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EEN EN ANDER
UIT DANTE's DIVINA COMMEDIA.

Er bestaan boeken, die algemeen beroemd en weinig geIezen zijn die wel is waar dien roem met recht hebben
verworven, maar waarvan men zich toch zeer good kan
begrijpen, dat zij meestal gesloten blijven. Daaronder
behoort in de eerste plants het book hierboven genoemd.
Dante heeft in zijn uitgebreid dichtstuk : de Hel, de Louteringsberg en de Hemel zulk eon kolossalen arbeid aan
het nageslacht geleverd, dat men wellicht meer tijd
noodig heeft om het volledig te bestudeeren, dan hij zelf
behoefde om het te schrijven; en daar het ons in deze
19 de eeuw opgelegd is, van alles kennis to nemen, zoo
rest ons nauwelijks tijd om aan een schrijver, laat staan
aan een dichtstuk, de noodige aandacht to schenken.
Het gevolg daarvan is, dat men het lezen van zijn dichtstuk als een onbegonnen work eenvoudig nalaat, en zich
getroost met de wetenschap, dat het werkelijk zeer schoon
moet zijn, maar aan anderen overlaat dat schoone te
genieten. Wat Dante bij uitstek moeilijk maakt is, dat
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in zijn gedicht eigenlijk drie gedichten door elkander
zijn geweven, zoodat men het uit drieOrlei oogpunt kan
beschouwen, en daarbij telkens een anderen weg inslaan.
De Divina Commedia is vooreerst een wetenschappelijk
theologisch werk, waarin de dichter zijne denkbeelden
over het leven hiernamaals heeft ontwikkeld ; ten tweede
een politiek werk, waarin hij zijn eigenaardige opvatting
heeft neergelegd aangaande den toestand van Italie', en
de betrekking, waarin Kerk en Staat tegenover elkaar
moeten staan ; eindelijk — bovenal — een godsdienstig
werk, waarin hij zijn eigen bekeeringsgeschiedenis heeft
gegeven, en ons in de diepte van zijn koninklijk gem oed
laat lezen. Nu vereischt bet een ongeloofelijke studie,
om dit drievoudig snoer in zijn eenheid en samenhang
te vatten, en zoolang men bet niet gevat heeft, blijft er
altijd een nevel hangen over menige bladzijde. Ik beweer geenszins genoeg op de boogie te zijn van de studie
van Dante, om een deugdelijke bescbouwing van dit
dichtstuk te geven ; maar ik heb het doorgelezen, en nu
eens ontzettend vervelend ja onaangenaam, dan weer
aangrijpend schoon gevonden. Die geeft wat hij heeft,
is waard dat hij leeft zegt een oud Hollandsch spreekwoord, en daar ik i e t s van Dante heb leeren kennen,
terwijl velen er n i e t s van kennen, beloof ik den laatsten
't een en ander uit zijn Dichtstuk merle te deelen, dat
hen, zoo ik hoop, eenige vruchtbare gedachten zal rijker
maken, en iets van de verheven schoonheid des geheels
zal doen vermoeden. Wat ik geef, beschouwe men in
de v e r s t e v e r t e niet als een geheel ; het zijn eenige
stukken uit Dante met een lossen draad aaneengeregen —
meer niet.

Ik heb mij bij het lezen van Dante met zijn theolo-
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gische en politieke beschouwingen niet ingelaten, dan ter
loops, maar dubbel heeft mij zijn bekeeringsgeschiedenis
geboeid. Aangrijpend is de wijze, waarop hij zijn inwendige
ervaring buiten zich plaatst en in aanschouwelijke, tastbare beelden ons doet doorleven. Als Dante in de hel
gaat afdalen, is het zijn eigen hart waarin hij afdaalt ;
als Inj den louteringsberg bestiigt, is het zijn eigen wedergeboorte en levensweg die ons beschreven worden
als hij den hemel binnentreedt, is het zijn eigen gerijpte
christelijke hoop, die hij ons in al haar bijzondere deelen
ontvouwt. Laat ons zien, hoe hij het doet.
Op Goeden Vrijdag van 't jaar 1300, toen Dante 33
jaar oud was ; „in 't naidden van den loopbaan van ons
levee — zooals hij zelf het uitdrukt — treedt hij onder
geleide van Virgilius, den ouden Romeinschen dichter,
de hel binnen, waarin hij (met toespeling op Rona. 6 : 4)
tot aan den Paasehmorgen vertoeft ; daarna heeft hij den
Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag noodig om den
louteringsberg te bestijgen — tweemaal zoolang is de
weg der heiliging dan die des verderfs — en eindelijk
brengt hij é e n dag, den Donderdag, dag van Christus
Hemelvaart, in den hemel door, dien hemel, waar geen
nacht is en waar duizend jaren als een dag zip.
De vorm van de hel is eenigszins de vorm van het
menschelijk hart, nl. van boven breed, en spits toeloopende
naar beneden, een trechtervorm, zoodat de dichter de
omgangen al nauwer en nauwer ziet worden tot aan het
middelpunt der aarde toe, waar Beelzebul troont in al
zijn afschuwelijkheid. Door dat middelpunt der aarde
heen gaat de dichter weer o p s t ij g e n naar de andere
zijde van het wereldrond, waar zich de louteringsberg
verheft — die denzelfden vorm heeft maar juist andersom:
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de grondsiag nl is breed en loopt spits toe naar den
top, als zinnebeeld van de bekeering, die geheel het omgekeerde is van de zonde. Hoe de dichter zijn tocht
aanving, weet hij zelf niet:
In 't midden van den loopbaan van one Ieven
Heb ik mij in een duistn woud bevonden,
Daar ik van 't rechte pad mij had begeven,

zoo begint hij te verhalen en merkwaardig is het, dat John
Bunyan die 350 jaren later schreef en van Dante hoegenaamd niets af kon weten, bijna evenzoo zijn Christenreize aanvangt in deze woorden : „Toen ik door de
wildernis van deze wereld wandelde, kwam ik op een
plaats, waar een hol was enz." Alle kinderen Gods
hebben toch eigenlijk dezelfde ervaringen. — Ziehier,
een fijn beschaafd man uit Italie, een dichter van den
eersten rang, een R. Katholiek, wiens geloof ongeschokt
mag heeten, een aristocraat in den goeden zin des woords
— en een ketellapper uit Engeland, een Protestant, een
Dissenter, die in den Paus den antichrist ziet — door
zeeg n en eeuwen en omstandigheden van elkaar gescheiden,
wier diepe christelijke ervaringen ten slotte de nauwste
verwantschap vertoonen. Immers deze overeenkomst in
den aanvang van beider werken is niet toevallig, en hoewel
ze verder hemeisbreed uitloopen, voelt men dat beider
hart dezelfde wegen heeft bewandeld, dezelfde ondervindingen heeft opgedaan, dezelfde dingen heeft doorleefd.
Doch keeren wij tot Dante terug. In dat duister
woud ontmoeten hem eerst eenige verschrikkingen, tot,
dat eindelijk een figuur op hem toetreedt: Virgilius — het
zinnebeeld der rede of des gewetens — die hem aanspreekt
met schorre stem „als had hij lang achtereen gezwegen".
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Zoo heeft het menigeen ervaren ; als het geweten voor
de eerste maal spreekt is het schor, dof, ge1empt van
toon ; geen helderen klank geeft het van zich daartoe
moet het eerst gelouterd en geheiligd zijn. Die merk
waardige figuur is door een bevel des hemels tot hem
gezonden, om hem in te leiden in de hel, dat w11 zeggen
in de diepten van zijn eigen hart. Weldra treden die
twee de sombere poort binnen, waarvan het opschrift
zoo hopeloos luidt : ,,legt alle hoop, gij die hier intreedt,
af". Doch nu opent zich voor hun oog niet allereerst
een vreeselijk, maar bijna een aanlokkelijk schouwspel —
zij ontmoeten nl. in den voorhof der hel de oude Grieksche en Romeinsche dickers, redenaars, filosofen — in
een woord, de vertegenwoordigers der humaniteit, waarmede ook onze 19" eeuw zoo bijzonder veel opheeft. Het is
alsof de dichter ons zeggen wil : met al het voortreffelij
wat die humaniteit sehijnt mede te brengen, zij is en
blijft heidensch, anti-goddelijk in aard en wezen, en omdat, of zoolang zij buiten Christus staat, woont zij boven
de hel. Weldra verdwijnt dan ook dit liefelijk beeld, om
plaats te naaken voor die zee van jammeren en geklag,
waarin men niet afdaalt cIan na eerst een van de rivieren
der onderwereld, de Styx, te zijn overgegaan. Vreeselijk
is het te aanschouwen, hoe daar de zielen aan den oever
staan om overgezet te worden zij worden gedreven,
gedreven door de macht der zonde, het oordeel te gemoet ;
hoe gaarne zij ook blijven

kunnen niet, hun

voeten bewegen zich van zelf naar den oeverrand.
Doch ook zelfs aan de overzijde der rivier vertoont zich
de hel nog niet in haar vreeselijkste gedaante. In tegendeel, daartoe moet men lager, veel lager, afstijgen.
Hier zijn bet nog maar de zonden van den hartstocht.
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die gestraft worden, de zonden die schijnbaar geen zonden
maar zwakheden zijn, loch die ook niet in de diep4ie
van het eigen hart den blik leeren slaan. Later zal de dichter
zien, dat de zonde meer is dan hartstocht, dat zij zelfverblinding en verzet is tegen God. Vooral komt dit
uit, als hij in de helsche stall Dis wil binnengaan en
de duivelen met de verdoemden de poorten sluiten, in
openlijken opstand komen, en zich niet storen aan den
lastbrief, dien de twee reizigers medebrengen, zoodat er
een Engel uit den hemel moet nederdalen, die met fieren
tred over de hellewateren heenschrijdt, met de linkerhand de dikke pestwalmen der zonde wegdrijft, en straks
met zijn staf de grendels doet losspringen ; schoone
symboliek, om aan te duiden, dat het menschelijk hart
zich niet opent en zijn geheimen niet wil laten kennen,
tenzij een macht van boven de schellen van de oogen
doet vallen en dwingt tot gehoorzaamheid. Maar nog
ernstiger moet de blik in het eigen hart geslagen worden.
De hel wordt steeds smaller, maar steeds dieper, totdat
de dichter eindelijk in den uitersten schuilhoek is afgestegen. Daar onovertroffen stoute greep ! daar
zijn de verdoemden in eeuwig ijs gezeten ; Balzebul zelf
troont daar, en zijn vruchteloos klapwieken, om zich ten
hemel te verheffen client tot niets, dan om zijn oordeel
te verzwaren en het ijs te doen toenemen, terwijl zijn
eenige bezigheid bestaat in iets zoo beestelijks, zoo laags,
,dat ik het nauwelijks durf noemen: kauwen op een
drietal zondaars. („Zoekende wien hij zou mogen v e rslinde n"). Waarom de dichter ijs vindt in het diepst
der hel, is duidelijk genoeg, hij plaatst dit tegenover den gloed der Goddelijke liefde. Is God liefde, is
liefde warmte — dan moet de duivel in ontoegankelijk
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ijs verkeei'en. Maar wat minder duidelijk is — de
dichter maakt den Satan tot een wezen zoo verachtelijk,
dat men walgt van de beschrijving. Waarom dat? Omdat voor Dante de zonde zonde is, omdat hij in haar
niets belangwekkends vindt, omdat hij niet als Goethe
den booze tot een fijn ontwikkelden geest maakt, ruim
zoo aantrekkelijk als de God, dien deze laat optreden ;
maar hem rael opvat als b o o z e, die daar, in de hel, zich
in zijn ware gedaante en niet als een engel des lichts
vertoonen moot. De zonde is niet interessant — ziedaar wat Dante ons leert ; — de zonde is walgelijk, is
in haar wezen beslist het tegengestelde van al wat
aangenaam, edel, schoon, geestig is. De satin heeft alles
verloren, wat ons belang in hem kan doen stellen ; hij
is geen engel meer, geen duivel, geen Bier zelfs, maar
een b e e st in den platten zin des woords.
Leg daar den Faust naast — ja zelfs Milton's „Paradise
lost" en vraag : welke opvatting is stouter, klassieker
en meer waar ? Het antwoord zal niet lang uitblijven.
Doch nu de dichter de zonde in haar ware gedaante
heeft leeren kennen, is het oogenblik der bekeering gekomen. Toor hem is de zonde niet maar bloot een schuld,
een te kort doen aan Gods gerechtigheid, zoodat zij kan
worden weggenomen door vergeving, betaling, voldoefling, — deze opvatting der zonde, hoe veel waars zij
moge hebben, is hem te oppervlakkig ; hij heeft beseft dat
zij is :

verharding, verstomping, bestialiteit, verderf,

dood in den meest volledigen zin des woords

en dus

alles • het tegenovergestelde van God. Het is Gods ge•
nade intussehen, die hem dit alles heeft doen aanschouwen
en hem zoodoende tot bekeering heeft gebracht. Die bekeering is dan ook geen halfslachtige, maar letterlijk een
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omkeering. Merkwaardig toch is het volgende : als Dante
in het middelpunt der aarde is gekomen, keert Virgilius
hem op eens te onderste boven. Immers de beide reizigers
moesten aan de andere zijde van de aarde weer uitkomen,
en dit kon niet geschieden dan door die algeheele omkeering. Wat de dichter dus a. h. w. aan de natuuriiike
gesteldheid der dingen ontleent, wordt alweer zinnebeeld
van geestelijke waarheden. Na een langzamen tocht door
een duisteren gang, waar de ziel in state al stijgend kan
overdenken, komen de wandelaars aan de tegenovergestelde
zijde der aarde uit. Maar niet aanstonds betreden zij den
louteringsberg. Nog een mat wordt er doorgebracht en
rijke ervaring opgedaan, eer de poort van den louteringsberg, de enge poort met den smallen weg, zich vertoont.
Gelijk Bunyan zijn Christen ook van allerlei doet ondervinden eer deze aan de poort komt, waar het : „Klop en u
zal worden opengedaan" hem vriendelijk tegenlacht — zoo
ook Dante. Eigenaardig echter is het zooals die poort door
beide weer anders beschreven wordt. Bij Bunyan: niets
anders dan een tekst tot opschrift, en nauwlijks heeft
Christen geklopt of aanstonds doet de portier open — bij
Dante zit aan de poort een Engel met vlammend zwaard.
Volkomen bijbelsch is de laatste opvatting, met het oog
op Genesis 3: 24; maar toch vertoont zij de waarheid
van een andere zijde dan Bunyan. Bunyan laat Christen
binnenkomen met een last op de schouders, die hem weldra
zal worden afgenomen. Dante heeft eigenlijk nog geen
last van de zonde leeren dragen, hij heeft de zonde in
hare naaktheid leeren zien, hij wenscht de dingen des
eeuwigen levens te leeren kennen, een inzicht te
hebben in de waarheid ; doch eerst later zal hij dat alles
bij ervaring gevoelen. Men zou kunnen zeggen : de
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poort staat bij Dante op een andere plaats. Immers als
hij lien Engel ziet, ontzet hij zich en vreest ; maar weldra
wordt die vrees verdreven en de dichter mag nasr binnen
gaan. Drie treden liggen er echter voor den ingang :
de onderste is van helder wit glanzend marmer, de
tweede van paarschen, doorbakken, gebarsten steen, de
hoogste van bloedrood porfier. Eerst moet hij zichzelven
leeren kennen, niet alleen de z o n d e, maar z i c h z e 1v P n : daarom is de eerste trede een spiegel : daarna behoort hij zich to verootmoedigen, gelijk de tweede trede
aantoont : paarsch als het schaamrood, dat de wangen van
den berouwhebbenden zondaar bedekt, en verbroken en verslagen, als het hart dat tot inkeer is gekomen ; eindelijk
moet hij de verlossing door het bloed van Christus, dat de
derde trede symboliseert, in haar voile beteekenis beseffen.
Terloops merle ik de fijnheid van Dante ' s teekening op:
die derde trede, zegt hij, scheen mij van zoo gloeiend
rood, „als bloed dat men versch uit de aderen ziet vloeien,"
waarin hij doze gedachte uitspreekt : het reinigend blood
van Christus is altijd versch uit de aderen gevloten ; het
is goon dood dogma, maar steeds levende werkelijkheid.
Doch ziehier nu een treffend onderscheid met Bunyan.
Eer de dichter de poort binnentreedt, sehrijft de Engel
Gods zevenmaal de letter P (beginletter van p ec cat um :
z o n d e) op zijn voorhoofd. Daar branden de zeven letters,
die straks een voor een moeten worden uitgewischt, wan.neer hij de zeven omgangen van den louteringsberg bestijgt. Juist dan als de zonde zal worden weggenomen,
gevoelt de ziel ze eerst recht. Te voren, bij zijn wandeling door de hel, heeft de dichter de zonde buiten zich
aanschouwd en als het ware door redeneering erkend,
dat die zonde ook in hem woonde ; maar zoolang hij daar

12

EEN EN ANDER

[UT DANTE ' S DIVINA COMMEDIA

vertoefde, was het nog slechts ken n i s d er zonde,
thans brandt hem de zonde op het voorhoofd, hij g e voelt ze eerst nu.
Daarom mag hij nu ook binnentreden, het gevoel van
zonde en de verzoening vallen geheel samen. De Engel
staat op — let wel : de voeten van den Engel rusten
op de hoogste trede as hoogepriester van den louteringsberg staat hij met beide voeten op den onwankelbaren grondslag Jezus Christus en dien gekruist. De
poort echter wordt geopend met een zilveren en daarna met
een gouden sleutel de zilveren, het beeld der onderwijzing in de Christelijke waarheid, moet het slot ter halverwege openen, want anders waardeert de ziel de beteekenis
niet der Koninklijke genade Gods, die door den goudeit
sleutel wordt afgebeeld.
En nu begint het werk der loutering. Dit in al zijn
deelen te beschrijven, zou mij veel te ver heenvoeren.
Over bet geheel is de lezing van den louteringsberg veel
aangenamer en boeiender dan die van de andere twee
deelen, Menige kleine trek is er, die hoogst leerzaam mag
heeten, en overal is de dichter diepzinnig Doch het schoonste van dit geheele boek is het volgende. Als de dichter
reeds tot den vijfden omgang is gestegen, overvalt hem
een hevige schrik, want plotseling begint de gansehe berg
te trillen, ja te schudden, en op eens barsten al de zielen
die rondom hem zijn in een luiden, schellen kreet uit,
waarin hij ternauwernood de woorden : ,,eere zij God in de
hoogste hemelen" onderscheiden kan. Wat is de reden
van die aardbeving ? Weldra lost het kaadsel zich op : er
is een ziel, wier tijd is vervuld, wier zonde is gereinigd, en die nu met opgeheven hoofd naar den hemel
gnat. Gelijk Christus achter de Emmausgangers, zoo treedt
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die verloste achter de beide reizigers aan, en verklaart
hun het geheim van die aardbeving. Evenals de zonde geheel de natuur in verwarring heeft gebracht, zoo omgekeerd trilt de gansche berg met alien, die er op zijn,
wanneer een ziel verlost ten hemel stijgt. Alle verblijden
zich om die ëëne. Doch „hoe moist ge dat uw tijd gekomen was ?" zoo vraagt de dichter ; want allicht zou men
verwachten, dat dit door een of ander gezant des hemels
moest worden bekend gemaakt. Zeer eenvoudig luidt het
antwoord : „Van die loutering geeft het will en alleen
getuigenis. Het willen overmeestert de ziel, wanneer zij
zich geheel vrij gevoelt, om van woonplaats te veranderen,
en zij verheugt zich over dat willen. Eerst wil ze wel,
maar het eigenl ij ke willen is er nog niet, en dit is
het bewijs dat zij nog niet kan of mag — maar zie : ik
voelde heden den w i 1, om mij van de loutering te bevrijden, vandaar dat leven en vandaar de dank- en lofkreet van al die zielen, die zich om mijnentwil verblijden."
Wat dunkt u ? Is het niet aandoenlijk schoon, en tevens
diepe waarheid ? „Ik wil niet" — „ik wil" — tusschen
die polen ligt het gansche werk der verlossing ; Dante
zal in elk christelijk hart weerklank vinden, wanneer hij
hierin zijn eigen diepe ervaring uitspreekt.
Doch genoeg. Slechts een en ander heb ik willen meedeelen, en daarom juist zal ik van bet Paradijs, den
hemel, ook nog lets zeggen. lets en wel zeer weinig,
want van de drie deelen is zonder twijtel het Paradijs 't
eentonigst. Zelfs de pen van Dante is niet in staat
geweest om het nooit aanschouwde, nooit gekende mede
te deelen. Al wat de dichter tot heden beschreef, heeft
hij zelf gezien met zijn geestelijke ooren, gehoord met
zijn geestelijke ooren, maar thans bewandelt hij de nooit
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betreden Paden. Daparom sluit ik Hever bier mine mededeelingen met een opmerking, die mij diep getroffen heeft.
Dante zal ons doen weten, hoe in den hemel alles van
den persoonlijken God uitgaat. Daar God zelf persoon is,
zoo is Hij 'zelfstandig, in zichzelven volmaakt ; maar
toch doordringt Hij alles. Aangezien Hij nu naast zich en
rondom zich enkel levende, geheiligde, verheerlijkte, zelfstandige persoonlijkheden heeft, maar die toch al bun
leven van Hem slechts ontvangen, zoo doet zich de vraag
voor : onder welk symbool zal de Dichter deze diepe
waarheden voorstellen ? God is alles i n alien en toch is
Hij in zichzelf volmaakt — en wederom : de zaligen zijn in
zichzelf volkomen, zelfstandig, en toch geheel afhankelijk
van Hem, die alles in alien is. Hij neemt het treffendste
beeld, dat zich daarvoor hat vinden : God is bet licht en
ieder zalige is een spiegel. Elke spiegel weerkaatst het
licht dat hij ontvangt, maar vermeerdert tevens het licht.
God is bet eenige licht en toch wordt iedere spiegel weer
een bron van licht. Geven en ontvangen — het is
zich verliezen en toch zichzelven behouden, het is een
licht en toch millioenen lichten er kornt niets bij en
toch is ieder nieuwe zalige een nieuwe lichtbron voor de
anderen. Zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen
God zien — en God weerkaatsen.
Dante heeft ons jets van dit hemelsche licht weerkaatst. Zij het niet nutteloos.
Aug. 1877.

tIET FLAN
VA N

JS, DA

pOSTA'S VIJF-ENTWINTIG JAREN,

HET PLAN VAN IS. DA COSTA'S
VIJF—EN—TWINTIG JAREN,
HEN LIED IN

1840.

Der hat es wahrlich als Poet
Noch gar nicht welt getrieben,
In dessen Versen nichts mehr steht
Ms er hineingeschrieben.
GEIBEL

Petrus schrijft in zijn zendbrief (1 Petr. 1 : 11), dat
de profeten vaak zelven onderzoeken -moesi en, wat de
H. G. in hen getuigde ; dat zij zich niet volkomen bewust
waren van hetgeen zij schreven of spraken en tegenover
hun eigen werk dus stonden als vreemden, als belangstellenden. Die waarheid, hoewel min of meer verloochend, is
toch altijd door de Christelijke kerk vastgehouden. De
wereld vond die vaak bespottelijk en de tijd heugt ons
nog, dat alike uitspraken bij velen een meesmuilenden
glimlach verwekten. Doch tegenwoordig zal men dat zoo
licht niet meer doen. Sedert de ongeloovigen zelven tot
de ontdekking 'zijn gekomen, dat het onbewuste veel
grooter rol in de wereld speelt, dan de oppervlakkige
zich wel kan verbeelden, en er zelfs een filosofie van het
2
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onbewuste is ontstaan, blijkt het ook hierin weder, hoezeer de Schrift ons den rechten weg wijst. Inderdaad,
niets schijnt in onze dagen eenvoudiger, dan dat deze
schijnbare dwaasheid de hoogste wijsheid is, en wat aangaande de werking des H G. op het hoogste gebied
waarheid is, op menig terrein evenzeer van kracht blijft.
De grootste geesten zijn passief en niet actief in hetgeen
zij waarlijk schoons voortbrengen. Zij w e r k en niet, zij
w o r den bewerkt door den geest, die in hen is.
Mendelssohn, in een van zijne Reisebriefe, verhaalt
aan zijn zuster, hoe hij in een dorpje van Zwitserland
een prachtig orgel ontdekte en zich daar ' s avonds met
fantaseeren verlustigde, terwij1 er niemand in de kerk
was dan hij en de orgelti apper. Merkwaardig is het,
zooals hij zijn fantasien beschrijft. Het is alsof iemand
anders organist is geweest en hij slechts heeft geluisterd. Met al de ingenomenheid van een bewonderencl
hoorder beschrijft hij, hoe het ging. Nu eens in majeur,
dan in mineur, straks ging het in een wilde fuga over —
maar altijd is het alsof hij zeggen wil : ik speelde niet,
een ander speelde met mijn vingers.
Genialiteit bestaat daarom ook niet in het produceeren,
maar in het ontvangen en reproduceeren van hetgeen
men heeft opgevangen. De natuurkundigen zeggen, dat de
lucht overvol is van allerlei kiemen en zaden ; dat er
millioenen en billioenen van die kiemen verloren gaan bij
gebrek aan een geschikten bodem en gepaste omstandigheden, om die kiemen op to nemen en vruchtbaar te doen
worden , dat echter, zoodra zij tijd en plants en gelegenheid gunstig vinden, die zaden wortel schieten en opwassen,
waar men ze allerminst verwacht zou hebben. Zelfs tot in
Noorwegen vindt men kiemen uit Brazilie, zoo men be-
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weert. Hoe dit zij, op geestelijk gebied is dit zonder
twijfel waar. De dampkring is overladen met millioenen
gedachten, die van God uitstroomen, men heeft ze maar
voor het grijpen, de vraag is slechts: waar vinden zij
een bodem des halters om ze op te nemen, wie vangt
ze in een wel toebereiden aid, er op ? Ja zelfs kan het
gebeuren, dat zij lang blijven liggen, onbedo-rven, bevrozen wellicht of schijnbaar dor, en plotseling waait
er een zoele adem of valt er een milde regen, om ze te
doer uitbotten.
Van niemand is dit meer waar dan van da Costa
Passief, receptief was hij in de hoogste mate. Zoo sterk
zelfs, dat men zou kunnen ze:ggen : hij was de passiviteit
in peiso.on, de passie sprak in alles wat bij deed. Van
zelfreflectie en zelfhitiek zocht men to vergeefs de bewijzen bij hem. Soms heeft bij de voortreffelijkste gedachten bedorven, door er dingen bij te voegen van zich
zelven en geen treffender bewijs daarvoor dan de regels,
waarmede hij de Poezie beschrijft :
Gevoel, verbeelding, heldenmoed, enz.,
een couplet, waard om in gouden letteren to worden geschreven, maar gevolgd door een serie van coupletten, die
tot niets dienen, dan om den eersten indruk to verzwakken.
Da Costa liet zich meesleepen ook in zijn voordrachten
en ieder onzer, dien het heugt, weet nog, hoe zonderling
de zijsprongen en overgangen waren die hij maakte. „De
geesten der profeten zijn den profeten onderworpen", scheen
voor hem niet geschreven te zijn. Hij nam allerlei kiemen op, ook die waarvoor het wenschelijk zou geweest
zijn, dat zijn hart minder vruchtbaarheid aanbood. Poch
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wanneer soms de bodem, goed bereid, vrij gehouden van
vreemde bijmengsels, met de rechte teelaarde voorzien,
alleen vatbaar was voor het voortreffelijkste zaad dan
was zijn passiviteit ook van het zuiverst allooi.
De schoonste proeve daarvan vinden wij in zijn Vijfen-twintig -jaren. Da Costa heeft zelf nauwelijks geweten,
hoe voortreffelijk dat geheel was. Het plan drong zich
onweerstaanbaar aan hem op als ean geheel, als een afgerond stuk, als 66n doorgewerkte gedachte, en hij gaf
het weder zoo als hij het ontvangen had. Doch even als
er uitleggers moetei zijn, die de profeten aanhooren en
nagaan, wat de Geest des Heeren door hen getuigde,
zoo past het ons, mindere zielen, te bestudeeren, wat da
Costa gegeven en medegedeeld word. Even ver als de
uitlegger staat beneden den profeet, zoo ver staat de
beschrijver van het plan in da Costa's dichtstuk beneden
den dichter. God geeft — en Flij geeft doorzijnuitverkoren
zielen wat Hij to geven heeft maar daarna komt de
verklaarder, om nederig na to gaan, to analyseren, te
classificeren en zoodoende Gods werken to bewonderen.
Het gronddenkbeeld van da Costa's Vijf-en-twintig
jaren is ook het gronddenkbeeld van zijn eigen ziel. Da
Costa was door en door monarchaal. Zijn bekeering was
voor alle dingen een bekeering tot den Koning der
Joden, den Zoon Davids, den beloofde der vaderen. Die
bekeering was niets anders dan de bevrediging van alle
edele aspiraties, waarvan de wereld vol. is. Wat hij had
gevonden, wordt door alien gezocht.
„want op den bodem der ontwijde maatschappij
Ligt tevens de eenheidszucht."

De vraag is maar, wie die eenheidszucht kan voldoen.

Do

HET PLAN VAN IS. DA COSTA ' S

25

JAREN

21

eenige, die deze eenheidszucht bevredigen kan , is Jezus
Christus, de wereldmonarch, under wiens heerschappij
alleen vrede wonen zal. Doch de wereld wil wel de
eanheid, rnaar niet Hem die de ware eónheid kan brengen.
Zij zoekt het daarom in een valsche wereldheerschappij
en, in plaats van bij den Menschgeworden God, tracht zij
rust to vinden bij den tot God verheven mensch. In haar
reactie, in hair haat tegen het Evangelic van den Zoon
Gods, beproeft zij gedurig om zich een ideaal, een afgod
to maken. Heeft God zijn koninkrijk gesticht met den
koning der waarheid aan bet hoofd, de Satan stelt er
zijn koninkrijk tegenover en maakt een caricatuur van
Gods plan. Da Costa ziet in Napoleon de belichaming
van dit denkbeeld, de incarnatie van den tijdgeest, het
beeld van den valschen tegenover den echten wereldmonarch, en als trouwe satelliet van den Satan is Napoleon
daarom het gansche dichtstuk door in voortdurende worsteling met de ware monarchie. Napoleon en Christus
ziedaar de tegenstelling, die het geheele plan beheerscht.
Doch Da Costa handelt daarmede evenals Shakespeare met
Julius Cesar. Men heeft Sh. verweten, dat hij den naam
van Julius Cesar tot titel heeft gekozen van een drama,
waarin de noofdpersoon spoedig bezwijkt, maar terecht
is daartegen opgemerkt, dat Cesar's geest alles beheerscht
en dat de keus dus niet beter kon zijn. Eveneens in ons
geval Napoleon's geest — al begint het dichtstuk met
Waterloo — Napoleon's geest is de hoofdpersoon en dat
niet zoozeer om het geniale wat Napoleon bezat en waarvoor
Da Costa een open oog had, maar veeleer om de betee
kenis, die hij heeft als drager van de groote gedachten,
welke de wereld bezielen. Dat Da Costa hierin recht heeft
gehad en inderdaad profeet is geweest, blijkt ons met
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elken dag weer, en vooral sedert de mededeelingen van
IVIevr. de Remusat is het duidelijk geworden, hoe Satanisch het hart was van den man, die met de wereld
zijn gruwelijk spel gedreven heeft, weer dan Da Costa
toen nog weten kon.
De jaren van 1815 tot 1840 zijn voor den Dichter
slechts ae afspiegeling van den reuzenstrjd aller eeuwen
Ook daarin is hij eclat profetisch De oude profeten zien
in betgeen hen omringt slechts den afdruk in het 'dein
van het wereldtooneel. Edom, Moab, Ammon, de Filistijnen wat kunnen die onbeduidende volkskens ons
verschelen? Op zich zelven niets hoegenaamd, zij hebben
hun beteekenis to danken aan den profeet, die hen tot
symbool maakte van den altoosdurenden strijd tegen bet
koninkrijk Gods. Zij ontleenen bun beteekenis aan hun
karakter, dat door alle eeuwen been onveranderlijk gekant
blijft tegen de ware wereldmonarchie. Het algemeene
krimpt tot het bijzondere samen en het bijzondere rekt
zich uit tot bet algemeene. Evenals de Darwinist in een
amoebe en een protoplasma de hoogste levende vormen
ontdekt, zoo ook de dichter.
Daarom ging aan het dichtstuk noodzakelijk de voorzang vooraf. In dien voorzang is Israel tevens Da Costa
en Da Costa omgekeerd tevens Israel zelf.
De lotgevallen van Israel en de zijne vormen een onafscheidelijk geheel. Heeft Da Costa 25 jaar gezwegen,
't is omdat de Geest Gods zweeg. Stouter gedachte is
nooit in Nederland uitgesproken en alleen de volkomenste
passiviteit durfde ze uitspreken. Heeft hij het niet uitgedrukt in de woorden :
„Of omdat weer een adem de snaar overzweefde,
„Die heur zilveren tonen ten wederklank lokt "
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God beademt de snaren, God spreekt en gebruikt des
dichters ziel om er een echo in op te wekken. Vandaar
dat hij in zijn eigen persoon Israel zelf voelt herleven
Het oude dat bij Jeruzalems val zweeg maar in
Babel weer sprak dat na den tweeden val weer verstomde
maar in Spanje en Portugal den mond weer opende; dat
door de Inquisitie tot nieuw zwijgen gedoemd, in Nederland weer zich uitte in welsprekende tonen dat oude
Israel zet zijn tradities voort in Da Costa zelf In Da
Costa heeft Israel jaren tang gezwegen, maar ook in Da
Costa wordt de Geest vaardig over Israel, owdat
Israel is en Israel de drager van het Godsrijk, zoodat
zijn getuigenis in bet dichtstuk zelf een van de openbaringen is van den grooten wereldmonarch, die de valsche wereldheerschappij van nieuws komt bestrijden
Want wat met zijn dichtkunst gebeurde, is ook Gods
gang met het bestuur dezer wereld. Afwisseling van
zwijgen en spreken, nacht en dag, strijd en zegepraal —
ziedaar Gods voortdurende arbeid, totdat de groote dag
der eindelijke overwinning komt. Het laatste woord van
het eigenlijk dichtstuk is daarom een weergalm van
het begin :
,.Voorzegd de donkre nacht, voorzegd het morgenlicht."
Nog in een ander opzicht is de voorzang een noodzakelijke inleiding op het geheel, Aan het slot van den
voorzang geeft Da Costa in een enkelen trek de beteekenis aan van de profetische wereldbeschouwing, nl. in
deze woorden :
,.Om aan d'emdpaal dier olden een toekomst te ontmoeten,
„Die alleen van die tijden den loop leert verstaan."
Bet verschil tusschen deze profetische en de weten-
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schappeiijke wereldbeschouwing kan niet beter worden
aangegeven, dan door de beide genoemde regels te plaatsen tegenover de bekende woorden van Bilderdijk
In het heden
Ligt 't verleden,
In 't geen is wet worden zal

De wetenschappelijke man zoekt naar het w a a r o m,
naar de oorzaken; de profeet naar het w a art o e, naar
bet d o e 1. De verklaring van het heden ligt voor de
wetenschap in bet v e r l e d e n, voor den profeet in de
to e k o m s t. Er is in de wereldgeschiedenis een gang,
een richting, een plan, een doel en daarom een gedachte,
welke meer en meer wordt uitgewerkt door Hem, die
ze vormde. De wereld is goon aggregaat van chemische
bestanddeelen, die voortdurend iu beweging zijn om tot
een zekere rust to komen door afstooting en aantrekking — maar een organisme, dat door God gemaakt den
adorn, de bezieling van zijn Geest ontvangt om to worden tot een levend geheel. Daarom is al wat volgt in
het dichtstuk or op aangelegd to toonen, hoe God ook
den strijd, den tegenstand dienstbaar maakt aan zijn
plannen en dus zoowel den n a c h t als het morgenlicht
voorzegt en bestuurt. Daarom is echter ook de strijd
tusschen licht en duister, tusschen de ware en de valscbe wereldmonarchie een strijd der geesten, waarbij
tijdelijke triomfen of nederlagen slechts de uitwendige
openbaringen zijn van veel ernstiger kamp. De Geest
van Christus komt in botsing met den geest van den
antichrist.
De strijd wordt thans in al zijn fasen beschreven en
duidelijk zijn daarin d r i e deelen to onderscheiden, die
zich aan drie jaartallen hechten : 1815, 1821 en 1840.
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1815. Door de overwinning bij Waterloo schijnt
de kracht van Napoleon gebroken. Doch bet is
niet meer clan schijn. In waarheid begint het
gevaar eerst nu.

