat hij Baco zelf spreken. Hij laat hem spreken.
Men oordeele.
MACAULAY (III ,

55).

Baco knew this well. He
has told us that there are
persons, « scientia tanquam
angeli alati , cupiditatibus
vero tanquam serpentes qui
humi reptant,» and it did
not require his admirable
sagacity and his extensive
converse with mankind to
make the discovery. Indeed,
he had only to look within.

BACO

(de Augmentis, 5, 1).

Doctrina circa Intellectum
(rex optime) atque illa altera
circa Voluntatem hominis,
in natalibus tanquam gemellae supt. Etenim illuminationis puritas et arbitrii libertas simul incoeperunt, simul
corruerunt. Neque datur in
Universitate rerum tam intima sympathia quam illa
Veri et Boni. Quo magis
rubori fuerit Viris doctis si
scientia sint tanquam angeli
alati, cupiditatibus vero tanquam serpentes qui humi
reptant.

Baco zegt dus zoo goed als het tegenovergestelde van
hetgeen Macaulay hem laat zeggen. Volgens Baco is een
laakbare uitzondering datgene, waarvan Macaulay wil,
dat het volgens Baco een zeer gewoon verschijnsel zal
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zijn. Want aan Macaulay's woorden : Baco knew this
well », gaat deze zinsnede vooraf: « as if nine tenths of
the calamities which have befallen the human race had
any other origin than the union of high intelligence with
low desires.» Het lifer zoo gewichtige woordje «si», dat
bij Baco voorafgaat aan de woorden , die door Macaulay
worden aangehaald, maar dat door Macaulay is weggelaten , bewijst dat Baco zelf « high intellect » en « low
desires » eigenlijk voor niet vereenigbaar hield.
Hier is het ons vergund een blik te werpen in Macaulay's
manier van werken. Hij heeft natuurlijk de plaats in de
de Augmentis gelezen. Hij heeft natuurlijk die plaats niet
opzettelijk vervalscht. Maar hem heeft daarin getroffen :
« Scientia angeli alati » en « Cupiditatibus serpentes qui
humi reptant.» Die tegenstelling werkt machtig op zijne
verbeelding en prent zich in zijn geheugen met uitsluiting
van al het overige. Waarschijnlijk heeft hij de plaats uit
het geheugen aangehaald. Zoo is ook een groot geheugen
niet zonder voorbehoud een zegen. Die een zwakker heeft,
ziet allicht zijn aanhalingen nog eens na.
Op het stuk der monopolien, waarover Macaulay handelt
bl. 59-62, is er tusschen hem en Spedding geen verschil
van gevoelen, wat de feiten betreft. Spedding zegt uitdrukkelijk (II 257): « No true friend to his memory will
affect to find him blameless here »; maar tevens wil hij
nauwkeurig onderzocht hebben , in hoever Baco hier te
laken is , en of de fouten , die hij beging, zijn karakter
kunnen brandmerken , dan wel veeleer zijn « such as a
good man might be betrayed into almost unawares. »
Daarop heeft de nagedachtenis van Baco te meer recht,
wanneer wij bedenken, dat Baco , toen hij de hier bedoelde
fouten beging, zijn zeven en vijftigste jaar reeds was
ingetreden en de voorafgaande jaren had doorgebracht
(gelijk Spedding bewezen heeft) « without a stain.»
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«Vlekkeloos.» Spedding is bereid dat woord te herhalen,
ook ten aanzien van hetgeen thans bij Macaulay volgt :
«In his judicial capacity», schrijft deze, «his conduct was
not less reprehensible.» Wat Macaulay als grond aanvoert
van Baco's betrekking tot Buckingham, wordt door Sped-ding, als uit de lucht gegrepen , afgewezen. Macaulay's
aanklacht komt ten deze hierop neder : «Buckingham began
to interfere in Chancery suits and Buckinghams interference
was as might have been suspected , successful.» Baco zou
dus recht hebben gesproken tegen eigene overtuiging in,
alleen ten gevalle van den nieuwen gunsteling des Konings.
Spedding tart Macaulay een enkel bewijs daarvoor aan te
voeren. — Wellicht zal de onlangs ontdekte verzameling
van Baco's vonnissen, weldra uit te geven door Munro
(of is dit reeds geschied?) nieuw licht over dit punt doen
opgaan.
Waarom heeft Macaulay zich niet kunnen bepalen tot
hetgeen aan geen twijfel onderhevig is? Zelfs dan wanneer
helaas ! de substantie van zijn aanklacht onloochenbare
waarheid bevat, moet Macaulay er nog een vorm aan
geven , die niet aan de dokumenten ontleend, ja daarmede in tegenspraak is. « Bacon . . . . accepted large
presents from persons who were engaged in Chancerysuits », schrijft Macaulay, en hier is niets tegen in te
brengen. Ook is dit op zich zelf al treurig genoeg. Hierbij
kan Macaulay het niet laten. Hoeveel heeft Baco ontvangen?
« His enemies, lezen wij bl. 63, stated his illicit gains at
a hundred thousand pounds. But this was probably an
exaggeration. » Wanneer men nu weet, dat er een brief
van Baco is, waarin hij schixld belijdt, maar tevens
van deze honderdduizend pond schrijft : « (it) is an
abominable falsehood » , dan zal men toegeven , dat
Macaulay's : « this was probably an exaggeration » opnieuw
bewijst, hoeveel moeite het dezen historikus kost, zich
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eenvoudig aan het getuigenis zijner bronnen te houden.
Nog eens : wat de hoofdzaak betreft, het feit geeft
Spedding toe, gelijk Baco zelf reeds de waarheid er van
erkend had, maar tevens houdt Spedding met den
meesten nadruk het volgende staande : « I can find no
proof that Bacon's judgments were ever influenced by
the presents he received, or that he ever received a
present believing that it was intended to influence his
judgment ».
Zulk een bewijs , als waarvan Spedding het bestaan
ontkent , had, bijvoorbeeld , kunnen gelegen zijn in Baco's
houding nadat in het Huis der Gemeenten de beschuldigingen waren ingebracht. Die houding zou zeker duidelijk
genoeg spreken, wanneer zij geweest was , gelijk Macaulay
haar schildert. Ongelukkig toont Spedding ook bier met
de stukken aan (II, 600) dat Macaulay beurtelings zijne
eigene levendige verbeelding en dokumenten, om de eene
of andere reden onbetrouwbaar , voor bruikbare historische
bronnen aanziet. Zoo leest men de woorden , die Baco
tot den Koning zal hebben gesproken en die Macaulay
bl. 75 als Baco's eigen woorden aanhaalt , voor het eerst
in een geschrift dat een veertig jaar later het licht zag.
Zoo , om nog iets te noemen , wordt Baco's diepe neerslachtigheid geteekend volgens een anoniem geschrift,
terwijl John Chamberlain uitdrukkelijk schrijft : « It seems
he (Baco) doth either dissemble or not feel the ignominy
that hangs over him, but carries himself as he was wont» .
Zoo, eindelijk , verzekert Macaulay, dat Baco dringend
de tusschenkomst van Jacob I ten zijnen behoeve inriep ,
in stede van aan het recht zijn loop te laten , terwijl en
een brief van Baco aan den Koning, en een koninklijke
boodschap aan de Lords ons , en dat in de duidelijkste
bewoordingen , juist het tegendeel verzekeren (Spedding
II , 302); waarbij komt , dat Baco den 31 Mei 1621 van
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uit den Tower aan Buckingham schreef: «When I am
dead he is gone that . . . . howsoever I acknowledge the
sentence just, and for reformations sake fit, (was) the
justest Chancellor that hath been in the five changes
since Sir Nicholas Bacon's time (II, 345).
Met dit getuigenis stond hij niet alleen. Macaulay vermeldt bl. 89 wat Ben Jonson van hem zeide : « My conceit
of his person was never increased towards him by his
place or honours; but I have and do reverence him for
the greatness that was only proper to himself. In his
adversity I ever prayed that God would give him strength;
for greatness he could not want . . . .
Dit getuigenis van Ben Jonson, zal men zeggen, bewijst
alleen dat, waaraan niemand twijfelt; immers spreekt
Ben Jonson alleen van Baco's grootheid, niet van zijn
deugd !
Inderdaad: de Ben Jonson van Macaulay; Ben Jonson,
voor zoover zijne woorden door Macaulay worden aangehaald
spreekt uitsluitend van Baco's grootheid, maar bij Ben
Jonson zelf leest men na het aangehaalde : Neither could
I ever condole in a word or a syllable to him , as knowing
no accident can do harm to virtue, but rather serve to
make it manifest! »

I I.
Ik behoef mijne mededeelingen niet verder uit te
strekken. Zij zijn in mijn oog talrijk en afdoende genoeg,
om ons een denkbeeld te geven en van Macaulay's karakter
als schrijver, en van Baco's karakter als staatsdienaar.
Wat dit laatste betreft, — want het eerste heeft geen
nieuwe kenschetsing noodig, — met gerustheid mag men
verkiaren, dat het vraagstuk, volgens Macaulay, met dat
karakter gegeven : Laaghartigheid, verbonden met een

MACAULAY EN BACO.

167

hooge vlucht van geest, geheel van Macaulay's eigen
vinding is. Baco heeft niets ontbroken dan de hartstocht
van het goede, in de gewone omstandigheden van het
leven. Het goede als algemeen beginsel : bevordering van
het geluk onzer medemenschen, heeft nooit opgehouden
zijn geest en zijn hart geheel in te nemen , voor zoover
dat doel bereikt kan worden door de toepassing van zijne
methode van onderzoek. Misschien valt eenige onachtzaamheid in zijn dagelijksch leven daaruit te verklaren.
Zoo laat men zich op een gedeelte van het schaakbord
verrassen en slaan , terwijl de geest op een ander gedeelte
van datzelfde schaakbord wonderen van scherpzinnigheid
verricht en zich in staat betoont tot de hoogste inspanning.
Wij worden dus zeker ook door Baco herinnerd aan de
menschelijke beperktheid. Maar Baco schokt ons geenszins
in de overtuiging, dat ons inwendig zedelijk leven het
geheel is van de deugden en neigingen van geest en
gemoed. Verstand en hart zijn tweelingbroeders : elk
heeft zijn in menig opzicht zelfstandig bestaan , maar
beiden hebben een oorsprong en groote verwantschap.
Bij niemand blijkt het duidelijker , dan bij Macaulay.
De tekortkomingen van den schrijver zijn ethische gebreken.
Of met andere woorden : gegeven zijn ethos , het geheel
van zijn inborst , moest hij als schrijver missen wat hij
mist. Het kan hem , die nadenkt, tegenover Macaulay
angstig te moede worden : hoevele gaven en deugden kan
men bezitten, en toch behooren tot de Filistijnen !

EENE AANPRIJZING VAN DE
TOONEELSCHOOL.

