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VOORBERICHT.

Evenals de Roman in de 18de eeuw is - dit boek ontstaan uit colleges
aan de Amsterdamsche Universiteit voor studenten, die bij hun voor
studie aan het gymnasium misschien wel eens een enkel-beridn
stuk van Racine of Schiller gelezen hebben, maar overigens toch geheel
vreemd staan tegenover de zeer omvangrijke stof.

Het is niet onmogelijk, dat dit boek gevolgd wordt door een dergelijke
studie over de lyrische en epische poezie in West-Europa gedurende

de 1 Sde eeuw, waarbij dan een samenvatting van heel het litterair
streven der eeuw kan aansluiten.
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INLEIDING.

Al de elementen, waaruit het drama in West-Europa sedert den
aanvang der 18de eeuw tot op dezen tijd is gegroeid, zijn reeds aanwezig
in dat der middeleeuwen, in het bijzonder ook van onze Nederlanden. Zie
de onverwachte en onverklaarbare glorie onzer abele spelen van omstreeks
1400, hoe daar al het menschelijke in rijke verscheidenheid van gestalten
wordt uitgebeeld. Is de Lanseloet niet zuiver een burgerlijk drama
met Sturm-und- Drang-motieven? Het is de liefde bij ongelijkheid van
stand; „der minnen cracht ansiet hoghe gheboert no rijcheit van goede";
de ridder Lanseloet bemint de dienares Sanderijn. De valsche, eer
moeder dwarsboomt deze liefde, bewerkt, dat Sanderijn zich-zuchtige
Lanseloet geeft, om hem te redden. Door dezen verstooten, bekoort
Sanderijn door haar schoonheid een ander ridder, die haar ten huwelijk
vraagt. Zij bekent hem, wat er gebeurd is: een valk van hooger aard
heeft één bloempje den schoonen boom ontstolen. De ridder toont
zich verheven boven vooroordeelen; hij trouwt haar en Lanseloet's
berouw over zijn snoode daad is vergeefsch. Wij moeten naar de uiterste
grens der 18de eeuw om bij Kotzebue Bruder Moritz der Sonderling
in een Sanderijn- situatie te hooren uitspreken : „Ich sollte eine Rose nicht
brechen, weil ein Schmetterling einen Augenblick lang mit ihr buhlte?"
Welk een uiterst modernen toon hoort gij van verre klinken uit
Gloriant's fier zelfgevoel, dat in de hooghartige, schoone Florentijn
slechts weerklank vindt: twee Uebermenschen, die tot elkaar neigen, door
lijden en strijden, door opoffering en toewijding tot de hoogste zegepraal
hunner liefde komen. Ook Esmoreit, vol romantiek van vuig verraad en
zegevierende liefde, kan de 18de eeuw met gemak in haar sfeer transponeeren.
Is Marieken van Nijmegen, is de Spiegel der Minnen van Colijn
PRINSEN, Het Drama.

2 ONZE ABELE SPELEN EN HET WERK VAN ADAM LE BOSSU.
van Rijssele niet een burgerlijk diama, gevend het volle, zuivere
menschenleven uit den tijd zelf, in vrije natuurlijke uitbeelding, zonder
eenige gebondenheid aan voorschriften van tijd of plaats of welke
andere Aristoteliaansche traditie ook?
Elckerlyc en de Eerste bliscap van Maria mogen in hun voorstelling
het gewoon-menschelijke reëele, dat na 1700 in het drama gaat domineeren, missen, in hun fijnen, puren bouw, in hun diepere algemeen
menschelijke beteekenis, hun geestelijke strekking zijn ze verwant aan.
de geestelijke motieven, die, hoezeer dan ook gewijzigd sedert de middeleeuwen naar de nieuwere ideeën van den tijd, naar het dieper inzicht
in de menschelijke verhoudingen tot het Eeuwige, voortleven en tot
volle, rijpe schoonheid opbloeien in een Nathan, een Faust, een Caïn.
Ouder nog dan onze abele spelen en van gelijke kracht voor de
ontwikkeling van het latere vrije drama is in Frankrijk het werk van
Adam de la Halle (le Bossu) van Arras. Zijn Jeu de la Feuillée is van
ongeveer 1262. Adam le Bossu treedt er zelf in op; hij heeft genoeg
van zijn vrouw, wil Arras verlaten om te Parijs op studie te gaan. Vader
wil zijn geld niet missen en houdt zich ziek. De arts doorziet de oorzaak
van die ziekte wel en ontrolt een tooneel vol gewaagde scherts over
tijdgenooten te Arras. Een monnik komt reliquien venten tegen de zot
maar op den nar Walès hebben ze geen invloed. Tegen den-heid;
avond verwachten de aanwezigen de feeën Morgue, Arsile en Gloriande
op bezoek; de tafel staat voor haar gedekt. De aanvoerder van het wilde
heer der luchten zendt een liefdesverklaring voor een der feeën. De fee
Morgue is niet tevreden over de inrichting der tafel; ze uit haar toorn op
twee der aanwezigen, de een krijgt een kalen kop, de ander, Adam, moet te
Arras blijven en in de armen van zijn vrouw zijn groote Parijsche plannen
vergeten. Een fuif besluit het spel en men weet het zoo te treffen, dat
de monnik, die de lui met zijn reliquieën bedroog, alles moet betalen.
Men heeft bij dit spel van dolle vroolijkheid en levenslust, bij deze
mengeling van het bovennatuurlijke en het gewone dagelijksche bedrijf
van de inwoners van Arras aan Aristophanes gedacht 1 ), doch er zijn
geen historische aanknoopingspunten te vinden; van meer belang
lijkt het mij echter, dat na zulk een stuk de weg voor Shakespeare's
1) o.a. Gaston Paris, La littérature francaise au Moyen Age, Paris, 1919, p. 211.
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Midsummernightsdream en andere fantastische spelen gebaand is. En
Shakespeare wordt een macht in de 18de-eeuwsche kunst.
In zijn Robin en Marion gaf Adam le Bossu reeds een herderspel
met zang en dans; de eerste comische opera, die in de 18e eeuw als
vaudeville weer tot bloei komt.
Het latere vrije blijspel vindt zijn prototype in de schitterende klucht
van Pathelin (± 1470) ; doch zelfs in het zeer oude, half liturgische
geestelijke drama in Frankrijk vinden we niet enkel de tot tableaux
omgewerkte bijbelverhalen. Hoor in de Jeu` d'Adam van de 12e eeuw
den duivel als een helschen Don Juan met Eva in conversatie! „J'ai
vu Adam; il est trop fou!" Eva half toegevend: „I1 est un peu entêté."
De Satan: je le ferai bien plier; il est plus obstin é que l'enfer." Eva
met een schijn van vergoelijking : „Il est très franc." Hoor de menschkundige verleider de coquette, ijdele vrouw handig in haar zwak tasten:
Oui, mais de moeurs serviles;
Il ne prend pas a coeur ses intérêts.
Prenne au moins soin des tiens,
Tu es faiblette et tendre chose
Et es plus fraiche que n'est rose,
Tu es plus blanche que cristal