De kiem werd met gesmoord, maar kluipt en woelt in 't rood
En dreigt als taidgeest meer, dan ze ooit als krijg bestond.
II.

1821. Napoleon sterft, maar zijn geest leeft voort.
Getuige de drukpers, die de teugels niet minder
tiranniek in handen houdt dan Napoleon ooit
heeft gedaan. Immers van haar beet bet: Zie die
Verwaten Koningin,
Gezeten op haar koets, de meening als slavin
In teugels klemmen en aan 's afgronds macht verraden,
De Majesteit weerstaan, Gods ordeningen honen,
De tempels plunderen en koningen onttroonen.

III.

1840. Napoleon's asch wordt naar Parijs teruggevoerd Niets meer dan asch? Tntegendeel, die
asch bewijst slechts dat de Napoleontische geest
voort blijft leven Ten slotte is men even ver
als in 1815. Al meende de diplomatie alles te
kunnen regelen, bet blijft nog even Naar :
De Man,
Die in het middelpunt nob eenmaal dwingen kan,
Is meester van Euroop, is meester van heel de aarde.
Doch, tusschen die jaartallen in, bespeelt telkens Gods

majesteit met vaste hand de toetsen van het menscbelijk
leven en vandaar, dat wij tegenhangers zien optreden van
den antichrist, die tevens typen zijn van den waren
wereldmonarch.
Tusschen 1815 en 1821 ligt 1817 met zijn herinne-
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ringen aan Luther, den eenvoudigen monnik, die vermocht te doers, wat Hendrik IV en de Hohenstaufen te
vergeefs beproefden. Tusschen 1821 en 1840 ligt 1830
met zijn Willem van Oranje, Wiens typische beteekenis
doorschemert in de woorden :
Zinn oog was op IT, 't zij ge als pasgegev en kind
Ten teeken waart van \hell

Waarom Loch dit „pas g e g e v e n" inplaats van „pas
g e b ore n," indien den dichter de uitdrukking van Jesaja
niet voor den geest zweefde : een kind is ons geboren,
een noon is ons gegeven ? Straks zullen w j zien waarin
dat typische bestond.
Na 1840, dat met de terugvoering van Napoleon's asch
de groote katastrofe voorafgaat, volgt dan de eindelijke
overwinning, de finale, die een prachtige tegenstelling
vormt met de schijnbare overwinning bij Waterloo.
Bij Waterloo heette bet :
„De honderdduizenden ontmoeten zich en botsen."
In den slotzang daarentegen :
-De laatste hoogten zijn gevallen
..En met ZOO duizend, duizendtallen,
. Neemt Hij de wereld in befit."
Ziedaar in korte trekken de verdeeling van het dichtstuk. Doch daarbij valt op te merken, dat in dit dooreenstrengelen van Gods werkzaamheid en des boozen listen
en lagen steeds meer uitkomt, hoezeer de wereld recht
heeft in hetgeen zij zoekt, naaar hoezeer 4j zich bedriegt
in de middelen, die zij aanwendt om haar behoeften te
bevredigen hoe rechtmatig haar honger en dorst is, maar
hoe zij het brood en bet levende water versmaadt, dat
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Naar spijzen en laven kan. De reden daarvan ligt niet
in een bloote vergissing, maar in den onwil van des
menschen hart om Gods woord aan te nemen. Daardoor
misbruikt de wereld gedurig wat God geeft en maakt er
een caricatuur van, ja een vergif.
De wereld wil eenheid, God wil ze ook maar Hij verstoort de kunstmatige eenheid door Napoleon's rijk te
vernielen. Doch de wereld erkent dit niet en dobbert
machteloos rond na Napoleon's val, jubelende en juichende,
terwij1 de Idg p est blijft bestaan en in het verborgen
rondwaart. God geeft zijn Luther, maar bet jonge Duitschland begrijpt van dit Godsgeschenk niets en „joelt, waar
eenmaal Luther bad." Napoleon sterft, maar, dit Godsgericht in de onderwereld voltrokken gaat onopgemerkt
voorbij, het wordt vergeten in het gejubel van 1823 over
de uitvinding der boekdrukkunst. Ook deze gave Gods
wordt in de handen van den antichrist een vloek, een
middel tot verderf. Zoo ook straks met de ontdekkinger
der wetenschap ; heerlijk en grootsch, maar voor de wereld
alweer een middel, om zich in haar hoovaardigheid te
verheffen en geen anderen eerdienst te verkiezen dan
dien van het Genie. God verijdelt echter telkens al die
pogingen en vandaar dat dit rustelooze streven der
wereld tot niets anders leidt dan een kolossaal deficit —
dat in de aanbidding van Napoleon's asch vergeefs troost
zoekt.
Doch genoeg, om den gang van het gelieel te over-,
zien letten wj thans nog op sommige details en volgen
wij den dichter op den voet.
Statig is de ouverture, waarin de slag van Waterloo
wordt beschreven en die, als wereldstrijd, een waardig
begin vormt voor de worsteling van alle tijden en eeuwen,
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waarvan de slotsom wezen moot : de voltooiing van het
rijk des vredes. Waterloo is slechts eon anticipatie en
daarom volgt op de ouverture het eigenlijk thema van
het dichtstuk :
Het zij zoo! ja de storm hebbe uitgewoed; het zwaard,
Verpozingloos gezwaaid, ruste eindlijk in de schede,
En 't heilig Vorstenbond verzeegle s t — Is het vrede,
Omdat de donder zweeg van 't moordverspreidend kruid? enz.
Integendeel. Daar is eon andere wijze van overwinnen mogelijk en noodzakelijk en God laat daarom op
1815 de herinnering aan 1517 volgen. Gods wereldveroveraars zijn zwakker werktuigen en toch sterker, omdat zij Z ij.n werktuigen zijn. Treffend komt Napoleon in
zijn machteloosheid uit tegenover den man Gods. Hoe
viol Napoleon ' s rijk na eenige weinige jaren in elkaar en
zie, Brie eeuwen zijn er verloopen: nog staat de gemeente
des Heeren vast. Geen wonder :
Daar is een Christuskerk,
Niet in den guest des tijds maar in haar Heiland sterk
Doch de ware wereldveroveraars worden ook in de
bidcel en niet op het slagveld gevormd. Zij wezen ook,
dat de strijd veel ernstiger is dun een strijd tegen vleesch
en blood. De strijd draagt een demonisch en bovennatuurlijk karakter. Demonisch, want :
Onder de aard zijn schuddmgen vernomen,
De vuurberg rookt en ronkt en dreigt weer uit to stroomen.
De revolutie leeft nog en doorwandelt als een pestkoorts geheel Europa. De reus bij Waterloo geveld werkt
nog. Doch de Heere God zelf toont, dat de strijd geen
oogenblik langer duren kan dan Hij goedvindt.
De sluier der eeuwigheid wordt een oogenblik opge-
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heven en wij zien Napoleon in de onderwereld nederdalen, waar hij ontvangen en met afgrijselijke woorden
begroet wordt door de oude dwingelanden, die de wereld
hebben geteisterd. Toch kan de Dichter geen afscheid van
hem nemen, zonder hem een woord van hulde te brengen. Napoleon trekt hem aan door zijn grootheid. Hij
zou zoo gevaarlijk niet zijn, indien hij minder beteekende.
Hij is een Morgenster geweest en to droeviger is zijn
val, omdat hij een heraut van den vollen dag had kunnen worden. De antitype, bet tegenbeeld is hij van den
waren, eeuwigen Koning, maar juist dit bewijst zijne
Satanische grootheid.
Meer en weer krijgt eater de strijd een zuiver geesteljjk en wordt hij daardoor op het ware terrein
overgebracht. Niet op het slagveld van Waterloo, maar
op geheel andere wijze moet de strijd beslist worden.
Daarvan hebben wij reeds in Luther het bewijs gehad,
nog duidelijker komt dit aan het licht in de feesten ter
eere van Laurens Coster. Ook deze is in zekeren zin eon
type van den waren monarch. Gelijk Luther klein van
kracht, is hij door het toeval (indien men Gods bestuur
zoo 'women mag) tot een uitvinding gekomen, die de
gedaante der wereld veranderen zal. Doch die uitvinding
doet juist den strijd der geesten te vreeselijker ontbranden. De Satanische geest gebruikt de pers aanstonds, om
met verdubbelde woede tegen het rijk Gods op te treden
en het gelukt hem maar al to good, geluige de revolutie
van '30 in Frankrijk en Belgie.
Met dat al, God regeert en Hem staan, behalve de wapenen van Waterloo, nog andere middelen ten dienste —
met zijn geesel van de cholera teistert Hij de volken of
verwart hen in hun eigen dwaasheden.
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Wij zijn hier tot op de helft van het gedicht gekomen
en gelijk in een muziekstuk, zoo ook komt hier op eens
een prachtige adagio, dat dubbel dienst doet : vooreerst
geeft het een oogenblik van rust, daar schijnbaar de oplossing nu bereikt is — maar in de tweede plaats is het
een profetie van de ware oplossing, die voorbereid moet
worden, maar die eerst na hernieuwde uitbarstingen volgen kan. In elk kunststuk is een gebogen lijn aan te
wijzen, waarvan de top in het midden moet liggen. Zoo
is het in de schilder- en beeldhouwkunst, zoo is het in
muzikale en dramatische compositien. Evenzoo hier. Het
11* des vredes, dat eenmaal komen zal, wordt hier in het
midden van het poem aangeduid, afgebeeld door de
eigenaardige betrekking, waarin Willem II en het huis
van Oranje tot Nederland staan. Het is bekend, hoe da
Costa Nederland in menig opzicht paralel maakte met
Israel. Daardoor is Nederland tevens type van de ware
wereldmonarchie, indien het zijn roeping weet te verstaan.
13 ..j uitstek is Willem II in des dichters mg geschikt,
om de tegenhanger te worden van Napoleon en de prototype van den waren koning. De opvoeding van dit g ege v en kind valt in de jaren 1795 —1815 en is geheel
buiten Franschen invloed ; in Spanje strijdt hij tegen Napoleon, te Waterloo stroomt zijn bloed, te grussel treedt bij
tegen de revolutie (die geestverwant is met Napoleon)
krachtdadig op. Hij is een telg van het Oranjehuis, dat
met geheel andere banden aan Nederland is gehecht, dan
Napoleon aan Frankrijk , banden door God zelven gelegd
en die gelijksoortig zijn aan die, welke Davids stain met
Israel samensnoerden. Hij is door God zelven beschermd
en geleid, ridderlijk in zijn manieren, een man van den
ouden, ongeschonden. stempel. Da Costa voelt alles voor
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'een r i d d e r. Hij zelf is ridderlijk, de huichelachtige vertooningen der diplomatie hinderen, ergeren hem. Men
b e z w e e r t bet zwaard in de schede, men d u rft geen
recht doen, men w i 1 'Nederland de eer niet geven, die
het toekomt, men biedt bemiddeling aan, om des te beter
geweld te plegen en zijn hooghartige minachting voor
goede trouw en waarheid te doen gevoelen. Doch des te
liefelijker komt de betrekking uit, die Nederland aan Oranje
verbindt. Het is feest in 1840, voor Nederland een tijd
van rust en vrede ; een bewijs dat, wat God geeft, wat
van Hem kornt, stevig, duurzaam, blijvend is en dus een
schoon voorbeeld van hetgeen eens over de geheele wereld
waarheid zijn zal, wanneer de slotzang zal vervuld worden:
In zijne dap-,en dauwt het 'cede,
In mine schaduw lofzingt de aard
Doch gelijk in een goede symfonie de periode van rust
in het midden van het stuk slechts een scbijnbare oplossing is, zoo ook in da Costa's dichtstuk. Het is duidelijk,
-dat de betrekking, waarin Oranje tot Nederland staat,
slechts een zeer, zeer flauwe wederschijn heeten mag van
de betrekking, waarin de ware wereldmonarch tot zitjn,
koninklijk staat, en dit te meer, omdat aan Willem II
nog moet worden gevraagd :
Hebt ge aan dien Heer alieede uw kroon en teoon verbonden,
Die, in zijn eigen bloed Verzoener onzer zonden,
Het hart der vorsten en der volken proeft?
De feestelijke inhuldiging van Willem II, de eigenlijke
aanleiding tot het dichten van de Vijf en- twintig jaren,
is daarom echter nietteurin profetie, symbool van het
feest, dat de geloovigen eenmaal te wachten hebben. Van
daar dat de Nederlandsche koning, dien God met Neerland
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samensmeedde in snoeren ste rker dan
Partijschap breken kon of dolle omwentlings—ban,
een gloriekrans om het hoofd krgt, zooals alleen de
profetische verbeelding die weet to geven, wanneer van
hem gezegd wordt :
En nu: de koning leve 1
Oranje voor altoos 1 dat elke vijand beve
Voor d' opslag van zij n oog, de liefde van zijn yolk
En 't hell des Heeren, dat hem toestraalt tut een wolk ,

woorden eerder op den Koning der Koningen dan op Neerlands koning toepasselijk. Dat Neil des Heeren, dat de
profeet verwacht, brengt hem van het kleine tooneel des

Nederlandsche -y olks over naar het groote wereldtooneel.
Ook daar vindt men een periode van schijnbare rust even
als in het kleine Nederland, en ook deze rust is door
God gegeven als type van hetgeen eenmaal de hemelsche
wereldmonarchie zal zijn. De prachtige beschrijving van
den vooruitgang der XIX de eeuw sluit zich voortreffelijk
aan bij het voorgaande. Jammer maar, dat ons yolk
meerendeels die beschrijving slechts uit bloemlezingen
kent. Er bestaat een bloemlezing van J. P. de Keyser,
op onze hoogere burgerscholen en instituter vaak gebruikt, die de brutaliteit beeft, om uit de prachtige passage over den spoortrein en de stoomboot juist de laatste
regels weg to laten en midden in den zin to eindigen.
Daar beet het :
Een zelfde stoomkrachtvaart
Sleept heel ons menschdom voort en effent heel onze aard,
Bij 't ruischen van een zee muziek en zangakkoorden.
P u n c t u m, terwiji or eon komma moest staan, want
onmiddellijk volgt er op :
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Wear 't lied van Strausz mee stemt en invalt met deez' woorden:
..Zie bier uw Goden: kunst en kracht en Industrie !
En voorts geen eerdienst meer dan de eeredlenst van 't Genie!"

Zoo wordt da Costa aan onze jeugd onderwezen en de
indruk, dien zij er van moeten ontvangen, kan nauwelijks
een andere zijn, dan dat hij een vurig aanbidder was van
de hedendaagsche wijsheid en tot die soort van zielen
behoorde, die bet Nut zoo iiverig heeft aangekweekt: opgepronkte onbeduidendheden. Is het een schande voor
an
Nederland,
dat men da Costa ignoreert , nog liever geignoreerd dan dat men uit zijn verzen het hart wegsnijdt
en dan beweert da Costa te hebben doen kennen. Doch
het blijkt alweer, ook in dezen vorm, hoezeer da Costa
recht had aan onze eeuw toe te voegen :
In uw hoogheid moogt gij sta8n,
Maar spreek, wat hebt gij met die heerlijkheid gedaan ?

Zooveel is zeker, dat de verkrachters van da Costa, die
bang zijn om hem te lezen in zijn geheel en te nemen
zooals bij is, verre beneden den man staan, dien zij aldus
trachten te verzwakken. Indien het waarheid is dat
alle verdraagzaamheid kracht is, en dat men alleen waardeeren kan, waar men zich boven verheven voelt — zoo
toont da Costa hooger te staan dan de eeuw, die zijn woorden niet durft lezen. Hij staat voorwaar tegenover de ontwikkeling der XIXde eeuw niet vijandig. Wie heeft ooit
in Nederland verzen geschreven, die in kracht, in gespierdheid, in woordenkeus, in fierheid, in adel, halen bij
zijn beschrijving van de reuzenschreden door de wetenschap in de laatste jaren gedaan? Geen hartstochtelijk aanbidder der moderne beschaving kan het hem verbeteren.
Ja, ik ga verder dan dit : hij waardeerde ze hooger

3

dan
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de liberaalste der liberalen. Toen Paulus als gevangen man
naar Rome ging en hij te vergeefs den stuurman gewaarschuwd had van Creta niet te varen, herinnerde bij later
aan zijn raad en zeide : „men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Creta niet afgevaren te zijn, en
dezen hinder en deze schade verhoed to hebben." Duch
dit is de eenigste keen niet geweest, dat een profeet
wijzer was dan een deskundige Inderdaad, als men thans
in 1880 leest, wat da Costa in 1840 schreef van den
spoortrein, dan schijnt ons dat van zelf te spreken, mar
toen hij in 1840 zong :
volken, staten
Doorkruisen mengen zich Een zelfde stoomkrachtvaart
Sleept heel ons m . nschdom voort en effent heel onze card

toen zal menigeen dat als dichterlijke overdrijving hebben
beschouwd, want wie in Nederland had toenmaals iets
meer van spoorwegen gezien dan het onnoozele lijntje
tusschen Amsterdam en Haarlem P En wie kon vermoeden,
dat in 1870 letterlijk waarbeid zou worden, wat de ziener
getuigde van den lokomotief:
Hij voort bevolkingen en lepers in zijn staart.

Voorwaar de dichter is pier de meest nuchtere geweest.
Men behoorde naar hem gehoord to hebben en wij zouden
geen 25 jaren hebben gesukkeld, eer wij een dragelijk
spoorwegnet hadden.
Mocht men den profeet althans gehoor geven, waar hij
de keerzijde van dit tafreel aan onze oogen vertoont, en
daarmede den overgang vormt tot de slotscöne, indien ik
het zoo noemen mag. De tijd van rust, de schijnbare
vrede van 1840 verblindt den ziener niet en wat hij verder
beschrijft is niet minder waarheid gebleken. Al de zege-
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ningen door God gegeven, al de heerlijkheden van de XIXde
eeuw zjn ijdel, wanneer dat alles tot mensch- en stofvergoding dienen moet. Het beeld, dat zich aan ons oog
vertoont, mag schitterend schijnen, in den grond der zaak
zien wij overal de bewijzen van inwendig bederf. Trouwens
nooit is een eeuw met grooter ophef begonnen en met
treuriger deficit geeindigd, dan de onze. Het pessimisme
klopt bij ons aan en dwingt ons den dichter gelijk te
geven. Wij worden voortgesleept door die stoomkrachtvaart en moeten vooruit of wij willen of niet, maar ten
koste van hoeveel bloed en tranen. De Fransche revolutie,
de Krim, Italie, Amerika, Denemarken, Pruissen—Oostenrijk, Duitschland—Frankrijk, het Oosten , de gevaren van
communisme en nihilisme, alles in een woord roept ons
toe, dat de dichter beneden de werkelijkheid is gebleven.
Geen wonder. Reeds in 1840 zag hij er het voorspel
van in den terugkeer van Napoleon's asch naar Europa,
dat hem uitgeworpen had. Het spooksel van Napoleon's
geest doemt weer op uit het rotsachtig St. Helena. Nog
altijd ligt die asch daar, in weerwil van 1848, in weerwil
van 1870, in weerwil van de commune en de republiek,
en predikt met luider stem, dat de wereld met al haar
bittere ervaringen geen haar wijzer is geworden en dat
nog altijd waarheid blijft :
de Man,
Die in het middenpunt zich eenmaal wringen kan
Van 't weefsel zonder ga, dat onze leeftijd baarde,
is meester van Euroop, is meester van heel de aa,rde !
Wie zal de mogelijk.heid ontkennen, dat eenmaal een valsche
wereldmonarch zijn schepter nog heel wat verder uitstrekke
dan Napoleon durfde denken ? Da Costa verbaast het niet;
hij hoort reeds het gerommel van den onderaardschen
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donder ; reeds broeit het onweer, allerlei brandstoffen
hoopen zich op en uitbarsting op uitbarsting mag tijdelijk
verademing gegeven hebben, de lucht blijft zwoel en bezwangerd met electriciteit :
voorzegd is de ingeschonken wijn
Der gramschap, de onrust van de volken, de geruchten
Van oorlog, de ijzren arm eens heerechers, en de zuchten
Van 't schepsel dat, vermast, het oog ten hemel richt;
Voorzegd de donkre nacht, voorzegd het Morgenlicht.
Dit laatste woord bereidt de oplossing voor. De loop der
tijden is alleen te verstaan uit de profetie, het heden
vindt zijn verklaring in de toekomst, het plan Gods is
duidelijk, veel duidelijker dan de wet van oorzaak en gevolg,
waaruit het ongeloof met hopelooze pogingen haar wijsheid
tracht to putten. De ware wereldmonarch komt ; zijn
nadering doet den valschen wereldmonarch telkens radeloozer pogingen in het work stollen, om diens komst te
beletten. De eindkatastrofe moet komen. Een tweede volkerenslag, een grootscher Waterloo is in aantocht. De doode
Napoleon is reeds als asch, als spooks el teruggekeerd,
als de echte A n t i-Ch ri st, als de tegenvoeter en caricatuur
van den gestorven en le v en d teruggekeerden Messias.
Doch dit kan den triomf van den waren koning niet verhinderen en reeds bij voorbaat zingt de dichter den lofzang
op diens overwinning in die onvergelijkelijk schoone verzen
van den slotzang, waaraan een Nederlandsch componist
eer zou kunnen behalen, indien er nog componisten zijn
to vinden, die een oog en hart hebben voor het meest
grootsche en verhevene, dat de lyrische pazie in ons land
heeft aan to wijzen. Poch ook daarin blijkt de saaiheid en
onbeduidendheid van onzen tijd, dat men overal naar Oost
en West uitgaat, om wat schoons to vinden en niet eens
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let op de diamanten, die wij Kier op onze velden voor het
rapen hebben. Welk een muziek, welk een stoute overgang is er van de laatste woorden in bet gedicht :
Iroorzegd de donkere nacht; voorzegd bet Morgenhcht,
op het begin van den slotzang :
Op 's hemels wolken zal Bid komen,
Die aan lien nacht een einde maakt.
Men hoort er, na het recitatief der voorafgaande
woorden, de tonen in van het slotkoor der hemelen. Mij
dunkt, de dichter maakt het ons zoo gemakkelijk mogelijk daar is, behoudens de doorgaande lyrische verheffing, genoeg afwisseling in den lofzang, om de rijkste
verscheidenheid van kleuren daarin te brengen en den
noodigen climax to bewaren.
Het geaccentueerde van da Costa's woorden geeft als
van zeif aanleiding tot . zang en instrumenten, om zich
tot de bontste verscheidenheid van tonen te leenen. Geen
dichter is vermoeiender om voor to dragon, hij eischt een
omvang van stem, die alleen door zang is weer to geven.
Welk een verschil b. v. tusschen :
Het Lam, wiens blood bier heeft gevloten
en het onmiddellijk daarop volgende :
De Leeuw uit Isa1 gesproten ?
Ja nog sterker, in den regel, het sombere
De Man der smart
afgewisseld en verslonden door het :
de God der

aard.

Welk een teeder adagio in het couplet :
In zijne dagen dauwt het vrede,
vergeleken met de trompetstooten in den slotregel :
kom !
ja
kom
Konuag, Jezus !
Kom
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Doch het zal lang duren, eer in Nederland een dergelijke compositie wordt uitgevoerd. Even als Bach bijna
honderd jaren in portefeuille bleef, eer Mendelssohn hem
durfde inleiden bij het publiek, zoo zal de man nog
geboren moeten worden, die da Costa populariseert.
Nederland doodt zijn profeten en steenigt, die bet toegezonden worden, om mediocriteiten te verheffen — totdat
er na langen tijd eindelijk recht wordt gedaan. Zullen wij
dien tijd beleven ? Zelfs diepzinnige gemoederen durven
van ons dichtstuk beweren, dat het eentonig is !
Alsof Dante niet eentonig ware voor bet oppervlakkig
gemoed, terwiejl men hem toch in alle talen vertolkt !
Alsof Hamlet niet in Frankrijk voor het work van een
dronken waanzinnige' verklaard ware !
Doch het is een waar woord, dat een profeet niet
aangenaam is in zijn vaderland. Of doze schets althans
iets er toe bijdragen zal, om da Costa ' s lied in 1840
meer te doen waardeeren, ik waag niet het to beslissen.
Juli 1880.

J-10E DE JJENTE
ZOEK WAS GERAAKT,

HOE DE LENTE ZOEK WAS GERAAKT.
HEN PAASCHSPROOKJE IN EEN KOUD VOORJAAR.

De boomen in het bosch waren in ernstige gesprekken
verdiept en hielden samen mad. Allen klaagden bitter ;
het voorjaar van 1879 was reeds lang aangebroken en
hoe ze ook wachten en naar alle zijden uitzagen, de
lente verkoos maar niet te komen. Het was onbegrijpelijk.
„Ik heb alles in gereedheid gebracht, zei de kastanje,
mijn knoppen zijn afgewerkt, de blaadjes keurig geschikt,
en er is geen gelegenheid om ze te laten uitbotten".
Het was de kastanje alleen niet, die er over klaagde,
alien waren het er over eens en zelfs de rogge verklaarde, dat het een schande was, zoo lang als het
duurde. Als bet zoo voortging, kon zij onmogelijk op
tijd klaar zijn en baar oogst behoorlijk afleveren.
Na lang beraad besloot men er den ooievaar over te
spreken, die een bereisd en geleerd persoon was en
misschien rand wist te schaffen Het duurde ook niet
lang of daar kwam hij aanvliegen, maar keek even verbaasd als de rest, dat er nog zoo weinig van de lente
te zien was. Hij was echter zeer vereerd met de vraag
van de boomen, of hij zich zou willen belasten met een
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nauwkeurig onderzoek en beloofde terstond zijn medewerking. Men droeg hem op, de Lente te gun bezoeken
en verslag te doen van zijn bevinding, ja zoo mogelijk
Naar te bewegen spoedig te verschijnen.
Zoodra de ooievaar die tack had aanvaard, voelde
echter al het gewicht daarvan. Waar moest hij de Lente
vinden ? Hij wendde zich tot eenige musschen, die samen
op een talc gezeten, bibberden van de koude en met den
kop tusschen de vleugels elkander zochten te verwarmen,
maar zij zagen hem met doffe oogen aan en zeiden niets.
Hij wendde zich tot de ekster, den lichtzinnigen vogel,
die ieders aandacht weet te trekken, en zich het hoofd
niet breekt met ernstige kwesties en zich niet stoort
aan wet en regel, maar op zijn vraag : „weet gij ook
waar de lento gebleven is ?" kreeg hij geen ander antwoord dan een schatergelach en een spottenden uitroep :
„Spillebeen,
Steltebeen,
Klapperbek ,
Ben je gek ?"
De ooievaar voelde zich zeer beleedigd en met reden,
want hij werd door iedereen voor een geleerde gehouden
en zulk lichtzinnig gesnap was hij niet gewend.
Hij keerde zich daarop tot de zwaluwen. Dit is een
ernstig volkje, en hij trof er weldra een aan, die tegen
den muur der dorpskerk zijn nest had getimmerd
en daar vredig woonde onder de schaduw van de zware
linden, — ten minste in den zomer en als er blaaren
aan de boomen waren. De zwaluw voelde bovendien
sympathie voor den ooievaar. Geleerd mocht zij al niet
zijn, zij mocht spoedig uit het oog verdwijnen, als zij
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zich in de lucht verhief 4j moist even goed, misschien
nog beter, wat het zegt een hooge vlucht te nemen en
al mag zij zoo trotsch niet bouwen als de ooievaar, die
liefst door ieder wordt gezien, aan den tempelmuur heeft
zij niet vergeefs gezeten en daar dingen geleerd, die den
geleerden ooievaar niet verschelen kunnen. De zwaluw
stond hem dus ernstig te woord en zei : „ik weet niet
waar de lente gebleven is. maar ik weet, waar het huis
der jaargetijden is en als gij daarheen gaat, zal men u
gewis bescheid weten te geven. De weg is gemakkelijk
te vinden : eerst over zee, dan door de woestijn, daarna
over hooge bergen en eindelijk komt gij in een olijvenbosch : daar zult gj het huis vinden."
Recht verblijd was de ooievaar, en hoewel hij anders
zich weinig inliet met de zwaluwen, ditmaal dankte hij
zijn vriendelijke berichtgeefster met een nederige buiging
en maakte zich terstond gereed om te vertrekken. Hij bey ond het alles, zooals de zwaluw gezegd had en kwam

in het olijvenbosch aan. Daar stond het huis van de
jaargetijden, maar eigenlijk waren het vier huizen Het
eerste was van WINTER, wit, glinsterend en met deuren
en vensters open. Het tweede van LENTE, bont gekleurd,
maar alles was er potdicht. Het derde van ZOMER, groen
gekleurd en het vierde van HEliFST, bruin geverwd, beide
met open vensters, maar de deuren gesloten. Voor WINTERS huis stonden twee engeltjes, Maart en April ge

heeten ; Z1J schenen diep bedroefd te wezen, want zij
loehoorden daar eigenlijk niet en hielden meestal de
wacht voor LENTE ' S huis. Voor LENTE ' S huis stond dan
ook niemand, maar voor ZOMER' S woning zag men vier
stevige mannen staan, Mei, Juni, Juli, en Augustus gebeeten, en voor bet verblijf van HERFST twee kleine, nette,
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oude mannekens, September en October genoemd. De
ooievaar stapte op de twee engeltjes af en vraagde bun:
••
weet
ook waar LENTE is ? Ach, zij wisten van droefheid hem nauwlijks te antwoorden en snikkende vertelden 4j hem met veel moeite: „LENTE is bier in WINTER ' S huis verdvrenen en wij staan trouw te wachten

tot zij terugkomt, maar wij mogen niet binnenkomen,
WINTER heeft het verboden, en al verbood zij bet niet,
het zou ons niet baten, want wij zouden stellig sterven
zoodra wij het waagden." „Mag

ik

er dan binnen

gaan ?" zei de ooievaar. „Beproef het" luidde bet
antwoord.
Ooievaar liep op de deur toe en had reeds een voet
gezet in het ruime voorportaal, dat schitterde van ijsdiamanten, maar op eons kwamen 4 groote mannen,
met grjjze baarden en knevels, November, December,
Januari en Februari geheeten, op hem af. Zij hadden
lange puntige zwaarden van ijskegels in de handen en
richtten die op zijn borst, zoodat hij van schrik achteruit
vloog en sidderend nitriep: „ik kom om LENTE te zoeken". — „ „Ga dan naar ZOMER, meester Wijsheid, was het
antwoord, daar hoort ge thuis, zomerkind !"
De ooievaar liet het zich geen tweemaal zeggen en
was blijde er zoo af te komen. 't Is waar, dacht hij, ik
ben een zomerkind en ZOMER is mijn beschermvrouw,
hoe kon ik zoo dwaas zijn mij in WINTERS huis te
wagon. HJ ging dus onmiddelijk naar ZOMERS huis en
de 4 mannen, die daar stonden ontvingen hem veel beleefder. „Klop maar aan," zeiden toen hij vroeg om
zoin-a te spreken. Na een Boos gewacht te hebben,
word hij binnen gelaten door een pronkerig dienstmeisje,
dat zeer met zich zelf scheen ingenomen to zijn en
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op zijn vraag, of' hij ZOMER mocht spreyen, bracht zij
hem in een prachtig vertrek, een soort van groote zaal
met festoenen en groen behangen en waar twee dames
op een zachte mosbank gezeten waren. Zij werden hem
voorgesteld al ZOMER en HERFST. ZOMER was een deftige
dame in zwaar zijden kleed gehuld en HERFST een klein
juffertje, oudachtig reeds, maar met een vriendelijke uitdrukking op het gelaat, in een lichtbruine japon met
een langen sleep.
Zoodra hij het doel van zijn komst had verhaald, begonnen beide bitter te schreien en nadat zjj zich een
weinig hersteld hadden, vernam hij het volgende verhaal.
ZOMER was de moeder van LENTE en HERFST was er tan-

te over, WINTER was de grootmoeder. Eenigen tijd geleden
had grootmoeder haar kleindochter te visite genood, zooals dikwijls gebeurt, wanneer midden in den winter eens
een lentedag komt, terwijl omgekeerd w1NTER wel eens
bezoeken maakt bij ZOMER en HERFST, zoodat bet dan ook
koud -wordt, tot zelfs in de langste dagen. Er was dan
ook geen bezwaar tegen dat LENTE in grootmoeders huis
kwam, maar ditmaal bleef LENTE wog en toen den volgenden dag moeder ZOMER een bezoek ging brengen in
LENTES huis, Mond zij alles gesloten en kon geen gehoor

krijgen. Daarop ondervraagde men grootmoeder, maar
men kon niets uit haar te weten komen dan onsamenhangende berichten. De slotsom was, dat LENTE in haar
speelschheid waarschijnlijk grootmoeders mooiste bloemen had vernield en dat grootmoeder haar voor straf
had opgesloten. Zooveel was zeker grootmoeder hield
zich zeer vreemd, wilde het rechte niet zeggen en Het
geen schepsel bij zich binnen.
Ziedaar, al wat zij hem konden verhalen. Heel veel
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wijzer was hij niet. Goede raad was duur en na lang
overlegd te hebben, kwamen zij tot het volgende besluit.
Men zou gezamenlijk in LENTES huis zien binnen te komen, daar al de lentebloemen voor den dag halen en
deze naar buiten zenden. op hoop dat LENTE het misschien
mu merken, wanneer de bloemenprinsesjes langs WINTERS huis heen trokken en, zoodra zij dit bespeurde,

grootmoeder wel gedwongen zou worden LENTE los te
laten. De moeilijkheid was echter, hoe binnen te komen
in het lentehuis, daar al de deuren gesloten waren.
Daarop moist de ooievaar wel raad, hij zou op het dak
vliegen en een zoldervenster zien open te maken, dan
naar beneden gaan en van binnen de deur wel hunnen ontgrendelen. ZOMER en HERFST vonden dit plan uitstekend en, zoo gezegd, zoo gedaan — den volgenden dag
werd het voornemen ten uitvoer gelegd. Ooievaar vloog
op het dak, ZOMER en HERFST bleven voor de deur en na
veel inspanning gelukte het binnen te komen.
Het zag er in LENTES woning echter zeer verlaten uit.
Al de bloemenprinsesjes hadden zich uit angst verscholen, ben zij een vreemden indringer hadden zien
binnenkomen en waren nergens te vinden. Zij waren
klein en fijn en kenden alle hoeken en gaten van het
groote en schoone paleis, — en wat men ook zocht, zij
waren niet te vinden.
„Men moet zacht en vriendelijk met de bloemenprinsesjes . omgaan, zei ZOMER, want zij zijn bijzonder teerhartig, ik zal ze maar eens toezingen, zij kennen mijn
stem wel " Zij zong daarop met een heldere stem :
Madeliefje, mijn hartediefje!
Met je kroontje van goud en wit,
Zeg mij, mijn schoontie, waar Lente zit.
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Zij wachtte een poos, en daar kwam een allerliefst
bloemenprinsesje voor den dag maar met een treurig gelaat en fletse oogen van het weenen. Zij vloog op