Bij de opening van deze 13de algemeene vergadering
van het Nederlandsch Tooneelverbond wilt gij mij wel vergunnen enkele punten te bespreken, waarop met het oog
op de belangen, die door onze vereeniging worden behartigd, de aandacht meer bijzonder verdient te worden
gericht. Maar vooraf een woord vanwege het Hoofdbestuur
van uw verbond aan de onderscheidene afdeelingen, inzonderheid aan die welke, om zoo te spreken , zonder
eenige vergoeding hare belangstelling voortdurend betoonen. Amsterdam , Rotterdam , Den Haag plukken geregeld
vruchten van de werkzaamheid van het verbond. Er zijn
vele andere afdeelingen, te ver van die middelpunten
gelegen, die van die vruchten weinig of in het geheel
niets kunnen zien. Niettemin gaan zij voort met ons te
steunen. Het Tijdschrift nu niet medegerekend, ofschoon
wij zeker hier allerminst vergeten wat het aan den ijver
en de onbaatzuchtigheid van zijn Redakteur is verschuldigd , aan Wiens goede zorgen wij hier onzen oprechten
dank betuigen , is er geen uiterlijk voordeel aan het lidmaatschap voor de afdeelingen verbonden. Hare voort-
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durende deelneming en medewerking stellen wij daarom
op te hooger prijs. Zij moge ons bij toeneming verzekerd
blijven bij onzen nuttigen, ja onontbeerlijken arbeid.
Want ik ben nog altijd overtuigd, dat onze arbeid zoo
verdient genoemd te worden. Bezat ik die overtuiging
niet, ik zou zeker de plaats niet innemen, die ik thans
reeds voor de zooveelste maal de eer heb in uw midden
te vervullen. Onze arbeid is nuttig en onontbeerlijk , hoofdzakelijk, indien niet alleen, omdat, dank zij dien arbeid,
de Tooneelschool bestaat en is wat zij is.
De belangstelling in die school is gelukkig in ons vaderland nog niet verflauwd. Die belangstelling openbaart zich
ook in de kritiek die haar mag te beurt vallen en waarvoor wij ons bij voortduring aanbevolen houden. Men
kan in de dagbladen, in hoofdartikels, in feuilletons aan
het Tooneel gewijd, in verslagen van de vergaderingen
der afdeelingen allerlei beoordeelingen lezen, die ons
inlichten omtrent hetgeen men van onze inrichting denkt.
In die beoordeelingen bewonder ik vooral de gaaf der
intultie, waarover de beoordeelaars blijkbaar beschikken.
Want terwijl het ons aan kritiek niet ontbreekt, is mij
in al de jaren, waarin ik de eer had aan het hoofd van
de kommissie van Toezicht over die school te staan, niet
gebleken, dat zij, die in het openbaar over die school
hun gevoelen kenbaar maken, werkelijk, ik zeg niet dikwerf, maar zelfs eenmaal onze Inrichting hebben bezocht.
Wanneer gewone stervelingen een school bij herhaling
moeten zien werken, om te weten of zij aan haar doel
beantwoordt, is het des te bewonderenswaardiger, dat er
in ons vaderland mannen worden gevonden, die deze
voor anderen onmisbare voorbereiding kunnen missen en
zich in staat gevoelen hunne landgenooten in te lichten
omtrent een onderwijs, dat zij nooit hebben bijgewoond.
Wij moeten aannemen, dat hun snelle en juiste blik
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genoeg heeft aan het programma der Tooneelschool, want
dit programma moet inderdaad de eenige grondslag zijn
van hun oordeel. Maar is die grondslag voldoende? Ik
voor mij erken gaarne aan zulk een programma in de
verte niet genoeg te hebben. Alles schijnt mij of te hangen
van de wijze waarop zulk een programma wordt ten uitvoer gelegd, en hiervan zou ik zelf en zeker vele anderen
met mij ons geen rekenschap kunnen geven zonder geregeld en aandachtig de lessen bij te wonen. Als voorzitter
van de kommissie van Middelbaar Onderwijs in de hoofdstad heb ik bij herhaling de ervaring opgedaan, dat ik
om een school te kunnen beoordeelen, haar moest bezoeken, en dat niet eens, maar menigmaal. Dat anderen
dit hulpmiddel niet noodig hebben, om hunne kritiek
van de Tooneelschool te doen hooren, bewijst zeker, dat
de gaven der menschen verschillend zijn.
De Tooneelschool zelve mag er zich evenwel niet over
beklagen. Een kritiek zou al volkomen ongegrond moeten
zijn, wanneer onze school er niet op eenigerlei wijze haar
voordeel mee kon doen. Zij, die de belangen van een
school behartigen, kunnen niet anders dan dagelijks meer
in het bewustzijn leven van de groote moeielijkheden , aan
de leiding van een school verbonden, van het hoogst
ingewikkelde der vragen, die zich bij het nadenken over
die leiding telkens voordoen. Hoe de schoolmeesters van
den goeden ouden tijd het hebben aangelegd, om de
pedanterie te bezitten, waarvan men hen heeft beschuldigd, is mij inderdaad een raadsel, want niets schijnt
meer geschikt om den mensch van alle waanwijsheid te
genezen, dan op eenigerlei wijs de verantwoordelijkheid
te dragen van een school. Dan toch wordt men telkens
herinnerd aan eigen kortzichtigheid, aan de beperktheid
van eigen vermogen, hetgeen van zelf tot nederigheid en
bescheidenheid stemt.
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Dit is waar ten aanzien van elke school , maar bovenal
ten aanzien van een Tooneelschool. Voor de meeste andere
scholen bestaat een zekere overlevering , die men althans
beginnen kan met te volgen. Toen wij een aanvang
maakten met onze Tooneelschool, was zulk een overlevering niet aanwezig. Met de meest doeltreffende in
richting van andere scholen hebben pedagogen zich reeds
beziggehouden. Mij is daarentegen geen pedagoog bekend,
die omtrent de inrichting van een Tooneelschool voor
schriften heeft gegeven. Met die school zette men den
voet op een nagenoeg geheel onbekend gebied.
Het buitenland had zeer zeker zijn konservatorien,
maar niemand gelooft, dat men ze eenvoudig kon nabootsen. Er is een zeer in het oog vallende reden die dit
verhindert.
Hoe moet een Tooneelschool worden ingericht? Op die
vraag is geen antwoord te geven. In dien vorm is de
vraag voor beantwoording volstrekt onvatbaar. De vraag
moet voor ons luiden , hoe men een nederlandsche Tooneelschool heeft in te richten. Wanneer die inrichting inderdaad praktisch zal zijn, moet zij geschikt wezen voor de
Nederlanders die haar bezoeken. Eer ik weet welke gewoonlijk die Nederlanders zijn uit welken stand in de
maatschappij zij voortkomen; in welk een mate van kennis
en beschaving zij zich reeds verheugen, kan ik, zonder
blijk te geven van groot onverstand, onmogelijk zeggen
wat een nederlandsche Tooneelschool behoort te zijn.
Ik wil eens aannemen , dat zich elk jaar aanmelden een
tiental jongelieden uit den beschaafden stand. Zij hebben,
neem ik verder aan, den leeftijd van achttien of twintig
jaar bereikt; bevinden zich in het bezit van al de kundigheden , welker bezit men bij hen mag onderstellen
spreken hun vier talen hebben de voornaamste werken
der buitenlandsche schrijvers gelezen en weten er hun
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oordeel over uit te brengen. Deze jongelieden gevoelen
een onweerstaanbare roeping voor het Tooneel en vragen
ons om eenige opleiding. wanneer ik hen nu in de nederlandsche , fransche, duitsche, of engelsche spraakkunst
onderwees ; wanneer ik hun de eerste elementen der
aardrijkskunde mededeelde , zou ik mij vrij onverstandig
gedragen. Niemand spreekt het tegen.
Maar stellen wij nu eens juist het omgekeerde geval.
De jongelieden die zich aanmelden , neem ik aan , hebben
geen beschaafde opvoeding genoten , zijn niet uit beschaafde kringen afkomstig. Van de spraakkunsten hebben
zij nauwelijks eenig begrip. Hun dialekt hebben zij nog
niet afgelegd. Met de rekenkunde liggen zij nog overhoop ,
en aardrijkskunde en geschiedenis hebben voor hen
mysterièn , die een goed scholier van het lager onderwijs
doen glimlachen. Uit dezen stand, — ik spreek nog altijd
onderstellenderwijs , — en daaruit alleen komen de jongelieden , die zich voor de Tooneelschool aanmelden. Nu
geef ik hun onderricht in de hoogere Esthetiek. Ik vertolk
voor hen de schoonheden van Shakespeare. Ik laat mij
in hunne tegenwoordigheid tot geestdrift vervoeren bij de
behandeling van Goethe of Schiller. Zou ik mij nu veel
verstandiger hebben gedragen dan in het zooeven onderstelde geval?
Op de vraag : wat is het ideaal van een Tooneelschool ,
is derhalve geen antwoord te geven. Over zulk een ideaal
kan men zeer belangrijke beschouwingen maken, uitstekend tijdverdrijf inzonderheid voor hen, die geen
Tooneelschool te besturen hebben. Deze laatsten kunnen
hun tijd nuttiger besteden door na te denken over hetgeen
een bepaalde Tooneelschool in een bepaald land en in een
gegeven tijd behoort te zijn.
Terwijl wij dus het ontwerpen van een afgetrokken
ideaal aan hen overlaten , die smaak vinden in bespiegeling,
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zal het niet ondienstig zijn hier onze Tooneelschool nader
te kenschetsen. Ik behoef dat niet te doen voor u, M. H.,
maar ik wensch het te doen als uw orgaan in dit oogenblik
tegenover hen, die nog voor onze Tooneelschool moeten
gewonnen worden. Van onze Tooneelschool mag ik
spreken. Zij is ons aller werk. Zij is het kind der algemeene vergadering van ons verbond, in dien zin, dat,
zoo dikwerf wij de algemeene vergadering hielden , wij te
zamen, inzonderheid bij gelegenheid van de begrooting ,
telkens punt voor punt hebben besproken hoe onze school
behoorde te worden ingericht. Was het u, M. H., volkomen
bekend in 1878, toen ik de eer had voor het eerst als uw
voorzitter op te treden? Wisten wij destijds in alien deele
wat wij wilden? Ik beken gaarne het niet terstond geweten te hebben , maar het te hebben geleerd door de
ervaring door de kennismaking met de werkelijk bestaande behoeften , en niet het minst door de opmerkingen
die ik hier jaar op jaar van u mocht vernemen en die
aan de kommissie van Toezicht een zoo welkome aanleiding gaven om hare denkbeelden of te ronden, ze voor
haarzelf tot helderheid te brengen en hare overtuiging
omtrent de juistheid dier denkbeelden hechter te maken.
Niet vergeefs zijn die jaren voorbijgegaan. Wij , Nederlandsch Tooneelverbond, wij weten thans wat wij willen
wij weten het vooral sedert het ons mocht gelukken in
onzen zoo gewaardeerden vriend, den heer S. J. Bouberg
Wilson , een Direkteur te vinden, die zich van te voren
reeds in het algemeen met onze opvatting kon vereenigen,
maar die door de wijze, waarop hij Naar uitwerkte, hare
juistheid aan het licht heeft gebracht.
Wat willen wij dan? Gaan wij het zoo kort mogelijk
na! Wij willen in de allereerste plaats , dat onze Tooneelschool zij een s c h o o 1. Wat men op die school zal
leeren, bespreek ik hier niet, maar vestig vooral de aandacht
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op dit eerie : Onze inrichting is een schoo 1. Omdat zij
een school is , verdient zij de belangstelling van alle
ernstige mannen. In iedere school, ingericht niet uit
baatzucht, niet zonder gemoedelijk en aanhoudend overleg, belichaamt zich een gedachte, en een van de edelsten,
een van de vruchtbaarsten, omdat aan Naar ontstaan
verstand en hart gelijk aandeel hebben : de gedachte, dat
de mensch in den medemensch iets goeds kan vormen ,
ontwikkelen , aankweeken. Elke school, die op een
ernstigen grondslag rust , is in mijn oog een heiligdom ,
want elke school van dien aard is de kweekplaats van
het betere in den mensch. Het middel, daar gebezigd ,
moogt gij mijnentwege noemen onderwijs of opvoeding :
die woorden hebben voor mij dezelfde beteekenis. leder
goed onderwijs is opvoedend ; iedere opvoeding is onderwijzend.
Waarom spreekt men dan van gemoedsbezwaren , die
zich tegen onze inrichting verheffen ? Achtenswaardige
leden der Tweede Kamer verklaren zich zelfs tegen een
provinciale begrooting, omdat deze begrooting een subsidie
bevat aan onze Tooneelschool. Ik heb het met leedwezen
gezien , vooral omdat ik nauwlijks kan gelooven , dat zij
die gemoedsbezwaren ten aanzien van onze inrichting
koesteren en wij niet tot eenstemmigheid zouden kunnen
geraken , indien wij maar eens werkelijk hun aandacht
konden bepalen bij de volgende overweging :
De toestand, die onze belangstelling heeft gewekt, is
deze : Jongelieden van dertien tot achttien jaren, die in
den regel geen toonbeelden zijn van hetgeen het lager
onderwijs vermag, daar zij van het lager onderwijs op
onvoldoende wijze gebruik hebben gemaakt ; jongelieden
van dertien tot achttien jaren, die volstrekt niet alien een
eigen familieleven kennen en die den weldadigen invloed
Nan het huisgezin dus niet kunnen ondervinden , worden
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door de eene of andere omstandigheid er toe gebracht om de
loopbaan van tooneelspeler te kiezen. Welke weg staat
hun open ? Zij worden de regimentskinderen van een
gezelschap, betreden in hoogst ongeschikte rollen terstond
de planken en moeten zich daar verder redden. Daar
wordt de strijd des levens voor hen geopend. Hoevelen ,
of liever hoe weinigen , komen er als overwinnaren uit
te voorschijn ! De meesten blijven middelmatig , indien
niet beneden het middelmatige.
Is het nu, zou ik aan hen die gemoedsbezwaren koesteren willen toeroepen , is het nu zulk een onvergeeflijk
kwaad , dat wij ons het lot van die jongelieden van dertien tot zestien en achttien jaar aantrekken , en tot hen
zeggen : Kinderen , gij hebt een loopbaan gekozen vol gevaren en teleurstellingen ; een loopbaan, waarin gij geheel
kunt mislukken ; een loopbaan , waarin gij als kunstenaars
kunt slagen en als zedelijke wezens ondergaan , welke
ondergang door dien triumf niet wordt vergoed. Nu gij
eens die loopbaan gekozen hebt, ziet, nu stellen wij een
gebouw voor u open. Daar wordt gij met belangstellende
liefde ontvangen. Daar kunt gij een huiselijk leven vinden
onder de moederlijke zorgen van een edele vrouw. Daar
kunt gij een weldoordachte opleiding vinden onder het
vriendelijk oog van een man, die pedagoog is in merg
en gebeente. Daar zal men u niet maken tot DanaIdenvaten van geleerdheid , maar men zal u bijbrengen die
kundigheden , die uw geest en uw hart kunnen vormen.
Daar zult gij van mannen en vrouwen , die gij kunt
liefhebben en achten, leeren een beschaafde voordracht,
een juiste en aangename uitspraak, gemakkelijkheid in
het lezen en spreken van een drietal vreemde talen. Van
beproefde onderwijzers zult gij daar, naar een methode vol
geest en leven, ingewijd worden in allerlei zaken die uw
verstandelij ken gezichtseinder zullen uitbreiden. En wanneer
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gij dan eenige jaren in die inrichting hebt vertoefd, zult gij
zijn wat? Volleerde tooneelspelers? Neen! Kunstenaren en
kunstenaressen? Neen. Genie8n wellicht? Nog eens: neen.
Wat dan? Gij zult kunnen wezen wat uitnemender is
dan dat alles : menschen , die een ernstige opvatting
hebben leeren vormen van hun levenstaak; menschen
die hebben leeren beseffen, dat er gearbeid, nagedacht
behoort te worden, ja nog meer : dat uit 's menschen
binnenste voort moet komen al wat den mensch zulk een
welslagen in het leven verzekert, dat inderdaad begeerlijk
mag heeten.
Dus een van beide : of jongelieden van dertien tot
achttien jaar,, die de loopbaan van den tooneelspeler
hebben gekozen , overgelaten aan allerlei toevallige
invloeden, die van de duizend keeren een enkelen keer
hoogst gunstig werken ; Of hen vriendelijk opgenomen
in een inrichting, en gedurende beslissende jaren gebracht
in een atmosfeer van liefde, van ernst, van werkzaamheid ;
in een atmosfeer, waar ook tot de mannen en vrouwen ,
die, gelijk het heet, op de planken hun leven zullen
doorbrengen, het besef moet doordringen, dat zij in het
groote maatschappelijke leven een taak hebben te vervullen , waarvoor een flink hoofd en een edel en rein
hart onmisbare voorwaarden zijn.
Deze en elke aanprijzing van de Tooneelschool is echter
onvoldoende. De eenige ware aanprijzing van onze
inrichting moet geleverd worden door hare kweekelingen ,
als zij in het tooneelleven zullen zijn opgetreden. Ook
hier mag men 'evenwel niet te spoedig vruchten willen
zien. En vooral: onze inrichting kan niet alles doen.
Wij rekenen op de medewerking van het gansche gilde
der tooneelspelers. De tooneelspelers kunnen tot de opleiding van hunne toekomstige kunstbroeders veel, zeer
veel bijdragen , wanneer zij doen wat in hun vermogep
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is om hun stand te verheffen. De stand van den tooneelspeler is heden ten dage in eere , en het hangt van hem
af, voornamelijk, misschien alleen van hem, of die stand
ook tenslotte in achting zal zijn. Men verwijt dien stand
een zekere lichtzinnigheid , indien niet meer : indien niet
zedeloosheid. Is dit verwijt gegrond? Ik kan die vraag
niet beantwoorden, want ik ben met het bijzonder leven
onzer artisten volkomen onbekend , gelijk zij met het mijne.
Maar dat ten hunnen aanzien een ongunstige openbare
meening heerscht, is reeds genoeg en men moet dit niet
langer kunnen zeggen. Zoo het verwijt gegrond is , moet
tot de oorzaak van de bestaande zedeloosheid opgeklommen
worden.
Die oorzaak moet gelegen zijn in het verschijnsel, dat
wij alien kunnen waarnemen : de artist van het tooneel
beschouwt zich al te zeer als een afzonderlijk wezen in
de maatschappij. Tegen zulk een beschouwing is op den
duur niemands zedelijkheid bestand. De zedelijke mensch
is , wat hij ook verder zijn moge, in de allereerste plaats
ie rnand, die zich in alle eenvoudigheid een lid gevoelt
het groot geheel, en niet een wezen boven of beneden
medemenschen. Onze nederlandsche artisten zullen
deze opmerking willen ten goede houden en er een
vijs van achting voor hen in willen zien , wanneer ik
toeroep : De toekomst der Tooneelschool is voor een
root deel in uwe handen. Weest gij , wat gij behoort te
:ijn, wanneer het ernstig en gemoedelijk Nederland op
len duur met opgewektheid en zonder blozen zal kunnen
iedewerken , om mannen en vrouwen op te leiden tot
et waardig deelgenootschap aan uw stand !
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Kunst en wetenschap in hare onderlinge betrekking is
de stof, die ik althans van een paar zijden wensch toe
te lichten in deze oogenblikken, die uwe aandacht mij
wil schenken. Het is eene stof, waarover een ieder al
meer dan eens heeft nagedacht. Wanneer mijne denkbeelden u niet in alle opzichten mochten behagen, kan
dus mijn onderwerp allicht het voordeel hebben van uwe
eigene denkbeelden u weder eens voor den geest te
roepen.
Dat de betrekking tusschen kunst en wetenschap elk
eene zekere mate van belangstelling inboezemt, ligt waarschijnlijk ook aan deze tegenstrijdigheid: kunst en wetenschap zijn ons beiden even onontbeerlijk, maar staan in
verband met vermogens van onzen geest, die het niet
altijd licht valt, met denzelfden ernst en gelijktijdig te
ontwikkelen. Elk onzer heeft kunst en wetenschap lief,
maar heeft daarbij misschien wel eens het gevoel, dat
deze dubbele liefde eene soort van bigamie is. Sommigen
drukt dit gevoel, en zij voorzien de noodzakelijkheid eener
keuze. Anderen zijn stoutmoediger, nemen onder elken
arm eene der twee geliefden en wandelen op die wijs het
leven door, zonder daarbij evenwel altijd innerlijke rust
te vinden.
Om deze en andere redenen kan mijn onderwerp niet
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worden genoemd, zonder in onzen geest allerlei vragen
wakker te roepen; vragen, aan Welker overweging wij ons
niet zullen onttrekken.
Wanneer men de openbare meening raadpleegt buiten
den kring van de beoefenaren der wetenschap, schijnt de
betrekking tusschen kunst en wetenschap niet zeer innig.
Men vereenigt wetenschap en kunst geenszins in eene
gelijke, in eenzelfde liefde, en beschouwt ze dus blijkbaar
niet als twee middelen tot een doel, als twee wagensporen
langs een weg. Men scheidt ze van elkander af; men stelt
ze tegenover elkander, heeft voor de eene, voor de kunst,
eene voorkeur ten nadeele van de andere. Ik noodig u
uit, bij dit verschijnsel eenige oogenblikken stil te staan.
De wetenschap, die naar het onveranderlijke streeft, is
juist daarom, zoolang zij haar doel niet bereikt, zelve
aan veel verandering onderhevig. De wetenschap was
eene andere in de Middeleeuwen, eene andere in de Renaissance; zij is eene andere in onze eeuw. De verandering, die de wetenschap in onze eeuw moest ondergaan,
heeft niet gestrekt, om haar buiten den kring van hare
beoefenaren meer bemind te maken. Aan die dalende
beweging van de populariteit der wetenschap beantwoordt
eene omgekeerde, eene stijgende beweging van de populariteit der kunst.
De kunst is in de algemeene schatting gerezen. De eerrang is thans voor hare vertegenwoordigers, neen: hare
priesters. Plaats voor den kunstenaar, neen: den artist.
Plaats voor hem in de dagbla den, in het maatschappelijk
leven, in onzen beschikbaren tijd. De week heeft geene
avonden genoeg, om ons al de sterren te laten bewonderen. Hem , die zich ook slechts op eerbiedigen afstand
houdt van het koor der bewonderaren, lezen moraliseerende dagbladen gaarne en nadrukkelijk de les. De mensch
der negentiende eeuw kan zich veel ontzeggen: zelfs het
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ongestoord genot van oorspronkelijke gedachte en verstandige taal, indien de woestenij van den geest slechts
aanhoudend besproeid wordt door plasregens van muziek.
De mensch der negentiende eeuw verheft zich boven
allerlei wijsgeerige en theologische partijen, wier geschermutsel zijne verlichting grootmoedig overlaat aan de onverdraagzaamheid van het voorgeslacht, om den tijdgenoot
te dwingen tot beslist partijkiezen tusschen kunstenaars
en kunstscholen, ja, onderdeelen van kunstscholen. Men
telt, naar ik verneem, reeds vier sekten van Wagnerianen.
De bedeeling der kunst is aangebroken : hare herauten
bereiden haar den weg. Geene overbodige moeite, want
hare teenen blijven gevoelig.
Treedt men de wetenschap met gelijke geestdrift te
gemoet? Uit den aard der zaak is dit en onmogelijk en
onnoodig. Geene geestdrift, zoo men wil, maar achting
voor de wetenschap! Zij is er ongetwijfeld. Evenwel,
daarnaast een zekere ongerustheid, een zekere argwaan.
Ik hoor dikwerf aan de wetenschap minder vriendelijke
namen geven. De strenge, de koude, de ongevoelige
wetenschap wordt gemeden. Mag ik geheel openhartig
zijn? Het is de ongeloovige wetenschap, die velen op
een afstand houdt. Men verdenkt haar van tot ongeloof
te moeten leiden.
Ik meen hier den vinger op de wond te leggen. De
ironie van daar even mag geen misverstand wekken ten
aanzien van de stemming, waarin ik de kunst meer en
meer het troetelkind zie worden van den tegenwoordigen
tijd. Ik zie daarin geene mode, willekeur of voorbijgaande
opwinding, maar een verschijnsel, dat onze eeuw kenteekent. Vergeeft mij, zoo het volgende u in de ooren
klinkt als eene paradox; de tijd is te kort voor bewijzen.
Onze eeuw vraagt meer dan eenige andere om gemoed,
om warmte en verheffing. De kunst bevredigt dat ver-
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langen en vandaar hare toenemende populariteit. De een
gevoelt het met bewustheid, de ander instinctmatig ; alien
beseffen , dat bij de kunst te vinden is, wat de mensch
onzer eeuw zijn eigenlijk leven acht. Tot haar richt zich
de eigen ziel van het thans levend geslacht , die rust,
troost , laafnis vindt bij haar. Mode en dilettantisme
oefenen mede invloed : het zij zoo. Dieper ligt de oorzaak
van het kenmerk , dat onze eeuw van de achttiende
onderscheidt , die meer licht dan warmte vroeg.
Is het volgende niet opmerkenswaardig en pleitende
voor mijne stelling ?
Onder alle kunsten is de muziek in onzen tijd de innigst
vereer de. Bouw en beeldhouwkunst waren het charisma
der Oudheid , schilderkunst dat der Renaissance van de
veertiende tot en met de zeventiende eeuw. In denzelfden
zin is muziek de kunst der negentiende eeuw. De muziek
heeft thans hare regeimatige opvolging van meesters ;
heeft scholen en stijlen ; breidt haar gebied uit ; zoekt
nieuwe wegen , nieuwe vormen ; heeft eene mate van
oorspronkelijkheid, gelijk heden aan geene andere kunst
ten deel valt; bovenal, — en daarom is het ons hier te
doen — vindt den diepsten weerklank bij het grootste
aantal.
Waarom juist zij , indien niet eene behoefte van het
gemoed de tegenwoordige populariteit der kunst moet
verklaren? Onze eeuw heeft haar noodig, die taal der
muziek, die, terwij1 er zooveel te zeggen valt, zooveel te
zeggen weet; die, terwip alle woorden aanleiding geven
tot kritiek, geene woorden behoeft ; die taal, die logisch
is als weinigen , maar al hare logika verbergt gelijk een
schoon lichaam zijn geraamte ; de taal van den weemoed ,
de liefde en den dans ; de taal van het volkslied en
den psalm.
De nadruk , waarmede in onze eeuw het gemoed zich
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doet hooren, wordt voor ons versterkt, zoodra wij letter
op de andere zijde van hetzelfde verschijnsel. Ik bedoel
de ontnuchtering, die de wetenschap heeft moeten bereiden.
Een vorig geslacht verwachtte van de wetenschap , wat
geen verstandige thans meer van haar verwacht. Voor
sommige tijden is de wetenschap geweest een stel van
onfeilbare leeringen , dat op den katheder werd °vergedragen aan geduldige toehoorders : de wetenschap was
een diktaat. Voor andere tijden is de wetenschap geweest
de poging tot eindelijke verklaring niet van raadselen,,
maar van het wereldraadsel; hare toekomst was het begrijpen van het waarom van het groot geheel. Die tijden
zijn voorbij. Noch een diktaat, dat alle wijsheid schenkt
als een voortaan onvervreemdbaar goed noch eene
toover-formule, die den sluier of doet vallen van het
beeld van Sals, is de wetenschap voor ons, naar hare
methode : onderzoek, nooit gesloten onderzoek; naar haar
einddoel: herleiding van de verscheidenheid der dingen
tot hunne identiteit uit een gegeven oogpunt. Zoolang de
wetenschap een diktaat was, gaf zij rust; zoolang zij eene
verklaring van het wereldraadsel wilde zijn, beloofde zij
rust. Rusteloos onderzoek is er voor in de plaats getreden
en de eenige vrucht, die van dat onderzoek mag worden
verwacht, het terugbrengen van het onbekende tot het
reeds bekende, terwijl dat bekende zelf in zijne laatste
oorzaak mag worden gesproken, en de wetenschap zich
in geen geval om die vraag bekommert.
Immers beperkt zich thans de wetenschap tot het eindige
het natuurlijke , en zij acht zich in haar bestaan bedreigd,
zoodra men het bovennatuurlijke wil trekken in haar
kring, niet omdat zij het bovennatuurlijke ontkent, zij
heeft er geene gegevens toe, maar omdat het bovennatuurlijke zich niet kan onderwerpen aan die herleiding
van de verscheidenheid tot de identiteit, van het onbekende
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tot het bekende; eene herleiding, die de wetenschap nu
eens als hare eigenlijke taak beschouwt. Van het behoud
van arbeidsvermogen, om slechts dit eene te noemen,
kan Beene sprake meer zijn, zoodra op een gegeven
oogenblik kracht zou kunnen toevloeien uit eene bovennatuurlijke orde.
Maar het voornaamste , dat de minder gunstige stemming
ten aanzien der wetenschap verklaren moet, wend nog
niet gezegd. De diepere oorzaak ligt in de omstandigheid,
dat de wetenschap, door al wat gebeurt, terug te brengen
tot de werking van onverbrekelijke wetten, van eene
ijzeren noodzakelijkheid, de menschelijke persoonlijkheid
schijnt te bedreigen. Tegenover die wetenschap wil men
handhaven, niet zoozeer het recht, om de dingen naar
eigen gewaarwording te beoordeelen: — de ervaring heeft
de meesten reeds geleerd, hoe zelden dat recht met vrucht
kan worden geoefend, — maar men wil handhaven het
bestaan zelf der persoonlijkheid en met haar 's menschen
eigenlijk leven. Dat leven toch, zoo spreekt men, is niet
een werktuigelijk verloop van elkander noodwendig opvolgende verschijnselen, het is vrijheid, handelen uit
eigen beweging: aandrift of keus. Leven is niet: een der
tallooze punten zijn van eene lijn, waarvan de richting
onafhankelijk van onszelf is gegeven en waarvan de aanyang ons dan ook geheel ontsnapt; leven is zichzelf tot
uitgangspunt, zelf, althans binnen den kring van het
eindige, zelf eene bron zijn, waaruit krachtig en frisch
opwelt al wat aan ons bestaan waarde geeft. Leven is
zelfbepaling krachtens de koninklijke oppermacht van
eene persoonlijkheid, die haar wezen afleidt, niet uit een
groot geheel van eindige dingen, maar onmiddellijk uit
de bron van alle leven, Welke bron dan ook juist daarom
als het hoogste persoonlijke wezen wordt gedacht en
aangebeden.
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Wat, vragen velen met ontroering, wat wordt er van de
menschelijke persoonlijkheid, wanneer de wetenschap der
negentiende eeuw , nu juist niet in deze of gene van hare bijzondere leeringen, maar in haar eigenlijk beginsel gehuldigd
wordt? Huldig dat beginsel en eerlang zal voor alien het
heelal een onmetelijk mechanisme zijn. Niets , of het
vindt in dat mechanisme zijne plaats. Niets , of het
beantwoordt aan eene wet; niets , of het is en is, zooals
het is , omdat een ander zijn , een andere bestaansvorm
voorafging. Zulk een heelal doet den mensch huiveren.
Een gematigd bijgeloof schijnt hem verkieslijk boven deze
verlichting. Wie van den boom dezer kennis eet, sterft
to dien dage ; immers ziet hij , wanneer hij doorzicht genoeg
heeft, in het eigen oogenblik alles beroofd van kleur en
geur en het edelste in den mensch zijne bestaansreden
verliezen. Wanneer alles volstrekt noodzakelijk is en
ontstaat naar eene vaste wet, dan, meent men, wordt
bewondering nalveteit evengoed als verontwaardiging, de
liefde kinderachtig, even kinderachtig als de haat.
Geestdrift kan dan nog slechts de gezellin der onkunde
blijven. Niet eerder zal die onkunde geweken zijn voor
kennis, of hetgeen oorspronkelijk bijzondere aandoeningen
wekte, zal in ons oog volkomen natuurlijk zijn en in
zoover volkomen gewoon !
Van dit een en ander geeft misschien niet elk, die de
wetenschap vreest, zich altijd duidelijk rekenschap. Maar
men beseft instinktmatig, waar het op uit moet loopen.
Men beeft terug voor een toestand van beschaving, — zoo
(zegt men) dit nog beschaving heeten kan — een toestand,
waarin geen Kant meer van vrijheid kan getuigen , geen
Schiller meer zingen kan : « Und Ein Gott, ein heiliger
Wille lebt. »
Met zulke teedere belangen hangt de populariteit der
kunst en de betrekkelijke impopulariteit der wetenschap
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samen. Wij weten nu, waarom de eerste bemind, de
tweede hoogstens geeerbiedigd wordt in vele kringen.
Wij, vrienden van het hooger onderwijs , hebben met
dezen staat van zaken geen vrede, vooral omdat wij niet
volkomen zeker zijn, dat het hierbij zal blijven. De
populariteit der wetenschap zou nog sterker kunnen dalen;
dalen tot het peil van onverschilligheid ; wie weet?
misschien nog verder: tot dat van eene vijandige gezindheid.
Kunnen wij de twintigste eeuw zonder de minste bezorgdheid te gemoet zien? Ik let hierbij ook op de soort
van ingenomenheid met de wetenschap, die nog veelal
wordt aangetroffen. Die ingenomenheid is dikwerf slechts
de nawerking van de opvatting der wetenschap , gelijk
de achttiende eeuw haar bezat, toen de wetenschap nog
de mythologische gedaante was: eene vrouw met eene
toorts in de hand; het bijgeloof vluchtte voor haar uit ;
nevelen weken ; ketenen en blinddoeken vielen af. Men
begroette de Epifanie der Rede.
Wanneer ook die rhetoriek eens bij alien ineen zal zijn
gezonken ; wanneer, als zinnebeeld, de vrouw met de
toorts plaats zal hebben gemaakt voor den man, met
mikroskoop en skalpel of, nog minder dichterlijk, met
het lorgnet gewapend , omdat de oogen ondersteld worden,
al zooveel getuurd en gelezen en vergeleken te hebben ,
— wat dan? Welke betoovering zal dan de wetenschap
overhouden voor hen , die de dingen , om ze te kunnen
blijven lief hebben , niet moeten zien , zooals zij zijn?
Waarmede zal zij Tokken en boeien? De tegenwoordige
wetenschap is eenvoudig ; koelbloedig ; handelt niet lichtvaardig ; denkt gedurig kwaad, omdat zij reeds aan veel
misleiding heeft blootgestaan ; zij ontdekt alle dingen ;
zij ontleedt alle dingen ; zij ontdoet alle dingen van hunne
individueele levensvolheid om het abstrakte te vinden
en tot eenige werkelijkheid te verheffen en die werkelijk-
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heid uit te drukken in formules , die verdwijnen en ten
slotte moeten of kunnen opgaan in een.
Wanneer het volkomen nuchter karakter van de wetenschappelijke werkzaamheid onzer dagen tot aller bewustzijn
zal zijn doorgedrongen, zal misschien de laatste dithyrambe
tot hare eer verstommen. En als dan staatkundige hartstochten ontwaken , die in de wetenschap eerder een
beletsel zien dan eene leidsvrouw ; als maatschappelijke
klassen zich dan op den voorgrond dringen, die van
hare eerste opvoeding geene voor de wetenschap gunstige
vooroordeelen hebben ingezogen; eindelijk, als die klassen
in verbond treden met de macht, die ik zoo even aanduidde, de macht, die zich tot taak heeft gesteld, het
voile gewicht der menschelijke persoonlijkheid in de
beschouwing van wereld en leven te doen gelden, eene
macht, die wij gewoon zijn met den naam van Geloof te
bestempelen, zal dan de twintigste eeuw aan onze kleinkinderen en achterkleinkinderen niet een staat van zaken
te aanschouwen kunnen geven, dien wij thans zelfs in
onze verbeelding niet duidelijk willen zien?
Of zal er troost liggen in de gedachte, dat wetenschap
wel altijd onmisbaar zal zijn; dat praktische behoeften ,
waarin alleen de wetenschap kan voorzien, altijd luide
genoeg zullen blijven spreken , om professioneele scholen
der wetenschap onontbeerlijk te maken? Deze levensverzekering der wetenschap , hoe betrouwbaar ook ,
voldoet ons niet. De wetenschap is vruchtbaar voor het
praktische leven, maar wie haar alleen daarom bemint,
is niet haar echte vriend. De huwelijksliefde van den
man is niet enkel waardeering van de moeder zijner
kinderen. Zijn hart hangt de vrouw aan, de geliefde
zijner jeugd. Evenzoo beminnen wij de wetenschap om
haarzelve. Juist deze gehechtheid stellen wij op den
hoogsten prijs, en op deze gehechtheid hebben wij het
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oog, als wij vragen, of de liefde tot de wetenschap gevaar loopt.
De bezorgdheid , die ik te kennen gaf, is volkomen
gegrond, wanneer namelijk de betrekking tusschen
wetenschap en kunst werkelijk is , wat zij te vaak voor
het volksbewustzijn is, eene betrekking van tweespalt.
Naar mijne innige overtuiging is zij dit evenwel niet. De
betrekkingen tusschen wetenschap en kunst zijn veelvuldig, maar nooit van vijandigen aard. De poging, orn
deze stelling, die waarschijnlijk reeds bij u alien instemming vindt, eenigszins te bevestigen, zal ons spoedig brengen
in het hart van ons onderwerp.
Ik vestig het eerst uwe aandacht op de onmiskenbare
artistieke zijde van het wetenschappelijk leven.
Laat tusschen wetenschap en kunst geene innige betrekking zijn laat men ze niet als in hetzelfde gareel
kunnen spannen, het is niet te loochenen, dat het leven
in den dienst der wetenschap voortvloeit uit en gedurig
onderhouden wordt door eene gezindheid, die men niet
anders dan eene artistieke gezindheid zal kunnen noemen.
Op geen gebied van wetenschap kan men ernstig arbeiden ,
zonder aan zijn leven een bepaalden vorm of stip te
geven zonder daarin eene innerlijke harmonie te brengen.
Hebben zij hier voldoende op gelet, die de wetenschap
dor en droog noemen? Ik wil nu niet wijzen op het
misverstand, dat hier blijkbaar in het spel is en door
eene bekende anekdote in het levendigst licht wordt
gesteld. In het gezelschap van Lafontaine werd gesproken
over den kerkvader Augustinus , waarop Lafontaine vroeg :
« Est ce que ce Saint-Augustin a autant d'esprit que
Rabelais ?» leder gevoelt het dwaze van vermaak te vragen
aan hetgeen ons geen vermaak belooft. Maar op dit misverstand wilde ik niet komen. Ik wilde vragen , of zij ,
die de wetenschap dor en droog noemen , reeds hebben
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stilgestaan bij het artistiek karakter van de gezindheid,
waardoor het leven in den dienst der wetenschap als
wordt gedragen?
Dor en droog : geeft die namen, zoo het u lust, aan de
voorwerpen van ons onderzoek; gij kunt ze nooit geven
aan. het bestaan, dat aan onderzoek is gewijd. Het leven
van den man der wetenschap ! Ik moet mij bedwingen,
als ik dit onderwerp aanroer, want ik wil zelfs den schijn
van overdrijving vermijden en niemand krenken door te
onderstellen, dat de aard van het wetenschappelijk leven
hem onbekend zou zijn. Voor hoevele lage hartstochten
is de menschelijke borst niet vaak toegankelijk ! Hier is
een hartstocht, waarover niemand heeft te blozen : de
weetgierigheid, de dorst naar kennis. Die edele hartstocht
vervult den mensch, en niet langer vervult hem zijne
kleine persoonlijkheid of de beuzelachtige wereld. Hij is
aan zichzelf onttogen. Hij leeft in hetgeen buiten hem
staat, in hetgeen zich om hem niet bekommert. Maar hij
heeft het lief; hij poogt het op allerlei wijze naderbij te
komen. Verstrooiing wordt gemeden en verspilling van
tijd en opmerkzaamheid. Zijn geest gaat op in een kracht,
en die kracht is: de hoogste ontvankelijkheid te bezitten,
om hetgeen hij in zich opnemen wil, ongestoord en zoo
volledig mogelijk op te nemen. Niet heden of morgen,
maar heden, morgen, overmorgen; al de dagen zijns levens
is hij zoekende, tastende, opmerkende, opvangende,
ondervragende met onuitputtelijk geduld. Telkens moet
hij valsche indrukken vernietigen ; vooroordeelen bij zichzelf ontwortelen ; oogen uitrukken en zich andere oogen
geven ; op meeningen terugkomen, die hij reeds liefgekregen had , of meeningen zich ontzeggen, die anders
zijne verbeelding of zijn gemoed zouden streelen. Ik wil
alles samenvatten in hetgeen ik met alle vrijmoedigheid
noem : het wetenschappelijk geweten. De heiligheid van
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het woord geweten gaat niet teloor,, door het woord wetenschappelijk eraan to paren. Ook hier is geweten afkeer
van alle willekeur ; de diepste vrees voor ontrouw jegens
zichzelf; de uiterste nauwgezetheid. Ook hier is geweten ,
wat het altijd is : toewijding; innige verknochtheid. Indien
men wist , hoeveel toewijding en verknochtheid inboezemen
kan al dat droge en dorre , waarvoor de man der wereld
de schouders ophaalt ! Zoo ik hem in eene dier stille
werkplaatsen kon binnenleiden , in zulk een 4 11 Xrig letTpElOY
waar wetenschap wordt beoefend ! De vogels zingen , de
bloemen geuren daarbuiten , de jonkheid dartelt, de lente
lacht ; hij , die daar arbeidt, weet het, en zijn hart gaat
ervoor open. Daarbuiten is de markt des levens ; daar is
goud en zilver, invloed en staatkundige macht : hij , die
daar arbeidt, kent de bekoring van het handelend leven.
Zoo ziet de zuster van liefdadigheid door het venster van
het ziekevertrek al het aanlokkelijk spel der wereld, maar
evenmin als deze laat de man der wetenschap zich aftrekken. Laten zij komen en de menigte opruien tegen
zijne hoogmoedige en waanwijze wetenschap , tegen zijne
ongeloovige wetenschap : een zachte glimlach speelt om
zijne lippen. Hoogmoedig?, zucht hij en denkt aan de
beperktheid van zijn weten; aan de duistere rede, waarin
hij tuurt, aan het dagelijks zich vermenigvuldigen van
raadselen , die zijn weg altijd meer doen gelij ken op het
pad door het woud in den nacht met het kleine licht in
de verte. Waanwijs?, zucht hij en denkt aan de traagheid
of geringe vindingrijkheid van zijn geest, aan zijne luttele
kracht tegenover het onmetelijke van de taak. Ongeloovig? Bij dit woord glimlacht hij niet langer en zucht
hij evenmin. Hij wil op dit punt zichzelf niet verantwoorden , al zou hij het vermogen. Maar wij , die hem
gadeslaan , mogen vragen : wat doet gij hem moeite aan?
Noemt gij ongeloof zooveel toewijding, zooveel ernst
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zulk een volhardend worstelen in den nacht met het
groote onbekende, dat ons zijn naam niet wil openbaren
zooveel hopen tegen hoop , zoo diepe en zoo bezielende
overtuiging , dat deze wereld niet een chaos , maar vatbaar
is, om verwerkt te worden door den menschelijken geest?
Hier is geen geloof, zegt gij. Het zij zoo : piêteit evenmin?
Twee onschuldigen — vergunt mij dit min of meer zinnebeeldig verhaal — twee onschuldigen zijn opgesloten in een
oud klooster, thans ingericht tot gevangenis; in een
vertrek, onbewoonbaar wegens de allerstrengste winterkou,
door de weinige spranken in den haard niet bedwongen.
Ginds in een hoek liggen tal van oude papieren. Een
der twee gevangenen sleept ze naar den haard, om ze
aanstonds te doen ontvlammen. De ander ontdekt intijds,
dat het handschriften zijn van waarde en — blijft liever
hevige koude lijden. Zijn lotgenoot ziet hem aan en bespot
zijne dwaasheid. Die dwaasheid is de pieteit van de wetenschap, onverklaarbaar als elke openbaring van die artistieke
liefde, waaraan Plato zijn naam voorgoed heeft verbonden.
Het is die volstrekte onbaatzuchtigheid, waarmede Plat o de
gerechtigheid wilde bemind hebben en waarmede de man
van wetenschap alles bemint, dat door zijn geest kan worden
veroverd. Die onbaatzuchtigheid, die platonische of
artistieke liefde, als blijvend kenmerk van het wetenschappelijk leven onzer eeuw, hoe spreekt zij, om slechts
dit te noemen , uit de omstandigheid, dat de immers zoo
afgetrokkene, immers zoo dorre mathematische wetenschap
bijna de wetenschap kan heeten der negentiende eeuw,
zooveel heeft die eeuw, inzonderheid de laatste helft,
voor haar verricht.
Ik kom tot de tweede betrekking tusschen wetenschap
en kunst. Ik heb het oog op den vorm der wetenschap.
De wetenschap is inhoud. De kunst geeft dien inhoud
den vorm. Wie het nauw verband tusschen inhoud en
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vorm erkent, begrijpt, wat dit zegt. Hier vindt de kunst
hare bij uitstek dankbare taak hier bewijst de kunst
diensten, waarvan de ervaring leert, dat zij juist door de
beoefenaren der niet literaire wetenschappen vaak het
diepst worden gewaardeerd en het ijverigst gezocht.
Ik moet hier nog eens tot het gebied der mathematische
wetenschap terugkeeren. Van twee gelijk bevoegden op
dit gebied kan de een ver boven den ander uitmunten
alleen door het smaakvolle van de bewijsvoering. Men
zou een belangrijk opstel kunnen schrijven over de esthetiek
der mathesis. Dit eenig voorbeeld moge volstaan , ter
afwering van alle misverstand. Iedere wetenschap verwachte van de kunst juist dezelfde diensten, die de kunst
aan de mathematische wetenschap bewijst : dus Been
opschik, geene bloemen, allerminst de gezwollen vormen
van die welbespraaktheid , die met hare galmen nooit
doet, wat alle ware kunst doen zal: den weg vinden tot
het hart. Van de kunst erlangt de wetenschap het vermogen
van te behagen. Te behagen : gij hebt goed verstaan.
Waarom zouden wij terugschrikken voor dit woord? De
afschuwelijke behaagzucht heeft het recht niet, ons de
schoonheid van het behagen te bederven en te doen
miskennen. De wetenschap verbreekt schijn , vernietigt
droombeelden, rukt vooroordeelen weg dat is hare roeping
juist daarom moet zij behagen, ons de offers die wij haar
telkens verschuldigd zijn , willig doen brengen en tot dien
einde in ons bereiken , wat alleen waarlijk offers, brengen
kan : het hart. Behagen is : des menschen binnenste
winnen behagen is doordringen , maar zonder geweld,
doordringen tot en postvatten in dat innerlijk heiligdom ,
waarin alles zetelen moet, dat wij in waarheid het onze
mogen noemen. Eene wetenschap , die dit vergeet , mag
het niet bevreemden , dat zij eene stem blijft des roependen
in de woestijn. Wetenschap wordt het liefst vergeleken
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bij licht. Maar dat de wetenschap dan licht zij in dien
verrukkelijken zin van het woord, die de voorstelling
opwekt van een dageraad, straks van een blijden lentemorgen. Dan zullen, als de bloemen naar het licht, de
kinderen der menschen zich keeren naar de wetenschap
en haar indrinken.
Ik geloof nog altijd met velen, dat wij het geheim
hiervan hebben af te zien van de besten onder de Ouden,
en wensch mij met deze bewering af te scheiden van
hen, die eene letterkundige en met name klassieke opvoeding van den geest overbodig of ook schadelijk
achten. Het geheim van de meesters onder de Ouden ware
geen geheim, wanneer het zich in een enkel woord liet
overbrengen. Maar voor een deel ligt de oplossing voor
de hand. Nooit vergeten de Ouden, dat zij zelf menschen
zijn en dat zij spreken tot menschen. Dat is de humaniteit, waarom men hen roemt. Ook de wetenschap moet
mensch worden onder menschen; zich onderscheiden
door de edele en kiesche gemeenzaamheid der Antieken,
der meesters onder hen. Stijfheid, pedanterie, behoefte
om te schitteren, het overrompelen der hersenen, het
aan de kaak stellen der onkunde, het is alles met die
edele gemeenzaamheid onbestaanbaar. Reeds begint die
wetenschap van goeden huize onder ons te wonen; eene
wetenschap, eenvoudig, gemakkelijk zich bewegende,
haarklovend noch vitlustig, die niemand overstelpen,
niemand overgolven wil, niemand uit het veld slaan, al
wint zij dagelijks veld; eene wetenschap , die gerechtvaardigd wordt van hare kinderen. Ik zie hun aantal
groeien en zich vrienden maken, telkens meer, uit een
geslacht, eerst weerhouden door lichtzinnigheid of verkeerd bestuurde gemoedelijkheid. Nu komen zij tot haar
zonder te vragen, wat zij in de hand draagt: de Summa
van Thomas Aquinas of de niet minder eerwaardige
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Institutio van Kalvijn. Zij komen de werkplaats der wetenschap binnen, de een na den ander. Laat ons, heet het,
met u arbeiden ; gij hebt handen en hoofden noodig; wij
hebben het uitnemende van uwe taak verstaan , het verhevene van uw stillen en geduldigen arbeid ; niets zal
ons van u scheiden! En als onze vader , het van te voren
bespiegelend verstand, en onze moeder, de traditie, ons
zullen zoeken en ons weder mede willen voeren, omdat
wij hen verlaten hebben , dan zullen wij tot hen zeggen :
wist gij niet, dat wij moesten zijn in de dingen dier
rijke schepping , dier ongemeten werkelijkheid zoolang verwaarloosd , thans nagespeurd met eerbiedige volharding?
Tusschen wetenschap en kunst hebben wij reeds eene
dubbele betrekking leeren kennen. Zonder mijn onderwerp
te willen uitputten , vraag ik vergunning , te besluiten met
het aanwijzen van eene derde betrekking. Zij bestaat,
naar ik mij gaarne voorstel, hierin , dat wetenschap en
kunst gelijkwaardige en dus even onmisbare middelen of
vermogens zijn , om te verwerven, wat waarlijk staat
boven wetenschap en kunst, namelijk kennis.
Onder wetenschap versta ik hier het vermogen, om
de bestaande dingen te herleiden tot abstraktien en om
betrekkingen tusschen die abstraktien te ontdekken.
Onder kunst versta ik het vermogen , om in de bestaande
dingen de idee6n te vinden, die hun karakter bepalen,
hunne bestemming aanwijzen , en die ideeèn met elkander
in overeenstemming te brengen. Onder kennis, eindelijk,
versta ik ons langs dien dubbelen weg verkregen geestelijk
eigendom.
Met andere woorden : kennis is het geestelijk bezitten
van hetgeen wij de werkelijkheid noemen. De werkelijkheid is samengesteld uit twee ongelijksoortige bestanddeelen : identiteit en verscheidenheid. Om die ongelijksoortige werkelijkheid in ons op te nemen , hebben wij
13
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twee organen. Door het eene vinden wij de formule der
dingen, door het andere de idee of het type der dingen.
Door het eene beheerschen wij de werkelijkheid in dien
zin, dat wij haar dienstbaar maken aan onze verstandelijke en in engeren zin praktische behoeften; door het
andere beheerschen wij de wereld in dien zin, dat wij
haar dienstbaar maken aan de behoeften, die wij koesteren
als zedelijke wezens, zedelijk hier genomen in den
ruimsten zin.
Deze twee organen: wetenschap en kunst, zijn beide
werkingen van ons zenuwstelsel; eene werking, die in het
eene geval niet geschiedt dan door de zintuigen, d. i. door
deelen van ons zenuwstelsel, die, gelijk de kunstterm
heet, eene specifieke energie hebben; eene werking, die
in het andere geval niet altijd aan de zintuigen is gebonden, maar plaats kan hebben door ons zenuwstelsel
in zijn geheel, of liever als onverdeeld vermogen gedacht.
Door deze verschillende werkingen ontstaan verschillende
voorstellingen; die der eerste reeks zijn bouwstoffen der
wetenschap, want zij blijken herleidbaar tot abstraktien,
die der tweede reeks zijn bouwstoffen der kunst, want
zij blijken omzetbaar in ideeen. Beide: abstraktien en
ideeen, vinden ten slotte het waarmerk van hare bruikbaarheid in hare altijd toenemende katholiciteit; in de
omstandigheid, dat zij blijken opgenomen to kunnen
worden: de abstraktien in elks verstand, de ideeen in
elks gemoedsleven.
De mensch, die door wetenschap tot kennis komt, is
niet geheel en al dezelfde als de mensch, die kennis verwerft door kunst. De eerste is de individueele en zelfbewuste mensch; de tweede, de mensch als kind van een
bepaald ras, het bewustzijn van welk ras 's menschen
persoonlijk bewustzijn geheel of gedeeltelijk vervangt. De
mensch, die door kunst tot kennis komt, werkt niet door
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onderzoek, maar door intultie. Hij besluit niet, hij
aanschouwt; hij gaat niet induktief te werk, om straks te
bewijzen , wat hij voor juist houdt; hij vindt, hij ontdekt, om straks zijn inzicht anderen te openbaren. Veel,
veel minder dan de mensch der wetenschap kent hij
eigen weg of doel ; hij is meer lijdelijk , wordt gedreven
door eene zekere inspiratie en moet, eer hij anderen tot
discipelen maakt, beginnen met zijn eigen discipel te zijn,
dat is voor zichzelf tot helderheid brengen , detailleeren
hetgeen hij als geheel heeft beseft of vermoed.
Het volstrekt ongelijksoortige van de beide groote
middelen, om tot kennis te geraken , is voor vele geesten
een beletsel, om het volstrekt gelijkwaardige van deze
beide middelen te erkennen. Maar onze tijd is rijp, om
aan beiden gelijk recht te doen wedervaren ; met andere
woorden : om zoowel het mysticisme als het rationalisme
te boven te komen : het mysticisme, dat door het artistieke
in den mensch wetenschappelijke kennis ; het rationalisme,
dat door wetenschap artistieke kennis wil erlangen. Onze
tijd begint er rijp voor te worden. Niet lang geleden
vielen groote geesten in de eene of in de andere dwaling.
Goethe heeft een hoofdstuk uit de fysika , het licht, willen
kennen als kunstenaar ; Voltaire mythen willen vatten
met zijn verstand. Beiden dwaalden.
De erkenning van deze twee middelen of wegen tot
kennis is evenmin dualisme, als het dualisme is te willen
kennen door het oog en door het oor. Er is tusschen
de wereld van het licht en die van het geluid niet de
minste verwantschap , maar tusschen die beiden is geen
strijd. Evenmin is er verwantschap tusschen de wereld
der formules en die der ideeen , maar ook geen strijd. Ons
oog ziet niet het zwellen der geluiden , ons oor verneemt
niet het schreeuwen der kleuren. Zal ik mij daarom van een
dezer beide zintuigen berooven? Ik kan het menschelijk
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lichaam niet kennen zonder den anatoom , maar evenmin
zonder den beeldhouwer; de menschelijke ziel niet zonder
den fysioloog , maar evenmin zonder Shakespeare. Het
licht blijft mij duister zonder Newton, maar even duister
zonder Rembrandt. Ik versta geen Grieksch zonder
woordenboek en spraakkunst , maar evenmin , wanneer
Plato's ziel niet trilt in de mijne. Ik begrijp de muziek
niet zonder Helmholtz, maar evenmin zonder Haendel.
Een Humboldt is bij de verklaring van den kosmos niet
meer onontbeerlijk dan een Spinosa. De werkelijkheid is
even verstandig als de Amsterdamsche handel. Zij heeft
twee sleutels , die den toegang geven tot hare schatten :
den eenen sleutel zoek ik in het laboratorium , den anderen
tusschen de vingeren der Muze.
De eenheid ligt in onszelf, in dat verwonderlijk samen
stellend vermogen , dat ons eigen is. Nog eens : zien en
hooren hebben niets met elkander gemeen , toch helpt
zien bij hooren. Onverzadelijke dorst naar kennis leert
den mensch, zich op allerlei wijze te helpen, te accommodeeren. Waarneming , gissing , intuitie , divinatie , scherp
verstand, weelderige verbeelding, kalinte en ontroering,
oordeel en hartstocht, tot bijwijlen blinde liefde toe: onze
gretigheid naar kennis kan niets van dit alles missen,
want dat alles kan mij kennis verschaffen op zijn tijd.
De vijf zintuigen en de denkvormen van Kant zijn niet
voldoende voor den geest, die, als een poreus lichaam in
eene vloeistof, in de werkelijkheid is gedompeld. Alles
in en aan den mensch wordt orgaan, en op elk punt dat
orgaan tot de hoogste gevoeligheid gebracht, opdat die
volle en machtige werkelijkheid in ons stroome, ons
doordringe, het onze worde. De mensch der negentiende
eeuw acht die werkelijkheid te belangrijk, zijn persoon te
onbeteekenend, zijn leven te kort, om zich door eenzijdigheid te laten ophouden, door bekrompenheid te
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laten belemmeren. Hij vindt overal zijn geestelijk
voedsel, of liever, uit alle steenen maakt hij brood.
Sluit hem op in eene cel met folianten: als in de vallei
van Ezechiel beginnen de doodsbeenderen voor hem te
leven. Plaats hem voor het mikroskoop, en een sluier
wordt weggeschoven, die eene nieuwe wereld ontdekt.
Stoat hem ander de volksmenigte, in het midden van
hare ruwheid, haar bijgeloof, hare individueele taal, en
wet wordt geboren uit willekeur. Zend hem naar Alexandria
met dien betreurden jongen geneesheer Thuillieur, den
zendeling van Pasteur, en de cholera zal zijn hartstocht
der kennis niet blusschen, tenzij dan te gelijk met de
fakkel van zijn leven. Deze hartstocht der werkelijkheid
heeft niets gemeen met eene ziellooze empirie, laag bij
den vloer en gelijk aan de raaf in de Duitsche fabel, die
op de vraag: waarom zij stal, antwoordde: «Auf Bass
ich nur habe». Want de werkelijkheid wordt eerst ten
voile het eigendom van den geest geacht, wanneer deze
het zijner waardige doel heeft bereikt, dat is en formule
en idee heeft ontdekt van de voorwerpen van zijn
onderzoek.
Zeg ik te veel, of wordt in deze diepe en ernstige begeerte , zij het ook in ongewonen vorm, het beste wedergevonden van het leven der voorgeslachten? Wat zij met
hunne mythen, hun godsdienst en hunne bespiegeling
hebben gekend, was slechts een vooruitloopen op eene
bestemming, die wij niet prijsgeven, zelfs niet uit het oog
verliezen. Ons scheiden, schiften, ontleden, vergelij ken ,
meten en wegen, in een woord: al onze kritiek, vaak,
ja, meestal zoo verwoestend, is niet doel, maar middel;
voorwaarde; eene geestelijke levenswijs, die wij ons opleggen ; eene tucht, waaraan wij ons onderwerpen, en dat
uit plichtbesef. Roep ons niet ontijdig toe: het oog naar
boven! Wij hebben den bergstap van het onderzoek.
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Wij wandelen opzettelijk met den blik ter aarde, schrede
voor schrede, juist omdat wij niet in de laagte willen
blijven. En soms, als bij de vele raadselen en tegenstrijdigheden in die laagte de kracht dreigt te zinken, wendt
zich het oog naar de toppen. Ik lees in het boek Job:
Jahveh maakt vrede op de hoogten.
Want die toppen zijn er. Eens zal de blik veel meer
omvatten. De inbezitneming van de werkelijkheid met
alle onze geestelijke vermogens is eerst aangevangen. Zij
wordt nog slechts gerekend bij jaren; die jaren werden
nog slechts besteed door weinige volken. In die volken
zelven hebben nog slechts enkelen zich gewijd aan
de taak.
Laten die enkelen worden tot talloos velen; laten die
weinige volken worden tot ontelbare natien ; laten de jaren
aangroeien tot eeuwen; laten in die eeuwen duizenden,
millioenen hoofden en harten onophoudelijk, met de
hoogste inspanning, naar de strengste methode, met altijd
beter hulpmiddelen, altijd vollediger ontwikkeld zenuwstelsel, altijd toenemende scherpzinnigheid, altijd dieper
en fijner gevoel, de werkelijkheid waarnemen, in zich
opnemen, beseffen, vertolken; vertolken in altijd hooger
formules, in altijd verhevener ideeen: welk eene toekomst
ontrolt haar verschiet!
Dan zal de werkelijkheid opgehouden hebben de raadselachtige gedaante te zijn, die thans ons prikkelt, verbaast,
kwelt, rusteloos voortjaagt op den weg des onderzoeks.
De mensch zal haar blijden vrede aanschouwen en zalig
zijn in den glimlach van hare schoonheid. De twee groote
voorwaarden — inderdaad slechts een — van alle bewust
leven zullen vervuld zijn; de mensch zal verstaan en hij
zal lief hebben. Thans zijn wij de kinderen, die zich vermaken en vermoeien, om met onbeholpen vinger een of
meer toetsen van vaders klavier omlaag te drukken, en
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zonderlinge wanklanken worden gehoord. Dan is de
mensch de bezielde kunstenaar,, onder wiens machtigen
greep geheel het groote klavier trilt van welluidendheid
en samenstemming.
Ter wille van die toekomst alle overhaasting gemeden ,
alle onnauwkeurigheid , alle schijn-wetenschap , alle fantastische beschouwing van de werkelijkheid , alle opdringen
van onszelf aan die werkelijkheid ! Ter wille van die
zonnige hoogten , die wij even zeker als onmerkbaar
naderen , rustig voortgewandeld in duisternis of schemerlicht ! Wij molten tevreden zijn. Wij hebben het goede
deel. Altijd levendiger en dieper belangstelling ; rustelooze
en geduldige werkzaamheid ; allerlei mogelijkheden zoeken
bij de verbeelding , mogelijkheden, die wij in vruchtbare
hypothesen veranderen ; op het gebied der kennis niets
willen bezitten als een roof; zonder vertwijfeling , zij het
ook niet altijd zonder ontroering , kunnen leven met tal
van onopgeloste vraagstukken , en inmiddels ons uit- en
inwendig leven stemmen op den toon , die door den ernst
van zulk een streven naar kennis wordt aangegeven ,
schijnt mij een benijdbaar lot.
Jonge beoefenaren der wetenschap , mannen eens der
twintigste eeuw ! uwe taak zal nog veel zwaarder zijn , dan
de onze het reeds was. Naarmate nog veel meer verschijnselen uwe aandacht zullen trekken , uw onderzoek prikkelen, zal de behoefte ook krachtiger bij u spreken , om die
wonderbaar samengestelde en ingewikkelde werkelij kheid
in u op to nemen , niet alleen met uwe wetenschap , maar
ook met dat artistiek vermogen in u , dat in zoo nauw verband staat met uw gemoed. Behoudt het daarom teeder en
rein. In elk uwer rijpe de man en blijve het kind ; de man
met zijne kritiek , het kind met zijne pièteit , dat is met
zijn eerbied en zijne liefde. Wat uw vorschende blik ook
ontdekke , er zijn en blijven dingen , die alleen kinder-
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oogen kunnen zien. En hoe krachtig gij voorwaarts streeft,
wordt, waar het pas geeft, bereid bevonden, om de
schoenriemen to ontbinden in het besef, dat de mensch
klein, maar de wereld van zijn onderzoek en van zijne
edelste liefde indrukwekkend groot is en geheimzinnig
schoon.
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thans bijna den indruk van modern te zijn. Achter die
oudheid, gelijk zij in 1830 werd gekend, is langzaam
eene gordijn opgetrokken. De achtergrond van weleer is
bijna voorgrond geworden. Eene nieuwe en zeer diepe
achtergrond doemt op en baadt zich reeds in een licht,
dat de kunst der Grieken anders kleurt. Die kunst, tot
dusver aangezien voor het werk van de beschaafde
menschheid in hare vroege, blijde jeugd, is nu geworden
niet een aanvang, maar eene voltooiing; niet eene lente,
maar een zomer; niet eene kiem, maar de jongste loot
van een stam, dien wij slechts buiten Griekenland leeren
kennen. Zoo worden wij altijd verder geleid. Om de oude
kunst te verstaan, toefde men weleer in het Palazzo Pitti
en het Vatikaan. De geest des onderzoeks verdreef ons
uit die heerlijke zalen en joeg ons over de zee naar de
rulnen van Athene en Bassae. Ook bier geen rusten.
Andermaal moet de odyssee worden begonnen, andermaal
de zee worden overgestoken. Klein-Azie niet slechts, nog
verder gelegen landen moeten worden bezocht, waar meer
dan een machtige beschaving reeds hare wonderen had
gewrocht, eer Griekenland tot zelfbewust leven ontwaakte.
Wij moeten herhalen, wat Sais' priesters eens tot Solon
zeiden: Gij, Grieken, zijt eerst van gisteren.
Wij willen dus nagaan, welke oude volken aan den
gezichtseinder zijn verschenen, Wier kunst, bij het bestudeeren van de wording der grieksche kunst, niet mag
worden verwaarloosd. Met andere woorden: wij zoeken
naar de historische verklaring van een geestelijk verschijnsel.
Het verlangen naar geschiedenis en geschiedkundige
verklaring is de allerjongste, maar nu eene onwederstaanbare behoefte der denkenden. Sedert die behoefte in
ons is ontwaakt, zoeken wij op elk gebied den oorsprong
van ons geestelijk bezit. Het is, alsof op elk veld van
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onderzoek onze geslachtsboom de boom der kennis voor
ons is geworden. De vraag : vanwaar ? laat ons geene
rust. Vanwaar , wat wij zijn, denken en doen? Vanwaar
het meest alledaagsche woord op onze lippen , het verhevenst denkbeeld in ons brein , zelfs het diepst gevoel
in ons hart?
Nooit heeft het verleden grooter betoovering geoefend.
Het kind zoekt zijne moeder. Wij zijn met geheel onze
wetenschap op weg naar het ouderlijk huis , naar de
bakermat van ons bestaan.
Ik begin met rekenschap te geven van dat jaar 1830,
zoo even genoemd. In 1830 zag het licht een voortreffelijk
handboek van de archeologie der kunst, geschreven door
een man van ongemeene genialiteit, Ottfried Muller.
Onder zijne talrijke geschriften is er nauwlijks een, dat
grooter dienst aan de kennis der klassieke oudheid heeft
bewezen. Dat het voor ons groote leemten bevat , kan ,
het geboortejaar in aanmerking genomen , niet verwonderen.
Wat de opgravingen te Mycene , te Olympia , te Pergamon
en elders ons hebben geleerd, worth hier natuurlijk vergeefs gezocht. Evenwel , indien de archeologie der kunst
geene andere ontdekkingen of veroveringen had gemaakt ,
dan waartoe die opgravingen haar in staat hebben
gesteld , zou immers eene telkens nieuwe , herziene en
vermeerderde uitgaaf van Ottfried Muller's handboek
volkomen toereikend zijn geweest , om het op de hoogte
te houden van den tijd. Maar waarom is dan de laatste
herziene en vermeerderde druk , na Muller's dood uitgekomen , van 1847 ? Eenvoudig omdat tegen dat jaar eene
hoogere oudheid, dan Ottfried Muller kende , voor het
eerst aan het licht is getreden ; eene oudheid , onmisbaar
ter verklaring en kenschetsing van de grieksche kunst
in hare wording. Het in zijne soort zoo voortreffelijk
boek van den genialen geleerde is sedert 1847 ongeneeslijk
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verouderd, omdat juist toen de sluier is weggevallen van
het Oosten.
Het Oosten is de nieuwe wereld, die onze eeuw heeft
ontdekt. Terwij1 handel en nijverheid, geheel het praktisch leven van onzen tijd, het oog richten naar het
Westen, heeft de wetenschap den blik gewend naar het
Oosten. « Heel 't Oosten is een graf,» zong nog Da Costa
bij de uitgangen van '47. Niemand, 'die toen het vonnis
kon wraken. Heden mogen wij een ander lied aanheffen.
Als in de vallei van het bekende visioen zijn de doodsbeenderen beginnen te leven. Ontdekking na ontdekking,
ontcijfering op ontcijfering, opgraving na opgraving, ontsteken, als in Eschylus' Agamemnon , in den nacht onzervroegere onkunde de eene belle -vlam na de andere en
brengen de blijde boodschap: tuurt u niet langer blind
op die beperkte oudheid, tot dusver de oudheid geheeten,
waar alles plotseling schijnt geworden, Minerva geheel
gewapend te voorschijn komt uit het hoofd van Jupiter
en Venus geen anderen moederschoot vindt dan het schuim
der onzekere golven. Er is ontsluiering der raadselen.
Naar het Oosten het vorschend oog! De oude schrifturen
en kunstwerken van Egypte, Chaldea, Assyrie, Perzie,
Klein-Azie komen ons verhalen van eene beschaving, die
veel heeft voortgebracht van hetgeen Griekenland eens
zou behoeven, om eigen ongelijkbaren aanleg te verwezenlijken. Die oostersche wereld, als zwaar van de heerlijke
toekomst, die Hellas eens te aanschouwen zou geven,
heeft veel voorbereid. Nooit wordt de groote geest gekend
zonder de moeder.
Wat onze eeuw heeft ondernomen, om die oostersche
wereld te ontdekken, is bekend of spoedig genoeg herinnerd.
Het zwaard van Bonaparte baant den weg. De fransche
expeditie van 1798-1801 ontsluit ons Egypte. Het instituut
van Cairo vereenigt de geleerden, die Bonaparte hadden
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vergezeld. Opmetingen en teekeningen, de vrucht van
hun arbeid, worden in 1814 uitgegeven door het instituut
van Frankrijk, onder den titel van La Description de l' _Egypte.
Spoedig verrijzen egyptische Museen : te Londen , te Turijn,
te Parijs , te Florence, te Berlijn en te Leiden ; allen overtroffen door het museum van Boulak bij Cairo , in 1858
aangelegd door Mariette , na zijn dood , in 1880, door
Maspero bestuurd en waarvan wij belangrijke kunstwerken
.hebben mogen aanschouwen op de retrospectieve verzameling van de wereldtentoonstelling te Parijs in 1867 en
nog eens , maar op minder Schaal , in 1878.
Welk een verleden was hier ontsloten ! Geheel de oude
samenleving der Farao's verrees uit Naar graf, waarin zij
tal van eeuwen had gesluimerd. Wanneer zij zich zeer
bescheiden aanstelt, brengt de kronologie van Egypte
ons tot 40 eeuwen voor Kristus terug. In de graven,
die de pyramiden omgeven , zelf reeds van minstens
3500 voor Kristus , spreken tallooze inscripties en reliefs
van eene nog oudere beschaving. Het alleroudste egyptische kunstwerk, thans in den Louvre te Parijs , getuigt van eene kunstvaardigheid , die eene lange voorafgaande ontwikkeling der kunst onderstelt. Men weet niet,
welk eene oudheid Egypte nog aan het licht kan brengen,
wanneer men bedenkt, dat, met uitzondering van Memfis,
Abydos en Thebe , nog nergens groote, en zelfs hier nog
geene stelselmatige , opgravingen hebben plaats gegrepen.
Men is slechts het spoor gevolgd van het toevallig ontdekte. Zoover onze bouwstoffen thans reiken, kennen wij
in de groote trekken de geschiedenis van Egypte's kunst
sedert de dagen van Menes. Eene rangschikking van de
talrijke kunstwerken is geoorloofd. Wel heeft de egyptische
geschiedenis dit eigenaardige , dat zij eene geschiedenis is ,
om zoo te spreken, zonder jaartallen. Geen bezadigd
onderzoeker waagt zich aan nauwkeurige tijdsbepaling.
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In de Museön zoekt men dan ook aan de egyptische
beelden of in den katalogus te recht vruchteloos naar een
jaarcijfer. Het geeft weinig bezwaar. De absolute kronologie ontbreekt; de relatieve staat vast. Ik kan niet zeggen, of de jongeling 20 dan wel 25, of de man 40 dan
wel 45 jaren telt, maar wie van beiden de jongste is,
kan aan geen twijfel onderhevig zijn. Zooveel over Egypte.
In welk verband deze onthullingen kunnen staan met de
grieksche kunstgeschiedenis , zal aanstonds moeten blijken.
Toen de laatste Bonaparte viel, de laatste naar wij
hopen, was nauwlijks een half jaar te voren Emile Botta
overleden , wiens zeker niet fraai geschilderd portret aan
den ingang hangt van de assyrische zalen van den Louvre
te Parijs. Geen ander portret dan het zijne zou daar
mogen hangen. Hij is de vader van de assyrologische
wetenschap. Wat de tempels ons hebben geleerd in Egypte,
hebben de paleizen ons geleerd in Assyrie. Tegen het begin
onzer eeuw was men er in geslaagd, bij benadering de
volgorde en de jaartallen van die weinige assyrische en
chaldeeuwsche koningen vast te stellen , wier namen door
de klassieke schrijvers of door het Oude Testament worden
vermeld. Wat men van waarheid aan de berichten van
een Ctesius omtrent Assyrie kon ontwoekeren, werd zorgvuldig bijeengegaard. Men wist ongeveer, waar Babylon
en Nineveh hadden gestaan. Men wist, dat er bouwvallen
waren in de vlakten van Mesopotamia. De Museen van
Europa hadden kleine, onbelangrijke kunstwerken met
onbegrepen inscripties. De meeste bezoekers zagen ze
niet aan enkelen stonden er voor stil, maar met diepe
ontmoediging.
Alleen de groote Niebuhr was vol moed. Er is van hem
eene merkwaardige aanteekening uit 1829. Een chaldeeuwsch priester, schrijft hij , die bij de ruinen van Nineveh
woont, heb ik te Rome hooren zeggen, dat daar kolossen
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onder den grond liggen verborgen. Nineveh, voegt Niebuhr
er bij , zal het Pompeji van Voor-Azie worden : eene
onuitputtelijke mijn voor hen, die na ons komen , misschien
reeds voor onze kinderen. Voor het Assyrisch zal de
Champollion niet ontbreken. Bereidt den weg, gij , die
het vermoogt; bereidt door de studie van het Zend den
weg voor de ontcijfering van het spijkerschrift.
Niebuhr mocht de vervulling van zijne profetie niet
beleven. Hij stierf in 1831 en 20 Maart 1843 zond Emile
Botta, destijds konsul van Frankrijk te Mossul, aan deze
zij de van den Tiger, schuins tegenover Nineveh, maar
zuidelijker gelegen, de eerste werklieden naar Khorsabad.
Zijne eerste rapporten aan de Academie des Inscriptions
te Parijs waren eene gebeurtenis. Diepe ontroering in de
wetenschappelijke wereld. Gelden werden gezonden. Een
talentvol teekenaar,, Flandin, ging derwaarts. In Juni 1845
werden de eerste reusachtige beeldhouwwerken op den
Tiger ingescheept naar Frankrijk, waar zij in December
'46 aankwamen. Reeds in '47 — het jaar, men herinnert
het zich, van de laatste herziening van Muller's handboek — las Longperier op de kunstwerken van Khorsabad
dien naam van Sargon, uit de laatste helft der 8ste eeuw
voor Kristus, ons tot dusver uitsluitend bekend uit eene
enkele plaats van het Oude Testament. Ziedaar een dier
raadselachtige beeldhouwwerken, wier ouderdom reeds
zeer uiteenloopende gissingen had doen ontstaan, gedagteekend. Men was in het bezit van een kunstwerk uit de
8ste eeuw voor onze jaartelling.
De werken van Khorsabad waren slechts eerstelingen.
Engeland volgde Frankrijk naar Assyrie. Layard deed
zijne opgravingen te Nimroud en te Kuyundyik en zocht,
op een tweeden tocht, de ligging van onderscheidene
chaldeeuwsche steden. Het door hem gezondene vormt de
kern van de assyrische verzameling van het britsch
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museum, die ten slotte de rijkste in Europa is geworden.
Place, Botta's opvolger te Mossul, was in 1855 niet minder
gelukkig dan zijn voorganger, wat het opgraven betreft,
maar het grootste deel van zijn oogst verdronk in de
golven van den Tiger en is alleen bekend uit de platen
van Felix Thomas.
Ik ga andere namen als Loftus, Oppert, George Smith
en Hormuzd Rassam stilzwijgend voorbij. Bij de paleizen
van Persepolis en de koningsgraven sta ik even stil ,
omdat zij in onzen tijd niet voor het eerst, maar alleen
nauwkeuriger bekend zijn geworden. 1k moet evenwel,
eer wij verder gaan, nog het volgende opzettelijk doen
uitkomen.
De ontcijfering van het spijkerschrift is, gelijk men
weet, nog onvolkomen. De Champollion voor het Assyrisch, dien Niebuhr voorspelde, is nog niet gekomen, en
wij zeggen dit, zonder Grotefend te vergeten, evenmin als
Burnouf, Lassen, Sir Henry Rawlinson. Men kan thans,
ben ik wel onderricht, eene historische inscriptie tamelijk
vertalen. Voor de letterkunde, bepaaldelijk de zoo belang-.
rijke godsdienstige letterkunde van Assyria, moeten de
assyrologen zich nog tevredenstellen met den algemeenen
zin van hunne teksten. Maar de beoefening der kunstgeschiedenis deert dit minder. De kunst heeft hare eigene
taal: lijnen, kunstvormen, decoration, motieven. Deze
taal kunnen wij reeds lezen, zoodat, wat de kunst betreft,
het Oosten ook in Mesopotamia is ontdekt.
Nu ik aan dit een en ander, dat algemeen bekend is,
heb herinnerd, wil ik pogen, de slotsom op te maken,
waartoe al die arbeid heeft geleid.
Toen dit veld was ontdekt, toen de vereenigde werkzaamheid van reizigers, kunstenaars en geleerden, van de
bergen van Armenia tot aan de moerassen van Susiana,
van de verlaten oevers van den Eufraat tot aan de rotsen
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van Medie en Perzie , het terrein hadden verkend ; toen
de inscripties door de filologen waren uitgegeven en vertaald en de museen de hun uit zoo verre landen toegezonden kunstwerken hadden gerangschikt, trad aan het
licht, dat in geheel Voor-Azie , in de kom van den perzischen zeeboezem , eene beschaving had gebloeid, die,
bij alle plaatselijke verscheidenheid, zich door iets gemeenschappelijks onderscheidde, terwij1 dat gemeenschappelijke juist was gelegen in hetgeen voor de kunstwetenschap de hoofdzaak is. In de keus en het gebruik der
middelen, waardoor de mensch zijne gedachten en gewaarwordingen uitdrukt, zag men , van Babylon tot
Nineveh en van Nineveh tot Susa of Persepolis , ten aanzien van de artistieke konventies , den artistieken stip ,
de wijze van de vormen der natuur te gevoelen en weer
te geven , eene gemeenschap of eene verwantschap groot
genoeg, om afleiding uit een bron waarschijnlijk te maken,
terwijl die bron bleek in Chaldea te moeten worden gezocht.
Vereenigen wij deze uitkomst met hetgeen ons omtrent
de fransche expeditie in Egypte is gebleken. De beschaving
van het Oosten , d. i. van de afrikaansche en aziatische
kusten van de middellandsche zee , en van de landen ,
welke met die kusten in betrekking hebben gestaan , heeft
twee groote brandpunten gehad, brandpunten , op twee
ver uiteen liggende tijden ontstoken , Chaldea en het
veel oudere Egypte ; en de kunst dier beide landen , up
de verschillende plaatsen in ongelijke evenredigheden vermengd , vindt men in het geheele Oosten terug.
Thans moet ik een oogenblik aandacht vragen voor
kunstvoorwerpen in Griekenland , kunstvoorwerpen uit
Griekenland's prehistorischen tijd.
Wanneer het den lezer niet al te zeer verdroten 'heeft,
met mij onder bouwvallen te wandelen, durf ik hem een
bezoek voorslaan in nog minder vroolijke plaatsen.
14
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Het zijn ettelijke graven , te Menidi , te Sparta, te Mycene
en elders. Wel is alleen Mycene meer algemeen bekend
geworden, maar wat wij thans zoeken, bevindt zich daar
en op menige andere plaats langs Griekenland's oostkust.
Wij hebben ons deze graven voor te stellen als tamelijk
groote, onderaardsche , koepelvormig gemetselde ruimten.
Zij worden in de laatste jaren met groote zorgvuldigheid
geopend en ontruimd. Een buitengewoon groot aantal
kunstvoorwerpen van allerlei aard is reeds uit die graven
te voorschijn gehaald. Alleen in Mycene vond Dr. Schliemann 15 lijken met gouden maskers, een grooten schat
van gouden en zilveren sieraden, pantsers, diademen ,
bronzen gereedschap , talrijke idolen in terracotta , geschilderde vazen en glaswerk. Wij bezitten den nauwkeurigsten
inventaris van al wat in al de graven opgedolven werd.
Getrouwe afbeeldingen stellen ons tot het vormen van
een eigen oordeel in staat. Wanneer men niets overdrijven
wil, komt dit oordeel neder op het volgende :
De kunstvoorwerpen , in de graven langs de oostkust
van Griekenland gevonden, dragen ten eerste onmiskenbaar
een uit Chaldea en Egypte ons reeds bekend karakter.
Maar ten tweede : met andere bestanddeelen is dat
karakter vermengd en daardoor gewijzigd.
Deze dubbele uitkomst leidt tot een tweeledig besluit.
Dat de kunst, die uit de genoemde graven te voorschijn
komt, een gemengd, een gewijzigd karakter draagt, bewijst, dat zij niet onmiddellijk uit Chaldea en Egypte
werd ingevoerd. Maar dat deze kunst, in weerwil van
alle wijziging, een chaldeeuwsche en egyptische kunst is,
maakt het waarschijnliik, dat de chaldeeuwsche en egyptische kunst door andere volken overgenomen en gewijzigd,
daarop door dezen naar Griekenland gebracht is, waar
zij het uitgangspunt is geworden voor de eigenlijk gezegde
grieksche kunst.
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Die gemengde oostersche kunst moet wel naar Griekenland zijn gebracht.
Het even eenvoudig als afdoend bewijs ligt hierin:
Al die prehistorische graven, waarmede van Noord tot
Zuid de geheele oostkust van Griekenland is bezaaid,
verschillen onderling naar gelang zij bestemd waren voor
armen of voor rijken, maar verschillen nooit naar gelang
van de streek, waarin zij gelegen zijn. Nergens, van
Thessalia tot het dal van den Eurotas, eenig plaatselijk
verschil. Bezoek die prehistorische, koepelvormige graven,
waar gij verkiest : in Attika of in Argolis, in BeOtie of in
Lakonie, overal eenzelfde bouworde, eenzelfde inrichting,
eenzelfde stip in de talrijke kunstvoorwerpen.
Nu heeft, gelijk bekend is, in den historischen tijd elke
landstreek van Griekenland hare eigen zeden, hare
eigen kunst en industrie, en deze plaatselijke verschillen,
later door allerlei nivelleerende invloeden meer of min
uitgewischt, verdwijnen nooit geheel. Het is een kunstwerk altijd aan to zien, of het komt uit Thebe, Athene,
Argos, Sparta, Rhodus of vanwaar dan ook. Maar zal
men dan nu, terwijl sterk geteekende plaatselijke eigenaardigheid het kenmerk is van de grieksche kunst in den
historischen tijd, kunnen gelooven, dat er in den prehistorischen tijd eene werkelijk grieksche kunst is geweest,
die langs de geheele oostkust, van Thessalia tot Sparta,
volstrekt gelijkvormig was, geenerlei plaatselijke eigenaardigheid had?
Die gelijkvormigheid moet immers wel het gevolg zijn
van de omstandigheid, dat de kunst, in die graven geborgen, inderdaad geene grieksche kunst was. Dan alleen
is het geen wonder, dat een en dezelfde kunst langs de
geheele oostkust wordt gevonden, wanneer naar al de
plaatsen van die oostkust een en dezelfde kunst werd
gebracht.
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Ik wensch dus te wijzen op de twee volken, die haar
hebben gebracht ; die, in een door hen gewijzigden vorm ,
de egyptische en chaldeeuwsch-assyrische kunst in Griekenland hebben overgeplant.
Het eene y olk is thans algemeen bekend; de beteekenis
van het tweede is de kunstwetenschap eerst voor een
vijftal jaren door een vernuftig samenvoegen van onderscheidene gegevens op het spoor gekomen. Die twee
volken zijn de Feniciers en de uit Genesis bekende zonen
Heth's of de Hethieten. Door bij hen stil te staan , zal ik
de behandeling van mijn onderwerp voortzetten ; immers
opnieuw volken vermelden, wier kunst bij de bestudeering
van de grieksche kunst in hare wording niet mag worden
verwaarloosd.
Over de Feniciers, die ideale makelaars in geestelijke
goederen , het eerst. Hunne beteekenis is nauwlijks te
overschatten, maar werd lang uit het oog verloren, ofschoon
zij in het oog had moeten springen uit eene bladzijde van
Herodotus en uit eene bladzijde van Ezechiel. De grieksche
geschiedschrijver verplaatst ons terstond op eene der
markten aan de grieksche kust, door fenicische kooplieden gehouden. Egyptische en fenicische waren liggen
op het strand uitgestald in bonte verscheidenheid. De
vrouwen — zij schijnen destijds nieuwsgierig te zijn geweest — komen uit Argos en doorsnuffelen de uitheemsche
koopwaar. Aan eene dier beminnelijken is de nieuwsgierigheid slecht bekomen. — In de niet minder levendige
schildering van Ezechiel's 27 ste hoofdstuk, eene eeuw
vroeger te boek gesteld, zien wij het aloude Tyrus in de
nauwste betrekking met Egypte, Perzie, Lydie, Griekenland, inzonderheid Elis en Dodona. Tyrus, naar dat
hoofdstuk van den profeet, is het Londen , het New-York
van die dagen. Van het geluid des geschreeuws uwer
schippers, zegt Ezechiel, zullen de voorsteden beven. Als
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Tyrus zal gevallen zijn, zullen de zeelieden, die dan
voorbijvaren , klimmen uit hunne schepen , om de verlaten
plek to aanschouwen, asch werpen op hunne hoofden en
het klaaglied aanheffen : wie is geweest als gij , o Tyrus?
Te gunstig heeft Ezechiel van de vergeetzieke menschheld gedacht. Die vraag en dat klaaglied zijn verstomd.
Den Dominikaner Pater Brocard uit de 13 de, den grooten
franschen geleerde Samuel Brochart uit de 17 de eeuw niet
medegerekend, vraagt niemand naar de Feniciers voor
onzen tijd. Voor Bossuet, in het derde deel van zijn
Histoire universelle, ofschoon opzettelijk handelende des
Empires , bestaan zij niet, al verzekert een uitgever van
dit werk nog in 1780: d'Eveque de Meaux n'a neglige
rien de remarquable. » Voltaire wijdt aan hen een paar
volkomen onbeduidende bladzijden in zijn Essai sur les
Mceurs et l'Esprit des Nations. Montesquieu, in hoofdstuk
21 van zijn Esprit des Lois, geeft over hen twee uiterst
vluchtige opmerkingen ten beste.
Onze eeuw heeft al het verzuim goedgemaakt. Heeren
in zijne Ideal was de eerste, bij mijn weten, die de plaats
erkende , door hen vervuld in de geschiedenis der beschaving. Gesenius heeft ons hunne taal en hun schrift,
Movers hunne lotgevallen, hunne zeden en hun godsdienst
doen kennen. Meer dan een fransch geleerde, als De
Saulcy, de hertog De Luynes , De Vogue , was de waardige
voorganger van den man , aan Wien wij in dit opzicht
het meest verschuldigd zijn, Ernest Renan. In 1860 werd
hij door de fransche regeering met eene zending naar
Fenicie belast en zijn groot werk : Mission de Phenicie,
met een rijken atlas, vrucht van die zending, is vooral
voor de kunstwetenschap thans het volledigst dokument,
dat wij over den archeologischen staat van Fenicie bezitten. Inzonderheid uit de nekropool van Sidon werd
door hem de fenicische verzameling van den Louvre —
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reeds den sarkofaag van Eschmunazar rijk — belangrijk
uitgebreid.
Oorspronkelijk van geest waren de Feniciers zoo goed
als in geenen deele. Zij hebben achtereenvolgens en in
deze volgorde de beschaving van Babylonia , Assyria en
Egypte overgenomen en deze bestanddeelen op verschillende , maar altijd tamelijk uitwendige, wijze met elkander
vereenigd.
Het gebruik, van den door hen ondervonden invloed
gemaakt, was : op eigen beurt den grootsten invloed te
oefenen. Cyprus ontvangt de oudste fenicische volkplanting en de opgravingen van Lang en Di Cesnola , eerst
gisteren voltooid, hebben uit den grond die half-egyptische,
half assyrische kunst doen te voorschijn komen, die de
Feniciers er het eerst hadden gebracht. Later wordt Rhodus
bezet en de gelukkige vond van Salzmann op dit eiland
heeft ook hier bevestigd , wat van te voren kon worden
vermoed. Vandaar ging het al verder naar Kreta, naar
de eilanden van de egeesche zee, naar Milo , Thera ,
Thasos , naar Griekenland zelf, eerst naar Athene en
Korinthe, straks naar de westkust, waar de opgravingen
van Olympia het hebben bewezen; naar Sicilia en Sardinia.
Zelfs de atlantische Oceaan schrikt hen niet af. Wat zij
brachten, was, gelijk uit den atlas van Renan's Mission
de Phenicie blijkt, in de hoofdzaak egyptisch werk. De
betrekkingen tusschen Fenicie en Egypte waren bijzonder
levendig. Een tijdlang waren de monden van den Nij1
zoo dicht bevolkt door Feniciers , dat het geheele kustland Kaftor of, zooals egyptologen verzekeren , Groot
Fenicie heette. In de lode eeuw weten -wij met zekerheid,
dat de fenicische kunst geheel onder egyptischen invloed
stond. Een bewijs uit velen is de tempel van Salomo ,
gelijk de Bijbel zegt, door Feniciers gebouwd. Volgens
de beschrijving , die Mariette geeft van den tempel van
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Denderah, komt geen tempel meer dan die van Jerusalem
dien egyptischen tempel nabij. Eer de Grieken zijne plaats
innemen, is Egypte in de middellandsche zee de arbiter
elegantiae, het land, dat den toon geeft in alle aangelegenheden van smaak en mode. Kunst, godsdienst , de geheele
beschaving van Fenicie is als een boom, overgeplant van
de oevers van den Nijl. Byblos , naar de fotografieen to
oordeelen in den genoemden atlas van Renan, verplaatst
ons geheel in Egypte. In de graven van Sidon rusten
dooden, die een anubis in de hand houden. De eenigszins menschvormige sarkofagen, nagebootst van Egypte ,
zooals men in ons leidsch museum kan opmerken, maar
in hare beschildering tevens assyrischen invloed verradende , die anthropoIde sarkofagen vindt men terug op
Malta, op Sicilie, op Korsika; maar nooit op plaatsen,
waar geen Fenicier ooit den voet heeft gezet. De niet
minder kenmerkende fenicische graven, gehouwen in de
rots, waardoor soms de geheele rots een groote nekropool
wordt; die rechthoekige spelonken, waarvan in den genoemden atlas Sidon de schoonste typen aanbiedt , de
westelijke, de oudst bewoonde wijk van Athene bezit ze
evenzeer. De zoogenaamde gevangenis van Sokrates aldaar
is fenicisch werk. Athene en de Pireus hebben thans
reeds een grooter aantal grafschriften opgeleverd dan geheel Fenicie zelf. Elders zijn het beschilderde vazen en
schalen, die van fenicische kunst getuigen. Voor zeer
weinige jaren heeft men een geheelen voorraad ervan
gevonden tot onder de muren van Rome. Overal,
waar de Feniciers korter of langer verblijf hebben
gehouden, hebben zij het een of ander kunstvoortbrengsel achtergelaten, voor ons een blad van het groote
boek, dat ons hunne werkzaamheid verhaalt. In hunne
kunst was inderdaad voor alles plaats ; naast de roset en
het palmblad uit Babylonia de sfinx uit Egypte; daar-
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naast weder de kerub van Assyrie. Zij hebben niets versmaad, allerlei kiemen medegebracht gezaaid aan alle
wateren.
Wat over de zee, van eiland tot eiland, van kust tot
kust, door de Feniciers is gedaan voor het Westen, dat
is over land voor Klein-Azie, en daardoor ten slotte evenzeer voor het Westen, gedaan door de Hethieten. Gelijk
van die gemengd egyptisch-chaldeeuwsche beschaving door
de Feniciers vooral het eerste bestanddeel, het egyptische,
aan het Westen werd medegedeeld, zoo het tweede, het
chaldeeuwsche, door de Hethieten.
Wij hebben althans het recht, dit te onderstellen. Ziehier,, wat voor vijf jaren de kunstwetenschap heeft gemeend te ontdekken , aan de beoefenaren der oude geschiedenis het overlatende, haar voort te helpen of terecht
te wijzen.
VOOr het jaar 1879 vermoedde niemand, dat die nauwlijks
opgemerkte zonen Heth's, die in Genesis eene spelonk
bij Hebron aan Abraham verkoopen voor de teraardebestelling van Sarah; die verder in enkele boeken van
het Oude Testament van tijd tot tijd een oogenblik voor
den dag komen, om weder even snel te verdwijnen , en
over wie voorts de geschiedenis zwijgt, niet alleen een
machtig rijk hadden bestuurd, in Klein-Azie, aan den Eufraat
en in Syrie tot Hebron toe, maar dat zij , evengoed als de
Feniciers, voor 'Griekenland de dragers waren geweest
van de oostersche beschaving.
In 1879 was uit de hieroglyfen van Egypte de macht
der Hethieten reeds gebleken : een uitvoerig vredesverdrag
tusschen den koning der Hethieten en den Farao van het
boek Exodus (een verdrag, thans in het Engelsch vertaald)
had getoond, dat de hethietische koning onderworpen
bondgenooten te velde kon roepen , en dus gezag oefende,
van Hebron tot Sardes in Lydie, ja , tot Troas.
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In 1879 had men eveneens reeds kennis gemaakt met
machtige kunstwerken der Hethieten in Karchemisch (het
tegenwoordige Jerablus), in het arameesche Hamath, in
Aleppo en elders ; kunstwerken vol inscripties in het
hethietisch schrift, dat een eigen hieroglyfisch stelsel
blijkt te zijn. Sommigen dier werken zijn reeds in het
britsch Museum aanwezig.
Zoover was men in 1879 gevorderd. Toen gelukte het,
kunst en schrift der Hethieten terug te vinden in belangwekkende voortbrengselen van kunst, verspreid over geheel
Klein-Azie : hier de zoogenaamde Niobe op den Sipylos ;
daar, om niet meer te noemen, die twee groote in de
rots gehouwen beelden, reeds door Herodotus in Lydie
gezien, maar in zijn tweede boek ten onrechte gehouden
voor egyptische kunst.
Die kunst van Klein-Azie was sedert lang bekend. De
boeken over oude kunst van voor 1879 weten haar slechts
hoogst wage benamingen te geven ; weten haar niet anders
dan in het algemeen als oostersch te kenschetsen. Welnu,
op grond van eenheid van stip , maar vooral op grond
van de hethietische hieroglyfen , die op al die werken
voorkomen, heeft Prof. Sayce ze toegewezen aan de
Hethieten, die hij vereenzelvigt met de dynastie der
Heraklieden in Sardes (begin 11 de tot einde 8ste eeuw).
Zoodra men nu verneemt, dat deze eigenaardige kleinaziatische kunst, dat met name de terracottabeeldjes van
de groote babylonische godin , de Derketo der Hethieten ,
overal teruggevonden worden op de eilanden der grieksche
zee, op het grieksche vasteland, gelijk op Cyprus; wanneer
men aan de bekende leeuwenpoort van Mycene een tegenhanger kan geven in het dal van den Sangarios; wanneer
dagelijks gemmen van de eilanden van de Archipelagus ,
van Kreta, van het Heraion te Argos de grootste verwantschap in stiejl verraden met hethietische steenen,
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gesneden naar oud babylonisch model, zal men het niet
willekeurig achten, de Hethieten mede te begroeten als
dragers voor hun deel van die oostersche beschaving en
kunst, zonder welke de grieksche voortaan niet meer
verklaard kan worden.
Wat de Hethieten aan den Eufraat van chaldeeuwsche
beschaving hadden opgenomen, brachten zij, wanneer wij
het spoor van Prof. Sayce (in zijne uitgaaf van Herodotus)
mogen volgen, naar Sardes.
Welk een allergelukkigst toeval had hen juist naar Lydie
gevoerd, Lydie, de bloem van Klein-Azie. Geografisch
en historisch is Lydie de schakel, die Azie aan Europa
verbindt. Smyrna en Efese, zelf reeds grieksch, zijn ten
Noord- en Zuid-Westen de hoofden van de brug van
eilanden, die over de egeesche zee naar de volken van
het Westen is gespannen. Het is de gunstigste samenloop
van omstandigheden. Een klein-aziatisch y olk, in het
bezit van al wat het Oosten kon geven, en een kleinaziatisch land, ternauwernood gescheiden van Europa.
Beproeven wij nu eens ten besluite, den indruk ons te
verlevendigen, dien de rijke hethietische beschaving in de
nabijheid van Griekenland moet hebben teweeggebracht.
En nu verplaatst zich onze verbeelding naar dat verrukkelijk gelegen Sardes in de 8ste eeuw voor Kristus, de
laatste eeuw van hethietische macht en volksbestaan.
Van de Akropolis van Sardes overzien wij het heerlijk
panorama. In het Zuiden, door zijne hoogte z(56 dicht
bij ons, alsof wij hem met de linkerhand slechts voor het
grijpen hadden, de Tmolos, steil naar boven schietend
in eene heldere, doorzichtige lucht. De berg breidt zich
uit tot een groot amphitheater, den rug gedekt door een
donker, ernstig woud. Voor ons de Sipylos met zijne in
ongenaakbare rots uitgehouwen Niobe, de mater dolorosa
der oudheid. Naar het Noorden weidt ons oog door het
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vruchtbaar dal van den Hermos, aan het eind daarvan
Thyatire ; Noordwestelijker Pergamus , gelijk Filadelfia
ten Oosten , met Sardes zelf louter steden , waar het
Kristendom eens , na eeuwen , zijne eerste gemeenten
stichten zal en de engel het geheimzinnig boek zal ontvangen van hem, die in dit hart van Klein-Azie zich de
eerste en de laatste noemt. Maar nu, nu in de 8ste eeuw
v. Kr., waarin wij ons op de Akropolis van Sardes bevinden , bloeit in deze gewesten nog eene beschaving ,
van Babylonia en Assyria doorvoed ; zij bloeit met name
in dit Sardes , dat zich veilig gevoelt order de bescherming
van het vorstenhuis der Heraklieden , waaraan eene sterke
kavalerie, gevorderde krijgskunst, schitterende priesterlijke instellingen, die strijdbare priesteressen : de Amazonen,
eindelijk een uitgebreid handelsverkeer nog voor langen
tijd bestaan en luister schijnen te verzekeren. De Akropolis is van geweldige muren omgeven. Onder hare bewaking woont en arbeidt eene talrijke en steeds aangroeiende bevolking , zich wijdende aan allerlei nijverheid
en beroep. Naar de vlakte breidt de groote voorstad zich
altijd meer uit, daar de bodem zelf de licht te bewerken
bouwstof levert en men niet vergeten heeft, wat men van
bouwkunst aan den Eufraat had geleerd. Allerlei kunsten
bloeien. Veelkleurige tapijten , geverfde stollen trekken
het oog ; uitgelezen geuren van specerijen vervullen de
lucht. Het goudzand der beken gaat niet verloren ; de
bergwerken van den Tmolos rusten niet. Schalen , vazen
en sieraden zijn op het kunstigst gedreven. — Langs de
twee wegen , door de Hethieten aangelegd, later beroemd
geworden : de een door den tocht van Cresus tegen Darius ,
de ander door den tocht van Xenofon, wegen , die in het
binnenland van Azle voeren , komen en gaan de karavanen,
met een wereldhandel belast. Een uitgewerkt stelsel van
maten en gewichten , aanmunting van goud en zilvergeld,
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het getuigt alles van bloei en welvaart. Als de arbeid
ophoudt, verheft een eerdienst, die de dronkenschap van
den wellust niet versmaadt, de gemoederen boven het
alledaagsche , tot de hoogste vervoering; eene overprikkeling, straks geboet met een ascetisme , dat slechts in de
treurigste verminking bevrediging vindt. Hier wordt de
assyrische Herakles aangebeden , ginds rijst een tempel voor
Bel, den hemelgod. Zij wij ken voor die androgyne,
machtige godin van geheel Voor-Azie, onder allerlei namen
vereerd, godin der aarde in hare woeste kracht, godin
der bergen met hunne ontoegankelijke holen en passen,
godin dier jaarlijks stervende en jaarlijks herboren natuurkracht , die in de legende van Attis, den schoonen god,
gesneuveld, maar opgestaan , haar aandoenlijk en dien
Attis overlevend zinbeeld vindt.
Terwijl wij onder den indruk van dat alles de Akropolis
van Sardes verlaten en langzaam dalen, dwaalt onze blik
naar het Westen, in de richting van de zee, en wij denken
aan die nog zwijgende kust van Griekenland en wandelen
in de gedachte door dat arme Sparta , dat bescheiden
Athene en vragen, of het denkbaar is , dat die staten, bij
het ontwaken van hun eigen historisch leven, zich aan
den invloed van die indrukwekkende beschaving in hunne
nabijheid hebben kunnen en willen onttrekken?
Hiermede moge mijn onderwerp geacht worden voldoende toegelicht te zijn. Maar eer ik eindig , sta het mij
-vrij , mijn onderwerp nog een oogenblik eenigszins breeder
evenredigheden te geven, of liever mij van daaruit te
verheffen, om, als in vogelvlucht, in de geheele geschiedenis de bevestiging te zien van het denkbeeld , thans
uitsluitend ontwikkeld ten aanzien van de kunst. Inderdaad , dat denkbeeld heeft eene veel wijdere strekking.
Europa en het Oosten behoorden tot dusver bijOen.
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Athene lag dichter bij de ionische kust dan bij Arkadiê.
De oudste pasie, de oudste wijsbegeerte der Grieken is
op aziatischen bodem ontstaan. De oudste kunst van
Griekenland is oostersch gekleurd. Van uit Azie heeft de
Dionysusreligie die diepe wijziging ondergaan , die haar
tot de moeder heeft gemaakt van de westersche mystiek,
maar bovenal van die ongelijkbare schepping van den
menschelijken geest : de tragedie. Door Alexander's verovering van Voor-Aziè heeft de grieksche geest zijn wereldhistorische beteekenis verkregen , vooral toen die geest
zich hoe langer hoe dieper meester maakte van het oude
Egypte. De stichting van Alexandria is eene van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis. Daar is het
huwelijk van Europa met het Oosten voltrokken, straks
het Hellenisme geboren , vader op zijne beurt van geheel
de beschaving , die voortaan de volken van de middellandsche zee zal vereenigen en beheerschen en op den
nieuweren tijd een onberekenbaren invloed oefenen zal.
Aan het Museion van Alexandria hebben de meesten
onzer meer te danken of te wijten dan aan de lagere of
hoogere school, in eigen vaderland bezocht. — Welke
voor het overige ook de oorsprong van het Kristendom
moge zijn, niemand ontkent, dat in dien godsdienst
het Westen en het Oosten elkander hebben ontmoet en
omhelsd. In het hart der Middeleeuwen stroomen de
kristenvolken naar Jerusalem eer de Middeleeuwen ten
einde zijn, is het nog eens een oostersch yolk , dat der
Arabieren , welks wijsbegeerte, in eigenaardig verbond
met Aristoteles en de Neo-Platonici , het denken van
Europa bepaalt door instemming te wekken of verzet.
Eindelijk : het semietisch element in het Kristendom ,
door het latijnsch Katholicisme meer op den achtergrond
geschoven , doet met vernieuwde kracht zich gelden in de
protestantsche Hervorming. Het Oude Testament heeft
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het Puritanisme, en het Puritanisme heeft Amerika
gemaakt.
Zoo zijn wij, westerlingen, mede kinderen van het
Oosten. Zal de toekomst zich in overeenstemming met
dat verleden ontwikkelen of wel, een deel van haar
oorsprong verloochenend, eindigen met zich uitsluitend
het Westen in de armen te werpen? Het Oosten is het
vaderland van de scheppende persoonlijkheid, van den
godsdienststichter, den ziener, den profeet, den dichter.
Nog leven velen onzer van hetgeen dezen hebben aanschouwd en voortgebracht, en dat naar andere wetten
dan die van ons eigen waarnemen en redeneeren. Hadden
zij onze opleiding genoten of ondergaan, onze methode,
onze wetenschappelijke tucht geêerbiedigd, welk eene
wereld zou niet hebben bestaan! Wij, zonen der negentiende eeuw, leven als in een dag, waarop de lucht tegen
den middag is betrokken na een zonnig helderen morgen.
De herinnering zweeft over onzen ernstigen arbeid: eene
herinnering, schoon en lieflijk; toch slechts eene herinnering. Wij bewonderen het Oosten, maar hebben nauwlijks
meer een kader, om het in te plaatsen. Wij begrijpen en
waardeeren de persoonlijkheid, maar geven ons nauwlijks
meer bijzondere moeite, om haar te kweeken en te versterken. Onze verbeelding kan den godsdienststichter
schilderen en als levend voorstellen, maar dit vermogen
onderstelt juist die gave der ontleding, waarmede de
vleugelen van den godsdienststichter niet in aanraking
kunnen komen, zonder te verlammen. De ziener, de
profeet en de dichter leven nog voort in ons midden,
maar aan het veldwinnen der exacte methode moeten wij
reeds vragen: voor hoelang nog? Is het Oosten dan voor
de wetenschap herboren, om in ons leven zelf meer en
meer onder te gaan? Of, wellicht juister, zou het de
bestemming van het Oosten zijn, zoowel in de wetenschap

HELLAS ' ERFGENAME.