Et que la neige qui couvre la glace de la vallée ;
Le créateur vous a mal assortis,
Tu es trop tendre, et lui trop dur;
Mais cependant to es plus sage
Et ton coeur est plein de sens,
I1 fait bon se livrer a toi,
Je veux te pari er.
Dat kon in onzen tijd geschreven zijn; het zijn geen vage schimmen
van Bijbelsche personen, maar levende Franschen uit de 12de eeuw
reeds met zuiver psychologisch inzicht gèteekend 1 ). Doch ik moet mij
1) Bovendien is ons de geheele mise en scène van dit stuk tot in de kleinste bijzonderheden bekend, al de requisieten, alle voorschriften voor de uitspraak, de gestes enz.
Dit alles had in Frankrijk in de 12de eeuw reeds een hoogte bereikt, die ons verbaast.
Zie: Gustave Cohen, Histoire de la mise en scène dans le theatre religieux francais,
Paris, 1926.

4
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tot deze paar grepen uit het middeleeuwsche drama bepalen om er
even aan te herinneren, dat er tusschen dit en wat later in de 18de
eeuw burgerlijk drama heet, een continuiteit bestaat.
Trouwens in de Grieksche oudheid gaf Menander, wel gegroeid
uit Aristophanes en Euripides, reeds wat we later een burgerlijk drama
noemen : het leven der kleine burgerij gezien met een glimlach door
iemand die er boven staat. Hij ontdekt den individueelen mensch, die
achter het masker schuil ging; hij laat uit de type het karakter geboren
worden en heeft begrepen, dat de handelingen van den individueelen
mensch niet altijd typisch zijn 1 ).
In Spanje en Engeland heeft zich het tooneel het zuiverst langs eigen
natuurlijke wegen van de middeleeuwen uit ontwikkeld. In de tragicomedie van Celestina van Fernando de Rojas (1492) is zeer stellig
hier en daar eenige Renaissance- invloed merkbaar, doch als drama is
het allerminst naar klassiek model geschreven; het is trouwens wel
heelemaal niet geschreven om opgevoerd te worden; in zijn talrijke
bedrijven is het een drama om te lezen. Doch welk een krachtige,

felle uitbeelding van de werkelijkheid, welk een schitterende karakter teekening in deze satanische koppelares en haar trawanten, welk een

hooge humor. 2
Van La Celestina klimt het Spaansche drama tot zijn hoogtepunten
in Lope de Vega en Calderon, van wie een machtige invloed op WestEuropa uitgaat. Dan komt de daling; doch eerst laat in de 18de eeuw,
als het zijn ondergang nadert, komt in Spanje eenige zwakke navolging
van het Fransche classicisme.
In Engeland is het oer -Engelsche drama in den Renaissance -tijd en
in de 17e eeuw eigenlijk nimmer onderbroken. In de 16e eeuw tracht
men ook hier in het drama de Ouden te volgen, maar dit alles valt weg
tegenover Shakespeare en al volgt een Ben Jonson eenige uiterlijke
vormen na, wordt daarmee zijn Volpone, dat men hier thans eeniger
mate kennen kan, een klassieke tragedie? Er komt zeer zeker een tijd,
)