ZOMER

aan en snikte luid : ,,ik weet het niet, ik ben zoo bedroefd !"
Toen zong

ZOMER

wederom:

Krokusje, mijn Engeltj,,
Met je teere stengeltje,
Met je witte en paarsche kleed,
Zeg ons, of je er iets van weet
Maar krokusje deed evenals madeliefje en riep pijnlijk
uit: ,ik weet het niet, ik ben zoo bedroefd".
Toen zong

ZOMER

wederom :

Sneeuwklokje, mijn beeldje,
Met je fijne steeltje,
Met je klokjes aan iederen leant,
Zeg, waar is de Lente beland?
Maar sneeuwklokje gedroeg zich eveneens en riep ook :
„ik weet het niet , ik ben zoo bedroefd."
Toen zong

ZOMER

nog eens :

Vroolijke Viooltjes,
Op je vilten zooltjes,
Met je bonte kleertjes aan,
Met fluweelen kraagjes om,
Laat ons niet verlegen staan,
Houdt je niet zoo dom.
Maar ook al vruchteloos, want het vroolijke viooltjes-prinsesje kwam op vilten zooltjes heel zacht eli heel
verlegen bij zomEll, verbergde het hoofdje in haar kleed
en fluisterde: ,ik weet het niet, ik ben zoo bedroefd."
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Zoo ging

ZOIVIER voort,

tot zij al de prinsesjes bij elkaar

had, maar geen enkele, die er jets van wist. Alles, wat
zij zeiden, was: „ 0 zij was zoo lief! zij is zeker dood!
Ja zeker, zij is dood ! — Of zij houdt niet meer van ons."
ZOMER

sprak daarop zoo vriendelijk als zij maar kon:

„Troost u, mijn liefjes, wij =lien u helpen en wij hebben besloten, dat gij u alien netjes zult aankleederi, uw
bloemenmandjes voor den dag halen en dan maar naar
buiten gaan ; wij zullen den leeuwerik uitzenden om een
zonneschijntje te bestellen, en als ge dan voor grootmoedors huis beentrekt. moet gij alien maar zoo vroolijk
jubelen als gij kunt, dan zal Lente wel moeten komen,
om haar prinsesjes te beschermen De ooievaar past op
het huis De bloemenprinsesjes vonden het wel wat akelig
om alleen uit te gaan, maar zij begrepen toch, dat de
raad goed was en liepen daarom 'elk naar haar kamertje,
om zich te kleeden en haar mandjes te halen De ooievaar zocht intusschen een leeuwerik op, zond dien weg
met de boodschap, om gauw een zonneschijntje to halen.
en weldra was de optocht gereed.
Wat was grootmoeder verbaasd then zij op eens een
jubelend gezang hoorde en uit haar venster kijkende, een
langen optocht van bloemenprinsesjes voorbij haar huis
zag trekken. „Wat moet dat beduiden ?" riep zij zoo hard
zij kon : „zult gij feestvieren, terwajl

LENTE

weg is ? gij

ondeugende, ongevoelige schepsels!"
„ „Och grootmoeder, waar is zij dan?"
„Dat kan ik u niet zeggen, gaat uw gang maar, gij zult
van een slechte reis komen" riep grootmoeder, en flap daar
ging het venster weer dicht, dat zij even had geopend
„Laat ons maar voorttrekken, " zeiden de prinsesjes
tot elkander.
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Maar o wee ! 's Nachts paste de ooievaar op het huis,
tot hij, midden in den nacht wakker wordende, duidelijk
meende eenige klagelijke stemmetjes te hooren, die smeekten : „doe open, doe open, wij bevriezen bier nog van
de koude."
De ooievaar haastte zich en zag, zooveel de duisternis
het toeliet, dat grootmoeder een groot wit kleed over
de heele aarde had uitgespreid ; een groot wit kleed, zooals grootmoeder er bij duizenden heeft. Daar stonden al
de bloemenprinsesjes met de rokjes over het hoofd, bibbe
rend van de koude, en hij kon niet beter doen dan ze
spoedig binnen te laten. Wat waren zij bitter bedroefd !
Zij liepen als dieven sluipend weg en kropen in Naar
celletjes onder de dekens
Den volgenden morgen was goede raad duur. Het
witte kleed lag nog op de aarde

ZOMER

en

HERFST

zon-

den daarom den leeuwerik naar de wolken, en spoedig
daalde een malsche regen, die het lijkkleed deed smelten,
maar daarmee was grootmoeder niet uit het veld geslagen,
want zij zond een kouden noordewind, die de malsche
regendroppelen tot een plaag maakte nog erger dan
het witte kleed.
Er was niets aan te doen. De ooievaar gaf het op en
ZoMun zoowel als HERFST zeiden, dat als zulk een ge-

leerde er geen raad op wist, zij er nog veel minder kans
toe zagen de taken te verbeteren.
Zoo hard hij kon, want hij was inwendig boos en
diep gegriefd, keerde hij terug naar de boomen en verhaalde zijn wedervaren.
Daar stonden ze alien nog even kaal als te voren en
hieven hun magere armen ten hemel, terwijl natte, koude
regen van de stammen afdroop en den grond doorweekte.
4
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„Wat nu te doen ? Wie heeft er lust om een tweede
reis te maken ?" Zoo luidde de vraag van de boomen.
Maar niemand scheen er bijzonder op gesteld te zijn.
Eindelijk zei er een : als wij de duif eens uitzonden, die
is nog al goedig en gewillig, en daar zij wit is, zal zij
meer in den smaak vallen van den winter, dan de ooievaar met zijn zwart en wit.
„Ha, ha, ha; riepen de lichtzinnige eksters, die onnoozele duif, moet die het work doen ! Ha, ha, ha!" En
zij vlogen lachend van tak tot tak, want het kon haar
weinig schelen of

LENTS

kwam, zij leefden van diefstal

en schelmenstreken en zouden den kost wel vinden.
De boomen stoorden zich daar niet aan en hoewel
ooievaaI, die natuurlijk jaloersch was, zei dat het niets
zou geven en hij de schouders hoog optrok, then hij de
duif zag koinen, word er toch gevolg aan gegeven en
alien waren van oordeel, dat de duif toch ook een goede
trekvogel was en in alien gevalle geen zornerkind, want
dat hij bij allerlei soort van personen welkom was.
De duif, die zich niet op den voorgrond had willen
stellen, nam de taak eenvoudig op zich zonder heel veel
te zeggen en verklaarde, dat hij den weg wel vinden
zou, geleid door zijn instinct.
Zij kwam dan ook in weinig tijds aan het huis der
jaargetijden, en zijn witte kleed scheen aanstonds genade
te vinden in de oogen der wintermannen Zij werd binnen gelaten bij grootmoeder en trof haar aan in een
prachtige winterzaal, rondom met ijsmuren, glad en effen,
van een helderblauwe stof gemaakt, terwij1 aan alle zijden
de sehoonste ijsbloemen stonden met fijngetakte stengels
en naalden , keurig in een woord. Grootmoeder zelve
was een ernstige maar toch goedgezinde vrouw, kortaf
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in haar woorden en met scherpe trekken, maar haar
oogen getuigden van veel verstand en staarden u aan,
alsof zij u tot in het diepst van bet hart wilden peilen.
De duif zette zich voor haar neder en verklaarde het
doel van haar komst. Grootmoederwachtte een oogenblik, eer zij antwoord gaf, maar sprak daarop :
„ZomER en

HERFST

beoordeelen mij verkeerd U wil

ik gaarne zeggen, wat er van is. Eenigen tijd geleden
was

LENTE,

het lieve kind, bij mij te visite. Zij speelde

hier in de ijskamer als gewoonlijk en bewonderde mijn
ijsbloemen. Grootmoeder, zegt zij, wat hebt u toch prachtige bloemen ! maar met dat zij dit zegt, struikelt zij over
den gladden vloer en valt voorover midden in de ijsbloemen. De bloemen stuk, dat spreekt van zelf; maar
wat een schrik ! het lieve kind had een scherpe ijsnaald
an het hart gekregen en

4

lag daar dood voor mij.

Diep ontroerd, vlogen al de ijsprinsessen op haar af, want
zi.j hidden veel van haar, en ik stond als verplet voor
het beeldschoone lijk. Goode rand was duur. Wij wisten
niet beter to doen dan haar in de ijszaal to bewaren,
daar vriest het hard en het lijkje zou althans voor bederf bewaard blijven, totdat ik over een geneesmiddel
had nagedacht. Daar ligt zij nog, ga maar mode en gij
kunt ze zelve Zion."
Grootmoeder bracht de duif naar de ijszaal. En ja !
.daar lag zij op een rustbank van sneeuw. Sneeuwwit
was haar gelaat en zelden kon men schooner marmerbeeld zien, dan wat daar lag. De oogen, half gesloten,
tuurden even door de lange wimpers heen, maar stonden dof ; de fijne witte handen over de borst gekruist ;
het lange sneeuwdek over de leden met getakte bloemen
,doorweven ; alles gaf een indruk van reinheid en eon-

52

HOE DE LENTE ZOEK WAS GERAAKT.

voud zoo Rangrijpend als men zich denken kan. Rondom
stonden vier ijsprinsesen in lange witte kleederen en,
bewaakten de doode, want grootmoeder had last gegeven, dat zij haar geen oogenblik mochten verlaten, en
telkens wisselde een nieuw viertal het vorige af.
De duif was diep ontroerd en vloog op de borst van
bet marmerbeeld, om het te kussen, of zij er leven in
brengen kon — maar grootmoeder zei : „beproef dat
vrij, het zal u niet baten". Het hielp dan ook niets.
Grootmoeder riep daarom de duif terug en sprak haar
aldus toe : „ik zal a een beteren rand geven, ga met mij
Haar de ijskamer". Zoodra zij daar binnengetreden waren, vraagde de duif : „maar verklaar mij eens, WINTER,
als ik niet te vrijpostig ben, waarom heft gij aan ZOMEIt
en HERFST niet de waarheid gezegd ?" — „ „leer goede
redenen had ik daarvoor, antwoordde WINTER ; als ik dat_
gedaan had, zouden zij zonder twijfel haar hebben weggestolen en getracht er leven in to krijgen, door haar
to ontdooien, want zij badden zeker gemeend, dat het
aan de koude lag. En wat zou er dan van gekomen
zijn ? Zij hadden het lijk ontdooid en doen vergaan, want
er moet heel wat antlers gebeuren om het leven er in
to brengen. Bier is zij ten minste veilig voor bederf,
maar meer kan ik niet doen Doch luister eens : gij kunt
haar misschien redden, als gij wilt."
„Ik — zeide de duif — en hoe dan ?''"
Grootmoeder haalde een oud boek to voorschijn, vol
tooverspreuken en voorspellingen, en las daaruit de volgende woorden voor : „als do zonneroos een ijsbloem,
wil worden, zal LENTE herleven, zoodra die roos op haar
hart wordt gelegd," — „Gij hoort het zoo vervolgde
zij, welnu, wilt gij een paging doen om haar to behou-
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den, zoo vlieg naar de zon en vraag of daar mogelijkheid op bestaat, want wat de zonneroos is, weet ik niet ;
de zon zal echter wel raad kunnen geven."
De duff stond een oogenblik peinzend, maar hief Coen
het vriendelijk kopje omhoog en sprak vastberaden „Ik
wil het beproeven".
Zij liet er ook geen gras over groeien, maar vloog
onmiddelijk naar de zon.
Daar aangekomen, deed zij haar boodschap. De beer
van de zon, voor wien zij gebracht werd, hoorde haar
vriendelijk aan en zeide : „ik had u verwacht, ik wist dat
gij komen zoudt ; wat gij van mij vraagt is echter het
hoogste wat ik geven kan, want de zonneroos prijkt in
het midden der zon en zij is het hart der zonnestralen,
doch uw verlangen is reeds door mij vooruitgezien en
ik ben het die aan WINTHR dat spreukenboek heb geschonken, want ik heb haar even lief als LENTE. Ga mede "
Daarop leidde de heer van de zon de duif in een
schitterenden bloemhof en wees haar een rozenstruik
aan, wier glans en geur alles overtrof, wat ooit iemand
op de wereld zich heeft kunnen voorstellen. Indien de
duif niet gewend ware geweest de zon in het aangezicht
to starer]. zij zou er van bezweken zijn. „Pluk die zonneroos af", sprak de heer der zon, „draag ze voorzichtig
naar LENTE, en gij zult zien dat zij herleeft "
De duif deed gelijk haar bevolen was en nam de
zonneroos mede. Welk een glans straalde van de bloem
of ! Het spatte lichtende sterren links en rechts, overal
waar de duif vloog ; maar zij zengden niet, zij bleven
zacht en aangenaam ; weldra was de gansche weg lien
de duif volgde er mee bezaaid.
Zoo daalde zij naar beneden. Grootmoeder had het
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licht reeds gezien ; dwars door de ijsmuren been straalde
het fielder. Daar vloog de duif het huis binnen en haastte
zich naar de ijszaal. De ijsprinsessen smolten in tranen,
toen de duff verscheen, en grootmoeders oogen vloeiden
over van aandoening. Met ingehouden adem staarden
alien op het beeldschoone Voorzichtig legde de duif
de zonneroos op het hart van

LENTE

en wachtte af, wat

er gebeuren zou. Daar begon de zonneroos te verbleeken en hield hear stralen in, de gloed 'verminderde, het
scheen alsof zij de koude onttrok aan
eens, daar sloeg

LENTH

LENTIL ' S

hart. Op

de oogen op en tastte met de

band, greep de zonneroos, die een ijsbloem ging worden
en hield haar vast in de teedere hand. Daar veranderde
de zonneroos ten eenenmale ; haar gloed verdween, haar
bladeren werden als glas, haar stengel als kristal, en
met de nieuwe ijsbloem in de hand vloog

LENTE

groot-

moeder in de armen, terwijl zij uitriep : „O grootmoeder, dat had ik gedroomd, maar ik wist niet dat het waar
kon zijn. Mag ik de zonneroos planten voor uw huis
„Zeker, mijn kind !" was grootmoeders antwoord.
En

LENTE

ging naar buiten, plantte de zonneroos, die

een ijsbloem was, in de aarde, riep

ZOMICR

en HICRFST

er bij, die van schrik nauwelijks wisten wat zij deden,
haalde al de bloemenprinsesjes uit haar huis en riep
juichend nit : „ik ben weer levend !"
Maar de bloem bleef niet staan. Zoodra 4i in de aarde
geplant was, smolt zij weg en een warme stroom kwam
nit haar voort, een lichtstroom, die door de duistere
aarde been toog, al verder, al verder maar overal
ontkiemden de planten en de koude verdween en de
boomen botten uit, en de vogelen begonnen te kwinkeleeren en het werd een nieuwe aarde, ja toen de duif

HOE DE LENTE ZOEK WAS GERAAKT.

55

terugkeerde Haar het bosch en versiag deed, juichteri
zelfs de arme musschen : „de zonneroos is een ijsbloem
geworden en Naar vuur doorstroonit de aarde.'
Maar de geleerde ooivaar zeide „ik geloof er niets
van, dat is onnoozele duivenpraat."

Wat beteekent dit sprookje ? Het is een Paaschsprookje, in een koud voorjaar, Coen de lente zoek
scheen ; maar ieder die nadenkt zal wel iets van de symboliek begrepen hebben. Wat de zonneroos is, wat de
duif wil zeggen, is duidelijk genoeg. Moet ik ook de rest
verklaren ? Zie bier dan eenige gegevens. De winter is
de wet, de lente de genade. Als de tijd voor de genade
er niet is, baat het niet of de zomer met behulp van
den ooievaar (de menschelijke wijsheid) de bloemen (de
christelijke deugden) uitzendt ; zij moeten toch bevriezen.
De wet is de veilige bewaarplaats voor de genade, zoolang haar dagen niet vervuld zijn. De musschen zijn de
armen ; de eksters de lichtzinnigen en goddeloozen, de
zwaluwen de armen van geest. Meer is er niet noodig,
men moet een parabel niet to fijn uitpluizen.
1879.

PE LIDS VAN

p ILDERDIJK.

DE ELIUS VAN BILDERDIJK.

De schoone romance Eliu s, door Bilderdijk in 1796
gedicht, hoe voortreffelijk ook van vorm en keurig van
versificatie, wordt altijd beschouwd als een zonderling
produkt van des dichters vaak wonderlijken geest Inderdaad men weet niet goed, wat hij er eigenlijk mede voor
heeft gehad. Het verhaal zelf is een ridderromance van
den echten stempel, maar zoo ingericht, dat men er
keurig toe genoopt wordt achter het uiterlijk kleed een
inhoud van meer beteekenis te zoeken. Dr. Jonckbloet
schrijft er van : „ads geheel is het evenwel een zonderling
„gedicht, hoofdzakelijk bestemd ter verheerlijking van des
„dichteis eigen persoon en hoogadellijke afkomst Dat
,waarheid schreef in den regel :

_Van kindsbeen vestte zich mijn aandacht op mij zelven,

„leeren zijne verzen, die van zijn persoon vervuld zijn
„Ik laat daar, of dit „zondige zelfverheffing" " dan wel
„ „geoorloofde zelfbewustheid" " was, zelfs als hij niet
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„aarzelt zich onder hen to scharen, aan wie Hollands poezy
„haar „ „hoogsten bloei zoo glansrijk is verschuldigd " ";
,maar als de Amsterdamsche burgerjongen bij herhaling
„er op stoft, dat hij met de Nassau's en de Keurvorsten
„van Brandenburg minstens op eene lijn staat dat hij
„uit het grafelijk huis van Teisterbant afstamt, welks
,glorie hij in den Elius verkondigt als hij zich daarin
,zelf aanduidt als dat „jeugdig hoofd"
,,Ook in den tabbaard strijdbaar," '
„dat des zwaanridders naam zou „waardig zijn" ", dan
„plooit onwillekeurig een glimlach mij den mond" enz.
Dr. van Vloten sari* er van, dat hij om zijn vrouw
genoegen to doen doze romance schreef door hem zelven
„iets vreemds, jets zonderlings, jets ongehoords" genoemd,
maar waarvan hij meende. dat het eon van zijn beste
werken mocht heeten „De oude kronieken (schrijft B.)
„verhaalden nl. dat Jonkvrouw B e a t r i x of in het Duitsch
„H e i 1 e, na den dood van haren vader Diederik, de laatste
„Voogd van Kleve en Heer of Graaf van Teiterbant, die
,,uit het geslacht der Ursinen gesproten en e,m. braaf
„ridder was, op een tijd op den burg to Nijmegen zit„tende, een ridder den Rijn in een schuitjen zag afzakken,
„getrokken door een zwaan, die daar met een gouden
„keten aan vastgemaakt was hebbende hij een gouden
„zwaard in de hand, een gouden jachthoorn om 't lijf
„hangen, en een gouden ring aan den vinger en dat die
ridder, Elius van Grail genoemd, de vorstin beschermde
„tegen haar vijanden, haar behaagde en trouwde ; groote
overwinningen op de Friezen, Saxon, Thuringers en de
,Ongeloovigen behaalde, een vriend van Karel Martel,
„gelijk Diederik van Pepijn, was, en voor of in Narbo nu
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„Narbonne, aan zijn wonden overleden is. " — Bilderdijk
nu had het zwak tot dit geslacht to willen behooren en
zelf van Elius af te stammen; zijn vrouw, die zich geheel
in zijn zienswijze zette, „kreeg nl. den inval, dat, zij een
„zoon krijgende, dien Elius moesten noemen (schrijft B.),
„een naam anders sedert omtrent elf eeuwen in ons ge„slacht niet gebruikt en dit besluit (zoo vervolgt hij), mij
„een oude familieoverlevering en een soort van patische
„tirade herinnerende, dat die naam eens weer op zou
„komen en doorluchtig worden, is oorzaak van de wen„ding, die 't stukjen onder 't werken gekregen heeft,
,daar 't anders simpeler zou geeindigd zijn en misschien
„minder belangrijk ”
Bat de geheele stamboom niet anders dan in de verbeelding des dichters bestond, zal wel door niemand in
twijfel worden getrokken. Da Costa zegt, dat die afstam
ming evenzeer als de romance zelve zich op het gebied
der legende beweegt Doch het klinkt wat al te onnoozel,
om met Dr. Jonckbloet te beweren, dat het doel van dit
keurig dichtstuk in niets anders dan zelfverheerlijking zou
gelegen hebben. IJdelheid alleen kan zoo veel bezieling
niet geven De laatst aangehaalde volzin van Bilderdijk
szelven bewijst genoeg, dat hij eerst onder de bewerking
van de stof op den inval is gekomen, om zich zelven een
soort van gedenkzuil te stichten en dat hij dus niet met
dit plan is gaan schrijven. Het slot hangt or dan ook
wonderlijk aan, de romance krijgt op eens een wending,
die zij niet hebben moest en die den indruk van het
geheel niet weinig stoort. Doch daarom mogen wij om die
enkele regelen de bedoelingen van den dichter niet miskennen. Ook de laatste zang, waar een profetie van de
toekomst wordt gegeven, is een noodzakelijk bestanddeel
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van het geheel, zooals wij straks zullen zien, al komt
het mij voor dat de uitwerking nietgelukkig mag heeten
De romance was niet uit met de vereeniging van Elius
en Heile, die vereeniging had een profetische beteekenis.
Bilderdijk is hierin echter beneden zich zelden gebleven
en heeft zich door zijn vrouw laten verleiden, om een lied,
voorwaar niet minder zangerig dan het welbekende
Trompetten en schalmeieu
Doorklonken hof en wal,
te ontsieren met coupletten hard van toon en rollend
van volzinnen. Dit is te meer betreurenswaardig, omdat
de dichter hier de schoonste gelegenheid had gehad, om
zijn eigen levensopvatting te verkondigen, zonder de
romance schade te doen.
Wat hij geleverd heeft in den laatsten zang mag verward zijn, wat hij bedoelde schijnt mij duidelijk genoeg,
en hoop ik straks aan to tonnen. Bilderdijk laat aan zijn
gedicht een korte voorrede voorafgaan, waarin hij aantoont dat deze kunstvorm niet minder zorg vereischt dan het
meest verheven genre. „De dichter, zegt hij, is dichter
door schilderen" en zeker zelden heeft Bilderdijk zooveel
kleur gebracht in zijn schildering als in den Elius.
Het verhaal zelf gaf er veel aanleiding toe, maar geeni
, enkel couplet is dan ook veronachtzaamd ; men z i e t alles,
wat hij met de pen maalt, voor zich.
11K wil mijn lezers niet lastig vallen met het geheele
gedicht over te schrijven, maar een korte herinnering aan
den loop van het verhaal is noodig, om er mijn beschouwingen aan vast te knoopen.
De arme Heile, de jonge wees, eenig overgebleven
,dochter van den christenvorst Diederik, door Sigon in den
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strijd verslagen, staat op den omgang van den toren,
die zich boven haar kasteel te Nijmegen verheft, in
diepe droefheid, want zij gevoelt zich niet alleen verlaten, maar ook prijsgegeven aan de macht van al haar
booze Heidensche naburen. Vaak beproeft zij hairs vaders
wapenrusting aan te doen en tracht zij
,Den Hemel met een mannenhart
„Om mannenkracht te smeeken",
maar vergeefs , zij gevoelt zich onmachtig. Zij is de vrouwelijke teederheid zelve en het gaat haar slecht of

om

jets anders te willen zijn ; zij blijft dobberen tusschen
heldenmoed en maagdelijke weekheid. In haar angst
roept zij, terwiji alley random haar in rust ligt en het
bleeke schijnsel van de maan een doodsche kleur werpt
over het landschap, de schim van haar varier te hulp,
maar hoe verschrikt zij als deze haar verschijnt :
Zij zag het, stak hour armen uit,
En greep met beide handers,
Maar vatte damp en dunce lucht,
Die om haar vingers btandden.
Doch de schim neemt om harentwille een liefelijke
gedaante aan en bezorgt haar een kostbaar kleinood.
Mijn dochter, zegt hij, met een toon,
Ontzechlijk, maar aauminlijk :
Uw redding hangs aan dezen ring;
Wees fier en onverwinliik.
Hij werpt haar een gouden ring in den sehoot en —
verdwijnt.
Dankbaar brengt zij het kleinood aan de lippen, maar
ach ! de ontroering heeft haar hand ongewis gemaakt , de
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ring ontglipt haar vingers, kantelt nog een oogenblik op
den omgang van den toren, en verdwijnt in de gracht,
die het kasteel omgeeft.
Men gevoelt aanstonds, dat de lotgevallen van dien ring
het gansche gedicht beheerschen moeten en dat de profetie
van den vader moet uitkomen, dat het verlies zelf van
den ring juist opgenomen is in het bovenaardsche plan,
door den vader voor zijn doehter beraamd.
Waar bli-ift de ring ? Beneden in de gracht zwemt
Heile's geliefkoosde zwaan – maar het arme dier ondervindt ook al de gevolgen van de droefheid der meesteres , vroeger ontving hij uit haar vriendelijke hand het
noodige voedsel.
Maar thans, in haar ontroostbren rouw,
Van dag tot dag vergeten,
Thans aasde hij op 't enkle kroos,
En lisch en waterbeeten

Zoekend naar onedele spijs vindt het dier den ring en
slikt dien onverhoeds in
Aangrijpend schoon zijn de coupletten, waarin de dichter
de worsteling van het dier schetst, om den ring los te
krijgen. Alles te vergeefs en door de pijn radeloos, strekt
de zwaan i6ijn vleugels,
En kneedt en klieft de dunne lucht
En — is niet meer te kennen

Hij vliegt over berg en bosch, totdat hij in Zwitserland een jager aantreft, den stoutmoedigen Elius, die
onverpoosd over rots en Hoof den steenbok narent. Hij
strijkt bij den ridder neer, die eerst niet begrijpt wat het
dier schort, maar de zwaan weet den kop tussehen zijn
vingers te wringen, den ring uit de keel los te slingren
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en even snel weg te vliegen als hij gekomen is. Wat
Elius betreft
De ring blijft siddrende in zijn hand:
De vogel stijgt ten hemel,
En gaggelt zijn genoegen uit,
Met klepperend gewemel.
De ring draagt een opschrift, maar dat aanstonds verdwijnt, zoodra de ridder het ontcijferd heeft :
Der waardigste uit den maagdenrei
Zij ik ten echt gegeven
-Doch gelijk de ring aan Heile gegeven is te midden
van bovennatuurlijke verschijnselen, zoo ook brengt de
ring zelf visioenen to weeg in het hart van Elius. Hij
ziet flikkeringen, hij hoort geluiden, 14j aanschouwt toovervlammen als zeven gekleurde kruizen, in wier midden
vier zwaarden vonken schieten. Stralen van licht ontspruiten uit de punten en acht schepters als zonnestralen schitteren aan alle zijden, terwiil in het midden
met vurige letters de spreuk hem tegenblinkt : „Verdien
en win."
Doch hoe to verdienen en hoe to winnen ? De ridder
aarzelt niet lang. Er moot een hemelsche bestiering in dit
alles zijn en aan die biding geeft hij zich over. Hij bouwt
een kleine boot, brengt ze to water, laat zich den Rijn
afglijden en nauwelijks heeft hij den oever verlaten of —
daar vertoont zich de zwaan. Elius weent van aandoening,
als hij het teeken ziet en meer en meer wordt hij bevestigd in zijn geloof, want de zwaan wordt zijn gids, zijn
loods, zijn trouwe vriend Keurig is de dichter hier in
woordenkeus, 't is al bevalligheid van vormen en fijnheid
van teekening.
5
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Eindelijk is de reis volbracht, de zwaan wijst hem
a. h. w. het doel aan, want op eens verheft hij zich van
de rivier en viiegt klapwiekend den torentrans van Heile's
kasteel op.
Doch Welk een tooneel ! De arme Heile is omringd door
woeste horden. Sigon, haars vaders moordenaar aan het
hoofd; de roover Gerlak heeft reeds de belofte gekregen,
dat de verlaten weeze zijn bruid zal worden. Poch de zwakke
vrouw bewijst uit welk blood zij gesproten is. Zij verdedigt
haar vaderlijk erfgoed tot het uiterste ; vooral op Sigon legt
zij aan, dock helaas ! zij mist hem en de pijl, in plaats
van hem, te treffen, blijft steken in Elius' pluimaadje,
gelukkig zonder hem te beschadigen De ridder weifelt
geen oogenblik; met krachtige hand maait hij de strijders
weg, Sigon sneuvelt. de krijgskans keert, de , vijanden
deinzen of en vertreden elkander in de vlacht. Met ingehouden adem volgt Heile's oog in het gedrang de
schitterende vederbos van Elius dan ach ! plotseling
valt de edele ridder neder.
Zij gilt ! — Men vliegt ter redding heen
Waartoe? Hij is gevallen,
En aem— en roerloos voert men hem
In de eerst ontzette

De ridder ligt ontzield, naar het schijnt, in haar slotzaal Nog een middel is er waarop zij alle hoop vestigt :
haar vader heeft, toen hij uit Willebrord's handen den
heiligen doop ontving, van den zendeling een diadeem
gekregen, waaraan een zegen, een reuk van heiligheid
verbonden was. Zij neemt dien en met vurige gebeden
treedt zij naar den stervenden ridder, bemerkt aan zijn
wapenrusting, dat hij Christen is, en wil hem het kost-
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-baar kleinood op de slapen drukken, doch daar ontdekt zij can zijn hand den gouden ring en, sprakeloos
van ontroering, bezwijmt zij in de armen van haar
jufferen.
Elius komt bij ; in den aanvang weet hij Diet wat hem
overkomt, hij boort vrouwenstemmen, bitter rouwgeklag

n daartusschen (let op de klanknabootsing) :
Een aaklig biommend klokgeklep,
Met bang en gonzend bommen
Klinkt dommlend order 't mowplen door,
Yervangt het bij 't verstommen

Hij verheft zich van zijn veldbed tot ontzetting van de
weenende vrouwen en treedt op de stervende maagd toe —
doch als hij haar aanschouwt, barst de fiere ridder in luide
angstkreten uit. „Verdien en win" — die spreuk door
hem in vlammende letteren gezien, schijnt hem een wreede
spotternij, doch weldra wordt hij kalmer gestemd: de prijs
was al te schoon voor deze aarde.
„'k Verdiende, ik won! — 't Bezit daar bij
,.Ging 't sterflijk lot te boven,"