223

als in het leven, om daarin enkel eene plaats als ruine
te vervullen; eene ruine, eerwaardig door haar ouderdom,
tijdelijk verjongd door de bloemen, waarmede wij haar
omhangen, bijwijlen schitterend verlicht door het bengaalsche vuur onzer historische verbeelding, maar ten
slotte, en in weerwil van dit alles, onbewoond?
Ik neem die vraag op de lippen, maar, openhartig gesproken, zij leeft niet in miin gemoed; zij vervult mij
met niet de minste bekommering. Er is in de geestelijke,
zoo goed als in de fysische, wereld behoud van arbeidsvermogen. Ik zou moeten vergeten al wat de geschiedenis
mij heeft geleerd, om aan te nemen, dat er ooit kracht
in de menschheid verloren gaat. Onder alle vormen blijft
zij , en alleen verkeerde behoudzucht wil haar handhaven
in een reeds bekenden vorm. Wij willen met hooger
moed tegenover de toekomst bezield zijn. Toen de Fenicièrs hun klein, onooglijk Astartebeeldje plaatsten aan
het strand van Argos in het midden hunner bonte koopwaren, was de kiem neergelegd in den schoot van Hellas,
waaruit de Afrodite van Praxiteles zou worden geboren.
Knidos aan de kust van Klein-Azie zou het antwoord
geven op de verwonderde blikken van Argos aan de kust
van Griekenland. Andermaal is in onze eeuw het Oosten
naar het Westen gekomen. Onze historische en filologische
methode is bereid, het te ontvangen, is in staat, het te
begrijpen en te herstellen. De achttiende eeuw zou niet
geweten hebben, wat er mede aan te vangen; de negentiende is gemaakt, om te woekeren met de schatten, die
zij heeft ontdekt. Laat haar den tijd. Laat aan de eeuwen
den tijd, om van elke fenicische Astarte eene Afrodite
van Knidos te maken. Het moge niet geschieden door
de plastische kunst, toch zal de kunst het doen, want
de kunst in ons is niets anders dan aandrift tot veredeling. Misschien, — want de wegen der geschiedenis zijn
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verrassend en onnaspeurlijk — misschien zal eerlang een
nieuw huwelijk tusschen het Oosten en ons Westen worden
gesloten. Reeds is in Indie onder Engeland's invloed een
nieuw en geestelijk leven ontwaakt. Reeds woekert Japan met
nederlandsche wetenschap, en de britsche luipaard kan misschien nog den Nij1 betere dingen brengen , dan de halve
Maan ooit heeft aangekondigd. Misschien zal het Westen,
onwaardigen naijver moede , zich eerlang vereenigen , om
aan het gevloekt bestuur der Porte een einde to maken ,
en die heerlijke landouwen van Klein-Azie , waar thans
schier alles van willekeur en armoede getuigt, met zijn
levenwekkenden adem bezielen. Wanneer dat nieuwe
huwelijk tusschen het Oosten en het Westen wordt voltrokken , zal het Westen een huwelijksgoed aanbrengen ,
op eigen bodem en met eigen kracht verworven en daarentegen nooit gekweekt in den rijken bodem van het Oosten.
Geene fenicische handelsvloot, geene hethietische wapenen
hebben ons de schatten geleverd , die het westen lief heeft
als zijn onvervreemdbaar eigendom. Die schatten, die wij
met geestdrift noemen , heilig houden en vermeerderen ,
vatten wij samen in deze vier : methode van onderzoek ,
tucht van denken , zelfstandige zedelijkheid en — onmisstaatkundige vrijheid.
bare waarborg van dit alles :

A-IET LAND VAN REMBRANDT.»

Het boek heb ik niet gelezen en ik onderstel, dat
weinigen het boek gelezen hebben. Wij hebben er ons
den tijd niet toe gegund. In afleveringen hadden wij het
al verslonden, eer de twee lijvige deelen in sierlijke bandpn
op onze tafel konden liggen. Er is wel iets in te brengen
tegen deze wijs van uitgeven. Tegen een boek kan men zich
wapenen. Men kan het straffeloos ontvangen ; op de plank
zetten als een wagen in een remise ; de wagen zal er alleen
nooit uitloopen. Men haalt het boek weder te voorschijn,
wanneer men wil. Maar een aflevering, die « Cd. Busken
Huet» op haar omslag heeft! Geen maagdelijke onschuld
kan op verraderlijker wijs overrompeld worden, dan ons
ernstigst plichtgevoel door zulk een aflevering. Daar is
zij : wij hebben geen tijd. Wij moeten iets anders doen.
Even inzien! Gij zijt verloren.
Deze stijl is altijd boeiend. Doch dit woord behaagt
mij slechts ten halve. Het is een stijl die ons intrigeert ;
wij moeten weten wat Huet hiervan en daarvan denkt.
Gij zijt het « volstrekt niet eens »; weet van te voren, dat
gij het « volstrekt niet eens » zult zijn ; behoort misschien
tot degenen, die sedert dertig jaren, eerst het jonge, nu
het grijzend hoofd schudden over zoo « fatale principes ».. .
Eh bien, Monsieur, ne lisez done pas ». Ziedaar juist,
wat lichter gezegd is dan gedaan.
Men kan ze misschien op zijne vingers tellen, de schrijvers
15
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onder ons, die willen schrijven. Ook is het schrijven
bij ons yolk weinig in tel. Kakografieen worden geduld.
Men vertrekt er geen gezicht om. Neem een fransch of
engelsch dagblad , een fransch of engelsch tijdschrift op ;
de inhoud is belangrijk of is het niet, maar het artikel
is althans ;eschreven », de volzinnen drukken juist uit
wat de schrijver heeft willen zeggen. Het komt blijkbaar
bij geen fransch of engelsch schrijver op, in het openbaar
zich te vertoonen in morgengewaad. Wij zijn nog zoo ver
niet. Wij trekken ongaarne een rok aan. « To dress for
dinner» ligt niet in onzen aard. Als de lezer maar zoo
ongeveer begrijpen kan, wat wij bedoelen, zijn wij tevreden.
Een jubelfeest aanrichten voor Hildebrand die zijn volzinnen nooit veronachtzaamt, is goed; maar Hildebrand
zelf zal wel lets weten, dat beter zou zijn, al is hij te
humaan om het te zeggen. Ons middelbaar onderwijs,
ofschoon veelal aan zulke uitnemende leeraars toevertrouwd , heeft in dezen nog weinig verbetering gebracht.
Het ligt misschien aan zijn te overwegend filologische
richting gelijk aan zijn in mijn oog zeer overdreven vrees
voor het werktuigelijke, voor het van buiten leeren. Ik
kan mij niet voorstellen, dat een jong geslacht met geheele bladzij den van Van der Palm en geheele verzen
van Bilderdijk in het hoofd geen eerbied zou koesteren
voor stijl.
In dit verband zou ik onder de levende schrijvers ook
Cd. Busken Huet willen noemen, of liever : in staat willen
zijn, hem te noemen zonder eenig voorbehoud. De stijl
van « Het Land van Rembrandt» getuigt evenwel niet van
aanhoudende zorg. Te langdurig verblijf in het buitenland , de gewoonte van feuilletons te schrijven of hetgeen
er mede gelijk staat, werkten nadeelig op de zuiverheid
en op het gelijkmatige van den stijl. Van tijd tot tijd
verrast, verbaast een wending, een uitdrukking, weinig
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in overeenstemming met den toon van het geheel, met
den acrd van het onderwerp. Zijn Land van Rembrandt
staat tot zijne vroegere geschriften van gelijken omvang
als Justin McCarthy's jongste werk (the four Georges)
tot zijn History of our own Times. In dit laatstgenoemde
boek zal McCarthy zich veroorloven te schrijven: «The
people of England were able to see clearly enough that
George allowed his great minister to rule for him, and
that Walpole's policy meant prosperity and peace. They
did not admire George's mistresses any more now than
they had done when first these ladies set their large feet
on English soil »; straks, de smart verhalende van de
Hertogin van Kendal over den dood des Konings: «She
tore her hair ... and she beat her ample bosom ». Ik beweer niet, dat onze auteur iets soortgelijks heeft geschreyen , maar hij is op een helling.
De ongelijkmatigheid van stijl is mede het gevolg van
iets anders. Is de schrijver zich altijd het karakter bewust,
waarin hij schrijft? Men kan, zoodra men zich niet met
exakte wetenschappen bezighoudt, schrijven als geleerde,
als apologeet, of, eindelijk, als kunstenaar. De geschiedschrijver heeft te kiezen; hij moet optreden in een van
deze drie karakters, die gelijk recht van bestaan hebben,
maar zich niet laten vereenigen. De geleerde wikt en
weegt voor onze oogen, blijft in den toon der diskussie,
haalt zijne bronnen aan, bepaalt hare betrouwbaarheid,
is niet gesteld op het trekken van eenig besluit, op het
aanvullen van eenige leemte. Wie als geleerde schrijft,
heeft noodig kennis, oordeel en een leesbaren stijl. Niet
als geleerde heeft de heer Huet willen schrijven, want
hij waarschuwt ons, dat alles uit de tweede hand is. Niet
om de gebeurtenissen slaan wij zijn geschiedwerk op:
zij zijn ons van elders bekend, maar om de voorstelling
die juist hij van de gebeurtenissen zal geven, om het
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licht waaronder hij ze plaatste, het verband waarin hij
ze met elkander brengen zal. De voorstelling moet of
die van den apologeet of die van den kunstenaar zijn.
De apologeet wil met zijne voorstelling van de gebeurtenissen jets bewijzen, en apologeet moge hier de naam
zijn, zoowel voor hem die aantoonen wil, dat een gegeven
historisch verloop in de gewenschte richting heeft plaats.
gehad, als voor hem die ons het tegendeel wil duidelijk
maken. Ook dit is niet het karakter, dat de schrijver als
het zijne zou willen erkennen. Noch stelselmatig verkleinen van Nederlands verdienste , noch overschatting of
ophemeling neemt men bij hem waar. Men mag dus in
het algemeen bij hem een artistieke bedoeling onderstellen,
en menige schoone bladzijde van zijn geschrift geeft ons
het recht, te bevestigen , dat inderdaad de bedoeling geen
andere is geweest.
Is hij er voortdurend en onveranderlijk aan getrouw
gebleven? Niet aan hem behoeft men te zeggen , welk
een grooten naam hij met den titel als over zich aangeroepen heeft. Is het onze schuld, dat wij bij het lezen
van zijn werk het penseel van Rembrandt geen oogenblik
kunnen vergeten? Maar wat beteekent dan zijne Opdracht?
Het Land van den grooten kunstenaar, toovenaar, is opgedragen aan wijlen prof. Scholten. Waarlijk, voor deze
aardigheid, zoo het een aardigheid is, was die naam te
groot en te goed. Behalve een als aangeboren monumentalen stijl, had Scholten niets van den kunstenaar, indien
het waar is, dat wij in Rembrandt het eigenlijk beeld van
den kunstenaar mogen zien. Scholten was het tegenovergestelde en hij vond er zijn eer in : hij was theoloog en
apologeet. Hij geloofde aan d e waarheid, hij streed er
voor; hij hield van hetgeen de dood is van alle kunst,
hij hield van polemiek zijn eigen gedachtenwereld moest
hij overal terugvinden : zijn moderne theologie bij Jezus
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van Nazareth, zijn determinisme bij Kalvijn. De heer Huêt
prijst het in Scholten , dat hij als emeritus hoogleeraar in
Voltaire zat te lezen het zou veel prijzens waardiger zijn ,
zoo Scholten daarmede niet tot zijn emeritaat had gewacht.
Aan dit een en ander herinner ik niet, om een blaam
te werpen op den man , dien niemand van nabij heeft
kunnen zien zonder hem lief te hebben als een geloovige
op zijn manier en te eeren als een kracht. Men behoeft
Been kunstenaar te zijn. Ik wilde slechts doen uitkomen,
hoe titel en opdracht , hoe de namen Rembrandt en
Scholten, in het boek van den heer Huet elkander verwonderd moeten aanstaren , en hoe des schrijvers poging,
om zijn werk als onder het schild van deze beide namen
te brengen de tweeslachtigheid kenmerkt , die zijn boek
niet verhindert een goed en nuttig boek te zijn; een boek,
dat alleen zulk een ongeevenaard talent kon schrijven
maar verhindert den hoogsten lof weg te dragen. De
apologetische theologie, waarin Scholten en zijne ambtgenooten in de laatste jaren te zeer hun heil hebben gezocht tot gering voordeel voor de wetenschap , die theologie
en Rembrandt hebben zeker met elkander gemeen , dat
zij in Leiden zijn geboren , maar daarmede houdt alle
gemeenschap op. De heer Huèt stemt dit toe, en wil het
niet weder schijnen te vergeten. De geleerden zijn onmisbaar hoe eenzijdiger hun ontwikkeling , hoe beperkter
hun kring , hoe blinder hun ingenomenheid met eigen
y ak, hoe noester hun vlijt in het verzamelen van bouwstoffen , hoe overvloediger hun distinguo's , hoe nuttiger
de geleerden zijn. De apologeten zijn eerbiedwaardig.
Hoe hartstochtelijker pleitredenen zij houden : de een
voor Geneve , de ander voor Hellas , een derde voor
Spinosa , hoe meer gemeenten zij zullen stichten , en
van een vreegeren beschavingstoestand hebben nog
verreweg de meeste menschen overgehouden , dat zij
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niet op zichzelf kunnen staan: men verlangt naar de
horde terug. Voor een talent als onze auteur schijnt mij
een beter deel te zijn weggelegd, dat hij slechts voor het
grijpen heeft, indien hij besluiten kan geheel zichzelf te
zijn: of te sterven aan alle polemiek, dus aan alle vatbaarheid voor het gevoelen van erganis, aan alle grimmigheid, aan al wat zijn zielsrust kan verstoren. Hij behoort
tot het y olk van Rembrandt, tot de kinderen der kritiek,
die van de hoogste kunst niet is te onderscheiden, want
er is geen ware kritiek dan de liefde, gelijk er geen andere
kunst is. De kunstenaar omarmt zijn wereld; hoe meer
hij van de wereld omarmt, hoe grooter kunstenaar hij is.
Hij houdt geen rekening-courant met de menschen en de
dingen, zOOveel in hun credit schrijvende, zOOveel in hun
debet, om aan het slot hun het saldo van blaam of lof
te berekenen. Hij heeft lief, lief al wat is: lief het lijk
onder de handen van den anatoom; lief den Ganymedes
in de omarming van Zeus; lief het opengesneden rund
aan des slagers kram en den Faust; lief den Machtige met
uitgestrekten arm in den grot van Bethanie en den schamelen Jood op de honderd guldensprent; lief het Golgotha
van de ets in ons Trippenhuis en den timmermanswinkel
in den Louvre, met Josefs half geledigd glas bier in het
venster; lief «la femme qui»... a devance Zola en Saskia.
De kunstenaar leeft altijd in het Land van Rembrandt;
zijn land is het land der verzoening, waar donker en licht
langer niet onderling strijden, waar niets leelijk k a n zijn,
niets profaan, en dat niet krachtens een kreupele theorie,
die zich beijvert in een bedriegelijke theodicee den triumf
van een dag te vieren, maar krachtens dat zuiver, altijd
levendig artistiek gevoel, dat door elke tegenstelling in de
wereld, hoe scherp, door elken wanklank, hoe snijdend
ook, niet gedood wordt, zelfs niet verzwakt, maar gevoed en
veredeld. Theologische haat, kerkelijke drift, wetenschap-
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pelijke kuiperij en afgunst , zedelijk fanatisme, pessimisme,
sarkasme, karikatuur, polemiek en politiek, in het Land
van den kunstenaar wordt dit alles begrepen, niets van
dit alles gekweekt. In dat empyreum wordt, zooveel onze
kinderhanden kunnen omvatten , straal op straal van de
zon bijeengegaard en daaruit een gouden sluier geweven,
die in zijn plooien bergt leed en zonde , geheel het prozalsch mechanisme van ons stoffelijk en geestelijk bestaan.
Kunst is en blijft transfiguratie.
Tot dat Land van Rembrandt voelt onze schrijver zich
machtig aangetrokken, want zijn hart dat weinigen kennen,
is even groot als zijn geest die aan alien bekend is. Maar
het is bij wijlen alsof hij nog den moed der liefde mist.
Hij maakt het hof aan de kunst. Wanneer, , — of glimlacht de vijftiger ? — zal het tot de omarming komen?
Waarom heeft hij zooveel in de geschiedenis van zijn
yolk niet aangedurfd, of niet dan van ter zijde : onze
Gereformeerde theologie, het verborgen Roomsch Katholieke leven of dat van Israel? Welk een gelegenheid werd
hier verzuimd, om aan het palet van Rembrandt kleuren te ontleenen voor het portret van Spinosa , waarop
geen plaats zou zijn geweest voor het zieke zoontje, aan
weiks gemis of bezit men bij de waardeering van deze
wijsbegeerte zou hebben te denken. Bovenal : waarom
was het licht, waar de auteur bij arbeidde , niet sterk
genoeg , om aithans een straal te werpen op hetgeen na
de zeventiende eeuw in Nederland is geschied? De auteur
zou dan zijn werk minder hebben afgebroken dan voltooid.
De groote waarde van dit boek is daarin gelegen , dat
wij hier de kaders leeren kennen van het leger dat Nederland te velde heeft gevoerd in den strijd voor de beschaving; wij hebben hier een katalogus , schitterender dan
dien van het tweede boek der Ilias.

OVER MENSCHENKENNIS.

Ik wensch eenige opmerkingen mede te deelen over
een stof van zeer teederen aard en die ik niet zou aandurven , wanneer ik niet rekenen mocht op eenige toegevendheid. Ik wensch te handelen over Menschenkennis.
Deze stof is belangwekkend genoeg. Geen kennis heeft
een inhoud, die ons van zoo nabij raakt, want de kennis
van den mensch moet eenige, misschien vele geheimen
omvatten, die altijd zouden sluimeren in onze Borst,
wanneer het oog van den menschenkenner ze niet ontdekte. Bovendien is geen kennis zoo nuttig. Van onze
menschenkennis, van hare diepte en juistheid, kan niets
minder afhangen dan geheel ons levensgeluk.
Maar niet minder belangwekkend is onze stof om de
volgende reden en dit is zelfs het punt, waarbij ik in
de eerste plaats wensch stil te staan. Ik bedoel het raadselachtige , dat het ontstaan van menschenkennis aankleeft.
Van elke andere kennis weten wij , hoe wij ertoe geraken;
voor elke andere kennis weten wij uit welke bronnen en
op welke wijze uit deze bronnen moet worden geput. Het
aantal dier bronnen kan toenemen de wijze of methode is
voor volmaking vatbaar, maar met den aard van bronnen en
methode zijn wij bekend. Niet alzoo ten aanzien van
menschenkennis. Men heeft ze of men ziet een ander in
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haar bezit, zonder te kunnen zeggen, wat men zelf of
wat die ander heeft gedaan , om die onschatbare kennis
te verkrijgen. Handboeken, op ieder veld van wetenschap
zoo overvloedig en zoo uitstekend, schieten hier tekort.
Onderwijs in menschenkennis is ondenkbaar. Het woord
alleen doet ons glimlachen. Elke andere kennis kan opzettelijk worden medegedeeld en als overgegoten, maar deze
niet. Wanneer men zelfs een Shakespeare kon vragen :
licht mij in, wijs mij den weg, stort mij een kleine hoeveelheld in van uwe onmetelijke menschenkennis, voor al het
goud der wereld zou hij niet aan ons verzoek kunnen
voldoen ; de beminnelijkste vrouwelonk zou hem niet
kunnen vermurwen.
Ik moet u daarbij doen opmerken, dat het niet mededeelbare van menschenkennis niet ligt aan de zeldzaamheid der kennis. Men zou kunnen zeggen : de schilder
heeft een kennis van zekere kleurenmengeling, de stilist
heeft een kennis van zekere woordvoeging , die hij evenmin opzettelijk kan overdoen. Vooreerst is deze kennis
van meer artistieken aard : de kunstenaar is zelf zich de
samenstellende deelen dier kennis niet bewust ; geen wonder , dat hij haar niet kan onderwijzen. Maar er is iets
anders , waarop ik vooral Wilde komen : artistieke kennis
is zeldzaam en zal altijd zeldzaam blijven ; zij is , om zoo
te spreken, het persoonlijk eigendom van enkelen , maar
menschenkennis is bij ieder beschaafde te vinden. Plaats
een beschaafd man voor een gebouw, voor een standbeeld , voor een schilderij ; zelfs wanneer hij u zegt, of
het kunstwerk hem aangenaam aandoet, zal hij zich toch
altijd genoopt vinden erbij te voegen : van de kunst heb
ik geen verstand. Geef daarentegen iemand een roman in
handen, deel hem een opmerking mede, verhaal hem een
anekdote, en ieder zegt terstond : hoe menschkundig ! of
het tegendeel. Hij spreekt niet alleen van een aangenamen
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roman, van een verrassende opmerking, van een vermakelijke anekdote; neen, roman, opmerking, anekdote beoordeelt ieder terstond uit het oogpunt der menschenkennis. Is dit niet zeer zonderling of liever zeer leerzaam?
Ik bewonder niet uwe kennis van het Chineesch, want
ik ken zelf geen Chineesch; ik bewonder niet uwe kennis
van den perspektief, want gij kunt daarin groote vergissingen maken, zonder dat ik het zal bespeuren. Maar
ik veroorloof mij wel en elk veroorlooft zich, iemands
menschenkennis te bewonderen. Gij en ik en iedereen
moet dus menschenkennis bezitten, anders ontbrak ons
elke maatstaf en daarmede alle vrijmoedigheid tot bewonderen. — Treffend is ook de snelheid, waarmede het
waarachtig menschkundige door elk herkend wordt. Laat
in een talrijke vergadering de spreker een menschkundige
opmerking maken: ieder ziet zijn buurman aan, knikt
hem yriendelijk toe, ja, is met dien knik liefst zijn buurman voor, want hij zou niet graag de laatste zijn geweest,
om te bespeuren, dat de opmerking menschkundig was.
Vandaar ook de eenstemmigheid van oordeel, de groote
eenstemmigheid, die ten aanzien van het menschkundige
heerscht. Elke kennis wordt betwist. Heb kennis van de
natuur, van de taal, van wat men wil: naast hen, die u
prijzen, zijn er altijd, die meenen, dat gij u of niet boven
het middelmatige verheft Of zelfs doorslaande blijken geeft
van uwe onkunde. Maar een soort van kennis, menschenkennis, dwingt alien tot lof. Welk een menschenkennis,
roept men uit, als om strijd. Deze kennis kan zelfs ongewoon diep gaan en toch geen miskenning behoeven te
vreezen. De hoorders of lezers verzekeren dan met een
eigenaardig samendrukken der lippen en een knippen der
oogen: dat was een fijne menschkundige opmerking, en
zij , die haar niet mochten gevat hebben, doen toch gaarne,
alsof zij haar hadden gevat, want eigen onervarenheid
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belijdt men liever op ieder ander veld dan op menschkundig gebied.
De nu gebleken algemeenheid der menschenkennis heeft
ook dit bevreemdende: en dat hare hoeveelheid tamelijk onveranderd blijft en dat zij weinig vruchten afwerpt. Men kan
zijne menschenkennis moeielijk opzettelijk vermeerderen.
Men schijnt haar niet te kunnen oefenen. 0 , ik weet het:
oefening kweekt kennis, ik ben er diep van doordrongen,
maar de geachte Voorzitter van dat Genootschap zal mij
waarschijnlijk niet tot de orde roepen, als ik staande
houd, dat oefening geen menschenkennis kweekt. Kunt
gij u voorstellen , dat iemand u tegenkomt en zegt : ik ga
mij oefenen in menschenkennis. Ik heb toch eens een origineel gekend , die eenigen tijd aan een table d'hôte ging
dineeren , om menschenkennis op te doen. De geschiedenis
meldt niet, of hij erin geslaagd is. Het denkbeeld was
toch inderdaad zoo vreemd niet. Gestadige omgang met
hetgeen men wil leeren kennen , pleegt toch anders kennis te verzekeren. Hier niet. Men kan dagelijks tal van
menschen ontmoeten , zonder in menschenkennis een
schrede vooruit te doen. Wie heeft ooit gehoord van de
bijzondere menschenkennis van een steward op een stoomboot of van een kommies-voyageur of zelfs van een geneesheer,, de menschkundige geneesheeren niet te na gesproken?
Omgekeerd zijn de groote menschkundigen , zij wier
menschenkennis alien openbaar is, personen, van wie
men Of niet weet , dat zij veel in de wereld hebben
verkeerd , of weet, dat zij dit stellig niet hebben gedaan.
Van Shakespeare weten wij te weinig ; het weinige , dat
ons van hem is overgeleverd, bevestigt het opgemerkte.
Montaigne leefde stil ; Moliere was zeer ingetogen ; La
Fontaine was afgetrokken ; Goethe bewoonde een kleine
provinciestad ; Dickens ging weinig uit. Veelvuldig verkeer
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met menschen schijnt dus volstrekt niet de onmisbare
voorwaarde tot het verkrijgen van menschenkennis te
zijn. En dit wordt nog aannemelijker, wanneer wij ons
herinneren, dat de allergrootste menschkundigen niet de
kinderen zijn van den nieuweren tijd , van onze ingewikkelde samenleving, waarin de stoom menschen van alle
oorden der wereld bijna dagelijks tot elkander brengt ;
waarin tentoonstellingen, kongressen en badplaatsen de
promiscuiteit aller natien bevorderen en elk met tallooze
exemplaren van de menschensoort kennis doen maken,
maar dat de groote menschkundigen de kinderen zijn
van een afgezonderd yolk en van overoude tijden. Niet
Frankrijk, niet het centrale Duitschland, maar een eiland,
het insulair Britannie, heeft den grootsten menschenkenner voortgebracht, den grootsten, wanneer men let
op den omvang van zijn blik. Nog is Engeland het land
van de karakterstudie ; de geheele fransche romanliteratuur
heeft geen boek aan te wijzen als den roman The Egoist
van George Meredith. Men zou bijna zeggen, dat de
geestelijke afzondering, waarin de Engelschman pleegt te
leven, zijne weinige toeschietelijkheid en gemeenzaamheid
gunstig op zijne menschenkennis werken. In de Oudheid
zien wij het kleine Israel en het kleine yolk der Grieken
in menschenkennis eerste proeven leveren, die terstond
meesterwerken zijn. Waar heeft de Oudtestamentische
schrijver de ervaring kunnen opdoen, om dat diep-tragisch
karakter van een Saul te teekenen; wat visioen van de
werkelijkheid had de blinde Homerus gehad, dat hij in
zijn Achilles een wezen kon doen leven van vleesch en
bloed en toch alleen het gewrocht van zijn dichterlijk
genie? De menschenkennis van deze schrijvers is sedert
niet overtroffen. Menschenkennis is dus geen progressieve
wetenschap ; nog eens: kennis wordt hier niet door oefening gekweekt.
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Gelijk door het onveranderlijke van hare hoeveelheid
pleegt menschenkennis zich te kenmerken door hare onvruchtbaarheid. Elk , gelijk wij zagen , heeft menschenkennis, weet even nauwkeurig als snel, wat al dan niet
menschkundig is, maar wie maakt van deze zijne kennis
gebruik? De onderlinge omgang der menschen zou niet,
als thans te dikwerf, een bron van lij den , van zielskwelling zijn, wanneer de mensch toonde te weten, hoe hij
met zijn evenmensch heeft om te gaan. Hij verkeert gewoonlijk dienaangaande in volslagen onkunde. Het schijnt,
dat wij alien een soort van latente menschenkennis bezitten , die onmiddellijk vrij wordt, zoodra wij iets menschkundigs hooren of lezen , maar die latent en hopeloos
latent blijft, zoodra wij haar in het praktische leven hebben aan te wenden. Dan zijn onze handelingen vaak een
reeks van onhandigheden. Men ziet menschen dieren
temmen en opvoeden tot allerlei bedrijf. Welk een kennis
en dus welk een bestudeering van het dier is er noodig
geweest, om deze macht, deze almacht, zou men zeggen,
over het dier te oefenen. Waar is iets van die macht te
bespeuren, wanneer het erop aankomt, onze medemenschen
te apprivoiseeren en op te voeden? Men doet gewoonlijk
juist het tegenovergestelde van hetgeen de meest elementaire menschenkennis voorschrijft. De omgang der menschen met elkander schijnt dikwerf een voortgezette proefneming , om te zien , in hoever het mogelijk mag heeten,
vliegen te vangen met azijn , een proefneming, die zelden
gelukt, maar niettemin onvermoeid wordt herhaald. Zelf
weet men zeer goed, wat azijn is, maar men verbeeldt
zich altijd, dat een ander onzen azijn voor honig zal
proeven. Larochefoucauld heeft gezegd : « Il y a de bons
mariages , it n'y en a pas de delicieux. » Indien hij gelijk
heeft, — wat ik om de jongelui niet te ontmoedigen, in
het midden laat — dan ligt het daaraan, dat de beminne-
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lijke huisvrouw haar heer en meester of dat deze zijne
wederhelft pleegt te bejegenen als : wat zal ik zeggen? de
beelden verdringen zich : Houd uw boek omgekeerd voor
u, wil uw huis in met een verkeerden sleutel, steek uw
rechterhand in uw linkerhandschoen, en gij hebt ongeveer
evenveel succes. Getrouwde mannen en vrouwen : och,
of oefening altijd kennis kweekte, want aan oefening in
de bejegening van elkander kan het niet haperen, maar
aan de wederzijdsche kennis van elkander ontbreekt veel.
De kennismaking gaat nog wel eens aan het huwelijk
vooraf, maar wil er zelden op volgen. Komiek-tragische
misverstanden bezaaien dan het huwelijkspad. Mevrouw
houdt haar man voor een wreedaard en ziet niet, dat hij
zich enkel het air van barschheid geeft en tot niets meer
in staat is dan tot deze kinderachtige bevrediging zijner
ijdelheid. De man houdt de vrouw voor hoofdig en bespeurt niet, hoe gaarne zij het lieve hoofd in den schoot
zou leggen, indien een kiesch streelende hand dat hoofd
slechts een weinig tot zich trok.
Even in het oogloopende onvruchtbaarheid van menschenkennis , om niet meer te zeggen, placht, vooral in
vroeger tijd, te bestaan in de betrekking van ouders en
kinderen. Sommige ouders hadden een ware virtuositeit
erin bereikt, hunne kinderen juist andersom te behandelen, dan zij behandeld moesten worden. Ter verontschuldiging van averechtsche opvoeding had men zelfs
een tamelijk dwaas spreekwoord uitgedacht : de beste
stuurlieden staan aan wal, ofschoon ieder onzer de beste
stuurlui zeker altijd op het water heeft ontmoet. Het is
voldoende, de romans van Fielding, van Richardson of
den Emile van Rousseau te lezen, om er ons van te overtuigen hoe weinig de opvoeding zich om menschenkennis
bekreunde. Men kan niet aannemen, dat ouders in vroeger
dagen hunne kinderen minder liefhadden dan wij de onze;
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indien zij niettemin met hunne kinderen deden, wat wij
thans eenvoudig noemen plagen, ja , kwellen, dan met
dit toch wel voornamelijk aan gebrekkige menschenkennis hebben gelegen. Op dit gebied heerschten allerlei
van te voren vaststaande, willekeurig gevormde begrippen , die men ter goeder trouw voor heilzaam en onmisbaar hield. Dat kleine menschen ook menschen
waren, menschen in het klein dat het de moeite
loonde, hun acrd te bestudeeren , met dien aard ,
zelfs met hunne eigenaardigheden rekening te houden
dat, om bij het gebezigde beeld te blijven, vliegen nu eens
niet gesteld kunnen heeten op azijn : dat eenvoudige werd
als zooveel, dat eenvoudig is , niet bedacht. Men hield
kinderen nagenoeg voor een stof, waarin iedere schaar
het patroon kan snijden, dat men verkiest, of wil men
een edeler beeld : men hield ze voor was of leem , te kneden
naar welgevallen.
Zijn de tijden , waarvan wij spreken, geheel voorbij ?
Er zijn twee woorden uit de Oudheid ons bewaard , het
eene uit de Romeinsche , het andere uit de Kristelijke
Oudheid, woorden, die overal, waar kinderen worden
grootgebracht en opgevoed , als zinspreuken der hoogste
wijsheid ouders en leerlingen voor den geest moesten
staan. Maxima puero debetur reverentia, is het woord uit
de latijnsche Oudheid : den hoogsten eerbied is men het
kind verschuldigd. Ja , eerbied is in waarheid het gevoel,
dat ten aanzien van het kind door menschenkennis wordt
voorgeschreven eerbied voor het heilig mysterie der kindsheid ! Een mysterie, die sluimerende geest, dat ontluikende
leven. De teederste hand , bestuurd door het meest kiesche
gevoel, is hier onmisbaar. En het andere woord, uit de
Kristelijke Oudheid, is dat onvergetelijk en onvergelijkelijk:
Laat de kinderen tot mij komen. Laat ze komen tot u,
tot een persoon, tot een menschelijk kloppend hart, niet
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tot een boek, een wet, een stelsel of tot een verzameling
van kundigheden, maar tot u; laat hun hart het uwe
vinden. Van den aanvang van haar bestaan is de groote
dorst der ziel, een andere ziel te vinden, die haar verstaat. Er ligt zoozeer iets geheimzinnigs in elke menschelijke ziel, reeds bij haar eerste ontwaken, dat er voor
haar geen uitgelezener voorrecht is, dan begrepen te worden,
en geen dieper leed, dan ons in den bekenden aandoenlijken engelschen roman Misunderstood (verkeerd begrepen)
wordt geschilderd.
Dat onze menschenkennis, die wij, ik herhaal het, ontwijfelbaar bezitten, tegenover kinderen zoo latent, zoo
onvruchtbaar kan blijven, ligt het meest aan onze toch
zoo ongezonde meening, dat elke andere kennis over onze
menschenkennis mag zegevieren. Wat onze menschenkennis ten aanzien van kinderen en niet ten aanzien van
hen alleen pleegt te belemmeren, soms in hare werking
te vernietigen, is niet onkunde maar een andere kennis,
samengevat in een theorie of zoogenaamd principe. Het
is ongeloofelijk, hoeveel menschenoffers gevraagd worden
door theorieen of principes. Moloch zelf heeft er minder
op zijn geweten. Een opvoeder zou wel op een bepaalde
wijze willen handelen met het kind, en die wijze, waarop
hij zou willen handelen, is inderdaad uitnemend; maar,
zegt hij, ik moet anders handelen, want dat is nu eens
mijn principe. Uw principe! Uw hart zou het anders
ingeven ; uw gezond verstand, de eisch van het oogenblik
zou het anders voorschrijven, maar het principe. Vivent
les principes et perisse le monde. Indien ik hier met eenige
geringschatting van theorieèn en principes spreek, begrijpt
gij , hoop ik, dat ik alleen spreek van hetgeen men dikwerf
voor theorie8n en principes pleegt uit te geven. Het zijn
inderdaad eenige vooropgezette meeningen, aan geen of
aan gebrekkige ervaring ontleend, niet aanhoudend aan
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ervaring getoetst, volgehouden krachtens die noodlottige
afgoderij, die de mensch met vooropgezette meeningen
zoo gaarne en zoo gewoonlijk pleegt. Voor een opvoedkundige leer, voor een opvoedkundig beginsel heb ik alien
eerbied, maar hoe weinigen zijn in het bezit ervan of zijn
zelfs in staat te achten, zulk een leer of beginsel te vinden.
En het onheil begint, zoodra men nu, bij gebrek van een
leer of beginsel, zich met het surrogaat, de willekeurig
vooropgezette meening, tevredenstelt. Laten wij veel minder
vertrouwen hebben in zulk een meening en veel grooter
vertrouwen in onze natuurlijke menschenkennis, die het
in den regel, ook tegenover kinderen, tamelijk ver zal
brengen, wanneer zij aan zichzelf wordt overgelaten. Nog
eens: principes molten geen menschenoffers vragen in den
worm van kinderen.
De onvruchtbaarheid onzer menschenkennis blijkt nog
altijd sterk in 's menschen omgang met zijn naaste in de
gewone samenleving. Ik zou in de eerste plaats kunnen
wijzen op een menschensoort, waarover het voor mij
veiliger is te zwijgen: — ik bedoel het achtbaar gild der
sprekers. Menschenkennis alleen kan den spreker doen
besetren, welke onderwerpen hij in welken kring behandelen kan en hoe hij ze te behandelen heeft. Het geheim
van goed en nuttig spreken is misschien uitsluitend gelegen in menschenkennis. Zijn er sprekers, die in dezen
falen? Zijn er sprekers, die te hoog of te laag vliegen?
Zijn er sprekers, die hun gehoor vermoeien, ongeduldig
maken? Zijn er, gelijk men wel eens beweert, vervelende
sprekers, en behoort er een altijd toenemende mate van
onverschrokkenheid toe, om naar iemand te gaan luisteren, die zich vermeet als spreker op te treden? Ik heb
het niet te onderzoeken; maar wel geloof ik, dat iedere
fout, op het spreekgestoelte begaan, voortvloeit uit het
op een of ander punt te kort schieten der menschenkennis.
16
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Eigen fouten heb ik er althans aan geweten. Guizot, den
grooten redenaar, heeft zulk een tekortkoming in menschenkennis eens zijne portefeuille gekost. Hij had een schitterende en overtuigende rede gehouden in de kamer der
Afgevaardigden, een rede, die hem voor de zooveelste
maal verdedigen moest tegenover altijd even heftige als
partijdige afkeuring van zijne staatkunde. Toen zijn helder
en afdoend betoog ten einde spoedde, besefte vriend
en vijand, dat hij ook ditmaal zijn pleit gewonnen, de
oppositie ontwapend had. Maar er is vaak een groote
afstand tusschen den beker en de lippen. Geheel aan bet
slot van zijne rede bedierf hij alles, door zijn klemmend
betoog te eindigen met de vraag: «Est-ce clair?» gelijk
wij zouden zeggen: «Hebt gij het nu eindelijk begrepen?»
De hooghartige vraag ontstemde zijn gehoor. Het was,
alsof hij zeide: «Wie dit niet vat, munt waarlijk niet uit
door groote snuggerheid ». Met meer menschenkennis zou
Guizot hebben geweten, dat wij , menschen, gaarne een
bijzonder helder betoog hooren, maar niet gaarne vernemen, dat ons verstand, in de schatting van den spreker,
aan die bijzondere helderheid van betoog zoo sterke behoefte heeft.
Ik heb bij de onvruchtbaarheid onzer menschenkennis
niet langer stil te staan, te minder, daar ik aan deze
opmerking een andere wilde vastknoopen en wel een
omtrent de gedeeltelijke onbruikbaarheid onzer menschenkennis. Op dit gebied schijnt nu eens alles recht bevreemdend te moeten zijn. Wij komen dikwerf in omstandigheden, waarin wij menschenkennis moesten ten toon
spreiden en het niet doen. Maar, omgekeerd, komen wij
evenzeer in omstandigheden, waarin wij de menschenkennis, die wij bezitten, niet mogen of althans niet willen
te pas brengen. Op menschkundig gebied moeten wij
menigmaal kennen als degenen, die niet kennen. Op elk
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ander veld kunnen wij moeielijk te veel kennis bezitten
of toepassen ; op elk ander veld is onkunde volstrekt en
zonder voorbehoud te bejammeren en nadeelig. Op menschkundig gebied is er in menig opzicht een begeerlijke onkunde en molten wij in elk geval niet alles zeggen, wat
wij weten. Een hoogere wet der liefde verbiedt het ons ,
en niet alleen een wet der liefde , maar ook een zekere
kieschheid, een zeker natuurlijk schaamtegevoel. Er zijn
in den mensch, indien ik zoo spreken mag, geestelijke
naaktheden , waarvan het bestaan ons bekend is , maar
die wij bedekken , ja , nog liever ignoreeren. Er zijn antwoorden , er zijn daden , getuigende van onmiskenbare en
toch niet benijdbare menschenkennis , waarvan wij geneigd
zijn den naam te geven van cynisme. Er ligt in alle ware
menschenkennis iets artistieks , dat niet alles op den voorgrond plaatst, velerlei in de schaduw laat en zeer goed
weet, met halve tinten en met nog minder te werken.
Het valt niet altijd licht, dit artistieke met de behoefte
aan oprechtheid en openhartigheid te vereenigen. Vrouwen
plegen daarin een takt te bezitten, waarvan getuigenis
wordt afgelegd door inderdaad verrukkelijke woorden.
Ik denk aan de moeder, die op den huwelijksdag harer
dochter van haar schoonzoon de belofte ontving: «Ik zal
haar volmaakt gelukkig maken». De moeder hernam met
een traan in het oog : « Zorg maar, dat gij haar niet ongelukkig maakt ». Dat was beminnelijke , wegschuilende
menschenkennis , die wel weet, dat de eerste geestdrift
der liefde kan -verflauwen , dat de eerste liefde zichzelf
niet kent, dat menige trouwbelofte door ontrouw of verkoeling werd gevolgd; die weet in een woord, dat de
mensch zwak is en nauwelijks meester van zijn hart. Een
man zou deze schakeering niet licht hebben gevonden ;
wij gebruiken onze menschenkennis zoo licht tot het
tot het ontnuchteren
onbarmhartig verdrijven van
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van die zalige dronkenschap, die men de jeugd noemt.
Ook misbruiken wij licht onze menschenkennis tot het
koesteren van een achterdocht, van een wantrouwen, dat
meer pleit voor onze scherpzinnigheid dan voor ons hart.
Menschenkennis, wij zijn al te geneigd het te vergeten,
is nog lets anders dan slimheid, geslepenheid, diplomatie.
Er is meer dan een staatsman geweest, die, met deze
onbescheiden soort van menschenkennis tevreden, doorslaande blijken heeft gegeven, dat de mensch voor hem
toch eigenlijk een gesloten boek was. Zij hadden juist
zooveel kennis van menschen, als noodig was, om menschen een wij le te regeeren, maar niet genoeg, om blijvenden invloed op hen te oefenen. Al hun doorzicht
richtte zich op 's menschen lagere hartstochten. Waar
deze ophouden, om voor iets edelers plaats te maken,
zag men ook de grenzen van hunne macht over hunne
medemenschen, want het verkeerde in den mensch valt
veel lichter te kennen, dan een oog te hebben voor het
edele in zijne natuur en persoonlijkheid.
Op de eigenaardige raadselen, die met de menschenkennis gegeven zijn, meen ik thans in voldoende mate
uwe aandacht te hebben gevestigd. Wellicht vergunt
mij nog eenige oogenblikken, waarin ik beproeven moge
het een en ander aan te voeren, dat eenig licht over die
raadselen verspreiden kan.
Dat wij in den regel niet in staat zijn den oorsprong
der menschenkennis na te gaan en zij daarom dan ook
niet mededeelbaar is, niet vatbaar, om onderwezen te
worden, vindt, naar ik meen, zijne natuurlijke verklaring
in het volgende. De oorzaak daarvan ligt in de volgens
mij onbetwistbare waarheid, dat al onze menschenkennis
ten slotte zelfkennis is. Ik ken en begrijp mijn evenmensch
in zoover en zóó, als ik mijzelf ken en begrijp. Het is
ongerijmd, aan te nemen, dat een ander mij leeren kan
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mijzelf te kennen , maar dan moet het even ongerijmd
zijn, aan te nemen, dat iemand ons onderwijs zou kunnen geven in menschenkennis. Uit die volkomen gelijkstelling van zelfkennis en menschenkennis vloeit tevens
voort, dat veelvuldig verkeer met anderen op zichzelt ons
in menschenkennis geen schrede vooruitbrengt en de groote
menschkundigen dus zeer wel in een staat van betrekkelijke . afzondering hebben kunnen levee of in tijden,
waarin de volken nog weinig met elkander in aanraking
kwamen. Het is slechts de vraag, niet of zij met anderen,
maar of zij met zichzelf hebben omgegaan, of zij geen
vreemdelingen zijn geweest in eigen boezem.
Het loont de moeite de bron der zelfkennis, die de
bron der menschenkennis, ja, hiermede een is, van
naderbij te beschouwen. Zelfkennis en menschenkennis
kunnen natuurlijk alleen dan een zijn, wanneer onszelf
te kennen niet is onszelf te kennen in hetgeen ons bijzonders aankleeft, maar in hetgeen er algemeen menschelijks in ons leeft. Zichzelf in den weg staan, is een populaire, maar verwonderlijk juiste uitdrukking. Men kan
zichzelf ook in den weg staan, als het ons om zelfkennis
te doen is. In elk onzer zijn twee menschen : de bijzondere
en de algemeene. Met andere woorden: wij hebben geheel
individueele karaktertrekken en wij hebben de trekken
van het algemeen menschelijk karakter. Wij staan onszelf
in den weg, zoolang wij door al onze aandacht te yestigen op dat bijzondere in ons, het algemeene in ons niet
zien. In deze font vervalt men licht. Wij komen er onwillekeurig toe, de beteekenis van onze eigenaardigheden,
van hetgeen ons persoonlijk kenmerkt, te overdrijven:
een natuurlijk gevoig van 's menschen aangeboren ijdelheid, die zich zoo gaarne inbeeldt, dat met ons een
uitzondering is gegeven op de menschelijke natuur. Ik
weet het: niets zou ongerijmder zijn, dan het bestaan van
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onze persoonlijke karaktertrekken te loochenen of er de
waarde van te verkleinen , maar ik houd mij overtuigd,
dat wij het louter persoonlijke in ons niet anders met
juistheid kunnen beoordeelen, dan wanneer wij het zien
in het licht van het algemeen-menschelijke en opvatten
als een bijzondere wijziging van dat algemeen-menschelijke.
Dan eerst wordt het louter persoonlijke in ons naar en in
zijne ware evenredigheden door ons gekend. In een woord:
de juiste en vruchtbare schatting van het bijzondere in
ons begint eerst, wanneer wij uitgaan van de onderstelling,
niet, dat wij iets bijzonders zijn, maar een der tallooze
exemplaren van de algemeene menschensoort.
Zoodra wij dit inzien, wordt elk van ons de spiegel
der menschheid, een ware mikrokosmus, een wereld in
het klein. Dan hebben wij niet meer noodig anderen te
raadplegen, om te weten, wat in hun binnenste omgaat;
niemand behoeft het ons mede te deelen, want, gelijk het
in het Evangelie heet, wij weten zelf zeer wel, wat in
den mensch is. En dat het inderdaad zoo hiermede gelegen is, kan ieder nagaan. Wanneer het anders ware,
wanneer zelfkennis niet in de eerste plaats kennis ware
van het algemeene in ons, hoe zouden dan mannen ooit
in staat zijn geweest, het innerlijke leven der vrouw te
kennen en te teekenen, gelijk toch van de vroegste tijden
of aan is geschied. Homerus heeft Andromache, Genesis
heeft Eva, Sofokles Antigone, Shakespeare zijne talrijke
vrouwentypen, Goethe zijn Gretchen gelijk zijne Ifigenia
geschapen, vrouwen, in wie, naar ik meen, geen vrouw
moeite heeft of bezwaar maakt zich te herkennen, daarmede toegevende, waar het ons hier om te doen is, dat
de groote menschkundigen geput hebben uit een bron,
de bron van dat algemeen-menschelijke, waarin zelfs het
schijnbaar zoo wezenlijk verschil van man en vrouw verdwijnt. Omgekeerd kan men niet beweren, dat vrouwe-
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lijke auteurs met even groot meesterschap mannen-karakters hebben geteekend, ofschoon het in het afgetrokkene
niet moeielijker kan zijn voor een vrouw een man, dan
voor een man een vrouw te begrijpen.
Maar vrouwelijke auteurs schieten veelal te kort, juist
omdat zij niet even gemakkelijk het algemeene in het oog
kunnen vatten en meer geneigd zijn, zich aan het bijzondere te hechten. De billijkheid eischt evenwel te erkennen, dat menige bladzijde van George Eliot en van George
Sand deze bewering logenstraft.
Het algemeen-menschelijke in onszelf te vinden en,
daarmede in onze zelfkennis den sleutel tot menschenkennis, is niet mogelijk, tenzij wij bereid zijn, het gemeenschapsgevoel in ons te kweeken; een bereidwilligheid,
die te zelden in ons aanwezig is. Gelijk wij geneigd zijn
onszelf, zoo zijn wij evenzeer geneigd hen, die wij ontmoeten, voor uitzonderingen aan te zien, waarover wij
het recht hebben ons te verbazen. Men acht zichzelf zoo
licht, gelijk de gewone uitdrukking heet, «heel an dens
als een ander». Dat particularisme strekken sommigen
uit tot hunne familie of hun geslacht. De zoo en zoo —
men vulle zijn eigen familienaam hier in — doen dit of
dat niet: het pleegt gezegd te worden met een zekere
zelfvoldoening. De oude aristokratische geest werkt nog
voort, al is het op eenigszins bescheidener wijs. lemand
van hoogen adel onder het oude regime in Frankrijk
keerde eens terug van een preek over het laatste oordeel
en zeide met de hand op zijn degen : «Dieu me regardera
deux fois avant de me damner». — Niemand zal het hem
thans nazeggen, maar het gevoel, dat die woorden ingaf,
is het geheel uitgestorven? Wij trekken zoo gaarne een
kring om onszelf; wij achten ons zoo spoedig buiten staat
tot hetgeen wij anderen zien doen. Zoo sluiten wij ons
of van onze medemenschen, in plaats van dat gemeen-
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schapsgevoel te kweeken, dat alleen ons in staat stelt,
het algemeen-menschelijke in onszelf te ontdekken.
Ook anderen zijn wij, gelijk ik reeds zeide, al te zeer
geneigd voor uitzonderingen te houden. «Er zijn toch
wonderlijke menschen op de werelth is een uitroep, dien
men dikwerf kan vernemen , en dat uit den mond van
hen, die op hunne beurt weder door anderen zeer wonderlijk worden genoemd. Het zonderlingst van alles is
toch zeker, dat twee personen elkander wederkeerig zonderling zouden achten. Niets noodlottiger voor onze
menschenkennis dan de gemakkelijkheid, waarmede wij
ons over menschen verwonderen. Ik zou ertoe kunnen
komen, om elk zich bevreemden van dien aard te ontraden. Laten wij althans beginnen met van hetgeen ons
als wonderlijk treft, aan te nemen, dat het inderdaad
niet zoo wonderlijk is, en niet rusten, eer wij voor dat
vermeende wonderlijks de verklaring hebben gevonden
in onszelf, of voor het minst in zekere analogieen, die
wij daarvoor bij onszelf kunnen aanwijzen.
Alles drijft ons derhalve tot het gemeenschapsgevoel
als de groote voorwaarde van menschen- en zelfkennis.
Ik wijs U ten slotte op hetgeen aan het gemeenschapsgevoel in dezen zulk een rang verzekert.
De reden ligt hierin. Het gemeenschapsgevoel zelf en
het kweeken daarvan onderstelt een rijke en innige liefde
tot de menschelijke natuur, de verloochening dus der
eigenliefde, en ik wensch dan ook de reeks dezer opmerkingen te besluiten met het uitspreken van hetgeen voor
wie op menschenkennis prijsstellen, de hoofdzaak is,
misschien het een en al. Menschenkennis ik heb het zoo
even aangeroerd — is een artistieke kennis en artistieke
kennis is op geen enkel gebied mogelijk zonder liefde
voor het voorwerp dier kennis. Om de menschelijke natuur
te leeren kennen, moeten wij die natuur liefhebben, gelijk
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de schilder dat deel der werkelijkheid liefheeft, dat zijn
penseel heeft uitgekozen. wij hebben in onze menschenkennis de menschelijke natuur weer te geven, zooals de
schilder zijn model. Hoe een protestantsche kerk er uitziet, vraag ik aan Bosboom, niet aan den koster. Wat
Scheveningen is, zegt mij Mesdag of IsraMs, niet een
visscher. Iemands gel aat doet de goede portretschilder
mij zien, niet de photograaf. De kunst is overal de tolk,
de openbaring van de zoogenaamde werkelijkheid, die
haar wezen niet ontsluit dan voor de aanschouwing der
artistieke liefde. Geen werkelijkheid, die voor artistieke
liefde vatbaar is, wordt anders gekend, dan op den berg
der Verheerlijking. Transfiguratie is de groote macht van
het artistieke in ons, en die macht een plicht, zoodra
wij ons op eenig veld van kennis bewegen, dat niet het
veld is der exacte wetenschappen. De ware mensch is de
door onze artistieke liefde getransfigureerde mensch. Hij
is de eigenlijke Zoon des Menschen, onwederstaanbaar
voorwerp van aller liefdevolle vereering. Hij woont in
ons midden, neen , in ons, en de ware menschenkennis
is, in elken mensch dien mensch te zien, gelijk wij thans
in elk halfdonker een schilderij van Rembrandt meenen
te ontdekken of geen andere voorstelling ons kunnen
vormen van het vrouwelijk schoon, dan die aan de Afrodite van den griekschen beeldhouwer is ontleend.
Men wane toch niet, dat deze artistieke liefde jegens
de menschelijke natuur gelijk zou staan met hetgeen men
gewoon is idealiseeren van menschen te noemen, een der
gevaarlijkste of kinderachtigste bezigheden, waaraan men
zich kan overgeven. Zoeke men geldealiseerde vrouwen in
een keepsake, Rembrandt's oude vrouwen in ons Rijksmuseum zal niemand geidealiseerd noemen. Wie idealiseert, wrijft de rimpels glad de kunstenaar zou voor
geen goud de rimpels wegstrij ken. Wie idealiseert, duldt
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geen schaduw, heeft geen plaats voor het op zichzelf
leelijke; de kunstenaar vindt het bruin even onmisbaar
als het licht. De mensch, die het voorwerp is onzer artistieke liefde en artistieke kennis, is niet de op aarde onbestaanbare godentelg in de ongeschonden vormen van
het goddelijk naakt en onttrokken aan de gewone voorwaarden van het leven : een jongeling als Apollo of Hermes
in vlekkeloos marmer. Hooger, volle y is het menschentype, dat wij eeren en overal terugvinden. Het is de
mensch der nieuwe geschiedenis, de mensch van vleesch
en bloed, schoon door de schoonheid van zijn zielenadel,
in alles verzocht, worstelend met demonische machten,
de schuld en het lijden zijner broederen torsend, in voortdurenden tweestrijd met de natuur, die zich aan hem
onderwerpen moet, vol van eerbied voor het kleine, van
troost voor de armen, van mededoogen en hoop voor de
gevallenen. Hij denkt gedachten vol verhefling, reinheid
is zijn levensadem, aan zijn borst rust de vermoeide.
Geen tegenstelling, geen wanklank kan voor altijd zijn
vertrouwen breken. Hij is opstanding, hij is 'even; hij
ziet al het kwaad in de aarde nederschieten als een bliksemstraal en daar voor altijd gedoofd. Geen drinkbeker
van lijden weigert hij, al is elk stolcisme hem vreemd ,
dat hem verhinderen zou den alsem te proeven. Hij is
koning met een kroon van doornen, gevlochten door de
vulgariteit. Ziedaar den mensch. En dezen mensch in
onszelven en in anderen te vermoeden, aan te nemen,
terug te vinden, het geheim en het loon van menschenkennis.