1) Zie W. E. J. Kuiper, Menander (Gids 1929, van Maart en April). Dr. J. van
Leeuwen Jr. Vier blijspelen van Menander, Amsterdam, 1922.
2) Er is een oude Hollandsche vertaling van 1550. Een moderne Fransche van A.
Germond de Lavigne, Paris, Marpon et Flammarion, z. j.
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dat men ook in Engeland in de 17de eeuw eenige uiterlijkheden van
Corneille, Racine en Molière wil navolgen, maar de geest van dit werk,
de toon, de stijl blijft zuiver Engelsch.
Ik zeg deze dingen niet om de waarde en beteekenis van het Fransche
classicisme te verkleinen. In zich zelf is dit in de 17de eeuw een groote,
machtige kunst geweest, natuurlijk gegroeid, de meest zuivere uiting
van heel den geest, die in den Franschen staat, in de politiek, in de
heerschende kringen van den hofadel leefde. Deze kunst heeft in zijn
oorspronkelijken vorm geheerscht aan alle Europeesche hoven, waarbij
het stadhouderlijke hof in onze republiek geenszins vergetenmagworden,
en zij heeft op de kunst in deze landen zelf een vaak ver -strekkenden
invloed gehad, ten goede, maar ook ten kwade.
Zij vond haar oorsprong in Italië. Het klassieke blijspel gaat daar
uit van La Mandragola (J- 1520) van Niccolo Machiavelli, een man
van gedachte en daad; hij kende de wereld als staatsman en als wijsgeer,
was thuis in Aristophanes en Terentius. Machiavelli wilde geen antieke
comedie namaken, maar hij koos onopzettelijk in hoofdzaak den vorm,
dien hij nu eenmaal door zijn cultuur kende, voor wat hij uitbeelden
wilde, een wereld beheerscht door minzucht, omkoopbaarheid, valsch
geloof, die samenspannen tegen de onnoozelheid, een satire op het
Florentijnsche leven van zijn tijd, direct raak er op gezet, wekkend
een gullen lach. 1
De eerste klassieke tragedie was van Giorgio Trissino (1478 1550),
La Sofonisba (1515) 2 ). Hij was een geheel ander man dan Machiavelli ; hij was op en top litterator, bewonderaar der Grieken, commentator van Aristoteles. Bejammerend, dat er in zijn eigen taal geen tragedie
als die bij de Ouden bestond, ging hij opzettelijk iets in elkaar passen,
dat op een antieke tragedie zou lijken en min of meer voldeed aan wat
hij bij Aristoteles meende te lezen; hij wilde bewust de antieke tragedie
in Italië invoeren.
Die Sofonisba is steeds een geliefd motief gebleven voor de klassieke
)

1) De inhoud is berijmd naverteld door La Fontaine in zijn Contes et Nouvelles,
3de boek, no. 2. Men mist hier de rijke karakterteekening van Machiavelli.
2) Er bestaan natuurlijk tal van uitgaven van de Sofonisba en de Mandragola,
beide vindt men ze o.a. in Teatro classico italiano antico e moderno, Lipsia, 1829,
p. 113 vgl.
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tragedie. Men vond de stof bij Livius. Sofonisba was de bekoorlijke
dochter van den Carthaagschen veldheer Hadrusbal en had van haar
vader den onverzoenlijken haat tegen Rome geërfd. Daardoor ging zij
te gronde. Haar vader had haar eerst aan Massinissa, den koning van
Numidië verloofd, later aan diens mededinger Siphax tot vrouw gegeven,
waardoor hij dezen aan de belangen van Carthago verbond. Na de
nederlaag van Siphax kwam ze aan Massinissa, die haar zeer beminde.
Daar hij door Scipio in zijn gezag hersteld was, werd hij Rome's vriend
en kon Scipio zijn vrouw opeischen, die hij door haar onweerstaanbaren
invloed op mannen een gevaar voor Rome achtte. Om dit te ontkomen,
nam ze het gif, dat haar man haar gaf : de strijd tusschen liefde en plicht.
Dit was inderdaad wel een onderwerp om naar het voorschrift van
Aristoteles medelijden en vrees te wekken. De handeling werd geconcentreerd om de hoofdpersoon, wikkelde zich in één dag af, naar het
schema van de stukken van Euripides, met de gewone verhalen, die
de handeling vervangen, de koorzangen, de plechtige sententies enz.
Doch hier is geen mysterieuze macht die den dood eischt; de persoonlijke

wil van Scipio is de oorzaak, dat men voorkeur aan vergif geeft. Trissino
volgde eenvoudig de historische feiten, die hij bij Livius vond, maar
schiep daaruit nog niet een echte Grieksche tragedie.
Met Trissino komt in Italië de neiging op om Grieksche tragedies
in het Italaansch te schrijven. De eerste die opgevoerd werd was L' Orbecche (1541) van Giovan Battista Giraldi. Hij volgde Seneca, heeft
reeds de spookverschijningen, die Seneca's werk kenmerken. Hij schreef
ook een essay over de tragedie, waarin hij de Grieken prees, doch
Seneca hooger stelde.
Naast deze Italiaansche kunst werkten op Frankrijk de antieke navolgingen in het Latijn van den Schotschen humanist Buchanan, Jephtes,
Baptistes en vertalingen uit het Grieksch (1529-1545) en van Muretus
de Julius Caesar, die ongeveer 1545 in Bordeaux werd opgevoerd.
Dergelijke stukken vielen natuurlijk vooral in den smaak der universiteiten; de jonge Montaigne speelde in drama's van Buchanan.
De Italiaansche tooneelkunst kwam in Frankrijk door lectuur, door
verkeer van Franschen in Italië, door Italiaansche kunstenaars die
voor Frans I werkten, en bovendien trokken troepen Italiaansche
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tooneelspelers sedert 1486 door Frankrijk. Bij den intocht van Hendrik
II en Catherina de Medicis te Lyon in 1548 werd de Calandra van Bibbiena opgevoerd, het eerste stuk, tot ' op zekere hoogte imitatie van
klassieke tooneelkunst, dat voor het Fransche hof verscheen. Een
vertaling van Aristophanes' Plutos door Ronsard ging in 1548 aan het
College Coqueret. Daarna vestigt Jodelle met zijn Cléopátre Captive
de klassieke tragedie in Frankrijk (1552) ; zij is naar Italiaansch model,
in de manier van Seneca met koren, geestverschijningen, uitvoerige
epische gedeelten toegerust. En in diezelfde jaren schreef Du Bellay
in zijn Défense et Illustration de la Langue francaise : „Quant aux
comédies et tragedies, si les roys et les republiques les vouloient restituer
en leur ancienne dignité, qu'ont usurpée les farces et moralités, je
seroy' bien d'opinion que tu t'y employasses et situ le veux faire pour
1'ornement de la langue, tu scais ou tu en dois trouver les archetypes."
Zoo zal eenige jaren later Jan van Hout ons allerlei klassieke nouveautés beloven: „zo lange tot my de vlercken beter gewassen zullen zijn
omme naer hoger en groter zaken te connen ende derren vliegen ende
uluyden de oude spelen, tragedien en comedien, in ons moedersprake
mede te doen zien ende horen." In Engeland verdedigde Sidney de
klassieke tendenzen in zijn Defense of Poesy. In 1562 werd Gorboduc
van Norton en Sackville, een navolging van Seneca, voor koningin
Elisabeth gespeeld en Sidney prees het als „full of stately speeches
and well sounding phrases, clyming to the height of Seneca his stile" 1 ) In
1560 schreef Antonio Ferreira in Portugal een Ines de Castro in antieken
vorm met koren en in rijmlooze verzen, trouwens ook door Norton
gebruikt, en zelfs Cervantes volgde Seneca na in zijn Numancia (1584).
In Duitschland komt eerst in 1624 en vooral onder Hollandschen invloed
Opitz met zijn Buch von der deutschen Poetrey. Zoo zien we, hoe alom
een geleerde hofkunst de levende, dikwijls christelijk getinte volkskunst
.