-zoo roept hij uit. Hij is voldaan, als hij den ring mag
wedergeven aan haar, die hij te boogen schat acht om te bezitten. Doch hij vergist zich, de ring bezit tooverkracht.
Thans volgt de episode, waarbij aan Elius de toekomst
in beelden wordt uitgelegd. Diederik verschijnt hem en
laat hem al de geslachten zien, die uit zijn vereeniging
met Heile voort zullen spruiten : de graven en hertogen
van Teisterbant, Gulik, Kleef en Berg, de Nassau's, die
Nederland tot zegen zullen zijn, de Pruisische adelaren

n eindelijk Bilderdbli en diens zoon Elius, op wien alle
heerlijkheid van het aloud geslacht zal nederdalen.
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Nadat nu deze verscl:ijning hem ten deel is gevallen,
eindigt bet dichtstuk onvervvacht met de weinige woorden
Ztjn hand vat Belles rechterhand,
Herroept haar a,in het Leven
En doet hear deze rechterhand
A an hear behoeder geven
Een slot, dat vrij wat beter zou zijn uitgevallen, indien
de episode van het toekomstig koningsgeslacht daarmede
in nauwer verband ware gebracht, en daaruit althans ware
weggelaten, wat terecht ieders ergernis opwekt. Mat in
bet slot, na al die graven, hertogen, koningen, wereldbedwingers, die ten tooneele zijn gevoerd Ik neem dan,
ook de vrijheid die gebeele profetie in een anderen geest
op to vatten, daar zooals zij voor ons ligt de romance er
door bedorven wordt.
Immers wat is bet doel der romance ? Dr. J. H. Gunning
heeft bet goed uitgedi ukt in zijn beschouwing van Sch illers_
Taucher (bl 24). „In de natuur is een geest, in de ge
,schiedenissen, die daarin den dichter even als het luiste„ rende kind terstond boven anderen aantrekken, of door
„hem gemakkelijk vervormd worden, ligt dit idee bijzonder
„duidelijk uitgesproken, schemert als het ware door de
,symbolische gestalte been. Dan wordt die historie als
„het ware een g e 1 ij k e n i s, zooals in het diepzinnig
,sprookje van de schoone slaapster in het bosch, waar de
„koningszoon de sluimerende prinses en met haar de ge„heele omgeving na honderd jaren weder opwekt, naar
„het zoo beerlijk door GOthe gevoeld wordt, als hij zingt
„Schlaft ein Lied in alien Dingen,
, Jederzeit, an jedem Ort.
-Und die Welt hebt an zu singen,
„Triffst du nur das Zauberwort”
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Bona honderd jaren zijn er over den Elius heengegaan
,en mocht het mij gelukken het tooverwoord te spreken,
waardoor deze schoone slaapster kon gewekt worden uit
haar sluimering, het gedicht zou er niet minder om
worden. Gelukt het mij niet, dat een ander zijn kracht
daarop beproeve. Bilderdijk zelf is de oorzaak geweest,
dat de schoone slaapster in slaap is gevallen. Ik kan de
vergelijking met het spookjee verder uitbreiden zooals
bekend is, wordt de prinses gewond door een naald en
daarop valt alles in slaap, Bilderdijk heeft zijn Heile
door de scherpe punt van zijn persoonlijke ijdelheid gewond en zij is in slaap gevallen en gebleven. Welk een
onzin ! zoo roepen de Critici zooveel omhaal om Bilderdijk tot een afstammeling van Teisterbant te maken
en alles te laten uitloopen op de verheerlijking van den
zoon dien hij verwacht ! Die aanmerking schijnt billijk
en onwillig keert men zich of : al de schoonheden der
details, hoe kwistig ook aangebracht, al de keurigheid
der vertelling kunnen het gedicht niet redden, vooral
niet in een land als het onze, waar men kleingeestig
genoeg is om mediocriteiten te verheffen, omdat zij niet
uit den acrd slain, doch waar men de ware dichters
veracht, als zij niet in het gewone kader passen.
Het aantrekkelijkste van een romance als deze is, dat
de dichter ons vergunt onze eigen denkbeelden in zijn
vormen te leggen en daarom is het tot zekere hoogte
onverschillig, of de dichter alles juist zoo bedoeld heeft,
als ik in zijn woorden vind. Is mijn opvatting subjectief,
wat nood? Het subjectieve is in de kunst alles, want het
hoogste loon van den kunstenaar is, als hij vorm geeft
aan de meest uiteenloopende ervaringen en anderen tot
kunstenaars maakt. De schilder ziet de natuur door zijn
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subjectieve oogen maar hoe meer ik aan zijn voeten zit.
hoe meer ik ook leer de natuur te beheerschen en haar
subjectief op te vatten. Ik zie menig landschap, menig
interieur heel anders aan, wanneer ik aan de leiding der
groote schilders heb leeren zien. Ja wij gaan nog verder.
Laat twee schilders van onzen tijd b. v Rembrands nachtwacht copieeren en zij zullen een anderen indruk ontyangen en teruggeven. Hetgeen Rembrand heeft gezien,
wordt voor hen weder een stuk natuur, dat zij op burin&
beurt zien en wel met subjectieve oogen. Dat Dr. Gunning
b. v. in den Taucher van Schiller nog veel meer heeft
gevonden dan misschien de dichter zelf, doet er Diets
toe. Dr. Gunning is kunstenaar, als hij het verhaal van
Schiller beziet en hij geeft den indruk weder, die de ballade op zijn geest heeft gemaakt. Grooter lof kan men
nauwelijks aan een dichter geven, dan dat zijn verzen
gedachten hebben opgewekt in zielen, die anders vrijwel
lijnrecht tegenover hem staan in levensbeschouwing Meer
wil ik ook niet van Bilderdijks romance beweren, dan dat
de lezing gedachten bij mij gaande heeft gemaakt en ik
geef dus mijn subjectieve opvatting zoo zuiver mogelijk
terug. Moge zij den lezer bewegen hetzelfde te doen,
dan is de schoone slaapster in het bosch levend geworden
en haar gebeele omgeving met haar; wanneer zij dan tot
anderen een ander woord spreekt dan tot mij, zoo zal dit
te meer be-vvijzen, dat zij leeft; want de doodslaap is een.
vormig, bet leven bont en verscheiden.
Ziehier dan mijn opvatting.
De groote spil, waar het leven, evenals alle romans,
om wentelt, is de eenbeid van man en vrouw, of van bet
mannelijke en ,vrouwelijke. In God zijn beiden een, maar
op aarde zijn zij gescheiden en kunnen 'alleen door den
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ring der hoogste liefde tot eenheid gebracht worden.
Het manlijke is s c h e p p e n, het vrouwelijke o n d e rhouden en die tegenstelling, in Gods voorzienigheid
een, breidt zich voor ons oog in een eindelooze reeks uit.
G e v e n en o n t v a n g e n, 'even waken en leven
voortbrengen, strijden en lijden, doen en dulden, kracht
en zachtheid, zoo vertoont zich dit dubbele aan ons oog.
De eenheid dezer beide wordt echter niet vei kregen dan
door allerlei diepe ervaringen heen
Heile gevoelt zich diep verlaten, als zij haars vaders
oogen sluit. Zij moet een rol aannemen, die de hare niet
is, en beproeft soms haars vaders harnas aan te schieten,
doch vergeefs. Als de maagdelijke jonge dochter zich zelve
bewust wordt en beseft, dat Zij geen kind meer is, dan
gaan soms door haar hoofd en hart wilde fantazien : zij
wil manlijk zijn en een zeker hehagen in het onvrouwelijke,
in het grove sluipt haar Borst binnen. Doch als zij
waarlijk alleen staat in het leven, bemerkt zij maar al te
goed, dat niets haar slechter afgaat dan zich een harnas
aan te doen. Zij dobbert — zooals Bilderdijk zegt — tusschen heldenmoed en maagdelijke weekheid, en inderdaad
haar heldenmoed behoort van een andere soort te zijn
dan die van manlijke kracht. Zij laat dan ook spoedig
het zwaard weer glippen en ontvangt van haar vader den
ring, die haar het waarachtig geluk zal brengen. Waarom
kan zij dien niet houden ? Om ,verschillende redenen : zij
moot dien ring niet uit haars vaders maar uit haars
bruigoms hand ontvangen, en voorts : de vrouw kan haar
ideaal niet make n, zij moot het wachte n. Indien de
vrouw zich met den ring bezig houdt, indien de onbestemde begeerte naar eenheid, naar bescherming bij haar
oprijst, dan ontglipt de ring aan haar vinger en valt in
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den bek van den zwaan, het beeld der wilde fantazie, der
onbestemde droomen. Te voren, toen zij kind was, heeft
zij die fantazie gekoesterd en gevoed, speelsch en onschuldig als zij was, maar tot maagd opgegroeid, krijgen
de droomen der jeugd hun afscheid — gelijk Heile den
zwaan, zoo vergeet zij de beelden der jeugd, omdat zij
jets anders, een hooger onbestemd verlangen in zieh voelt.
De wilde droomen vliegen met haar ring henen.
Heile moet leeren wachten zonder fantazie, zij moet
haar droomen betoomen, zich leeren beheerschen door
niets doen en haar geluk te ontvangen uit de handen
voor haar bestemd, door de wijze leiding van haren varier.
De jonkvrouw, die toegeeft aan haar droomen is verloren eu verliest haar karakter. Zelfs het hoogste, waar
haar ziel behoefte aan heeft, hetgeen God zelf in haar
plantte, moet worden verloochend, om het tekunnen wederontvangen. De vrouwelijke schuchterheid is een plicht en
moot niet worden vertoond als een komediespel, maar
aanvaard als Gods wil. Die zijn ziel verliest zal ze bebouden, blijft voor haar in anderen vorm dan voor den
man maar Loch even goed waarheid. Geef uw ring prijs,
geef uw droomen prijs, word koel, leer niet beminnen,
dan wanneer God het goed vindt, zie daar haar roeping.
De wilde fantazie vliegt intusschen met den ring weg ;
dock die wilde fantazie kan met dien ring niets doen ,
de lief d e is te reeel, to werkeljk en hokt haar in de
keel, de fantazie is verheven, maar blijft in de wereld
der droomen, die vergeefs poogt de werkelijkheid in
zich op te nemen.
Toch heeft ook die fantazie hear hooge waarde ; zij brengt
de zielen tot elkander en, indien zij onder de heerschappij
komt der waarachtige liefde, is zij de trouwe Gids ten goede.
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De eerste band, die er tusschen de zielen gelegd wordt, is
meestal een onweerstaanbare indruk, een onwillekeurige
beweging, een onbetoomde drift, maar daar kan de beer
lijkste vereeniging, mits goed geleid, nit ontstaan.
Elius ziet den zwaan aan zijn voeten neerstrijken.
Evenals Heile in haar vaderlijk kasteel, zoo is hij buiten
zijn eigenlijk karakter. De jonge maagd wordt geroepen
tot een strijd op leven en dood met haar belagers, en
intusschen doet Elius nets anders dan den steenbok
najagen op onbegaanbare paden. Ziedaar, hoe zijn behoefte
aan mannenkracht en mannenmoed zich openbaart. Hij
heeft nog geen doel voor zijn leven. Er is bij hem een
overvloed van levenskracht, die zich niet uiten kan dan
in vernielen, in jagen zonder doel. Hj weet zijn leven
niet te beheerschen. Want gelijk het bij de vrouw roeping
is, haar ideaal a f te w a c h t e n, zoo is het mannenplicht
het leven te mak en Elius leert het langs tweeerlei weg.
Vooreerst, doordat hem een ideaal voor den geest komt,
waar verdien en win het motto van is, en ten tweede
doordat hij leert te volgen, zich aan een onzichtbare macht
over te geven. Toch vind ik in de wijze, waarop de zucht
naar het ideaal bij hem oprijst iets zeer merkwaardigs.
Als hij den ring in handen krijgt, leest hij er op :
Der waardigste uit den maagdenrei
Zij ik ten echt gegeven,

maar dit opschrift verdwijnt en maakt plaats voor een
visioen van allerlei grootheid en voor de woorden : v e rdie n en win. Wat ligt er anders in dan de waarheid,
dat de liefde in het hart van den man een andere beteekenis heeft dan in dat der vrouw. Tot Hello klonk
het: „Uw redding hangt aan dozen ring," m. a. w. voor
de vrouw is de liefde het leven zelf, voor den man
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is de liefde de voorwaar de van zijn leven, van de voile
ontplooiing zijner krachten het eerste opschrift verdwijnt
dus voor het visioen met het tweede opschrift: verdien
en win. En voorts: Elius moet zijn leven maken : te voren
heeft hij het willen maker) door doelloos te jagen en
eigenwillig of Hever grillig te zwerven in de eenzaamheid
thans zal hij zien, dat men orn het leven te maken beginnen moet met igelooven, met volgen, met aan Gods
leiding zich over te geven. Hij moet dezelfde les leeren
als Heile, maar overeenkomstig zijn mannenaard juist in
tegenovergestelden zin. Heile, gelijk wij zagen, moet zich
zelve verliezen door al Naar fantazien met haren ring te
zien verdwijnen. Elius moet zich zelven verliezen, door
zijn mannenkracht dienstbaar te maken aan hooger macht
het eigenwillige moet worden veranderd in gehoorzaam
heid, het grillige wordt het gewillige. Daardoor echter verliest hij zijn losbandigheid, doch om de ware heerschappij
over zich zelven en over zijn vermogens en dus de ware
vrijheid te verkrijgen. Ms hij zijn boot te water heeft
gebracht, ziet hij tot zijn groote vreugd den zwaan terug.
Hij s chr eit op dit teeken, zegt Bilderdijk, de forsche
man heeft de diepe ervaring opgedaan van zijn afhankelijkheid en aanvaardt die dankbaar. De zwaan gnat nu
voor hem uit, dan weer acbter, en neemt allerlei vormen
aan, nu eens van een gids, dan weer van een jachtschip,
straks van een roeier in zijn boot of van een loods,
eindelijk van een beschermende oorlogsbark. Bilderdijk
wijkt bier van de legende, door hem zelven medegedeeld,
af, daar daze den zwaan voorstelt met een gouden keten
aan de boot des ridders gebonden. Dit zou ons beeld
bederven : de zwaan mag niet gebonden zijn, bij vertegenwoordigt de wilde fantazie door de kuische liefde be-
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toomd en omgezet in p o ë z i e. De zwaan behoudt al de
vrijheid, al den rijkdoni van verscheidenheid, die de poezie
eischt, maar juist omdat hij zich vrijwillig tot gids en
dienaar stelt van den ridder. Als eindelijk de laatste
bocht is omgetrokken en het slot van Heile in het gezicht komt, herneemt de poezie haar vlucht, de zwaan
vliegt den torentrans op.
Doch hiermede is de eenheid niet tot stand gekomen.
Wat men ontvangt moet nog veroverd worden, de werkelijkheid moet worden overwonnen en beheerscht, de eenheid wordt door de meest verheffende en teederste aan
doeningen der liefde niet verkregen. Tot nog toe heeft
d-e ridder slechts leeren volgen hij is thans rijp voor de
daad, en wanneer Heile haar geluk niet mag maken, maar
het moet afwachten, zoo is de bedoeling niet, dat zij bloot
passief daarbij blijve, maar dat zij langs echt vrouwelijke
wegen daarvoor geschikt worde. Beide, man en vrouw, moeten veroveren de man door de daa,d, de vrouw door lijden.
Elius is aanstonds tot de daad gereed en tracht Heile's
slot door zijn machtige tussehenkomst te ontzetten. Heile
zelf moet echter ondervinden, dat de ware heldenmoed der
vrouw niet bestaat in handelen, maar in lijden; zij tracht
een oogenblik zich zelve te helpen en legt op Sigon 'mars
vaders moordenaar aan, doch wel verre van iets nit te
werken, mist zij haar doel en had bijna Elius gewond
Had zij vroeger met „een mannenhart om mannenkracht"
gebeden, thans leert zij bidden ow Elius' leven, en als zij
hem den diadeem op de slapen drukt, maar daarbij den
ring aan zijn hand ontdekt, wordt haar opoffering volkomen,
en zij boet in het redden van Elius haar eigen leven bijna
in. Zoo gnat zij door de diepte been en verovert hoar
geluk door onder te gaan.
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Maar oak Elius volgt dien weg, den weg der volkomen
verloochening. Hij heeft zijn bruid bevrijd, maar ligt
machteloos op het rustbed, waarvan hij opstaat om een
nieuwen inwendigen strijd door to maken. Heftig is zijn
aandoening, als de prijs hem inderdaad schijnt to ontgaan,
als hij vreest dien strijd voor niets to hebben gestreden;
doch de ridden die de vijanden trotseerde, averwint zich
zelven en hij acht het bezit van Heile to groot om er
op to durven hopen. Hij steekt den ring aan hair vinger,
niet anders meenende dan dat zijn liefde niet beloond zal
worden, hij geeft zonder iets weder to verwachten —
maar op het oogenblik dat hij snikkend uitroept:
Ik ben voldaan,
Ziedaar mijn lot volkomen !"
slaat Heile de oogen open en deze daad van de meest
waarachtige en daarom hoog verheven en patische liefde
hergeeft }mar het leven en de eenheid is tot stand gekomen.
Die vereeniging van Elius en Heile is tevens de eenheid van poezi g en werkelijkheid. Vergeten wij het niet :
door de wolken been bracbt de zwaan den ring aan Elius,
door den dood heen brengt Elius den ring terug aan Hello.
De ring heeft als het ware eon kringloop volbracht, een
cirkel afgelegd, welks top in den hemel en welks laagste
punt in den dood ligt. Daardoor symboliseert de ring de
hoogste en heiligste liefde. Immers, dat zulk een verbintenis alleen op christelijken bodem kan gedacht worden,
duidt de dichter gedurig aan Diederik is door Willebrord
gedoopt ; de vijanden die Belle belegeren zijn Heidensche
Saxen en Thuringers ; Heile zelve ziet met vreugde in den
vreemdeling die Naar redde een Christenridder ; indo oudste
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editie met titelvignetten boven elken zang, staat boven
zang IV, waarin de strijd gestreden wordt, een gedenksteen met de woorden : IN 4- XPI", dat is : in c r u c e
Chris t i, in Christus kruis, met duidelijke zinspeling op
bet bekende van Constantijn : i n h o c s i g n o vine e s,
met dit teeken zult gij overwinnen.
Deze opmerking stemt ons ook billijker tegenover den
laatsten zang, al beantwoordt die niet aan de verwachting,
welke men er van zou mogen koesteren. Het is duidelijk,
dat Bilderdijk aan zijn romance een soort van Episch
karakter heeft willen geven. De verbintenis van Elius
en Heile had meer te beduiden dan een geschiedenis van
twee koningskinderen. Zij vertegenwoordigen een nieuwe
orde van zaken : den triomf van het Christendom op het
Heidendom. In het Epos toch heeft de strijd, die gevoerd
wordt, een beteekenis voor alle eeuwen, de personen die
er optreden werken aan bet drama der wereldgeschiedeIiis, en daartoe zouden Elius en Heile zich ook uitnemend
geleend hebben, te meer omdat Elius volgens Bilderdijk
uit het Grieksche rijk afkomstig beet to zijn en Heile
tot de Noordsche volken behoort, zoodat zij de beide
groepen der Christenheid vertegenwoordigen. Daar de
dichter nu uit den echt van doze twee de Nassaus en
het Luis van Brandenburg mat voortkomen, heeft hij zelf
ons op die gedachte gebracht en met de noodige dichterlijke vrijheid had hij er even good een ander slot aan
kunnen verbinden, dat, in plaats van het matte laatste
couplet, in een apotheose van dit verheven bruidspaar
had behooren to eindigen Thans hebben wij slechts flauwe
aanwijzingen, die aan den lezer lichtelijk ontsnappen Zoo
b. v. is er een kleine trek van eenige beteekenis in de
tegenstelling tusschen de plannen der Beidenen, die reeds
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bij voorbaat Heile aan Gerlak tot vrouw hebben beloofd en
die dus over haar bescliikken als een slavin — en Elius,
die haar hart verovert, zooals een Christenridder betaamt,
aan de vrouw alle eer gevende.
Doch genoeg. Heb ik gefantazeerd of aan den gouden
ring de rechte beteekenis gegeven ? De lezer beslisse, maar
indien deze schets hem tot vernieuwde lezing van het
keurig gedicht opwekt, zal mitin moeite rijk beloondworden.
Zooveel is zeker, dat in onze omgeving een romance, die
els symbool van de zuiverste en edelste liefde een verheffenden indruk maakt, niet misplaatst is. Bij al het platte
proza, dat ons aan alle zijden omringt, bij al bet naturalisme dat het ridderlijke in ons doodt, is het een ware
verkwikking om zich to baden in de frissche wateren van
een middeneeuwsche vertelling en het ware to wenschen,
dat de fiere geest van Elius en het, vrouwelijke van Heile
meer bewonderaars vond order ons jonger geslacht, zoo
zou de les der kuische liefde zich in liefelijker vormen
kunnen kleeden dan

in

het stoppelig kleed van den boot,-

prediker
Het is daarom, dat ik deze kleine studie, oorspronkelijk
voor de Normaalschool bestemd en daar voorgedragen,
onder de oogen breng van het Christelijk publiek.
1881.
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Toen ik als kind vaak in de Hemmensohe pastorie
vertoefde en zomers in de heerlijke natuur, 's winters bij
de kachel den omgang genoot van den man, die hog
minder dan ik zelf ooit gedroomd had, dat ik zijn op
volger zou worden, heb ik uit zijn mond soms verhalen
gehoord, die diepen indruk op mij maakten en even als
een velborgen zaad wortel schoten in het hart, zonder
dat ik ' het wist. Sommige van die verhalen staan mij
maar half duidelijk voor den geest en zijn door de jaren
teruggedrongen in de nevelen van het verleden, maar
den daarvan is mij in hoofdtrekken bijgebleven , en al
sta ik niet voor al de bijzonderheden in, de strekking
daarvan herinner ik mij zeer helder, zoodat ik reeds
menigmaal het verhaal heb gedaan en vele lezers er een
oude kennis in terug zullen vinden. Daar ik echter zeker ben, dat het hun niet vervelen zal, nog eens het
bekende te vernemen, zoo geloof ik, dat bet zaak is te
zorgen het verhaal voor de vergetelheid te bewaren,
6
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Heldring zeide, dat hij het uit een oud Duitsch boek
had, maar het heugt mij niet welk, zoodat ik mj aanbe
volen houd, als sours deze of gene er meer van moat
weten. Doch genoeg tot inleiding, zie bier het verhaal, dat ik in mijn vorm vrij teruggeef

wj

kennen alien de prachtige voorstelling van het

laatste avondmaal des Heeren door Leonardo da Vinci.
Men vindt het in allerlei grootte en gedaante, gekleurd
en ongekleurd, in de hutten der armen zoowel als in
paleizen, ja zelfs tot op tabaksdoozen toe, door een slordige hand grof weergegeven.

wj zien dwars voor ons een tafel, waarover een servet
hangt, keurig uitgespreid en waarvan de vouwen nog
zichtbaar zijn, als had een Hollandsche huismoeder het
zooeven uit haar linnenkast gehaald, aan de beide hoeken is het in een knoop opgebonden. Op de tafel
liggen kleine brooden en staan glazen , borden enz.
en recht tegenover ons zit Jezus , het hoofd een
weinig naar zijn linkerzijde overgebogen, de oogen neergeslagen, de handen over de tafel uitgespreid, de
linkerhand open, de rechter half gesloten. Aan weerszijden staan of zitten 6 apostelen in groepen van drie
afgedeeld, druk in gesprek, want het oogenblik is juist
dat, waarop de Heer zegt : voorwaar zeg ik u, een van
u zal mij verraden. Elke groep heeft een bijzonderen
stand en er zou nog heel wat op te merken zijn over
de levendige houding, waarin de discipelen zich vertoonen.
Men ziet aanstonds, dat alien heftig bewogen zijn. De
een staat op en rust met de handen op de tafel; de
tweede slaat de handen in de hoogte een ander spreidt
zijn armen uit, alsof hij zeide „ik ben het niet"
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ginds staat er een vlak bij den Heer en houdt den
vinger in de hoogte, terwijl alles aan hem te kennen
geeft : „ben ik het, Heer?” Kortom men kan stuk voor
stuk al de apostelen gadeslaan en men krijgt van ieder
een anderen indruk. Achter des Heeren beeld ziet men
een open deur en 2 vensters, die het uitzicht geven op
Jeruzalem.
Maar wie is Judas ?
Gj zult een weinig naar hem moeten zoeken en ik
geloof haast, dat gj eerst zult meenen hem to vinden in
den man, die half achter Jezus staat met den vinger omhoog gestoken. Toch vergist gij u. Judas is loijna niet to
zien, ik zal hem u wijzen. Rechts van Jezus zit Johannes,
naast Johannes Judas, maar Judas wordt bijna op zijde
geduwd door Petrus. Petrus toch is opgestaan en achter
Judas om buigt hij sterk voorover, zoodat hij met zijn
gelaat aan Johannes' oor komt Petrus heeft in zijn
rechterhand een kort zwaard en drukt met zijn rechterarm tegen Judas' rug; met de linkerhand wijst
voor Johannes heen op Christus. Judas wordt daardoor tegen de tafel gedrukt en ziet half om, terwijl hij
met zijn rechterelleboog het zoutvat omwerpt, volgens
het welbekende volksgeloof, dat hierin een bewijs ziet
van twist, omdat zout een teeken van vriendschap en
gastvrijheid is. Judas heeft in zijn rechterhand een kleine
geldbeurs, die op de tafel rust, men ziet zijn gelaat op
zijde en de linkerhand grijpt over de tafel met een
krampachtige beweging.
Vol leven en beweging is dit kleine tafereel en de
beftigheid van Petrus komt nog meer uit tegenover de
kalmte van Johannes, die met de handen gevouwen het
hoofd op zij wendt, naar Petrus henen.
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Dit schilderstuk was oorspronkelijk bestemd voor de
eetzaal in een klooster te Milaan. De bedoeling was, dat
als de kloosterbroeders aan tafel zaten, de Heere Jezus,
met zijn twaalf apostelen als het ware mede zouden
aanzitten. Immers er stonden drie tafels in de zaal, eene
tegen den muur, waaraan de prior zat met de voornaamste broeders en links en rechts langs de zijwanden
twee lange tafels voor de andere monnikken. Zoodoende
moesten die drie met de tafel van den Heer zelven een
vierkant vormen en, opdat bet duidelijk zou zijn, dat
Jezus zelf voorzat aan den maaltijd, had de schilder de
beelden van Jezus en zijne apostelen anderbalf maal zoo
groot gemaakt als de gewone lengte van een mensch.
Het stuk is echter nooit geheel afgemaakt, het beeld van
den Heer zelven is den schilder niet naar den zin geweest, en zeker was dat ook het moeilijkste van alien.
In later tijd heeft de schilderij ontzettend geleden do )r
vocht, daar het op den muur geschilderd was, ook door onbandige kunstenaars, die bet wilden bijwerken, maar
wel het meest doordat de Franschen onder Napoleon de
zaal tot een paardenstal maakten en er schrikkelijk in
huishielden. Wij bezitten echter gelukkig een aantal
kopieen, die evenwel lang Diet alle even schoon zijn.
Doch thans komen wij tot Heldrings verhaal. Eon
legende kan men het noemen, of een volksverhaal, dat
zooals alle volksverhalen nog al eens fouten maakt, maar
waariu een schoone beteekenis ligt.
Het luidt aldus :
Leonardo da Vinci was zeer groot aan het hof van den
Hertog van Milaan. De Hertog hield hem in hooge eere
en dweepte zoo met den schilder, dat hij alle gelegen-
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heden te baat nam, om diens lof uit te bazuinen. Na
was er aan zijn hof een geestelijke, die ook nog al werk
maakte van de schilderkunst en die deze loftuitingen niet
verduren kon. Hij deed alles wat hij kon, om. da Vinci
in het oog van den Hertog te verkleinen. Eons, dat de
Hertog weer druk bezig was zijn beschermeling in de
hoogte te steken en vooral diens ijver en vlugheid prees,
daar hij in drie dagen dit schilderij hier, in een week
dat schilderstuk daar zou gemaakt hebben, viel het den
jaloerschen man op eens in de gedachte, Leonardo een
strik te spannen. Bij ging een weddenschap aan met
den Hertog, dat Leonardo niet in staat zou zijn, in veertien dagen een grootsch ontwerp van het laatste avondmaal des Heeren op karton te brengen, althans wanneer
de Hertog de grootte er van bepaalde en bet behoorlijk
zou afgewerkt zijn. De Hertog nam de wedclenschap aan
en zoodra hj da Vinci bij zich ontboden had, deed hij
dezen den voorslag. De schilder begreep terstond, uit
welken kant de wind woei en dat zijn jaloersche vijand
hem wilde -verlagen in bet oog van zijn begunstiger.
Tot het uiteiste geprikkeld, gaf bij onmiddelijk ten antwoord : over 14 dagen verzoek ik uwe hoogheid op mijn
werkplaats, bet stuk zal gereed zijn.
Nauwelijks echter had hij dit woord uitgesproken en
was hij huiswaarts gegaan, of hij voelde wel eenig berouw van zijn overhaast besluit. Zou hjj zijn goeden
imam, zijn room zoo in de waagschaal zetten voor een
gril ? 1Viocht hij er de kunst aan wagon ? wie kon hem
verzekeren, dat zulk een grootsch ondervverp binnen 14
dagen in zijn ziel gerijpt zou zijn ? wellicht zou hij iets
moeten leveren, dat middelmatig of bened.en het middelmatige bleef en hem zelven niet vold.oen kon, al
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mochten anderen bet bewonderen Doch, de belofte was
gegeven en hij toog aan den arbeid. Den ganschen dag
bracht hij in gepeinzen door, allerlei plannen vlogen hem
door het brein Hoe zou hij het tafereel nemen ? welk
oogenblik zou hjj kiezen ? Het avondmaal zelf, de uitdeeling
van brood en beker, of de afsche:dsredenen, of het wegzenden van Judas, of de voetwassching ? Nu eens het
eene, dan weer het andere scheen hem het beste, doch
hij kon zijn geest niet bepalen De nacht viel in en hij
had nog niets ontworpen, geen lijn op het papier gezet.
Hij hoopte uitkomst van een gerusten slaap en zette de
zorg zo,oveel mogelijk van zich af ; doch vergeefs, zijn

slaap was onrustig en gejaagd.
In het midden van den nacht viel hij in een kalme
sluimering en zie daar kwam hem een droombeeld voor.
Een engel stond voor hem en zeide : „Leonardo ! Leonardo !

gjj ziejt hoogst onvoorzichtig geweest en hebt een belofte
gedaan, die gij voor niemand verantwoorden kunt. Moat
gij de schoone talenten u gescbonken aldus op bet spel
zetten, mocht gij God verzoeken en dat bij zulk een heilig
onderwerp P Doch ik zal u die zonde vergeven, mits gij
mij gehoorzaamheid belooft, opdat uw schilderstuk niet
tot uw verheerlijking maar tot Gods eere zij." „Ik
beloof bet u, Heer !" riep Leonardo uit en heete tranen
van berouw rolden hem langs de wangen. — „Versta mij
wel", hernam de Engel, „ik zal u een hemelsch ontwerp
laten zien, dat zult gij teekenen, zoo als ik bet u geef,
niets meer en ook niets minder" — „ik versta u, Heer,
en ik beloof bet in oprechtheid", zei de schilder voor
de tweede maal.
Daarop opende de Engel een hemelsche rol en zie !
wat den schilder voor den geest bad gezweefd, maar
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wat bij vergeefs had getracht helder voor zich te stellen,
verscheen hem in de treffendste gedaante. Hoe waar
Hoe aangrijpend ! Hoe verheven ! Hoe eenvoudig ! Beide
handen strekte hij nit om de rol te grijpen, maar de
Engel weerhield hem en zeide : „niet alzoo, Leonardo !
GU hebt thans het tafereel aanschouwd, pent het in
uw verbeelding, en werk het uit. Elken nacht zal ik u
een van de twaalf apostelen vertoonen, heden vergun ik
u alleen het gelaat van den Reiland nauwkeurig te bezien en zoodoende zal uw arbeid in 14 dagen gereed
zijn." Daarop nam de Engel de rol weer samen, maar
in een wolk verscheen het beeld van den Gezegende,
die in het midden van den disch gezeten de oogen van
den schilder boeide, totdat bet beeld hem diep in de
zielo was gegrift.
Leonardo ontwaakte verkwikt, al was de slaap onrustig geweest en toog aanstonds met vreugd aan den
arbeid. Alles vlotte hem buitengewoon goed, helder
stond hem bet nachtelijk visioen voor oogen en hij
bracht een dag door vol genot, vol stichting, want zijn
hand scheen als vanzelf de trekken to maken van den
Heiland, dien hij liefhad.
Welgemoed, dankbaar legde hij zich den volgenden dag
ter ruste, benieuwd of zijn droomgezicht ook ditmaa
blijken zou waarheid geweest to zijn. Inderdaad — nauwelijks had hij de oogen gesloten, of daar verscheen de
Engel opnieuw en bij zag het gelaat van Johannes, den
discipel dien Jezus liefhad. — Welk een teederheid lag
or op uitgespreid, hoe scheen de getrouwe het evenbeeld
van zijn Meester, tot zelfs in zijn houding, want ook
hij hield bet hoofd eenigszins gebogen, als droeg hij
den last der verdrukking mede. Des morgens na zijn
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ontwaken was het visioen niet uit de herinnering verdwenen en den tweeden dag was de beeltenis van Johannes op het karton gebracht. Zonder zorg legde de
schilder zich voortaan elken avond neder ; geen enkelen
nacht bleef het hemelsch bezoek uit en hij veilangde
's avonds met gretigheid Haar het oogenblik, waarop de
Engel zou verschijnen.
Het waren opgewekte dagen en nooit had Leonardo
in zoo korten tijd zooveel kunnen tot stand brengen.
Een voor an kwamen de beelden in hun rechten stand,
geen enkele, die niet voor zich zelf sprak en beteekenis
had. Petrus en Nathanael, Judas en Thomas en al de anderen — nooit had hij de verschillende karakters zoo begrepen.
Eindelijk kwam de laatste verschijning, loch nog een
dag bleef er over, dien hij gebruikte om zijn arbeid te
overzien, pier en daar een kleine verbetering aan te
bi engen, bij to werken of te wijzigen ; dock hij voelde
zich dankbaar en voldaan.
Des namiddags van den veertienden dag stond hij voor
zijn karton en genoot van zijn well( ; den volgenden dag
zou de Hertog komen zien, wat hij had verricht. Op eens
gnat de deur open, een pear magere, beverige vingers
klemmen er zich omheen en — dear gluurt om de deur
het nijdige gelaat van zijn vijand , die benieuwd of
hij de weddenschap zou winnen, geen rust had gehad,
al den tijd voor het afwerken der teekening bestemd.
Welk een gelaat ! Nijd, afgunst, spijt, verdriet, haat —
alles speelde om dien mond en Leonardo kon niet nalaten,
hem met een zekeren triomf aan te staren. Doch de
hatelijke man verdwijnt even spoedig, als hij gekLmen is.
Zoo snel kon hij echter niet heengaan, of da Vinci had
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hem goed gezien. „Wacht, dacht hij, dat is een echt
Judasgezicht, zooals men er geen tweede zou kunnen
vinden ; dien zal ik niet laten heengaan zonder hem te
vereeuwigen " Met een streek veegt hij op zijn teekening Judas uit ; — die Judas, zoo verscholen in half
donker, die Judas, nauwelijks opgemerkt in het tafereel,
is de ware Judas niet. Neen, zóó moet Judas er uitgezien hebben, zooals hij hem straks heeft aanschouwd,
De schilder genoot van dien prachtigen inval, het gelukte uitstekend, de gelijkenis was duidelijk voor iedereen,
de valschheid stond in heldere trekker' op dat gelaat
te lezen.
Vermoeid van den arbeid leg t hij zich eindelijk ter
ruste. Daar verschijnt de Engel op nieuw, maar met bedroefd gelaat. Somber ziet hij hem aan, heft vermanend
den vinger omhoog en zegt hoofdschuddend : „Leonardo,
Leonardo ! gjj hebt niet goed gedaan."
„Waarom niet, Beer ! ik kon geen beter beeld vinden
voor Judas, dan wat ik koos."
„Ik had u Judas laten zien, en gj had mij beloofd
alles terug te geven, zooals ik bet u getoond had."
„ „Ja maar, Heer, deze tlekken waren veel treffender
dan die ik eerst had staan "
Toen , betrok het aangezicht des Engels en hij werd
toornig : „zorg dat alles weer worde, gelijk het geweest
is, gij zocht uw eere en niet de eer van Hem, wiens
laatste avondmaal, wiens lij1en gj schetsen moest "
„ „Neen toch, Heere, dat is de bedoeling niet.
zal u gehoorzamen, doch het is jammer ; geloof mj het
zou de algemeene aandacht trekken, zij zouden er alien
naar zien " "
„Juist dat is het, wat ik afkeur. Qij zoudt maken, dat

90

ERN YERTELLING.

alien zagen naar Judas, en ik wil dat zij z i e n n a a r
Christus".
Ziedaar het verhaal, zooals ik het van Heldring vernam. Een toepassing is er niet van. Wie ooren heeft mil
to hooren, die hoore !
1881.