OVER HEGEL'S ESTHETISCH BEGINSEL.

Om van uwe aandacht, M. H. niet al te lang te vergen,
wensch ik, met goedvinden van den voorzitter, eene beperking aan te brengen in de opgaaf van mijn onderwerp.
Ik zal de eer hebben het woord te voeren, niet over
Hegel's Esthetiek, maar over Hegel's esthetisch beginsel
ook bij het licht zijner onlangs uitgegeven brieven.
Heinrich von Stein heeft onlangs weder te recht ons
bepaald bij den invloed, dien in de geschiedenis der
menschelijke beschaving leer en praktijk van elkander
ondervinden en behooren te ondervinden. Dikwijls rijst
de vraag: wie gaat nu eigenlijk voor en wie volgt? Theologie en godsdienst, rechtswetenschap en rechtsbewustzijn,
grammatika en volkstaal, politiek en Abolksleven, elk is
op zijn beurt gevende en ontvangende. Veel van wat men
doet, verandert omdat men het anders leert, maar veel
van hetgeen men leert moet ook wel anders worden, omdat men het nu eens anders doet. De logika is de leidsvrouw der wetenschappen, maar onderrichten de wetenschappen niet evenzeer de logika? Wat ware er van de
Zedekunde geworden, als het zedelijk leven zich niet dikwerf veroorloofd had, onkundig te blijven zelfs van het
bestaan van een zedekunde? Dat de Kunst de Esthetiek
niet kan ontberen, toont elke kunst, die van een
slechte esthetiek uitgaat, maar de Esthetiek wordt eenzijdig, wordt doctrinair als zij de Kunst nit het oog ver-
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liest. Het kan nooit kwaad, in mijn oog, wanneer de
Kunst van pen gegeven tijdvak een bestaande Esthetiek
een weinig het hoofd doet schudden. Laat de theorie de
moeder zijn der praktijk, ouders leeren niet weinig van
hunne kinderen.
Het komt mij voor, dat de eenzijdigheid en dorheid
van Boileau veelszins liggen aan dat sluiten van de vensters voor hetgeen buiten zijn stelsel om de kunst deed
, en met goed gevolg deed. De Esprit classique, dien
Boileau vertegenwoordigt, heeft Goethe in zijne Aanteekeningen op Diderot's Neveu de Rameau zoo leerzaam gekenschetst: «die Verstandeskultur hat sich immerfort bemiiht alle Dicht- und Sprecharten genau zu sondern und
zwar so, dass man gewisse Vorstellungen, Gedanken,
Ausdrucksweisen, Worte hinauswies und andere dafilr als
besonders geeignet aufnahm». Esthetisch of liever onesthetisch rationalisme voor deze .,keus, deze schifting, dit
« hinausweisen » en toelaten was toch de maatstaf der Rede,
dat welbekende: « Aimez done la Raison: que toujours vos
.ecrits empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix ».
Boileau's ideaal is een schrijver: « qui plait par la raison
seule et jamais .ne la choque». Coypel evenzoo: « Puisez
dans le vrai seul le solide et le beau; Que la raison partout guide votre pinceau». Het is eenigszins jammer, dat
iemand die Frankrijk kende, zich genoopt heeft gezien
to zeggen: «il n' y a point de pays oil la raison soit plus
rare qu'en France », het woord is van gisteren, ik vergis
mij, het is al van 1683, van St. Evremond.
Aan den maatstaf der fransche Esthetiek beantwoordt
haar doel: « Rien n'est beau que le vrai ». « De regel is
bekend genoeg. Toegelicht vooral door Boileau's 12e Satire,
« sur l'Equivoque », is de zin deze: De mensch ontvangt
van «la Nature grossiere », gelijk Boileau haar noemt,
indrukken, voorstellingen, die altoos het ware en het
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onware, wezen en schijn met elkander vermengen en
onzen geest verwarren. Deze onzuivere voorstellingen
moeten door de Rede worden gezift. De Rede laat bij dat
ziften alleen het ware door, alleen wat de Rede, die natuurlijk niets anders is dan het verstand van hem, die de
wan in de hand houdt, in die ruwe Natuur het ware acht
te zijn. Boileau rekende zelfs het Protestantisme vruchtbaarder in sekten , zegt hij met een rime riche, dan de zomer
in insekten , tot l'Equivoque, tot hetgeen niet «clairement»
en «distinctement» kon gezegd worden. Want die twee
bijwoorden werden nu de lens. Geef een volkomen getrouwe, voor mij kristalheldere uitdrukking aan hetgeen
ik voor waar houd en gij hebt het kunstschoon.
Deze Esthetiek hangt samen met, wij behoeven niet te
vragen, welke zielkunde. n' y a qu'une seule Ame dans
1'homme » , zegt Descartes , c'est a dire la raisonnable car
it ne faut compter pour actions humaines que celles qui
dependent de la raison». Niet Boileau zelf, maar zijn
school heeft dit verband doen uitkomen : « C'est depuis
Descartes que les ouvrages sont Bien faits, que les objets
sont presentes dans l'ordre qui leur convient, dans le
jour qui les embellit, que le style est précis, que le
gout est pur, que — en vooral dit laatste is kenmerkend, —
que le genie est sage ».
Le genie est sage, zoet, welopgevoed, comme it faut,
van een in alle opzichten betamelijk gedrag. Voor deze
beperking der kunst heeft Buffon de scherpe formule ge-vonden : «le style, c'est l'homme meme », naar den samenhang niet: elks karakter beeldt zich of in zijn schrijftrant,
een zees betwistbare stelling, maar: in het geven van
stijl, van vorm aan de voorstellingen, hetzij dan door
wetenschap of door kunst, gaat de rol, de taak van den
mensch op. De menschelijke geest schept niet. In de
omgeving van Gottsched nam men het de Zwitsersche
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esthetici zelfs kwalijk, dat zij van scheppend genie spraken.
Dat was profaan. Er was maar een schepper.
Leibnitz, in zijne Principes de la Nature et de la grace
is de eerste bij mijn weten , die aan dat « clairement et
distinctement» van de fransche esthetiek durft tornen.
Hij noemt esthetische aandoeningen « des plaisirs intellectuels confusement connus» hij laat het muzikaal genot
bestaan in het tellen van de trillingen « dont cependant
nous ne nous apercevons pas ». In dit confusement, dit
onbewuste ligt de overgang tot iets nieuws. Leibnitz gebruikt zelf een treffend beeld: « Comme en me promenant
sur le rivage de la mer et entendant le grand bruit qu'elle
fait, j'entends les bruits particuliers de chaque vague,
sans les discerner, nos perceptions confuses sont le resultat des impressions que tout 1 'Univers fait sur nous». Wij
hooren hier toch jets anders dan het kabbelen van de
wateren van Versailles en beginnen te luisteren als in
Dickens' Dombey naar: «What the wild waves are saying».
Montesquieu's Essai sur le gout beweegt zich in dezelfde
richting : « Le gout naturel est une application prompte
,et exquise des regles memes que l'on ne connait pas ». Eeh
nieuw spraakgebruik wordt al noodig. Montesquieu spreekt
niet meer van « la Raison », maar van l'Esprit , die, volgens hem , omvat : « le bon sens , le discernement, la j ustesse,
le talent, le gout et le genie ». Bon sens, discernement
en justesse zullen wel zijn, wat men vroeger la Raison
noemde. Naast haar is er dus nog jets anders en onder
dit andere : le genie, waarvan Boileau vergeten had te
spreken.
De Esthetiek heeft deze verruiming te danken aan de
kurist, inzonderheid aan het landschap , dat in en buiten
Frankrijk niet meer achtergrond is, maar zelfstandig is
geworden. Claude Lorrain, G. Poussin , onze eigen
schilders bovenal hebben meer noodig, dan waarmede
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een zekere dichtkunst zich redden kon, de eenige
kunst waarop Boileau het oog had. Met het voorschrift van Coypel: « Que la raison partout guide votre
pinceau » is Rembrandt niet Rembrandt, is Ruysdael niet
de dichter geweest, dien Goethe in hem prees. Het hollandsch penseel heeft Boileau's « Nature grossiere » versmaad noch gezift.
Nederland heeft verzuimd van zijne schilders Esthetiek
te leeren. Frankrijk heeft het van de zijnen althans beproefd. Het « Aimez la Raison » wordt bij Batteux, in zijn
les Beaux Arts reduits a meme principe van het jaar
1746: « Suivez la Nature ». Batteux kan het ongelukkig
over den zin van dat eerie beginsel met zichzelf niet eens
worden. « Suivez la Nature » heet het eerst in volstrekte
algemeenheid. Reeds op de volgende bladzijde: « si les
arts sont imitateurs de la belle Nature enz. ». Wat is nu
<la belle Nature »? Wij lezen: «Tous les efforts se reduisent a faire un choix des plus belles parties de la Nature ».
De kunstenaar moet die belles parties dan samenlezen en
«former un tout exquis qui soft plus parfait que la Nature
elle-meme »; dus een navolgen van de Natuur, dat op een
verbeteren van de Natuur uitloopt. Het was louter zelfbedrog. Dryden wil de Natuur een bewerking doen ondergaan, die hij niet onaardig « a happy chemistry » noemt
en die de schoone deelen los zal maken van de niet
schoone omgeving. Hoe zal de kunstenaar-chemicus dit
aanleggen, of hij moet van te voren het schoone al kennen dat hij , naar de theorie, eerst van het navolgen van
de Natuur zal leeren.
De fransche Esthethiek zal Batteux' geschrift van 1746
niet lang overleven. Men zal haar geheel te boven komen
in het Engeland der achttiende eeuw. Het verdient opmerking, dat de betere engelsche Esthetiek haar ontstaan
te danken heeft, niet, althans niet, in de eerste plaats,
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aan dieper onderzoek, maar aan oorzaken buiten de
Esthetiek zelve en op het gebied van het menschelijk leven
gelegen. De ontwikkelingsgang is deze. Zoo als in Frankrijk de Esthetiek afhangt van de psychologie van des
Cartes, zoo zal ook in Engeland een psychologie invloed
oefenen op de Esthetiek, maar die zielkunde zelve in
Engeland zal een diepe wijziging ondergaan niet door
theorieen, maar door gebeurtenissen op zielkundig
gebied.
Vooraf gaat Addison, die een gewichtige schrede doet
in de goede richting, immers erkent wat in Frankrijk
theoretisch nooit tot zijn recht kwam: de Verbeeldingskracht. Frankrijks Esthetiek is een Nike Apteros. Slechts
tot den prijs dezer of knotting heeft Frankrijk den rang
van arbiter elegantiae verworven, maar zich ook het harde
oordeel van Shaftesbury, den leerling van Locke, op den
hals gehaald: Ik heb nooit een franschman gezien, die
een vrij man was.
Engeland, het land waar, als Shakespeare bewijst, noch
door den esprit classique, noch zelfs door de Hervorming
de draad van Middeleeuwen en Renaissance ooit plotseling is afgebroken, heeft ook in de Esthetiek de persoonlijkheid en haar element, de Vrijheid, geeerd. Boileau,
zingt Pope, regeere nog met den schepter van Horatius,
wij, Britten, buigen niet voor dien schepter: «fierce of
the liberties of wit, and bold, we still defy the Romans
as of old». «De Engelschen, zegt Addison, are naturally
fanciful. Zij willen de feeen en heksen en geesten niet
missen ». Addison neemt een schoone opklimming aan:
het tasten is begrensd , het breidt zich nit en wordt zien;
het zien is begrensd, het breidt zich uit en wordt verbeelding, wier gebied niet, als voor het verstand, de
onzienlijke dingen, maar de dingen zijn, die nu juist niet
door ieder worden gezien. Reeds Hobbes, en zelfs hij,

OVER HEGEL ' S ESTHETISCH BEGINSEL.

257

had in de imaginatie een vrije werkzaamheid gevonden ,
die haar eigen wereld voortbrengt.
Hoe langer men in Engeland bij de verbeelding blijft
staan , hoe meer men hare zelfstandige waarde beseft. In
den aanvang ziet men nog slechts hare nuttigheid , maar
het zich oefenend oog verlangt slechts tijd, om niet langer
de verbeelding alleen , of liever om haar zelve in de eigen
openbaring van haar wezen , om het genie te zien , het
waarachtig scheppende in den mensch.
Bij Addison is de 'verbeelding nog een dienstbare. Evenzoo bij Bilderdijk niet altijd en overal, maar in zijn leerdicht : de Poezij. Na zijne lofverheffing :
Verbeelding, kunstnares, (lie ziel en zin betoovert,
In bonten Bosch gekleed, met klatergoud oinlovert,,

en wat er verder volgt , zet hij haar op hare plaats :
Verbeelding neem de Wet gethvee, gehoorzaarn aan
be hartstoeht spreekt door haar, maar zelve een onderdaan.,,

In een klein geschrift van Young , den schrijver der
bekende Nachtgedachten , in een brief aan Richardson,
als voorrede geplaatst voor zijn werk On Original Composition , wordt, voor het eerst, naar ik meen, de onderdaan soeverein in eigen kring. Het genie is voor Young
in zijn brief aan den auteur van Grandison , het scheppende ; is wat Bilderdijk in een later gedicht : de kunst
der poezy getiteld , juist in zijn scheppende kracht zal
teekenen. Het genie wordt als de toovenaar erkend naast
den architekt ; het heeft zijn eigen blik , werkelijkheid en
wetten. Het algemeen erkenbare en bewijsbare kan het
gebruiken , maar ongeveer gelijk deugd geld gebruiken
kan. Het vraagt niemands merk ; het stempelt zelf. Dat
wordt nu ingezien. Maar wat is aan dit inzicht voorafgegaan? Welke gebeurtenis heeft er plaats gehad? Het is
moeilijk in deze dingen met volkomen zekerheid te spreken;
ik meen evenwel zekere gegevens met elkander in verband
17
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te mogen brengen. Youngs brief, die het genie als zeifstandig vermogen in den mensch erkent , is van 1759.
Het Wesleyanisme of Methodisme was toen kort te voren
opgetreden ; het Wesleyanisme , dat het naar den Engelschen volksaard gewijzigde kind was van Zinzendorf en
Engeland zoo diep in het hart heeft gegrepen. John Wesley
is door omgang met Moravische broeders , door een bezoek
aan Hernhut geworden die hij geweest is, een godsdienstige persoonlijkheid , die in en door dit karakter heeft
gewerkt. Hem en vooral Whitefield kon men niet hooren
prediken zonder dat in allerlei kringen — de autobiografie
van Franklin bewijst het — gevoeld werd : hier is , hier
spreekt een gemoed bezield door eigen aandrift ; hier treden
mannen op, die eenvoudig zijn, zelf zijn, wat anderen
zich vergenoegen met te leeren ; hier is iets oorspronkelijks
dat aan geenerlei officieele macht verlof vraagt van te
bestaan. Ik kan niet gelooven , dat dit niet zijn werking
zou hebben geoefend op letterkundig gebied. Ik ben zeer
geneigd aan te nemen , dat toen John Wesley getuigen
kon : « The cloud dispelled » er in een menschelijke ziel
een gebeurtenis plaats had gegrepen, voor Engeland en
daarbuiten van geschiedkundig belang ; dat toen Whitefield, de bewegende kracht van het Methodisme ten jare
1740 in de nabijheid van Bristol bij een heldere winterzon
met zijn machtige stem een twintig duizend arbeiders nit
de kolenmijnen evangeliseerde en elektriseerde , die stem
Engelands diepste wezen wakker riep en het Cartesiaansch
Jericho deed vallen. Pope mocht in zijn Dunciade , Fielding en Smollett mochten in hun romans het Wesleyanisme
of Methodisme belachen ; het wordt gewroken in de letterkunde door een dichter als Cowper en in onzen tijd door
een auteur als George Eliot. Het gemoed in zijn oorspronkelijkheid heeft weder recht van spreken. Maar Welk een
man ook , die John Wesley : « I do not remember to have
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felt lowness of spirit for a quarter of an hour since I
was born », schreef hij in hoogen ouderdom. Ik ben te
eerder geneigd dat verband aan te nemen omdat ook
Lessing van Zinzendorfs godsdienstige persoonlijkheid
zulk een beslissenden indruk ontving, dat hij in zijn
ongelijkbaar opstel over de Hernhutters , juist de macht
en de beteekenis van zulk een persoonlijkheid op den
voorgrond plaatst en met bittere ironie de filosofen onder
zijne tijdgenooten vraagt: wat zij met Naar zullen aanvangen. Dat opstel van Lessing werd geschreven in datzelfde jaar 1759 waarin de brief van Young geschreven
werd. Lessing ontdekt in dat opstel het godsdienstig gevoel als zelfstandig vermogen in den mensch. Het is een
belangwekkend samentreffen , dat in hetzelfde jaar en onder
denzelfden invloed , dien van Zinzendorf, genie en religie
de plaats erlangen die zij in de nieuwere psychologie
niet weder verloren hebben. Te belangwekkender is het
samentreffen wanneer ik de volgende vergelijking maken
mag : het opstel van Lessing over Hernhut staat tot
Schleiermachers Reden fiber die Religion, gelijk Youngs
brief aan Richardson tot de Esthetiek van Hegel.
Het is dan het zelfstandige van de godsdienstige persoonlijkheid, die de psychologie verruimt en het genie als
verwant verschijnsel doet erkennen. Wat over het gehalte
der kunst beslist, is voortaan niet een uitwendige maatstaf, allerminst een abstraktie , maar alleen het gehalte
van den kunstenaar het : wat zijt gij ? vOOr het : wat maakt
gij ? Kunstschoon wordt de natuur gezien door een groote
en edele ziel. Verbeelding, door aanhoudende waarneming
te werk gesteld , roept tot leven hare eigene aanschouwing,
een nieuwe natuur die van de eerste den hoogsten dunk
geeft. Zoo de profeet die handelend ingrijpt, zijn visioen
tot werkelijkheid maakt, de kunstenaar maakt de werkelijkheid tot visioen. De vorming van den kunstenaar list
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dan ook niet enkel meer in de technische oefenschool.
Reynolds kwam in 1750 te Rome en parodieerde Rafael ,
dien hij bij zijn vertrek uit Rome op het häogst waardeerde. Maar in dien tusschentijd had Reynolds Plato
bestudeerd. Het deed hem later zeggen : Industry not of
the hands, but of the mind ! Niet de kunst maakt, moraliseerend , den edelen mensch , maar de edele mensch,
de natuur herbarend , maakt het kunstschoon. « Ein
guter Maier ist inwendig volle y Figur », schreef reeds.
Albrecht Dilrer.
Het is in de lijn van deze traditie, dat de duitsche
klassieken , dat meer dan iemand Hegel is te plaatsen. Hetgeen natuurlijk allerminst wil zeggen , dat Hegel slechts
de engelsche traditie voortzet. Integendeel , verreweg het
meeste was hier nog te doen en dat joist heeft Hegel gedaan. Tot dusver was niets meer verkregen dan de erkenning van het genie in zijn bestaan , in zijn zelfstandigheid.
Het genie staat daar nu eenigszins als een wonder, als.
iets bovennatuurlijks , als iets waarvan wij zelfs niet vermoeden kunnen waar het voor ons denken zijn recht van
hestaan aan ontleent. Van zelf rijst de vraag of nu het
genie een monstrum is, een wereld scheppende gelijk de
waanzin ,. de dronkenschap er elk ook een scheppen kan,
dan wel : of in het genie 's menschen eigen wezen aan
het licht treedt , of de werkzaamheid van het genie ook
gevorderd wordt door een beschouwing, verder reikende
dan het gebied der kunst door een beschouwing die
geheel de betrekking tusschen den menschelijken geest en
de werkelijkheid omvat. Ziedaar in mijn oog wat Hegel heeft
beproefd. Om vooruit te loopen op mijn eigen resultaat:
Hegels Esthetiek heeft niet alleen de erkenning van het
scheppende in den mensch tot beginsel verheven en getracht de fenomenologie van die scheppende werkzaamheid te geven , maar hij heeft aan die erkenning een
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algemeen wijsgeerigen grondslag verzekerd, dien ik thans
minder te beoordeelen dan te beschrijven heb. Men gevoelt er dubbelen lust toe, als men leest wat een Goethe
aan Hegel schrijft « MOge alles , schrijft Goethe in 1820,
was ich noch zu leisten fahig bin , sich immer an dasjenige anschliessen was Sie gegrfindet haben und auferbauen ». Zulk een woord is voor mij een vingerwijzing.
Ik ken dezen brief van Goethe nit de onlangs verschenen Brieven van en aan Hegel , uitgegeven door zijn zoon
Carl. Zij hebben mijzelf Hegel veel nader gebracht en
zelfs de behoefte bij mij gewekt in uwen kring over hem
te spreken , over hem , den schier antedeluviaanschen
wijsgeer die een heel boek schreef over die Lehre vom
Seyn, een ander over die Lehre vom Wesen , en een
derde over die Lehre vom Begriff. Aan de filosofen in
ons midden laat ik eerbiedig over wat in Hegel uitsluitend tot hunne provincie behoort. Eduard von Hartmann
heeft bovendien onlangs (in zijn Historisch-kritischer Theil
der Esthetik) Hegel gekenschetst uit het oogpunt van de
geschiedenis deter wijsbegeerte en hem in verband beschouwd met Kant , Schiller, Schelling , Krause en anderen,
met voorgangers en opvolgers. Mijn eigen pogen neemt
zoo als ik te kennen gaf een andere richting. Onder den
indruk van de persoonlijkheid (lie de Brieven mij hebben
doen beseffen , hecht ik mij aan hetgeen in zijn geheele
filosofie het esthetische is, dat zich dan door zijn eigenlijk gezegde Esthetiek ten slotte volkomen zal openbaren.
Nog eens : geen kritiek van zijn stelsel dat de wijsgeeren
hebben te beoordeelen , maar, — het stelsel zij goed of
slecht, een ziel- en letterkundige beschrijving van den
man wiens persoonlijke en algemeen wijsgeerige beteekenis voor mij thans zich afspiegelt in de reeds gekenschetste eigenaardigheid zijner Esthetiek.
De twee deelen Brieven die Carl Hegel heeft uitgegeven
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vullen de brieven aan die wij reeds bezaten vooreerst in
Hegels Werken, dan in zijne biografie door Rosenkrantz,
voorts in Knebels litterarischer Nachlass en eindelijk in
Paulus und seine Zeit van von Reichlinn—Meldegg. Deze
nieuwe bundels beginnen bij 1785, dus bij Hegels vijftiende levensjaar.
In de eerste brieven , bijna uitsluitend aan Schelling,
treft niets zoozeer als het verschil tusschen Hegels gemoedsstemming en Schellings zwaarmoedigheid. Hegel noemt
zich nog leerling, zoekt nog zijn weg, heeft zich nog to
ontworstelen aan het tijdvak der zoogenaamde « Aufklarung ». Maar welk een levenslust en moed! Welk een
opgewektheid. Welk een overgaaf van zichzelf aan de
filosofie. Het is de frischheid en de gloed van een eerste
liefde in den man die ongehuwd blijft tot na zijn veertigste levensjaar. Slechts een zeer kleine proef van den
toon. De wijsbegeerte is blijkbaar voor hem de ondergang
van de voldaanheid, van het voor lief nemen met het
bestaande. « Mit Verbreitung der Ideen, wie alles sein soil,
wird die Indolenz, ewig Alles zu nehmen wie es ist,
verschwinden. Strebt der Sonne entgegen. Was sollen
die hindernden Blatter, was die Aeste! Schlagt Euch hindurch zur Sonne ». Men denkt bij die bladen en takken
die de zon verdonkeren van zelf aan Dante's in una silva
oscura. Het tot elkander doen naderen van die namen
Dante en Hegel is minder gezocht dan het schijnen kan.
Dichterlijk is geheel de aanleg van den Hegel der Brieven,
en van den Hegel der Brieven alleen? Ik weet niet of
men zijn stelsel niet gestolten poesie mag noemen als
men den vinger houdt bij de volgende merkwaardige zinsnede in zijn brieven : « In meiner Bildung Me von untergeordneteren Bediirfnissen der Menschen anfing, musste
ich zur Wissenschaft fortgetrieben werden, und das Ideal
des Junglingsalters musste sich zur Retlexionsform in ein
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System zugleich verwandeln ». Een jonglingsideaal , gemetamorfoseerd in een stelsel!
Waarom niet in een gedicht? Haperde het hem aan
macht over de taal? Lang niet altoos. Dikwerf zoekt
Hegels stijl in helderheid, geestigheid , keurigheid zijn
meester. Hij kan een schrijver zijn en een van den eersten
rang. Het gevoelvolle in zijn schrijftrant treft mij het
meest. Hij heeft tonen als van een viool ; hij heeft volzinnen die door fljnheid , relief, ik zeide bijna iets wolligs
in de behandeling aan de schoonheid van een ets doen
denken. In zijne Philosophie der Geschichte weet hij , als
het pas geeft uitnemend to verhalen , zelfs anekdoten.
Dit een en ander neemt natuurlijk niets weg van de
rechtmatige grieven tegen zijn stijl , die mij doet denken
aan de spoorweg langs de Riviera, afwisselend stikdonkere
tunnels en de verrukkelijkste gezichten ; zee en hemel.
Maar het duistere bij Hegel staat met het dichterlijke van
zijn aanleg in verband. Ik verwijt zijn stip niet de verveling zijner onophoudelijke verdeeling in drieen , niet
het abstrakte zijner terminologie of het barbaarsche zijner
samenstelling van woorden , maar ik verwijt hem wat ik
zou willen noemen zijn pseudo-plastiek , het misbruik van
de overdrachtelijke spreekwijs , als alleen het eigenlijke
woord licht zou kunnen geven. Hegel laat o. a. een 4ndividuelle SubjectivitAt einen substantiellen Gehalt in sich
tragen ; daarna die Subjectivitfit ergens staan , waar das
Substantielle des Inhalts nicht heraustreten kann. Het
blijft dan ook eingeschlossen en bovendien mit einem
bestimmten Dasein verschlungen. Dit Dasein wordt losgewunden , en dan vernemen wij , dat het mit dem Innern
der Seele zusammengeht. Al deze beelden komen voor in een
volzin. Daaraan hangt het duistere. Wie kan zeggen, wat hij
nu eigenlijk ziet, wanneer hij das Substantielle heraustreten
ziet. Het is ongeloofelijk , hoeveel Hegel laat heraustreten.
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Hoe zonderlinger zijn wijsgeerige schrijftrant is, hoe verrassender de parallel mag heeten dien hij trekt toen zijne
Phenomenologie in aantocht was, een parallel die ons zal
zeggen hoe Hegel althans heeft willen schrijven. Luther
heeft gezorgd , dat de Bijbel, Voss , dat Homerus duitsch
sprak. « Ich will versuchen die Philosophie deutsch sprechen
zu lehren.» Voss, aan Wien Hegel dit schrijft, is natuurlijk
in de wolken. De goede Voss antwoordt : « Der Genius
Deutschlands segne Ihren Entschluss » Maar als het boek
is uitgekomen , gevoelt Hegel zelf wat er aan den vorm
ontbreekt. « Ich Mite das Schiff hie and da flotter machen
kOnnen.» Hij hoopt en rekent op een tweede uitgaaf die
zijn Great-Eastern handelbarer maken zal. Op zijn goedigen
Zwabenschen trant zegt Hegel , van zichzelf sprekende als
auteur : Dass Gott es uns so sauer werden lfisst, nehme
ich Ihm sosehr nicht iibel allein dass so blutwenig dabei
herauskommt».
Maar zijn bedoeling, zijn poging blijft voor ons, blijft
voor het kenschetsen, het belangrijkst. Naar Hegels voorstelling is zijn filosofie dus een ideaal der jeugd, in den
vorm van een stelsel en uitgedrukt in een algemeen verstaanbare taal.
Dit laatste was dan ook wel noodig, want zijn filosofie
moest Duitschlands verheffing zijn , die hij van het denken
verwacht. De staatkundige vernedering schokt hem niet.
Nauwlijks drie maanden na den slag bij Jena, in welke
stad Hegel destijds woonde , schrijft hij , en in verband
met dien slag, dit koninklijk wooed : « die \Vissenschaft
allein ist die Theodicee ». Hij denkt aan de filosofie met hare
loochening van het toevallige, hare veroordeeling van elke
kleingeestige beschouwing. De wereldgeschiedenis hangt
niet of van een schot dat raakt of een heuvel die bezet wordt.
Hegel verheft de filosofie daardoor hijna tot religie. Hij
kent de wijsbegeerte een groote opvoedkundige waarde toe.
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Het blijkt in de Brieven op twee manieren : vooreerst
uit de ingenomenheid waarmede Hegel zijn wijsbegeerte
ziet onderwijzen in het Collegium philosophicum te Leuven.
Ik weet niet of het reeds van elders bekend was , — de
Bosch Kemper heeft het in zijne Staatkundige Geschiedenis
van Nederland niet geweten , — maar deze brieven verheffen boven alien twijfel , dat den aanstaanden RoomschKatholieken geestelij ken, die in het Collegium philosophicum
hunne opleiding ontvingen , het onvervalschte Hegelianisme
werd ingeprent. De hoogleeraar met het yak der wijsbegeerte
belast, houdt Hegel hiervan op de hoogte en de wijsgeer
verheugt er zich over. Het was onze van Gert, oudste
Hegeliaan in Nederland , wiens invloed het Hegelianisme
in het Collegium philosophicum had binnengeleid.
Maar Hegels geloof aan de opvoedkundige waarde der
wijsbegeerte blijkt vooral nit de ingenomenheid waarmede
hij als Gymnasii Rector te Neurenberg de nieuwe plannen
der Beiersche regeering in zake het gymnasiale onderwijs
heeft helpen verwezenlijken. Het nieuwe program was
van Niethammer, Hegels vriend , ambtenaar aan het
Ministerie van Binnenlandsche 'Laken te Munchen , Afdeeling Onderwijs. De brieven geven veel wetenswaardigs
omtrent het stoute voornemen der Beiersche regeering ,
Gymnasiasten van 14-18 jaar een vorming te geven van
beslist speculatief-wijsgeerigen aard. Het is zeker de moedigste proefneming die ooit op het gebied van het onderwijs is gewaagd , ofschoon het zeker allerminst op dii
gebied aan proefnemingen heeft ontbroken. Men zou haast
gelooven , dat Niethammer zijn program , of « das allgemeine Normativ gelijk de officieele titel luidt, met het
oog op Hegel had ontworpen. 3 November 1808 werd het
ingevoerd. « Das Gymnasial Institut, — indien mij, altoos
in verband met Hegel, een enkele aanhaling vergund
hat seine Lehrlinge vorzugsweise mit der
wordt ,
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Einleitung in das speculative Studium der Ideen zu beschaftigen . Es musz dabei als Hauptgesichtspunkt immer
im Auge behalten werden, dass ... es die wesentliche Aufgabe
ist , die Schiller zum speculativen Denken anzuleiten ».
Uit den cursus vermeld ik het volgende. In de tweede
klasse , tweede Afdeeling , werd kosmologie gegeven als
erstes materielles Objekt der speculativen Denkilbung ,
urn den Jangling mit seinem speculativen Denken zuerst
aus sick heraus zum Philosophiren fiber die Welt zu filhren».
In een hoogere klasse werden « ethische and rechtliche
Begriffe bijgebracht « far welchen Lehrcursus die Kantischen Schriften vorlaufig ausreichen ». Dat « vorlaufig »
is onschatbaar. Er kwam eindelijk nog een filosofische
Encyclopedie bij.
Hegel begint als Rector te Neurenberg dit onderwijs met
vol vertrouwen , met voile overtuiging. Gaandeweg ziet
men zijne droombeelden verflauwen. In het najaar van
1812 schrijft hij Niethammer dat «vielleicht alley philosophische Unterricht
scheinen kiinnte ».
leicht ! Maar eindelijk moet het hooge woord er uit : «ich
halte das Speculative . . . fur Gymnasialunterricht fur zu
schwer ». Wij voor ons hebben althans aan dit onderricht
zijne philosophische Propaedeutik te danken zeker het
duidelijkst overzicht , en natuurlijk het meest authentieke ,
van Hegels stelsel.
De teleurstelling verzwakt zijn geloof aan de opvoedkundige waarde zijner filosofie voor meer geoefenden ,
voor studenten in geenen deele. Ook hierin had hij den
steun van Goethe die hem, toen Hegel reeds te Berlijn
was, schreef: « Mit Freuden hOr' ich von manchen Orten
her, dass Ihre Bemilhung junge Manner nach zu bilden
die besten Frilchte bringt ».
Het een en ander samenvattende mag men verzekeren,
dat Hegel met zijne filosofie bedoelde een Ideaal der jeugd,
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in den worm van een stelsel, in verstaanbaar duitsch en
bestemd een bepaalde opvoeding te geven aan jonge gemoederen.
« Wer von Gott dazu verdammt ist ein Philosoph zu
sein placht Hegel , naar de mededeeling zijner weduwe,
dikwerf half ernstig, half schertsend te zeggen. Had misschien de langzame geboorte zijner filosofie haar deel aan
die klacht? De jaren tusschen 1797 en 1801 schijnen beslissend te zijn geweest voor de wording zijner denkbeelden;
die wordingsgeschiedenis blijkt behalve uit de 13rieven ,
naar ik meen , vooral uit de geschriften , die reeds voor
'97, reeds te Bern , werden opgesteld en die Hosenkrantz
onder den algemeenen naam van Urkunden openbaar heeft
gemaakt.
Zijne wijsbegeerte wordt geboren uit den drang zijner
geschiedkundige studien. Ik hoop niet een te groot woord
op de lippen te nemen wanneer ik zeg : het is de geschiedenis die hem zijn filosofie ontperst. De geschiedenis
dringt hem twee denkbeelden op en die denkbeelden
plaatsen hem voor een antinomie, voor deze : de waarachtigheid van 's menschen zelfbepaling en de waarachtigheid van 's menschen samenhang met alien en alle y . De
mensch een kosmos en — een atoom ; eigen maaksel en —
een produkt. Deze antinomie is niet voor hem een vraagstuk. Zij kwelt, zij pijnigt, zij beangst hem ; zij is zijne
silva oscura totdat hij de grondgedachte heeft gevonden
van zijn stelsel, dat joist de betrekking zal ontvouwen
tusschen onze zelfstandigheid en onze ondergeschiktheid
aan een wereld buiten den geest.
De antinomie erlangt voor Hegel , Hegel den beslisten
protestant, al haar scherpte van de duitsche kerkhervorming. In zijn oog maakt de hervorming den mensch in
het godsdienstige onafhankelijk ; zij leert hem dat Been
kennis lien naam verdient als zij niet ons persoonlijk
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eigendom is, dat Been doel zedelijk is dat niet voortvloeit
nit zelfbepaling. Uitstekend, zegt Hegel met andere woorden , maar houd nu die overtuiging vast buiten het godsdienstig-zedelijk gebied en aanstonds vervalt gib in mystiek
en individualisme. Hier, tal van waarheden en doeleinden,
die nooit deel kunnen uitmaken van onze zelfbewustheid,
die nooit kunnen voortvloeien uit onze zelfbepaling. Hier,
wetten, door allerlei uitwendige machten gesteld hier de
strenge tucht der wetenschap. Er is in 's menschen geest
als een goddelijk a priori en — daarnaast een leeren en
zich gedragen a posteriori als of wij schoolknapen waren.
Reeds met het oneindige in betrekking is de mensch daarbij
onaanzienlijk deel van een eindig geheel dat hem niet
dan door gebrekkige waarneming en ervaring gebrekkig
wordt ontsloten. Datir eigen aandrift , hier gehoorzaamheid.
Indien wij die gehoorzaamheid eens opzeiden ! VOOr de
kerkhervorming wend het individu als omsloten door een
groot drieledig verband : kerk , maatschappij en wereld;
de beide laatsten gezag ontleenende aan de eerste. De
duitsche hervorming doet de kerk nit dat verband verdwijnen, hoe zal het overige niet uiteenvallen ? Autonomie
in den godsdienst, heteronomie in alle andere opzichten.
Waar is de lastbrief van deze heteronomie?
Rousseau zoekt hair in hetgeen bij alle persoonlijk
verschil tusschen de autonome individuen, alle menschen
zal vereenigen la raison commune, la volonte generale.
Menschen , konkreet, individueel in elk opzicht , zullen
hunne hartstochten laten ketenen door hun lagere natuur to
onderwerpen aan dit abstrakt-algemeene ! Berk en priester
mogen den autonomen mensch niet binden, de Rede , de
Zedewet hoeden of voor het bepalend lidwoord ! --

zullen het wel mogen doen?
Hegel heeft een geheel andere oplossing. Op godsdienstigzedelijk gebied ziet hij den mensch in zijn voile autonomies
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daarbuiten ziet hij de brutale werkelijkheid in allerlei
vormen op den mensch aandruischen als een vijand. Nu
zegt Hegel: Geef u aan dien vijand over, om volkomen
uzelf te worden; ga onder om op te staan, sterf om te
leven, want dat wat buiten u is , is slechts uw vijand in
schijn, het bevindt zich in wezenseenheid met uzelf, als
zelfstandig wezen, met uw geest. Het is geest als gij.
Toen hij dit begon te vermoeden, stond als type van
wat hij zocht de Grieksche wereld voor zijn verbeelding
als een wereld die de harmonie tusschen den mensch als
persoon en den mensch als deel van een geheel verwezenlijkt had en dat op twee wijzen. Hegel dacht aan de trader Grieken.
gische gerechtigheid en hij dacht aan de
1k onthoud mij van het eerste toe te lichten ; het zou
te veel tijd rooyen , maar ik onthoud mij met moeite,
want over die tragische gerechtigheid heeft Hegel diepzinnige en tevens verheffende beschouwingen ten beste gegeven. Het tweede behoeft nauwlijks toelichting. De 7roAt;'
der Grieken is tegelijk een beperkte en een ideate kring.
Allen konden in die hoogere gemeenschap elkander ontmoeten; zij was zoo klein ; alien mochten het doen, zij
was zoo schoon. Het bijzondere en het algemeene was
hier op artistieke wijs in het innigst onderling verband
gebracht.
Maar deze politische harmonie is voor Hegel ten slotte
slechts voorspel geweest van een harmonie van grooter
omvang, het tegenstrijdige samenbindende op grooter, op
de allergrootste schaal. Het levend organisme der
ziet hij van nu aan in niets minder dan in het heelal
zelf. De kracht die het heelal samenbindt en houdt is
hare eenheid gaf.
niet onderscheiden van hetgeen de
Noem het geest, noem het liefde, zoo slechts deze twee
denkbeelden worden uitgedrukt : het levende en de eenheid.
Eên geheel en een levend geheel, aanschouwt Hegel, alles
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omvattend, ook de stof, ook het lij den , ook de vernietiging.
Dat is « das Ideal des Jiinglings in der Form der Reflexion
en naar de brieven zijner weduwe te oordeelen , die zoo
treffend schrijft: « ich will glauben was er erkannte bleef
Hegel er aan getrouw.
De gedachtengang die hem geleid had , was deze : Gegeven als axioma dat de mensch zelfstandig is , kan er
geen heelal begrenzend , belemmerend, vernietigend tegenover den mensch staan , of deze tegenstander moet eigenlijk bondgenoot , moet geestverwant zijn , vrij , geestelijk
in een woord als de mensch zelf, uitgenomen alleen
's menschen zelfbewustheid. In alle overige opzichten beteekent geest voor het heelal wat geest voor den mensch
beteekent. Is de mensch geestelijk zinnelijk, 7466 het
heelal. De mensch is een deel , maar deel van een
volkomen homogeen geheel. Te zeggen : de mensch is
vrij , en te zeggen : hij staat in betrekking, is twee maal
hetzelfde zeggen , want ook die wereld waarmede hij in
betrekking staat, die hij in zich moet opnemen is het
gebied der vrijheid. In die wereld is de mensch in zijn
element. Dan eerst is de mensch gebonden , zegt Hegel,
als hij stuit op hetgeen aan zijn wezen vreemd is. In het
heelal is niets vreemd aan zijn wezen. Het Niet — Ik, —
om eon oogenblik de taal van de school te spreken , is
in onafscheidelijk verband met het Ik. Tot dat Niet Ik
zegt de mensch : Gij zijt wat ik ben, ook gij , ontvouwing
van een geest die alleen in mijn zelfbewustheid zijn laatste
begrenzing vernietigt, of, zoo als Hegel zegt, absolute
geest wordt. Geest heeft bij Hegel een zeer bepaald merkteeken. Geest is bij hem, het dulden van het tegenstrijdige,
het moeten leven van het tegenstrijdige, het daarvan kunnen leven zonder in zijn eenheid gestoord of in zijn werking
verzwakt te worden. Geest roept om stof; zelfstandigheid
vraagt om zelfverloochening; innerlijkheid om indrukkelijk-
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held , de geest is niet dan door te zijn in hetgeen hij :elf
niet is : het stoffelijke of het bewustzijn van anderen.
Laat den geest den geest, hij verflauwt; werk hem tegen,
hij leeft. Zijn element is aanval en strijd : hij drukt zich
of en duizend indrukken bestormen hem; hij maakt zich
eigen en hij wordt medegevoerd ; hij beschouwt en wordt
voorwerp van eigen beschouwing, onderwerp en voorwerp,
beide in hetzelfde oogenblik. Hegel vat het samen in dit
diepzinnig woord : Die Kraft des Geistes ist nur so grosz
als ihre Aiisserung; seine Tiefe nur so lief als er sich zu
verlieren getraut. In dat « sich verlieren ›>, dat opgaan
van den geest in lets anders besluit Hegel al wat wij
waarneming plegen te noemen, Welke waarneming niet
dan door tijdelijk verloochenen van onszelf, tijdelijk
achteruitzetten van onszelf mogelijk is, maar zijne vrucht
draagt; was vom Hause aus nur affirmativ ist und bleibt,
ist und bleibt ohne Leben zegt Hegel met verwonderlijke
juistheid.
Met deze filosofie heat onze eeuw aangevangen. Hegels
verhandeling over het verschil tusschen Fichte en Schelling
is van 1801 en die verhandeling spreekt reeds de behoefte
uit aan een wijsbegeerte die , zegt hij , den geest met de
natuur in overeenstemming brengt, « nicht in eine solche,
worm die Vernunft eine schale Nachahmung der Natur
werden muss , sondern dadurch dass die Vernunft sich
selbst zur Natur aus innerer Kraft gestalte
Zoo komen wij weder uit bij het punt waartoe de ontwikkeling van de Engelsche esthetiek had geleid. Daar
genie, hier Vernunft; de taak blijft dezelfde : « sich zur Natur
aus eigener Kraft gestalten ». Ik zou dat willen noemen
den esthetischen aanleg van Hegels stelsel. Maar nu is
ook juist verkregen wat bij de Engelsche esthetiek nog
ontbrak. De rol van het genie in de kunst is bepaald
door de hetrekking waarin geest en werkelijkheid naar
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Hegel in alle opzichten tot elkander staan. Geen « schale
Nachahmung der Natur » in de kunst, maar alleen omdat
de menschelijke geest zich nooit en nergens in die dienstbaarheid heeft te voegen.
Is dit gezichtspunt alleen met Hegels stelsel bereikbaar?
Hegel zelf heeft voor zijn stelsel nooit de alleenheerschappij
begeerd. De wijsbegeerte vergelijkt hij met de metamorfose
der plant. Hare opeenvolgende vormen sluiten elkander
nit. Toch is elk dier vormen , zoo lang hij er is , noodzakelijk , onmisbaar. Zoo mag ook de filosofie alleen op
historische eenheid aanspraak maken. Elk wijsgeerig stelsel
is in zijn oog een even eenzijdige als noodzakelijke zelfopenbaring der waarheid. Het eigen kenmerk der onwijsgeerige beschouwing zoekt hij juist in het volstrekt karakter aan eigen gevoelen toegekend.
Hegel onderscheidt in elke filosofie tusschen de richting
en de uitkomst, die de tijdelijke belichaming dier richting
is. roan de richting hecht hij de grootste waarde. In haar
resultaat gaat een filosofie niet op -wat zij is, treedt in
de wording van het resultaat aan het Licht. In Hegels
beeldrijke taal gesproken : elk wijsgeerig stelsel is een
sterfelijk omhulsel van het denken, die eigenlijke ziel der
menschheid.
Om die ziel blijft het hem te doen. Filosofie is voor
Hegel middel , niet einddoel, en de wenschelijkheid van
het middel hangt of van den tijd, waarin men leeft. De
menschheid , zegt Hegel in zijn fenomenologie , is begonnen met de wereld aan te zien als een tooneel van duisternis , willekeur, verwarring , slechts in zoover van beteekenis als er een lichtstreep door heen liep , die naar
het bovenaardsche leidde. In dat bovenaardsche scheen
de volle zon. Lang heeft het geduurd, eer de helderheid ,
die het bovenaardsche bezit voor het geloof, zich over
het tegenwoordige in zulk een mate verspreidde , dat de
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waarneming van dit tegenwoordige, van deze wereld belangrijk kon schijnen. Zoolang dit niet het geval was
jrnoest tot waarneming worden opgewekt. « Jetzt scheint
die Noth des Gegentheils vorhanden ». En straks : « Der
Sinn ist sosehr in dem Irdischen festgewurzelt, dasz es
groszer Gewalt bedarf, ihn darfiber zu erheben ». Onze
geest, beweert Hegel , is tegenwoordig arm niet alleen ,
maar stelt zich met die armoede tevreden. En daarop
laat hij volgen : aan die tevredenheid kan men het best
zien wat ooze geest verloren heeft. Een echt denkbeeld
voor Hegel. Voldaanheid , een testimonium paupertatis.
Men is het niet beter gewend.
Die armoede behelpt zich met het zoogenaamd Stichtelijke. Stichting noemt Hegel een stillen met mondjesmaat
van een dorst naar jets hoogers, een dorst die het den mensch
niet dan bij uitzondering lastig maakt. Philosophie musz
sich hfiten erbaulich sein zu wollen ». 's Menschen leven ,
zegt Hegel, is doorgaande dofheid op zijn best afgebroken
door oogenblikken van verheffing. «Trfibheit and intermittirende Begeisterung » Begeisterung die met oude
idealen dweept , in tegenstelling met genie dat nieuwe
idealen schept. Met dat opflikkeren der geestdrift is men
voldaan en van daar de geringe behoefte aan filosofie.
Het is hare taak die voldaanheid praktisch te veroordeelen,
op te wekken tot, en zelf te zijn zulk een geestesleven,
als waarin de geest nooit sluimert, als waarin de geest
altijd geest is. Eigen werkzaamheid van den geest, en
innig opgaan van den geest in lets anders , kracht en
diepte, ziedaar de dubbele keerpaal in de renbaan, waarin
Hegel den geest voortdurend aanzet. Wat God ons in den
slaap geeft, zegt hij , dat zijn dan ook slechts droomen.
En de tijd van droomen is voorbij en make plaats voor
zelfstandig geestesleven.
Van dat leven wil de filosofie van Hegel de beschrijving
18
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geven. Want het leven van den geest is voor Hegel niets
minder dan de geschiedenis van zijn verovering. De geest
verovert al het in den aanvang heterogene en heteronome,
al hetgeen men pleegt te noemen het tegenover ons staande
objektieve.
Hoe hij zich die verovering voorstelt moet ik met een
paar woorden herinneren. Het is een conceptie waarvan
de verhevenheid niet te miskennen is.
Die verovering mag men zich, naar Hegels bedoeling ,
niet voorstellen als iets theoretisch , maar moet gedacht
worden naar analogie van het menschelijk leven. Die verovering is de natuurlijke .wasdom van den geest.
In dien wasdom zijn drie ontwikkelingstoestanden : begrip, empirie en wetenschap. In die wereld , die begint
met als louter bonte verscheidenheid , veelvuldigheid tegenover ons te staan , veroveren wij door het begrip het
algemeene, door de empirie het bijzondere, door de wetenschap de idee der dingen. Maar zoo is , en zoo gaat het
slechts, omdat deze drie meer zijn dan namen voor vermogens van onzen geest. Het begrip is bij Hegel niet een
abstraktie aan het eind, maar een levend iets aan het
begin der dingen. Het begrip is een embryo, het empirische de zelfontvouwing, de evolutie van het begrip
nooit van dat begrip te scheiden, steeds door dat begrip
bepaald. Aan het eind dies evolutie staat de Idee, het
embryo is dan volwassen man. Begrip en Idee zijn woorden,
die bij Hegel een zeer bepaalde beteekenis hebben. Het
begrip van de verschijnselen is bij hem het levend TPCZ;7 OY,
een kiem, waaruit al het waarneembare te voorschijn
komt, terwijl de natuur van die kiem aan het waarneembare zijn karakter blijft geven. Wanneer die evolutie van
het begrip heeft plaats gegrepen , wanneer ten gevolge van
die evolutie de geheele empirische werkelijkheid, het zoogenaamd objektieve ons den waren aard van dat begrip
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heeft leeren kennen, dan is eerst de Idee, dan eerst wetenschap aanwezig, dan eerst het begrip zoo opgenomen in
onzen geest, dat het voortaan levend bestanddeel is van
onze zelfbewustheid, van ons eigen Ik.
Deze verovering is niet een harde dwang die den geest is
opgelegd, niet een van den nood een deugd maken tegenover het objektieve, het is een evolutie van het begrip
zelf van onzen geest. Dat begrip brengt mede, dat ons
zelfbewustzijn het heterogene, het heteronome zoekt om
zichzelf daarin terug te vinden, opdat ons Ik, hoe ook
door de waarneming van de buitenwereld uitgebreid en
schijnbaar van allerlei vreemde bestanddeelen vervuld,
ten slotte ons Ik blijve, en dus nooit het besef verlieze
van zijn ondeelbare eenheid. Dit is het eigen wezen van
het Ik zich al het heterogene te assimileeren, zich zelf,
gelijk Hegel het noemt, als voorwerp te produceeren,
zoodat de geest nu met zich zelf zich onderhouden, denken
kan en daardoor Rede wordt. onze geest gaat nit naar
hetgeen niet onze eigen geest is. Wij zoeken het op; wij
bereiken het heterogene, wij staan er voor, er is botsing, wij komen onder zijn invloed, wij komen onder
zijn heerschappij, wij moeten er ons geheel aan onderwerpen. Maar ten slotte slaat die onderwerping om in
het tegendeel, in volkomen en oppermachtig bezit van
mijn geest die tot de wereld buiten zich spreekt. Heterogeen moest gij zijn, zou ik u zoeken, homogeen moest
gij worden, zoudt gij in waarheid, m. a. w. zoudt gij in
mij bestaan, d. zou ik u bezitten. Want dat bezitten
is nu weder geheel van geestelijken aard. Het geassimileerde deelen wij ons eigen bestaan mede, ons geestelijk
en vrij bestaan, zoodat wij niet eenvoudig, gelijk men
zegt, subjektief opvatten wat eerst objektief buiten ons
stond, maar dat objektieve nu bezitten als objektief, bezitten in zijn voile objektiviteit.
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Heeft het objektieve door opgenomen to worden in ons
zelfbewustzijn dan niets verloren bij die verovering?
Ongetwijfeld, maar iets blijkbaar onwezenlijks, namelijk
zijn zinnelijke waarneembaarheid, zijn zinnelijk bestaan.
Als wij nu vertrouwen mogen dat onze geest in het bezitten van het objektieve, waarheid bezit en het vaststaat,
dat het objectieve zoodra het in onzen geest is, niet langer
zinnelijk is, dan kan het zinnelijk bestaan onmogelijk bij
het objektieve behooren, dan moet de waarheid van het
objektieve in het geestelijke liggen immers in datgene
waardoor het deel kan uitmaken van onzen geest. Het
objektieve, ontlichaamd, ontzinnelijkt, als ik deze werkwoorden maken mag, het objektieve, ontdekt in de waarheid van zijn geestelijk bestaan, en nu voortaan en altijdi
meer als Idee, als wetenschap voortlevende in onze zelfbewustheid : daarmede is de verovering voltooid, daarmede
heeft de geest in het oorspronkelijk heterogene zichzelf
hervonden. Voor de gewone beschouwing heeft niets minder
realiteit dan een begrip en heeft niets zoo weinig van een
begrip dan een voorwerp. Die tegenstelling, dat dualisme
neemt Hegel weg en zegevierend besluit hij: « das Geistige
allein ist das Wirkliche ». Elders vergelijkt hij de natuur
bij een harden bast: « Die harte Rinde der Natur and
der gewohnlichen Welt machen es dem Geiste saner zur
Idee durchzudringen ». De moeilijkheid ligt in den schijn
van waarachtigheid, die juist de zinnelijke zijde van het
objektieve voor ons heeft. De geest heeft zijn doel bereikt
wanneer hij tot het objektieve zeggen kan: Zinnelijk zijt
gij niet meer; stoffelijk zijt gij niet meer: Ik toon U wat
gij zijt: Gij zijt wat ik ben, gij zijt geestelijk.
Maar nu blijke tweeerlei: 1 0. hoeveel en 20 . tot op welke
hoogte Hegel bij dezen veroveringstocht hechten moet aan
het bondgenootschap, aan de medewerking der kunst;.
m. a. w. waarin zijn esthetisch beginsel ligt.

OVER HEGEL ' S ESTHETISCH BEGINSEL.