poogt te verdringen.
Ik mag hier niet in deze summiere meedeelingen de verdere
ontwikkeling van het Fransche klassieke drama volgen over Grévin,
De la Taille, Gamier, Montchrétien en anderen naar Corneille, en de
1) Zie Verwey's vertaling der Defense, p. 118 vlg.
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formuleering der voorschriften voor dit drama nagaan bij Scaliger,
Heinsius, Castelvetro. Vóór Corneille het Fransche classicisme vestigt,
komt er nog wel eenige reactie bij Hardy (1570-1631). Er klonken
stemmen van verzet; in de voorrede van Schélandre's Tyr et Sidon
schrijft Ogier (1628): „Les Grecs ont travaillé pour la Grèce, et nous
les imiterons bien mieux si nous cdonnons quelque chose au génie de
notre pays et au gout de notre langue, que non pas en nous obligeant
de suivre pas a pas et leur intention et leur élocution." Hier hooren we
al wat Young in het midden der 18de eeuw als de nieuwe leer zal ver
Ouden), by all means, but imitate them-kondige:„Imtah(
aright Imitate; but imitate not the composition, but the Man.
The less we copy the renowned Antients, we shall resemble them the
more." Mairet stelt er zich tegenover in zijn Préface en forme de
discours poétique, vóór zijn Silvanire (1631). Hij citeert Aristoteles,
Horatius, Donatus, Scaliger, Heinsius om de nieuwe ideeën tegen den
smaak van het groote publiek te verdedigen, in het bijzonder de eenheid
van tijd. Na hem krijgt Corneille de leiding; met dezen is het „regelmatig" drama gevestigd; het voldoet aan de eischen van het meer
beschaafde en geletterde publiek, aan de société distinguée, die den
smaak volgt van Richelieu; de grondwet wordt, wat. later Boileau zou
decreteeren :
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu'à la fin le théátre rempli.
Wat bij Trissino als gewilde namaak, als vormcultus uit de studie
van de oude tragedie en van Aristoteles ontstond, heeft in Frankrijk
in de 17e eeuw ziel gekregen, is geworden de natuurlijke drager van
een levende idee; doch naarmate deze idee van het schitterend absolutisme in den Roi Soleil taande, neeg ook deze groote Fransche kunst
ten ondergang. Er ontstond bij den aanvang der 18de eeuw een nieuwe
Renaissance, een voortzetting van die der 14e en 15de eeuw, doch meer
in volle kracht geheel gericht op de menschheid, in veel breeder kring
trachtend in nieuwe, natuurlijke, zuivere verhoudingen te brengen
schoonheid en wijsheid, maar vooral wijsheid, vooral moraal, gegrepen
uit het leven. En zooals bij de eerste Renaissance stond Columbus,
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zoo bij deze nieuwe Newton, ontdekkers van nieuwe werelden, symbolen
van de ontdekking van nieuwe geestelijke werelden.
De Renaissance van de 14de eeuw beteekent, dat eenige superieure
individuen in de Westersche menschheid een zuiver begrip gaan
krijgen van de waarde en beteekenis van de schoonheid en wijsheid
der Ouden, dat ze gaan voelen te behooren tot het geslacht van Hellas
en Rome, gaan beseffen, hoe ze als bewuste denkers en scheppers de
historische lijn van de menschelijke cultuur kunnen voortzetten. Wat in
de 14de eeuw met Petrarca en Boccaccio begint, doch zich ook reeds
elders buiten Italië in belangrijke symptomen vertoont, voert in de
rustige ontwikkeling van een paar eeuwen tot de letterkundige renaissance van Italië en Frankrijk, waar opbloeit de scheppingsdrang naar
schoonheid in eigen taal en cultuur, gelijkwaardig aan die der Ouden.
De Fransche Pléiade met Ronsard en Du Bellay aan het hoofd is vooral
het centrale punt geworden, van waar uit zich deze letterkundige
renaissance verder over West-Europa verspreidde, naar Engeland en
Holland en van Holland uit vooral naar Duitschland, doch het rechtstreeks contact met de Italiaansche Renaissance bleef daarbij geenszins
uitgesloten. Jan van Hout wist reeds alles van de Pléiade te vertellen,
maar Hooft trok rechtstreeks naar Italië en bestudeerde de Italiaansche
kunst zelf in Rome, Florence en Venetië.
Wanneer men het manifest der Pléiade leest, La Défense et l'Illustration, dan voelt men voortdurend onzekerheid van bedoeling; wil
men scheppen een eigen groote, oorspronkelijke kunst, vrije inspiratie
naar glorieuze modellen? Wil men gehoorzamen aan den drang om de
zoo zeer vereerde vormen der Ouden na te scheppen? Ik herinnerde
er reeds aan, dat bij wat wij in de 16de en 17de eeuw gewoon zijn
Renaissance te noemen, het navolgen der vormen van de Ouden domineert, niet enkel in het drama, doch in heel de litteraire kunst, in het
epos, de ode, de pastorale, de herderroman. Van de Pléiade gaat uit
een volledige breuk met de eigen, natuurlijk gegroeide kunst uit de
middeleeuwen. Doch buiten deze officieele Renaissance heeft zich in
zeer enkelen, groote en rijke geesten, een kunst geopenbaard zooveel
zuiverder en krachtiger, zooveel meer aansluitend bij den natuurlijken
groei van heel de menschheid in de Renaissance- eeuwen, bij Cervantes
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en Shakespeare. Bij hen is het diep doorgronden van de menschelijke
ziel van hun tijd en van alle tijden, bij hen is het vrije scheppen van
grootsche, machtige kunst, die zonder eenig streven naar vormovereenkomst met de Ouden, onaantastbaar staat naast het beste en
schoonste, dat die Ouden hebben voortgebracht. Hun eigen geniale
aanleg bepaalde maat en grenzen voor hun scheppingen.
Het streven, dat zich zeer bewust bij de nieuwe Renaissance van omstreeks 1700 sterk en veelzijdig gaat openbaren, is verwant aan dat van
Cervantes en Shakespeare, kenmerkt zich door heel de 18de eeuw in
de pogingen om door te dringen in den geest dezer beide grooten.
Naast Newton staat Locke, de wijsgeer, die den mensch tot zich zelf
en tot de natuur bepaalt, die de oude humanistische wijsheid, gebaseerd
op het Ken u zelven der Ouden in klaarheid en zuiverheid voortzet,
en als bij de eerste Renaissance gaan ook met de tweede allerlei nieuwe
ontdekkingen op het terrein der wetenschap gepaard. Wat zich in deze
tijden op wetenschappelijk en wijsgeerig terrein ontwikkelt, heeft in
veel wijder kring de menschheid aangegrepen dan ooit te voren; in