fEN. BEDEVAART
NAAR PORT j=.0YAL.
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Laat mij u verhalen van een kleine bedevaart naar
Port Royal.
In den afgeloopen winter had ik op de Normaalschool
week aan week de geschiedenis van Port Royal verhaald,
en voor ons hier to Zetten heeft die nog meer beteekenis
dan voor anderen, want al zijn wij alles behalve Roomsch
en in het minst niet gezind het Roomsche in Port Royal
goed te keuren, wij leven ook nog al afgezonderd van de
groote wereld en die Zondags onzen Vluchtheuvel opgaat,
voelt zich in een geheel andere wereld verplaatst dan
Amsterdam of Rotterdam hem aanbiedt. Even als Port
Royal in zijn afzondering near buiten werkte, door ver:
moeide zielen tot zich te lokken en ook door kinderen to
onderwijzen, zoo ook bij ons. Ja, gelijk Port Royal heel
wet strijd had te verduren en protesteerde tegen de
Jesuieten, zoo ook heeft Zetten een strijd te voeren tegen
de jesuieten-moraal, die zelfs onder Christenen nog verdedigers en aanhangers vindt, waarbij in pleats van de
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geboden Gods de leeringen der menschen worden gehuldigd, zoodat men ook daarvan zou kunnen zeggen :
gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uwe
inzettingen zoudt onderhouden. Is het wonder, dat Port
Royal voor ons beteekenis heeft en dat ik bij een kort
verblijf te Parijs den lust geen weerstand kon bieden,
eenige oogenblikken daar te vertoeven.
Moet ik daarom de geschiedenis van Port Royal vertellen ? Zij is te Lang Laat mij met eenige data volstaan.
Van 1609 tot 1709, juist een eeuw, heeft Port Royal
gebloeid. In de 13 de eeuw opgericht, zou bet als zoo
vele kloosters weinig beteekenis hebben gehad zonder
toetreding van de familie Arnauld, dat merkwaardig ge
slacht, waarop het woord van James Harington Evans
schijnt van toepassing te zijn : „it is astonishing how the
vein of Gods electing love runs in families".
Welk een omkeer bracht de 18jarige Jacqueline Marie
Arnauld, de welbekende Mere Angelique, in het klooster te
weeg, toen zij, de jeugdige abdis, ernst begon te maken
met haar ambt. Haar vader, die aan zijn dochter slechts
een fatsoenlijke betrekking had willen geven, door naar
de gewoonte Bier dagen haar abdis te maken, stond gansch
verbaasd, als hij op den beroemden s c h u i fj e sdag (jour-nee du guichet) niet meer in het klooster werd ontvangen,
maar de abdis alleen door het getraliede luikje van de
voorpoort mocht te spreken krijgen. Dat gaf den doorslag.
Van dat oogenblik veroverde Port Royal het terrein met
elken dag. Maar nog kon de jonge adbis in de verste
verte niet vermoeden, wat de gevolgen zouden zijn van die
daad. Zij trok verscheidene van haar zusters, ja eindelijk
haar moeder zelve naar het klooster ; zij was het middel
tot bekeering van haar broeders en neven, maar wat nie-
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mand kon denken was, dat Port Royal een afzonderlijk
bestaan zou krijgen, een scherp geteekend karakter. Toen
St. Francois de Sales de geestelijke leidsman was, scheen
Port Royal niet anders te zullen worden dan een klooster,
waarin de Roomsche leer zich van de aantrekkelijkste,
beminnelijkste zijde voordeed. Hij, de man zoo vol van
Gods ontfermende liefde, met het eigenaardig sentimen
teele, dat in de Roomsche kerk soms zoo walgelijke, dan
weer zoo liefelijke vormen kan aannemen, was echter niet
bestemd aan Port Royal beteekenis to geven. Andere
-figuren van krachtiger allooi hebben bun stempel op Port
Royal gezet. St. Cyran, de groote vriend van Jansenius,
aan wien het Jansenisme zijn oorsprong to danken heeft,
St. Cyran, de roomsche Calvinist als men bet zoo eons zou
mogen uitdrukken, of de calvinistische Roomsche, heeft or
zijn ziel in geblazen. Na hem komt de een voor de
ander na in zijn voetstappen treden, onder wie Pascal
en Antoine Arnauld als eerste sterren straks versterkt door de Solitaire, de Messieurs", die op het voetspoor van Le Maitre en anderen de wereld ontvluchten
om zich met geestelijke spijs to voeden, kinderen to onder wijzen en den strijd tegen het Jesuitisme to voeren. Naast
hen nog een menigte van namen : de Sacy met zijn bijbel
vertaling ; Singlin, de teedere en nederige; Nicole, de vreesachtige belijder; Andilly, de man van smaak, die nog 'tmeest
van alien aan de wereld hing ; Lancelot, de bewonderende
natuur, aan wiens pen Port Royal zooveel te danken heeft
gehad ; Pontchateau, de onvermoeide reiziger in het belang
van de vrienden ; Hamon, dokter en geestelijke leidsman
te gelijker tijd, bijna biechtvader en priester zonder ordening. — Om de vrouwen niet to vergeten ; Mad. Arnauld,
kle moeder ; Mad. le Maitre, Mere Agnes, Anne Eugene,
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Marie Clara, Madeleine, de zusters en Mere Angelique de
St Jean, de nicht en later de opvolgster van de eerste
Angólique, die Port Royal had gemaakt tot hetgeen het
geworden is.
Doch ik moet mij in al deze lierinneringen niet verdiepen. Laat mij liever vertellen, wat mij wedervaren is.
Baedeker kent Port Royal niet naar het schiint. Wie zou
er ook heengaan ? Port Royal is dood, de Jesuieten hebben
er eerst bras in geschoten door herhaalde vervolgingen,
en daarna het laten uitteren, totdat in 1709 het klooster
werd opgeheven, tot den grond toe afgebroken, ja zelfs
de beenderen der begravenen werden weggehaald, om ze
elders onder de aarde te stoppen. 1k vond in een andere
gids, bij Hachette uitgekomen, de mededeeling dat men
Port Royal makkelijk kan bereiken door plaats te nemen
tot Trappes, twee stations voorbij Versailles, van waar het
een Brie kwartier gains zou zijn, doch een der ParUsch predikanten zeide mij : „dien weg vindt gij nooit, niemand to
Trappes weet waar Port Royal ligt, dat wil zeggen : men
weet het wel, maar 't is niet fatsoenlijk om het to weten.
Ga liever naar Versailles, neem daar rijtuig; de koetsiers weten het ook niet, maar zij komen er wel achter,
als er wat to verdienen valt."
Zoo bleek bet ook hier weer, hoe Rome stigmatiseeren
kan. Inderdaad, hair anatheem beteekent iets !
Dankbaar voor de aanwijzing gingen wij op reis. De
weg is niet lang i in vijf kwartier ongeveer rijdt men er
been. Heel veel bijzonders biedt zij niet aan — eerst een
weinig stijgen om op de hoogten to komen, die Versailles omringen en weldra weer nederwaarts, doch om
spoedig weer to klimmen en dan over de hoogvlakte to
rijden tot aan Port Royal toe. Laminiere, Bouvier, Voisins,
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ziedaar de dorpjes die men door komt, maw: ik moet rnijn
lezers de illusie ontnemen, die hen wellicht mocht bevangen, dat dit de weg zou geweest ziin, die de Port
Royalisten gewoonlijk teisden. Die weg liep van Pubs
direct in Zuidwestelijke richting, alleen van Voisins uit
was die dezelfde maar aangezien er niets te zien valt
dan akkers, bier en daar met vruchtboomen bezet, zoo
heeft de verbeelding toch vrij spel en men kan niet nalater' zich dien tocht te herinneren van Mere Angelique
(de tweede), toen zij in 1665, uit het klooster te Pubs,
waar men haar had gevangen gehouden, verlost, onderweg
aan het verlies van een hoefijzer van een der paarden
de vreugde te danken had van een troostvolle ontmoeting.
Men stond stil en zag een rijtuig voorbijgaan, nog een en
nog een, vijf in het geheel, alien gevuld met religieuses
van Port Royal, aan wie een voorbijgaande gunst van het
hof den terugkeer naar het klooster mogelijk maakte. Welk
een geestdrift, toen ze alien opstonden en met vroolijke
stemmen elkaar na lange en bange scheiding weer begroetten. Al was Port Royal verlaten en alleen door een
paar tuinlieden 13ewaakt, weldra zou men thuis zijn in de
oude bekende woning. Mere Angálique had haar
schen bijbel bij zich, sloeg dien op en haar oog viel met
vreugde op Jeremia 23 1-3: „Wee den herders, die
de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien ! spreekt
de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israels alzoo
van de hetderen, die mijn yolk weiden : gij hebt mijn
schapen verstrooid en ze verdreven en hebt ze niet be
zocht ; met ik zal over u bezoeken de boosheid uwer
handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel
mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen, waarheen ik ze verdreven heb ; en ik zal ze wederbrengen
7
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tot hunne kooien." , Ad rura sua," las zij in haar Vulgata en zij vertaalde het: „Je les ferai retourner a leur
maison de campagne."
Doch wat zou Mere A.ngelique hebben gezegd, indien
zij had kunnen voorzien, wat wij zagen ! De weg, tamelijk
eentonig en door een fellen noordewind in weerwil van
de Augustuszonkoud, nam plotseling een wendigg. Rechts
een lawn, aan welks eene zijde (van den kant waar wij
kwamen) een graanveld, aan de andere zijde een muur
van 2 1 / 2 meter hoogte zich vertoonde. Die muur is oud
en daarachter staat het huis door de solitaires bewoond, de zoogenaamde Granges. Maar vlak aan den weg
een kleine dorpsherberg, weinig uitlokkend, zoodat het
dan ook geraden is zich van proviand to voorzien, wanneer
men niet wil ondervinden, wat Dr. Pallu van Port Royal
(bijgenaamd: le petit Pallu, qui avait tout petit, except4
l'esprit) zoo juist beschrijft in zijn Vale m u n d o:
Indomitus latrat contra jejullia venter.
(De maag verzet zich heftig tegen al bet vasten).
Onmiddellijk daarop gaat de weg zachtkens nederwaarts,
loch wij hadden niet opgemerkt, dat naast de herberg,
rechts van den hoofdweg nog een zeer begroeide, oneffene
weg steil afliep, de oude weg naar het klooster. Het bleek
ons spoedig, dat wij terug moesten gaan. Daar lag een
allerliefst dal beneden ons, en het kon niet anders, of dit
moest Port Royal zijn. Onze voerman meende het ook,
maar wist het niet zeker. Eenige huizen, een soort van
boerenwoning lagen daar in de diepte, op de hoogten
rondom overal bosch, dat den ruwen noordewind keerde
en waarop bet oog met welgevallen rustte. Een plekje
gelijk men er in bergstreken meer vindt, maar althans
niet van de minste. Z onderling is bet, dat ons oog zoo

EEN BEDEVAART NAAR PORT ROYAL.

99

geheel anders ziet dan dat van het voorgeslacht. De vallei
van Port Royal kan er in vorige eeuwen niet veal anders
hebben uitgezien dan tegenwoordig, en moet menigmaal
even aantrekkelijk en liefelijk zich hebben voorgedaan als
thans. Doch de natuur sprak tot onze voorouders anders
dan tot ons en daaraan moeten wij het toeschrijven, dat
Port Royal in oude beschrijvingen a f f r e u x et s a uvage heet. Het blijkt ook hieruit weder, hoe betrekkelijk
kort het geleden is, dat de oogen opengegaan zijn voor
het romantische der natuur. Wat den naam Port Royal
betreft, die is eigenlijk bij vergissing ontstaan. Het heette
oorsponkelijk Porrois en ward afgeleid van Porra of Borra,
hetgeen zou beteekenen : een Nolte vol struiken en stilstaand water. Daarvan maakte men later Port roi en
Port royal en verblijdde er zich over, dat Hippo Regius,
waar Augustinus, de hoogvereerde heilige van Port Royal,
bisschop was geweest, eigenlijk hetzelfde beduidde; immers
Hippo zou in het punisch haven beteekend hebben en
d.us Hippo Regius: Koninklijke haven, Port Royal!
Doch wij moeten ons hier niet to lang mee bezig houden en liever afdalen in de vallei, waar aanstonds eenige
kinderstemmen ons lachend en schertsend verrassen, want ,
een onderwijzer uit de buurt heeft in de vacantie hier
zijn scholieren een aangenaraen dag bezorgd. — „Het jonge
Prankrijk joelt, waar Saint Cyran eens bad," zou men in
navolging van da Costa's regel kunnen zeggen, al vormden
de onschuldige spelen van die knapen geen zoo schrilllen
tegenspraak met den ernst van Port Royal, als het gejubel van het jonge Duitschland met Luther's worstelingen.
Een oud-onderwijzer, die in een kleine mooning op het
terrein zelf zijn schraal pensioen verteerde en daarom
belast was met het toezicht op de weinige reliquieen van
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Port Royal, diende ons tot cicerone maar het was hem
aan te zien, dat slechts weinige vreemdelingen zijn hulp
kwamen inroepen. Nu en dan eens een enkele Jansenist
(zoo als ik duidelijkheidshalve maar zeggen zal) en een
protestantsch leeraar maar anders lag Port Royal
meestal vergeten. Trouwens veel is er niet te zien, en die
niet van mijmeren houdt, kan in Port Royal niet veel
vinden. Al wat er van bet oude klooster is overgebleven,
bestaat uit een muurtje van een 1 1 / meter hoog en
eenige brokstukken van pilaren, waaruit men de ligging
van de kerk kan zien en in een ijzeren kruis, nauwkeurig
geplaatst op d e z el f de plek, waar oudtijds het kruis
stond, dat de binnenplaats van het gebouw versierde.
Thans staan daar een paar flunk opgescboten boomen, die het
kruis overschaduwen. Ook wijst men een paar afgebroken
torentjes aan nit de dagen van voor de 16 de eeu.w. Doch
wij wenden onze schreden naar de kerk. Een vriendelijke
hand heeft er voor gezorgd, dat op de plaats waar het
altaar in bet koor stond, een klein gebouwtje werd gesticht met het volgende opschrift :
Entrez dans un profond et saint recueillement,
Chietiens, qui visitez la place en ce moment
Dun autel, o 11 Jesus, immole pour nos. crimes,
S'offrait a Dieu son père entoure de victimes,
Qt.:: avec lilt l'Esprit Saint embrasait de son feu.
Figurez—vous presents ces pretres venerables,
Ces humbles penitents, ces docteurs admirables,
Lumibres de leur siecle et l'honneur de ce lieu
Retracez—vous ce choeur, oü s'assemblaient des anges,
Du Seigneur nuit et Jour celebrant les louanges,
Et de ces souvenirs recueillez quelque fruit
Dans ce vallon desert, oil l'homme a tout detruit.

Binnenkomende ziet men een klein vertrek, in bet midden op een tafel het klooster, zooals het oorspronkelijk
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was, in karton geknipt, waarschijnlijk naar de teekening
in vogelvlucht, die Sainte Beuve in deel V, bl. 273 heeft
opgenomen. Rondom aan de wanden eenige portretten in
olieverf, zonder artistieke waarde, twee schilderstukjes,
een rechts, waarop de ontwijding van de kerk en het
heiligschennend wegruimen der lijken uit het kerkhof is
afgebeeld, een dat het bezoek van d' Argenson voorstelt in 1709, als hij aan de ontroerde zusters het procesverbaal voorleest van het decreet, waarbij Port Royal
voor goed ten doode werd gedoemd. Voorts aan den linker
muur eenige gravures van weinig beteekenis, maar daaronder een van het wonder aan de verlamde dochter van
Champagne op de voorbede van St. Agnes geschied, het
eenige aesthetische monument dat van Port Royal is overgebleven en waarvan het origineel in de Louvre een
plants heeft, gevonden. Eindeijk aan weerszijden van den
ingang eenige handschriften, nl. de volgende : een brief
van St. Cyran in de gevangenis met potlood geschreven
(1643) ; een brief van d'Andilly, zeer keurig van schrift,
men zou haast zeggen letter voor letter geteekend; voorts
brieven van Arnauld, de Sacy, Nicole en le Tourneux.
Wij kennen ze alien, maar wellicht Tourneux het minste.
Over hem hebben wij dat geestige antwoord van Boileau.
aan Lode wijk XIV „Wie is Loch die prediker waar iedereen heen loopt, Le Tourneux genoemd ; is hij zoo knap ? '
Sire," antwoordde Boileau, „uwe Majesteit weet dat
men altijd wat nieuws naloopt;

preekt het Evangelie."

En toen de koning nader informeerde, voegde Boileau
er aan toe : „als hij de preekstoel opkomt, wordt men zoo
bang van zijn leelijk gezicht, dat men hem graag zou
zien heengaan, maar als hij begint te spreken, is men
bang dat hij heengaat."
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Aan de andere zijde van de deur de handschriften van
de beide Angeliques ; van M. Agnes de St. Thecle Racine,
de tante van den dichter Racine ; van Elisabeth de St Anne,
de laatste abdis, die de opheffing van het klooster zag
aankomen en dit niet kon overleven, bij wier dood de
oude zusters, ja zelfs eene die doof was, uren achtereen
engelenstemmen hoorden zingen, naar luid van bet verhaal ; van St. Anastasie, die onder den nederigen titel van
priores de zaken slepende hield, die den val van bet klooster
met waardigheid bijwoonde, verbannen werd naar Blois
en zeven jaar later zonder de sacramenten stierf, daar zij
vol hield in haar verzet tegen de pauselijke bul.
Moet ik nog van de portretten iets zeggen ?
Zij spreken niet, er is te weinig leven in en wij moeten
ons herinneren wie zij waren, die zij voorstellen en wat
zij deden of leden, om er een indruk van te hebben.
St. Cyran, Pascal, Arnauld en Nicole, de Sacy, le Maitre,
Pontchateau, Quesnel en zijn vriend Petitpied, Dellemart,
Bisschop Colbert, de vriend saloon niet de aanhanger van
Port Royal; Jacqueline Pascal,de beide Angeliques, Mevr. le
Maitre, de moeder der solitaires, Marie des Anges, —
ziedaar de lijst van namen, de een meer de ander minder
bekend, wier beeltenis in olieverf voor ons hangt, terwijl
er van sommige nog een tweede portret in gravure bestaat, waarbij ook nog eenige andere zusters.
In het midden prijkt echter Hamon de dokter. Is dat
symbolisch? Misschien is het zonder opzet, omdat zijn
portret wat grootte betreft een geschikt middelpunt vormt,
maar ik zie er meer in Hij volgde le petit Pallu op, den
kleinen dokter, bij wien men „voor zijn genoegen" ziek
was, zoo heerlijk was het door hem genezen te worden ;
maar hoewel Hamon veel stijver en deftiger was, hij
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won de harten van alien door zijn diepen ernst. Hij hield
veel van de spreuken en zelf was hij sententieus in al
wat hij zeide. Doch het meest toonde hij zijn kracht, Coen
Port Royal geen priester had en er goon hebben mocht.
Hij wist de harten to troosten, zoowel met zijn stichte lijke redenen als met zijn mood, om zich boven het gemis
der genademiddelen to verheffen.
Het doet ons Protestantsch hart good om woorden to
hooren als doze : ,, Wij hebben zoo vaak tot de dienaars
van Jezus Christus gesproken, laat ons thins tot Hem
spreken. Hij zelf zal ons de biecht afnemen." Of over
het gemis der communie : „Jezus Christus toont ons zijn
genade, als hij door de gesloten deuren komt." Of over
het sterven zonder laatste oliesel dat voortreffelijk woord
„als de bruidegom komt, klaagt de bruid er niet moor
over, dat zij zoo weinig brieven van hem heeft gekregen."
Toch voelde hij zich vaak beklemd, wanneer hij als priester zonder ordening eon soort van geestelijk ambt bekleedde. Dan vraagde hij zich af, of dit niet was, wat
-Uzza deed: nl. eon heiEgschennende hand uitsteken naar
de arke Gods. Doch hij overwon doze bezwaren en stond
verscheiden zusters in haar doodsuur bij met zijne gebeden.
Menig kostelijk woord is dan ook van horn in berinnering
gebleven. Zie hier enkele van de schoonste :
„Ms de ledem.aten maar aan het lichaam verbonden
blijven, zijn zij nooit ver van elkander. 1k kan mijn arm
zoo ver mogelijk van het lichaam verwijderen, toch is de
band ongeschonden."
„Scheiding kan eenheid aanbrengen, meer dan samenvoeging. Zie de snaren van eon harp ; strengel ze ineen —
de eenheid is weg ; houd ze van elkaar, zij geven eon
akkoord "
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„ Wij

zijn meester van onzen wil, wanneer wij dien

aan Gods wil onderwerpen "
„De beproeving brengt heel wat harten aan bet bidden,
ook die ver van ons af zijn. Hadden wij maar geestelijke
oogen, wij zouden de heuvelen rondom de belegerde stad
met legerscharen van engelen bezet zien "
„Hoogmoedigen durven wel alleen zijn, maar niet in
de eenzaamheid
Hij onderscheidt drie trappen van eenzaamheid : 1 e z e n,
mediteoren, contempleeren. Hij vergeleek die bij
de bewegingen van een leger. Een leger in een bergpas,
achter elkaar aan voorttrekkende, dat is le ze n Een leger,
dat zich ontplooit, maar nog niet in slagorde staat, dat is
m e d i t e e r e n. Een leger in voile slagorde : dat is
con t e m p l e e re n. Later komt nog bet vierde : de
overwinning, de glorie.
Schcon is ook de volgende latijnsehe sententie :
„Vivam tecum, quia omnis alia conversatio periculosa est "
„Vivam de te, quia omne aliud alimentum venenum est "
„ Vivam propter te quia, qui sibi vivit et non tibi,
non vivit sed mortuus est."
,,Ik leef met U, want elke andere omgang is gevaarlijk "
„Ik leef van U, want elk ander voedsel is vergif "

Ik luef v o or U, want wie zich zelven leeft en niet
U", leeft niet, maar is dood."
Treffend zeker ook de volgende menschkundige opmermerking, waarbij men zich herinnere, dat in bet Hebreeuwsch
de klinkletters door punten boven en onder worden geschreven, die echter in de .Hebreeuwsche handschriften
eenvoudig worden weggelaten, zoodat de lezer ze zelf
er bij moet vinden : „Menschen gelijken op een boek
met Hebreeuwsche letters zonder punten. Hun beteekenis
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hangt af van de punten, die de lezer er bij plaatst."
Even als Thomas a Kempis vreesde hij al te veel met
menschen in aanraking to komen. „Onder de schaduw
van andere boomen, groeit een boom slecht," was zijn
zeggen. Toen hij stierf op 69jarigen leeftijd, was zijn herhaalde vermaning ook : „Stilte, state." M. Angelique zei
van hem na zijn dood : „Na een goed biechtvader, acht
ik niets zoo heerlijk als een christelijk geneesheer."
Doch het is tijd, dat wij de kleine kapel verlaten. Ik
heb Ramon al te veel doen spreken, en toch is hij lang
geen hoofdpersoon geweest in Port Royal. Hetgeen mij
echter in hem aantrok is juist drt, dat hij leek was en
de kracht van Port Royal heeft juist hierin gelegen, dat
het leekenelement, anders in de Roomsche kerk zoo op
den achtergrond geschoven, daar den boventoon had, en
het daardoor zijn grootste beteekenis heeft gekregen.
Leeft Port Royal niet voornarnelijk voort in Pascal, leek
in de theologie, maar wiens werken langer sullen leven
dan die van vele theologen ?
Het sou weinig moeite kosten, om bladzijden to vullen
met treffende gebeurtenissen en woorden, die Port Royal
in een schitterend licht doen schijnen. Wij 'Louden daar
echter boekdeelen toe noodig hebben en ik beschrijf slechts
een bedevaart.
Het opschrift tegen den muur der kerk geplaatst, is
grootendeels verweerd en onleesbaar geworden. De vier
volgende regels kon ik onderscbeiden :
_Du plus saint temple, helas, quel deplorable reste !
,.TJn vieux mur est le seul, qui rappelle a nos coeurs
„Cette eliceinte benie, ob le Pere celeste
„Se forma taut de vrais et purs adorateurs "

Doch vergeet daarbij niet, wat Arnauld geschreven heeft :
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„Gods huis schijnt verwoest te worden, doch het wordt
niet bier, maar elders opgebouwd. Hier worden de steenen gehouwen, zij worden in het hemelsche gebouw geplaatst.''
Nog een merkwaardige ervaring deden wij op. Men had
ons te Parijs gezegd, dat het huis van de solitaires te zien
was en dat dit nog voor een deel althans hetzelfde huis was
door hen bewoond. Doch onze girls, de oude onderwijzer,
die Port Royal goed kende en zeer anti-jesuitisch, maar
ook zeer anti-republikeinsch was, zeide ons: „de dame, aan
wie bet huffs toebehoort, laat het niet meer zien; zij wil
met Port Royal niet te maken hebben." Toch wilden wij
het beproeven, Wij keerden den rug aan het liefelijk dal,
en gingen den steilen, ouden, begroeiden weg op, die bij de
bovenbeschreven herberg uitkomt. Een gedachte hield mij
daarbij bezig. Is Sainte-Beuve hier ooit geweest, eer hij zijn
geschiedenis van Port Royal schreef? Ik twijfel er hard aan.
Zijn boek zou aanschouwelijker geworden zijn, als hij er
eenige weken had vertoefd. Men kanmoeielijktegenspreken,
dat er over geheel het werk iets mats, eentonigs ligt, een
gemis aan kleur, aan relief, aan scherpe trekken, die ons
de personen levendig voor den geest kunnen roepen. Men
verdwaalt in zijn boek, als men niet zorgt zelf hand wijzers op to richten. Wat mij bevestigt in mijn meening,
dat hij to Parijs schrijvende, nooit de moeite heeft genomen, Port Royal to bezoeken, is hetgeen hij in Deel V,
hi. 272 zest : „On m a quelquefois demands de decrire
le vallon de Port Royal, tel que je l' ai vu, ou tel que
je le concois j'aime mieux que ce soit M. Louail qui
nous le montre dans une image encore plus morale que
pittoresque, mais oil la perspective pourtant et la couleur
des lieux n'est point absence " Daarop laat bij de woor-
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den van Louail, die in 1693 Port Royal bezocht volgen ;
loch deze zijn alleen aanschouwelijk voor iemand, die het
niet verscbelen kan, hoe de vallei uitziet.
Indien S. B. er geweest was, zou zich van zulk een
uitvlucht niet bediend hebben. Hoe geheel anders deed
Macaulay, Coen hij de geschiedenis van Monmouth beschreef
en weken achtereen zijn intrek nam in een dorpsherberg, om tot in de kleinste hoekjes toe den indruk
van het tooneel, waar de slag van Sedgemoor geleverd
werd, te kunnen opnemen en teruggeven. Is Sainte Beuve
te Port Royal geweest, dan heeft hij misschien den
grooten weg langs gereden, waar men het dal beneden
zich ziet liggen, en verder niets meer gezien.
Doch ik keer terug tot mijn verhaal. Wij kwamen weer
op de hoogvlakte, hielden nu links om en gingen de laan
in, die naar het huis der solitaires leiden moest. Links
een hooge muur, daar geen eind aan scheen te komen,
rechts een korenveld, waar een paar landbouwers de ploeg
hanteerden en zeer verbaasd ons aanstaarden. Eindelijk
kwamen wij aan een poort met een kleine daarneven en
hier naast een tuinmanswoning zonder vensters aan de zijde
van den weg. Wij trokken de zware bel over en .. alsof
de geest van M. Angelique plotseling uit bare asch herrezen ware, daar opende zich een schuifje in de kleine deur,
waarachter zich een vrouwengelaat vertoonde en een
schelle stem ons vraagde : „Wat wilt gij ?"
„Is het huis hier ook te zien ?"
„Hebt gij een briefje van de eigenares ?"
„Neer]."
„Dan mag ik u niet binnenlaten."
„Waar woont de eigenares P')
„Te . .

Ik kon den naam niet met zekerheid ander-
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scheiden Flap ! ging het luikje en wij konden troosteloos
huiswaarts keeren.
Zulk een ervaring paste echter bij Port Royal. Het
begint met la j our ne e du guic het, het eindigt er
mede. Maar in geheel anderen zin.
0 geest van Port Royal! Welk een Nemesis ! Het wapen
door u gebruikt, wordt tegen u gekeerd. Wanneer wij al
den arbeid van Port Royal, al de grootheid en zielenadel,
al de kracht en volharding, al het geloof, al den rijkdom
en de diepte van gemoed, waarvan het getuige is geweest,
ons voorstellen en dan de weinige overblijfselen aanschouwen, die er van het klooster zijn te vinden , — wanneer
wij dat zelfde huis der solitaires, waar men zich afsloot van
de wereld, thans gesloten vinden voor de vrienden van
Port Royal, dan vragen wij ons af: heeft al die heerlijkheid tot niets anders gediend, dan de litteratuur van Frankrijk to verrijken met den stijl. van Pascal en enkele tragedies
van Racine? Waarom is daar geen wederbarende kracht
van uitgegaau voor het y olk van Frankrijk ?
De reden is niet ver to zoeken. Port Royal heeft het
onmogeljke gewild. Het wilde Roomsch zijn en toch niet
Roomsch; het wilde in een kerk blijven, op het gezag van
Rome gebouwd, en toch dat gezag omverwerpen, wanneer
dat anders sprak dan Port Royal geloofde. Het wilde de
leer der goede werken, die in het opus operatum, in de
uitwendige genademiddelen, in de mededeeling der sacra
menten consequent wordt uitgewerkt, niet huldigen en
tech al de rust genieten, die uit doze leer voortvloeit. Het
wilde zich afsluiten van de wereld en toch de zuurdeesem
zijn, die de wereld doortrekt, het plaatste zich buiten en
boven alles wat de kerk wilde, en begeerde toch, als good
Roomsch door de geheele kerk erkend to word.en. Dit
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halfslachtige is niemand ten goede gekomen. Pascal heeft
de Jesuieten gefnuikt, maar hij heeft er geen kracht tegenover gesteld, die in het hart des y olks leven kon. Met
al zijn verdrukkingen, met al de gebrekkige hulprniddelen, waarover het to beschikken had, heeft het Protestantisme in Frankrijk nog heel wat weer to beteekenen
gehad dan Port Royal, dat zooveel voortreffelijke geesten
aan zich heeft weten to verbinden. Port Royal is dood.
Het Protestantisme leeft nog en is ten huidige dage nog
eon kracht. Port Royal to herstellen, wie denkt er aan !
Het Protestantisme breidt zich ook nog heden uit en herleeft telkens, wanneer het dood en begraven scheen.
Men kan Rome niet bestrijden, of men moet or buiten
staan. Het duldt geen transactie Het Jesuitisme triomfeert
toch in weerwil der Provinciales en het dogma van de
onfeilbaarheid van den Pans is de laatste en noodzakelijkste consequentie, die het heeft getrokken
Met dat laat ons eerbied hebben voor de manner]
en vrouwen, die daar hun Heiland hebben gediend. HeL
mag hun niet gegeven ziejn eon krachtigen invloed nit
to oefenen, vergeten wij niet, dat de beteekenis van
Port Royal niet tot doze aarde beperkt blijft. De steenen
werden hier gehouwen, maar zj werden elders gebruikt
en op hun plants gelegd in den tempel, dien de Heere
God in zijn hemel bouwt en wat Rome vervloekt, zal
daar schitteren met nieuwen luister Ten slotte staat
Port Royal op den bodem van het Calvinisme, hoe
heftig het zich daartegen ook heeft aangekant. De felheid, waarmede het Calvijn bestreed. en de snorkende
frase van Boileau in diens grafschrift op Arnauld : „Il

terrassa Pélage, ii foudroya Calvin" nemen niet weg,
dat de vijanden beter zagen dan de aanhangers. Port
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Royal was kettersch in den zin der Roomsohe kerk ,
Rome kon het van zijn standpunt niet verduren ; Port
Royal moest sterven en dezelfde hand, die het edict van
Nantes introk, moest ook aan het klooster van Angalique
den ondergang bereiden
Doch mijn geschiedenis is uit Wij keerden terug naar
Versailles en dwaalden een oogenblik rond op de plek,
waar nu de Franschman geniet van hetgeen zijn oude
despoten hebben tot stand gebracht, ten koste van bloed
en afpersing. Bittere ironie der geschiedenis ! Zooveel vrijwillige vernedering, zooveel zelfverloochening lo opt uit
op — een paar afgebroken pilaren en een stukje bouwval, waar niemand naar omziet. Zooveel mishandeling en
moedwillig vertreden van onschuldigen, zooveel onrecht
vaarclig vergoten bloed — komt ten goede van het nageslacht, dat genieten wil van eens konings paleis, eens
konings lusthof. De Kerk van Port Royal — weg , de
kapel van Versailles, waar zoo menig beroemd prediker
‘zijn welsprekende woorden verkwistte aan een lichtzinnig
hof, prijkt heden ten dage nog met al zijn weelde.
Doch geen nood. De kerk van Port Royal is verdwenen, het kruis staat er nog op zijn oude plaats. Dit
is voor ons ook genoeg.
1882.

J.EMBRANDT
ALS )SCHRIFTVERKLAARDER.

REMBRANDT ALS SCHRIFTVERKLAARDER.

Allen eerbied koester ik voor de theologie, maar dit
neemt niet weg, dat ik menigmaal mijn troost elders zoek
dan bij de theologanten, wanneer het op schriftverklaring
aankomt. Oudheidknnde, Grieksch en Hebreeuwsch, geografie, tekstkritiek, patristiek en wat al geleerdheid er
meer moge genoemd worden, zij kunnen mij vaak te leur
stellen en in den steek laten, wanneer ik tot den rechten
/in der schrift wil doordringen. De Bijbel is geen boek
op de studeerkamer gemaakt, maar gegroeid uit het leven,
bezield door den gloed der werkelijkheid, ingegeven door
den Heiligen Geest, sprekende in het hart zijner geloovigen, en daarom tintelend van den Geest en van het Leven,
zoodat het uit de kennis van het leven, zoowel het natuurlijke als het geestelijke, begrepen moot worden.
Daar nu de theologant van beroep veel geleerdheid
kan bezitten, maar weinig van het leven vatten, zoo heeft
hij voortdurend te rade te gaan met hetgeen rondom hem
in de wereld zich vertoont, zal hij zijn bijbel verstaan.
Doch er is meer. De goddelijke waarheid kan op twee8
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erlei wijze worden verklaard : wetenschappelijk, ontledend
en : sthetisch, samenstellend. Bij de eerste richt men zich
tot het verstand, bij de tweede tot de verbeelding, en
aangezien de babel ons voortdurend bezig houdt met
gebeurtenissen, verhalen, die tot de verbeelding spreken,
zoo kan het niet missen, of de kunst heeft bij de schriftverklaring geen minder belangrijke rol te vervullen dan
de wetenschap.
Niet zonder reden heeft daarom ook de kerk van alie
eeuwen de hulp der kunst ingeroepen : de Pfotestantsche
even goed als de Roomsche. Het is waar, de Heidelbergsche Catechismus verzet zich terecht tegen de beelden
in de kerken, omdat God zijne christenen „niet door
stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns
woords wil onderwezen hebben," maar dit geldt alleen
den kerkedienst, de uiterlijke godsvereering in de samenkomsten der geloovigen ; zij heeft in den tijd van hare
heerschappij de kunst toch weer te hulp geroepen en zelfs
de geijkte bijbeluitgave van Jan en Pieter Keur is met
teekeningen voorzien.
Prentenbijbels zijn ten alien tijde geliefd geweest en
hebben nog steeds onder allerlei rangen en standen grooten aftrek.
Daarom is het plicht, aan de kunst de eere te geven,
die ha..r toekomt. Doch ook zij is lang niet dezelfde gebleven en de protestantsche kunst heeft een te duidelijk
en scherpgeteekend karakter tegenover de roomsche, dan
dat wij de beteekenis daarvan zouden miskennen. Wan
neer men van de Italiaansche bijbelheiligen zich afwendt
en b. v. tot Rembrandt overgaat, dan is het onderscheid
treffend.
Bij Rembrandt vinden wij een opvatting van de Schrift,
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zoo door en door protestantsch, dat men — al was er
niets naders van hem bekend, — reeds uit zijn werken
zijn protestantsche omgeving zou kunnen proeven. Zijn
eigenaardigheid zou men kunnen weergeven in dit weinige :
hij tracht in het menschelijke het goddelijke te doen aanschouwen. Alles is bij hem reeel, uit het werkelijke
leven gegrepen, dock tevens toovert hij vaak met licht
en met kleine trekken, bier en daar als toevallig aange
bracht, om het eeuwige en hemelsche daarin neder te
leggen. Hij ontleent daarbij zijn bijbelsche tafereelen
vooral aan de jodenbuurt, waarin hij leefde en geeft het
joodsche leven zoo krachtig, teekenachtig terug, dat men
er de voile werkelijkheid van bet 0. en N. T. in geniet.
Eenige voorbeelden mogen ons dit ophelderen. Ik zal
m-ijn catalogus zoo levendig mogelijk trachten te maken
en vermoed, dat sommige beelden door mij geschetst
mijnen lezers niet vreemd zullen zijn.
A b r a h am s o f f e r. Tweemaal heb ik gelegenheid
gehad om van Rembrandt dit onderwep to zien. Beide
keeren, eens als ets, heeft hij het zeer uiteenloopend
behandeld, maar in áen punt komen zij overeen. Bij het
eene tafereel ligt Izaak achterover uitgestrekt op het altaar,
en legt Abraham hem de linkerhand op de oogen bij
het andere ligt Izaak op de knieen en houdt Abraham
hem de hand voor het hoofd. Doch met een aandoenlijke teederheid geeft de sehilder in beide tafereelen, hoe
uiteenloopend voor de rest, den engel weder, staande vlak
achter Abraham, nog leunende op zijn vleugelen en met
den arm om Abraham heengeslagen, zoodat hij a. h. w.
met haastige beweging de opgeheven hand van den aartsvader terughoudt.
Is dit tafereel niet veel anders dan eon aangrijpendo
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voorstelling meer nog dan verklaring, van hooger gewicht
is de voorstelling, die R. ons geeft van Jozef, die zijn
droomen verhaalt. De voorstelling is zeer levendig. Links
zit Jakob met de linkerhand op de leuning van zijn
stoel, en met de rechter op de knie, aandachtig luisterend
naar Jozefs verhaal ; Lea en de broeders zoowel als de
zuster Dina, komen in verschillende houdingen voor ,
trots, onverschilligheid, nijd, spot, staan op hun trekkers
te leven. Maar de belangrijkste figuur is Jozef zelf.
Recht tegenover ons staat hij, met den rug naar zijn
broeders gekeerd, nauwelijks lettende op zijn varier, het
hoofd en het lichaam ietwat voorover, de vingers uitgespreid, als kwam hij naar ons toe. Het is duidelijk,
wat de schilder bedoeld heeft. Jozef is ,de meester —
droomer,' de visionaris, die ziet wat hij verhaalt, die de
beelden van zijn geest bijna tast met de handers. In zijn
jeugd een droomer, betwort hij tot de edele geesten,
die door broeders en zusters miskend, eerst later hun
vleugelen ontplooien en dan bewijzen, hoeveel praktische
levenswijsheid, gezond verstand, doorzicht, voorzichtigheid
juist met de geminachte droomerijen samengaan, ja hoezeer die latere ontwikkeling de rijpe vrucht is van een
inwendig leven, dat zich terugtrok van de wereld. Alles
in Jozef is harmonie, zelden is een leven zoo afgerond
geweest als het zijne. Men zou haast kunnen zeggen:
het laat zich symboliseeren in 46n feit van zijn geschiedenis, nl. het oogenblik, waarop hij in de put neergelaten
zijn lot moet afwachten. Ornsloten van alle kanten, zonder uitkomst maar met 44n stukje blauwen hemel boven
het hoofd, ziedaar zijn leven. Men moet een „droomer"
zijn, althans in bet oog der wereld, om daaraan genoeg
te hebben.