277

De kunst staat voor hem geheel naast de 'wetenschap,
een middel om het objektieve te ontzinnelijken. De kunst
evenwel, is een middel dat anders werkt dan de wetenschap. Deze heeft haar doel bereikt als zij de voile levende
Idee der wereld heeft gevonden. De kunst kan zich daarmede niet tevreden stellen. Als ook zij de Idee van de
dingen heeft gevonden , geeft zij aan die Idee van nieuws
een lichaam een lichaam dat het oude is en niet het
oude, een lichaam dat wij met het verrezen , met het
hemelsch lichaam der gewijde geschiedenis eenigszins
gelijk mogen stellen , een verheerlijkte gestalte, volkomen
werktuig en onverduisterde openbaring van de Idee. «KunstschOnheit » , zegt Hegel, « ist die aus dem Geiste geborene
und wiedergeborene Wirklichkeit ». Hegel noemt in dit verband het kunstschoon , «das Scheinen, das Leuchten der
Idee ». De Idee wordt niet symbolisch uitgedrukt , haar
verheerlijkt lichaam is niet een schijnlichaam, maar het
is alleen het hare , een lichaam maar dat de Idee in hare
verhevenheid, hare goddelijkheid toont en den aanschouwer
op de knieen brengt. Zulk een lichaam kan alleen de
verbeelding haar verleenen , maar niet elke verbeelding
verhindert wie haar aanschouwen op de knieen te brengen.
« Die kfinstlerisch producirende Phantasie ist die Phantasie
eines groszen Geistes und Gemiiths , das Auffassen von
den tiefsten und allgemeinsten menschlichen Interessen
in bildlich v011ig bestimmter sinnlicher Darstellung». Hoe
grootsch en ruim Hegel dit bedoelt, blijkt uit die bladzijde ,
waarin zijn idealisme zich in zijn Esthetiek onderwerpt
aan de zwaarste proef, immers aan het waardeeren van
onze Dude Hollandsche Kunst zich waagt en er in slaagt,
de idee van geheel ons volksbestaan en volkskarakter in
de zeventiende eeuw te doen « Scheinen und Leuchten »
in schilderwerken die Hegel hadden moeten afstooten,
bijaldien zijn idealisme van minder goed allooi ware
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geweest. Er is geen bladzijde in Hegels Esthetiek, die haar
en juister en tevens gunstiger kenschetst.
Zoo gaan dus volgens Hegel wetenschap en kunst geruimen tijd hand in hand denzelfden weg. Beide hebben
dezelfde roeping : de idee der werkelijkheid te ontdekken
en te verklaren ; beide moeten die werkelijkheid eerst
grondig kennen , scherp waarnemen en het waargenomene
getrouw in het geheugen bewaren ; beide hebben het veld
der waarneming altijd meer uittebreiden en van te voren
niets hoegenaamd te beschouwen als ongeschikt om binnen
den kring der waarneming te worden getrokken. Beide
hebben zich te wachten voor besnoeiing der werkelijkheid, voor willekeurige verzwakking van haar indruk.
Es ist das Studium , zegt Hegel met zoovele woorden ,
wo durch der Kiinstler Gehalt zu seinem Bewusstsein bringt
und seiner Conception Stoff und Gehalt gewinnt. » Beide ,
wetenschap en kunst, hebben zich te oefenen in het onderkennen van het belangrijke , van het beslissende en alle
kleingeestigheid of te leggen , om zich aan het overstelpende
van nietige bijzonderheden te onttrekken. Beide leven
van een ruimen blik , van een groot hart , van een ernstigen , nadenkenden zin, van bezonnenheid , verstandig
onderscheiden , juist combineeren , van hetgeen Hegel, in
de schoone bladzijden , die hij aan de beschrijving van
den kunstenaar wijdt, noemt « die Koncentration des
Gemilths ». Hij verstaat er onder , dat men niet te vergeefs
heeft geleefd ; dat men dingen weggelegd heeft in zijn hart.
Hegel zegt van den kunstenaar: « Vieles und Groszes musz
durch seine Brust gezogen, sein Geist, sein Herz musz
schon tief ergriffen und bewegt worden sein , er musz viel
durchgemacht und durchgelebt haben , ehe er die dchten
Tiefen des Lebens zu konkreten Erscheinungen herausbildet. In der Jugend braust wohl der Genius auf, aber
das Mannes- und Greisesalter kann erst die iichte Reife des
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Kunstwerks zur Vollendung bringen », wat, met geringe
wijziging ook van den beoefenaar der wetenschap kan
worden gezegd.
Maar nu het tweede punt: tot op welke hoogte is de
kunst bondgenoot bij den veroveringstocht van den geest?
Hoelang wetenschap en kunst een weg bewandelen en
hoe hoog Hegel van den kunstenaar denkt, wat zal hij
antwoorden als men hem ondervraagt naar de toekomst
der kunst? Als wetenschap en kunst ten slotte een taak
vervullen; als de wetenschap de Idee der werkelijkheid
toch noodwendig altijd in zuiverder vorm bezit, dan dit
bij de kunst het geval kan zijn, als de geest, dag aan dag
in wetenschap verkeerende, gelijk dan nauwlijks uit kan
blikven, aan den wetenschappelijken vorm der Idee volkomen genoeg leert hebben, is dan de kunst niet bestemd
hare diepere beteekenis voor de beoefenaren der wetenschap
te verliezen? Hegel antwoordt op die vraag onbewimpeld
toestemmend. De kunst is voor Hegel bestemd op een
zekeren trap van geestesontwikkeling te verdwijnen. Het
onmiddellijk aanschouwen der Idee in den vorm der
wetenschap stelt Hegel boven hare middellijke aanschouwing in den, zij het ook verheerlijkt zinnelijken vorm
lien de kunst haar verleent. Door dezen vorm moge de
Idee voortgaan zich te openbaren voor wie het behoeft,
hij, Hegel, prijst in de protestantsche opvatting van het
kristendom de aanbidding van Het Hoogste op zuiver
geestelijke wijze. Hegel is er — met een woord niet
verre van af, zijn Esthetiek afscheid van ons te doen
nemen met het woord: Zalig die niet gezien en nochtans
de Idee gegrepen hebben.
Het stelsel van een denker ontslaat ons toch altijd
van de moeite het te beoordeelen. Het vonnist zichzelf;
door eigen konsekwentie brengt het zelf zijn fouten of
leemten aan het licht. Of is een Esthetiek niet in hare°
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ongenoegzaamheid gebleken, die begint met in het kunstvermogen een eigen zelfstandig vermogen te zien en
eindigt met dat vermogen op non-activiteit te stellen.
Een voorbijgaande werkzaamheid van onze ziel kan
niet aan Naar wezen zelf ontspringen, kan niet, om
de taal der fysiologen te bezigen, een specifieke energie
der ziel zijn. Men herstelt het genie niet in eere, dan door
op zijne blijvende onmisbaarheid te rekenen. — Het is niet
moeilijk te gissen wat Hegels Esthetiek tot dit vergrijp
aan zichzelf heeft geleid. Al klinkt het eenigszins vreemd
ik ben bij Hegel meer bevreesd voor de toekomst der
wetenschap dan voor die der kunst. Dat hij zijne bijzondere Esthetiek overbodig maakt, ligt juist aan het
esthetisch karakter van geheel zijn wijsgeerig stelsel, ligt
daaraan , dat eigenlijk geheel zijn filosofie een Esthetiek is.
Wie in zijn stelsel de wetenschap tot kunst maakt, houdt
natuurlijk aan het eind geen afzonderlijke plaats over voor
de kunst in eigenlijken zin. Hier wreekt zich de dichterlijke aanleg , dat ideaal der jeugd in den vorm der rellectie
gebracht, dat systeem dat duitsch zou spreken als Luthers
Bijbel , en jongelieden , zelfs kinderen zou opvoeden. Hegel
die ons de fenomenen van den geest, de logika van het
heelal en de logika van den geest, Hegel die ons zelfs
een geheele Encyklopedie van het levee des geestes heeft
ontvouwd , heeft vergeten ons de methode der wetenschap
te teekenen , ons dat nederig maar zoo hoogst samengesteld werktuig te beschrijven waarmede het onderzoek,
het geduldig onderzoek van elken dag heeft te arbeiden.
Geen wonder. Niet straffeloos schrijft men wat Hegel in
deze brieven schrijft: Laboratoria zijn goed voor de hoogere
burgerscholen ; bij het hooger onderwijs heeft men aan
filosofische opvatting der Natuur meer dan aan experimenteeren behoefte.
Het is uit hoofde van deze op zichzelf zoo bekoorlijke
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vermenging van wetenschap en kunst, dat Hegel geacht
moet worden een tijdvak in de geschiedenis van de Europeesche beschaving niet te openen maar voor goed of te
sluiten. Door hem moedig te weerstaan zullen wij de kunst
redden, die hem dierbaar,, maar, gelijk ons Meek onder
zijne hoede niet volkomen veilig was.
Ik ben natuurlijk niet ten einde, maar ik eindig. Vergunt mij het te doen met een hartgrondigen wensch.
Tegenover de richtingen , die thans onder allerlei , ten
deele onverstaanbare , namen de kunst verlagen tot lets ,
waarover het de moeite niet loonen zou een Esthetiek -te
schrijven, zou het mij geen gering voorrecht zijn, aan te
mogen nemen dat gij , M. H. het hooggewaardeerd zegel
van uwe goedkeuring hechten wilt aan dit levende in
Hegels Esthetiek : de zelfstandigheid en waarde der kunst ,
gewaarborgd door het onvervreemdbaar recht van het
Genie, om de zorgvuldig waargenomen wereld te bezien
onder het licht, door het genie zelf ontstoken.

OVER DE CHANSON DE GESTE AIMERY
DE NARBONNE IN VERBAND MET
VICTOR HUGO'S AYMERILLOT.

Bij het onbepaalde , dat de Esthetiek veelal eigen is en
misschien altijd aankleven zal, is het niet onnatuurlijk,
dat hare beoefenaren op die deelen der Esthetiek bij
voorkeur de aandacht richten , waarin deze wetenschap
meer vastheid kan verkrijgen. Zij is te bereiken in wat
men zou kunnen noemen de historische Esthetiek. Deze
legt er zich op toe , het kunstschoon in zijn wording na
te gaan, om, zonder de persoonlijke verdienste van hem,
bij wien zij het ontmoet te verkleinen, aan te wijzen door
welke voorbeelden, of herinneringen en indrukken van
voorbeelden, de kunstenaar tot zijne opvatting , zijn voorstelling, zijn wending, zijn beeld gekomen is. Het waarom ?
maakt dan plaats voor het nuttiger van waar? Het doelwit
dezer Esthetiek is , het eens zoover te brengen als de vergelijkende taalstudie. De vergelijkende Esthetiek zou dan
op hare beurt een zeker aantal wortels vinden en de
wetten ontvouwen naar welke zekere grondvormen bij de
onderscheidene rassen en volken wijzigingen hebben ondergaan. De vergelijkende taalstudie zou een gelijkwaardige
zuster hebben gevonden in de wetenschap van die andere
taal, die wij gewoon zijn de kunst te noemen.
Dit uitzicht werd dezer dagen bij mij verlevendigd naar
een dubbele aanleiding. De eerste aanleiding vond ik in
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de jongste aflevering van de Revue Archeologigne. Zij geeft
een afbeelding van de Jeanne d'Arc, door den Franschen
beeldhouwer Chapu vervaardigd in 1874. De beeldhouwer
bezocht het Fritsch Museum tusschen 1860 en '70. Dat
Museum bezit onder zijne talrijke antieke bronzen een
vrouwenbeeldje, dat een houtsnee in de genoemde aflevering van de Revue Archeologique ons evenzeer te zien
geeft.
De vergelijking doet vermoeden , dat Chapu het schoon
motief der antieke statuette heeft gezien en onthouden.
\Vat wonder? Geen mindere kunstenaar dan de komponist
Brahms zeide mij eens : de muziek leeft van reminiscentien.
Misschien geldt het evenzeer van andere kunsten.
De tweede aanleiding was de onlangs uitgegeven Chanson
de Geste Aimery de Narbonne van Bertrand uit Bar-surAube in Champagne , den trouvere nit het begin der
dertiende eeuw. De uitgaaf geschiedde door Louis Demaison
naar de handschriften van Londen en Parijs. Zij zag het
licht bij Firmin Didot door de goede zorgen van de Societe
des Anciens Testes francais. Met deze uitgaaf voor ons zijn
wij in staat , op het voetspoor van Demaison zelf, den
Aymerillot van Victor Hugo in zijne La Legende des siecles
toe te lichten.
De vergelijkende taalstudie heeft dikwerf met onverstand
en misverstand rekening Le houden bij hare atleiding van
woorden de vergelijkende Esthetiek kan dit menschelijke
evenmin verwaarloozen. Ik vrees , dat Victor Hugo's Aymerillot, dus zelfs het werk van zulk een diehter , ons het
bewijs voor deze stelling moet leveren.
Het algemeene Joel van la Legende des sikles is door
Hugo in zijne voorrede uitgedrukt. Het is : den mensch te
schilderen in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. «Exprimer l'humanit6 dans une espece d'oeuvre
peindre . . . . l'Homme
cyclique; . . .
de (pale
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pensee .. .. est sortie la Legende des sikles.» Het dichterlijke der schildering zal hare waarheid verhoogen , maar
natuurlijk slechts op eene voorwaarde : wanneer die schildering zelve hare kleuren aan oorspronkelijke bescheiden
ontleent. Het is Victor Hugo's voornemen geweest , dit te
doen. Hij zegt het ons met zoovele woorden , bepaaldelijk
ten aanzien van den mensch der middeleeuwen. «Les
personnes , lees ik op M. VII der voorrede , auxquelles
l'etude du passe est familiere reconnaitront , l'auteur n'en
doute pas, l'accent reel et sincere de tout ce livre . . . . »
En iets vender : le Mariage de Roland (et) Ayrnerillot (dus
ook Agmerillot) sont des feuillets detaches de la colossale
epopee du moyen-age . . . . Ces deux poêmes jaillissent
directement des livres de geste de la chevalerie. C'est de
I'histoire ecoutee aux portes de la legende.»
Dit « jaillissent directement » is volkomen ondubbelzinnig ; nit de Chanson de Geste Aimery de Narbonne van
Bertrand, en onmiddellijk daaruit, zal Hugo's Aynierillot
zijn geput.
Wij hadden het tot dusver op het eerlijk gezicht van
den dichter te gelooven , en niet te vragen , hoe Victor
Hugo in 1859, het jaar waarin hij zijn Aymerillot schred ,
onmiddellijk putten kon uit een middeleeuwsch gedicht,
dat destijds niet uitgegeven en buiten den kring der Romanisten zoo goed als onbekend was. Misschien had Victor
Hugo partij getrokken van zijn ballingschap in Engeland ,
om het oudste handschrift van Aimerq de Narbonne te
raadplegen? Dat handschrift , uit het midden der dertiende eeuw,, bevindt zich namelijk in het Britsch Museum.
Omtrent dit punt, voor de historische Esthetiek niet
zonder belang , is nu eerst door de uitgaaf van Ajmer g
de Narbonne zekerheid verkregen.
1k wil Victor Hugo's Aymerillot snel doorloopen en stilstaan bij de plaatsen, waar wij uit de eerie of andere
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oorzaak stuiten, om dan aan de Chanson de Geste van
onzen trouvêre nit de 13 e eeuw licht te vragen.
Victor Hugo begint met ons Karel den Groote te schilderen in diepe neerslachtigheid terugkeerende uit Spanje
na het verraad van Ganelon. De eenvoudige bergbewoners
nemen deel in zijn droefheid. IVIaar zijn smart heeft nog
andere deelgenooten dan menschen. Immers : « le bon roi
Charles est plein de douleur et d'ennui; Son cheval syrien
est triste comme lui. I1 pleure ». Het syrisch paard van
den Keizer weent! Met Homerus in de hand mogen wij,
niet meesmuilen. Het is misschien een zich gelijkblijven
der dichterlijke beeldspraak de eeuwen door : Victor Huge
de hand reikende aan den middeleeuwschen Bertrand, en
deze , zonder het te weten , in het voetspoor tredende van
de Bias? De voorstelling heeft iets aantrekkelijks , maar de
tekst van de Chanson de Geste bevestigt haar ongelukkig
niet. Vss. 129 vlgg. lees ik (het fransch van de 13de eeuw
mag ik immers, om terstond verstaanbaar te zijn, wel
eenigszins moderniseeren): «Charles chevauche derriere sa
compagnie, Dessous lui fut un mulet de Syrie; Des douze
pairs fait mine tres affligee Et pour leurs ames Jesus-Christ
fortement prie Qu'il les mette en eternelle vie ». Als het
Syrisch beest subjekt is van « fait mine tres aftligee »
moet men het natuurlijk ook subjekt laten van « fortement
prie » en het dier dus laten bidden voor de zielen der twaalf
baronnen; een stoutheid , waarvoor zeker ook Victor Hugo
zou zijn teruggedeinsd. Als Victor Hugo hier nit de Chanson
de Geste heeft geput, heeft hij Of den tekst te haastig gelezen Of dien opzettelijk veranderd.
Victor Hugo gaat voort ons de droefheid van den Keizer
te teekenen over de smadelijke nederlaag in Spanje. In
verzen die geenerlei moeilijkheid opleveren, somt hij de
onderscheidene redenen voor die droefheid op , om met
deze regels te besluiten : de Keizer weent, « surtout de
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songer, lui , vainqueur des Espagnes Qu'on fera des
chansons dans toutes ces montagnes Sur ses guerriers
tombes deviant des paysans Et qu'on en parlera plus de
quatre cents ans ! »
Is het al te nuchter hier den dichter staande te houden ,
en te vragen : waarom zal men van dien smaad, van die
krijgslieden , bezweken voor boeren , spreken juist meer dan
vier honderd jaar? Waarom niet : meer dan vijf honderd
of duizend, of een ander rond getal? of nog liever : waarom
hier in het geheel een cijfer genoemd? Is het dichterlijk
maakt het ons medelijden gaande , te hooren , dat schande
een bepaalden tijd zal duren? Is een groote schande niet,
althans van te voren , een niet uit te wisschen schande?
« Et qu'on en parlera tant que le monde subsistera » of
iets soortgelijks , zou het ons niet beter behagen ?
Dus weder de Aimery de Narbonne opgeslagen. De
dichter van deze Chanson de Geste zegt geheel iets anders.
Karel keert terug nit Spanje, diep ter neder geslagen door
het sneuvelen van Olivier, van Roland, van andere helden.
Hij en zijn leger naderen Narbonne, waar twintig duizend
Sarracenen liggen. Alle baronnen achten die stad onneembaar. De jonge Aimery volbrengt niettemin het groote
heldenfeit. Aanstonds voert hij den Keizer overwinnend de
stad binnen. Nu is de nederlaag in Spanje, nu het verraad van Ganelon gewroken. Op zulk een wraakoefening
heeft Karel van den aanvang gerekend ; denkende aan
haar, zijn eenige vertroosting , zegt hij : « Quatre cents ans
et plus apres ma vie, de la venchance sera chanson ole ».
Zoo onnatuurlijk het is den duur van een schande te beperken , zoo natuurlijk is het , dat de trouvere der 13de eeuw
Karel in den mond legt : het lied dat de revanche meldt
zal meer dan vierhonderd jaar voortleven. Onze trouvêre
denkt natuurlijk aan zijn eigen Chanson de Geste, die
deze revanche tot onderwerp heeft; hij laat zijne Chanson
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de Geste voorspellen door den Keizer, die zich bij voorbaat
met het lied van onzen trouvere troost. De « plus de quatre
cents ans » zijn hier volkomen gerechtvaardigd. Zij leveren
nu zelfs een onbedriegelijke aanwijzing voor den tijd
waarin onze Chanson de Geste is ontstaan.
Ik keer terug tot Aymerillot. Op den top der Pyreneen
gekomen , ziet Karel de Groote Narbonne met zijn sterke
Sarraceensche bezetting. Daar ligt voor hem de wraak.
Mes enfants ! mes lions ! saint Denis m'est temoin Que
j'aurai cette vine avant d'aller plus loin ! De vraag is
slechts , wie der baronnen het beleg van de onneembare
vesting aandurft. De een na den ander weigert. Nayme
is te oud ; Dreus de Montdidier heeft de koorts ; Hugo de
Cotentin is het strijden moede. Al deze verontschuldigingen , even zoovele blijken van de demoralisatie van zijn
leger, zijn harde slagen voor den worst: « Le roi laissa
tomber sa tete sur son sein », zegt Victor Hugo. De graaf
van Gent, Eustache de Nancy, Gerard de Hdussillon en
nog anderen: Its refusêrent tour ». Karel zendt ze verontwaardigd van zich. Maar terwij1 « les Barons consternes
fixaient leurs yeux a terre , Soudain , comme chacun
demeurait interdit, Un jeune homme bien fait sortit des
rangs » en die jongeling is, zooals een der Baronnen zegt:
« Aymerillot, le petit compagnond> Karel vraagt wie hij is.
Hij antwoordt : Je suis pauvre j'ai vingt ans .. en dan
volgen deze twee repels « Deux liards couvriraient fort
hien toutes mes terres, Mais tout le grand ciel bleu
n'emplirait pas mon coeur ». De tweede regel : « tout le
grand ciel bleu n'emplirait pas mon coeur », klinkt wel niet
zeer middeleeuwsch, maar is te begrijpen. De eerste evenwel:
«Deux liards couvriraient fort bien toutes mes teues», schijnt
gemaakt, om gissingen uit te lokken. Twee « liards » die
landerijen bedekken. Hoe vreemd is dat gezegd ! In « liards »
moet de fout schuilen. Wat kan er hebben gestaan?
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Demaison deelt mede , dat Jubinal in 1843 in het Musee
.des families een stuk heeft geplaatst Le Château des Dannemarie , een historische novelle , een tafereel van de zeden
van den Franschen adel omstreeks 1270. Daarin treden
onderscheidene trouveres op. Een verhaalt de geschiedenis
van Aimery de Narbonne en laat hem zeggen : « Les terres
que je possede sont plus petites que deux pieces de monnaie ». Had Jubinal lets van dien aard gelezen in het
handschrift van minderen rang , dat van de Nationale
Bibliotheek te Parijs, het eenige dat hij kende? Ik weet
het niet. Maar vs. 736 van onze kritische uitgaaf van de
Chanson de Geste legt Aimery iets geheel anders in den
mond. Hij zegt : « de terre n'ai vaillant deux parisis Ik
heb voor geen twee quivers land, een volkomen verstaanbare zin. Zoo is de lezing bij Victor Hugo, hoe vreemd
ook , historisch verklaard. Maken wij in onze verbeelding
Victor Hugo tot een antiek dichter. Jubinal's opstel in
het Musee f des families is, onderstel ik verder, verloren
gegaan ; Bertrands Chanson de Geste evenzeer, en de « deux
liards couvrant des terres » wordt voor den filoloog een
kruis en wie weet? voor den esthetikus de aanleiding om
de metafoor van een groot genie te bewonderen. Het is de
historische Esthetiek , gelijk men ziet, die kruis en dithyrambe met eenen slag doet verdwijnen.
Ik behoef u niet 'anger op te houden. Jubinal's historische novelle in het Musee des families zal wel, gelijk
Demaison gist, Hugo's eenige bron voor zijn Aymerillot zijn
geweest. Toen Victor Hugo beweerde, dat zijn Aymerillot
jaillissait directement des livres de gestes » heeft hij ons
de voile waarheid gezegd, wanneer wij voor zijn directement
liever indirectement molten lezen.
Het laat ons op zichzelf tamelijk koud. Met het stof
van oude handschriften willen wij dichtervleugelen niet
bezwaren. Shakespeare heeft wel de fouten overgenomen
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uit de vertaling van Plutarchus, die aan zijn Romeinsche
drama's ten grondslag ligt. Het is niet to loochenen,
maar — met den Griekschen Plutarchus vergeleken, is
Shakespeare, als hij van het oorspronkelijke afwijkt, altijd
dichterlijker dan Plutarchus.
Bij Victor Hugo heeft de verwaarloozing van de oorspronkelijke bron geschaad aan de poesie. De trouvere
nit het begin der dertiende eeuw staat in de behandeling
van Aimery hooger dan de dichter der negentiende eeuw.
Hiervan ten slotte een proeve.
De hoofdzaak in ons verhaal is natuurlijk het optreden
van Aimery. In de wijze waarop dit geschiedt ligt de
toetssteen der dichterlijkheid van het geheel. Immers voor
den grooten Karel is het oogenblik beslissend. Alles begeeft hem, al zijn helden zijn uitgeput. Zal zijn ster voor
altijd verbleeken? Neen. Uit een jonger geslacht daagt een
nieuwe toekomst. De worst blijft heldendaden wekken als
voorheen. Daarin ligt de beteekenis van Aimery.
Bij Victor Hugo staat de schildering van Aimery's optreden geheel onder den indruk van het oud-testamentisch
verhaal omtrent David en Goliath 1).
Bertrand laat Aimery niet uit eigen beweging optreden.
Het is zijn vader, Hernaus de Biaulandois, die het eerst
melding van hem maakt. Hij troost den Keizer: weer niet
wanhopig wegens de baronnen, die gij verloren hebt. God
heeft nog andere krachten. Indien ik slechts niet zoo oud
ware! Maar ik heb een zoon «qui tiers est et menbruz »,
die krachtig is en dapper, wat reeds anders klinkt dan
€ une espece d'enfant au teint rose, aux mains blanches »,
De oude man voegt er bij : « chevaliers est hardiz et eslues »
een stoutmoedig en uitgezocht ridder. De zoon zelf is bij
1) Il (Charles) regarda celui qui s'avancait , et vit ,
Comme le roi Saul lorsque apparut David , enz. p. 81 Ed. Hachette
van 1875 tot het slot van het gedicht.
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'die mededeeling niet tegenwoordig, want Karel de Groote
roept uit: Gave God , dat hij al hier ware! De vader gaat
hem roepen en moedigt hem aan. Hij komt; de Keizer
herkent in hem iemand, die bij zekere gelegenheid tegenover hem heeft gestaan. Wilt gij nu mijn vriend zijn?
vraagt de Keizer en hij herinnert hem de vroegere ontmoeting. Aimery aarzelt niet. « Dat de Heer God, die
Longis vergaf (den krijgsman die de lans stak in Kristus'
zijde), u de overwinning gene op uwe vijanden », luidt
de zegen des Keizers. Maar, gaat deze voort, al hebt gij
cooed om Narbonne te nemen, er behoort rijkdom toe
om het te behouden en op waardige wijs te besturen.
« Mês de l'avoir n'as to mie gran(de)ment ». Nu, dit had
Aimery zelf reeds toegegeven. Hij antwoordt met grooten
eenvoud: « N'est-il encor Dieu la haut au firmament Qui
est puissant toujours sans fin. Je crois en lui bien vraiment , qu'il m'aidera, cela je le crois, prochainement. Si
de la richesse ont les paiens, nous en aurons, par
ma foi ».
Er is hier niets, dat aan de geschiedenis van David
doet denken. Waarom moest dan ook Victor Hugo, die
immers wilde « exprimer l'humanite dans une espece
d'oeuvre cyclique », voor een held, tijdgenoot van Karel
den Groote, zijne kleuren ontleenen aan een held uit
Israels vroegst verleden?
Uit een ander oogpunt komt de palm evenwel toe aan
Victor Hugo. Nadal Aimery beloofd heeft Narbonne te
zullen nemen, houdt Victor Hugo op. Het punt waarop
het aankwam was bereikt. De Chanson de Geste der
13de eeuw bemerkt dit niet. Zij kan haar eind niet vinden.
Wij moeten Aimery vergezellen tot aan zijn honderdjarige
bruiloft. Zoo brengt deze Chanson de Geste het tot het
verbazend cijfer van meer dan 4700 verzen. Het is waarschijnlijk, dat de dichter der negentiende eeuw instinkt-
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matig den oorspronkelijken vorm onzer Chanson de Geste
nagenoeg teruggevonden heefL, die zich niet verder uitstrekte, dan tot de inneming van Narbonne door Aimery.
Al het overige, van vs. 1333 tot 4708, is dan van de
vinding van Bertrand, in elk geval door hem gevoegd
bij het oorspronkelijk gedicht. Het is onnoodig dit hier
aan to toonen. Voor dit en al de overige punten slag ik
verwijzen naar de Inleiding van Demaison.
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Mijn Leermeester !
Het is om u te danken, dat ik het woord neem. Hier
worde het luide door mij uitgesproken : U, Opzoomer,.
heb ik te danken, wat mij het liefst en het heiligst is,
mijn wetenschappelijke richting. Het liefst en het heiligst
is ons datgene, waaraan niets ter wereld ons ontrouw
kan doen worden en hetgeen wij dienen met ons hart,
volkomen onbaatzuchtig , met opoffering van elk ander
belang. Zoo heb ik lief, zoo dien ik de wetenschappelijke
richting, die gij mij hebt gewezen. Zij is ten slotte een
geworden met het innigste van mijn wezen. Denkende
aan het woord van Bloody Mary zeg ik : Snijd mijn hart
open en gij leest er den naam van Opzoomer, den auteur
van den weg der wetenschap.
De wetenschappelijke richting , door U mij getoond ,
vat ik in deze twee woorden samen: kritiek en artistieke
waardeering , beide onbegrensd.
Juist het tegendeel had de atmosfeer gevormd, waarin
ik was opgevoed : dogmatisme en veroordeeling van andersdenkenden. Ik zegen die opvoeding. Het is een voorrecht
op te groeien in de overtuiging, dat er op geestelijk gebied
waarheid bestaat en zij te vinden is. Die overtuiging is
de kern van die wondere en onuitputtelijke macht in de
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wereld , die men het geloof noemt. Die overtuiging is de
uitdrukking van het bewustzijn , dat er een persoonlijke
betrekking is tusschen de menschelijke ziel en God. Cor
nostrum creatum ad Te, vie dit gelooft, gelooft; stelt
zich met de kennis van het betrekkelijke niet tevreden;
loekt, dorst naar het volstrekte, of liever naar dat eeuwig
wezen , naar hetwelk alles in hem drijft en dringt en
voortbruist als de rivier naar den Oceaan. Wij eischen
niet van den geloovige dat hij den ongeloovige verdrage.
De laatste is hem voortdurend een doom in het oog,
immers de levende miskenning van 's menschen diepste en
zaligste bestemming. Hij , die zich in de sfeer van het
volstrekte beweegt , moet elk veroordeelen , die het volstrekte onbereikbaar acht. Deze onverdraagzaamheid is
niet gebrek aan liefde , maar uitvloeisel van een liefde ,
die zich ook voor den medemensch niet kan vergenoegen
met het mindere, het lagere , en niet rust , eer hart en
verstand huldigen dat diepzinnige « Creatum ad Te ».
Vroolijker en , ik voeg het er bij , liefderijker gemoedsbestaan heb ik nooit ontmoet dan in dien kring inijner
eerste opvoeding , in die atmospheer, verzadigd met dogmatisme en veroordeeling van andersdenkenden. Ik blijf
daarom aan de clericalen , gelijk de polemiek van den dag
hen thansfi noemt altijd een goed hart toedragen. Jerusalem,
indien ik u vergete !
Maar dit te erkennen , is geen instemming belijden. Instemming heb ik dan ook nooit gevoeld. 1k ontveinsde
het mij in den aanvang ; ik verbloemde het geruimen tijd ;
ik zocht in het vernieuwen van het oude , in een, naar
wij waanden , niet 'anger antieke theologie , het middel
om het vroegere te bestendigen. Vergeefs ! De oprechte
geest Wilde niet wijken ; hij behield het laatste woord en
sprak : In dogmatisme en veroordeeling van anderen kunt
gij niet leven. Toen was er veel gevallen , toen scheen alles
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gevallen ; toen was het nacht en woestijn. Ik trok uit het
land mijner geboorte, mijner maagschap, naar een vreemd
land. Opzoomer ! op de grens van dat land stondt gij.
Een nieuw leven begon, verknocht en gewijd aan kritiek
en artistieke waardeering. Dat nieuwe leven was in het
eerst een zeer jong, een zeer onontwikkeld , een embryonisch leven. Ik leefde , Opzoomer, van uw bloed, eer ik
het van het mijne deed. Het kind moest nog leeren loopen
moest nog leeren spreken. Maar de wedergeboorte was
volbracht. En nu zegt de man tot zijne moeder, tot die
wijsbegeerte der ervaring , die Gij ons hebt ontvouwd :
Heb dank ! Kritiek en waardeering zijn de stevige polen
van de as, waar ons geestelijk' bestaan zich om beweegt.
Kritiek is zelfstandigheid ; waardeering, overgaaf van ons
zelf, de hartelijkste omhelzing. Kritiek is het rusteloos
onderzoek, de onophoudelijke twijfel; waardeering de rust
van het eenswillend zijn met een werkelijkheid, waarop
het artistieke in ons zijn verzoenend Licht heeft geworpen.
Kritiek eindelijk , is het verstand, voor hetwelk alles
immers voorwerp van ontleding wordt; waardeering, kunst,
bezieling, immers mededeeling van eigen ziel.
Zoo heb ik het onder u-w invloed leeren begrijpen. Men
kan uw discipel niet zijn, zonder wetenschap en kunst in
eene liefde te omvatten. Men is uw discipel naar de mate,
waarin aan fijner scherpte van verstand , hartelijker teederheid van gevoel beantwoordt. Uwe wijsbegeerte is artistiek,
namelijk architektonisch, en kunst heeft bij u een wijsgeerige levensbron. Vandaar uw beteekenis voor hen in
ons yolk , die naar u hebben willen hooren. Aan het leven,
ontluisterd door het gemis van het volstrekte, hebt gij
opnieuw waarde gegeven, door de verpersoonlijking te
zijn van Goethe's kenspreuk: «Willst du ins Unendliche
schreiten , geh' im Endlichen nach alien Seiten ». 0 zonderlinge maar uitgelezen vreugde, op uw voetspoor geheel

TOESPRAAK AAN PROF. C. W. OPZOOMER.

295

de geestelijke wereld aan le merken als een gebied van
ervaring. Het K< niets menschelijks is mij vreemd », zoo
eerst werd het waarachtig. Wij hebben Bier nooit van u
geleerd, aan de werkelijkheid -wetten voor te schrijven,
toe te geven aan den waan der rationalisten. Bij u leert
men nederigheid en geduld , het openen van al de vensters
van onzen geest, opdat wij van geen lichtstraal, hoe flauw
ook, verstoken blijven. Bij u roemt men niet in het voile
licht, dat alle raadselen oplost, maar kan men, al is het
onder gedurig zelfverwijt, getuigen: wij hebben het licht
liefgehad en liever dan de duisternis. Geen Gloria in
Excelsis hebt gij oils op de lippen gelegd, maar wel dat
andere lied: Wachter, vat is er van den morgen? Heilige
twijfel, zou ik in uwe tegenwoordigheid willen uitroepen ,
heilige twijfel, gij stemt tot ernst, want het besef houdt
gij levendig van al het onbegrepene; gij voedt het ontzag,
want gij doet ons verkeeren met hooge en talrijke problemen; gij verfijnt het gevoel en gij scherpt de liefde,
want gij leert ons dat ruwheid de vijandin is der waarneming en doet ons belang stellen ook in den bekrompenste der medemenschen, want hetgeen aan het verstand
der verstandigen zich onttrekt, kan zich openbaren aan
het kinderlijk eenvoudig gemoed. Heilige twijfel, gij vormt
het karakter. Wie kan wereldsch zijn en wuft in het
plechtige schemer licht der onzekerheid; wie aan lagere
hartstochten offeren, die beseft hoe groot de taak is der
wetenschap.en hoe klein onze kracht; wie slug en droefgeestig, die zich in deze wereld -welt als in een Lazareth
von Medicinern? Wie zou zijne medepatienten kunnen
wonden of uit den slaap houden?
lk zou wenschen in deze oogenblikken de tolk te kunnen zijn van alien, die naar u geluisterd hebben. Maar
hoevelen hebben naar u geluisterd? Het moet u zonderling
le moede zijn hij het terugzien op uwe veertigjarige
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loopbaan! Is uw geest doorgedrongen in Nederland? In
menig opzicht schijnt gij te vergeefs te hebben gearbeid.
Gij hebt tot uw yolk gesproken van onderzoek en men
heeft u geantwoord: dogmatisme; van vrijheid en men
heeft u geantwoord: banden; van waardeering en men
heeft u geantwoord: onderlinge verkettering. Hebt gij gezegevierd? Hebt gij voor de rechtbank der openbare
meening uw pleit gewonnen? Vertegenwoordigt uwe wijsbegeerte een waarneembare factor onder de geestelijke
machten, die onzen tijd bewegen?
Maar deze vragen zijn niet in uw geest. Om succes,
om victorie kraaien, is het u nooit te doen geweest. Uw
geest leeft te zeer in de geschiedenis om smaak te vinden
in populariteit. Gij zijt ons een voorbeeld van arbeid, die
in zichzelf zijn loon vindt. Zijn stem niet te verheven in
de straten, is van oudsher het kenmerk van den wijze,
die de binnenkamer liefheeft; van den wijze, die niet dan
uit den verborgen schat zijns harten oude en nieuwe dingen
voortbrengt. Het is zoo schoon geen uiterlijk succes te
bereiken. Miskenning is de beminde van den verheven
geest. Sedert een geheel yolk met zijne leidslieden op dien
welbekenden gewijden heuveltop zich op het schromelijkst
heeft vergist, is de volksgunst te bezitten een zeer bedenkelijk voorrecht en zijn het de doornen, waaruit men
zich het liefst een kroon gevlochten ziet. Hoe dit zij, gij
hebt ons niet geleerd gelijk te willen hebben; gij hebt
het gulden woord ons ingeprent: « Eines schickt sich nicht
fur alle ». Met u en in uw spoor geen dweepzucht, geen
propaganda, geen opleggen van een juk, geen blijdschap,
dat ons de geesten onderworpen zijn , dat staat en gemeente
onze livrei dragen. Wie geen knechten begeert, heeft geen
livrei in voorraad. Vrijheid verlangt gij voor u zelf en
voor anderen, en uw leven is niet vruchteloos geweest,
want het heeft de vrijheid in eere gebracht. Zij kan niet
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in eere komen, niet voor goed gevrijwaard zijn tegen de
verdenking van met losbandigheid of onverschilligheid
gelijk te staan, dan wanneer zij vertegenwoordigd wordt
door mannen van uw stempel, Wier onverdoofbre vrijheidszin de vrucht is van de dubbele overtuiging , dat ernstige
richtingen, hoe uiteenloopend ook, elkander niet kunnen
ontberen , en dat er een apostolisch woord is, dat zeker
niet is vergaan : « wij kennen ten deele ».
Mocht ik er in geslaagd zijn, naar waarde te schetsen,
wat velen met mij u danken , en moge die schets u niet
ongevallig zijn geweest. Er zal in dit korte woord wel
veel te verbeteren vallen, maar om mijne fouten te verbeteren waart gij voor veertig jaar mijn professor, zijt
gij het tot op den dag van heden en zult gij het blijven
tot mijn levenseind.

IN MEMORIAM.

Treffend is de tijding van het overlijden van C. Vosmaer.
Hij stied, naar de dagbladen melden, in den vreemde.
Wij kunnen nog geene bijzonderheden. Heeft hij veel geleden ? Is de laatste strijd zwaar geweest? Of heeft Thanatos ,
als hijzelf zou gezegd hebben , hem het leven van de lippen
gekust?
Ik zag hem het laatst — want de Akademie bezocht
hij dit jaar niet meer — in Rosendael, op een der fraaiste
punten van dat fraaie land. Hij zat in het gras, bezig met
de schaapskooi in sapverf terug to geven, de schaapskooi
en de naaste omgeving. Hij scheen gezond en gelukkig
en sprak met zooveel frissche ingenomenheid over de
streek , het uitzicht, de boomen, de beginnende najaarstinten , en wees mij zijn teekening , die reeds een goed
eind was gevorderd. Er was niets , dat aan eenige verzwakking of vermindering deed denken. leder heeft dezen
winter nog meer dan eens Flanor kunnen ontmoeten in
den .Spectator, en het onverflauwde van zijn talent kunnen
opmerken.
Want Vosmaer is Flanor. Vosmaer heeft onderscheidene
nuttige boeken geschreven. Zijn werk over Rembrandt en
dat over de hedendaagsche schilders ; zijn geschrift over
enkele hoofdstukken der Grieksche kunst komen het eerst
in de gedachte. Vosmaer is evenzeer de auteur van onderscheidene belletristische werken waaronder zijn Londinias
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en zijn Nanno een eerste plaats innemen. Maar, terwijl
wij in het midden moeten laten , wat zijn naam tot het
nageslacht zal brengen , staat het vast, dat hij voor den
tijdgenoot in (le eerste plaats Flanor was ; dat hij als
Flanor voor ons de grootste beteekenis heeft gehad, en
altijd tegenwoordig was voor onzen geest.
Er zijn schrijvers, die men met belangstelling volgt.
Telkens als zij ons jets te lezen ;even , leest men ze ook.
Men slaat het ten einde gebrachte week dicht, en denkt
aan andere schrijvers , tot dat zij zichzelf weder vertoonen
en op nieuw onze aandacht vragen en krijgen. Er zijn
evenwel ook schrijvers , aan wie men denkt en veel denkt ,
zonder juist met een hunner werken hezig te zijn. Deze
schrijvers genieten het hoogste voorrecht. Zij zijn er, zelfs
als zij er niet zijn ; zij spreken , ook als zij zwijgen. Eer
zij de pen in de hand hebben genomen , vragen -wij al,
vat die pen neer zal schrijven : misschien eer zij zelf gedacht hebben, zouden wij willen weten, wat zij denken
zullen en hoe zij hunne gedachte den passenden vorm zullen
(seven.
Tot deze klasse van schrijvers behoorde Flanor ; onder
hen hekleedde hij den eersten rang, en dat gedurende een
lange reeks van jaren. Niemand hereikt dit tenzij dan
door een vereeniging van gaven , die het ons ;een moeite
kost op te sommen , daar wij ze eenvoudig aan het beeld
van Vosmaer hebben te ontleenen , gelijk dat beeld zich
door de geregelde lektuur van zijne 1 71ngmaren in ons
heeft afgedrukt.
`Tom- een zeker deel zijn het de gaven van den journalist. Men zou mannen als Flanor de journalisten van
de letterkundige wereld kunnen noemen. Geheel jets anders
is het, op een tijd , door ons zelf gekozen, en op de schaal ,
die wij zelf bepalen , een letterkundig artikel te schrijven
voor een maandschrift , en geheel jets anders , zoo goed
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als week aan week, gereed te staan om over de letterkundige verschijnselen van den dag te zeggen, wat men
op het hart heeft. De eerste voorwaarde daartoe is: iets
op het hart te hebben. Om er iets op te hebben, moet
men eerst jets en veel hebben in het hart. De journalist,
de echte journalist, hij, die journalist is, zoo als een
ander dichter is of schilder. omdat hij niet laten kan
het te zijn, is voor alle dingen een man, wiens hart
met zijn tijd medeleeft en medeklopt; een man met een
hart, dat is met liefde, liefde voor een ideaal, dat hij
aan zijn yolk gunt; een man, wiens liefde vurig en
oprecht genoeg is, om hem ten hoogste gevoelig te
maken, aandoenlijk voor al wat dat ideaal in de hand
of tegenwerkt. De sceptikus, de moedelooze , de zelfzuchtige
is geen, journalist, allerminst van de letterkundige wereld.
Hij besnuffelt de dingen ; hij aait de dingen, maar zij Taken,
zij treffen, zij wonden of verrukken hem niet. De ware
journalist leeft met zijn ideaal als een man, die op straat
loopt met zijn mooie, jonge vrouw. Hij bespeurt in een
oogwenk, hij bespeurt reeds uit de yerte, al wat haar
aangaat: pier den blik der eerbiedige bewondering, het
kiesche uitwijken, de onderscheiding die men iemand
betoonen kan door een schijnbaar onbeteekenenden groet;
claar den blik, die van andere gewaarwordinger en gezindheden getuigt. Al is de blik maar iets, maar een
schakeering te vrij, het ontsnapt den echtgenoot niet. Zó6
de journalist. Vosmaer zag alles. Er ging hem in de letterkundige wereld niets of niemand voorbij, zonder dat
hem trof, welke houding ingenomen weed tegenover zijne
aangebedene. Dit is het eerste, dat in hem te waardeeren
valt. Kent men iets van de besmetting der onverschilligheid of ook der eenzijdige belangstelling; weet men bij
ervaring, hoeveel moeite het kost, niet altijd in hetzelfde
spoor of in hetzelfde zog te blijven, dan kan men een
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man als Vosmaer dubbel op prijs stellen. Het verblijf te
Rosendael, waarop ik zoo even zinspeelde, is een bewijs
van hetgeen ik bezig ben in het licht te stellen. Ik ben
jaren achtereen te Rosendael buiten geweest, en zou er
nog jaren kunnen zijn zonder het te laten merken.
Vosmaer was er veertien dagen en terstond werkt het
naar buiten. leder herinnert zich de artikels over Rosendael in den Spectator van het eind van het vorige jaar.
Ook daar was hij geweest met zijn hart. Ook daar had
hij, de man der klassieke oudheid, een indruk gekregen,,
sterk genoeg, om zich een norm te geven. En de man die
zonder moeite voor een Grieksche Venus knielde, zat
daar in het gras voor een schaapskooi, en teekende Naar
nit met het vriendelijk Geldersch landschap er bij.
Vosmaer's tweede eigenschap, voor den journalist niet
minder onmisbaar, was de schoone vereeniging van gloed
en gematigdheid bij het wedergeven van zijne indrukken.
Wie hem las, gevoelde terstond, dat hij nooit ex officio
sprak ; dat hij schreef krachtens innerlijken aandrang;
krachtens de eigenaardige behoefte, die er ons toe drijft
onszelf, al schrijvende, voor te lichten, terwijl wij den
schijn hebben van te schrijven tot voorlichting van het
publiek. Dit is een eigenaardige behoefte, en waarvan de
aanwezigheid bij een schrijven altijd voelbaar is. Wie de
pen in de hand neemt, om zijn licht te laten schijnen,
geeft misschien licht, maar nooit warmte; hij wordt koud
en pedant. Ilan dit gevaar ontsnapt wie in de eerste plaats
schrijft, omdat hij zelf licht zoekt, en alleen langs dezen
weg zeker is het te vinden. Maar zoo schrijft uitsluitend
de man met een kunstenaarsziel. Want dat is het eigenaardig wezen der kunstenaarsziel, iets te weten eer zij
het weet; met andere woorden: een indruk te hebben, die
eerst alleen zijn bestaan doet gevoelen, maar nog in geen
enkel ander opzicht tot onze bewustheid is gekomen. Men,
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beseft, dat men jets beseft; men voelt, dat men jets -welt.
Wat beseft, wat gevoelt men dan? Ja, als de journalist
der letterkundige wereld dat reeds terstond kon zeggen,
behoefde hij dat lastige en logge en loodzware werktuig
niet in de hand te nemen, dat men een pen noemt. Nu
getroost hij zich die moeite; nu grijpt hij er gretig naar;
omdat hij, schrijvende, en z66 alleen, en niet anders,
uit den duisteren achtergrond van zijn gemoed langzamerhand te voorschijn kan brengen den indruk, die daar
verscholen ligt. De lezer vindt daar zijn voordeel bij. De
schrijver, die niet op een gegeven tijd gereed moet zijn
en zelf zijne onderwerpen kiest, werpt twintig woorden,
wendingen, beelden die zich aan zijn geest voordoen,
weg, eer hij het juiste vindt. Dat juiste heeft een groote
betoovering, maar men betaalt haar tegen een zekeren
prijs, tot den prijs van alleen de vondst en niet het zoeken
te zien. Ook dat zoeken bij te wonen, kan zijn aantrekkelijkheid hebben. Het is de journalist, die ons dat genoegen gunt. Een spreker die naar zijn woorden zoekt,
verveelt, maar een auteur die langzamerhand tot de
eigenlijke en volkomene uitdrukking van zijn gewaarwordingen komt, kan juist daardoor te meer belangstelling wekken. Een artikel schrijven is improviseeren:
een geheel andere kunst, dan die van het gewone stellen.
Vosmaer bezat de gaaf der improvisatie in proza, en
maakte u deelgenoot van de voldoening die hij zelf moet
hebben gesmaakt, wanneer hij, al schrijvende, zijne indrukken voor zich zelf tot helderheid bracht. Het artikel
begon bij hem meer of min onaanzienlijk, al trok reeds
ook het begin de aandacht. Meer en meer raakte hij in
zijn onderwerp en op zijn dreef; breeder werd de opvatting; ruimer het gezichtsveld; ernstiger de toon, totdat
het klein, maar afgerond geheel voor u stond, nog in de
voile warmte der eerste wording.
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Aan die warmte ging soberheid gepaard. Was zij het
gevolg van zelfbeheersching? Of van een zeker natuurlijk
gemis van hartstochtelijkheid? In elk geval 66k van het
laatste , want Vosmaer was geen violente natuur, hij beminde een zekere rust, geinatigdheid in denkbeeld en uitdrukking. lk heb zijn Ama:one indertijd verweten , en ik
meen nog altijd te recht , dat het eens gekozen onderwerp
niet met den hartstocht behandeld was, dien het vereischte.
Hoe het zij , en hoe ook te verklaren , de soberheid van
zijn taal is onmiskenbaar. Hij laat zich tot geen overdrijving
verleiden. Hij vermaakt zich niet, en tracht zijne lezers
niet te vermaken , met dat ontwikkelen van schitterende
paradoxen , waaraan een schrijver van minder terughouding , van een minder gedisciplineerde verbeelding
zich zoo gemakkelijk overgeeft. Van wat de Franschen
noemen: s'emballer , heeft Vosmaer zich , tengevolge van
zijn soberheid , altijd ver gehouden. Zijn oordeel was gezond , onomkoopbaar voor klatergoud , veelzijdig en niettemin Ik zou niet gelooven , dat hij in zijn lange
loopbaan vele meeningen heeft uitgesproken, \vaarop eigen
nadenken hem later verplicht heeft terug te komen. Hij
bezat zichzelf, ook als hij met hen te doen had , die het
hem niet naar den zin maakten. Hij was niet bitter, niet
scherp hij wondde niet, of zoo hij het deed , zijn pip was
niet vergiftigd. Men ontving nooit den indruk , dat het
bij hem om iets antlers te doen was dan om de zaken ,
die hij voorstond.
De journalist der letterkundige wereld , die de taak opvat
zooals Vosmaer het jaren lang heeft gedaan , heeft een
schoone taak. Hij maakt zichzelf tot een onmisbaar deel
van het letterkundig volksgeweten en ontleent daaraan
een zelden betwist gezag. Hij beschaamt telkens alien, die,
wat men in de letterkunde ook zeggen, in de kunst ook
doen mope , Gods water over Gods akker laten loopen. Hij
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prikkelt en onderhoudt de algemeene belangstelling in
vragen van zuiver geestelijken aard. Hij wekt en versterkt
het besef, dat goede smaak ook behoort tot de zedelijkheid
eener natie. Hij draagt het zijne bij, om de overtuiging
ingang te doen vinden, dat samenhang en logika niet
alleen op het gebied der wetenschap te pas komen, maar
evenzeer op dat der kunst.
Bij het bezoek dat hij, na een afwezigheid van meer
dan vijf en twintig jaren, onlangs aan zijn vaderland
bracht, gaf Moleschott het als zijn bevinding te kennen, dat thans de esthetische vragen de geesten in
Nederland zooveel meer bezighouden dan voor het vierde
eener eeuw. Dit heuglijk verschijnsel is ongetwijfeld ook
en inzonderheid aan de onverdroten werkzaamheid van
Vosmaer te danken. Aan den Duitschen invloed heeft
Nederland zich lang onttrokken en daardoor evenzeer
aan die Renaissance van den Helleenschen geest, die
vooral door bemiddeling van de Duitsche heroen heeft
plaats gehad. Vosmaer heeft op zijne wijze, in zijn kring,
in zijne mate gezorgd, dat die Renaissance ook hier hare
werking oefende, en wel in zuiver Nederlandsche vormen.
Vosmaer, de vertaler van Ilias, heeft het zijne gedaan,
om den landgenoot tot de bron terug te voeren, in Hellas
ontsloten voor allen, die in Athene kunnen leeren zien,
wat de geloovige katholiek in Rome vindt: de metropool
van zijn geestelijk leven. Vosmaer kon het doen, omdat
hij zelf zich aan die bron had gelaafd. Wij vragen hier
niet of hij niet soms te veel ook aan het kleed van Hellas
hechtte; of de glimlach over zijn « Poseidoon » en soortgelijke transcription niet geoorloofd was; of hij niet in
eenzijdigheid verviel door Grieksche poezie niet dan in
Grieksche metra te willen proeven, ieder heeft zijn tic, zijn
hobby. Zij, die, meer dan hij, bij de Franschen ter school
zijn geweest, zuilen altijd liever de gedachten der ouden
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lezen in vormen , waarmede zij in hun eigen taal reeds
gemeenzaam zijn. Maar dit alles is hier onverschillig. Wij
vragen evenmin of het Grieksche ideaal het Middeleeuwsche
voor hem niet te veel verduisterd heeft. Vosmaer — en
dat is zijn eeretitel behoorde tot de weinigen die in
hun hart aan Hellas de plaats geven , die aan Hellas toekomt. Hij heeft met de zuiverste schoonheid gecommunieerd. Hij is niet uit ons midden heengegaan , zonder bij
herhaling de genademiddelen te hebben ontvangen van
de gemeente , die de hoogste openbaring van dat ideale ,
dat voor den zwakken mensch is weggelegd , vereert in
het Helleensche kunstschoon en die in de Ifegenie van
Goethe evangelie vindt en brevier. Als men zijn nagedachtenis een gedenkteeken opricht , neme men tot voorbeeld het schoonste Attische grafrelief. Dat zal zijn schim
nog troosten.

20
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Under den titel van Willem de Clercq Haar zijn Dagboek
werd een twintig jaar geleden een geschrift door mij
samengesteld uit de Aanteekeningen, die de Clercq van
zijn vijftiende jaar tot aan zijn dood (1844) dag aan dag
had gehouden , en uit zijne talrijke Brieven. Het werd
destijds gedrukt. Eerst nu zal het algemeen verkrijgbaar
worden gesteld , met nieuwe uittreksels verrijkt. Fen
kleindochter van de Clercq heeft het geheele handschrift
op haar beurt gelezen en nasprokkeling gehouden. Met
dezen niet geringen arbeid heeft zij hem , die zijn werk
op menig punt ziet aangevuld, een dienst bewezen , en
recht verkregen op de erkentelijkheid van den lezer, die
overvloediger toelichting ontvangt van een beeld dat alle
licht kan velen.
Nu het Dagboek op het punt staat van uit to komen ,
vraag ik mij af, hoe het zal worden ontvangen? Met het
gemoed en het genie , zijn troetelkind, heeft onze verlichte
tijd afgerekend, in de Rede de eenige leidsvrouw gevonden
van ons geslacht. Wat zal men zeggen van een geschrift ,
dat het gemoed verheft tot de eigen springader van geheel
ons bestaan en, onbelangrijk voor de geschiedenis van
onze staatkunde of van onze beschaving, een gemoedsleven
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verhaalt met al de uitvoerigheid, die men wenschen kan ?
De wenschen van velen zijn op dit punt zeer bescheiden.
Men heeft alle gemoed , vooral de zoo persoonlijk gekleurde
oorspronkelijkheid van het genie, leeren mistrouwen ;
luistert liever naar de verstandigheid; en blijft, op haar
aanraden , getrouw aan het gematigd konservatisme , dat,
in onze samenleving doorgedrongen , bijna al hare oorcleelen bepaalt.
Met die verstandigheid , tot eenige leidsvrouw ; met dat
konservatisme, tot hoogste wijsheid verheven , is het
Revell , gelijk het inzonderheid door Willem de Clercq
vertegenwoordigd werd, in veelvuldige botsing gekomen.
Door de redaktie van De Gids opgewekt , de Clereqs Dagboek
bij hare lezers in te leiden , vind ik dus mijn taak aangewezen. Den weg barren voor hem en zijn werk, is niets
anders dan de zielkunde onder de oogen zien , die , als
zij de ware is , de beweging, waarbij hij zich heeft aangesloten, ten eenenmale veroordeelt. De Clercq; man, indien
iemand, van gemoed ; man van veel , van even teeder als
edel gemoed, eeren wij het best door openhartig de vraag
te stellen: heeft hij in deze hoedanigheid; neen, in dit
zijn wezen, aanspraak op onze sympathie of op het tegendeel? Welke vraag neder komt op deze andere : is verstandigheid al dan niet onze eenige leidsvrouw?
Ik houd mij bij voorkeur aan overwegingen van praktischen aard. Ik poog in het licht te stellen : 1 0 . gevolgen ;
20 . het vergelijk ; en 3°. fouten van de eenzijdige verheffing
der verstandigheid ; tracht 4 0. aan te wijzen waarin het
geschil gelegen is tusschen het Intellektualisme en de zielkunde, die het Reveil ook bij monde van Willem de Clercq
heeft gehuldigd, toen het een zelfstandige beteekenis toekende aan het gemoed. Na die toelichting volgen 5 0. eenige
opmerkingen over het Revell zelf en zijne blijvende beteekenis. De lezer van De Gids zal wel de goedheid hehhen
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ze te vereenigen met hetgeen reeds vroeger over dit onderwerp door mij werd medegedeeld. 1)
I.
GEVOLGEN.