tallooze variaties heeft het ingewerkt op de nieuwe kunst, die er naast
opbloeide. De voornaamste openbaringen hiervan heb ik elders trachten
te teekenen. Ik kan daar hier thans niet nader op ingaan 1 ).
Voor het drama is het groote feit der eeuw, dat de zoogenaamde
larmoyante comedie en het burgerlijk drama de classicistische hofkunst
op zijde schuift, wordt tot een levend element in de maatschappij,
de oude banden tusschen tooneel en volk uit de middeleeuwen weer
heeft toegehaald. Het drama ging uitbeelden den natuurlijken mensch
van zijn tijd in al zijn wijsheid en dwaasheid, zijn vreugde en kommer,
al zijn menschelijke hoedanigheden, zijn hartstocht en strijd, zijn
moreelen ondergang of overwinning; het kreeg een maatschappelijke
roeping als leerschool voor het leven te vervullen; het verdrong de
vorsten en heeren uit een fictieve wereld in eenige traditioneele ver houdingen uit een sfeer, die geheel en volkomen buiten die der moderne
tijden stond. De achttiende eeuw is voor het tooneel de strijd tusschen
het Fransche classicisme en het burgerlijk drama met de zegepraal
van het laatste.
1) Zie mijn Roman in de 18de eeuw, p. 1-163.
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In deze studie over dien strijd heb ik het drama beschouwd enkel
als litterair verschijnsel. Dat kan bijna niet anders, ofschoon het niet
overeenkomt met den eigenlijken aard van het drama. Het drama toch
is niet in de eerste plaats een boek om te lezen; het is voor alles het
gesproken woord op de planken, in levende actie; de intonatie van het
woord, de geste van den speler, de expressie van zijn gezicht, zijn grime,
de heele mise en scène maken er een onafscheidelijk deel van uit. Men
heeft wel beweerd, dat het drama geen litteraire kunst is, dat zijn levende
uitbeelding op het theater de juiste vorm is, waarin het tot zijn recht
komt. Daar is veel van aan. Doch hoe zullen we van dit drama in zijn
volle leven en actie op het tooneel de geschiedenis schrijven? Wij kennen
het eenvoudig niet als zoodanig. Wij hebben niet van ieder stuk een
uitvoerig verslag van de mise en scène als van dat Jeu d'Adam der 12de
eeuw. En al hadden we dat, het zijn nog maar woorden. Het drama
zooals het leefde op de planken in de 18de eeuw klonk weg in den
„nacht der tijden ". Wat we van de opvoering weten zijn enkele verspreide gegevens, absoluut oncontroleerbare berichten over vertooningen, waarbij alles aan onze fantasie wordt overgelaten. De film,
de gramophoon en wat dies meer zij, zijn mij bijzonder onsympathiek,
doch het moet erkend, dat het met deze instrumenten alleen eenigermate
mogelijk wordt aanzienlijke hoeveelheden archiefmateriaal te verzamelen, om later een geschiedenis van het gespeelde drama, te beginnen
met onze tijden, te schrijven.
Een feit blijft het echter, dat het litteraire element, neergelegd in den
geschreven tekst een voornaam onderdeel vormt van het drama, zooals
het leeft op de planken en dat juist in deze litteraire teksten zich soms
scherper dan elders de algemeene stroomingen en bedoelingen der
litteratuur openbaren. Er blijft ons niets anders over dan in deze
geschiedenis het drama der 18de eeuw enkel als litterair verschijnsel
te beschouwen; het zal ons het beeld van het letterkundig streven
der eeuw trouw weerkaatsen.
Naast dit drama bestaat er natuurlijk een bibliotheek van theoretische
beschouwingen over den aard van het drama, massa's essays en discours, waarin de schrijvers van drama's zelf of critische geesten hebben
geuit, wat naar hun meening het drama moet trachten uit te beelden,
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naar welke regels of wetten het al dan niet moet zijn gebouwd, welke
kracht er van het drama moet uit gaan enz.; verdediging van en
aanval op het oude, dat ten ondergang neigt, het nieuwe, dat het hoofd
opsteekt. Waar het noodig blijkt zal ik natuurlijk op deze dingen wijzen,
doch voor alles wil ik hier laten zien het drama zelf in heel West-Europa
in de 18e eeuw, hoe het daalt en rijst, hoe zijn algemeene ontwikkeling
is. Dit drama, als geheel gezien, heeft meen ik nog niet het onderwerp
gevormd van een eenigszins breed opgezette studie, hier niet en ook niet
elders; terwijl over de theoretische beschouwingen van de dramatische
kunst in bedoelde periode en van de letterkundige kunst in het algemeen
reeds zeer uitvoerige en verdienstelijke studies bestaan. 1
Om een inzicht te krijgen in de historie van het 18de-eeuwsche
drama zal het noodig zijn, dat we eerst een enkelen blik werpen over
het Fransche classicisme in de 17e eeuw in zijn volle kracht en schoonheid en zijn aard in de beschouwing van enkele stukken leeren kennen.
We zullen hebben na te gaan den ver -strekkenden invloed van dit
drama in de 17de eeuw en over heel de 18de eeuw. Nergens is die
invloed diep. Het Fransche classicisme is een zeer zuivere Fransche
kunst, die alleen tieren kan in haar eigen milieu en alleen alom kan
genoten worden in haar eigen voortbrengselen zelf. Waar men deze
kunst buiten Frankrijk trachtte na te volgen, steeds in een milieu, dat
aan haar aard vreemd was, is nergens iets van bijzondere waarde ontstaan.
In het schema van de geschiedenis van het 18de eeuwsche drama
zullen wij van uit het hart der 17de eeuw, van Corneille, Racine en Molière de geleidelijke daling zien van het Fransche classicisme, dat in
de dagen van Hernani ten slotte voor goed ten ondergaat. En daarnaast
de klimming van het burgerlijk drama van Steele en Lillo, van La
Chaussée en Diderot tot de groote dramatische kunst in Duitschland
van Lessing, Goethe en Schiller aan het einde der eeuw.
Kunnen wij in de geschiedenis van den roman op het werk van
Wolff en Deken wijzen, Sara Burgerhart en Willem Leevend, dat
)