REMBRANDT ALS SCHR1FTVERKLAARDER,

117

Een derde tafereel, dat onze aandacht trekt is : D av i d
in he t g eb ed. Daar ligt de (oninklijke zanger in
nachtgewaad, geknield voor zijn legerstede, de armen
uitgestrekt, de handen gevouwen op zijn sponde. Sober
is de voorstelling, er is geen jacht gemaakt op een idee,
zooals er vaak bij andere illustraties van de Schrift oils
binderlijk worden opgedwongen en toch treft de gedachte
u onniiddellijk. Rembrandt geeft slechts illustratie van
teksten als Ps 3 : 6: „Ik lag neder en sliep, want de
Heere ondersteunde mij" ; Ps. 6 : 7 : „Ik ben moede van
mijn zuchten, ik doorweek mijne bedstede met mijne
tranen". Met dat al Welk een rijkdom van gedachten
ligt er in de voorstelling ! Koninklijke pracht spreekt er
uit het ledikant, des dichters geest spreekt uit de harp,
die links van hem op den grond ligt, maar de vorstelijke
zanger knielt en wijdt zijn hoogen rang, zijn rijk genie
toe aan den Heere, die hem van achter de schaapskooien

geroepen heeft. Tegenover dien God, den God zijns levens,
is hij niets en vertoont hij zich nederig in oen eenvoudig
nachtgewaad. Een schilder die dat voelt, ligt een tip op
van den sluier zijner eigene ziele en al mag Rembrandts
leven ons weinig grond geven, om hem tot de geloovigen
to rekenen, wij merken deze kleine ets aan als een bewijs,
dat zijn hart nog aan wat anders behoefte gevoelde dan
aan menscheneer en menschengunst.
Er zou heel wat van Rembrandts bijbel-illustratie geschreven kunnen worden, maar ik moet mij beperken en
vermeld daarom van bet Oude Testament alleen nog :
Ham an s verned er in g, als hij Mordechai moet rondleiden en voor dien gehaten Jood uitroepen : dit is de man
aan Wiens eer de koning een welbehager. heeft. Geestiger
tooneel is nauwelijks denkbaar. Het gelaat van Mordechai,
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een echt Joodseh type, drukt een mengeling uit van
inwendig genot en uitwendige beseheidenheid De neergesiagen oogen, het langgerekte gelaat, vormen een krasse
tegenstelling met den welbehagelijken trek, die om de
lippen speelt. De houding van den man, die, aan het
paardrijden niet gewoon, niet goed weet hoe hij zitten
moet, maar toch kaarsrecht den koninklijken mantel in
stijve plooien van zich mat afhangen, is meesterlijk.
Maar Haman ! Hoe heeft de schilder dien trek gevonden,
uit het leven genomen, uit het voile leven gegrepen,
dien 66nen trek, waarin de spbtige hoveling zijn gansehe
ziel legt. Hamans gelaat is rustig, koud, volkomen onder
bedwang ; maar de linkerhand is opgeheven en over zijn
linker schouder been, wijst hij naar Mordechai met z j n
d u i m ! ! Kan het beter ? Die duim zegt alies. Vertel de
gesehiedenis aan kinderen en als gij eens gezien hebt,
hoe R. haar opvatte, kunt gij dien duim niet meer
vergeten.
Doch in de tafereelen van bet Nieuwe Testament komt
R. nog meer nit als schriftverklaarder.
Hoe aangrijpend is zijn voorstelling van de aankondiging
aan de herders. Ach ! als onze bijbeluitgevers, in plaats
van Dorë, die zijn bijbel niet kent, te verheerlijken, bij
onze oude meesters waren ter schole gegaan, zij zouden
ons wat beters hebben geleverd. Wat ziet men bij Rembrandt? Geen deftigen engel, die gelijkvloers met de herders al zijn beteekenis moet zoeken in den stralenkrans,
die hem omringt, maar die niets indrukwekkends kan
hebben, omdat hij even groot is als de mannen tot wie
hij het woord richt. Integendeel. Rembrandt gaat uit van
de gedachte: de hemel breekt los, de hemel daalt neer
op deze kleine aarde. Links van boven af tot bijna op
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de helft van de ets vertoonen zich de hemelsche heirscharen met den engel, die boodschapt, voorop, staande
op de wolk, die hem omgeeft, maar eenigszins beneden
den stralengloed boven zijn hoofd. Hij is de boodschapper,
maar de hoofdzaak blijft de boodschap zelve, hij is slechts
dienaar van den God, die het ontoegankelijk licht bewoont,
hij vestigt de aandacht niet op zich zelven, maar op
hetgeen hij komt mededeelen. Reeds dit doet het harte
goed. Maar zie thans naar beneden. 'De aarde, waarop
hij neerdaalt, de menschen, tot wie hij komt, zijn klein
en nietig, vergeleken met het indrukwekkende van den
hemel. Toch is er niets gedwongens in : de herder, die
op den voorgrond vlucht met haastige schreden, is met
den passer gemeten even groot als de engel zelf, maar
de plaatsing van de ossen en runderen, de houding van
de andere herders, ja ook van dien pas genoemden is zoo,
dat men den indruk krijgt : wat zijn ze klein ! En dan
welk een beweging in die kleine wereld ! Alles stuift uit
elkander of staat lam van schrik. Het onverwachte, plotselinge, verbazingwekkende is zoo kunstig en tot in kleinigheden toe weergegeven, dat men onwillekeurig er zich
een deel van voelt. Zoo was het, zoo moet het weergegeven worden — is de gedachte, welke wij terstond
ons voelen oprijzen. De hemel daalt op aarde, de goddelijke majesteit komt neder te midden van die nietigc,
onbeduidende, zondige wereld; het is alles verrassing
wat zich aan ons voordoet, het zijn louter wonderen van
genade. Nog duidelijker wordt dit door de tegenstelling
van het licht des hemels, waarmede R. als gewoonlijk
toovert, met de duisternis op aarde, maar ook met het
geheimzinnig dat op den verren achtergrond Bethlehem beschijnt. Alles predikt ons de groote gebeurtenis,
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waar de hemel out juicht, en waarin de aarde met
beving zich verheugt. i ) Bij het beschrijven daarvan brengt
Blanc een oud Frans ch gedichtje in herinnering, dat ik
in gebrekkige vertaling wedergeef :
God lag in de kribbe neer ! —
Bij de herders wil de Heer
Zijn geboren, in h u n wooing,
En met in rij kdom en pracht,
Of bij grootheid en macht,
Hij alley komtigen komng,
0 gij herders in 't veld,
Van God verioren,
Om 't hell, dat de eigel meldr,
Het eerst te hooren,
Laat uw kudden alleen,
Laat niets u bmden.
Ziet dit kind, — weet ge er een
Zoo schoon te vmden?
Haast u, haast u! Vertrouwt,
Wat God verklaarde,
Wat nog nooit is aanschouwd:
God mensch op aarde!

Verscheiden keeren is de vlucht naar Egypte door R.
behandeld , in allerlei toestanden ziet men Jozef en de
moeder met hun kostbaren last voorttrekken door nacht
en duisternis, door woestijnen en bosschen. Evenwel dit

I) Govaert Flink, Ieerlmg van Rembran It, heeft hetzelfde onderwerp op dezelfde manier behandeld Bet stuk hangt in de Louvre.
Doch welk een afstand tusschen hem en Rembrandt. Bij Funk is
alles een mat en flauw. De ziel is er nit.
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onderwerp biedt weinig nieuwe gezichtTunten aan. Van
meer beteekenis is de beroemde honderd-guldensprent, die
men dubbel geniet, wanneer men eerst Ary Scheffers :
Christus Consolator heeft aangestaard en zich gargerd,
zoowel aan de stijve figuren, die daarop staan, als aan
de onaangename houding, die hij Christus mat aannemen
Bij Rembrandt zi.jn wij op geheel ander terrein. Alles
is levet' en beweging. De Christus, die Naar in het midden
staat, is een mensch, waarlijk mensch onder de menschen
en toch meer dan dat. fib is omringd door zieken van
allerlei soort, op allerlei wijze tot hem gebracht. Het
zijn geen figuren door den schilder a. h. w. daarvoor uitgekozen maar waarlijk hulpbehoevenden, ellendigen, armen,
die naar den Zoon des menschen de handen uitstrekken.
Oud en jong verdringt zich om hem hulp te vragen,
doch viak naast Christus, aan diens rechterhand, staat
een man, wiens sprekende gelijkenis op Socrates, den
Griekschen wijsgeer, niet te miskennQn valt. Hij ziet
vragend naar Jezus op, terwiji zijn hand rust op het
hoofdje van een ziek kind, door een vrouw op beide
armen gedragen. Het gelaat van den Hoer zelven is een
treffende illustratie van de woorden : hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dat gelaat is niet als van een
wonderdoener, die boven alien staat, maar van een die
lijdt onder het bed, die bukt onder het kruis, die niet
uit te hoogte nederziet op de wereldsche smarten en
pijnen, maar ze aanvaardt als de zijne. Er spreekt uit
zijn houding iets yam. — hoe zal men het noemen, ik
zoek naar een woord en ik weet het niet anders uit te
drukken dan in dezer voege — er spreekt uit zijn houding iets van hemelsche verlegenheid. Al de smarten
komen op Hem aan, Hij zal in alien voorzien, maar zijn
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hart is met innerlijke ontferming bewogen, ontroerd tot
in het diepste.
Doch wij kunnen niet bij alles stil staan en moeten
hier en daar nog een greep doen Zie b. v. den Barmbartigen Samaritaan, meer dan eens door R. behandeld,
zoowel in ets als op het doek; let op de geestige wijze
waarop hij het ego'isme van den waard tegenover de liefde
van den Samaritaan doet ultkomen — en gitj zult een
blik slaan in de geschiedenis, zooals nooit te voren. Zie
de tempelreiniging, waar op eigenaardige wijze een stralenkrans schittert, niet om het hoofd van Christus, maar
om den geesel van touwkens door Hem opgeheven. Zie
de Emmausgangers, meermalen in vex schillende vormen
gegeven en het verhaal krijgt nieuw leven voor u Doch
ik wijs ten slotte nog op dB welbekende opwekking van
Lazarus, die zeer diepe grepen doet in het verhaal van
een der hoofdgebeurtenissen in de EvangelAt
Het eerste vat u bij Rembrandt treft, is dat het licht
bij hem zulk een merkwaardige rol vervult Maar zoo
ergens, vooral bij Lazarus' opwekking is dit dubbel merkwaardig.
De schilder laat het licht niet afs t r alen van Jezus,
die daar voor u staat in zijn voile lengte met opgeheven
arm, — neen, het licht komt uit den grafkuil en bestraalt
van daar uit Christus zelven. Hij is de opstanding en het
leven. Hij is de Herschepper, die in de duisternis van het
graf spreekt : „daar zij licht," en er is licht. Hij deelt
nit zoozeer het leven mede, hij w e k t leven, waar geen
leven meer is. Reeds dit heeft beteekenis, maar nog
schooner wordt de voorstelling, als wij nauwkeurig letten
op Johannes XI, 33 en 38. In die beide verzen komt
een vreemde uitdrukking voor. In vs. 33 heet het: „Jezus,

RIMBRANDT ALS SCHRIFTVERKLAARDER.

123

als hij haar zag weenen . . . . . werd z e e r b e w o g e n
in den geest" en vs. 38 : „Jezus dan wederom zeer
b ewogen zijnde in zich zelven, kwam tot het graf."
Die woorden zijn echter in onze vertaling te flauw.
De uitdrukking door z e e r

bewogen

z ijn d e vertaald

beteekent letterlijk : toornig z ij n d e, snuiv en d e
v an t o o r n. Het is dezelfde uitdrukking, die Markus
14, 5 vertaald is met : „zij vergrimden tegen haar."'
Er zou daarom moeten staan : „en Jezus grimmig zijnde,
kwam tot het graf."
Doch wat beteekent dat ? Rembrandt doet het ons voelen. De V o r s t des levens staat daar voor ons op het
oogenblik van zijn strijd met den K o n i n g der v e rschrikkin g, den dood Tranen worden hem uit de
oogen geperst, tranen die de wereld niet verstaat, want
zij meent dat smart over Lazarus' gemis de oorzaak daarvan is ; zij vraagt, of hij, die de oogen des blinden
opende, niet maken kon, dat doze niet gestorven ware.
De tranen, die Hij weent, komen uit een geheel ander
gevoel voort. Die tranen zijn heftig, zijn toornig. 0 de
V o r s t, de K o n i n g des levens die het leven is en bet
leven wekt, staat bier recht tegenover zijn vijand bij uitnemendheid: den docd. Het gaat op een hevigen kamp.
Nog weinige dagen en Hij zal in zijn kracht afdalen om
hem voor goed te vernietigen, maar thans wordt de strijd
aangevangen, zooals nog nimmer te voren. De dood is
vreeselijk in alle vormen, maar zoo er nog iets liefelijks
zijn kan aan dien verderver, het is als hij komt gelijk
bij Jairus dochtertje, gelijk bij den jongeling te Nain , bij
welken de jeugd door zijn kille aanraking nog niet geheel
is uitgewischt. Hier echter, waar Lazarus, zijn vriend,
ieeds vier dagen in het graf heeft gelegen, waar de reuk
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des doods doordringt tot den levensvorst, waar al bet
leelijke, afzichtelijke, bittere van dien vijand eerst recht
voelbaar wordt ; bier voelt Jezus zich a. h. w. aangetast
in bet diepste van zijn gemoed. Grimmig ziet Hij dien
Koning der verschriklr ing aan, Hij zal hem zijn prooi
ontrooven ; Hij treedt nader, Hij beveelt met ongeduld
den steen van het graf te nemen en met ,,een groote
stem" roepende (let wel op dit groote) eischt Hij
Lazarus op uit de groeve der vertering. — Dat heeft
Rembrandt begrepen, dat heeft hij weergegeven in zijn
eigenaardige vormen. Doelt daarop misschien ook de zon
derlinge vertooning van eenige wapenen : een pijlkoker,
een boog, een zwaard die boven Lazarus' grafkuil zijn
opgehangen ? Moet men ze als zegeteekenen besehouwen
op den vijand veroverd ? 1k beslis daaromtrent niets, maar
zooveel is zeker, dat de houding van Christus vol majesteit is. De bewering van sommigen, dat Hij jets van
een toovenaar heeft, is ten eenenmale onjuist. Hij staat
daar met de rechterhand op de heup, de linker omhoog
geheven. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het
staat er, en alles aan Hem getuigt, dat Hij zijn woord
gestand doet: ik ben de opstanding en het leven !
Doch genoeg. Rembrandts stift heeft ons deze woorden
weder aan bet hart gelegd In de Magdalena zijn zij meer
dan alio andere op hun plants. De bezolding der zonde
is de dood, maar de genadegifte Gods is het eeuwige
leven door Jezus Christus, onzen Heere. Die in Hem
gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.
1883.

PE JIAGAR
VAN J.

pA cosTA.

DE HAGAR VAN 1. DA COSTA

Reeds 35 jaren zijn or verloopen, sedert eenige Nederlandsche dichters een beeldengalerij openden, genaamd :
Bijbelsche vrouwen. Eon tiental uit het Oude en een
tiental , uit het Nieuwe Testament gaven aan da Costa
en negen andere dichters de stof tot liederen, die ik
thans niet in bijzonderheden wil bespreken, gelijk ik het
,dezen winter op de Normaalschool to Zetten deed.
De nauwgezette, hernieuwde kennismaking met die
Bijbelsche vrouwen is mij ronduit gezegd niet meegevallen. De fout, waaraan bijna alle lijden, is eat zij niet
in overeenstemming zijn met den titel van het geheel.
Het zijn geen Bijbelsche vrouwen, wier beeld ons hier
geschetst wordt, maar veeleer genrestukjes, van moor
of minder waarde, doch in een galerij, als hier beloofd
word, niet op hun plaats.
De vrouwen, hier geteekend, worden niet in verband
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gebracht met de heilsgeschiedenis, met de groote feiten,
die Israel tot het uitverkoren y olk Gods maakten.
Zeker, er wordt bij Ruth herinnerd, dat zij de overgrootmoeder van David ; bij Hanna, dat zij moeder van
Samuel ; bij Eva, dat zij de moeder van alle zondaren
is, maar verder gaan de meeste dichters niet. Wat wij
ontmoeten is niet veel anders dan vrouwenleed en vrouwenvreugd, vrouwenzonde en vrouwendeugd, doch zoo dat
men de typen daarvoor even goed buiten as in de
Schrift zou kunnen vinden. Een van de voortreffelijkste
onder deze genrestukken is zeker de dodder van Hero-

dias van ter Haar, maar moor dan een genrebeeld is
het Diet. Als Bijbelsche vrouw had zij een ander karakter moeten dragon. Men zoekt te vergeefs naar hotgoon vlak voor de hand ligt De schrille tegenstellingen,
die de aandacht nauwelijks ontsnappen kunnen, zijn er
niet eons in to vinden. Geen woord over Herodias' dochter tegenover den Dooper ; over de wereldsche schoone
tegenover den profeet ; over het dansende wulpsche
meisje tegenover den man van boete en bekeering ; over
den weelderigen maaltijd tegenover den martelaarsdood
van Johannes. Geen woord over de pijnlijke raadselen
in de Godsregeering, waar zulk een held op het gebied
des geloofs in een duisteren kerker, zonder openbare
terechtstelling, aan de grillen van een kind wordt opgeofferd, vertrapt als een worm door wereldlingen, onwaardig zijn discipelen to heeten. In plaats daarvan
niet anders dan het beeld van een moeder, die hare dochter een slecht voorbeeld geeft en van een meisje, dat haar
onschuld reeds zoo vroeg verloor. Zulk een behandeling
is veel to oppervlakkig, om te kunnen voldoen en de
fijnheid van de taal, de weelderigheid der dictie, de keu.-
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righeid der vormen kunnen dit gemis onmogelijk goed
maken. De dichter blijft in het middelmatige zweven.
Voor zulk een behandeling, had men geen bijbelsche
vrouw van noode, men kon een of andere niet-bijbelsche
even goed daartoe kiezen, want er zijn helaas vrouwen
te over, die hare dochters stelselmatig bederven.
Diezelfde aanmerking kan op bijna al beelden gemaakt worden, die zich in deze galerij aan ons oog vertoonen. Zjj missen de bjjbelsche kleur, de verheven
beteekenis, die zij voor ons hebben, en die wij aan de
hand van zulke dichters er in hadden mogen verwachten.
Een uitzondering daarop maakt de Hagar van da
Costa. Doch ook deze alleen, want zelfs in zijn Elisabeth is da Costa beneden zich zelven gebleven. De Hagar
is een voorbeeld van hetgeen al de gedichten hadden
behooren te zijn. Da Costa is da%r geheel zich zelf geweest en zijn geest heeft zich naar aanleiding van de
twee woorden : moeder Ismaels tot een hoogte verheven,
die al zijn medearbeiders verre achter zich laat.
Da Costa was geen geest voor het kleine, zijn vlucht
was een adelaarsvlucht, al zag hij van zijn duizelingwekkende hoogte vaak met arendsoog kleinigheden, die hij
kon gebruiken en waarop hij met snelheid nederviel, om
ze to grijpen en met zich op to voeren naar hooger
sferen.
Hij is in wiles breed, en bekend is het bezwaar, dat
bij had tegen hen, die zoolang op de boomen turen,
tot zij het bosch niet weer zien. Den mikroskoop hanteerde hij slecht , de teleskoop was zijn wapen.
Trouwens bet is Gode alleen voorbehouden, het kleine en
groote te vereenigen, hemel en aarde to scheppen en
tevens de haren des hoofds to tellen.
9
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Bij een onderwerp als Hagar was hij geheel op zijn
plants.. Hij kiest het oogenblik in Genesis 16 : 7-14
beschreven ; nl. niet de vlucht met Ismael, hoewel die vermeld wordt, maar de vlucht voor Sara als Hagar bespeurt, dat zj moeder zal worden. In dig woorden : de

moeder Ismaels, die telkens herhaald worden, hoort da
Costa de geschiedenis van Hagar's geslacht, van Arabic
met zijn Ismaelieten, zijn Mohammed en den godsdienst
door dezen aan de wereld geschonken.
Da Costa is wat de Engelschen noemen suggestive d.
i. hij wekt gedachten op, hij werkt ze weinig uit ; hij
duidt meer aan dan hij teekent ; hij had nog meer partij
kunnen ttekken van hetgeen hij gaf, maar hij dwingt
ons om ons te verdiepen in de onderwerpen, die hij
behandelt. Ik beweer dan ook niet, dat al wat hier
volgt met zooveel woorden in den Hagar te lezen staat,
maar wel dat des dichters stoute opvatting ons op een
standpunt plaatst, waar wij alles moeten zien, wat ons
antlers verborgen zou gebleven zijn. Da Costa doet zijn
lezer met zich opklimmen en, eenmaal aangeland op zijn
bergtop, wijst hij hem eenige hoofdpunten aan, doch laat
hem daarna vrij, om naar hartelust rond te zien en naar
eigen keus het vergezicht te genieten.
De hoofdgedachte, die het geheele dichtstuk beheerscht,
is de hybridische, halfslachtige verbintenis tusschen
Abraham en Hagar ; Abraham den vrijgeborene en Hagar de Egyptische slavin ; Abraham den vriend Gods,
den varier der geloovigen en Hagar de vrouw van lage
geboorte, de gekochte met geld, de moeder Ismaels.
„En wat uit Abrams heap geboren wordt, is koning",

zegt de dichter met een van zijn eigenaardig forsche
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penseelstreken, maar dit neemt niet weg, dat Ismael
het karakter der slavin, zijne moeder, reeds bij zijn geboorte draagt.
Nog meer : Ismael is een kind van bet ongeloof des
geloorigen, gewonnen en geboren als de vrucht van het
vertwijfelen aan Gods belofte. De zoon van Sem, door
God verkoren om een zegen te zijn voor alle volken, gepaard met de dochter van °ham; de groote herdersvorst
en stamvader van het uitverkoren y olk des Heeren verbonden aan de onbeduidende kleine figuur van zijn
; de geestelijke kracht, die in Abram schuilde, verspild aan een zinnelijke natuur. Uit die vereeniging
van zulk een tweeslachtig karakter kan nooit iets goeds
geboren worden en door alle eeuwen been zal het nakroost van Hagar den stempel dragen van zijn afkomst.
De Bede : „Och dat Ismael leve voor Uw aangezicht,"
wordt ten vloek, want Ismael blijft 'even om de altoos
-durende karikatuur te zijn van Israel. Hij ontleent zijn
levenskracht aan de geestelijke zegeningen, die aan Abrabarn geschonken zijn, maar die levenskracht wordt gepaard aan het lagere element van het zinnelijke, ruwe,
door en door wereldsche van een slavenbestaan.
Het eigenaardige van zijn oorsprong is juist de oorzaak, dat Ismael veel meer succes heeft in de wereld
dan Israel. Wat zuiver geestelijk is moet in deze wereld aliijd het onderspit delven en wordt steeds bespot
door hen, die bet geestelijke weten te misbruiken, om
het zinnelijke tot een schijnbaar hooger levee. optevoeren.
Vandaar dat Ismael reeds kort na Izadks geboorte zijn
jongeren halfbroeder bespot. Izadk is lachverwekker, bij
is uit zuiver geestelijke verbintenis gesproten en dus
als kind der belofte in deze wereld per se de mindere.
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Telkens komt deze tegenstelling in beider geschiedenis
uit. Izaak is een lam, Ismael een woudezel ; Izaak is de
type van den geduldigen lijder, Ismael beheerscht met
zijn kameel en zijn paard de woestijn, waarin hij zich
thuis gevoelt.
Wanneer echter Abraham zich bewust wordt van zijn
geestelijke voorrechten; wanneer hij de beloften Gods
tot waarheid maakt, drijft hij den zoon der Egyptische
uit; — maar zoodra het nakroost van Abraham de beloften vergeet, zijn geestelijke schatten verwaarloost, is
de Egyptische weer de machtige, die zich boven Sara
verheft en meer waant to zijn dan zij. Zonder beeld
spraak : wanneer Gods yolk weet, wat het is en zijn kan,
wanneer het leeft en staat in de voile verzekerdheid des_
geloofs, is bet krachtig tegenover bet schijnleven van
een halfgeloovige wereld.
Dit zien wij gedurig terugkeeren in de wereldgeschiedenis, zoo vaak het oude Israel of bet geestelijke Israel
(dat in de Christelijke gemeente is voortgeplant) tegenover
Mohammed en zijn volgelingen staat. Is het Christendom
zwak, dan is de Islam machtig; is het Christendom stork,.
niet door geweld maar door to leven van de beloften
Gods, dan is de Islam zonder beteekenis De kracht van
den Islam is een bespotting van het Christendom, want
het kan slechts leven door misbruik to maken van zijn
halfslachtige afkomst.
Vandaar dat Hagar's nakroost altijd gaat leeren bij
Abraham's geslacht. Het moot wel alzoo handelen, het
heeft in zich zelf goon leven en zoodra Hagar Abrahams
huis ontvlucht of daaruit gedreven word, komt het van
dorst om in de woestijn.
Hoe dor was Arabie, niet slechts in letterlijken. maar-
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ook in geestelijken zin, zoolang het niet van Israels geloof eenige levenwekkende t@ugen ontving.
Mohammed gaat om zijn godsdienst te stichten de
edelste schatten van levend water putten uit de geloofsbronnen van het Jodendom en Christendom. Bij
Israels God vindt hij gedurig lafenis ; hj maakt een
samenraapsel van Oud en Nieuw Testamentische waar
heden tot beginsel van zijn nieuw geloof ; neemt de patriarchen, neemt Mozes, neemt Jezus in zijn beeldengalerij
op, ja houdt zich zelven voor den Parakleet, den Trooster, door Christus aan zijne gemeente toegezegd
Maar zijn slavennatuur komt in alles uit. Hij neemt
van alles alleen de uitwendige gedaante en houdt zich
aan het meeste zinnelijke. HU houdt streng vast aan
de leer van Gods eenheid, maar kan in de verborgenheden Gods, in de menschwording van den Zoon zich
niet thuis vinden. Het dogma, dat God Geest is wordt
zoo koud, zoo vormelijk mogelijk opgevat en in einde•
looze herhalingen van de woorden : „God is God" wordt
de kracht gezocht.
De geestelijke veneering wordt gepaard aan de veelwijverij en de slavernij, zoo zelfs dat het paradijs niet
veel anders wordt dan een harem in het groot. De
geestelijke kracht wordt omgezet in ruw geweld en het
zwaard komt in de plaats van het woord.
Het gevolg daarvan is : wereldsche voorspoed, want er
is geen zekerder middel, om in de wereld te triomfeeren,
dan het lagere aan het hoogere, 'de zinnelijke lusten aan
het geestelijke te huwen ; niet in dien zin, dat het zondige en zinnelijke wordt gelouterd, geheiligd, beheerscht ;
maar veeleer zoo, dat de geest wordt verwrongen om
de stof te dienen.
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Mohammeds leer wordt verbreicl, hare heerschappij
strekt zich weldra uit over

Afrilea:

Egypte, de Delta,

met zijn zeven monden, de noordkust tot Carthago en
Numidi g toe ; over

Europa,

Azi:

Syrie, Perzi g , Indio ; over

waar zij doordringt in bet hart van Spanje.

Reeds strekt zij haren schepter uit tot over de Pyreneen
en wordt ter nauwernood door Karel Martel tegengehouden, die als vertegenwoordiger van bet pas bekeerde
Heidendona de eerste levenskracht van bet rijk des kruises onder de noordelijke volken, schoon in ruwe vormen, vertoont.
Het Mohammedanisme schijnt eater ook in wetenschap
boven bet Christendom to staan. Spanje en bet Oosten
wedijveren in geleerdheid en kunst. De chemie, de
filosofie, de astronomie bloeien ; maar in de bouwkunst
openbaart zich de wulpsche geest van de slavin in al
zijn kracht. Cairo en Balsora, Granada en Cordova,
Bagdad met zijn Haroen aschid, den tijdgenoot van
Karel den Groote, schitteren in vollen glans :
„De Christenvolken slapen
..Hun middeneeuwschen sleap 't Is nacht, maar juist dien nacht
„Beheerscht de Halve Maan met heel haar sterrenwacht '

Doch bet Christendom reageert. Abraham werpt de
Egyptische slavin en haren zoon telkens uit en Petrus
van Amiens predikt zijn kruistochten. „Terug, terug
naar de woestijn'' is de leus van het Kruis tegenover
de Halve Mann. „Dieu le veut" is het wachtwoord. Maar
vergeefs ; niet door kracht en geweld laat zich de Islam
overwinnen en indien het Kruis de methode van bet
zwaard wil gebruiken, komt bet altijd bedrogen uit.
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Ja, de zoon der slavin wordt door God zelven geholpen
in den ongelijken strijd en ontdekt in de woestijn bronnen, die de engel Gods hem doet vinden. Zijn hand is
tegen alien en de hand van alien tegen hem. Na eeuwen
worstelens is de Islam niet overwonnen en het verloren
terrein in Spanje wordt dubbel vergoed door de overwinning van Constantinopel en den val van bet Grieksche Rift in 1453 dat rijk, waar de beloften Gods zijn
verzondigd en de ongeloovige wereld in de kerk den
boventoon heeft gezongen. Voortaan zit voor eeuwen de
Islam in Europa, als een doom in bet vleesch gedrongen
zelfs Weenen wordt bedreigd. en de gebeden teg en de
Turken klimmen uit alle Christentempels op. Te midden
van dat alles leeft Abrahams kroost in verdrukking,
door iedereen bespot. veracht, mishandeld De zoon der
belofte leidt een kwijnend bestaan, de zoon der slavin
stelt zich hoog ann.
Welverre van te sterven breidt zich de Islam telkens
meer zendelingen dringen door in het hart
van Afrika, tot de uiterste grenzen van Azi6 en van den
Indischen Archipel en de bedevaarten naar Mekka verdubbelen in beteekenis De Islam is overal meester, waar
het Christendom slechts schijn is en de treurige ervaringen in onzen Oost, zoowel als de opstand in Engelsch
Indi6 bewijzen maar al te duidelijk de waarheid dezer
opmerking. Da Costa is op een punt wel wat te optimistisch en in 1847, toen hij zijn gedicht schreef, was
daartoe meer reden dan thans. „Het 'zwaard van Mahornet viel in den Bosporus " zoo zegt hij, doelende op
een gebeurtenis in het begin dezer eeuw voorgevallen
en door de Turken voor een slecht voorteeken gehouden.
„De zieke man", zooals hij sedert 30 jaren heet, is echter
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nog niet dood en wie zou in '47 gezegd hebben, dat
hij nog zooveel leven in zich had?
De verdeeldheid der Christenmogendheden is zijn kracht
en hij is in zijn fanatisme nog veel sterker dan iemand
gemeend heeeft. Met dat al, de Turk wordt Westersch
inzijn manieren. Hagar baigt zich voor Sara, maar om
des te beter haren zoon te kunnen plagen en bespotten.
Tot den huidigen dag toe speelt de Islam, speelt de
zieke man met de groote mogendheden en, terwij1 deze
telkens meenen hem te kunnen vangen, ontsnapt hij even
zoo vele malen. In Turkije, in Egypte, in Algiers, in
Hindostan, in Atchin wederom ontmoeten wij hem als
eon woudezel. Hij is en blijft Zoon van Abraham.
,.En wat uit Abrams heup geboren wordt, s Koning"

De eer, de stempel van zijn afkomst blijft onaangetast
in weerwil van zijn vernederingen.
Maar bij al het tragische van dit tooneel der goddelijke voorzienigheid, waarbij de geschiedenis van Hagar
en Sara gedurig wordt hernieuwd en het drama nog niet
is afgespeeld, 'zijn er troostelijker teekenen.
Hagar trekt telkens naar Abrahams tente weder en
voelt zich verplicht voor zijn geestelijke meerderheid to
buigen. De Koningin van Scheba komt van de einden
der aarde om de wijsheid van Salomo to hooren. De
Wijzen uit het Oosten brengen de schatten van Arabi6
aan de voeten van het kindeke to Bethlehem. Jesaja 60 :
6, 7 spreekt in profetische taal de beloften Gods ook
over Arabig uit
Een hoop kemelen zal u bedekken,
Snelle ketnelen van Midian en Efa
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Zij komen uit Seba al te zamen,
Zij brengen goud en wierook,
Zij boodschappen bltjde den lof des Heeten.
Alle kudden van Kedar verzamelen zich tot LT,
De rammen van Nebajoth dienen U,
Zij beklimmen met welgevallen Mijn altaar
En het huis Mijner heerlukheid zal Ik verheerhiken.
Aan deze profetie verbindt Da Costa zijn slotakkoorden.
Doch op het hoogtepunt staande, waar de dichter ons
gebracht heeft en ons vergunde zelf rond te zien, ont
dekken wij nog een en ander, dat 14j ons niet met den
vinger heeft aangewezen, omdat het zich noodzakelijk aan
ons oog moest vertoonen. Paulus staat in nauw verband
met Hagar en Ismael. Het is bekend, hoe hij met de
namen van Hagar en Sara een van zone betoogen over
de tegenstelling van wet en genade opheldert. Hadschar
(= Hagar) is de Arabische naam van Sinai en dus een
symbool van de wet. De zonen van Sinai zijn dus zonen
van Hadschar of Hagar en staan met Ismael gelijk,
dienstbaarheid geboren. De geestelijke zonen, de zonen
der belofte, zijn Abrahams echte kinderen. Van Hagar
tot Sara, van de slavernij der wet tot de vrijheid der
genade, van Sinai tot Golgotha is dus de leus Daarin
ligt ook de verzoening tusschen‘ de verschillende zonen
van Abraham. Indien Ismael zich wendt tot het kruis,
wordt hij onder Abrahams geestelijke zonen opgenomen,
zoo zeker als Israel is uitgestooten, omdat het de geestelijke afkomst van Abraham heeft verwaarloosd. God
blijft de God van Abraham, Izaak en Jakob.
Doch Paulus zelf vertoont zich nog aan ons oog,
zooals hij na zijn bekeering in Arable drie jaren lang
vertoeft, 0111 zijn Evangelic niet van menschen of door
een mensch, maar uit de handen van Jezus zelven te
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ontvangen Treffende overeenkomst ! Goddelijk verheven
spel der geschiedenis ! In dat zelfde Arabie, waar de
valscbe godsdienst van Mohammed als een wereldgodsdienst is ontstaan, had reeds Les eeuwen vroeger de
laatste waar grootste der apostelen bet woord gevonden,
dat alle afscheiding tusschen de volken zou onaverwerpen , hij had de verborgenheid, die van alle eeuwen
verborgen is geweest, ontraadseld n. 1 dat in Christus
niet is Barbaar of Scyth, dienstknecht of vrije, maar
Christus alles en in alien (Coloss. III : 11).
In dat woord ligt de oplossing en daardoor wordt
het einde van Hagar weer vastgeknoopt aan Naar begin :
„Gij gaat voor Saras voet uw dwazen trots bekennen ,
,.Gij wilt in Abrams tent u aan Gods ordning wennen !
,.Ja ! (roept ge en voelt, met eeri. geheel uw aanznn vrij!)
„O God des levens ! Gij zaagt, neder wk op mid "

1884.