Op het voetspoor der duitsche « Aufkliirung » , zien
velen ook bij ons in onkunde en geringe verstandelijke
ontwikkeling, moeder en grootmoeder van alle bijgeloof,
de eigenlijke macht die het geluk der menschheid in den
weg staat, immers den mensch niet vergunt zijn driften
te beheerschen. Zij willen nit Bien hoofde kennis verspreiden en het verstand ontwikkelen. Dit een en ander
gaat natuurlijk uiterst langzaam. Daarom knippen zij al
vast een model van den verstandige en brave, zoo als.
hij er eens uit zal moeten zien. Zij treden dus op en als.
een collegiuni de propaganda ratione en als moralisten.
Redeneerend en moraliseerend arbeiden zij aan de ver
lichting van het yolk.
Uit dit hun achtenswaardig strewn vloeit voor henzelf
het een en ander voort, waarbij het de moeite loont, stil
te staan. Zij ontsnappen niet aan een zeker noodlot. Geheel vervuld van hetgeen het yolk moet worden, vergeten
zij gemakkelijk het yolk te leeren kennen gelijk het is.
Zij weten te goed hoe een mensch behoort te zijn, om
veel belang te kunnen stellen in het menschkundige. Het
yolk z(515 te bestudeeren, dat het yolk ons nooit verrast,
schijnt hun meer het werk van menschen zonder gevestigde overtuiging. Verlichting blijft dan ook niet in gebreke
eenige verblinding te kweeken. Menige uiting van het
volksleven yerstaat de verstandige niet. Hij ziet de stroomen eerst yloeien als zij overvloeien, hevig buiten hun
1) Zie lie Gids Vali Januari en Juli 1882, Juli 1883 en Maart 1886. Oudere
tijdgenooten. In 1888 afzonderlijk verschenen.
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oevers treden. Een verlicht man is gemeenlijk een veelszins verbaasd man. Hij heeft zoo bij herhaling gezegd,
hoe men denken, voelen en stemmen moet; de Rede, en
dat op de meest authentieke wijze, — daar het natuurlijk
zijn eigen rede was, — zoo duidelijk vertolkt, dat hij zijn
Quousque? mag doen hooren. Is hij niet verlicht? kan hij
de redelijkheid van zijne uitspraken niet be-wijzen? Weet
hij niet op een haar, waar de echte godsdienst in dweepzucht; vrijheid in losbandigheid ; volksbehoefte in blinden
hartstocht ontaardt; -waar de menigte begint, die geen
stem behoort te hebben in het kapittel; waar edelmoedigheid jegens tegenstanders verstandsverbijstering moet
heeten? Onze goede koning Willem I heeft iets soortgelijks
ervaren. Hij had te Leuven de aanstaande katholieke
priesters onthaald op de bloem van de verstandigheid
Bier dagen, op de wijsbegeerte van Hegel. Hij bespeurde
niet lang daarna, dat zijn menschlievende verlichting de
Katholieke harten niet had gestolen.
De staatkunde heeft van de Verlichting veel te hopen,
maar ook het een en ander te vreezen. Het is niet in den
stuurstoel, dat de wind ons verrassen mag.
Is de letterkunde beter gewaarborgd?
Alle hoogere letterkunde, Shakespeare in de allereerste
plaats, teekent schier uitsluitend menschen die geheel in
de macht zijn van een zees sterk gevoel en zich bij al
hun doen en laten door dat gevoel laten leiden.
Intellektualisten beschouwen noodwendig deze wezens
als ongelukkige krankzinnigen.
Wat zal nu met deze beschouwing, zij moge juist zijn
of niet, de letterkunde aanvangen? Heeft men zich wel
rekenschap gegeven van de voorwaarde, waarop letterkunde karakters teekent? Waar vindt zij hare modellen?
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()nder de patienten van Pasteur? Binnen de muren van
Meerenberg? Uwe verstandigheid is zonderling onvoorzichtig. Overtuig den kunstenaar, dat de hartstocht, als
leidende macht, onvoorwaardelijk te veroordeelen is;
bewijs hem, dat gevoelsmenschen louter verdwaasden en
verdwaalden zijn; leer hem uit de hoogte nederzien op
de geheimzinnige krachten van het gemoedsleven, op
wat Goethe in Mensch en Geschiedenis met onverholen
ingenomenheid als het demonische begroette, en treurspel,
drama, opera, roman, het verdwijnt alles met eenen slag.
De kunst kan alleen den mensch teekenen in wien zij
belang stelt. De mensch in wien zij alleen belang stelt,
is de mensch van vleesch en bloed ; de mensch van een
vrouw geboren en die zich dit niet schaamt; de mensch
die des morgens vertellen mag wat hij des nachts heeft
gedroomd. Des kunstenaars belangstelling in den mensch
is niet nieuwsgierigheid, die wel eens weten wil, hoe
dwaas men zich al heeft aangesteld. Zij is veeleer het
besef van verwantschap met hetgeen in den mensch van
alle eeuwen aan zichzelf gelijk bleef en, nooit veranderd,
licht onveranderlijk kan blijken. De kunst leeft niet van
een medelijden dat de waarachtigheid van de smart in
het midden laat. De kunst leeft alleen van medevoelen,
van ernst maken met 's menschen leed en strijd, terwijI
niet vooraf gevraagd wordt of verstandigheid het gegrond
vindt, dat men juist deze tranen schreit en juist dezen
strijd doorworstelt. Wees met Achilles begaan, maar noem
het in uw binnenste nog al dwaas, dat hij " zich het gemis
van een vrouw en de inhaligheid van een koning zoo
bijster aantrekt, en gij zult een AchilleIs schrijven, die wij
liever niet lezen.
Kan men nu volstaan met dit eenvoudig toe te geven?
Natuurlijk niet., Er moet op dit toegeven lets volgen,
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namelijk verzet tegen al wat ons in gevaar brengt, door
die schepselen der letterkunde te worden aangestoken ;
verzet derhalve allereerst tegen onze tegenwoordige opleiding. De godsdienstige en klassieke opleiding die onze
knapen ontvangen, is volmaakt ongeschikt, hen eenvoudig,
knap, nuchter en braaf te maken. Jaren lang verkeeren
onze knapen met allergevaarlijkste sujetten, met Israel,
Hellas en Rome: volken die geleefd hebben van gemoed,
van geloof en zoogenaamd bijgeloof. De grootste mannen
onder deze volken — ik spreek als intellektualist —
waren monomanen: profeten met hun volstrekt mono
theIsme; dichters met hun verlangen naar een hoogere
werkelijkbeid; beeldhouwers met hun zoeken naar een
Venus, die zij nooit konden ontmoeten. 1k zie niet alleen
in het dwepend Indio een Boeddha met den waanzin van
zijn Nirwana; ik zie een Perikles met den waanzin van.
zijn dure Akropolis; Rome met den droom van zijn wereldheerschappij ; het Kristendom met de dwaasheid van het
kruis en dat verlangen naar het Eeuwige, dat reeds Plato
wekte, toen zijn verleidelijkste taal aftrok van het waarneembare en van geheel dit tijdelijk leven 1 ). Ik zie louter
noodlottige voorbeelden : levens , doorgloeid van idealisme ;
geesten, vol hallucinatien; gemoederen die niet willen
ademen dan in een volkomen wereld. Homerus doet mij
dien kokenden Achilles beminnen. Hesiodes predikt een
God, die, nu onze voorouders vuur leerden maken op
eigen hand, ons strafe met een Pandora. Pindarus toont
mij mannen, die in wedrennen niet kunnen winnen zonder
te vergeten, dat God en mensch twee zijn. Eschylus plaagt
mij met een Dike die altijd nieuw bloed eischt voor eens
vergoten bloed ; straks met afzichtelijke vrouwen, die een
jongen man op de hielen zitten wegens een moord
1) Of CPI A OCOCPOUY V EC
tatio mortis est.

hij Cicero: tota philosophorom vita cowmen-
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waarvoor geen jury hem zou veroordeelen. Sofokles wil
ten toppunt van zijn kunst stijgen met een yolk, dat
sterft wijl de koning, naar goddelijke voorbeschikking,
zijn eigen moeder heeft gehuwd de dichter schijnt de
liefde niet anders te kennen dan als een kwelgeest. Hippolytus blijft ongehuwd ter eere van een denkbeeldige
Artemis. Ter eere van een niet minder denkbeeldige. Maagd
verkwist Fidias millioenen. Perikies roept Goden aan, de
kinderen zijner eigen verbeelding, zoo dikwerf de man
in het openbaar moet spreken. Een anders verstandige
Xenofon hecht zelfs in krijgszaken beslissende waarde
aan droomen en teekenen. Ik bid u, Welke voorbeelden!
Of zijn deze voorbeelden heilzaam omdat zij afschrikken?
Bedoelt de pedagogie der verstandigen een hoineopatische
werking? Zullen jongelingen jaren achtereen de slachtoffers dreigen te worden van de kiassieke Oudheid, om
in het eind juist daardoor ongedeerd en onbesmet te
worden afgeleverd? De ervaring schijnt er voor te pleiten.
Den Bijbel, Homerus, Eschylus, Plato en tutti quanti
kan men jaren lang lezen, en zich niettemin blijven
verheugen in een behoorlijken staat van nuchterheid. In
het aangezicht van die ervaring begrijp ik, dat gij, die
voor uwe nuchterheid gaarne propaganda maakt, niettemin
voorstanders zijt van godsdienstige en kiassieke opleiding.
Gij wilt ons genezen van geestdrift en predikt Jesaja gij
wilt ons afleeren den godsdienst te stellen boven het
vaderland en onderwijst ons Jeremia. Gij wilt ons afhelpen
van bespiegeling en geeft ons Aristoteles in handen, die
een wezen der dingen zocht en het vond in hun voltooiing.
Wij moeten blijven opvijzelen en zwart makers , geen
wonder, dat gij ons ijverig Homerus doet lezen, Wiens
epische gemoedsrust zich boven elke tegenstelling verheft.
moeten een beginsel volgen : daarom maakt gij ons
zoo gemeenzaam met het Grieksche treurspel, dat de
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onbeholpenheid ver genoeg drijft, om de menschelijke
handelingen of to leiden uit een drievoudige bron: God ,
fatum en ons karakter.
Het schijnt mij toch een gevaarlijk spel. Er mag, ik
weet het, eenigszins gerekend warden op het weinig ontvlambare en ontplofbare onzer vaderlandsche jeugd. Over
sommige scholen kwam van overlang de zachte slaperigheid van een warmen middag in Augustus :
Alituum pecuduinque genus sopor altos habebat )).

Dit kan veel goedmaken. Zoo kan zelfs een prikkelende
leefregel geen kwaad doen; een yolk, met peper gevoed,
ten slotte bloed in de aderen hebben van geen bedenkelijker gehalte dan zeker welbekend mengsel dat niemand
Yoor bedwelmend houdt.
Toch blijft het gevaarlijk spel. Indien nu toch eens een
onzer jongelingen, in minder vergevorderden staat van
afstomping verkeerende, zijn leeraar bij het woord nam,
en zich op het hevigst ontroerd toonde, nu door de hartstochtelijke Dido, dan door de onafhankelijke Antigone,
straks door den revolutionnairen Sokrates ; en op zijn beurt
de ylammen koos boven scheiding van de geliefde; of de
staatswetten achterstelde bij het ongeschreven gebod in
het hart, en al onze nationale overtuigingen en vooroordeelen prijsgaf voor een demon, onbekend bij den burgerlijken stand!
Het zal zulk een vaart niet loopen! ....
Daarop rekent gij? Uw opleiding is dus een leugen?
In hare onschadelijkheid vindt zij hare aanbeveling? In
uw program staat iets anders dan in uw ziel? In het
program godsdienst en klassieke Oudheid, dat is gist; in
het ideaal van den Nederlandschen burger, opgevoed
naar dat program, rationalistische minachting voor alle
gist? Het program heet gemoed, het ideaal heet verstand;
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het program, geloof; het ideaal, overleg; het program,
vereering van levende goddelijke machten, en het ideaal
allerbeleefdste erkenning van een volkomen onschadelijk
Opperwezen. Het program — want de klassieke wereld ,
droomende van een Nemesis, van een Wereldorde, van
Harmonie en onvergankelijk Schoon, heeft zich vastgeklampt aan dat goddelijke, dat altijd het gewone , waarin
het geworpen wordt, onderstboven keert, — het program
heet omwenteling ; behoud en sleur, het ideaal?
De nieuwere letterkunde is niet minder gevaarlijk dan
hare oudere zuster. Van den toorn van Achilles val ik
in dien van Othello ; de furien van Orestes jagen mij in
de armen van lady Macbeth. De Moeder Gods staat,
waar de Parthenos is gevallen ; het Gloria in Excelsis
heft aan, als de homerische hymnen zijn weggestorven.
Naar ik mij wend of keer, overal hartstoeht , overal
gevoel; gevoel, dat een van beide, maar een van beide
in de hoogste mate, moet zijn : belachelijk of eerbiedwaardig.
Kan men weder eenvoudig volstaan met dit toe te geven,
en zeggen : welaan! de dichters nit ons gemeenebest! de
verbeelding en hare gewrochten uit onze scholen ! Vroeger
waren wij te Samarkand met de Arabische Nachtvertellingen , thans met een Russischen spoorweg. Geen sprookjes
meer! De Genius der poesie keere, als die Genius in het
verhaal , van Seheherazade, terug in de vaas, waaruit
hij sloop !
Men kan er niet mede volstaan, want de Geschiedenis
heeft de poesie in hare ballingschap te volgen. De Gesehiedenis der menschheid is al even gevaarlijk, even
aanstekelijk. Hare bewegende krachten zijn gewaarwordingen , ideeen, fata morgana der .verbeelding, een wonderlijk najagen van lets, dat men niet recht begrijpt en dus
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nooit duidelijk kan omschrijven. Europa ontvangt zijn
godsdienst van het troepje dwazen en ontevredenen , dat
Lucianus reeds naar behooren aan de kaak had gesteld,
en, in het gevolg van lien godsdienst, breekt de grootste
omwenteling nit , die ooit de Geschiedenis uit elkander
rukte. — De beschaving van den Islam komt over de
wereld, voortgestuwd door de stuiptrekkingen van een
epileptikus en die beschaving geeft den gevoeligsten schok
aan het geloof der Kristenheid. Een nieuw tijdperk
der middeleeuwen begint met de ekstase van Franciscus
van Assisi, en uit een deel van zijn monniksorde komen
de stoute geesten te vootschijn , die, eer Kalvijn er van
droomt, het eigen Hoofd der Kerk prijsgeven aan spot
en verontwaardiging.
De nieuwe Geschiedenis opent met Luthers worstelen
om verlossing uit de macht van een duivel. Zijn onbegrijpelijk dogma van de rechtvaardiging door het geloof
en zijn fetichisme ten aanzien van een koppelwoord dompelen Duitschland in broedertwisten en broederoorlogen ,
die meer dan een eeuw Frankrijk vergunnen Europa's
evenwicht te verbreken die Hendrik den vierde, Richelieu
en Lodewijk den veertiende maken tot hetgeen zij geweest
zijn. — De nieuwere maatschappij wordt geboren uit de
onwetenschappelijke en onhistorische illusiên van de
fransche omwenteling , nit den droom van gelijkheid ,
vrijheid en broederschap; van de rechten van een abstraktie:
den Mensch. Aan dit verleden beantwoordt het heden. In
(lit slot der negentiende eenw neem ik tot mijn verbijstering waar,, dat de drijvende kracht nog is `vat zij was.
Gebeurt er alleen dan iets , wanneer mannen der verstandigheid aan het werk en aan het woord zijn? wanneer
men niet handelend optreedt voor en aleer de studeerkamer alles in orde heeft gebracht? het nieuwe niet
invoert, dan met het kontrasein van professoren en

316

BIJ EEN ONUITGEGEVEN WERK.

zedeverbeteraren? Lieve Hemel! Er moeten mannen zijn,
van niets minder dan Sokrates' «mania » vervuld; halve
bezetenen, want voor niets minder werden zij gehouden,
die in Amerika , tot ergernis van alle weldenkenden, gelooven , dat onweiriekende zwarten onze broeders zijn ;
die in Zuid-Italie uitstekende finantien prijsgeven voor
de eenheid des yolks, zooals het kind Garibaldi haar
droomde! Dat kolossale Rusland is misschien bezig zijn
eigen graf te delven door de idee: Konstantinopel niet te
kunnen loslaten ; die stad-symbool, waarin Rusland, het
koste wat het wit, Bens al zijne volken moet samenbrengen.
De Oostersche kwestie is een gevoelskwestie. In Frankrijk
is de Republiek een religie, even goed als in Ierland de
Home Rule, waarvan wij beseffen, dat zij moet zegevieren.
Het 66ne ondeelbare Duitschland is ontstaan, niet in het
brein van een Hegel, die de Franschen te Jena bijna liever
had dan de Pruisen, maar in de verhitte wenschen van
demokraten en in de hooghartigheid van een landjonker,
van wien eerst het nageslacht volkomen zal toegeven
hoeveel ook hij aan gevoel verschuldigd is. Bismarck
heeft gezegevierd in weerwil van de verstandigen. De geheele staatkunde van Europa wordt bepaald door onpersoonlijke realiteiten, machten in de lucht. Het denkbeeld
van Vaderland, zooals het einde der negentiende eeuw het
opvat, is een fonkelnieuwe idee, die, nadat zij schatten
gouds en bloeds zal hebben gekost, weder tot ontbinding
der volken moet voeren, zoodra , voor de hersenschimmige
eenheid van een groot rijk , de waarachtiger eenheid van
de provincie of de gemeente wordt begeerd. De communard is de achterkleinzoon van den patriot. — In het
volkomen stilstaand water onzer eigen politiek is eerst
beweging gekomen toen , onafhankelijk van al onze wijsheid, van al onze kiesvereenigingen, kolleges, boeken en
tijdschriften, die dit betoogden en dat bewezen, en altijd
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volmaakt gelijk hadden ; toen , in weerwil van verlichter
theologie en hoogere burgerscholen , een oude en een
nieuwe religie , Kalvinisme en Socialisme , hartstochten
ontketend en het demonische wakker geroepen hebben.
Die beweging zij onvruchtbaar : zij is in elk geval niet de
platte kalmte, die alle zeilen liet hangen.
II.
HET VERGELIJK.

Ik heb aangenomen , dat de verstandigheid , de nuehterheid , door hare woordvoerders met den naam van de
Rede getooid , bereid is de gevolgen , al de gevolgen van
Naar beginsel te aanvaarden , en heb dat beginsel willen
aantasten door op zijne zonderlinge gevolgen te wijzen :
gedurige vergissing in de staatkunde , en vooral afschaffing
van de tegenwoordige opleiding der jeugd. Maar,, wel beschouwd , waarom zou men de gemoederen verontrusten?
Men laat de dingen liever zoo als zij zijn en bereikt niettemin het doel. Het onfeilbaar middel is een bevestigend
werkwoord met een ontkenning ; in dezen trant Wij
miskennen in geenen deele, dat....; wij zijn niet blind
ten aanzien van . ; wij zijn verve van ons te gedragen
alsof . . . . en zoo voort. Het middel stelt ons in staat,
lets op den achtergrond te schuiven , zonder dat wij het
zelf bespeuren of anderen verraden.
In geenen deele de waarde van het een of ander te
miskennen, is de meest afdoende manier,, het volkomen
onschadelijk te maken. Wilt gij het yolk blijven ignoreeren ,
verzeker, dat gij volstrekt niet blind zijt voor zijne werkelijke behoeften of doof voor zijne rechtmatige eischen.
Behaagt het u niet , dat godsdienstige overtuigingen invloed
oefenen op de staatkunde , betuig , hoe ver gij zijt van te
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meenen, dat de godsdienst alleen een zondagspak zou
mogen zijn. Ergeren u kunst, verbeelding en Geschiedenis
zeg, dat gij hare beoefening bevorderen wilt met
nu ja, met een voorbehoud.
Men is volmaakt te goeder trouw; het is de goede trouw
van de impotentie. De grijsaard wil niet miskennen, dat
de zinnelijke liefde een gepaste gewaarwording is; maar
Romeo vindt hij komiek en Juliette overdreven. De sceptikus wil niet voorbijzien, dat vaderland en staatkundige
vrijheid voortreffelijke zaken zijn; maar nationale toekomst ;
eigen fortuin en leven; maar een omwenteling te wagen,
om aan het vaderland de eenheid, aan de vrijheid de zege
te verzekeren : festina lente! De verstandige is niet ongenegen, kunst aan te moedigen; maar alles artistiek te
zien, maar alles Om te scheppen in kunst; maar alleen
te leven opdat de kunst leve, en met verterend verlangen
het voorspel in te drinken van die harmonie, die alleen
onze bestemming kan zijn , is de zaak van menschen met
lange haren, losse dassen en nog losser zeden. Hij is ook
alleszins bereid den heilzamen invloed van den godsdienst
naar vermogen te bevorderen. Maar dat iemand de zaak
van zijn God tot de zijne maakt, voor den naam van zijn
, God ijvert; vader en moeder verlaat, om zijn God aan te
hanger', in een woord: dat iemand vol is van zijn God,
dronken is van zijn geloof; dat is immers die laakbare
dweepzucht, die zooveel kwaad brouwt. Pentheus staat
altijd nog tegenover de Bacchante; hij wraakt niet haar
gevoel: hij wraakt enkel hare buitensporigheden. Fen
Bacchante stelt zich ook zoo zonderling aan.
Wij zullen waarschijnlijk alien tot dit vergelijk moeten
komen. In het dagelijksch leven kunnen wij niets anders
recht gebruiken dan kennis en overleg. Zekere gewaarwordingen doen iemands gevoeligheid alle eer aan, maar
geven toch brood noch deksel aan mijn kroost. Wat aan
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te vangen met dat zonderling gevoel, dat zich in kunst,
in godsdienst en Geschiedenis zoo krachtig, zoo zelfstandig
openbaart? wij willen het niet missen, wij mogen het
niet laten heerschen: Bus een vergelijk!
Ik bewonder dagelijks meer de inrichting van onze
tegenwoordige samenleving. Zij heeft het onmisbaar proza
en het zeer te waardeeren gevoel met zooveel takt verdeeld, dat wij zelf nooit verleid worden tot dwaasheden,
en tevens in staat worden gesteld den dwaasheden, die de
kunst ons te zien geeft, den tol onzer hulde niet te onthouden. De beschaafde man van onzen tijd is een bevoorrecht wezen. Hij heeft elken dag acht uren om te slapen;
twaalf uren, om, in elken zin, helder uit de oogen te
zien ; de Bingen nuchter, koel, alledaags en van de kleinste
zijde te beschouwen. Van deze twaalf uren verliest men
slechts eenigen tijd voor de verzorging van het lichaam;
verzorging soms op groote schaal: nieuwe aanleiding tot
openbaring van veel verhevens. Hoe het zij , daar breekt
de avond aan, en de deuren ontsluiten zich van de tempels der kunst. Tempe's? Het zijn tooverpaleizen. Hier is
alles anders. Men heeft nu wel niet al zijn ijdelheid, al
zijn inbeelding, al zijn afgunst in de kleerkamer gelaten,
maar men gevoelt toch, dat men — waar het dan vooral
om te doen schijnt, — nu, na het onvermijdelijk proza
des levens, eenige uren zal wijden aan kunstgenot. Gij
hebt goed verstaan: genot. Dat is nu 'de vinding, die ik
zoo diep bewonder. De kunst, die niet geboren wordt dan
uit de verscheurde ingewanden van den gevoelende, de
kunst wordt door onze nieuwere beschaving dienstbaar
aan genot. Zoo even hadden wij een onschadelijke pedagogie; nu hebben wij een onschadelijke en zelfs een alleraangenaamste kunst. Op zichzelf, — wanneer men niet
lette op het pijnstillende van onze beschaving, — zou
men kunnen meenen, dat de kunst het genot uitsluiten
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dat de kunst den mensch met vlijmend verwijt martelen
moest. Ik ben den geheelen dag snugger en flunk, rap en
knap geweest, en heb dit in mijzelf zeer geprezen. Des
avonds vraagt gij mijn medegevoel voor den zuchtenden,
klagenden, door allerlei overwegingen als een n et heen
en weder bewogen Hamlet. Hij begint: « Money or no
money, that is the question », of neen! ik vergis mij;
het luidt eenigszins anders. — Van geen enkel aardig
gezichtje op straat heb ik het mij aangetrokken, dat het
op dezen liederlijken aardbodem had rond te wandelen.
« To a nunnery, to a nunnery », gilt die Hamlet, zichzelf
veroordeelende of mij. — Den geheelen dag heb ik een
gepaste ingenomenheid met mijzelf kunnen koesteren;
ik heb er goed uit gezien; ik heb mij dapper gew6erd;
men heeft mij zelfs een paar vriendelijke komplimenten gemaakt; totaal: een aangename dag. Nu in het
koncert. Zij geven de Missa Solemnis van Beethoven in
d majeur. Wat is dit? Kyrie Eleison! Houd op, onverbiddelijke man, houd op! Kyrie Eleison: het welt op uit
de diepste diepte; een sombere klacht, die lucht zoekt,
die zich lucht geeft, die luider wordt, overgaat in een
bede; een bede, vol smart en smeeking. Zij wordt niet
verhoord, die bede; zij wordt scheller en scherper, zij
wordt een kreet; de kreet verheft zich, steige pt ten hemel,
tot de hoogste hoogte, tot het goddelijk ontfermen, tot
die groote ziel van het heelal, die alleen door haar liefde
dragen en ophouden kan al dit vergankelijke, beladen
met onvergankelijke schuld. Wie ben ik, dat ik dit alles
moet aanhooren? Ben ik dat erbarmelijke wezen? Ik? Is
mijn toestand van dien aard, dat het genie van een
Beethoven niet te veel was, om mij te toonen, wat een
menschenziel behoort te leggen in dat « suscipe deprecationem nostram»? Het is al te pijnlijk, het is al te wreed!
Wat is nog de wereld, wat is nog het leven, dat geen
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groot kunstenaar den mond open kan doen, zonder te
zingen, te spreken, te fluisteren, op allerlei wijs, in
muziek en taal, mij te gewagen van een weemoed, grondeloos diep; van een behoefte aan verlossing, krijschend
als barensnood. Ga uit van mij, Beethoven, want ik ben
een opgeruimd mensch; wijk van mij, Schumann, want
ik ben praktisch; ik zoek geen Paradijs en allerminst
een traan, die het mij ontsluit.
Waarlijk, de kunst is een kwelling; de kunst is een
stoornis; de hygiene moest haar verbieden; wat meer
zegt: een krachtige levensopvatting in echt liberalen en
rationeelen zin moest haar als belemmerend van zich
stooten. Ik heb mijn gebreken, het spreekt van zelf; de
mensch is niet volmaakt; ik heb zelfs groote zwakheden,
ik ben tegen verleiding niet bestand 5 ik heb mijn geweten
wel eens verkracht, ik heb wel eens een laagheid gedaan,
mij wel eens een woord, een glimlach, een schouderophalen gegund, dat een vriend verried. Zoo is de mensch.
Het spijt mij , het spijt mij zeer, maar, openhartig gesproken, het kost mij geen slapelooze nachten. Daar wilt
gij mij vergasten op muziek, op Bachs Mattheus-Passion.
Heerlijke muziek, beweert gij. Heerlijk? Wat heeft die
muziek voor dat « and Petrus weinte bitterlich», tonen
te vinden, die mijn gemoed het binnenst buiten keeren ;
wat heeft zij mij aanstonds in dat slotkoor, doorademd
van al den onbezweken moed der aandoenlijkste trouw,
getuige te doen zijn van een liefde jegens den vriend, die
bij smaad of dood niet verflauwt? Zulke muziek is een
marteling, zulke kunst is een beleediging. Maar alle kunst
martelt en beleedigt. Alle kunst stempelt mij tot een vulgair wezen. Alle kunst dwingt mij te doen, wat ik immers
nooit mag doen: de dingen tragisch opnemen. Ik voor
mij maak aardigheden met het Ewig Weibliche. Goethe
en Schumann tooveren het voor mijn verbeelding, als
21
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het oneindige van liefde, van 'reinheid, van zedelijke
wondermacht, dat mij letterlijk op de knieen zou brengen.
Ik wil niet op de knieèn. Ik wil loopen, altijd vooruit.
Maar als ik mij vermand heb, en voortga, en wandel in
het voile licht, en juist het programma van een genootschap heb geschreven, dat zich voorstelt, alle machten
der duisternis, de eene na de andere, behoorlijk en onherroepelijk te verbannen, treed ik tot verpoozing een
Museum binnen. Ziet mij niet zoo ernstig aan, gij, oude
koppen met uwe doordringende oogen; gij, geweldige
mannen van ons voorgeslacht! Ha! bier is een Brouwer,
bier een Jan Steen! Het vroolijkt mij wel op, maar toch
slechts matig : aan zooveel dierlijkheid herinnerd te worden ;
te gevoelen, dat er oogenblikken zijn, waarin geen bekers
lesschen, waarin de hand van een mensch niet meer liefkoozen, maar betasten wil, het. zou mij aan het mijmeren
brengen, wanneer ik niet plotseling stond voor de diepe
schaduwen van Rembrandt. Hoe? De duisternis is verfoeilijk, en dit genie kan Naar niet missen; helder zien
is plicht, en die man neemt mij op in zijn visioen, en
dwingt mij, zijn nacht liever te hebben dan gas en elektriciteit vereenigd. Wat wordt er van mijn program? Wat
wordt er van mijn genootschap? Dit is eenvoudig verbijsterend. Lok mij niet, Rembrandt, lok mij niet! ('gij
verandert de wereld. Zelfs de zon maakt gij vulgair. Ook
gij zijt een Bier wreeden, die mij het evenwicht doen
verliezen, het hoofd doen duizelen. Met u moet ik been,
waar ik niet heen wil. Ik sta op vasten bodem, ik heb
grond onder de voeten. Maar met u moet ik; moet ik,
of ik wil of niet, mij storten in een afgrond van gevoel,
waarin alle lijnen, alle omtrekken van de bekende wereld
verdwijnen, al het gemeenzame verzwindt, alle namen
belachelijk worden, en de ziel, alle bepaaldheid moede,
niets meer is dan een behoefte, een ontvankelijkheid, een
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dorsten, door niets meer te bevredigen, dan door het
ondeelbaar eerie en eeuwige. Wie, wat houdt mij tegen!
Wie, wat geeft mij aan mijzelf terug?
De moderne beschaving, de verstandige, de vriendelijke.
Zij vervult dien wensch. De kunst, die een marteling en
een beleediging zou moeten zijn, gegeven onze kleinheid
en onze schuld, verandert zij in een waar genoegen. Zij
bereidt ons kunstgenot, waar kunstgenot. Even als een
pedagogie, maakt zij nu een kunst « qui ne tire plus
consequence ». Zij geeft ons tallooze koncerten en op elk
koncert tallooze stukken, en al die stukken in zoo bonte
verscheidenheid van toon, tempo, stemming en meesters,
dat gij weldra niet meer weet, wat gij hoort, en alles langs
u heenglijdt. Is dat niet voortreffelijk gevonden? Zij geeft
u tentoonstellingen, zoo veelvuldig en met zoo weinig
oordeel bijeengebracht, dat uwe oogen het zien behoorlijk
afleeren. Zij geeft u tooneelstukken, '&56' dooreen gemengd,
dat gij de gewoonte verliest van nadenken en inkeer tot
u zelf: heden Ifegenia, morgen La Tosco.'
Zoo is het doel bereikt, zoo het vergelijk gevonden.
Wij kunnen nu alles zien en hooren wat men slechts
verkiest, ook het aangrijpendste, zonder een gezicht te
vertrekken. Er is een afleider voor het vuur des hemels.
Noem hem «prachtig », den schicht van Zeus en hij is
me-teen onschadelijk; en alles is gezegd: en de indruk,
zoo hij aanwezig was, is weggeblazen. Geen mis, geen
Faust, geen Rembrandt bederft ons den eetlust meer. Wij
zijn voorstanders der kunst en tevens, o wonder! volmaakt tevreden met ons lot, met onzen persoon, met ons
toilet, met onze knapheid, met de maatschappij en hare
toekomst. Wij lachen de wereld, zij lacht ons tegen. De
kunst is een heerlijke verpoozing. Zoo verfrisschend! zoo
weldadig! «Wer nie sein Brod mit Thriinen ass», bazelde
en beuzelde Goethe. Hoe kwam de man er aan? Wij
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kennen die «hemelsche machten», en vinden ze prachtig,
maar brood, met tranen doorweekt hebben wij van .ons
leven nog niet gegeten.
De gematigde stemming, die het vergelijk mogelijk maakt,
wordt ten onzent zeker bevorderd door de Natuur waarin
wij gewoonlijk leven. Door zijn kalmte wekt ons landschap een glimlach of een blos over alle hevigheid. Ons
goddelijk landschap is niet radikaal. Nergens scherpe
lijnen of tegenstellingen; overal schakeering. Allerwegen
lucht en water: de bewegelijkste, de indrukkelijkste, de
veranderlijkste elementen. Alle kleuren nemen zij aan.
Aarde en hemel vermengen zich bij ons: de zwarte wolken
van den hemel strij ken in lange schaduwen over weilanden
en plassen; als de lucht opklaart, spreidt het licht zich
uit over het land gelijk het hagelwit laken over den disch.
De eeuwige sterren zien wij in stilstaand water. Geen
botsing der hartstochten predikt een omgeving, die geen
enkelen pijnlijken schok van vijandige machten voorspelt.
In Hollands beemden en landouwen buigt, golft, wiegt,
vliet en kabbelt alles voor onze oogen en geeft mede.
Wij beseffen het verrukkelijke van onze volksdeugd, van
het toegevende en meegaande. Het plotselinge, het ge1mproviseerde, dat bijna altijd op ons den indruk maakt van
iets willekeurigs, blijft vreemd aan onze glooiende grondgesteldheid. Wij zijn gewoon door de Natuur behoorlijk
voorbereid te worden. Lang eer het regent, dreigt het te
regenen; fraaier weder pleegt zich aan te kondigen door
blauwe onregelmatige veelhoeken in het wollig uitspansel,
getint door een schuchter « zonnetje». Want alleen wij,
Nederlanders, durven Helios in verkleinden vorm aanduiden; Helios zoowel als de maan, hartverteederend, als
haar bleek gelaat, tusschen twee ernstige wolken door,
het geboomte verzilvert, de stille woning van koekoek en
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nachtegaal. Op slechts twee plaatsen in de wereld rusten
belasten en vermoeiden uit: in de Campagna van Rome
en in het Hollandsch landschap. Elk jaar brengt nieuwen
balsem: verdooving en verzachting. Mijn hart, wat krimpt
gij samen? Hier smelt alles ineen. Wat siddert gij voor
de diepte? Uw blonde duinen zijn de eenige rimpels van
den bodem.
De kinderen van zulk een natuur zijn Been militaire
natie. Oorlog is de hoogste uitdrukking van Darwins wet:
het leven, lichamelijk en geestelijk, een krisis, die het
zwakke veroordeelt en het sterke alleen recht laat van te
bestaan. Om een en dezelfde reden zijn wij darwinisten
noch kalvinisten. Uitverkiezing, door de onpersoonlijke
Natuurwet of door een persoonlijk God, behaagt ons
niet. God heeft gezegd: wat niet leven kan, sterve. Maar
wij : wat niet leven kan, kwijne voort. Wij zijn in den
grooten strijd om het leven het « Roode Kruis ». Het bereiken van de allerhoogste openbaring van kracht eischt
ons te veel slachtoffers, meer dan wij er voor over hebben.
Het middelmatige heeft ook zijn plaats onder den hemel.
Men ziet dat anti-darwinistische, dat ik even goed het
anti-tragische kan noemen, eigenaardig uitkomen bij ons
onderwijs. In scherpe tegenstelling met het verpruiste
Duitschland, aanvaardt de vaderlandsche pedagogie de
taak, en acht zij het de moeite waard, zwakken tot jets
minder zwakken te maken. Zij dwingt den leerling niet,
achter zijne eigen achterlijkheid te komen. Een Nederlandsch examen is de triumf der menschelijkheid. Het
vraagt naar kennis, maar niet naar de mate van kennis
die moest; alleen naar de mate die kon; die, bij gegeven
aanleg, vlijt, en zelfs huiselijke omstandigheden, kon
verkregen worden. De zwakke broeder strompelt, van
examen tot examen, de zachtbekleede trappen zijner opleiding achtereenvolgens naar boven, en erlangt ten slotte
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de « summos honores , waarvan een vleiend dokument
in gedienstig latijn hem voortaan het even onbetwist als
misleidend bezit verzekert.
Het meegaande is in onze opvoedkunde de onmisbare
veiligheidsklep bij den hoogen druk van het Intellektualisme.
Wij vragen veel kennis, heel veel kennis. Verreweg de
meesten kunnen weinig kennis fourneeren, zelfs heel
weinig. Inschikkelijkheid verstrekt het te kort. Ofschoon
in onzen tijd het minst te gebruiken, is op elk gebied het
«lief zijn» onze liefste eigenschap. Den strijd om het
leven erkennen wij voor pooten van hazen en oogen van
duiven, liever niet voor de zedelijke wereld. Een lief
mensch gaat boven een krachtig mensch. Wij beminnen
een lieven avond, een lieven brief, een lief schilderij,
zelfs een lieve preek. Lief beteekent iets, dat ons in alien
deele op ons gemak zet en wij zitten gaarne op ons gemak.
Laat scherpzinnigheid denkbeelden scheiden; moed overleveringen breken; openhartigheid het konventioneele ten
toon stellen; laat profetie in verre toekomst lezen en het
tafereel ontrollen van een maatschappij, vijandin van
sleur en vooroordeel, onverschrokken in het ontmaskeren,
niet ademend dan in een kritiek, die den standaard van
menschelijk kunnen en volbrengen voortdurend verhoogt, — waar is de dank? Dank den « lieven ». Zij stelen
onze harten en geven ons zulk een goeden dunk van
onszelf. Zij dorsten niet, zij wenschen ; zij hervormen
niet, zij verbeteren; zij snijden niet uit, zij lenigen ; zij
ergeren niet, maar maken opmerkingen en doen vragen
en opperen bedenkingen. Welk een zegen men door hen
geniet, toont de algemeene waardeering, die ten voile
verdiend is. Het lieve is een teeder ontzien van den
medemensch.
Maar de volstrekte waarde dezer eigenschap wordt
bepaald door den aard der maatschappij. Als deze een
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lazaret moet zijn, met eenige verstandige internes, steeds
bedacht op een rustige ziekenzaal, valt hier niets of te
dingen. Anders wordt het oordeel als de samenleving
een renbaan, een strijdperk is; als Darwin een Godswoord
heeft gezegd, ook voor de zedelijke wereld. Dan komt
vaak als deugd tot eer, wat de openbare meening tot dusver versmaadde of verbande.

FOUTEN.
In weerwil van het gemoedelijk toegevende, waardoor
het wordt getemperd, begint, als ik wel zie, het Intellektualisme niettemin terrein te verliezen. Zijn vertegenwoordigers hebben het zichzelf te wijten, dat de geesten
hun niet meer als vroeger onderworpen zijn. Zij geven
hunne inzichten al te zeer het voorkomen van iets objektiefs en treden dikwerf op als tolken van de Rede. Dit
heeft hun lang den bijval verzekerd van alien die, —
gaarne op de goedkoopste wijze, dat is zonder ooit te
denken, tot het denkend deel der natie gerekend,
nederig buigen voor het indrukwekkend woord. Maar
dit heeft ook aan de openbare meening een zekere bekrompenheid verleend, en met hare betweterij komt de
demokratische gezindheid thans van zeif in botsing.
De Intellektualisten zijn voorts te veel mannen van de
achttiende eeuw, toen de Rede een godin was. Wij vatten
de rede thans eenvoudiger op; als een vermogen, dat ons
veroorlooft, uit de bekend geworden gegevens der werkelijkheid, en naar de logika van eigen tijd en yolk, een besluit
te trekken. Wij vinden weinig aanleiding, dat vermogen
op te vijzelen tot een soort van hoogere openbaring; en
daarentegen zeer veel aanleiding, nederig en bescheiden
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van dat vermogen te denken. Geen rede zonder kennis
en onze kennis is beperkt. Geen kennis dan van de
werkelijkheid , en de werkelijkheid begint eerst hier en daar
op een enkel punt, eenigszins • toegankelijk te worden.
Voor ons, die als pasgeboren kinderen tegenover haar
staan, is de werkelijkheid, — die verleden, toekomst en
heden omvat — oneindig. Altijd hoogst onvolledig bekend,
onttrekt zich het verleden in zijn belangrijkst deel, in zijn
aanvang, op elk gebied aan elk onderzoek. — Het toekomstige staat slechts vast, als voorwaarden vervuld
worden, waarvan niemand zeggen kan, of zij het ooit
worden zullen. Blijft het heden ; en van dat heden een
uiterst klein deel op een uiterst kleinen bol in het onmetelijk heelal; een heelal, waarin, naar de eigen onderstelling der wetenschap, elk punt bepaald wordt door al
de overige punten. Wij kennen niet alleen ten deele,
maar deelen dit ten deele kennen met ons veertien honderd millioenen.
Zelfstandig kennen is voor elk in het bijzonder slechts
weggelegd op een mikroskopisch plekje. Voor het overige
is al onze geleerdheid gelooven op gezag.
Reeds zoo gebrekkig door de gebrekkige kennis, waarop
het steunt, is ons oordeel daarenboven in zijn vruchtbare
werking afhankelijk van de juiste methode. Wij kunnen
het oordeel, dat wij bezitten, niet eenvoudig toepassen
gelijk loopen kan, wie beenen heeft. Oordeelen is ijdel
werk, tenzij dan naar een bepaalde methode. Naar welke?
De logika heeft hare geschiedenis; zij hangt met den
inhoud der wetenschappen samen. Die inhoud blijft geen
oogenblik dezelfde : het is voor de logika een onuitputtelijke bron van veranderlijkheid.
De psychologische zijde van de taalstudie laat nauwlijks
hopen, dat de geheele menschheid zich eens in een logika
vereenigen zal. Denken, zegt men, is spreken en omge-
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keerd. De menschen kunnen niet zoo verschillend hunne
volzinnen opbouwen; een vreemde taal kan niet zoo
onverbiddelijk vreemd blijven; vertalen , niet een zoo
onbegonnen werk zijn, of het denken der menschen moet
wegen volgen, die alleen het optimisme van het Volapuk
tot elkander brengt.
Wat onze Intellektualisten het meest ondermijnt, is hun
weinig intellektueel karakter. Zij behoeven een stationnaire
-wetenschap; een wetenschap, die gepopulariseerd kan
worden. De schare, die zij te verlichten hebben, mag niet
weten, dat niets voor goed vast kan staan, en vooral niet
vermoeden, in hoevele opzichten deskundigen onkundigen
zijn. Voor die wetenschap, die niets dan onophoudelijk
onderzoek wil, zijn onze verstandigen te dikwerf verloren.
Hun weinig intellektueel karakter blijkt evenzeer uit hun
onvermogen, zoo-wel om zich gelijk, om kalm te blijven
bij tegenspraak, als om wetenschap van partijbelang te
scheiden. Zij zullen ons altijd zeggen wat de Rede, maar
zeggen ons voorloopig, wat de partij verwerpt, en achten
het altijd redelijk, zich te beschermen tegen een vrijheid ,
die den tegenstander bevoordeelt. Onredelijk heette tot
dusver: wat zich zelf weerspreekt. Thans heet onredelijk,
vrijheid voor allen te willen en dus ook voor den vijand.
De Rede onzer Intellektualisten is vooral slimheid in den
dienst van hunne wenschen.
IV.
HET GESCHIL.
Wanneer iem and op dit een en ander antwoordde: —
noem de rede beperkt en gebrekkig, er is nu eens geen
ander licht; klaag over hare verblinding, hoovaardij en
tirannie, daarnaast is nog slechts de kortzichtigheid,
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eigenwaan en dwingelandij van de domme vooroordeelen
der menigte; — wanneer iemand dit antwoordde, zou hij
toonen, dat er voor hem slechts deze 6ene tegenstelling
is: de heerschappij of de verloochening der rede. Alsof
het de moeite waard kon zijn, over die tegenstelling to
spreken ! Niet de heerschappij, maar de alleen-heerschappij ;
niet het . onmisbare, maar de algenoegzaamheid van het
verstand, is het punt in geschil.
Naast de zelfstandige en bewuste werkzaamheid van
den geest, — zoo wil ik hier de rede omschrijven,
staat een andere werkzaamheid, een zelfstandige, een
onbewuste. Dat ontkent natuurlijk niemand. De vraag is
alleen, welke waarde dat onbewuste heeft. Het verstand
eenzijdig verheffen, is eenzijdig verheffen het bewuste leven
van den mensch, is alle waardeering van het onbewuste
als mystiek veroordeelen. Tal van waarnemingen stellen
thans dit punt aan de orde: Waarin ligt onze kracht?
Wanneer zijn wij het sterkst? Werkzaam of lijdelijk?
Zelf het initiatief nemende, of als organen van lets buiten
ons? Wat is de groote deugd? Zelfgenoegzaamheid in den
alleredelsten zin, of welafhankelijkheid, ontvankelijkheid,
ik zeide bijna, beschikbaarheid voor een inwerking, die
zich aan onze berekening gelijk aan ons waarmerk onttrekt? Wanneer is de beteekenis van hetgeen door ons
tot stand komt edeler, algemeener, duurzamer: als in
onzen geest eenvoudig gebeurt, wat wij in oorsprong
en strekking niet kennen, — of als onze daden opzettelijk geschieden; als zij ontstaan uit overleg en wilsbepaling?
E6ne overweging wil ik hier niet terughouden: Elks
rede is oordeel; elks oordeel, afhankelijk van kennis.
Over den omvang en den aard der kennis beslist altijd
eenig toeval. Wij zijn niet altijd, en nooit volkomen,
meester van hetgeen al dan niet tot onze kennis komt.
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In elke handeling, die uit rede voortvloeit, is dus toeval,
maar dan is er toeval ook in de som van onze handelingen: de Geschiedenis. Het minste toeval sluit evenwel
wet en noodzakelijkheid buiten. Wanneer dus elk handelen alleen krachtens de rede moet plaats vinden,
zal, als onvermijdelijk gevolg, in de gemeenschappelijke
uitkomst van al onze handelingen noodzakelijkheid
ontbreken, mitsdien wijsbegeerte der Geschiedenis onmogelij k zijn.
Zij toch onderstelt eene bewegende kracht der Geschiedenis, die en van toeval, dus ook van het toevallige in
onze rede, onafhankelijk, en niettemin een menschelijke
kracht is. De bewegende kracht moet dan wel liggen in
het onbewuste, dat, juist wegens zijn onbewustheid, ongestoord aan wetten kan gehoorzamen.
Voor dat onbewuste is de naam gevoel te afgesleten,
om met vrucht te kunnen worden gebezigd. Ik wil het
liever, met Prof. Opzoomer in de aanvangswoorden van.
zijn Logika, Behoefte noemen. Men heeft behoefte veelvuldig belasterd. Het geluk bestond alleen in hare afwezigheid. Welk geluk? Tevredenheid was de grootste schat.
Wat groots werd met dezen schat wel verkregen? Een
ieder had te blijven op zijn aangewezen plaats. Zoo komt
men ver ! De natuur zelve, die sommigen tot slaven zal
hebben gemaakt, moest bij Aristoteles aanrukken, om
slaven slaven te doen blijven. — De behoefte aan
vrijheid durft men thans niet langer aan, maar andere
behoeften moeten het ontgelden. 's Menschen voortreffelijkheid zal ten slotte liggen in dit eerie: in zijn verstand,
ontving hij wat noodig is, om voortaan zoet en stil te
kunnen zijn.
Dofheid en dorheid des harten leggen zich gaarne neder
bij een leer, die van traagheid een deugd maakt. Het
behoort immers zoo, dat den mensch de last dagelijks
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wordt opgebonden. In een gedrukten dampkring, terwijl
de loomheid van overal nederglijdt; eigen kracht mistrouwend; geknakt door het geloof aan schadeloosstelling
hiernamaals; niet als een koning, maar als een die het
niet beter gewend is, een reeds platgetreden pad afloopen,
tot men zich uit mag strekken in den schoot der oude
moeder, wordt ten slotte een eerbiedwaardig leven !
Zalig, die hongeren en dorsten. Behoefte, bron van
teleurstelling en misdaad, is tevens, en zij alleen, merkteeken van leven, en waarborg van altijd hooger leven;
zij stelt verbeelding to werk, die het Mogelijke ons afmaalt, straks door ons geloof tot het Toekomstige , en
door onzen wil tot doelwit verheven. Als onbegrepen behoefte wordt ook het uitnemendste uit het lijdend gemoed
geboren tot ontsteltenis van alle voldaanheid. Heilige
ontevredenheid! Mater dolorosa van het goddelijke! Tevredenheid tastte toe, en vond de wereld smakelijk, het
vogelenlied .verrukkelijk, vrouwenschoon verleidelijk, het
alledaagsche een voeding voor den geest. Maar onrust,
die niet wist wat zij wilde, en alleen wist, dat zij , wat
zij wilde, niet bezat, walgde van die smakelijke wereld,
en schiep pasie; had genoeg van het lied der natuur,
en schiep muziek ; zag vlekken in elk schoon, en schiep
Afrodite; ondervond al het ledig van het empirische , en
schiep wetenschap. Nadat, — tot den prijs, de hemel
weet, van hoeveel klacht en gemor, van hoeveel dwalen
en Ten, van hoevele eigenhandig bedorven levens , — deze
hooge veroveringen gemaakt waren , heeft vulgariteit , — ten
alien tijde de schaduw van zielenadel, — die veroveringen
algemeen verkrijgbaar gesteld. Talent schrijft nu mooie
verzen; muziek en elke kunst leert men aan ; handboeken
vertellen den scholier, hoe alles toegaat en in elkander
zit. Wat behoefte heeft voortgebracht, wordt weder oorkussen der tevredenheid. Maar nieuwe behoefte ontstaat--;
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werpt het oorkussen weg; kiest een steen tot peluw, en
plaatst, in vreemde droomgezichten, van nieuws de ladder
tusschen aarde en hemel. Behoefte doorbreekt onze beperktheid ; komt , niemand weet van waar ; strekt zich uit ,
niemand weet hoever. Zij is er, eer men er zich rekenschap van geeft; dringt onwederstaanbaar naar een doel,
welks begeerlijkheid toch eerst algemeen blijkt met zijn
verwezenlijking. Behoefte is het ongepeilde. Waarneming
en rede stuiten overal; zij, nergens. Wederstand geeft haar
kracht; zij leeft van hare wonden. Onophoudelijke verfijning is de voorwaarde van haar bestaan. Zij begint als
allesverterende drift en eindigt als bijna alles verwerpende
smaak. Hare eerste levensuiting is een kreet van oproer
en wanorde; later, ademend alleen in het uitgelezene,
toont zij haar wezen: Eros, nog hijgende aan den boezern
der volkomenheid, die nit Eros zelf is geworden.
Het rationalisme kan het niet verkroppen. Kosmos,
overal ontstaande uit den Chaos der behoefte! Die onverstandige Natuur schijnt dat inderdaad te hebben gewild.
Het rationalisme zal er orde op stellen, en methodisch
Kosmos maken , in eigen laboratorium. Als de homunculus
gereed en door alle wijsgeeren behoorlijk geamendeerd is,
wordt het publiek toegelaten, om, — natuurlijk bij monde
van de meest ontwikkelden, — het produkt te keuren.
Terwijl wij aan de deur van dat laboratorium, waarin
nog nooit een leveed wezen geboren werd, troosteloos
wachten, zien twee van de meest onnadenkende kinderen
Gods, Jeugd en Schoonheid, elkander in de verlangende
,00gen, en de ware homunculus lacht ons toe, aanvallig
schepsel, dat geen vergeving vraagt voor zijn bestaan, al
is dat bestaan niet juist het laatste gevolg van een redeneering.
Het bewuste en het onbewuste grijpen metterdaad overal
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in elkander, maar wij doen wel, met ze te onderscheiden
en er een dubbele orde van levensverschijnselen in te zien,
waarvan elk haar aangewezen pleitbezorgers heeft : het
bewuste, de wetenschap ; het onbewuste, het yolk in den
engeren zin des woords en al wat in meer of min onbewust leven met het yolk gelijkstaat. Aan beide zijden
ontbreekt iets : verstandigen hebben weinig genie en genieen
gemeenlijk weinig verstand. Maar aan beide zijden is ook
een eigen voortreffelijkheid. Het yolk kan de wetenschap
niet begrijpen, zij wel het yolk. Daarentegen kan het
yolk wetenschap ontberen, maar de wetenschap het yolk
in geen opzicht. Het yolk spreekt zonder grammatika :
grammatika versteent zonder de volkstaal. Het yolk vraagt
zijn godsdienst niet aan de wijsbegeerte van den godsdienst, die zelf van volksgodsdiensten leeft. Geen staatkunde mag vreemd blijven aan het yolk, dat evenwel
niet zwakker wordt, al blijft het vreemdeling in de staatkunde.
De rolverdeeling is niet willekeurig. Het bewuste is het
gebied van den mensch die alleen is, en de beoefenaar
der wetenschap is altijd geestelijk alleen , geconcentreerd
in zijn denken; het onbewuste is het gebied van den
mensch, die zich medemensch gevoelt of deel van de natuur.
Het is in den mensch als medegevoelend wezen, dat de
geestelijk-elektrische stroomen zich ontwikkelen, waarvan
wijsneuzen de waarachtigheid loochenen , maar niet vernietigen kunnen. Het gaat den mensch gelijk den deelen,
waaruit de lichamen bestaan. Aileen gezamenlijk ontwikkelen zij het eigenaardig leven, waarvan bij een enkel
deel zelfs de kiem niet is te ontdekken. Het water of de
diamant is niet de som zijner chemische bestanddeelen;
evenmin de menschheid die der enkele menschen. De
verbinding van zelf bewuste personen vormt het onbewuste
geheel, dat taal, kunst, godsdienst, familiebetrekking,
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dat al het voortreffelijke schept zonder het te weten, en
het dan alleen voortreffelijk doet.
De weg tot vooruitgang wordt dan afgesneden door het
onbewuste te miskennen als de eigenlijke bron van al
wat later het bewuste heeft te bearbeiden. Het onbewuste
geeft aan het bewuste zijn inhoud. Niet wij geven aan
het yolk het kostbaarste; het yolk geeft het ons, en wij
geven het onszelf, voor zoover ook wij yolk zijn.
Ten aanzien van het verleden stemt ieder het reeds toe,
maar niet ten aanzien van de toekomst. Haar, de toekomst, wil men zelf en met voile bewustheid maken.
Waarom? Waarom het onbewuste, dat ons reeds zooveel
gaf, verhinderd, ons nog meer te geven? Wat heeft de
talen geschapen, die u thans tot een groot filoloog; de
godsdiensten gewekt, die u thans tot een groot wijsgeer;
de staten gesticht, die u thans tot een groot politikus
maken? Het onbewuste en het onbewuste alleen. Zonder
zijn dichtende verbeelding, waart gij geen mytholoog;
zonder zijn hartstocht, geen letterkundige; zonder zijn
zelfzucht, geen ekonoom; zonder zijn blinde gehoorzaamheid aan ongekende wetten, geen statistikus; zonder zijn
meest redelooze drift, in het geheel niet. Smaal niet op
uw Vader, al ging hij zich wel eens te buiten. Getroost
u, als gij van het onbewuste nog verder iets verwacht,
dat het chaotisch, revolutionnair, domweg voortwerkt, het
heeft nooit betere manieren gekend. Wraak niet zijn
droomen, zijn woelen en tasten, zijn rauvs, ;e kreten! Gij
slaat den bond niet, die op het erf onraad speurt en
jankt. Uw scherpzinnigheid heeft te ontdekken, wat het
onbewuste in beroering brengt; en de ervaring wijst aan_,
waardoor het in de rechte banen wordt geleid.
Naar mijn gevoelen loochenstraft de ervaring op het
nadrukkelijkst de stelling, dat het verstand de eenige
toegang is tot het beste in den mensch; dat het onbewuste
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alleen langs verstandelijken weg in de juiste richting kan
worden gestuurd. Wie uit wil leggen of bewijzen, richte
zich tot ons verstand; wie Leiden, bekeeren, bezielen, van
lets vervullen wil, gebruike die invloeden, die alleen
in het onbewuste leven invloeden zijn. Het uitwendige,
bijkomstige, toevallige, indirekte en werktuigelijke; gewoonte, zenuwen, versnelling van bloedsomloop, niets
mag dan worden verwaarloosd, het zinnelijk beeld evenmin
als de duizend onwillekeurige verbindingen van gewaarwording en gedachte. Want alles werkt dan mede; op
zijn tijd; als het wil; en verandert en verovert en bepaalt
ons op onberekenbare wijze, en geeft ons temet bovendien, wat wij allerminst kunnen missen en van het
verstand te zelden ontvangen: een weinig vreugde en
verheffing, een weinig opschudding in ons wezen, altijd
bedreigd door een onaandoenlijkheid, die tiauwlijks meer
vermoedt, dat er in de wereld hooge en groote dingen
zijn, in staat en waard een menschenhart in de vruchtbaarste beweging te brengen.
Vooral in ons land moet de verwaarloozing van het
onbewuste bevreemden. In verstandelijke ontwikkeling
staan wij niet achter. Degelijkheid en betrouwbaarheid is
reeds veler deel. Waartoe dan nog altijd uitsluitend het
bewuste leven bevorderd? wat opbruist, onderdrukt? wat
het spoor verlaat, verboden? en met een bedenkelijk gezicht elkeen ontvangen, die zichzelf durft zijn? Ons ontbreekt levendigheid, fantasie, vatbaarheid voor betoovering,
aandurven van wereld en leven, weelderige levenskracht.
Een slaapmiddel is toch niet het Nederlandsch panacee!
Wat zal gewonnen zijn als de laatste opwelling van gemoed
bezwijkt onder een boertige opmerking, een hoogwijze
les? Niet betoogd naast de legerstede van den onrustigen
lijder, dat er geen reden is voor zijn onrust, maar die
onrust zelf aangegrepen als ziekteteeken bij hem, en dus
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als prikkel voor ons tot liefdevol nadenken! Het oor op
de borst en het hart des yolks! Daar ontdekt, waar het
hapert!
V.
HET REVEIL IN ZIJN BLIJVENDE BETEEKENIS.