1) Men denke aan de bekende uitvoerige studies van J. E. Spingarn, van George
Saintsbury over de „literary criticism" in West-Europa, aan René Bray, La formation
de la Doctrine Classique en France, Paris, 1927. H. F. B. Clark, Boileau and the French
classical critics in England (1660-1830), Paris, 1925. H. J. A. I. Stein, Boileau en
Hollande, Nijmegen 1929 enz.
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een plaats in de wereldlitteratuur waard is, het zal blijken, dat in de
geschiedenis van het drama Holland geheel op den achtergrond blijft;
men volgt wel uit de verte na, het oude en het nieuwe, maar hier is
daarbij niets voortgebracht, dat typeerend is voor land en tijd.
Elders heb ik er reeds op gewezen, hoe zich in de tweede helft der
eeuw twee stroomingen openbaren, een zuiver romantische, die men
naar Rousseau noemen kan, en eene die spruit uit het nieuwe levende
begrip van de Oudheid, dat van Lowth, Caylus, Winckelmann
en Hemsterhuys uitgaat. Deze beide stroomingen zullen we bijna
uitsluitend in Duitschland scherp naast elkaar vertegenwoordigd zien
in den Sturm and Drang en in het nieuwe classicisme van Goethe en
Schiller, dat zijn hoogtepunt bereikt in Wallenstein.
Voor een deel als verzet, in het bijzonder in Engeland, tegen het
sentimenteels en moraliseerende in het burgerlijk drama loopt dan nog
door heel de eeuw de blijde comedie tegenover de larmoyante, bij
Fielding, Goldsmith, Sheridan; bij Lesage en Beaumarchais, bij Goldoni,
Holberg, Kotzebue. In al dit werk leeft wel meestal de geest van Molière
voort, doch allerlei nieuwe factoren geven het toch een eigen karakter;
het belicht soms fel den tijdgeest en weet op dezen in te werken.
De geschiedenis van het 18de-eeuwsche drama vormt absoluut geen
afgesloten geheel; het is de wording, de nieuwe groei naar wat in de
19de eeuw en in onze tijden tot volledige ontplooiing komt. Zonder
inzicht in den groei van het burgerlijk drama, dat in Engeland sedert
de middeleeuwen nauwelijks in zijn ontwikkeling onderbroken is,
maar toch met Lillo een opzettelijke bewuste tegenstelling vormt
tegen de heerschappij van het Fransche classicisme, is de dramatische
kunst der 19de eeuw niet te begrijpen. Zonder Lillo in het begin der
18de eeuw in latere tijden geen Hugo en geen Dumas fils, geen Hauptmann en geen Heyermans, geen Ibsen en geen Shaw, geen Strindberg
en geen Pirandello.