THORWALDSENI
pOETHE EN EBREEN XI

THORWALDSEN, GOETHE EN HEBRERN XI.

Niet lang geleden viol mij het onverwachte geluk te
'Delia in de Vrouwelierk te Kopenhagen den Christus
met de twaalf Apostelen van Thorwaldsen te beschouwen.
Onverwacht, want ik had geen plan gehad de Conferenties van het Britsch en Buitenlandsch verbond, aldaar
samengeroepen, bij te wonen, doch een ziekte van onzen
Voorzitter : Prof. de Laveleye nit Luik en de onmogelijkheid om iemand anders to vinden, die de Conferentie
zou openen, waren oorzaak, dat ik ter elfder ure word
opgeroepen zijne plaats to vervullen.
Een paar dagen to Kopenhagen door te brengen en Thorwaldsen niet to leeren kennen, voor zoover dit bij Pen
vluchtig bezoek mogelijk is, zon a zeer zonderling ver
dienen to heeten.
Zooveel tijd moest or van de vergaderingen af en
zooveel tijd word mij ook w1wi11end gelaten.
Fen beschrijving in bijzonderheden to geven van de
kerk, die in 1807 door het bombardement der Engelschen
verwoest, later geheel in harmonic met Thorwaldsens
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beeldengalerij word opgericht, schijnt mij een overtollig
werk, want anderen hebben het reeds vOOr mij gedaan
en met veel meer nauwkeurigheid dan ik vermag daaraan
te besteden. Den totaalindruk kan ik alleen weergeven
en die staat bij mij in verban.d met herinneringen, waaraan ik enkele bladzijden wijden wil.
Zoodra men de kerk binnentreedt, is het eerste, wat
den toesohouwer treft, het eigenaardig licht, dat er heerscht
— want de vensters aan weerszijden zijn klein en niet
zichtbaar door de galerijen, die er langs loopen. Het
voornaamste licht komt van boven uit eenige vierkante
openingen in de halfronde zoldering en Christus staat
aan het einde in een nis, niet aan den muur, maar op
eenigen afstand daarvan, meer Haar voren, boven het
altaar. De beeldhouwer laat het Christusbeeld dus alleen
aan de voorzijde zien en niet zonder reden, want als
men in Thorwaldsen s museum dezelfde figuur in gips
aanschouwt en daar gelegenheid heeft ze oak in profiel gade
te slaan, bespeurt men spoedig, dat de lijnen van het beeld
van ter zijne of half van achteren gezien niet zoo behagelijk zijn, als men van menig kunststuk door de hand
des grooten meesters vervaardigd kan geGuigen De bedoeling is dus, dat men het alleen van voren aanschouwt.
Het beeld zelf is meer dan levensgroot, het maakt
haast den indruk van dubbel levensgroot te zijn, -- ik
went de juiste afmetingen niet — zoo indrukwekkend
zijn de proportion
Het hOoge voetstuk, waardoor de voeten met het oog
des toeschouwers op eene lijn komen, brengt daartoe
gewis het zijne bij en wanneer men dan den blik opwaarts slaat en het fijnbesneden gelaat, de nederbuigen,de houding, de uitgespreide armen, de vooruittredende
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beweging aanmerkt, valt het opschrift : „komt, herwaarts
tot Mij, die vermoeid en belast zijt", geheel samen met
de gedachten, die het beeld zelf noodzalielijk opwekt.
Zijn de armen ook ietwat te stijf en te grof, de indruk
daarmede wellicht bedoeld van een macht, die in , staat
is heel de wereld tot zich op te heffen, kan deze aanmerking tot zwijgen brengen. Bovenal treft het ons, dat
in afwijking van de Christusbeelden in de Roomsche
Kerken, die Of het Kindeke Of den Gekruiste doen aanschouwen, Thorwaldsen den verrezen Reiland heeft ge geven, kenbaar aan de litteekens in handen en voeten.
Wenden wij het oog nu van het Christusbeeld of
naar de beide zijden van de Kerk, zoo vinden wij langs
elke galerij 6 beelden van Apostelen. Deze in bijzonderheden te beschrijven ligt niet in mijn vermogen, want
de tijd ontbrak mij tot nauwgezette beschouwing. Vraagt
men, welken indruk de geheele Kerk met die 13 beelden
op den aanschouwer maakt, zoo laat het zich niet loochenen, dat die zeer gemengd is. Onbillijk scheen nab het
oordeel door een mijner Deensche vrienden uitgesproken,
then ik hem van het be7oek in die Kerk verhaalde :
,,ik kom daar niet gaarne, het is geen Christus, dien
men daar te zien krijgt met zijn 12 apostelen, het is
een Jupiter, het is een Grieksche Zeus met zijn 12 ondergoden."
Dit oordeel is reeds daarom onbillijk, omdat geen
Grieksche Zeus ooit in zulk een houding kan worden
afgebeeld. Geen Grieksche Zeus kan ooit die eigen
aardige mengeling van heiligheid en liefde vertoonen,
die Thorwaldsen aan dit beeld heeft weten te geven.
Maar bovendien zijn de 12 Apostelen inderdaad menschen
en geen goden, niet slechts omdat wij in hen welbeken-
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de figuren als Paulus, Petrus, Matthews terugvinden,
maar ook omdat hun gelaat en hun houding niets heeft
van het Symbolische, dat wij bij godenbeelden vinden.
Mag ons Calvinisme zich ergeren aan een Kerk, waarin zulke beelden staan en zich gelukkig voelen in den
eenvoud en in de soberheid onzer bedehuizen, wij kunnen ons voor een wijle daarvan losmaken, door dit
gebouw alleen als een kunstmuseum te beschouwen en
ons zelven dan af to vragen, of de voorstelling ons voldoet uit een oogpunt van Christelijke kunst. En dan kan
ik niet ontkennen, dat ik op nieuw bevestigd ben geworden in de overtuiging, dat de twaalf apostelen ieder
afzonderlijk to willen voorstellen, een weinig loonende
arbeid moet heeten, zooals Goethe reeds lang voor ons
en lang voor Thorwaldsen heeft aangetoond in een kleine
schets getiteld : „Christus nebst zwOlf alt-und neutestamentlichen Figurer' den Bildhauern vorgeschlagen". Of
Thorwaldsen die schets gelezen heeft is mij onbekend ,
merkwaardig mag bet heeten, dat zijne opvatting van de
Christusfiguur eenigermate doet denken aan betgeen
Goethe verlangde. Goethe toch wenscht, dat men den
Christus niet aan het kruis of als den gestorvene voorstelle, maar staande, uit zijn graf naar voren tredende,
terwiji de grafdoeken Hem van de leden glijden en de
Verrezene zich als de verheerlijkte menschenzoon in gepaste naaktheid vertoone.
Doze gedachte heeft Thorwaldsen evenzoo gehad met
dit onderscheid, dat hij den grafkuil en de grafdoeken
niet to aanschouwen geeft.
Voor bet overige vindt men in Goethe's plan echter
heel wat anders. Hij zegt, dat wij van de meeste der
12 apostelen to weinig in de evangeli gn vernernen, om
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ze alien met scherp geteekende trekken in onze verbeelding voor ons te zien en te herkennen. Deze opmerking is volkomen juist. Wil men ze afbeelden, zoo moet
men zijn toevlucht nemen tot de teekenen van hun
martelaarschap, die voor ons oog niet aangenaam zijn,
of tot andere traditioneele eigenschappen, die ons niet
helder voor den geest staan. Wanneer een gewoon toeschouwer, die zijn bijbel goed kent, eerst uit het opschrift
kan te weten komen, welken apostel nu eigenlijk dit of
dat beeld voorstelt, is de indruk reeds verflauwd -daargelaten nog de overweging, dat de beeldhouwer
voor zijn figuren willekeurig allerlei karakters moet uitdenken, om ze niet alien op een model te doen gelijken.Maar bedachte karakters zullen altijd hun afkomst verraden en spreken niet tot het hart, omdat zij niet uit
het hart, maar uit de fantasie gesproten zijn. Hoe zal
men Andreas, Bartholomeds, Simon Kananites, Judas (niet
den Iscariot), Jacobus den zoon van Alphaeus herkennen
wilder opschrift? Het is immers ten eenenmale onmogetenzij men bijzonder thuis zij in de kerkelijke traditie.
Goethe stelde daarom iets anders voor en zijn voorstel is wel zeer merkwaardig. Hij verlangt een beeldengalerij, waarin aan de eene zijde : Adam, Noach, Mozes,
David, Jesaja en Daniel zullen staan en aan, de andere
Johannes de apostel, Mattheiis, de Hoofdman te Capernaiim, Maria Magdalena, Paulus en Petrus — in dier
voege, dat het oog bij het binnentreden Christus aan
het einde aanschouwt en de andere figuren zoo worden
geplaatst, dat zij als het ware tegenstellingen vormen.
Gaan wij nu de verschillende figuren afzonderlijk na,
zooals Goethe die beschrijft. Wij zullen gedurig op
voorstellingen stuiten, die ons vreemd voorkomen, doch
10
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onthouden ons nog van opmerkingen ; laat ons eerst
nauwkeurig kennis nemen van
GOETHE ' S PLAN.

1.

Allereerst Adam, niet als held, maar als de vader

van het menschelijk g6slacht, met het vel bekleed, dat
zijn naaktheid nauwelijks bedekt, met iets weeks en toch
krachtigs in -zijn trekken. Met ernstig gelaat, half treurig
lachend, ziet hij neer op een flinken knaap, zijn zoon,
wien hij de rechterhand op het hoofd legt, terwijl zijn
linker als vermoeid de spade loslaat, die hem tot den
arbeid heeft gediend. De knaap zelf verworgt met
vurige blikken en krachtige vuisten een tweetal draken,
die hem bedreigen, en de vader troost zich bij dit ge zicht over het verloren paradijs.

2.

Noach — als wijngaardenier, licht gekleed, maar

toch reeds heel wat aantrekkelijker in zijn kleeding dan
Adam met zijn beestenvel. Hij draagt een rank met
trossen in de linkerhand, terwijl de rechter een beker
houdt, dien hij vriendelijk toekeert. Zijn gelaat edel,
opgeruimd, door den geest des wijns ietwat levendiger
gestemd. Hij moet het tevreden zelfvertrouwen aanduiden, het welbehagelijk bewustzijn, dat hij, al kan hij
de menschen niet van werkelijke kwalen bevrijden, toch
het voorrecht heeft, hun voor een oogenblik althans een
middel aan te bieden tegen zorgen en kommer.

3.

Mozes. Dezen held kan ik mij (zegt Goethe)

onmogelijk antlers voorstellen dan zittend, en ik laat die
voorstelling te liever postvatten in mijn geest, omdat
ter wille van de afwisseling een zittende, rustende figuur
niet onwelkom mag heeten. Waarschijnlijk heeft de
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.stoute figuur door Michel Angelo op het graf van
Julius II gebeiteld met zijn forsche kracht zich zoo van
inijn verbeelding meester gemaakt, dat ik er mij niet
van kan ontdoen ; de uitwerking van die gedachte laat
ik echter aan de vinding van den kunstenaar over.

4.

David mag niet ontbreken, al schijnt mij de taak,

om dezen voortestellen zeer zwaar. Een herderszoon, een
dolenden ridder, held, zanger, koning en vrouwenminnaar in een persoon voortestellen, desnoods met voorop,stelling van een zijner eigenschappeii, moge den genialen
kunstenaar gelukken !

5.

Jesaja. Vorstenzoon, patriot, en profeet, op den

-voorgrond tredende door een waarschuwende houding.
Kon men door een of andere overlevering in de kleeder.dracht het karakter van zijn tijd weergeven, zoo zou dit
van groote beteekenis zijn.

6.

Daniel. Deze figuur waag ik nader te beschrij-

ven. Een opgeruimd, langwerpig, welbesneden gelaat,
met lange lokken ; een slanke, sierlijke gestalte, betamelijk gekleed, met geestdrift in het oog en in al zijn
bewegingen. Daar hij in de rij het naast aan Christus
staat, zou ik hem willen plaatsen met het gelaat naar
dezen toegekeerd, als zag hij in den geest Hem reeds
met profetisch oog.
Daarop volgt Christus, van wien reeds boven de
beschrijving gegeven is en hierna wenden wij ons tot
figuren nit het Nieuwe Testament. Hier vertoont zich
allereerst van Christus af teruggaande :
6. Johannes, de apostel. Dezen zou ik een rond
gelaat, kiullende haren en over bet geheel een steviger
gedaante geven dan Daniel, om door laatstgenoemde het
smachtende verlangen .naar het hoogste, door Johannes
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daarentegen de bevredigde liefde in het genot van het
heerlijkste bezit uittedrukken. Bij zulke tegenstellingen
laat zich op zachte, nauw merkbare wijze, de gedachte
belichamen, die den kunstenaar eigenlijk bezielt.
5.

Mattheits, de

Evangelist. Hem zou ik voor-

stellen als een ernstig, stil man, met een beslist rustig.
karakter. Den genius, dien hij altijd bij zich heeft, zou
ik als een knaap willen afbeelden, die in fresco op een
platten steen de vereering van het kindeke Jezus door
een koning en een weinig verder door een herder uitbeitelt, terwijl hij bezig is nog andere figuren te vormen. De Evangelist zelf met een schrijftafeltje in de
linker- en een griffel in de rechterhand, ziet met vreugde
aandachtig naar het voorbeeld, als gereed om het op te
teekenen. Wij zien deze gestalte en hare omgeving op
verschillende manier uiting gevende aan hare vreugde
in den geest.
Wij beschouwen Mattheiis ook als het tegenbeeld van
Mozes, en wenschen, dat de kunstenaar hier diepzinnig
Wet en Evangelie tegenover elkander stelle Mozes
heeft de strenge geboden in den steen gegriffeld, Mattheiis
bereidt zich toe, em de levende werkelijkheid met waardige en vlugge hand te boek te stellen. Mozes moet
zonder bijfiguur daar staan, want hij ontving zijne tafelen onmiddelijk uit Gods hand, bij Mattheils kan —
als men allegoriseeren wil — de genius de overlevering
voorstellen, door welke de berichten tot de evangelisten
gekomen zijn.
4. Den Thofdman te Capernaum zou ik de volgende
plaats inruimen ; hij is een der eerste geloovigen, die
van den hoogen wonderdoener hulpe verlangt, niet voor
zich zelven of voor een bloedverwant, maar voor zijm
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trouwsten en gewilligsten dienstknecht Hierin ligt
zooveel teederheid, dat wij gaarne het ieder voelbaar
zouden maken.
Daar bij mijn geheele plan ook afwisseling van inhoud
bedoeld is, zoo hebben wij hier tevens een romeinschen
hoofdman in zijn uniform, die zich uitstekend voegt in
het geheel.

wij

verlangen niet bepaald, dat men hem

terstond kan aanzien, want hij wil of brengt, het is ons
genoeg, als de kunstenaar een krachtigen, verstandigen
en tevens welwillenden man to aanschouwen geeft.
3.

Maria Magdalena.

Haar zou ik zittende of half-

leunende willen voorstellen, maar niet met een doodskop
of een boek ; een genius naast haar moet haar de flesch
met zalfolie voorhouden, waarmede zij de voeten des
Heeren heft begoten en haar oog ruste daarop met een
vroom welbehagen. Deze gedachte hebben wij reeds in
een allerliefste teekening uitgevoerd gezien, en wij gelooven niet, dat er jets vromers en vriendelijkers tevens
to denken zi.j.
2,

Paulus.

De eerste geweldige leeraar! Gewoon-

lijk wordt hij met een zwaard voorgesteld, dat wij eater
evenals alle martelwerktuigen liever weglaten, om hem
af to beelden in een bewegelijke houding, als van een,
die door zijn gebaren en zijn gelaatstrekken aan zijn
woord nadruk wil geven en overtuiging wekken wil.
Hij zou wel niet recht tegenover Jesaja staan, maar
Loch een tegenbeeld vormen met dezen Ziener, die voor
het gevaar waarschuwt en de treurigste toestanden
vooruitziet.
1.

Petrus.

Deze moet met de meeste zorg vol geest

en waarheid worden weergegeven.
Wij hebben ons voorgesteld in een basilica binnen to
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treden en aan weerszijden de 12 figuren in het algemeen
gade te slaan , in het midden, op de plaats der eere,
den Eenigen, Onvergelijkelijken. Wij begonnen, de historie volgende, aan de linkerzijde en beschouwden de bijzonderheden een voor een.
In de gestalte, het gelaat, de beweging van Petrus
verlang ik echter het volgende. In de linkerhand een
kolossalen sleutel, in de rechter de wedergade daarvan,
als bij een, die openen en sluiten kan. Deze houding, dit,
voorkomen naar waarheid uittedrukken, moet een groot
genot zijn voor den echten kunstenaar. Een ernstigen
doorvorschenden blik moet hij op den bezoeker richten,
als om te zien of deze gerechtigd is bier binnen te treden,
terwijl hij tevens bij het weggaan de waarschuwing
medegeeft toe to zien, dat niet voor altoos de deur achter
den bezoeker gesloten worde.
Ziedaar Goethes plan. En nu de kritiek, want zij
kan niet uitblijven en reeds is bij enkele figuren die
kritiek in ons levend geworden.
Wij beoordeelen natuurlijk de uitvoering naar de
hoofdgedachte : n.1 een bybelschen cyclus to geven.
Goethe wil de volheid van het 0. T en het N. T. in
beelden doen aanschouwen, en zonder twijfel is die gedachte voortreffelijk uitgewerkt in de keus der figuren,
al zouden wij voor Daniel veel ]fever Job of Jeremia
gezien hebben, die nog veel nailer staan aan den Man
van Smarten, dan Daniel; Jeremia vooral, die tevens de
profeet is van het nieuwe verbond in Jeremia 31 : 31 enz.
Doch dit daargelaten, kunnen wij de keuze roemen,
want in al de figuren spreekt een trek van Hem, die
komen zou of gekomen is. Wanneer wij echter de bij-
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zonderheden nagaan, zoo vermenigvuldigen zich de gedachten. Vooreerst missen wij in alien de diepe tegenstelling van zonde en heiligheid, welke Oud en Nieuw
Testament doorademt.
Reeds bij Adam is dit het geval. Dat de slang, wien
de kop vermorzeld wordt, veranderd is in twee draken,
mag gewis niet toevallig heeten. Waarom van de bijbelsche geddchte geheel willekeurig afgeweken ? In
Goethe's voorstelling wordt de profetie van het zaad,
dat eenmaal komen zal, om de zonde te overwinnen,
opgelost in een triomf over de wilde natuur, wat onbijbelsch moet heeten, Dat Adam van zijn zoon den
triomf verwacht over de zonde, laat zich zeer goed aan nemen, maar de triomfeerende Christus aan het einde
vindt geen voorafschaduwing in den knaap, die de
natuur aan zich onderwerpt als eene aanstaande Hercules !
Noach stelde mij zeer te leur. Goethe maakt to vrij
gebruik van hetgeen de Schrift ons aanbiedt. Hij maakt
den heraut Gods tot een Griek en dit is een zonde tegen de bijbelsche voorstelling, die niet te verontschuldigen is. Noachs wijnbouw wordt voorwaar niet voorgesteld als een vertroosting in het lijden deter wereld,
maar veeleer als een ramp voor hem zelven. Dat Noach

vertrooster heet, ligt in de zeer diepe waarheid, door
Jesaja VI en door al de profetien van Jesaja gepredikt
dat God verwoest en weer opbouwt , dat de Jest wederkeert", zooals Jesaja het uitdrukt en dus, hoezeer
ook de wereld door Naar zonde telkens Gods tempel
afbreekt, Hij met machtige hand dien veel heerlijker
herstelt. Het is geen scbijnvertroosting maar een ware,
die Noach aanbiedt.
Met de overige beelden kunnen wij meer vrede heb-
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hebben die van Johannes is gelukkig gekozen en uitgewerkt en daarin valt vooral te waardeeren de afwijking
van de gewone voorstelling, die ons een weeke, vrouwelijke natuur te aanschouwen geeft.
Bij den Hoofdman over Honderu te Capernaiim is het
verwonderlijk, dat Goethe, terwijl hij dezen zeer terecht
als type kiest, ten eenenmale vergeet, dat deze geloovige
de eersteling is der Heidenen. Zijn Romeinsche uniform
duidt dit zoo sprekend aan, dat het onbegrijpelijk is,
hoe de dichter dit heeft voorbijgezien en dientengevolge
eindigt met de zonderlinge opmerking, dat hij tevreden
is, al vertoont deze figuur ook geen bepaald karakter.
Maria Magdalena is bij Goethe ontdaan van haar gewone attributen en daarmede vereenigen wij ons van
harte. Maar gelijk bij Adam en Noach, mag ook hier
de opmerking niet achterwege blijven, dat de voorstelling
onbijbelsch is. Heeft hij de zalving van de ,zondares
verward met die van Maria de zustei van Martha ? Men
zou het haast meenen. Dat hij evenwel de traditioneele
Magdalena en geen andere bedoelt, blijkt uit de vermelding van doodskop en boek. Waarom moet dan ook
hier weder het denkbeeld van schuld, die verzoend, van
zonde, die weggenomen is, worden weggeschoven? Goethe
miskent de vrouw, al poseert hij als dichter van het
Ewig weibliche. Door haar schuld te loochenen, door
haar voor te stellen als een zondares „die niet vermoedde,
dat zij misdeed" (die nicht ahnte, dasz sie fehlte), zoo als hij van Gretchen in de Faust schrijft, verlaagt hij
haar en verflauwt ook de beteekenis van de schuld des
mans Indien een man zondigen kan met een vrouw,
die eigenlijk niet weet wat zonde is, die dus door haren
val niets degelijks verliest en er waarlijk niet veel min-
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der op wordt, dan heeft de man haar ook niets wezen-

lifts ontroofd, dan is hij ook zoo schuldig niet. Wel
beschouwd heeft hij haar dan voor een oogenblik een font
doen begaan, maar als die afgeschud is, blijft zij dezelfde
als te voren. Het Christendom stelt de vrouw veel
hooger, het acht de vrouw hoog genoeg om verantwoordelijk te zijn ; daardoor is haar schuld grooter, maar ook
haar persoon van meer beteekenis. Het kostelijk kleig ood van hare eer moet haar alles waard ziin, meer
dan het leven zelf en waar zij dit wegwerpt, is zij schuldig, diep schuldig voor God en voor de menschen.
Maar de man, die haar verleidt, heeft zich dan ook vergrepen aan het hoogste en heiligste in haar karakter,
.haar wezen zelf aangetast, waarvoor geen redding is dan
in Hem, die de zonde weet te vergeven, te verzoenen
en een nieuwen mensch te scheppen.
Over Petrus hebben wij weinig te zeggen, wat hetkarakter betreft aan hem toegekend. Goethe sluit zich
bij de traditioneele voorstelling der Roomsche Kerk aan ;
die bestaat nu eenmaal; hij weet door een kleine verandering daar een nieuwe beteekenis aan te geven. Maar
wanneer hij Petrus bij den ingang plaatst, recht tegenover Adam, en Petrus als bewaker van den ingang laat
optreden, vragen wij onwillekeurig, of er eenige harmonie
is van voorstelling, wanneer wij Adam en Petrus ver,gelijken. De bezoeker heeft als bezoeker — volgens
Goethe — wel met Petrus, maar niets met Adam te
waken. Dit is echter een font in de cpvatting, die ons
vanzelf tot eene andere opmerking voert, nl. dat er geen
geheel, geen opvolging van gedachten in de beeldengalerij
is te ontdekken. Er zijn tegenstellingen, maar zij staan
schuins tegenover elkander en ook weer naast elkander.
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Adam laat hij met Noach contrasteeren, die vlak naast
hem staat ; Mozes, die de 3 de links is met Matthews,
den 5den rechts ; Jesaja den 5 den links met Paulus,
den 2den rechts ; David, den 4 clen links met Maria
Magdalena de 3 de rechts ; alleen Daniel en Johannes
staan als contrasten beide naast Christus, of als de Eden
in de twee rijen.
Ziedaar mijns inziens fouten, die niet gering zijn te
achten en al weten wij, dab al te duidelijke contrasten,
telkens links en rechts aangebracht, iets gedwongens en
eentonigs hebben — de kunstenaar moet zijn gedachten zuiver houden, al moet hij tevens trachten zijn bedoelingen
te verbergen, zoodat de contrasten niet hinderlijk zijn.
Het geheel krijgt anders jets verwarrends, men voelt
het noodzakelijke niet van de voorstelling, en bet is,
dunkt 'nib vanzelf sprekend, dat wanneer de hoofdgedachte is aangegeven en begrepen, de uitwerking den
indruk behoort te maken : het icon niet anders, het
moest zoo zijn. Eerst dan zijn wij bevredigd,
In de voorstelling van Thorwaldsens Christus met zijn
12 Apostelen is een eenheid ; een eenheid wel is waar
aan de geschiedenis en niet aan de grondgedachte zelve
ontleend, maar in elk geval een noodzakelijkheid. Wijkt
men van die historische eenheid af, het zij zoo — maar
dan mag men niet, gelijk Goethe, de historische lijn bij
het oude Testament volgen en bij het N. T. weer laten
varen. Van Adam tot Daniel aan de linkerzijde volgt
hij de geschiedenis, maar van Johannes tot Petrus laat
hij die aan de rechterzijde varen. Had hij de historie
ook daar gevolgd, zoo zou hij Paulus bij den ingang
hebben gekregen en dat wilde hij niet ; daarom plaatste
hij in de tweede reeks de beelden bont door elkander.
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Zonder nu een poging to doen om de gedachte van
Goethe to verbeteren, wijzen wij op een ander plan, dat
de Schrift zelf ons aanbiedt en waar wij de historische
eenheid met de inwendige noodzakelijkheid, naar wij
meenen, samensmelten kunnen. Wij bedoelen
DE B10ELDENGALER1J 1N HEBREEN XI.

Ook Kier kan men 12 beelden vinden, die weer
bijzonder zijn uitgewerkt en die een schoon geheel vormen, niet alleen door den aanhef telkens herhaald :
„door het geloof heeft" enz., maar ook omdat inderdaad
die aanhef den gemeenschappeajken bodem aanwijst,
waarop alien staan, terwij1 aan het einde in Hebregn
XII : 1, 2 de figuur van Christus staat, op wien de
aandacht het meest gericht moet zijn, daar Hij de overste
Leidsman en Voleinder is van datzelfde geloof, waardoor
de vaderen leefden.
Dat er juist 12 beelden worden gegeven, mag toevallig
zijn, het komt ons uitnemend to stade. Wij hebben in
vs. 4 Abel, vs. 5 Henoch, vs 7 p oach, vs. 8 Abraham,
vs. 11 Sara, vs. 17-20 Izaak, ziedaar het eerste zestal;
en voorts vs. 21 Jakob, vs. 22 Jozef, vs. 23 Mazes,
vs. 29 de Roode Zee, vs. 30 Jericho, vs. 31 Rachab als
tweede zestal. De personen verder genoemd worden
slechts opgeteld, zonder nadere aanduiding van hun bijzonder karakter,
In plaats van een basiliele brengt ons Hebr. XII :1, 2
een renbaan voor de verbeelding, aan Wier einde de
prijs ons wacht in de nabijheid van Christus. Alles is
harmonie in de voorstelling. De heiligen des Ouden
Verbonds hebben door hun geloof de handen uitgestrekt
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naar den beloofden Christus wij hebben thans, nu de
Christus is gekomen, door datzelfde geloof wederom
lien Christus te veroveren en zijn gaven tot ons persoonlijk eigendom te maken. Wij hebben dus geen
andere dan Oud-Testamentische figuren van noode, want
de toeschouwer is meer dan toeschouwer, hij treedt
de renbaan niet binnen, om te bewonderen, om zich
te verlustigen in hemelsche verrukking, hij neemt deel
aan het leven des geloofs en in plaats van zelf toeschouwer
te zijn, worden juist die Oud-Testamentische vromen
toeschouwers, met een wolke van getuigen achter hen. Het
N. T. wordt dus door ons zelven voorgesteld, wanneer wij
de renbaan betreden en wij worden geroepen, om een
werkzaam aandeel te nemen in den kampstrijd.
Wij hebben dus het oog te slaan op Christus den
Voleinder, maar wie slaan het oog op ons ? Ziedaar de
vraag, die wij thans beantwoorden.
1. Hier aan de eehterzijde, bij den ingang van de
renbaan : Abel, een jonkman, met de blos van frischheid
en jeugd, met kinderlijken eenvoud op het gelaat. De
eerste martelaar, de eerste lijder. In hem zien wij het
geloof, date de rechte waarde geeft aan het offer. Reeds
in het begin des Bijbels, op de eerste bladzijden, wordt
ons de goddelijke waarheid gepredikt, door Christus in
vollen luister geopenbaard : „God is een Geest en die
Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en
in waarheid." Abel zou ik liefst afbeelden staande of
knielende voor het altaar, bet oog opwaarts, geloovig
en dankbaar; een hart met weinig ondervinding, maar
zuiver, oprecht een persoonlijkheid als die wij ook ander
de 12 apostelen bij Nathanael ontdekken. De intrede
in het Koninkrijk der hemelen is voor de armen van
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geest allereerst weggelegd ; evenals Nathanael blijven zij
op het woord : „Kom en zie" niet terug. Ook de zielen zonder veel strijd, de kinderen, de jonge harten
tellen mede in het Koninkrijk Gods. Alle geloovigen zijn
geen strijders, vele zijn alleen lijders. Het is heerlijk, als
de jeugd aan God wordt toegewijd, als de blos van levenslust, door vroomheid geheiligd, bewaard wordt voor
verbleeken. Toch wijst Abel ons op Fen, die meer is
dan hij. Abels bloed roept om wraak, zegt Hebreen

XII : 24, Jezus dood spreekt van vergeving en verzoening. Van den jongen lijder wendt zich ons oog van
zelf naar den grooten strijder ginds aan het einde.
2. Henoch. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien" enz.
Henoch vertoont het geloof, dat in Gods gemeenschap
leeft, dat den dood te niet doet, het graf bespot, in
triumf zich verheft boven de wereld en uitroept : „dood
waar is uw prikkel, hel waar is

uw

overwinning ?"

Kan deze Henoch onze leidsman niet wezen ? Beeld
hem af, niet in de knielende houding van Abel, maar
met blijdschap en verrukking op het mannelijk levendig
gelaat, in wandelende houding, met veerkrachtigen tred,
de handen omhoog geheven, zooals de Oranten in de
katakomben van Rome. Henoch, dat is al de onsehuld
van Abel, maar hooger hog ; het is de gloed der eerste
liefde, die over alles been vliegt, het leven in de volle
gemeenschap Gods. „Laat ons hier drie tabernakelen
bouwen" -- dat woord van een anderen apostel, van
Petrus, herinnert hij ons evenzeer als Abel ons aan
Nathanael doet denken. Tabernakelen op .den Thabor
dat is heerlijk ; zich boven de aarde verheffen, den dood
eenvoudig loochenen, wandelen met God, neon, zweven

158

THORWALDSEN, GOETHE EN HEBREEN XI.

in plaats van wandelen : dat is eerst zaligheid geen
strijd, geen kruis, geen dood. Doch wij voelen aanstonds : dit is een anticipatie, een te vroeg grijpen, al is
het tevens een treffende profetie en een heerlijk onderp- and. Henoch staat beneden Christus. Henoch ontgaat,
Christus ondergaat den dood. Triomfeeren zonder strijd, ziedaar Henoch — door lijden tot heerlijkheid, door den dood
tot het leven, door Gethsemane en Golgotha tot den berg
der verheerlijking en der hemelvaart — ziedaar Christus !
3. En waarom kan dat niet anders ? Noach predikt
het ons. Scherper tegenstelling is nauwelijks denkbaar
dan tusschen dezen en zijn voorganger. Een ernstige
figuur, een diepliggend oog, een gefronst voorhoofd, een
vooruitspringende wenkbrauw, een saamgetrokken lip,
een bestraffende rechterhand --- zoo zie ik Noach
voor mij, terwijl zijn linkerhand een blad vertoont met
het plan van de ark. Niet als trooster wordt bij in Hebr.
XI geschetst en hij kan het ook alleen zijn, hetzij zooals
boven aangegeven is, hetzij in lien zin, dat zijn redding

tit den algemeenen ondergang, alien kinderen Gods de
zekerheid geeft van hunne behoudenis in de arke Gods.—
Hij staat daar als de erfgenaam der gerechtigheid, die, toen
het oude geslacht verdween, een nieuw geslacht heeft ingewijd. Hetzelfde geloof als bij Henoch, maar bier komt
dat geloof in aanraking met de wereld en de strijd ontbrandt vandaar het verschillend karakter. Blijmoedig
te blijven als Henoch is mogelijk, mits men buiten de
wereld blijft, maar bij Noach is dit onmogelijk. Zijn
behoudenis is een oordeel. Alleen staat hij en is als
zoodanig een waardige voorafschaduwing van Hem, die
zeggen kon : „de ure komt, dat gij Mij alleen zult laten."
wereld beheerschen door de kracht des geloofs, jaar
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aan jaar hetzelfde te verkondigen, terwijl alles het tegendeel schijnt te zeggen — dat is het geloof ! Toch wijst
Noach ons op Hem, die hooger is dan hij. Noach kan
veroordeelen, vonnissen, een wereld in stortvloeden zien
ondergaan en zelf behouden worden — Christus behoudt
de wereld en gaat zelf onder. Tevens is Noach een
herinnering aan een tweetal discipelen : Boanerges genaamd, die vuur van den hemel wilden afdwingen, om
de tegenstanders te verdelgen.
4.