De gezindheid, die de volkomen tegenstelling vormt
met het Intellektualisme, heeft de Clercq, heeft in het
gemeen de mannen van het Reveil vervuld. Het Dagboek
van Willem de Clercq verplaatst ons in het hart van dat
verschijnsel, waarvoor het mij in Oudere Tijdgenooten
gelukken mocht, bij de lezers van dit tijdschrift belangstelling te wekken.
Willem de Clercq vertegenwoordigt de aantrekkelijkste
zijde. Wij zien het in hem: het is het gemoed, dat het
leven belangrijk maakt. Door eenheid van waardeering
brengt het gemoed eenheid in het bonte; door er een
blijvende vrucht van te plukken, maakt het gemoed
blijvend het voorbijgaande.
De theologie van het Re yeil, weinig oorspronkelijk of
samenhangend; niet geworteld in ons protestantsch verleden ; wegens haar mager gehalte in staat noch gerechtigd
de geesten te beheerschen, heeft niets nagelaten. Het is
ons onverschillig. De theologie is thans nooit meer dan
een aanhangsel ; wil men, een kostuum, in bestaan en
karakter afhankelijk van op yoeding, beroep en zekere
studien. Elks eigenlijke beteekenis is van ethischen aard.
Ethos, inborst, geeft den kern onzer persoonlijkheid te
kennen. Voor haar is slechts een vraag beslissend: of
innerlijke waarheid haar kenmerk is. Sedert de waarheid
ons ontsnapt, is waarheid ons volstrekt onontbeerlijk ;
waarheid in den zin van louterheid, van met hart en ziel
22
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te zijn wat men is. Het tegenovergestelde van waarheid
is niet huichelarij, maar halfheid, innerlijke yerdeeldheid ;
niet opgaan in zijn gevoel. Hij is waar, bij wien alles
meenens is. Waarheid is ernst.
Een eigenschap, die men zelden aantreft, maar bij de
besten van het Revell werd gevonden. Het is mij vooral
uit dien hoofde onvergetelijk. In het Dagboek verkeeren
wij van het begin tot het einde met een man, die goed
wilde zijn en geen moeite, geen onderzoek, geen kritiek
van anderen, geen bittere ervaring schuwde, wanneer het
een en ander hem dit doel helderder voor den geest bracht
of ook slechts bij droeg , om hem minder tevreden te maken
met wat hij reeds bereikt had. De Clercq is het grootst
in het zoogenaamd gewone. De schrijver, de man van
uitgebreide kennis, de improvisator koTnen in de tweede
plaats; in de eerste, die voortdurend edele gezindheid ,
die nooit geschokte overtuiging, dat het inwendig leven
geen schade mag lijden. De Clercq is met al zijn weifelen
en al te groote vatbaarheid voor invloeden, een man
geweest, onomkoopbaar, in dien hoogeren zin, waarin
dat woord van hem en zijns gelijken alleen te pas kan
komen; dat is, zoo verpand aan wat hem boven alles
ging, dat, als menschelijke zwakheid ook hem tot ontrouw
aan het hoogste yerleidde, het innigste van zijn persoon
aan die ontrouw toch nooit medeplichtig kon worden.
Hij heeft zijn God gediend met onbezweken nauwgezetheid.
Hij kon afdwalen, hij kon niet verlaten ; hij kon vergeten
maar niet verloochenen.
Da Costa maakte denzelfden indruk. Men kon deze
mannen niet dagelijks, zij het ook op een afstand, zien,
zonder hen te zien in hun ware gedaante. Er was in dien
kring niets stroefs en afgemetens. Men liet zich gaan; men
gaf zich bloot; men gevoelde zich door elkander niet belemmerd; men durfde elkander aan. Men was zeer op
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elkander gesteld en dus dikwerf in oneenigheid. Hartelijkheid is niet bevorderlijk aan bestendige eendracht. De
wijze waarop de man van de wereld de betrekking tot
zijne medemenschen opvat, is de eenige die de mogelijkheid van krakeelen buiten sluit. Maar mannen van de
wereld waren zij niet. Zij zochten elkanders hart, en in
dat hart de liefde, waarvan ieder zelf blaakte voor zijn
God, zijn Evangelie, zijn beschouwing der dingen. Onverdraagzaam waren zij, maar vooral ten opzichte van
hun vrienden, in wie zij niets verdroegen, dat hun toescheen niet zoo goed te zijn, als het kon en moest. Zij
lieten elkander geen rust. Zij hadden veel met elkander
te stellen. Het was hun deugd en hun zwakheid. Want
het staan naar zooveel onderlinge eenheid in zake van
geloof en gevoel, als zij mogelijk en noodig achtten,
moest een bron van bijna dagelijksche teleurstelling zijn.
Bij de hevigen leidde de teleurstelling tot grievende taal,
tot verwijten van ontrouw, van onvastheid, van lauwheid
in het geloof, en verkoeling van de eerste liefde: bij de
stillen, tot weemoedige overpeinzingen, tot een toegeven
aan afzondering, waarin de gemeenschap met den Onzichtbare te inniger werd gezocht, naarmate de gemeenschap
met de broederen minder onverstoorbaar was gebleken.
Maar alle verwijdering was tijdelijk; slechts die van gelieven, die elkander den rug toekeeren. En verrukkelijk
was het wedervinden van elkaar; mannenborst tegen
mannenborst; een traan in het oog. En te samen werd
nedergeknield. De harten die, ver van elkander, geleden
hadden, elk voor zijn deel, elk met zijn immers volkomen
billijke grieven, stortten zich vereenigd uit in een dier
gebeden, waarvoor de taal een anderen naam moest bezitten ; hymnen waren het, kristelijke hymnen; schuldgevoel
en Godsbewustzijn, verbrijzeling en verheffing worstelden
om de krachtigste uitdrukking, om de doordringendste
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woorden, die de luider en luider wordende smeeking soms
tot in het aangrenzend vertrek den knaap deed vernemen.
Als hij ze vernomen had, en daarna deze mannen door
de openbare meening eerzuchtige drijvers en huichelaars
hoorde noemen , leerde hij ook in andere opzichten zooveel
diepe achting koesteren voor de openbare meening.
Het is een goede leerschool van onafhankelijkheid, in
zijn jeugd het ontwijfelbaar echte als valsch te zien brandmerken door al wat gezag heeft in den lande, te meer
als men tevens volkomen begrijpt, dat de gezaghebbenden
niet anders oordeelen. Met het Reveil openbaarde zich
namelijk krachtiger dan ooit te voren bij mijn weten, de
dubbele richting, de dubbele zielkunde waarvan ik gewaagde: de intellektualistische en de artistieke.
De strijd tegen het Reveil was hevig, en ging uit van
verstandige , deugdzame mannen en vrouwen die de «fijnen»
niet konden luchten. Een eerzame huismoeder uit den
deftigen stand verklaarde, dat zij hare twintigjarige dochter , — een engel van beminnelijkheid, liever ontvoerd,
dan in het net der «fijnen » gevangen zag. Achtenswaardige
predikanten waarschuwden ernstig tegen de fijnen. Om
de verdenking van oogluiking te ontgaan, gaf men banden
van bloedverwantschap prijs. Tegenover « fijnen » werden
beschaafden grof, zachtmoedigen hard. De fijnen zelf
noemden iemand van een andere richting kortweg iemand,
die « vijandig » was.
De « vijandschap » had meer dan gene oorzaak. De
fijnen waren geen vrienden van een liberale staatkunde,
hadden niet op met het openbaar onderwijs, braken de
kerk of door « oefening» of konventikels en door hunne
minachting voor wat zij « doode rechtzinnigheid» noemden.
De fijnen vormden een bent met eigen gewoonte, eigen
taal, en die de zoogenaamde « wereld » veroordeelde. Zij
bezochten schouwburgen noch koncerten, van meening,
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dat een kristen beter deed met zich die vermaken te
ontzeggen, zoo goed als dans en kaartspel. Voorts was
de tijd veel minder sceptisch dan de tegenwoordige. Thans
zou men veel zwijgend voorbijgaan, dat destijds luide
ergernis wekte. Maar de eigenlijke oorzaak der vijandschap was de genoemde tegenstelling in het Protestantsche
Nederland.
Alle verschilpunten daargelaten, herhaalde zich destijds
in Nederland wat voor twintig eeuwen in Griekenland was
gezien, toen raisonneerende en konservatieve Atheensche
burgers den zonderlingen wijze ter dood brachten, Wiens
voornaamste schuld daarin bestond, dat hij een persoonlijk
gemoedsleven en zelf bezat, en bij anderen verlangde te
wekken. Ik kan mij de rechtbank, waarvoor Sokrates verscheen , zoo levendig voorstellen. De beschuldiging, tegen
hem ingebracht was waar en niet waar. Sokrates zal wel
ongeveer geloofd hebben van de goden wat zijne medeburgers geloofden. Wat hen hinderde, was de waarneming ,
dat dit officieel geloof, dat al het officieele hem zoo volkomen koud liet. De geweldige omwenteling, die men in
hem te keer ging, was de omwenteling, die altijd dreigt,
zoodra een mensch begeert te zien, wat hij zelf ziet, te
gevoelen, wat hij zelf gevoelt. Dan is het niet te zeggen,
waar hij toe komen kan dan worden de grondslagen
ondermijnd. Een beschaafde maatschappij rust zoo geheel
op gewoonte, op vooroordeel, op konventioneele voorstellingen, op nabootsen en naspreken, op leugen, op
duizend ongerechtigheden, die men niet bij haar naam
mag noemen en tot welker bemanteling de wellevendheid
is uitgevonden, leeft zoo dagelijks van wederkeerige zelfzuchtige gedienstigheden, dat een persoon te willen zijn
en er op aan te dringen, dat anderen het zijn, den menschen de schrik om het hart doet slaan.
In dat persoonlijke, in den smaak daarvoor, in den
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moed daartoe, ligt het artistieke, dat in het allerminst
niet individualistisch is, maar een nieuwe katholiciteit
beoogt. De artistieke geest heeft gewaarwordingen, die
eens het gemeengoed moeten worden van zijn geslacht.
In den artistieken geest ligt altijd iets profetisch. Hij ziet
de wereld onder zijn eigen licht, maar gelooft vast, dat
bij dit licht eens alien zien. Hij staat afgescheiden van de
menigte, maar als een, die den reisgenooten is vooruitgesneld, den berg op, van welks top hij den weg ziet
voor alien. Hij is alleen, gelijk de bergstroom alleen is,
die aan de rots ontspringt. Steden verrijzen aan zijne
oevers; vloten draagt hij op zijn rug; de kleinere rivieren
neemt hij op, die, terwijI hijzelf den Oceaan te gemoet
ijlt, niet te vergeefs hem toeroepen: broeder, broeder,
neem ons mede!
De katholiciteit ligt nog verre. De menigte vermoedt
haar niet, ziet het alleen staan, ziet den zonderling, en
voelt zich afgestooten. De eerste kristenen werden gemeden
wegens hun haat van het menschelijk geslacht. Dat is de
tragedie van het artistieke in den mensch. Het gezellige
leven is in de kudde van Panurge; daar zijn de lieve en
geliefde schapen. Maar voor wien een God heeft gewenkt
en ongeneeslijk verlangen in de borst heeft gelegd, geen
levensgezel; zijn ziel kan niet huwen. Hij zou het leven
overhebben voor een oogenblik van gewoon menschelijk
samenvoelen, en men houdt hem voor een hoovaardige.
Tot kinderen durft hij naderen; hij is zelf een kind, en
kinderen gevoelen de verwantschap. Als zij, leeft hij in
die wereld, die voor hem de eenig ware is, omdat hij
haar weefde uit het beste in zijn natuur. Maar neen! niet
hij weefde haar. Geen willekeur, zelfs geen wil, zat voor
bij het heilig kunstwerk. Strenge arbeid is voorafgegaan.
Maar al die arbeid had onvruchtbaar kunnen blijven. De
mensch moge zich opzettelijk kunnen terugtrekken in het
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In iddelpunt van zijn wezen: daar te blijven, is niet zijn
doel. En wie geeft hem de macht, uit zijn binnenste jets
voort te brengen ; juist dat voort te brengen, dat, wanneer
hij het voor zich ziet, hemzelf nieuw, hemzelf als een
-openbaring is? Maar alles was er, eer hij het wist. Lichtstralen bij lichtstralen uitgegoten ! Alles vloeide toe ; vloeide
samen ; ordende zich als onder een geheimzinnigen tooverstaf. Daar kwam de juiste gedachte ; het verrassend beeld ;
daar volgde het treffend woord; daar mengden zich de
kleuren tot de ware schakeering. Wie heeft het gedaan?
Wie heeft het juist zoo verordend? En waarom wordt
dat alles nu weder plotseling afgebroken? Van waar het
duister? Wordt er een hand voor zijn oogen gehouden?
Hij voelt het kille van de schaduwen, die hem omsluiten.
Zie of er een smart is gelijk aan de zijne. Mijn God,
waarom hebt gij mij verlaten? De schare joelt om den
mystikus, en bereikt het toppunt van haar joligheid, als
deze man, in het midden dier menigte alleen, in stede
van het hart op te halen en met voile teugen te genieten,
fluisteren durft, dat hem dorst.
Ik beschrijf, wat niet te beschrijven is: het artistieke
temperament. In het II6veil heeft het zich op het gebied
van godsdienst getoond, het kan zich toonen op schier
elk gebied. Noem het zenuwziekte! Genees haar met uw
hygiene ! Zij is ongeneeslijk. En ongeneeslijk zal zij blijven,
zoolang de wereld blijft, die zij is: de benauwendste kerker
waarin onze onkunde is opgesloten. Wat weten wij? Wat
begrijpen of doorgronden wij? In ons vertwijfelen aan het
vinden van de oorzaken der dingen, hebben wij ons
gepaaid met de ontdekking, dat het geheele begrip oorzaak
geen inhoud heeft. Een vorig geslacht was kinderachtig
blijde met haar « Stof en Kracht », die de geheele wereld
-verklaarden; de waarneembare en de geestelijke. Stof
werd voor ons een denkbeeld, een substraat; kracbt, voor
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ons het produkt van massa en snelheid. «Words, words !
Inmiddels moeten wij ons aanstellen alsof wij veel wisten ;
doen, en weten niet wat wij doen. Wij straffen onze
medemenschen: is er een menschelijke verantwoordelijkheid? Wij laten ze vrij ; is er een gerechtigheid, die wij
beleedigen? Onze maatschappij rust op eigendom: is het
meer dan een dogma van de Romeinen? Wij loochenen
het onaantastbare van dat recht, zal het niet de ondergang zijn van een bouwvallige maatschappij ? Wij geven,
en vragen of wij niet zelf het pauperisme maken; sluiten
de hand, en vreezen een der schoonste banden van mensch
en mensch te verbreken. Wij gelooven aan een God , en
zien het onderzoek der eindige wereld verflauwen ; ontkennen hem, en duchten, dat het raadsel der wereld
misschien voor altijd is verzegeld. De wilsvrijheid is een
illusie: zal de zedelijkheid die illusie overleven? Het
determinisme is een leugen: hoe monsterachtig wordt nu
de zedelijke duisternis! Wij storten ons in wellust: werpen
wij ook een parel voor de zwijnen? Wij verloochenen ons
zelf; zijn wij ook dwazen en dwepers?
Onkunde overal en, als vrucht, onzekerheid! Gelukkig
is de vergetelheid en lichtzinnigheid in onze natuur onuitroeibaar, maar de lach wordt toch reeds minder gul,
Gelukkig hebben onze machinerieen een zekere praktische
onfeilbaarheid, maar spoorwegbruggen breken en gazen
ontvlammen en stollen ontploffen , als ware een antieke
God naijverig ook op deze zekerheid. Van een geloof de
zekerheid te verwachten, die de wetenschap ons ontzegt,,
laten wij over aan de onervarenheid, die er lust in heeft,
Hoe vaak zij gebloeid heeft op den bodem van het seepticisme, ontrafeld, bleek de Mystiek nooit iets anders te
zijn dan een ingebeeld weten, onzekerder en ongelijkbaar
willekeuriger dan het andere.
Onze verstandelijke armoede leidt tot altijd hooger
A
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waardeeren van het artistieke, en dus van het onbewuste,
dat raadt, vermoedt, vooruitgevoelt, onverklaarbare maar
waarachtige indrukken ontvangt, op allerlei onnaspeurlijke
wijze met de Natuur, met de geestelijke werkelijkheid
samenhangt en ten slotte. uit zijn schoot de wereld van
de kunst doet voortkomen: eenige wereld. Alles verkrijgt
een nieuw aanzien. Het nit onszelf geborene wekt gewaarwordingen van het eeuwige. De bedriegelijkheid zelve
wordt degelijk voedsel. Van deze wereld getuigt niemand,
dat zijn ziel er genoeg van heeft; zij deed en doet elken
dag op nieuw ons geslacht dat onweersprokene en onwedersprekelijke vinden: « A thing of Beauty is a joy
for ever ».
Geven wij den jongeren liefde voor het artistieke,
maar, — als het mag, als Koninklijke Besluiten het veroorlooven, — niet door nieuwe lesuren voor esthetiek en
kunstgeschiedenis, konventioneele esthetiek en traditioneele
kunstgeschiedenis. Er valt een gezindheid aan te kweeken,
geen nieuw hersenloket te vullen. Men vermijde vooral
den weg, die onmiddellijk tot het doel schijnt te voeren ;
opvoedkundig is die weg meestal de slechtste. De eenzijdige verheffing van het bewuste leven dale; in verband
daarmede zoeke onze zedeleer het middel, de zinnelij kheid, waarmede zij thans eenvoudig geen rekening houdt,
op te nemen in het geheel van 's menschen ontwikkeling.
Verstrooiing worde ingekrompen en tevens veredeld.
Bovenal vinde de overtuiging ingang, dat de smart geen
vijandin is; dat onder alle gaven, die het artistieke in ons
bevorderen , geen vruchtbaarder is dan een ziel, die geleden
heeft en in lijden de ontsmetting heeft leeren zien van
een zelfzuchtige samenleving.
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dit goede, dat zij ons zeer vereenigt. Hierin toch zijn wij
een, dat wij vragen: hoe komt aan onze scheiding een
einde? hoe brengen wij tot elkander, zoodat zij broeders
worden, menschen, thans door opvoeding, beschaving,
kennis, levenswijs en geldelijk vermogen, als door bijna
onoverkomelijke staketsels van elkander gehouden? Wij
zijn thans in menig opzicht nog even ver van elkander
levende als voorheen. Maar terwijl men vroeger de scheiding aanvaardde of als natuurlijk, Of als onvermijdelijk,
Of als dragelijk wegens de goede zijden, die zij onmiskenbaar heeft, zijn er thans weinigen, die de scheiding niet
op eenigerlei wijs ter harte nemen. Het tegenovergestelde
van scheiding tusschen de burgers van een staat is samenleving. Tegenover het woord Gescheiden staat in dit verband Sociaal. Welnu het woord Sociaal is thans op aller
lippen; sociale toestanden en behoeften, elk heeft er den
mond vol van: zou dan het hart geheel ledig zijn?
Niet dat de bevordering van het sociale, van echte samenleving, thans zoozeer de aandacht trekt, verwondert mij;
maar dat zij het vroeger niet in sterker mate heeft gedaan.
Wij leven al zoo lang te zamen en de mensch denkt
toch al licht eens na over hetgeen hij dagelijks doet. Wij
hebben alien elkander brood noodig. Ik kan niet bestaan
zonder u, gij niet zonder mij of mijns gelijken. Ons leven
is nooit een zuiver persoonlijk leven. Er is samenleving,
en dus van overlang aanleiding om na te denken over
de vraag: hoe onze samenleving het best ingericht?
De tweede aanleiding was sedert lang gelegen in onze
kerkgenootschappen. Als men Jood, Roomsch is of Protestant, behoort men altijd tot een gemeente. Iedere kerkeqke gemeente wil menschen van allerlei stand en aanleg
vereenigen tot een lichaam, tot een groot huisgezin. En
wanneer men niet tot een kerkgenootschap behoort, erkent
men niettemin den plicht der menschelijkheid. Velen
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loochenen God, maar niemand, dat wij alien uit eenen
bloede zijn.
Van waar dan, dat eerst in onzen tijd het nadenken over
de eischen, die aan de samenleving behooren te worden
gesteld, in zoo ongewone mate is verlevendigd? Het heeft
reeds vroeger bestaan. Wij zouden niet zijn, waar wij thans
zijn, wanneer in vorige eeuwen de sociale behoeften of de
eischen der samenleving niemand hadden bezig gehouden.
Al wat wij heden ten dage doen, om die eischen te verstaan en te bevredigen, is voortzetting van een reeds
aangevangen arbeid.
Maar de belangstelling in het sociale, in de samenleving
is thans en levendiger en algemeener. Van waar dit? — Het
hangt met iets algemeeners samen , dat ik waarneem op het
gebied, niet van het handelen, maar van gedachte en kunst.
Mijne vrienden! Wij snellen het einde van deze eeuw
te gemoet. Welnu, dit einde van de negentiende eeuw
vertoont iets eigenaardigs, dat men in de eerste helft van
deze eeuw niet heeft kunnen voorzien en dat ik noemen
evil een grooter verteedering der harten. Deze eigen negentiende eeuw, zoo rijk aan groote en grootsche ontdekkingen ;
deze eeuw, waarin het menschelijk verstand verovering op
verovering heeft behaald, de eeuw van den stoom, van
de elektriciteit, van al die wonderen, te talrijk om op
te noemen: bergen doorgraven, landengten doorsneden,
werelddeelen tot elkander gebracht, deze eeuw van kennis,
macht en licht, heeft een slot, dat mij boven alles treft:
grooter verteedering der harten. Wat versta ik hieronder?
Menschenliefde is er altijd geweest; weldadigheid altijd
betoond; doorwandelt ons goed Amsterdam en telt, als
gij kunt, de hulpvaardige genootschappen, de gestichten
eener liefdevolle vroomheid, die geen lijden heeft kunnen
zien, zonder balsem te brengen. De barmhartige Samaritaan
is reeds achttienhonderd jaar oud. Voor vijf-en-twintig
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eeuwen heeft een onbekende Jood reeds dat onovertroffen
woord geschreven : Hebt den naaste lief als uzelf!
Niet op de waardeering en beoefening der menschenliefde kan ik dus met die verteedering der harten het oog
hebben. 1k bedoel daarmede iets anders, iets nieuws, ik
moet er terstond bijvoegen : helaas! iets nieuws, want het
is reeds oud, maar werd vergeten. Ik bedoel, dat we in
dit Bind onzer eeuw, die, — en naar ik meen terecht, —
een eeuw van twijfel is en ongeloof ten aanzien van alle
kerkelijke leerstukken, beter, veel beter, dan ooit te
voren, verstaan en in eigen gemoed waarnemen het
gevoel, dat weleer drie bekende, maar altoos treffende
vergelijkingen heeft ingegeven. Er is eens een vergelijking
gemaakt tusschen een armen tollenaar en een zelfvoldaan
Farizeer. Nog is er eens een vergelijking gemaakt tusschen
de vrouw uit de stad, de vrouw die een zondares was,
en een man, een leeraar van onbesproken wandel, wien
het schouwspel van die vrouw aan de voeten van haren
redder lang niet naar den zin was. En eindelijk is er
eens een vergelijking gemaakt tusschen kinderen aan wie
veel, en wijzen en verstandigen aan wie minder geopenbaard wordt. Ziedaar drie vergelijkingen, waarvan de
strekking, vaak miskend of onderschat, gezegd mag
worden, verwonderlijk ver te reiken. 1k voor mij moet u
een bekentenis doen. Ik heb veel gelezen in de letterkunde
van vele volken, maar nergens heb ik bladzijden gevonden
7.6(5 verheven als die, waarop deze drie vergelijkingen
worden gemaakt. Hier is al de goddelijke stoutheid van
het diepste menschelijk gevoel. Daar staan zij , de man,
die van zichzelf naar waarheid getuigen kan, dat hij met
groote nauwgezetheid heeft verricht al wat men redelijkerwijze kon en mocht verwachten, en een andere man, wiens
gedrag zich niet door kieschheid of nauwgezetheid heeft
onderscheiden. Deze laatste geeft dit zelf toe; hij schaamt
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zich, omdat hij zich heeft te schamen; hij durft de oogen
niet opslaan: hij mag ze ook niet opslaan. Hij bidt om
genade, die hij dan ook noodig heeft. Nu, gij weet, wie
van deze twee het meest gerechtvaardigd naar huis ging.
En in die andere vergelijkingen is het weder niet de
meest eerbiedwaardige, aan wien de meeste eerbied wordt
betoond; niet de verst gevorderde, aan wien het grootste
licht te beurt valt. Maar zij is het wie veel vergeven wordt,
omdat zij veel heeft liefgehad, en zij zijn het die geene
wereldwijzen kunnen heeten.
Met de verteedering der harten bedoel ik de gemoedsstemming, die ons van zulke woorden, van zulk eene waardeering van menschen met innige overtuiging doet zeggen :
dat is het, dat is de waarheid. Ik kan mij bedriegen, maar
in de letterkunde, in de verhalen, in de verzen , in de
tooneelstukken, zelfs in de schilderijen van onzen tijd, komt
jets te voorschijn, dat getuigt van de ontroering, van de
innerlijke beweging, weleer, bij het aanschouwen van de
schare, opgewekt in het gemoed van hem, naar wien een
kristelijke maatschappij zich nog altijd noemt. Nog eens:
ik kan mij bedriegen; maar, bij zijn .natuurlijken weerzin
om het onverstaanbare na te bauwen, dat kerkvergadering
en katechismus ons hebben willen inprenten, ziet onze tijd
met diep medegevoel het zinbeeld aan, dat het kristendom
in ons midden voor goed heeft opgericht. Het teeken, waarheen zoovele duizenden oogen zich wenden; het teeken
dat zoovele duizenden harten tegen klopt, is niet een
zwaard, is niet een kroon of een schepter, maar is een
schandpaal. Na al de opgesierde en gelukkig geprezen goden,
die een vroegere beschaving op een hoogen berg, in een
glansrijk paleis deed wonen, is ten slotte aan de behoefte
tot aanbiddende liefde, die uit het hart der menschheid
nooit wijken zal, voorgesteld een man, uitgeworpen door
zijn yolk; een man, wien, bij de geboorte, de armoede het
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stroo had gespreid in de krib van een stal en wien, bij
het sterven, diezelfde armoede den laatsten kus op het
voorhoofd heeft gedrukt, toen zijn moeder hem niet meer
kon bereiken, omdat zijn achtenswaardige medeburgers
hem zoo hoog hadden opgehangen. Die man, dat leven,
die veroordeeling van alle schijngrootheid en nagemaakte
deugd, het wil mij toeschijnen, alsof vooral onze tijd er
met meer zielsverwantschap tegenover staat. Men vraagt
weder naar een evangelie voor de onterfden. Er openen
zich weder armen voor de kleinen en de menschen van
klein verstand. Er is weder een opmerken, een niet wegredeneeren van de vermoeiden en belasten, en een stem,
die opkomt voor de zwakken en beroofden; een stem ,
die het onnatuurlijk durft noemen, akelig onnatuurlijk,
dat een lid kan lijden, zonder dat alle andere leden van
het lichaam pijn gevoelen.
Dit is het wat ik met die verteedering der harten op
het oog heb. De belangen van een twistende godgeleerdheid laten wij over aan hen, die er verstand van hebben;
maar wij hebben verstand, of liever het verstand begint
to komen voor dit waarlijk groote: dat tot een ijdele,
eerzuchtige, zelfzuchtige en onbarmhartige maatschappij
is gezegd: verhef u zooveel gij wilt; boven u, ver boven
uw schranderheid, die geld en kennis vergadert, ver boven
uwe weelde en uw kunst, ver daarboven steken uit twee
gestalten: een uitgeworpene en een moeder.
wij weten, waarom men hem heeft uitgeworpen. Hij
was de reinheid, in wier schoot de onreine het beschaamd
gelaat verbergen kon ; de groote, tot wien de kleinen onbeschroomd mochten komen; de man, in wien het verleden
zich vervulde, en die juist daarom een nieuwe toekomst
opende. Het is niet anders: men heeft dien mensch tot
een zedeleeraar, tot een bovenzinnelijk wezen, tot een
mysterie gemaakt, maar nooit heeft een eeuw beter dare
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de onze gevoeld en liefgehad het innigste, dat hem dreef.
Gelooft mij: het kristendom is in hetgeen bij zijn ontstaan
zijn oorspronkelijkheid uitmaakte in onzen tijd op weg,
tot zijn recht te komen. Men beschouwt den mensch
weder, gelijk hij door velen is beschouwd in het begin
onzer jaartelling en, later, onder de Heiligen der Moederkerk. Wij trachten volkomen ernst te maken met dat
logenstraffen van wat men gewoonlijk in de wereld groot
en bewonderenswaardig en benijdbaar noemt. De geheele
beschaving met al hare verfijning, dat is met al haar
ledig; de geheele wetenschap met al hare stoutheid, dat
is met al hare teleurstelling, leidt, — en uit het Oosten
van Europa, uit het machtige Rusland is de toon het
krachtigst aangegeven, — leidt er ons toe, met overtuiging te herhalen : het beste, dat wij voor ons persoonlijk gelijk, voor ons maatschappelijk leven het dringendst noodig
hebben; dat vinden niet . de wijzen en verstandigen, dat
vinden zij, die in staat zijn tot een groot geloof en een
groote toewijding; dat vinden zij, voor wie het welslagen
in deze oppervlakkige wereld zoo weinig levensdoel is,
dat zij met blijdschap een kruis kunnen opnemen. Alleen
zij veroveren de wereld, die haar kunnen ontberen.
Aan deze verteedering der harten, die de kunst begint
te doordringen, beantwoordt op het gebied der gedachte
een nederigheid, die evenzeer een eigen stempel draagt.
De ware nederigheid betoont zich allereerst in een waardeering der menschelijke natuur. In zeker opzicht is het
onverschillig of een gegeven mensch laag denkt van zichzelf. Waar het vooral op aan komt, is, in de stemming
te verkeeren, waarin ons brengen moet de onbenevelde
beschouwing van hetgeen in het algemeen de mensch is
en vermag. Die stemming is de ware nederigheid, en deze
op in het oog vallende wijze een karaktertrek, waarop
vele denkers beginnen prijs te stellen. Naarmate wat onze
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ziel lief heeft en vereert hooger staat, edeler en geestelijker is, hebben wij tot het laatste grein van achting
verloren voor al dat klatergoud, al die zelfophemeling,
al die deftigheid, die den mensch vergunde zich in te
beelden, dat hij koning was, heer der Schepping, met
heerlijke rechten, een soort van almacht in het klein,
van alwetendheid in miniatuur. Wij weten thans beter
dan vroeger hoe zwak en beperkt wij zijn; weten, dat
onze grootheid alleen kan liggen in ernstig willen en
zoeken; niet in vermogen of tot stand brengen. Dit inzicht
stemt ons zoo anders. Wij leeren thans in alle menschen
mede-menschen, mede-strijders, mede-lijders, mede-slovers,
mede-tobbers zien. Is het zoo niet? Gevoelen wij ons niet
als waren wij naast elkander gezeten, een oogenblik uitrustende van onze moeite, om elkander vragend in de
oogen te zien, en te zeggen: wat hebben wij nu van al
onze inspanning? Wat hebben wij van al onzen vooruitgang? Nog altijd is de wereld vol tranen; de honger is
niet geweken; de ziekte is niet geweken; de oorlog is niet
geweken, en, wat meer zegt: in weerwil van al onze
beschaving en al onze zedekunde: niet geweken zijn de
ondeugden, die op verschillende wijze ons gelijkelijk tot
haar proof maken: hebzucht en zorgeloosheid, laagheid
en ijdelheid; ondeugden, te veel om op te noemen, en
-waaronder onmatigheid en ontucht in allerlei vormen als
onwederstaanbare duivelen op ons aanstormen. Wat
hebben wij tot dusver van de menschelijke natuur weten
te maken? Is er, na duizenden jaren, een van de millioenen dochteren van Eva, die op deze zwakke, ijdele,
moeder een eersten steen durft werpen? Is er, na eeuwen
van ontwikkeling, onder de millioenen zonen van Adam
een, die tot dezen oudvader zou durven zeggen: beter
dan gij zou ik de vrouw weerstand hebben geboden?
Wat hebben wij van de menschelijke natuur gemaakt?
23
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Ik kan een mensch plaatsen in een morsige hut, en ik
kan hem plaatsen in een vertrek met zijde behangen
maar wat ik niet kan doen, het is hem plaatsen buiten
die noodlottige zedelijke invloeden, waarvan de werking
maar niet wil afslijten, zoodra de verleiding aanwezig is:
verbittering bij den arme, dorheid des harten bij den
rijke en bij alien die vreeselijke afgunst. Hier vecht men
om een stuk brood, want men heeft honger en gunt het
den buurman niet; ginds vecht men om een onderscheiding, want men heeft ijdelheid en gunt haar den
ambtgenoot niet. Hier vecht men met de vuisten, daar
met woorden, gesproken of geschreven; maar vechten
blijft vechten, en waar is uw roem, waar uw grootheid,
o vechtend menschdom? Ga naar de honden, zie ze
grabbelen naar een been en leer nederigheid !
Wij beginnen haar te leeren, en de nederigheid reikt
op die wijze de hand aan de verteedering der harten. In
de letterkunde, — even als in de wijsbegeerte, — wordt
de mensch niet langer opgesmukt: men durft den mensch
teekenen in het beperkte van zijn ken- en denkvermogen ;
in het onberekenbare van zijn gedrag, in zijn afhankelijkheid van uitwendige omstandigheden, zijn zelfbegoocheling,
zijn weerzin, om de dingen te noemen bij hun naam en
de dingen te zien zooals zij zijn. Zelfs wanneer men
deugden teekent, plaatst men ze niet meer in de afgepaste
perken van een keurig aangeharkten tuin, maar zijn het
eigenlijk bloemen, die te voorschijn komen uit de spleten
van een bouwval. De tegenwoordige schrijvers durven
den mensch aan; werpen zijn beeld op het doek met de
schrilste verven, en als goedhartige lieden van overdrijving
mompelen, antwoorden zij eenvoudig: des te beter of des
te slimmer voor u.
Zulk een moedig-ware beschouwing van de menschelijke
natuur, verwijdert de menschen niet van elkander. Eerj
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eerbiedwekkende mantel verliest zooveel van zijn deftigheid, wanneer hij, die zich in de breede plooien van dien
mantel wikkelt, loch, even goed als de werkman, telkens
uit den mouw dien verraderlijken aap ziet komen, dien
juist de plooien van dien mantel moesten helpen verbergen.
Hoe zou ik nog een andere dan zeer betrekkelijke waarde
kunnen hechten aan geboorte of titel, wanneer mijn minst
betwistbare titel de titel is van mensch: wezen van een
dag, het grootste deel van dien dag, wegens misdaad of
plichtverzuim, van gewetenswroeging, en, na dien dag
van wormen doorknaagd. Geef mij , die mij medeplichtig
gevoel aan al het verkeerde in de maatschappij, geef mij
op de groote bank der beschuldigden een plaats naast
den schuldigste ; geef mij , die krank ben en onwetend ,
in ons groot hospitaal een plaats naast den meest aangetaste! Dezen noemen zich aristokraten en genen demokraten , dezen konservatieven en genen revolutionnairen : ik
gun die weidsche namen aan hen voor wie de gewichtigste
vragen leuzen zijn of stellingen voor een debat. Er is in
onze betrekking tot onze mede-menschen een belangrijker
vraag; deze: uit Welke stemming oordeelt en handelt gij ?
Uit de genoegelijke middelmatigheid en zelfaanbidding,
waardoor gij u zelf en nog een kleinen kring voor de
fatsoenlijken houdt, die vrij wel den maatstaf aangeven
van het mensch-zijn, of oordeelt en handelt gij krachtens
een gemoed, dat zelfstandig heeft ontdekt en onveranderlijk
liefheeft dien goddelijken stumper in het heelal, dien men
een mensch noemt?
Dat zulk een gemoed, waarvoor alle muren der afscheiding
moeten vallen ; dat zulk een gemoed, waarvan de innigste
zucht uitgaat naar een waarachtige levensgemeenschap met
alle lotgenooten, naar een samenleven, als tot dusver alleen
in het huisgezin kon worden aangetroffen, dat zulk een
gemoed in onze dagen aan het woord is gekomen en vast
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besloten is, zich niet meer het zwijgen te laten opleggen,
dat is de schrede voorwaarts, op welker heuglijke waarachtigheid uwe aandacht te vestigen het doel is, waarmede
ik voor u ben opgetreden.
Is het niet vreemd, dat een schrede voorwaarts te
noemen? Indien er een nieuwe wet was afgekondigd,
indien op eenig punt de maatschappelijke inrichting was
veranderd; indien het kiesrecht was uitgebreid of iets
anders van dien aard had plaats gegrepen, immers dan
alleen zou het natuurlijk zijn, van een schrede voorwaarts
te spreken. Maar dat het gemoed op eene andere wijze
dan voorheen is aangedaan, in welke betrekking kan dat
zich bevinden met den vooruitgang, gelijk wij dien hier
beoogen?
Deze verwondering, mijne vrienden, kunnen alleen zij
te kennen geven, die niet weten of die voorbij zien, dat
vooruitgang, op maatschappelijk gebied, een groote drijfkracht heeft: het menschelijk gemoed. Mij is in de geschiedenis geen enkele den mensch onteerende toestand
der maatschappij bekend, dien het verstand niet heeft
weten te verdedigen, en waarvan het onteerende niet aan
het licht is gebracht door een ontwaken van het menschelijk gemoed. Het verstand noemde dat onteerende
historisch gerechtvaardigd, noodzakelijk, weet ik al wan
Maar het gemoed sprak: Nu, noodzakelijk of niet: ik
kan het niet langer dulden.
Hoe werd het gemoed telkens tot zulk een besef geleid?
Ik stel het u en mijzelf voor onder het volgende beeld.
Hier is een voortreffelijke viool. De viool wordt opgenomen door iemand, die met nog weinig geoefende hand
den strijkstok over de snaren laat gaan. Gij verneemt een
krassend, onaangenaam geluid. Een tweede neemt die
zelfde voortreffelijke viool in de hand. Hij is volkomen
geoefend, maar geen meester in het yak. De toon, dien
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hij voortbrengt, krast niet meer, doet natuurlijk niet meer
onaangenaam aan. Die toon is zuiver, maar koud, maar
droog. Eindelijk wordt nog eens dezelfde voortreffelijke
viool opgenomen door een meester, door onzen Jozef
Cramer. Wat is er gebeurd? Is dit nog hetzelfde speeltuig?
Hoort! het trilt, het zucht, het weeklaagt, het zingt en
jubelt van die snaren. Onze ziel wordt getroffen; gewaarwordingen, gedachten worden gewekt, Wier bestaan wij
niet hadden vermoed. Dit is natuurlijk slechts een vergelijking. Met die viool bedoel ik het menschelijk gemoed.
Dat gemoed is, zoo gij wilt, altijd hetzelfde, maar het
instrument eischt niet alleen een altijd meer geoefende,
het eischt een altijd fijner en gevoeliger hand. Jaren,
eeuwen lang kunnen wij ons verbeelden, dat het menschelijk gemoed zijn besten toon gegeven heeft, totdat er
een mensch, een groep van menschen, of ook een yolk,
opstaat, en plotseling aan het gemoed een oneindig veel
warmer toon ontlokt. Zoodra dit is geschied, — en ziedaar
een van onze grootste voorrechten, zijn wij, wij gewone
menschen, die niet in staat waren geweest lien nieuwen
toon voort te brengen, gelukkig wel in staat te beseffen,
dat wij gewonnen hebben, dat er een weldadige warmte
tot ons gekomen is. En evenals die streek van een Jozef
Cramer ongekende denkbeelden en gewaarwordingen bij
ons opwekte, zoo kan ook die warmer toon van het
menschelijk gemoed niet nalaten nieuwe voorstellingen,
voorstellingen van een hooger volkomenheid op te roepen.
Die voorstellingen hebben dan natuurlijk betrekking op
onze samenleving en openen voor deze een nieuw verschiet.
Zoo moge het u duidelijk zijn geworden, hoe ik in dit
verband van een schrede voorwaarts mocht spreken. Die
schrede voorwaarts zou ik het liefst op deze wijze te
kennen geven : van menschlievendheid tot menschelijkheid.
Onder het eerste, de menschlievendheid, versta ik die
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voortreffelijke gezindheid, die ons minder bevoorrechten
op allerlei wijzen doet beweldadigen. Zij werkt, om zoo
te spreken, van boven naar beneden: komt van den
hooge tot den lage; van den rijke tot den arme; van den
gezonde tot den kranke; van den geleerde tot den onwetende. Onder het tweede, de menschelijkheid, versta
ik de voortreffelijker gezindheid, die niet werkt van boven
naar beneden, maar omgekeerd van beneden naar boven,
omdat zij , doordrongen van het besef, dat wij alien zonder
onderscheid elkander behoeven, niets is en niets zijn wil
dan dienende liefde, zooals zij in een huisgezin kan worden
betoond. Onder menschelijkheid versta ik dus het besef,
dat wij alien, met gering verschil, wezens van een en
een niet zeer eerbiedwaardig slag, in staat en geroepen
zijn, den mensch, den waren mensch, zooals hij in onze
verbeelding voor ons staat, te verwezenlijken. Menschenliefde is deugd, menschelijkheid religie; menschenliefde
is een aalmoes, menschelijkheid, sympathie, hartelijke
samenstemming. Deze schrede voor.waarts: van menschlievendheid tot menschelijkheid, wat wil zij nu zeggen
voor de samenleving?
Om dit in te zien, moeten wij ons rekenschap geven
van hetgeen tot dusver werd bereikt. In de laatste honderd
jaren hebben talloos velen van hen, die zich aan het geluk
der samenleving lieten gelegen zijn en aan haar de hoogst
denkbare volkomenheid wilden verzekeren, het verkrijgen
nagestreefd inzonderheid van twee goederen. Hun streven
is niet vruchteloos geweest en het genot van die twee
goederen, waarom men zich in vroegere eeuwen niet of
in onvoldoende mate bekommerde, op reeds vrij uitgebreide schaal verschaft. Die twee goederen heeten: Vrijheid
en Verdraagzaamheid, Vrijheid op staatkundig, Verdraagzaamheid op godsdienstig gebied. Aan het bezit dier beide
goederen zijn wij thans zoo gewoon geraakt, dat wij
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gevaar loopen, zoowel hunne waarde te onderschatten,
als te vergeten, hoeveel nadenken, strijd en arbeid hunne
verovering heeft gekost.
Maar dankbare waardeering van elke edele worsteling
in het verleden, is een duce plicht. Ten aanzien van wat
ons thans bezig houdt, is er voor zulk een waardeering
alle reden. Toen onze voorgangers het vaandel omhoog
hieven waarop geschreven stond: Elke staatsburger is vrij,
de drukpers is vrij, de handel, de konkurrentie is vrij ;
waarop voorts geschreven stond: De staat zal nooit den
belijder van eenen godsdienst voortrekken boven den belijder van een anderen godsdienst; elke openbaring van
een geloofsovertuiging, mits niet in strijd met de orde en
de goede zeden, is geoorloofd; in het onderwijs, dat de
staat aan het yolk verstrekt, zal de onzijdigheid heerschen
die eerbiediging van elks godsdienstige gezindheid inogelijk
maakt; toen zij het vaandel omhoog hieven, waarop
Vrijheid en Verdraagzaamheid geschreven stond, werd
het door velen met edele en betamende geestdrift begroet.
Dat woord Vrij op staatkundig en godsdienstig gebied,
drukte den eisch der menschlievendheid voortreffelijk uit.
Het -wilde niets anders zeggen dan de gelijkheid van
alien voor de wet, dat groote beginsel van de fransche
omwenteling. Het wilde zeggen: geen bevoorrechten van
den een boven den ander; de samenleving zal voortaan
z(56 zijn ingericht, dat, als in den zak van den gemeenen
soldaat de staf is van den maarschalk, de maatschappij
den soldaat niet verhinderen zal, dien staf er uit te
trekken en te voeren; dat, als een boerenknaap een kop
tusschen de schouders heeft, die hem in het eind geschikt
zal maken eerste minister te worden, de inaatschappij
hem den toegang tot den zetel van het bewind niet zal
versperren. Het wilde zeggen, dat, gelijk Frederik de
Groote het uitdrukte, ieder zalig mag worden op zijn
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eigen hand! Als men denkt aan de boeien, aan de vervolgingszucht van vroeger dagen, valt het licht in Vrijheid
en Verdraagzaamheid zeer uitnemende goederen te zien
en hulde te brengen aan de staatkundige, dat is aan de
liberale, partij , die voor deze uitnemende goederen heeft
gestreden.
Nu wij deze hulde hebben gebracht, stel ik er prijs op
met dezelfde openhartigheid te verklaren: dit uitnemende
is voor ons gevoel niet langer uitnemend genoeg. Een
hooger goed dan vrijheid in het staatkundige en verdraagzaamheid in het godsdienstige heeft zich aan ons gemoed
geopenbaard. De menschlievendheid moge aan ieder in
het bijzonder verzekeren wat men als individu, als op
zichzelf staand wezen verlangen kan; de menschelijkheid
eischt iets anders: zij eischt gemeenschap , een sociaal
bestaan, samenleving !
Om het u te doen inzien, leid ik u een huisgezin
binnen. Hier is een vader, een moeder met reeds eenige
half volwassen kinderen. Zij bewonen, wil ik aannemen,
te zamen een huffs. De vader heeft zijn vertrek, de moeder
heeft haar vertrek, elk kind heeft het zijne. De vader
heeft een zaak, ieder van zijn zonen heeft juist dezelfde
zaak, maar zij zijn geen kompagnons, elk handelt voor
zijne eigen rekening. Hetzelfde geldt van de moeder en
de dochters. De moeder maakt en verkoopt japonnen,
elke dochter maakt en verkoopt japonnen, maar de moeder
en ieder der dochters heeft hare eigen klanten. Zij storen,
zij hinderers elkander volstrekt niet. Vroeger waren er in
de stad hunner inwoning belemmerende bepalingen, ten
gevolge waarvan sommige leden van dit huisgezin, onafhankelijk van hun persoonlijke vlijt en begaafdheid,
grootere voordeelen konden behalen. Maar die belemmerende bepalingen zijn gelukkig ingetrokken, en nu oefent
elk lid van het gezin voor eigen rekening, op eigen risico,
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zijn eigen bedrijf uit, onder de bescherming der volledigste
vrijheid waarmede elk naar vermogen zijn voordeel doet,
Dat vermogen is bij elk verschillend. De wader begint
oud te worden; een der zoons heeft een geringe mate
van opgewektheid; een tweede meer aanleg voor muziek
dan voor het handelsvak; ook moeder en dochters staan
niet gelijk; eene der dochters is aangetast door tering,
een tweede mag niet te veel van haar oogen vergen. Het
is er dan ook ver van af, dat in al de vertrekken van dat
huis dezelfde uitkomsten worden verkregen of eenzelfde
mate van tevredenheid bestaat. In een dies vertrekken
hoort men zelfs bittere klachten. Men weet daar nauwlijks ,
hoe aan den kost te komen. Maar het is niet het vertrek
waar men klaagt, waar men krank is of gebrek lijdt,
dat ik op zekeren dag binnentreed. Het vertrek, dat ik
binnentreed is, integendeel, juist van een lid der familie ,
dat voorspoed heeft gehad. Tot mijn voldoening verneem
ik van dien gelukkige, die zich, met het oog in zijne
boeken, de handen wrijft van tevredenheid, dat hij er
geheel boven op is gekomen, sedert alien in dat huis de
weldaad van yrijheid, van vrije konkurrentie genieten.
Het gesprek wordt tot twee keer toe onderbroken. Fens
door het geluid van een muziekinstrument uit de kamer
links. Dat is, merkt de gelukkige in het voorbijgaan op ,
dat is mijn broeder, die niet al Le beste zaken maakt en
gaarne viool speelt. De tweede reis wordt het gesprek
onderbroken door een drogen kuch uit de kamer rechts.
Dat is mijn zuster, beet, het nu, die heeft de tering.
Die gelukkige is geen hardvochtig mensch; in vele opzichten menschlievend. Van tijd tot tijd biedt hij zijn
muzikalen broeder een entreekaart aan voor een koncert
in Volksvlijt, en er is lets roerends in de trouw, waarmede
hij zijn kranke zuster van bloemen en versnaperingen
voorziet. Het is over het algemeen een lief gezin. Zij
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brengen den avond dikwerf met elkander in gezelligheid
door. Ik vergat u te zeggen, dat de vader en de zoons
protestantsch, de moeder en de dochters katholiek zijn.
Onlangs woonde ik een dier gezellige familie-bijeenkomsten
bij en gaf er mijn blijde verwondering over te kennen,
dat uit het verschil in godsdienst nooit botsing ontstond.
De vader helderde het op door, met een glans van vergenoegen op het gelaat, mede te deelen: tusschen ons
heerscht volkomen verdraagzaamheid, want wij hebben
afgesproken, dat wij nooit in elkanders tegenwoordigheid
eenig godsdienstig onderwerp zullen aanroeren. — Maar,
zei ik schoorvoetend: als nu een gemeenschappelijke smart
u trof, als ziekte, als de dood uwe woning binnentrad.
Spreek u niet van zulke akelige dingen, hernam de vader;
ziet gij, wij kunnen te zamen kaartspelen, te zamen kenvelen, te zamen drinken en eten, maar viel ik in,
samen nederknielen, samen bidden? Neen, besloot de
vader, ziet gij , dat is nu ter wille der verdraagzaamheid;
zoo blijven wij de beste vrienden.
De beste vrienden! Het is maar, wat men voor het best
houdt ; het is maar de vraag, waar een menschelijk gemoed
het mede stellen kan.
Mijne vrienden, ik heb u een huisgezin geschilderd, dat
die uitnemende goederen Vrijheid en Verdraagzaamheid
bezit, en daarmede al het geluk dat deze uitnemende
goederen kunnen waarborgen. Dat gezin heeft mij enkel
gediend tot voorbeeld. Dat gezin is in het klein, wat de
maatschappij is in het groot, als zij naar de liberale beginselen is ingericht. Ziedaar nu een samenleving. Ziedaar
nu een manier van het samenleven der menschen in te
richten. Hoe bevalt u dat gezin? Als gij mij zegt, dat
honderd en misschien duizend gezinnen zich overgelukkig
zouden mogen achten, wanneer zij op het beschreven
gezin geleken, zal ik u zeker niet tegenspreken. In het
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gezin, dat ik schilderde , heerscht werkzaamheid , heerscht
rechtmatige wedijver,, heerscht menschlievendheid; in dat
gezin wordt niet gevochten niet gescholden , niet gekrakeeld. Elk gaat zijn weg , behartigt zijn belang, en smaakt
genoegen in die samenkomsten met de andere leden,
waarvan de volkomen alledaagschheid alle oneenigheid
verre houdt.
Welk een voorbeeldig huisgezin en welk een maatschappij,
die naar het voorbeeld van dit huisgezin is ingericht !
Maar gij zegt reeds met mij ik kan wel jets hoogers , ik
kan wel jets innigers en warmers beseffen en mij voorstellen. Liever dan de vrijheid en de verdraagzaamheid
als de zuilen waarop de samenleving rust, is mij het
gemeenschapsgevoel als de dampkring waarin de samenleving ademt. In het gezin dat ik u beschreef, is alles
uitnemend, zoolang wij dat gezin beschouwen als een
naast elkander leven van op zichzelfstaande personen ,
die voor alle dingen begeeren , elk in zijn bijzonder streven
Hoch door iemand belemmerd te worden, noch zelf iemand
te belemmeren , en de onderlinge betrekking, voor zoover
zij nog aanwezig kan zijn , op zulk een wijze te regelen,
dat men van elkander zoo weinig mogelijk overlast en
zooveel mogelijk genoegen ondervindt. Maar dit alles
schijnt mij zoo koud ; schijnt mij een toestand, dien ik
alleen bij gebrek aan beter kan aanvaarden ; dien ik alleen
aanvaarden kan , wanneer het , na tallooze proefnemingen,
eindelijk zonneklaar en onwederlegbaar gebleken is, dat
wij niets menschelijkers kunnen verkrijgen. Als de verstandigen gelijk hebben , als wij menschen gedoemd zijn,
tot aan het einde der eeuwen die onvriendelijke , ongezellige , naar zich toerekenende en toehalende wezens te
blijven, die wij helaas ! te dikwerf zijn ; als er dus niets
beters op is, dan dat men ons , als elkander schoppende
paarden in een stal , met boomen uit elkander houdt,
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terwijl men tot ons zegt: ziedaar, nu heeft elk uwer zijn
eigen gebied, zijn eigen renbaan, zijn eigen doelwit en
niets behoeft u te verhinderen, over de omheining van
uw persoonlijk bestaan, in alle menschlievendheid uwe
aalmoezen den buurman toe te werpen ; als wij inderdaad
daartoe gedoemd zijn en tot niets beters bestemd of geschikt, ja mijne vrienden, dan zullen wij er ons wel bij
moeten nederleggen, en in Gods naam in dit onvermijdelijke moeten berusten.
Maar ik meen niet wat ik zeg. Ik weiger op dit gebied
jets als onvermijdelijk aan te nemen. Ik weiger te gelooven, dat de menschelijkheid hare noodlottige grenzen
heeft. Dat tot een mensch, die in alle eenvoudigheid belijdt: ik wil hartelijkheid overal en altoos; dat tot zulk
een mensch eenige macht in hemel of op aarde met vrucht
zou kunnen zeggen: Gij moogt haar willen tot dit of dat
punt, maar verder niet; tot een vreedzaam naast elkander
leven is uwe maatschappij geschikt; maar een waarachtig
en hartelijk samenleven van alle standen is een droom,
en droomen in een wereld vol dringende nooden en vragen
is kinderachtig; — dat eenige macht dit met vrucht zou
kunnen zeggen, ik kan het niet gelooven, en wie gelooft
dat eigenlijk? Hartelijk samenleven zal een droom zijn!
Altijd dat ellendige woord Droom, dat men ons naar het
hoofd werpt, waarmede men ons afscheept.
Ik wil u eens een droom vertellen. Het was de droom
van een engelachtig kind, maar daarom nog niet een
kinderachtige droom. Gij zult zien wat een droom vermag.
Er was eens een meisje van zeventien jaar, een kind,
gelijk men zegt, uit het yolk. Zij was, — want dat komt
nog voor, — volkomen onschuldig. Fen rijke, lichtzinnige
jonge man leert haar kennen en weet haar een liefde in
te boezemen, zoo oprecht en diep als slechts een rein
gemoed gevoelen kan. Voor hem is de betrekking tot dat
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meisje slechts een spel. Voor haar, ernst, het leven zelf;
en het komt geen oogenblik bij haar op, dat deze hunne
liefde tot iets anders zou kunnen leiden, dan tot een huwelijk
en wel tot het gelukkigste huwelijk, dat er ooit geweest
zal zijn. Al wat zij tot hem zegt, gaat van die natuurlijke
onderstelling nit. Als de jonge man nit een andere onderstelling spreekt, bespeurt zij het niet eens. Het is voor
haar gevoel eenvoudig onmogelijk, dat hij haar op een
andere wijze zou liefhebben, dan waarop zij hem liefheeft.
Maar op een schoonen dag komt er een wereldwijze tot
het jonge meisje en zegt tot haar: een huwelijk van u
met hem! met dien rijken jongen man, waar denkt gij
aan, dat is een droom. Zij begrijpt niet wat hij bedoelt,
zij blijft dien droom voortdroomen, zij blijft liefhebben
en gelooven; zij blijft trouw en rein; door haar trouw
maakt zij dien lichtzinnige trouw, door haar ernst, maakt
zij den wufte vol eerbied voor een waar gevoel. En na
eenigen tijd wordt haar droom verwezenlijkt, het huwelijk
gesloten, en voor het lieve onschuldige kind was de droom
in werkelijkheid overgegaan, zonder dat zij iets bemerkte
van het onderscheid tusschen beide.
Goethe zeide: Die Italie goed heeft gezien, kan nooit
volkomen ongelukkig zijn. Wie het land eener reine verbeelding heeft gezien, zeg ik op mijn beurt, kan evenmin
()oil volkomen ongelukkig zijn.
Er zijn twee soorten van droomen. Er zijn schimmen
van ledige of benevelde hersenen. Weg daarmede. Er zijn
voorstellingen, waarin een edel gemoedsleven zich noodwendig vertolkt en waardoor het de gedaante der wereld
verandert. Het is op zulke voorstellingen; het is op de
overtuiging, dat zulke voorstellingen nooit ontbreken
zullen, dat zij altijd meer gelouterd zullen worden; dat
de mannen van wetenschap en ervaring altijd meer aan
die voorstellingen de aandacht zullen schenken, om, wat
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alleen zij doen kunnen, die voorstellingen te louteren en
om te zetten in nieuwe maatschappelijke vormen, bruikbaar voor de samenleving, het is daarop, dat geheel onze
verwachting voor de toekomst rust.
Staat- en staathuishoudkundigen hebben daarbij hunne
eigen roeping. Wij die al tegader tegenover deze geleerden het yolk der ongeleerden, der niet deskundigen Zijn,
wij, gij zoowel als ik, wij hebben onze roeping. En de onze
is schoon genoeg, wanneer wij ons zorgvuldig onthouden
van te spreken over dingen, waarvan wij geen verstand
hebben: wanneer wij schuwen de lichtzinnigheid, die met
onbekookte en onbewezen leerstellingen een paradijs op
aarde waant te tooveren, en er ons toe bepalen uitsluitend,
maar dan ook met klem, te zeggen, wat de menschelijkheid in ons zegt, wat het gemoed in ons eischt. Als wij
belijden, dat het ons akelig koel dunkt, te dwepen met
een vrijheid, die voor de meesten immers een ware bespotting is, nu zij aan den wedstrijd moeten deelnemen
met kansen, die geen kansen zijn; als wij belijden, dat
het ons tegen de borst is, te dwepen met een verdraagzaamheid, die voor goed het hart aftrekt van alle dieper
liggende eenheid: van eenheid tusschen menschen en
menschen in nog iets meer dan het allernoodigste, als
wij er voor uitkomen, dat het ons hart zou bevredigen,
zoo wij op den langen weg der maatschappelijke ontwikkeling Vrijheid en Verdraagzaamheid zagen veranderen
van eindpalen in mijlpalen, mijlpalen, van waar wij het
oog weder richten naar verder en beter, namelijk, naar
gemeenschapsgevoel en eenheid, dan zeggen wij niet meer,
dan wij waar kunnen maken, en spreken wij tevens een
waarheid uit, die gij socialisme of anders moogt doopen, —
namen raken mij niet, — als het slechts blijkt, dat die
waarheid ons een schrede voorwaarts brengt.
Vergunt mij nog eene opmerking.
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Een schrede voorwaarts! Een schrede! Een schrede
slechts! Wat klinkt het teleurstellend! Doortastende algeheele verandering! Wat klinkt dat schoon en bezielend
voor alien, die kracht en lust in zich gevoelen, om binnen
een niet al te langen tijd, misschien wel plotseling, den
hemel op aarde te brengen. Een waarheid uitspreken !
Een waarheid! Een waarheid slechts! Waarom zoo bescheiden? Geef de, geef de voile waarheid, de waarheid
die eens voor altijd zich op aarde kan vestigen en louter
hell sticht. Spreker, toon hooger moed, krachtiger verzekerdheid, en vuriger geestdrift zal uw deei zijn!
Mijne vrienden! Vergeet niet dit eerie! De spreker, dien
het Bestuur heeft uitgenoodigd, heden tot u het woord te
voeren, is niet meer jong; dichter bij de zestig dan bij
de vijftig. Jongeren mogen bij u onstuimiger geestdrift
wekken, hij die het einde ziet naderen, kan niet anders
dan dagelijks meer het tijdelijke, het voorloopige, het
gedeeltelijke en betrekkelijke gevoelen van al wat wij
voorstaan of ondernemen. Wij hebben, — wij beseffen
het, — hier geen blijvende stad; wij werken niet voor de
eeuwigheid, zelfs niet voor de eeuwen. Het volmaakte is
niet weggelegd voor den eindigen mensch. Gelukkig, wie
in dit korte leven een schrede voorwaarts gaat en doet
gaan. Wat wij doen, zal en moet door later komenden
overtroffen, in de schaduw gesteld worden. Maar is dit
een reden, om den moed te verliezen, om niet met blijdschap werkzaam te zijn? Ook wat slechts voor een tijd
is, kan groote waarde hebben, en al onze belangstelling
verdienen. Ik beroep mij op de werklieden in ons midden,
die wel eens een huis hebben gebouwd. Het huis staat er;
het dak is er op; nu de vlag in top geheschen en haar
vroolijk wapperen getuigt van de blijdschap, die bij de
voltooiing van dat huis ons vervult. Staat dat huis dan
daar voor eeuwen? Zal het, thans zoo nieuw en hecht,
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niet eens een bouwval en voor afbraak verkocht worden?
Zullen die muren niet vroeg of laat instorten? Ongetwijfeld, maar het is ons genoeg, dat vooraf die muren eenige
geslachten met hun lief en leed zullen hebben geherbergd
en tegen weer en wind zullen hebben beveiligd. Zoo is het
met elke nieuwe inrichting der maatschappij, waaraan wij
arbeiden, hetzij met ons verstand, hetzij met ons gemoed.
De vergankelijke bouwt niet het onvergankelijke, de beperkte mensch sticht niets van volstrekte waarde. Wij,
kinderen van voorgeslachten, die gedwaald hebben, wij zullen dwalen op onze beurt. Maar wij zegenen de geheimzinnige kracht, die in ons werkt als zij den mensch
in staat stelt een wooed te spreken, een daad te doen
voor en op zijn tijd.
Ik ben omtrent het lot mijner woorden niet ongerust,
want, om uwe toejuiching niet verlegen, twijfel ik niet
aan den weerklank in uw hart. Wat kan verheffender
zijn dan een maatschappij die gemeenschapsgevoel in haar
wetboek schrijft. Fen wetboek is niet de uitdrukking van
hetgeen is , maar van hetgeen de besten begeeren. Monogamie, het huwelijk met slechts eene vrouw, schrijven
wij in ons wetboek, ofschoon de werkelijkheid een zoo
uitsluitende liefde en trouw uiterst zelden te zien geeft.
Maar monogamie is het doel, dat wij toonen te willen.
Eivenzoo, in volmaakt denzelfden zin, wenschen wij gemeenschapsgevoel in ons wetboek te schrijven, en erkennen geen inrichting, geen wetgeving, geen oplossing van
eenige moeilijkheid, ja geen enkel oordeel, geen enkele
handeling voor den mensch waardig, als daarbij tegen
het gemeenschapsgevoel gezondigd wordt. Elke andere
politiek is de politiek der zelfzucht. Indien deze verklaring
geen weerklank vindt, zou ik mij niet alleen in het hart
van het nederlandsche yolk hebben vergist, ik zou mij
hebben vergist in het menschelijk hart.
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Immers de ongelijkheid der lotsbedeeling, de verwijdering tusschen menschen en menschen schreit ten hemel.
Om dezen kreet niet te hooren, had men ons anders moeten
opvoeden. Wij hebben als kinderen leeren opzeggen: Ik
ben een kind van God bemind en tot geluk geschapen.
Was dat misschien een spotlied? Later heeft men ook
ons gezegd, wat reeds eeuwen na eeuwen was herhaald:
Al de haren uws hoofds zijn geteld. Ik kan dat woord
niet vergeten, en moet tot dat geheimzinnnig wezen, dat
men den schepper van hemel en aarde noemt, zeggen:
schepper, wader ! welk een woord! Rood geschreide oogen !
Lippen, verstomd, omdat het klagen toch niet helpt.
Nergens ontferming of hoop! Teleurstelling, ontbering,
wegkwijnen in een vreugdeloos bestaan, is immers het
lot van duizenden in die menschheid, waarvan een uwer
gezanten ons heeft gezegd, dat gij in haar midden de
haven telt, hoofd voor hoofd!
Zulk spreken is vruchteloos, ik weet het. Maar wat het
niet is, wat niet vruchteloos behoeft te zijn, is een beroep
op de menschelijkheid in onzen boezem. Die brood,
kleeding, kennis en genot hebben, vraag ik met nadruk, —
en met beschaamdheid op eigen wangen kan ons
bestaan, het bestaan van ons, gegoeden en fatsoenlijken,
niet een ander bestaan worden? Zijn wij gedoemd, het
tot niets beters, niets hartverheffenders te brengen dan
tot een meer of min goedhartig egolsme, met aalmoezen,
die ons niet verarmen, zich het recht koopende, in het
meer of min ordentelijke het er van te nemen en in alle
genoegelijkheid te leven? Is dat het laatste woord van
onze beschaving? Van achttien eeuwen kristendom! Van
harmonie en poezie, reeds bij stroomen en telkens weder
door ons ingedronken!
Het kan niet zijn. Het menschelijk gemoed neemt de
roerende stoutheid van de oude godenmythen voor zijn
24
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rekening. Te lang is het tellen gelaten aan geheimzinnige
wezens, die niet antwoorden van hunne daden. Tellen
wij inmiddels, tellen wij de nooden, de wonden; tellen
wij de oogen, die nooit schitteren zullen, maar zoeken op
aarde naar een spoor van Gerechtigheid! De God, die de
haren des hoofds telt, woont in de Borst van den edele,
Dat hij zich toone!