I.
HET CLASSICISME IN FRANKRIJK IN DE 17de EEUW.

Lodewijk XIV is het voedend licht geweest, dat breed en schitterend
zijn stralen schiet over de rijke glorie der Fransche 17de eeuw. Met
zijn regeering valt een belangrijk deel van de hooge geestelijke cultuur
van zijn tijd samen. Als Corneille tot zijn bloei komt, om 1640, begint
Lodewijk's regeering onder voogdij van zijn moeder, Anna, dochter
van Philips III van Spanje; de leiding der zaken gaat van Richelieu
over naar Marazin, en als deze sterft, spreekt de jonge koning zijn
„L'Etat c'est moi". Hij aanvaardt in 1661 de regeering zonder Etats
genéraux, zonder Parlement van Parijs, naar persoonlijken wensch en wil;
hij wordt de type van den absoluten vorst. Onder zijn minister Louvois
breidt hij in talrijke oorlogen zijn rijk en zijn gezag uit; schitterende
veldheeren staan tot zijn beschikking; zijn prachtliefde en schoonheidszin, het zuiver gevoel om zijn waardigheid in een passend milieu te
zetten, geven wijding aan zijn vorstelijke persoonlijkheid en heel den
kring van hovelingen, edellieden, kunstenaars, door hun kunde onmisbare burgers, die zijn statelijke hoogheid bij de gratie Gods mede dragen
en op zich voelen afstralen. Regel, wet en evenmaat waren hier de
natuurlijke middelen om den machtigen bouw zijn vastheid en uiterlijke
praal te geven.
De eerbied voor den regel, het geloof in de noodzakelijkheid van
een discipline, waaraan de verbeelding van den kunstenaar zich onderwerpt, de overtuiging, dat zuivere smaak op vaste beginselen rust, die
nauwkeurig kunnen omschreven worden, deze zijn in de kunst, die in
deze hofwereld opgroeit, de natuurlijke opbouwende elementen, zij
zijn de geest van dit hof en van zijn kunst, het Classicisme. Het volk
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als werkende en zwoegende massa van burgers en proletariërs telt
hierbij niet mee. Pracht en praal eischen zware lasten. Maar toch verzekerden de zorgen van minister Colbert voor de industrie en den
handel ook in deze kringen een zekere mate van welvaart. En in alle
Franschen van dezen tijd zat een religieuze geest; ook zij die onverschillig
waren voor dogma's, behielden van den godsdienst den drang naar
eerbied en trouw aan de staatsinstellingen, de liefde voor orde en waardigheid. De roem der oorlogen gaf den Zonnekoning zijn aureool;
hij werd de volkomen souverein, de held voor wien allen buigen, wien
ieder wil behagen. Hij was in zijn bloeitijd inderdaad „le premier
gentilhomme du royaume", bewust van zijn natuurlijk prestige, zonder
hinderlijke ijdelheid, omdat hij overtuigd was van zijn bovenmenschelijk
karakter. Men kan deze dingen ook wel anders zien, maar men moet
ze zoo zien om de Fransche kunst van dezen tijd te begrijpen en te
verklaren. Men ga naar het terras van het paleis te Versailles; daar
heeft Lodewijk XIV zelf uitgedrukt wat in hem leefde. Wat zich daar
thans nog voor ons uitstrekt was zijn klassiek ideaal van leven en kunst:
de raison beheerschend de stof, vaste vormen scheppend in grootsche
strenge lijnen. Dezelfde geest leeft in de auteurs, die zich in dezen
gulden tijd om zijn troon schaarden. Wanneer we de stoffelijke verklaring
zoeken van dezen geestelijken bloei om 's Konings troon en in zijn
geest, dan zijn deze sobere woorden uit de Memoires van Colbert
voldoende: „En Septembre 1661 les auteurs et tous les savants couraient
risque de tomber en cette nécessité de n'avoir a louer que la corruption
En décembre 1662 le roi les a retirés de cette disgrace, leur a donné
sa protection tout entière, et, par le moyen des pensions qu'il donne
a tous les savants, it y a lieu d'espérer que les lettres seront plus florissan-