Een vierde beeld. Wie is die innemende figuur,

een man in den vollen zin des woords, maar op hoogen
leeftijd, schoon onverzwakt, de type van den grijsaard,
wiens hoofd niet gebogen, wiens gloed niet uitgedoofd is ?

Abraham, de Vader der geloovigen, vormt met Noach
dezelfde tegenstelling als Christus, de Voleinder des geloofs, met Johannes den Dooper. Abraham worde genomen op het oogenblik, waarop hij de 3 engelen ontvangt.
Dat is tevens het oogenblik, waarvan Christus getuigt :
Abraham heeft met verheuging verlangd Mijn dag te
zien en hij heeft dien gezien en is verblijd geweest. " Hij
komt dus voor ons staan, naar Christus gekeerd met al
de hemelsche blijdschap op het gelaat van een, die zijn
wenschen vervuld ziet, met de handen uitgestrekt om
Christus te ontvangen, maar tevens om die samen te
vouwen tot een gebed voor Sodom en Gomorra, — ook
daarin een type van Jezus Christus zelven , die de
zonden des yolks gedragen heett.

5.

Sara,

de moeder van Izaak, den lang verwachte.

Het toonbeeld van het geloof, dat leven schept uit den
dood , tevens een type van geheel Israel, dat uitziet
mar den Messias eeuwen achtereen. De moeder in
Israel sterft niet, ook al komt zij boven den tijd haars
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ouderdoms. De moeder van Mozes en van Samuel, van
David en Elia, van Jesaja en Jeremia bracht ten slott&
boven den tijd des ouderdoms den Eengeborene, den
Zoon der belofte bij uitnemendheid, ter wereld. Haar
beeld kan niet anders gegeven worden dan zittende met
een fijnen, lachenden trek op het gelaat zij verbergt
dat gelaat, zoo schoon nog tot in hoogen ouderdom toe,
eenigszins achter den sluier, alsof de schaamte der jonge•
dochter ware teruggekeerd. De beide vermagerde armen,
en handen breiden zich echter reeds uit, om met moederlijke teederheid het verwachte kind aan het hart te,
drukken.
6. Izadlc. Hij staat onmiddellijk naast Christus, aan
diens linkerzijde. Wj zijn aan het einde van de eersta
rij tot nabij den Voleinder des geloofs. Izaak, wederom
een jonkman even als Abel, met wien wj aanvingen,
geknield geljk deze, maar met de handen op den rug
gebonden, het hoofd een weinig achterwaarts, de oogen
gesloten, als gereed het offermes te ontvangen. Wel
mag hij onmiddellijk naast Christus staan, wiens gehoorzaamheid ons in dit eene woord geschetst wordt : als
een lam is hij ter slachting geleid. Izadli op Moria,
Jezus op G-olgotha, en toch welk een verschil bij alle
overeenkomst ! Hier gehoorzaamheid, daar weer dam
gehoorzaamheid opoffering. Hier onderwerping, daar
eenswillendheid. Hier lijden, daar verzoening.
Hiermede zijn wij aan het einde van de eerste rij.
Thans keeren wit.j terug naar den ingang, want ik waag
mij niet aan de beschrijving van het Christusbeeld nadat Thorwaldsen en Goethe dit hebben gegeven of beschreven.
1. Jakob is de eerste, dien wij ontmoeten. Hij staat
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met recht aan den ingang, want hij opent met zijn naam

Israel

een nieuwen tijdkring. Al is zijn grootvader

Abraham de wortel, hij is als naamdrager van heel zijn
yolk de stam van diens nageslacht. Daarbij hij staat
recht tegenover Abel en met reden, want het contrast
is groat. Abel, een kind, een Nathanael zonder bedrog,
— Jakob, een gewonde in den strijd met eigen en anderer zonden, die tranen van berouw heeft geweend, geeens Petrus na hem zal weenen, die kennis gemaakt
heeft met de schuilhoeken en de arglist van het zelfzuchtig hart. Hij is niet meer van den oud-patriarchalen tijd, hij behoort tot een nieuwer tijdvak. Niet langer staat de geloovige gelijk Abel, Henoch en zelfs
Noach, Abraham, Sara en Izaak

buiteh de wereld, hij

leeft er midden in en staat aan al de gevaren bloot,
welke uit zulk een leven voortspruiten. De onschuld
is verdwenen, maar hij is een Israel, een strijder Gods
geworden. Zoodra het koninkrijk Gods in de wereld
optreedt, wordt het bezoedeld, maar het mag daarom
niet terugtreden, het moet overwinnen door alles heen.
Jakob is het eerste toonbeeld van de waarheid : „tenzij
iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk
Gods niet zien." Hij staat voor mij, zooals hij wederkomt van Pni01, zich steunende met de linkerhand, met
de rechter de gewonde plek aanrakende, terwijl zich een
pijnlijke trek op het gelaat vertoont, maar toch is dat
geliat naar boven gericht, fijn besneden, vol heiligen
ernst en waardigheid als van een, die een zware taak,
een hevigen stri.jd heerlijk heeft voleindigd.
2.

Jozef, recht tegenover Henoch. Wat Henoch niet

kent : door de vernedering tot de verhooging, door 1jden tot heerlijkheid, eerst het kruis, dan de kroon, —
11
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Jozef verkondigt het ons. Wel is waar is het 14 hem
een aardsche kroon en bij Christus een hemelsche, maar
hij blijft een type van Hem, die komen zou Hem zie
ik in Egyptische rijkversierde kleederdraeht, met de
eene hand gebiedend en met de andere wijzend op de
korenschoof aan zijn voeten. Zijn slavenkleed, zijn kerkerboeien liggen symbolisch achter hem. Hij zelf staat
tier overeinde, als de korenschoof, die hij eens in zijn
droom aanschouwde, en op zijn gelaatstrekken mag het
visionaire, droomende van zijn karakter, dat zich uitnemend paart aan een holder oog voor de praktijk, niet
ontbreken.

3.

Moses. Deze staat als waardig voorganger tegen-

over Noach, die de wereld veroordeelde Word reeds
de nieuwe periode, door Jakob ingewijd, in Jozef zichtbaar,
als doze midden in Egypte een merkwaardige rol vervult,
Mozes vertoont dit karakter nog moor lib is de eerste
in het geloof, dat zich zelven verloochent ; dat niet
komt om to oordeelen maar om to behouden ; dat geduldig den smaad, de zorgen, de ellenden, de zonden
des y olks draagt en daardoor de snijdende tonen van
Sinai oplost in een voorspel op het Evangelie. Hij
is bovendien de Middelaar des 0. V. en daarom kan hij
ook niet zittende worden voorgesteld, als wetgever en
richter, maar staande met de twee tafelen, die hij omklemt met de eene hand, terwij1 de andere, half boven het
hoofd gehouden in verband met de opwaarts turende
oogen, den glans van Jehova's heerlijkheid als 't ware
tempert voor het sterfelijk oog
4.

Thans volgt de tocht door de Roode Zee — voor-

gesteld door Mirjain, staande met harp of mail aan den
oever van die zee. Tegenover Abraham, den vader der

THORWALDSEN, GOETHE EN HEBREEN XI.

16 3

geloovigen, vertegenwoordigt zij reeds die heerlijke waarheid, in Christus tot voile ontplooling gebracht, dat in
Hem geen verschil meer is tussehen man of vrouw, dat

al het yolk des Heeren tot profeet wordt gewijd, als de
kinderen Gods uittrekken aan de hand des Heeren. Een
kind sta jaichend naast haar, daar de doortocht door
de Roode zee in de Schrift ook als symbool van den
Doop wordt aangemerkt en dit kind de prototype
kan zijn van de algemeenheid der belofte aan dit tweede
verbondszegel, in tegenstelling met dat van Abraham,
toegekend.
5. De inneining van Jericho, waarbij Jozua de hoofdpersoon is, voor wiens bazuinen de muren vallen en op
vviens woord de Eon en de maan stilstaan. Waardig tegen-

beeld van Sara, bij wie ook de natuur haar regelmaat
moot prijs geven ter wille van het koninkrijk Gods.
Alles is ondergeschikt aan de vestiging van dat rijk.
Geen natuurwet, hoe onverbrekelijk, of zij moot wijken,
ziedaar wat Jericho's overwinnaar ons leert. Jozua sta
voor onzen geest in zijn wapenrusting, maar met zwaard
en spies en schild afgelegd, om de bazuin op to nemen
die hij weidra aan de priesters zal toereiken. In hem
zien wij reeds bij voorbaat het Pinksterfeest belichaamd,
wanneer eon 12tal eenvoudige mannen de wereld in
bezit komt nemen met het geklank van Gods woord
en duizenden zich gewonnen geven na Petras rede.
Niet door kracht of door geweld, maar door Min Geest
zal het geschieden, zoo luidt ook de roepstem over
Jericho.
6. Eindelijk Rachab, aan de rechterzijde van Christus.
Rachab, de zondares, de ontuchtige, de eenige vrouw in
het 0. T., die ons herinnert aan de boetvaardige Magda-
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lena, aan de Samaritaansche, aan de overspelige — alien
door Christus gereinigd ; die ons herinnert aan Zaccheas,
den moordenaar aan het kruis, den tollenaar in den tempel. De slechtste in Jericho, gered, omdat zij zich vastklemt aan den God van Israel. Haar houding moet zijn :
knielende, in diepen ootmoecl zich stellende naar Christus,
en wat haar bovenal sieren zal is, dat zij zoo min mogelijk
de aandacht trekt.
Het is reeds voldoende, dat haar de eerste plaats naast
den Christus wordt geschonken. Zij is, gelijk Izadk dit
van Abel was, ook een tegenhanger van Jakob aan het
begin dozer reeks.
Denken wij nu een oogenblik terug. Aan Christus'
linkerzijde hadden wij Izank, die ons het woord herinnert : „als een lam werd Hij ter slachting geleid" — aan
zijn rechterzijde Rachab, de zondares, die ons zijn liefde
voor zondaren af beeldt. Ziedaar de twee zijden van
Chi istus' kruis : verzoenend en heiligend, verlossend en
bezielend. Zie naar Rachab en gij hoort : „de Zoon des
Menschen is gekomen, om to zoeken en zalig to maken,
wat verloren was." Zie naar Izaak en gij hoort : „Zoo
wie achter Mij wil komen en niet haat zijn vader en
zijne moeder, ja zelfs zijn eigen leven, die kan Min
discipel niet zijn." Door Hem levend gemaakt, met Hem
sterven ; door Hem gered, in Hem leven en lichaam en
ziel aan God toewijden : dat is de korte inhoud van het
Evangelie.
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Zoo komen wij aan het einde van de beeldengalerij
Eon bezwaar zou men er misschien tegen kunnen aanvoeren : dat zij eindigt bij de inneming van Kanaan en
van al de andere 0. Testamentische heiligen geen enkele
optreedt. Toch is dit schijnbaar een bezwaar, want al
de genoemden zijn even zoovele typen ook van N. Testamentische karaktet s, maar bovendien : de symboliek is
toch volkomen , omdat de verovering van Kanaan
immers type is van de voltooiing en ontplooiing van
het Koninkrijk Gods in voile heerlijkheid Jozua, die
de rust in Kanadn aanbrengt en Jezus, die het hemelseh
Kanaan op aarde vestigt , worden in Hebreen IV als
parallelen genomen en daarom juist kan men al wat
voorafgaat aan het book Jozua beschouwen als tot
afronding gekomen bij de intrede in Kanaan..
Is het mij gelukt Hebreen XI in een ander licht to
plaatsen, ik beweer niet, dat dit Hoofdstuk werkelijk
geschreven zou zijn met een aesthetische bedoeling.
Daaraan heeft de schrijver gewis geen oogenblik gedacht,
maar al wat werkelijk waar en verheven is, biedt meer
dan Une zijde aan, waarop de aandacht kan gevestigd
worden. Men behoeft geen willekeurige grepen to doen
in de Schrift, om ook daarin symmetrie, harmonie en
eenheid to ontdekken. De tafereelen, die de Schrift
zelf ons teekent, zijn rijk genoeg om allerlei gedachten
bij ons op to wekken en, al mag de bedoeling van mijn
opstel dus niet bepaald stichtelijk geweest zijn, ook langs
dozen wog, hoop ik, zal de stichting niet achterblijven.
Wat de kunstenaars ons leeren moeten, het is : Gods
scheppingen. ook met hunne oogen to bezien, en daar wel
niemand voornem.ens zijn zal, om mijn beeldengalerij tot
werlolijkheid to maken en in marmer uit to voeren,
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ben ik voldaan, wanneer ik zelf mij daarin vermeien
en mijnen lezers daarmede een oogenblik van verpoozing bereiden mocbt.
1888.
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Hoe lang nog, Heer ! eer Gij de beden,
't Geroep van al uw kinderen boort ?
Uw trouw en uw weldadigheden
Ons doet verschijnen naar uw woord?
Hoe lang, eer Gij
Uw heerschappij,
Hoe lang, eer Gij
17w heerschappij en recht
Bevestigt en uw zaak voor goed. besiecht ?

Wat toeft

Heer ! ai hoor ons smeeken ?

Met sterk verlangen zien wj uit,
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Wanneer de morgen aan zal breken,
Waarop Ge uw heemlen ons ontsluit !
Geef ons weldra
Van uw genk
Geef ons weldra
Van uw genade blijk !
0! kom met spoed, verhaast uw koninkrijk !
Ach waarom, Heer ! laat Gij ons smachten
Naar 't rijk van waarheid en van Hat,
Van liefde en trouw, daar wij op wachten,
Waar zonde en duisternis voor zwicht?
Wanneer uw hand
Den tegenstand,
Wanneer uw hand
Den tegenstand vernielt,
En needricr
b voor uw voetbank alles knielt !
Versterk het hart toch van uw kindren,
Die aan uw dienst zijn toegewijd ;
Blusch uit, verdoof, wat hen kan hindren ,
Om 66n te zijn in harden strijd.
Roep alien saam,
Die in uw naam,
Roep alien saam,
Die in uw naam op aard
Zich hebben aangegord en 't kruis aanvaard !
Blaas leven, Heer ! in 't dor gebeente,
En roep uw waarheid uit haar graf !
Hoor naar de be 8 van uw gemeente,
Ontferm U, wisch haar tranen af,
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Des Heilands bruid
Ziet naar Hem uit,
Des Heilands bruid
Ziet naar Hem uit met smart,
Geef haar een straal van hoop in 't somber hart!

Wees ons tot heil, doe ons niet vreezen,
Gij, onze steenrots, wankel niet!
Zoudt Gij niet steeds dezelfde wezen,
Die nooit uw y olk, uw werk verliet?
Gij, die ons sterkt
En wondren werkt,
Gij, die ons sterkt
En wondren werkt met macht,
Vertoon in onze zwakheid al uw kracht !
Maart '79.
De Vereeniging voor Nederlandsche IVIuziekgeschiedenis heeft
onder de vele voortreffelijke oude muziekwerken door haar aan 't
Licht gebracht, ook den Nederlandschen Gedenckclanck van Adrianus
Valerius (1026) uitgegeven, waaraan het bovenstaande gedicht zijn
ontstaan te danken heeft Het werk zelf a f 1 50 is verkrijgbaar bij
Louis Roothaan te Amsterdam, en Ian niet genoeg aanbevolen worden.
Aileen kan ik niet nalaten den wensch uit te drukken, dat er een
goedkooper editie van verschijne ten gebruike op onze scholen.

DE ZALIGSPREKINGEN.

1.

Uw, Uw wtisheid wil ik leeren ,

Al mijn wijsheid, Heer ! is schijn ,
Arm van geest zij mijn begeeren ,
Hemelsch onderdaan te zijn.
Leer mij smarten goed te keuren ,
't Leven kiezen dat GU koost ,
Zalig roemen, die hier treuren .
Door Uw woorden reeds getroost.

2.

Waar het lijdend Godslam bloedig
Door het kruis de kroon verwerft,
Leer mijn ziel, dat wie zachtmoedig
Draagt en duldt, het aardrijk erft.
Doe mij hong'ren naar Uw gaven,
Spijs mij dan met hemelsch brood;
Wek den dorst en kom dien laven
Uit de bron, die Gij ontsloot.

174

DE ZALIGSPREKINGEN.

3.

Wil m-ij diep in 't harte prenten,
Hoeveel schuld Gij keer op keer,
Zelfs tot duizenden talenten,
Kwijtgescholden hebt, o Heer !
Uw barmhartigheid te prijzen ,
Maak mij 't zulk een hoog genot,
Dat barmhartigheid bewijzen
Vreugde wordt en geen gebod.

4.

Zalig zij, die rein van harte
God aanschouwen in den geest:
Blind voor God! Dat blijft de smarte,
Tot lib 't onrein hart geneest.
Zalig zij, die vrede stichten

Door Uw kruis en onder 't kruis :
Wil mij daarin onderrichten
Met de kind'ren van Uw huis,
5.

Zalig, die hier alles wagen
Voor Uws naams gerechtigheid ,
Laster , leugen , alles dragen,
Wat de wereld bun bereidt!
Die Uw eer alleen betrachten,
Vinden de eerekroon gereed:
Wie de schande durft verachten
Wordt gezalfd tot Uw profeet.

AAN PROF. DR. NICOLAAS BEETS,

President van het Asyl Steenbeeic.

Op zijn 70sten verjaardag, 13 Sept. 1881.

Bij al de bloemen, die men saam wou. vlechten ,
Om ze aan Uw achtbaar hoofd te hechten,
Past nog aón bloem, die i k niet vergeet ;
Een bloem in Godes oog van hooger waarde
Dan al de bloemen uit de gaarde,
Een bloem, daar

daar ik van weet.

Die bloem wies hier, te Zetten, in ' t verborgen,
Waar Gij gedeeld hebt in de zorgen,
Die Heldring

Gj

eerst in Neerland droeg ;

hebt bij al uw arbeid kracht gevonden

En moed gevat, om ook de wonden
Te peilen, die de zonde sloeg.
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Gij hebt hem jaren lang 11w steun gegeven,
Om ook zijn leven mee te leven
Gij hebt Zijn uitvaart zelf beluid
Gij hebt getroost, toen Gods gemeente een droeve
Verzuchting slaakte bij de groeve,
Die 't dierbaar overschot omsluit.
Uw kunst, Uw studie had voor 11 geen waarde,
Toen heel 11w hart de tank aanvaardde,
Urn wacht te houden bij zijn graf.
Gib Hildebrand ! met Uw doordringende oogen
Zaagt

-- en zegt : hebt Ge U bedrogen ?

Van U ontving ik Heldrings staf.
Nog blijft Gj d' arbeid met Uw invloed steunen
Op Heldrings staf en op U leunen .
Verlicht dat niet bet zware werk ?
Gjj hieldt, al draagt Uw hart am hem nog rouwe,
Aan Heldrings nagedachtnis trouwe
En maakt, die na hem komen, sterk.
Dit is de bloem, die 'k in Uw krans wou strenglen.
Gij weet het, wat voor 's hemels Englen
Een vreugde is, boven alles groot
Voor 17 haalt, met wat bloem men IJ moog sieren,
Niets bij de vreugd, die bier bleef tieren
Een ziel te redden van den dood.

DAVIDS KLAAGZANG OP SAUL EN JONATHAN.
(2 Samuel I: 18-27.)

0 Sieraad Isrels ! op Gilboa's top versiagen !
De helden vielen neer! Mijn ziel druipt weg van klagen.
Verkondig 't niet te Gath ; laat Askalon 't niet hooren ;
Het Filistijnsch gejuich zou Isrel 't hart doorboren.
Gilboa' s bergen ! op uw top zij dauw noch regen,
Noch akker, lachend van des hemels eersten zegen.
Daar ligt der helden schild, van 't eigen bloed bestreken ,
Ach, Saiils schild ! De zalvende olie is geweken.
Van 's vijands bloed kon Jonathan zijn boog niet weren,
Noch Saiils zwaard van 't yleesch der helden ledig keeren.
0 Sail"! Jonathan ! Beminden, nauw verbonden
In 't leven, ook uw dood heeft de eenheid niet geschonden.
Gij aadlaars wtart gij, ja noch lichter op uw vleuglen,
En meer dan leeuwen sterk; wie kon uw macht beteuglen?
12
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Weent, Isrels dochtren ! weent om Saiil, want hij deelde
U purpren kleedren uit, bestikt met goud en weelde.
De helden vielen, toen 't op worstlen ging en wagen,
En Jonathan ligt op uw heuvlenrij verslagen
Ik ben benauwd om u, mijn Jonathan, mijn broeder !
Ik had u lief als waart ge een zoon van de eigen moeder.
Uw liefde was mij meer dan liefde zelfs van vrouwen ;
Geen liefde, waar mijn ziel zoo duurzaam op kon bouwen.
Gevallen zUn zij, ach ! die helden hooggeboren !
En Isrels weer en wapen ging verloren.
1884.
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GEDICHT VAN

SCHILLER.

Wat draaft het yolk en woelt en duwt,
De lance straten doorgestuwd ?
Zou 't vuur oud Rhodus ' wallen sloopen ?
In stormpas komt men saamgeloopen,
En in dien dichten drom ontwaart
Mijn oog e0n ridder, hoog te paard ;
Daar achter — vreemd om can te schouwen —
Een ondier, voortgesleept can touwen,
Met kaken als een krokodil,
Een draak gelijk,! Doch, hoe men sidder
Bij d'aanblik, beurtlings ziet men schril
Nu eens den draak aau, dan den ridder.
Maar weldra klinkt het duizendvoud :
„Dit is 't gedrocht, komt hied aanschouwt!
Dat vee en herders bracht om 't leven,
Hier is de held, die 't heeft doen sneven ;
Vele andren togen voor hem heen
En waagden 't ijslijk stuk, maar peen
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Van alien zag men wederkeeren
Deez dappren ridder moet men eeren."
Naar ' t klooster trekt men, naar de zaal.
Waar de orde van St. Jan haar leden,
De ridders van het hospitaal,
Met 'mast ten raadslag heeft gebeden.
En voor den eedlen Meester 'treedt
De jonkman, die zijn bonding weet,
Het yolk hem achteraan, al joelend,
Op trappen en portaal krioelend.
Hij neemt het woord en vangt dus aan :
„Ik heb mijn ridderplicht gPdaan :
De draak, die schrik van onze landen,
Zit.j ligt verslagen door mijn handen
De weg is voor den vreemdiing vrij,
De herder zoeke weer zijn weiden,
En 't bergpad mag zijn pelgrims blij
Naar 't heilig beeld ter be6vaart leiden."
Maar strong ziet hem de Meester aan:
" „'t Is — zegt hij — als een held gedaan,
In ridders toch wordt moed geprezen,
Gj houdt den heldenaard in wezen;
Doch, wat is de eerste ridderplicht,
Waar Christus' strijder 't oog naar richt,
Wien 't Kruis versiert als ordeteeken?"
En alien in het rond verbleeken.
Hij neigt het edel aangezicht,
En zegt, terwij1 zijn wangen kleuren:
„Gehoorzaamheid is de eerste plicht,
Die hem dit sieraad waard doet keuren "
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„„En aan lien plicht, mijn noon — is 't woord
Des meesters — hebt ge u niet gestoord.
Die strijd was door de wet verboden,
't Was euvie mood de drank te dooden."
„Heer! oordeel, als gij 't al verstait,"
Herneemt hij met een kalm gelaat:
„'t Verbod toch, naar zijn geest genomen,
Bedoelde ik ernstig na to komen.
Niet onbedachtzaam toog ik weg,
Om ' t gruwlijk monster te bevechten ;
Maar met verstand en overleg
Heb ik gepoogd den kamp te slechten."
„Vijf van onze orde vielen reeds —
Zij,

sieraad van Gods kerke steeds —

Als offer van bun moedig streven ;
Toen bebt ge ons uw verbod gegeven,
Maar 't liet mijn hart geen oogwenk vrij,
Verzet en strijdlust plaagden mij,
Ja 's nachts zelfs wou de rust niet komen
En vocht ik hijgend in mijn droomen ;
En scheemrend kwam het morgenrood
En gaf bericht van nieuwe plagen,
Toen, wild van grimmigheid, besloot
lk kort en good den strijd to wagon."
,En tot mij zelven zeide ik dan :
Wat siert den jongling, eert den man?
Wat richtten ze uit, de dappre helden,
Waarvan ons de oude zangen melden,
Door 't blinde Heidendom weleer
Verheven zelfs tot godeneer ?
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Zij vaagden op hun stoute tochten
De wereld schoon van wangediochten.
Ze ontmoetten leeuwen in den strijd,
Ontwrongen Minotauros' veste
De schuldlooze offers hem gewijd,
En gaven

eigen bloed ten beste".

„Is slechts de Saraceen dan waard
Te vallen door des christens zwaard?
Bekampen wij slechts valsche goden ?
Neen ! redden, dat is ons geboden :
In alle smart, in alle leed
Met krachtige' arm tot hulp gereed ;
Doch wijsbeid moet den moed bewaren
En list moet zich met sterkte parent
Zoo dacht ik vaak en toog alleen,
Om d'aard van 't monster te doorgronden,
Tot, zie! op eens mij 't licht bescbeen ;
Blij riep ik uit: ik heb 't gevonden !"
„Toen sprak ik met dit woord u aan :
Mijn hart trekt om naar huis te gaan.
Gij hoordet gunstig naar mijn beden ;
En 't zeevlak was al ras doorsneden.
ZOO was ik niet 't vaderland,
Of 'k liet mij door des kunstnaars hand,
Daar 't beeld mij goed was bijgebleven,
Een draak boetseeren als naar 't leven.
Kort zijn de pooten en daaruit
Verheft zich 't lange lichaam machtig,
Een schubbig pantserhemd omsluit
Het rugstuk en beschermt het krachtig."
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„Lang steekt de hals vooruit en fel,
Afgrijslijk als de poort der hel,
Zoo gaapten, om hun prooi te maken,
Op bloed belust de breede kaken ;
In 't zwarte hol dreigt een gebit
Met rijen stekels, blinkend wit;
De tong laat ik als dagge spitsen,
Het gluiprig oog schiet bliksemflitsen.
Het lichaam eindigt in een slang,
Zich krullende om ziclizelf in kringen,
Een staart, gespierd genoeg en lang,
Om man en paard in een te wringen.—

” Nauwkeurig maak ik 't beeld gereed;
't Wordt in een aaklig grauw gekleed.

Half worm, half hagedis, gewassen,
Naar ' t scheen, in giftige moerassen,
Zoo stond het eindlijk kant en klaar.
Nu zoek ik doggen, 'k vind een paar :
Grof, snelle loopers, sterk van spieren,
Gewoon aan jacht op wilde stieren.
Die hits ik op het monster aan,
En tracht ze in wilden gloed te zetten,
Om scherp de tanden in te slaan ;
En ' k leer hen op mijn stem te letten."

II En in den buik, waar 't zachte vleesch
Aan 't fel gebit den aanval wees,
Daar zet ik ze can, de draak te pakken,.
En diep de tanden in te hakken,
Ik zelf in zwaren wapendos
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Bestijg nu mijn Arabisch ros ;
Het edel blood, waarvan het stamde,
Sprak uit het vuur, dat ras ontvlamde,
En 't voortdreef in een snelien draf ;
Ik prikkel 't nog met scherpe sporen,
Werp recht naar 't doel mijn lansen af,
Als wou ik 't wangedrocht doorboren."

„En of het ros al steigrend springt,
En op zijn teugel schuimt en wringt,
Mijn doggen huilend achterblijven
En 't moeite kost hen voort te drijven,
'k loud vol en wen ze er eindlijk aan;
En na de derde nieuwe maan
Zijn zij in alles welbedreven ;
Ik breng ze hier met vluggen steven
bEn weldra land ik aan deez kust ;
Sints kwam de morgen driemaal dagen,
Mijn leden gun ik nauwlijks rust,
Om eerst het groote werk te wagen "

Want pijnlijk griefde mij in 't hart
's Lands pas vernieuwde bittre smart :
Juist had men herders weer gevonden
Bij 't hol verdwaald en wreed verslonden.
En snel besluit ik tot de daad,
Slechts met mijn harte houd ik rand ;
1k geef bevelen aan mijn knechten,
Bestijg mijn ros, beproefd in 't vechten,
En, met mijn doggen trouw op
Rijd ik langs onbegane wegen,

4,
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Waar 'k ongewenschte blikken

mif.

Met lustig hart den vijand tegen."

„Het kerkje kent gij, edel Heed
Dat 's meesters stoute geest weleer,
Om heel het eiland te overschouwen,
Hoog op den top des bergs liet bouwen:
Verachtlijk schijnt het, arm bedeeld.
Maar binnen staat een wonderbeeld:
De moeder Gods en 't Kind te midden
Der Koningen, die 't vroom aanbidden.
Met driemaal dertig treden stijgt
De pelgrim naar dien top van 't eiland;
Maar, als hij duizlig nederzijgt,
Verkwikt hem 't bijzijn van zijn Reiland."

„Diep in de rots, waar 't onverstoord
Op hangt, is een spelonk geboord,
Waar dampen van 't moeras in dwalen,
Maar nooit verlicht door 's hemels stralen.
Hier huisde 't wangedrocht en lag
Op roof te loeren, nacht en dag,
Gelijk een helledraak, die waakte,
Dat niemand 's Heeren huis genaakte.
En ging de pelgrim biddend op,
En zette op 't onheilspad een schrede,
Met brak het ondier uit zijn slop,
En droeg hem tot zijn maaltijd mede."

„Die rots beklom ik nu, aleer
1k tot den zwaren strijd mjj keer
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Voor 't Christuskind knielde ik een stonde,
En zuiverde mijn hart van zonde.
Toen deed ik in het heiligdom
Mjn blanke wapenrusting om,
De inns houd ik ter rechterzijde
En daal den berg weer af ten strijde.
Mijn knechten geef ik met mijn groet
Een laatst bevel — indien ik viele !
Spring op mijn paard met rappen voet
En God beveel ik mine ziele."
„ ' k Was nauwlijks op een effen baan,
Daar slaan mijn beide doggen aan,
En angstig snuift mijn paard en weigert
Te luistren naar den toom en steigert,
Want dichtbij lag het helgebroed,
Zich baakrend in den zonnegloed,
Als tot een kluwen sanmgewonden.
Zij jagen ' t op, mijn flinke honden ;
Maar pijlsnel wijken ze even haast,
Als het de kaken opspert, geeuwend,
Een dikken pestwaim van zich blaast,
En jammert, als een jakhals schreeuwend."
,Maar op mijn roepstem keert hun moed.
Zij vatten 't monster aan verwoed ;
a werp mijn spies, eer 't zich kan wenden,
Met sterke vuist in 's ondiers lenden ;
Doch machtloos als een dunne staf
Spriiigt zij op 't schubbig pantser af ;
'k Richt dus mijn tweede worp voorzichtig,
Maar 't paard gaat steigren en wordt schichtig

HET GEVECHT MET DE DRAAK.

Voor 's monsters basiliscusblik,
Voor 't gif met d'adem uitgedreven ,
En 't springt naar achtren, wild van schrik,
En bijna was ik daar gebleven."

„Nu vlieg ik met een sprong van 't paard,
Ruk uit de scheede 't puntig zwaard,
Maar alle stooten zijn verloren,
Om 't schubbig harnas door to boren.
Met voile kracht slant het zijn staart
En werpt mij woedende ter acrd;
Ik zie het reeds de kaken splijten,
Met grimm'ge tanden naar mij bijten ,
Als bei mijn honden, dol verwoed,
Diep in den buik hun scherpe beten
Inplanten, dat het huilen moot,
Door folio pijn van 66n gereten."

„En eer het uit hun sch3rpen beet
Zich loswringt, sta ik finks gereed,
Zoek 't zwakste punt om aan to randen
En stoot hem diep in de ingewanden,
Tot aan 't gevest toe drijf ik 't staal:
Zwart welt het blood op in een straal;
Neer zinkt het, maar zijn reuzenleden
Begraven me in bun val en kneden
Mijn lenden, 'k voel mijn kracht vergaan:
Doch weer gesterkt ontwaak ik spoedig,
Ik zie mijn knapen om mij staan,
En 't monster ligt daar, 'dood en bloedig "
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De geestdrift borst, to lang gestuit,
De borst van al de hoorders uit,
Zoodra de ridder had gesproken.
En, tegen 't hoog gewelf gebroken,
Slaan al die stemmen wild dooreen
En rolt de weergalm bruisend been.
Luid eischen zelfs de kloosterzonen,
Dat men dit heldenhoofd zal kronen.
Het y olk t oept
Voor

dat men hem breng

yolk en hoog zijn roem doe stijgen!

Doch zie! daar fronst de meester streng
Het voorhoofd en beveelt to zwijgen.
En spreekt : „De draak die heel dit land
Verdierf, viol door uw dappre hand.
Een God zijt gij dit yolk geworden,
Een land voortaan van onze orclen.
Uw hart teelt erger wangeirocht
Dan 't ondier, dat uw arm bevocht:
De slang, die 't harte wil vergiften
Met tweespalt en onzaalge driften,
Dat is de pest, die zich verzet,
En zich niet stoort aan tucht noch redo,
De heilge banden scheurt der wet
Die, die sleept heel de wereld mode."
„Moed is den Mammeluk ook deugd,
Gehoorzaamheid des Christens vreugd.
Waar groot van macht de Heer der Heeren
In knechtsgestalte wou verkeeren,
Daar stichtten op gewijden grond
De vaadren dozen ordebond,
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Om 't zwaarste voorschrift na to korner':
Den eigen zin en wil to toomen.
U beeft een ijdle roem behaagd ;
Verwiider u dus uit mijn oogen!
Zou, wie des Heeren juk niet draagt,
Zich met zijn kruis versieren mogen ?"
Los breekt de schare in woest gedruisch,
Een wilde storm beweegt het huis ;
M de ordebroeders bidden, smeeken ;
Maar hij ziet voor zich zonder spreken ;
Stil legt hij 't kleed of van zijn stand,
En kust des naeesfiers strenge hand,
En gaat. Maar deze volgt met de oogen
Hem na en roept hem diep bewogen,
En zegt : ,,Kom aan mijn hart, mijn zoon !
Gij bleeft in zwaarder kamp ook de eerste,
Neem aan dit kruis ; dat is het loon
Van d'ootmoed, die zich zelf beheerschte.”
De aanleiding tot deze vertaling was eon voordracht
door Dr J. H. Gunning Jr , theol. prof. to Amsterdam,
op de Normaalschool to Zetten gehouden. ZHG. was (en
mijn inziens terecht) zeer weinig tevreden met de vertaling door Bogaers indertijd van &Inners gedicht ge
leverd Zijn kritiek, die juist over de fijne puntjes ging,
deed mij en de keuiigheid van het oorspronkelijke en
de slordigheid der vertaling zoo duidelijk zien, dat de
lust ontwaakte, om jets beters to leveren Of het gelukt
is, beoordeele de lezer; zooveel is zeker dat de vertaling
ook een gevecht met de draak is, want men moet
worstelen met de taal, om niet overwonnen to worden

190

HET GEVECHT MET DE DRAAK.

en gelijk de ridder zegt : wijsheid met moed, list met
sterkte paren. In elk geval kunnen zelfs mijn fouten
den dichter ten goede komen, wanneer men het oorspronkelijke er naast legt ; Schiller heeft met een fijn penseel gewerkt, daarom kan en moet hij van nabij worden
bezien.
Het onderwerp zelf trok mij niet weinig aan, ook met
het oog op onze omgeving. De draak, die wij bier to
bestrijden hebben, behoort ook in den weg van gehoorzaamheid overwonnen to worden.
1885.