JONGERE TIJDGENOOTEN.

Brieven van Cd. Busken Huet, uitgegeven door zijue vrouw en zijn zoon.
Eerste deel (1847-1876). Haarlem, H. D. Tjeenk Willink , 1890.

Al geven deze Brieven ons Been licht omtrent de vraag,
of in Huets opgaande linien personen met elkander getrouwd zijn geweest, die voile neef en nicht waren; al
laten zij ons in voikomen onkunde omtrent zijn leefregel
en andere soortgeiijke wetenswaardige bijzonderheden,
niettemin zijn deze Brieven belangrijk. Ik weet, dat de
Geschiedenis der Letterkunde Of niet, Of exacte wetenschap
zal zijn; ik neem aan op gezag van hen, die het weten
moeten, dat tusschen elken lichaamstoestand en elke
aandoening der ziel een aanwijsbaar verband bestaat en
ik verheug mij ten zeerste in het voorloopig nog niet uitstervend getal kweekelingen der geneeskundige faculteit,
voortaan alien met hunne medische kennis cijnsbaar aan
de geschiedenis der letterkunde, voor welk mij dierbaar
studievak dientengevolge de schoonste toekomst is weggelegd. Maar ik mis helaas! de onmisbare opleiding om
partij te trekken van hunne voorlichting, en vraag dus
verlof mijn ouden weg te gaan. een weinig lezen, een
weinig nadenken, combineeren, fantaseeren, meer niet.

I.
Ach! nu is hij wel waarlijk dood! Nu behoort hij tot
het verleden! Ik had hem nog niet begraven. Ik leefde
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nog met hem voort; zag nog zijn dreigend en vriendelijk
aanschijn; hoorde nog het pectorale en pastorale in zijn
stem; hoorde nog zijn zwijgen.
Eel" indruk is bij mij altijd dieper geweest dan eenige
andere: Huet meende het zoo ernstig met zijn yolk en had
zooveel met zijn yolk te stellen. Hij wilde voor Nederland
vooruitgang en verheffing. Zij die met hun yolk overhoop
liggen, hebben het gewoonlijk al te hartstochtelijk lief.
Op een vrouw afgeven, is nog een wijze van haar te
beminnen.
Het is wel gebleken, dat hij Nederland liefhad, toen
hij, ten aanzien van een hem nog onbekend Indie, een
geheel andere houding aannam, dan die hij in ons midden
had aangenomen. Aan Indie was hij terstond bereid, de
rust te gunnen, waarin hij ons, zijne landgenooten maar
zelden gelaten had. Het jongere geslacht weet of vermoedt
nauwelijks, hoe op zekeren morgen vriend en vijand
verbaasd stonden, toen het ruchtbaar werd, dat Busk en
Huet, wiens naam een was met hervorming, naar Indie
was getogen onder de vleugelen eener behoudende koloniale
politiek, die de stoutste verbeelding zich niet met vleugelen
kon voorstellen. Minder dichterlijk uitgedrukt: Huet had
den overtocht gemaakt voor het veergeld dat Minister
Hasselman hem had verstrekt. Van dezen uiterst konservatieven Minister had Huet de opdracht aangenomen,
om, zooals het geloof ik heette, de Indische drukpers te
breidelen.
« Ik zou denken, schrijft Huet ergens, dat onze lieve
Heer mij heeft toegerust met een zeer bijzonder talent om
mij vijanden te maken! »
De Java-Bode van 6 April 1869 bracht reeds Huets
authentieke verklaring van zijn opzienbarend gedrag. Maar
wie las ten onzent zijn Java-Bode? Zeker niet het groote
publiek, dat hem hard viel. Het is zeer te waardeeren,
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dat het opstel als aanhangsel in dezen Bundel is herdrukt.
Ziehier eenige zinsneden, waarop het aankomt. Zij zijn
afdoende en teleurstellend, al naar men het nemen wil :
,<(Men heeft) gevraagd, hoe het mogelijk was, dat, zonder hetzij (mijne) 1)
onkerkelijke gevoelens hetzij (mijne) kritische rigting in het letterkundige
te verloochenen, ik mij openlijk aan de zijde des hehouds Londe scharen
Dit alleen (weet ik) dat onze koloniale politiek het regelmatig gevormd produkt
is van al (mijn) vroeger lezen en nadenken.... Hoe nu? Geboren en opgevoed
in een zamenstel van begrippen, die gij voor even onfeillmar als algemeen
geldend hieldt, zijt gij van lieverlede tot het inzigt gekomen, dat zelfs de
verhevenste daaronder slechts een betrekkelijk karakter bezitten: dat geen
daarvan op eerie meer menschelijke afkomst bogen kan dat uwe geheele
Gij weet, dat de kwestie des
theologie teruggekaatste anthropologie is
een kwestie is van ras en klimaat; dat de volken verdeeld begeloofs
maar wier
hooren te worden in groepen, die elk haar eigen aard, niet
aanleg en bevattelijkheid ook overal hare eigenaardige brazen hebben
Zijt gij verdrietig, omdat U het bezit van elke volstrekte waarheid ontzegd
hetwelk
is? .... Mogelijk zal na U te eeniger tijd een geslacht verrijzen,
bevoegd is verder te gaan dan gij, gevestigde instellingen omver te haler
en betere daarvoor in de plants te bouwen. Doch wat U betreft, gij mist het
regt en de roeping daartoe. Uw katechismus luidt eerbiediging van het
historisch gewordene
Ziedaar de drijfveer (van mijn) staatkundige denl y,Nijze in het algemeen en van (mijn) koloniale politiek in het bijzonder. Indwn (ik) het gevoelen
voorsta, dat Indio op zijn Indisch geregeerd behoort te worden, is de reden
daarvan niet, dat ik den bestaanden toestand hier te mande als een ideaal
(beschouw), maar als vergelijkenderwijs den besten van al de toestanden,
waartusschen men mij de kens laat Geenszins is zij. dat (ik) niet (wil)
hooren van een modern principe van koloniaal beheer, ninar dat (ik) mijne
zienswijze voor moderner (houd) clan eenige andere.,

De korte zin der Lange cede schijnt mij deze :
Het scepticisme is de allermodernste wijsheid ;
de politiek van koloniaal behoud is de ware politiek
van het scepticisme ;
atqui ergo is de politiek van koloniaal behoud het
modernst principe van koloniaal beheer.
« Zeg mij eens in vertrouwen : hoe staal het met uw
hoofd » , schreef Huet eens aan zijn vriend Quack. « Le
1) Ik verander bier en later het meervoud, dat in een dagblad paste, in
het enkelvoud.
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rationalisme en morale » , schreef hij, juist twintig jaar
voor het opstel in den Java-Bode, « est aussi faux qu'en
histoire ». In rond Hollandsch is immers een rationalist
« en morale » hij die een menschelijk gevoel wegredeneert.
Ik ben een sceptikus; dus laat ik in Indie alles bij het
oude: deze logika, gelijk Huet zelf had kunnen spreken,
«ontsnapt» mij.
Ik weet met volstrekte zekerheid, dat Indiê op geenerlei
manier gelukkiger kan worden gemaakt dan het is, daarom
ben ik behoudend. Dat redeneert. Maar hoe geraakt een
sceptikus aan een volstrekte zekerheid? Hierop komt dus
alles neder : ik weet niet, of ik Indiê gelukkiger kan maken,
ik zal het daarom ook maar niet beproeven.
Het is jammer, dat Huet Potgieters Jan Salie nooit had
gelezen.
Wanneer zijne dierbaren daar ginds , in dat heete klimaat,
eens ernstig krank waren geworden, en Dr. Toussaint,
dien hij placht to raadplegen, de eigen apostrofen van den
Java-Bode overnemende, gezegd had : « Hoe nu, voortreffelijke Thrasybulus? Geboren en opgevoed in een
samenstel van begrippen, die gij voor even onfeilbaar als
algemeen geldend hieldt, zijt gij van lieverlede tot het
inzicht gekomen, dat Been daarvan op een meer dan
menschelijke afkomst bogen kan , dat alles aan of in u,
dus ook een ziekte, het gewrocht is van invloeden, wier
wording zich in het schemerlicht van een eeuwenheugenden
dageraad verliest, en gij verlangt van mij , dat ik het zotte
beroep van geneesheer zal oefenen, dat ik een anderen
katechismus zal volgen dan: Eerbiediging van het historisch gewordene! »
Ik zie van hier Huets sombere oogen en hoor hem
zeggen : Vriend ! vooreerst, spreek beter Nederlandsch. «Een
wording die zich verliest » is nauwelijks vertaald Fransch,
en een « wording die zich verliest in het schemerlicht van

JONGERE TIJDGENOOTEN.

375

een eeuwenheugenden dageraad», une origine se perdant
dans une aurore qui garde le souvenir des siecles, behoeft slechts in het Fransch vertaald te worden, om ieder
voelbaar te maken, met welk hopeloos brabbelen mijne
voormalige landgenooten zich tevreden plegen te stellen.
Maar de duivel hale mij met uw filosolle! Doe wat gij
kunt! Waartoe hebt gij gestudeerd? Genees mijn vrouw
en mijn kind!
Het aannemen van Hasselmans opdracht is een groote
fout geweest. Men ziet nu evenwel, waar de fout heeft
gelegen. Huet heeft zich niet laten omkoopen door een
Excellentie, maar door het Rationalisme, dat juist den
verstandigsten gedurig parten speelt. Had hij dan zijn
scherpzinnigheid en zijn goed hart ontvangen, om, bij het
aantreffen van een deerlijk gewonde en beroofde, den barmhartigen Samaritaan zijner katechisatiekamer te vergeten,
en zich filosofisch te bepalen tot het bijschrijven van de
statistiek der aanrandingen op groote wegen? Was het
dan de moeite waard, Huets geest te bezitten, om het
gemeen na te bauwen, dat het scepticisme een goed
mensch op non-activiteit stelt ; dat als de Rede (hoofdletter,
s.v.p. !) niet meer drijft, elke goede drijfkracht zoek is ?
Er is een oud en geestig verhaal: Mijn vaderlijke vriend,
ik zou wel willen trouwen.
Trouw! — Maar ik ben
hang, dat ik er spoedig spijt van heb. Trouw dan
niet! — Maar alleen blijven is zoo eenzaam. — Trouw
dan! — Maar als mijn vrouw mij eens fopte. — Trouw
dan niet! En zoo ging het geruimen tijd voort, totdat de
vaderlijke vriend antwoordde: Jonge man, gij zijt niet
verliefd.
Wat zal een verstandig man ooit tot eenig handelen
doen besluiten als hij niet verliefd is; als hij niet brandt
van verlangen, voor een ander naar zijn beste weten iets
en veel te zijn, als er tegenover het Non Possumus eener

376

JONGERE TIJDGENOOTEN.

noodwendig altoos aarzelende rede, niet een blij Possumus is der kunstenaarsziel die zelfs tot hare bespotters
vroolijk spreekt: lacht maar! morgen zijt ook gij in mijn
Paradijs! Handelen , niet nadat, maar enkel omdat men
weet en heeft nagedacht, is ongerijmd. Wanneer kan of
mag het oogenblik gekomen zijn, waarop een verstandig
mensch met gerust geweten de rekening-courant van het
Voor en Tegen afsluit en het saldo aan een der beide
zijden plaatst? Is er dan zeker en stellig geen enkel Voor,
geen enkel Tegen meer?
Hij die beweert alleen als denker te handelen, is geen
denker. Handelen is altoos «a leap in the dark », niet
gerechtvaardigd dan als vrucht van dat «divinum quid »
waarvan de Germaansche vrouwen bij Tacitus immers
niet het monopolie hadden ; van dat heilig durven, kind
der liefde, dat het Kristendom onder den naam van geloof
heeft verheerlijkt.
Niemand heeft dit beter geweten dan Huet of zoo uitgedrukt als hij het heeft gedaan in kanseiredenen en novellen. Moest hij het verloochenen omdat hij de heilige
Sakramenten niet meer bedienen, het Credo in de gemeente
niet meer voorlezen kon? Er is toch niet een noodwendig
verband tusschen deze kerkelijke handelingen en de erkenning van dien hoogeren standaard van ethisch leven. Het
is bij hem een zonsverduistering geweest. Wat in lichter
en warmer dagen ook Huet heeft verkondigd, was het
spellen van de taal, die eens de menschheid zal spreken.
Want haar ziel, door allerlei, vooral ongeloovig, dogmatisme verjaagd, zal in haar borst wederkeeren en met
haar een verlangen naar genezing, onderwijzing, allerlei
weldadig te gemoet komen aan al wat honger heeft in
elken zin; een verlangen, dat haar dan met verwondering
zal doer aanstaren onze amendementen, ons altijd half
rijp beraad, onze principieele bezwaren, gewichtige be-

JONGERE TIJDGENOOTEN.

377

denkingen , sceptische weifelingen , eerbiedbetuigingen voor
het historisch gewordene, of hoe zij verder heeten mogen,
al die overblijfselen uit een voorwereld , uit de Redeperiode,
toen de menschen het koud hadden, omdat de vrees onder
hen woonde, vrees voor de altoos revolutionnaire liefde,
die kunstenares die schept en omschept. Maar tegen zijn
vertrek naar Indie was Huet over deze dingen niet goed
te spreken. Hij ging weg, in zijn toorn ons zijn Lidewijde
toewerpende.
Wat was er in waarheid veranderd? Wat maakte hem
van hervormend behoudend? Was dat eerbiedigen van
het historisch gewordene alleen goed voor Indie en niet
ook voor het Land van Rembrandt waarin toch evenmin
alles uit de lucht was gevallen? Of kende hij misschien
vroeger dat verheven beginsel nog niet? Was hem eerst
in 1868 de openbaring te beurt gevallen, dat «de kwestie
des geloofs een kwestie is van gemoed en temperament,
van ras en klimaat?» Maar wie is dupe van dit wijsgeerig geteem? Men heeft niet het gevoel van zijn theorie ;
men heeft de theorie van zijn gevoel. Ik ben in Nederland revolutionnair geweest ik ben nu in Indie behoudend,
wilde eenvoudig zeggen: vroeger flikkerde iets daar van
binnen, maar het is uitgegaan.
II.
Verscheidene jaren, namelijk van '51 tot '62, is Huet
met ijver en liefde in Haarlem werkzaam geweest als
Walsch predikant. Huet was predikant met hart en ziel,
Kristen uit voile overtuiging. Wat dit laatste betreft, zie
hier een brief aan « zijn besten en getrouwen vriend »,
Dr. J. C. van Deventer, weldra man zijner zuster. Sprekende van den auteur van Groen en Rijp, dus van zichzelf, zegt hij :
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Hij was een weldenkend man, maar een christen was hij niet.
Wacht U in 's hemels naam van te denken, dat het een sofisme is, ten
uwen behoeve verzonnen : de laagheid zou al te groot zijn. Neen, hoezeer ik voor mijzelven ook nog voor de praktijk moge terugdeinzen, in
theorie ben ik van gedachten veranderd, sedert Paulus mij leerde (2 Cor. V)
het er voor te houden, dat, zoo iemand in Christus is, hij een nieuw
schepsel is geworden, dat Nathanaels 1) nauwgezetheid niet anders was
dan gebrek aan geloof, gebrek aan vertrouwen in de herscheppende
en hartvernieuwende kracht des Evangelies. ,A1 waren hunne zonden
rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw», ziedaar een
belofte des Hemels, waar de student nog niet van doordrongen was en
waar de Haarlemsche leeraar zich meer en meer van tracht te doordringen. Geen menschelijke drogredenen, geen vertrouwen op den hellzamen invloed der maatschappij, geen vjeune homme qui se range»,
geen George Sandsche of Victor Hugosche ,,rehabilitation par l'amour»,
maar een paulinisch : «Heer, wat wilt gij dat ik doen zal `?» maar een
petrinisch : «Heer, tot wien zouden wij heengaan ? Gij hebt woorden des
eeuwigen levens !» maar een Johanneisch : iemand gezondigd
heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den
Regtvaardige.,,

Wie van onvervalschte Geschiedenis houdt, zal in
het oor knoopen, dat in 1853 deze taal geteekend was
Cd. Busken Huet. Als deze taal was gehuicheld, wij zeggen het Huet zelf na: K< de laagheid zou al te groot zijn.»
Een paar bladzijden verder laat hij erop volgen:
«Wat heb ik in de laatste jaren gewonnen of kunnen winnen,
zoo het niet mijn christendom is, mijne zielsovertuiging dat er maar
een weg is, die het leven tot een waarachtig leven maakt, de weg tot
Christus. Neen, ik verlang noch eisch, dat gij mijn geloofsvormen zult
omhelzen : ik ben helaas veel te veel theologant en veel te weinig
christen, en kan noch wil U ten voorbeeld verstrekken. Maar ootmoedig
zijn, en ons vroeger leven veroordeelen, en den verloren tijd betreuren,
en naar een betere toekomst haken, en dorsten naar geregtigheid, en
God om vergiffenis vragen, en de onschuld van Jezus Christus, den
Regtvaardige, door het geloof tot de onze maken, zie, dat kunnen
wij alien, ieder op zijn wijze, en naar de mate zijner behoeften .... En
daarom mijn schrijven niet verworpen of ter zijde gelegd, omdat wij het
hierin of daarin niet eens zijn : de given zijn verschillend, maar de geest
is een..

Met dezen zoo orthodox klinkenden brief moeten wij
volkomen ernst maken, wanneer wij Huets ontwikkelings1) Een van Huets vroegere pseudoniemen.
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gang willen begrijpen. Men kan het juiste gevoel en inzicht
niet genoeg prijzen, dat de uitgevers heeft doen besluiten,
soortgelijke stuk ken op te nemen, die, nu het nog tijd
is, het ontstaan kunnen beletten van een meer of min
legendairen Huet.
Huet was Kristen geworden door en in de uitoefening
van zijn kerkelijk ambt, natuurlijk niet in dien zin, dat
hij, zoo goed en zoo kwaad als het gaan wilde, geloovig
was geworden, omdat hij nu eons het Kristelijk geloof te
prediken had, maar in dien zin, dat zijn ambt hem
genoopt heeft tot gezetter en nauwgezetter bestudeering
van het Kristendom. Ziehier de ware psychologische volgorde: Zelfkennis doet hem een ernstige levenstaak begeeren; en het ernstig opnemen van zijn taak doet een
Kristelijke overtuiging in hem rijpen, waarvan de oprechtheid en innigheid niet in twijfel mag worden getrokken,
al was nooit hare vastheid groot, al is zij in het eind niet
bestand gebleken tegen vroeger reeds aanwezige krachten,
die hij door het aanvaarden der predikantsbetrekking
meer teruggedrongen dan overwonnen had:
,Je me bornerai é VOUS (lire, schrijft hij lull '49 aan Ds. L'Ange, le
passé en VOUS racontant lidelement ce que j'ai fait ce malheureux Mardi.
Apres metre acquitte lie commissions (font vous m'aviez charge, j'ai Re
chercher mon ami R. Notts aeons fait d'abord une courte promenade
pour nous rendre ensuite a tun petit cafe desert dans le -village melee
oft nous aeons joue quelques parties de hillard en huvant du genievre.
En Suisse 1) je m'etais entierement deshabitue de Tien Noire avant le
diner a cause des heures du repas et c'est ce qui fait qu'en ne buvant
ce jour-la guere plus que ce que je prenais kant kudiant sans aucun
inconvenient, j'ai bu trop et (t'abord sans m'en apercevoir moi-meme
et sans que It. se soil apercu de Tien .... Avant d'arriver a la chaussee
qui mere a Veld-en-Bosch, 2) j'ai voulu me reposer et je me suis assis
au bord du chemin pendant un bon quart d'heure; mais, sentant qu'a
chaque minute j'avais la tote plus legere„je me suis mis en route tant
1) Waar hij een tijdlang, eerst te Lausanne, daarna te Geneve, zijne theologische studies had voortgezet,
2) Buiten -van Ds. L'Ange.
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bien que mal jusqu'a ce que je suis arrive chez vous. Ne croyez pas
que je dise tout cela pour m'excuser ou pour expliquer la chose naturellement. Le rationalisme en morale est aussi faux qu'en histoire et je
sais fort bien que si j'avais voulu j'aurais pu et du ne pas boire trop,
et ceci se lie a cette autre chose que vous me demandez comment le
surlendemain d'une communion spontanee, dont vous aviez cru remarquer les impressions salutaires, j'ai pu me livrer a une intemperance
dont je connaissais les suites. Certes ce n'est pas par masque de franchise ou de veracite si je ne reponds pas directement a cette question ;
c'est que je ne me connais pas et ne me comprends pas moi-meme,
c'est qu'aujourd'hui je me crois penetre dune Write et que demain je
me plais a la renverser, a la taxer de prejuge, de convention humaine
ou sociale ; c'est que le dimanche me trouvant a l'eglise et appele
celebrer la mort de Jesus je suis interieurement persuade ne peut
y avoir de saint que pour celui-la seul qui s'immole volontairement par
amour pour la Write et la Saintete, — et que le lendemain, apres quelque conversation ban gle, quelques sottises debitees„je me demande s'il
ne vaut pas mieux etre materialiste et vivre au jour le jour je me
sens entrains souvent a considerer le materialisme comme la realite du
monde et la saintete comme sa poesie ; quoique une voix secrete me
dise de tenir ferme a cette poesie, et qu'un jour viendra oft je ne verrai
de realite qu'en elle. C'est aussi pour cela que malgre mon pen d'aptitude pour le je n'ai jamais voulu abandonner cette carriere
parceque je me sentais trop faible pour marcher seul sans etre force de
m'occuper du Christianisme et que d'ailleurs toute autre branche d'etude
me paraissait etre d'un vide desesperant et ne repondre a aucune question
vitale pour l'homme- .... Si je tithe de determiner au juste ce qui me
manque, je puss dire seulement que c'est la foi .... dans la realite de
mais pour cela
la vertu. La religion seule pent me la (-loaner
faut que la religion devienne pour moi principe et vie ..... it faut que
je marche avec Dieu .... Tons ces livres theologiques nourissent mon
scepticisme au lieu de le dompter L'idee d'avoir a dire des choses
positives a umm auditoire d'ordinaire tres-peu sceptique me fera du Bien
et me mettra dans des dispositions convenables. Aussi pour l'avenir,
j'attends tout du ministere. D'autres jeunes ministres s'effraient de
trouver trop de realite dans la vie pastorale pour moi, je m'en rejouirai
en la rencontrant cette realite

Dit is even ondubbelzinnig als leerzaam, en om de
belangrijkheid der aanhaling zal hare uitvoerigheid mij
waarschijnlijk vergeven worden.
Wij molten ons natuurlijk niet bepalen tot de aanwijzing
van de beminnelijke hoedanigheden, die in het schrijven
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doorstralen. Hoeveel openhartigheid en goede wil! Hij is
te zwak «pour marcher seul». Hij klemt zich vast aan
hooger leiding: «il faut que je marche avec Dieu!» Hij
begeert een maatschappelijke betrekking die hem — eer
en fortuin? neen, de belangwekkendste aller studien zal
doen vinden en daarmede de kracht ten goede. Bijna zegt
hij met Augustinus : «Felix culpa», bijna zegent hij zijn
misstap. Men kan in Been biechtstoel devoter neerknielen
om het geheele binnenste bloot te leggen, en de grijsaard,
wiens «bienveillance toute chretienne» en «serieuse douceur (woorden van Huet) deze vertrouwelijkheid uitlokten,
wint onze genegenheid en achting. Evenmin kunnen
wij anders dan in het voorbijgaan doen opmerken, hoe
samengesteld toch al het psychologische is. Een «petit
café desert dans le village », een In den dorstigen Kuil,
waarschijnlijk, met een krib er voor: menigeen zal thans
voor de verleiding van zulk een boerenherbergje den neus
ophalen, menigeen die misschien niet, onder welken vorm
dan ook, dat «il faut» kent, waarvan Huet spreekt: «il
faut que je marche avec Dieu ».
Er is een algemeener oogpunt, waaruit ik, ook en juist
ter verklaring van Huets verderen levensloop, de aangehaalde bladzijden heb toe te lichten. Wij molten er om
heen draaien zoo lang wij willen, ten slotte moet het
erkend worden: wij hebben hier ons Protestantisme op
zijn smalst. Een onwelwillend beoordeelaar zou hier kunnen aanteekenen : hoe men in de Protestantsche Kerk
herder en leeraar wordt! De herderstaf wordt hier aangevat, minder om de kudde te weiden, dan om den herder
in het rechte spoor te houden, zijn wankelenden tred te
steunen. Nieuwe Brieven van Groen of Thorbecke uit het
jaar '49 zouden iederen beoefenaar onzer Staatkundige
Geschiedenis met reden welkom zijn. Zij die werk maken
van onze innerlijke Geschiedenis, bezitten een dokument
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van ongemeene waarde in het beeld van dien jongen
theologant, ter zijde van den weg, in het lommerlooze
Baarn van '49, op een stoffigen Julidag neergezeten: die,
als hij morgen betreurt, wat hem heden is o-verkomen ,
tegen mOgelijke recidieven geen ander redmiddel weet dan
gedwongen bestudeering van het Kristendom, als gevolg
van de predikantsbetrekking, terwip elke andere studie
hem toeschijnt te zijn d'un vide desesperant ». Geschiktheid voor het leeraarsambt bezit hij weinig; het geloof,
het innig godsdienstig leven, ontbreekt hem. Maar er is
nu eens in zijn oog geen andere weg om een degelijk
mensch te worden, een man van karakter. Dat er nog
een maatschappij is; dat er maatschappelijke nooden zijn
waaraan jonge krachten zich kunnen wijden zonder te
moeten vervallen in eenig theologisch geharrewar, heeft
hij aan de Universiteit niet geleerd.
De sociale kwestie is bij ons nog niet boven den gezichtseinder! Er is een samenleving, er zijn duizenden, weinig
beter dan slaven; onterfden, ten prooi aan altijd grooter
verbastering, niet ontevreden misschien! maar dan
alleen omdat zij zelfs het besef van een menschwaardig
bestaan hebben verloren. Onze jonge man heeft er niet
van gehoord. Er zijn heeren en meesters die hun plicht
vergeten of verkrachten; fatsoenlijke, kerksche menschen,
op wier geweten niet brandt, dat zij in gemoedelijke zelfzucht toestanden helpen bestendigen of dulden, die alleen
daarom geen bloedigen opstand uitlokken, omdat de ontzenuwde kracht der lijders het betere niet meer aanschouwt.
Dit alles weet onze student in de theologie slechts van
hooren zeggen; ongeveer zooals men weet, dat de aarde
draait; het leeft niet in hem, het kwelt hem niet. Hij
kan zijn partij billard spelen en zijn bittertje drinken,
en als hij inkeert tot zichzelf en iets wil aangrijpen waarvoor het de moeite loont te leven, wil hij de prediker
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worden van een godsdienst dien hij nog niet kent, in een
taal, die zijn yolk niet verstaat. Als hij aan dat plan gevolg geeft, zal hij elken Zondag ten beste geven een
belangwekkend en stichtelijk vertoog, maar zonder veel
actualiteit; knapen en jonge meisjes eenige kennis bijbrengen van een Bijbel , welks forschheid en verpletterenden
ernst hij evenwel niet kan aandurven zonder hen ongeschikt te maken voor de bestaande maatschappelijke orde;
kranken en armen troosten met Bedeeling en voorts met
een voor hem zelf problematisch of althans raadselachtig
Hiernamaals; in zijn vrije uren een boek samenstellen
betreffende een Bijbel, waarvan hij het eerste deel met
eenige moeite, en het tweede deel met in geen geval
filologische kennis van het Grieksch in het oorspronkelijk
leest; en ten slotte een welverdiende rust genieten op
kosten van een Staat, in de hoofden van welks Excellentien en Hoogmogenden het niet opkomt, een onbezorgden ouderdom te verzekeren aan zijn metselaars en
timmerlieden.
Was dit een en ander nu waarlijk het hoogste en beste
waar een jonge man en een geest als Huet naar konden
staan? Het wijst immers op jets dat niet in orde was in
de voirming, die wij, studenten in de theologie van omstreeks '50, ons zelf hadden gegeven of van het theologisch
onderwijs hadden ontvangen. Velen onzer zaten destijds
neder « au bord du chemin pendant un bon quart
d'heure », het hoofd in de hand, een hoofd vol rare,
dansende, hortende, grijnzende, elkander belachende of
veroordeelende dingen, die met de Heilige Bediening
slechts een zeer verwijderde betrekking onderhielden. Het
glas van Huet was lang niet het gevaarlijkste , al, blijft
het getuigen tegen een beschavingstoestand, waarin een
kandidaat tot die Bediening, zonder zichzelf onmogelijk
te m.aken, de lippen kan zetten aan hetgeen duizenden
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vermoordt. Wij hadden alien te diep gezien in het een
of ander glas: in Spinoza, in Goethe, in Strauss, in de
Musset of Heine, in de Italiaansche Renaissance, in het
Humanisme van Duitschland, in het Empirisme van
Engeland, om de rechte broeders te zijn. Wij doolden
overal om, daar aan de Universiteit de eigenlijke en voile
opleiding tot dienaar der Kerk ontbrak. Men leidde ons
op tot theologen in miniatuur, niet tot herders en leeraars.
Wij leerden in nageaapte Ciceroniaansche vormen een
taal spreken van Semietischen oorsprong en kleur, met
wat Jafetisch vermengd, de taal ongeveer van Huets brief
aan Dr. van Deventer; wij leerden niet tot menschen van
onzen tijd onze taal spreken, uit een hart, doordrongen
van de behoeften onzer maatschappij. Wij vertoefden
onder visschers en tollenaars in Gallilea ; nooit werd onze
kollegekamer overgebracht naar de armste en gemeenste
volksbuurt onzer akademiestad. Wij leerden « de Handelingen rijmen met de Galaten » niet den schier alles
beheerschenden factor van de zinnelijke liefde in overeenstemming brengen met de hoogere roeping der maatschappij.
Israels schandmerken konden wij noemen in het Hebreeuwsch; Neerlands schandelijke toestanden noemde
niemand bij hun naam. Wij leerden, — Moll heb it nooit
gehoord, Kerkgeschiedenis en Dogmatiek en Pastoraal,
maar de groote en bezielende denkers en heiligen van
Katholicisme en Protestantisme bleven voor ons namen ;
geen vonk sprong over.
Het theologisch onderwijs had zich blijkbaar nooit de
vraag gesteld, wat het van ons maken wilde. Wat was
het doel? Te zorgen, dat wij aan het eind van onze
studien niet onaardig op de hoogte waren van een aantal
feiten en kwestien en aanvankelijk een zekere dogmatiek
hadden overgenomen van de vinding eens Hoogleeraars?
Of ons te bekwamen tot mannen, die leden van een
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bepaald kerkgenootschap den weg ten Hemel konden
wijzen? Voor het eerste doel was de theologische vorming
niet ontoereikend; voor het tweede doel ontbrak het Naar
aan alle gezag en vastheid. De beide doeleinden werden
eenigszins tegelijk nagestreefd , zoodat wij , ten halve
kritische theologen en ten halve een soort van apostelen,
iets van dezen aard te hooren kregen «Predikt den armen
zondaar het woord van God, maar poogt zelf in een
zeker aantal geschriften uit het begin onzer jaartelling
dat Godswoord op te sporen. Predikt Jezus als den eenigen
weg tot behoud, maar tracht door historische kritiek uit
te maken, of Jezus er geweest is, wie hij is geweest, en
wat hij heeft gezegd en gedaan. Tast het zedelijk kwaad
aan als zonde, maar beijvert u tevens, wijs te worden uit
de kwestie van den vrijen wil en het Determinisme. Bedient de Sakramenten , maar laat de Dogmengeschiedenis
u zeggen, wat er voor en tegen het zevental, voor en
tegen de opvatting van het Sakrament als opus operatum
te disputeeren valt. Spreekt 's Zondags de taal uwer
hartelijke overtuiging, maar knoopt alles vast aan een
woord , dat gij eerst uit zijn verband moet rukken, om
het als tekst te kunnen voorlezen, en daarna met grooten
exegetischen omhaal in het door u geschonden verband
herstelt! »
Huet en anderen voelden al spoedig veel van deze
tegenstrijdigheden, waarmede men in naam der zoogenaamde Vrije Studie onze jonge theologanten de wereld
inzond. Men onthield hun jeugd alle priesterlijke leiding
en wijding; men voedde ze op als jonge mannen van de
wereld, als aanstaande historici en filologen, die aan alles
mogen raken, van alles mogen proeven, aan alles mogen
twijfelen, en die niettemin weder als Godsgezanten hadden
op te treden, immers naar alle waarschijnlijkheid hun
predikwerk zouden aanvangen, met te spreken van hun
25
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Hemelschen Zender. Nooit is voor een gegeven ernstig
doel het middel met grooter lichtvaardigheid gekozen, en
men verwondert zich nog, dat zulke ongewapende troepen
in een oogwenk overvleugeld werden door het een of
ander waarlijk georganiseerd en gedisciplineerd Leger des
Hells! Wat kwam er dan ook van dat apostolaat, van de
prediking terecht? Het door allerlei Rationalisme meer of
min aangelengde, door allerlei wijsgeerige bespiegeling meer
of min gemoderniseerde orthodoxe Kristendom hunner
opvoeding was voor de jonge predikers het « fonds qui
manquait le moins » ; was en bleef bij alle ontkenningen
en ketterijen « la piece de resistance » , waarvan men naar
eigen temperament en stemming meer of minder belangrijke stukken afsneed, om verder, met zooveel talent als
men dan had, het maal aan te vullen met eenige hors
d'oeuvre, soms aan eigen geestigheid, meestal aan de
nieuwere letterkunde van naburige volken ontleend. Aan
den wulpsch-sceptischen de Musset, aan den gevoeligcynischen Heine, aan den gemoedelijk-positivistischen
George Eliot, om van ouderen, als Herder en Goethe, te
zwijgen, had menige leerrede licht meer te danken dan
aan apostel, kerkvader of hervormden theoloog. De wijsheld van Boeddha was destijds nog minder aan de orde.
Zoo ging men voort, vaak met bewonderenswaardige
opgewektheid, stichtend, bemoedigend, menig goed zaad
uitstrooiend, menige prozaische ziel verheffend, menig
benepen gemoed bevrijdend, menigen lichtzinnige stemmend tot nadenken, menig wereldschgezinde opmerkzaam
makend op het ernstige der levenstaak, maar ten slotte
toch volkomen onbekwaam anderen te vertellen wat men
zelf niet wist; dat is, een antwoord te geven op de
hoofdvraag voor een Kristelijke gemeente, in een kerkgebouw bijeen: Wat moet ik doen om zalig te worden?
Waar ligt de weg ten Hemel?
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Op tal van belangrijke vragen had men een antwoord;
op deze niet. Het predikantsleven van Huet en zijne
geestverwanten werd dus eenigen tijd voortgezet, omdat
men het nog altijd niet met zichzelf eens was, wat het
zwaarst moest wegen. Mocht men blijven, omdat men op
zoovele vragen een antwoord had? Moest men heengaan,
omdat men geen antwoord had op de vraag, waarom het
eigenlijk te doen was? «Wij weten, dat als dit aardsche
huis verbroken wordt, wij een eeuwig huis hebben bij
God in de Hemelen ». Dat eenvoudig woord van Paulus
kon men hem niet eenvoudig naspreken. Is er een opstanding der dooden? Is er een Heiland in den ernstigen
zin des woords? Is er een Recordare, Jesu pie! Gedenk
mijner in dien grooten dag! Het Kristendom wees op
Lazarus; wees bovenal op den grafsteen in Jozefs hof,
door engelen afgelicht. Na alle bespiegelingen en gemoedelijke overwegingen, keerde het ten slotte loch altijd
weder: Gelooft gij dat? Een onzer stond eens in een
boerenherberg en zag een prent hangen tegen den witten
muur, voorstellende de opwekking van Lazarus. Nooit
zal hij vergeten, hoe toen, in die nuchtere omgeving, het:
Gelooft gij dat? tot hem k-wam. tlij vond eerst geen antwoord ; daarna, terwijl de tranen hem in de oogen schoten,
fluisterde hij : neen; eigenlijk niet!
Vandaar zoovele weifelingen, schijnbare onoprechtheden,
onloochenbare tegenstrijdigheden, waarom wij, ik weet
niet hoe hard werden gevallen. Het Kristendom is doortrokken van een geur, achtergelaten door de bloem van
ons geslacht; vandaar zooveel onwederstaanbaars. Datzelfde Kristendom is een tempel, door zulke wonderlijke
bouwmeesters opgetrokken ; vandaar zooveel vreemdsoortigs. En bij de wisseling der gewaarwordingen, die hiervan
het gevolg was, het besef van niet te zijn waar men
behoorde, van niet een geheel te zijn, aan alles een draai
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te moeten geven, eer het nieuwe zoo eenigszins voor het
oude door kon gaan; het besef bovenal van slechts esthetisch te waardeeren wat voorgeslachten op de knieên
bracht. Het is de eenvoudige waarheid, dat iemand, toen
hij het allereerst op de Akropolis van Athene stond, er
hard vandaan is geloopen, omdat die, groote Doode, het
geloof der Oudheid, hem met holle oogen aanzag, hem,
profaan wezen, dat bewonderde en niet meer aanbad.
Wie kan het uithouden in, zoowel als voor goed buiten
de rulnen van het Kristendom? Een volgend geslacht zal
onze piöteit en karakterloosheid niet meer begrijpen, en
dat is ook goed. Orthodoxen en radikalen maakten er
ons destijds reeds een grief van. Het was onbetrouwbaarheid; het was huichelarij. Da Costa keerde ons den rug
toe; Groen sprak «van toegeschroeide gewetens»; van
Vloten, van «Sinterklaas-Kristenen». Hadden wij ook
maar kunnen neerstrijken bij het Spinozisme van zijn
maaksel, waarmede hij zoo gelukkig was!
Hoeveel sneller ware de emancipatie gekomen, wanneer reeds destijds het Socialisme, dat belangrijkst verschijnsel onzer belangrijke eeuw, het hart geopend had
voor die «question vitaie», om met Huet te spreken, die
Levenskwestie, die alle andere in de schaduw stelt:
omschepping der maatschappelijke orde, naar den maatstaf van een waarachtig gemeenschapsgevoel, de overwinning behalende over de zelfzucht en hoogmoed, die
thans hare grondslagen zijn! Ten aanzien van een auteur,
die zoovele Fantasieen schreef, is fantaseeren niet ongeoorloofd. Als, daags na dien treurigen Julidag, een verderziende Genius dan de welwillendheid van Ds. l'Ange den
ontmoedigden jongeling eens achter de Kerk, de eenige
schuilplaats die hij kende, plotseling de groote werkplaats
der Maatschappij had getoond, hem gezegd had: Laat
aan anderen de vraag: hoe word ik zalig? daarop vindt
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gij toch nooit antwoord; laat aan de geleerden de bestudeering van het Kristendom, een theoloog steekt er toch
niet in u; laat aan de Henochs het wandelen met God:
aan uw mystiek zal men toch nooit gelooven! Maar gib
wandel inmiddels alle dagen met dien schooier daar
volg hem naar zijn kelder of zolderkamer; zie wat hij
eet en niet eet, waar hij slaapt met vrouw en kinderen,
en vertel eens, — want gij zijt niet zonder eenig letterkundig talent! aan uwe medestudenten, straks aan
uwe medeburgers gelijk gij het alleen doen kunt, de dingen,
die gij gezien en gehoord, geroken en vermoed hebt, en
schud de slapenden wakker en geesel de zelfzuchtigen en
jaag op de Jan Salies, die zich met «eerbiediging van het
historisch gewordene » paaien, en stel uw weergalooze
pen en uw gevoelvol stemgeluid ter beschikking van alle
martelaren der maatschappelijke orde, van alle stumpers
en onrechtvaardig vervolgden! Indien dat alles gebeurd
was, ja, dan hadden wij geen Brieven over den Bijbel
gehad. Maar wie weet of wij niet Brieven over het Volk
hadden gelezen; over dat Volk, dat wij, die alles kennen, — God beter 't! — nog altoos niet kennen. Het
allermodernste koloniaal beheer, met zijn nasleep van
verguizing en zelfverbittering, ware dan niet ontdekt,
maar vijf en twintig jaren vroeger ware alle hoogere
politiek door dien machtigen hiel vertrapt, om plaats te
maken voor een politiek die de maatschappij ringeloort
en op de kaak stelt, totdat zij zich bekeert van hare fatsoenlijke onmenschelijkheid.

lAls modern theoloog heb ik het afgelegd», schrijft Huet.
Wij zouden aan het beeld, dat de Brieven ons van
hem geven, te kort doen, wanneer wij er niet op wezen,
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dat aan deze ervaring de Hoogeschool zeker in zoover
geen schuld had, als zij, bij de richting, waarin wij ons
nu eens bewogen en de idealen, die wij nu eens poogden
te bereiken, het niet ontbreken liet aan hetgeen ook Huet
altijd als een weldaad heeft erkend: den persoonlijken
invloed van mannen die men niet vergeet.
Een edele en verheffende persoonlijkheid werkt karaktervormend, zelfs als zij een weinig neerdrukt. Om een man
te worden, moet men omgaan met een man. Aan zijn
imponeeren te ontgroeien, is de ware oefening van kracht.
Voedzame melk genieten blijkbaar de kinderen, die een
tik kunnen geven aan de geduldige vrouw, die hen zoogt.
Weinigen worden zelfstandig, die niet beginnen met te
leunen; weinigen zichzelf, die niet eerst opgaan in een
ander, hun meerdere, hun meester. Het is in het wetenschappelijk leven, dat ook een kunst is, niet anders dan
op het eigenlijke kunstgebied. Zien leert men, ziende door
eens anders oogen. Wanneer houdt Rafael op Perugino,
wanneer Beethoven, Mozart te zijn? Rembrandt heeft
gekopieerd. Ik weet niet, hoevele tientallen van schilderijen Rubbens in Italie heeft gekopieerd. Huet en zijne
geestverwanten zijn ook begonnen met te kopieeren. Zij
hebben gekopieerd van Paulus, van Johannes, van
Augustinus, van Herder en Schleiermacher, eindelijk van
Scholten, den theologischen Hoogleeraar te Leiden, den
laatste der Kerkvaders. Huet schreef aan Scholten, dato
30 December '60:
A1 is de bewering van sommigen, als ware ik in de laatste jaren
aan uw onderwijs ontrouw geworden, in mijne persoonlijke schatting
niet veel meer dan een kunstig verdichte fabel, toch is het mij regt
aangenaam, om de wille van het publiek, aldus voor uw discipel te
worden erkend. Bezat ik uw geleerdheid, ik zou welligt een of meer
boeken geschreven hebben, die uitwendig meer naar de uwe geleken ;
doch hiervan ben ik mij bewust, dat er in den geest mijner schriften en
prediking niets is, dat ik niet van u geleerd heb. Vast wel vijftig malen
sedert ik te Haarlem ben, is het mij gebeurd, dat een gezegde van u, na
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jaren tussehentijds, mij Vowr het eerst regt helder is geworden, en dat
is voor mij de proef op de sons, dat gij in waarheid mijn «meester» zijt
geweest. Zoo is dan ook mijn Nienwjaarswenseh, dat gij nog lange,
lange jaren voor velen door nw onderwijs CCU weldoener zijt en worden
moogt, gelijk gij voor mij zijt geweest,

Bijna een jaar later voelde Huet, destijds reeds tien
jaar predikant, zich opgewekt aan Scholten zijn Kanselredenen op te dragen, en schreef hij zijn « Meester »:
« Het is een felt, dat (mijne liefde) voor het Evangelie door u bij mij gewekt is.»
Misschien heeft deze aanhankelijkheid bij Huet jets te
lang geduurd; men deed zich licht eenig geweld aan
tegenover Scholten, om dezen grooten en goeden geest
niet te bedroeven 1 ). Scholten was een kerkelijk man; de
oude Kerk moest de nieuwe godsdienstig-wijsgeerige
wereldbeschouwing verbreiden; zoo was het naar zijn
hart. Hij had de Kerk lief, niet alleen als opvoedingsinstituut. Het onmiskenbaar behoudende in zijn vrijen
geest zag met welbehagen het oude tempeldak der vaderen
de ketterijen der zonen overwelven. Op zijn studeerkamer,
zoo ruim, zoo zonnig, zoo vervuld van den zuiversten
dampkring der spekulatieve gedachte, vermoedde hij niets
van het getob der kerkelijke praktijk. Bovendien knoopte
hij, als adviseerend lid der Synode, het kerkelijk net met
zoo wijde mazen, dat bijna ieder er door kon, mits dan
evenwel niemand door diezelfde wijde mazen weer dacht
te ontglippen. Hij hield niet van sekten of konventikels.
Misschien zouden Huet en anderen een radikaler zienswijs en een meer doortastende gedragslijn hebben gevolgd,
wanneer niet, lang eer de suggestie in de mode kwam,
een man als Scholten, zoo bekoorlijk in zijn onverpoosd
theologiseeren, van den katheder, in zijne geschriften,
1) Ik veroorloof mij, in herinnering te brengen, wat ik zelf over Scholten
heb geschreven in Bichting en Leven, ter kenschetsing van den indruk, dien
hij maakte.
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maar vooral in zijn omgang eenige suggestie geoefend
had. Tienmaal meenden zij, dat het binnen de Kerk, aan
de Doopvont, aan de Nachtmaalstafel met hunne kritiek
en hun humanisme niet ging, maar Scholten suggereerde
het tegendeel, en dan ging het voor een poos en zoolang
als het ,duurde, weer wêl; waarover niemand hen hard
mag vallen die Scholten niet persoonlijk gekend, en als
mensch bemind heeft.
Wanneer van Kerk en Theologie in dit opstel meer
gesproken is dan misschien menigen lezer lief is , hij moge
bedenken, dat de Brieven weinig of geen licht verspreiden
over Huets zoo uitgestrekte letterkundige werkzaamheid.
Deze leemte zal waarschijnlijk aangevuld worden in het
Tweede Deel en bovenal in de Briefwisseling met Potgieter, die , volgens de Voorrede «voor een latere publicatie»
wordt bewaard. Toch, ofschoon men een gegeven paard
niet in den bek mag zien, zijn wij reeds in dit eerste
deel eenigszins teleurgesteld. « De in deze verzameling
opgenomen brieven, zegt diezelfde Voorrede kunnen
in zoo ver op den naam eener « Correspondance generale»
aanspraak maken, als door de uitgevers zooveel mogelijk
naar volledigheid is gestreefd ». Met hun verlof! Zooveel
mogelijk? Het is moeilijk te gelooven, dat er, om slechts
jets te noemen, geene Brieven van Huet aan de Genestet
over zouden zijn. Maar werden zij, die zulke Brieven
hebben, er om aangezocht? Een tweede uitgaaf kan ongetwijfeld aanvulling brengen.
In weerwil van het onnoodig ontbrekende mag de Voorrede getuigen, dat dez- Brieven « een getrouw beeld geven
van de ontwikkeling des auteurs », althans van zijn persoonlijkheid. Hoe dikwerf is het bovendien of wij hem
hooren spreken: «gij nosh ik zijn in de luren gelegd om
de boomen te zien uitbotten en koeien te mesten; we
hebben evenzeer behoefte aan gewoel en drukte»; « ik
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heb in mijn zeven preeken, schrijft hij , 12 Februari 1849,
nog geen woord gezegd, dat ik niet voor mijn geweten
kan verantwoorden »; « ik heb mijzelven aan een zoo groote
verandering van levenswijze moeten gewennen en ik bevind er mij zoo wel meldt hij nadat zijn studententijd
te Leiden was afgeloopen, dat ik geen gelegenheid kan
laten voorbijgaan , om hen, die met mij van hetzelfde
karakter en dezelfde ligttillendheid zijn, toe te roepen,
dat ze toch ophouden met ons aardsche leventje voor
zoo'n bagatel aan te zien », en ook dit nog : «ik heb alleen
maar geen lust meer om kirsch te drinken die ik niet
betalen kan en mijn nachtrust aan het billard op te offeren,
en iedereen voor een ploert te schelden die een andere
jas aan heeft als ik. Erg als iemand die zoo verandert,
achteruitgaat of een poen is, dan ben ik een poen en ik
zeg zooals Luther : God helpe mij , ik kan niet anders ,
amen! » Het is geheel de eigenaardige rythmus van Huets
stijl in spreken en schrijven. Gedurig vinden wij dat
franc parler terug, dat voor het eigenlijke woord niet uit
den weg gaat en voor zijn waarheidszin pleit. Sprekende
over een uitval dien hij zich veroorloofd had tegen Mounier,
in de Reunion des Eglises Wallonnes, en waar men destijds , in 1857, veel over sprak, schrijft hij : « les deputes,
j'en suis ont emporte de ma personne l'impression
la plus desagreable. Its ont bien raison ». Verder meldt
hij: «ik verzeil altoos op de klip der subtiliteiten, en
het algemeene wordt steeds bij mij geabsorbeerd door
de bijzonderheden, of wel, ik vlied het nit vrees van
gemeen te worden ».
Waar is het einde der kenmerkende aanhalingen, die
hier te doen zijn? Zij liggen voor het grijpen. Ik wou ,
dat de hemel beenen had, dan trok ik hem bij zijn beenen
naar mij toe (bl. 90) ». « Ach, beste vrouw, ik houd zooveel van u, en kan zoo genoeglijk , op trein, op stoom-
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boot, aan u en aan ons kindje zitten denken ». Straks:
« Geef een zoentje extra aan ons knaapje, en spreek morgen
in gedachten een extra-zegentje uit over zijn klein onschuldig hoofd. Wensch hem in uwe ziel, dat hij nimmer erfgenaam moge zijn van zijns vaders dwaasheden en gebreken. Dan zal het hem in deze wereld des te beter
gaan (M. 101)». Evenzoo aan Douwes Dekker: «.... hoevele andere en grootere gebreken behoort men mij niet
ten goede te houden! Draag derhaive in mij dat en alle
andere euvelen ». Eindelijk : « En dan oordeelen de menschen nog zoo hard over mij ».
Ik weet het niet, maar ook deze Brieven hebben mij
versterkt in de overtuiging, die ik lang gehad heb: VOOr
alles was Huet «bon enfant».