tes sous son règne qu'elles n'ont encore été."
Pierre Corneille (1606-1684), geboren te Rouen uit een familie van
rechtsgeleerden, zelf advocaat, was een eenvoudig man, die de gave
miste om te poseeren en handig voordeel te trekken uit zijn kunst,
welke toen inderdaad hofkunst was. In Rouen had hij zijn kringetje
van vrienden, die hem op prijs stelden 1 ), doch in Parijs kon hij niet
1) Zie Gallas—Van Roosbroeck, Neophilologus, VIII, p. 248.
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aarden; hij is wel altijd een provinciaal gebleven. Hij had reeds zijn
métier geleerd in acht stukken, voor hij de algemeene aandacht trok
met den Cid (1637), en in hetzelfde jaar, waarin hij een zoon verloor
bij het beleg van Grave (1674), schreef hij zijn laatste tragedie. Ook
hij kreeg in 1662 een pension van 2000 livres; maar het werd niet altijd
uitbetaald. In zijn latere levensjaren leefde hij devoot in Rouen; hij
was koster van de Saint Sauveur, vertaalde de Imitation, waarvan hij
den geest niet voelde, en rijmde Louanges de la Vierge.
In den Cid, waarop ik hier niet verder kan ingaan, heeft hij zeer zeker
voortreffelijk den heroïschen geest van zijn tijd uitgedrukt. Doch in
deze tragi-comedie, waarvoor hij de stof ontleende aan Las Mocedades
(jeugd) del Cid van Guillen de Castro 1 ), leeft een geweldige romantiek,
die ze bijna verwant doet zijn aan de drama's van Hugo. Het is de
strijd tusschen liefde en plicht; de glorieuze held Rodrigue, die zijn
vaderland redt in den strijd tegen de Mooren, is verliefd op Chimène,
wier vader in een overigens onontwijkbaar duel, door hem wordt
gedood. Deze Chimène brandt van liefde voor den man, die haar vader
doodde. Daar ligt haar strijd, die eindigt met de overwinning van de
liefde voor beiden.
Guillen de Castro liet zijn Mocedades spelen in drie verschillende
jaren en op drie verschillende plaatsen; Corneille tracht alles saam
te wringen binnen 24 uur op één plaats. Heel de zielestrijd in Chimène
speelt zich af in een enkel etmaal. In datzelfde tijdsgewricht verslaat
Rodrigue even de Mooren; hij weet dit zaakje in drie uur tijds op te
knappen. Om de eenheid van tijd toch vooral te redden vertelt Elvire
het er uitdrukkelijk bij:

Trois heures de combat laissent a nos guerriers
Une victoire entière et deux rois prisonniers.
La valeur de leur chef ne trouvait point d'obstacles.
Op denzelfden dag heeft Rodrigue nog een duel en verscheiden
conferenties met Chimène, den koning en anderen. Een dergelijke
eenheid van tijd staat natuurlijk enkel op het papier; men behoeft er
1) Zie J. B. Segall, Corneille and the Spanish drama, New York 1902 en G. Huszar,
Corneille et le theatre espagnol, Paris 1903.
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geen aandacht aan te schenken en kan ongestoord genieten van den
schitterenden heroïsch -romantischen hybris in het stuk en van zijn
mooie verzen.
Als Corneille den Cid schrijft, heeft hij de echte classicistische
plooi nog niet gekregen, waarmee men hem pleegt te kenmerken, dat
is: de culte de la volonté, het laten triumfeeren van den wil, van den
plicht over den blinden hartstocht. Corneille in zijn meest typisch
werk kent niet de groote onweerstaanbare, alles overheerschende
passie der liefde. Zijne geliefden beminnen elkaar om hun deugden,
om hun merites ; ook de liefde heeft haar regels en zij wordt geleid
door redeneering, staatsbelang, familievoordeel. Corneille teekent
„l'amour raisonnable et raisonneur soumis a l'intelligence" . Zulke dingen
vindt men bij Descartes ook in het bijzonder in zijn Traité des Passions
(1649) en men heeft dezen wel verantwoordelijk gesteld voor dit rationalisme in de litteratuur, in hem zelfs den vader van het Classicisme
gezien. Doch speciaal Fransche verheerlijking van „la raison" in de kunst,
dat in toom houden van de verbeelding door een wel overwogen oordeel,
is al van veel ouder datum. Reeds in 1620 is het geformuleerd 1 ).
Le Cid had succes, doch is niettemin fel bestreden. Er ging van de
Academie een tractaat uit, „Sentiments sur le Cid". Men verweet
Corneille „de heurter la pudeur, de glorifier des faiblesses indignes et

des actions manifestement contraires a la décence et même a la vertu";
binnen één dag na den dood van haar vader verklaart Chimène, dat
ze haar liefde voor den man, die hem doodde, geen weerstand kan bieden
en Rodrigue van zijn kant, Rodrigue, van wiens heldenmoed het heil
van het vaderland afhankelijk is, beweert, dat hij zich door Sanche zal
laten dooden, als Chimène niet met hem wil trouwen. Voor Chimène
bestaat geen familieband meer, oor Rodrigue geen vaderlandsliefde;
hun liefde is hun alles. Men kan daar tegenover stellen, dat Rodrigue
door het bestrijden der Mooren zijn positie gezuiverd heeft. „Les Maures
en fuyant ont emporté son crime", verklaart de koning dan ook; dat
de onverbiddelijke eer hem dwong met Chimène's vader te duelleeren.
1) Men zie René Bray, in La formation de la doctrine classique: Le rationalisme
classique, p. 114 vlg. Zie ook: L'Influence de la philosophie Cartésienne sur la
littérature francaise bij Lanson: Etudes d'histoire litteraire, Paris 1930, P. 58 vlg.
PRINSEN, Het Drama.
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Hij doodde niet uit haat, maar uit plicht. Toch is het wel een feit,
dat de Cid zonder het te willen den triomf geeft van de natuur over de
sociale conventie; de gebruikelijke moraal wordt voor een onvoorzien
geval aan den kant gezet. Het stuitende zit eigenlijk enkel in de kunstmatig opgedrongen eenheid van tijd. Wanneer alles zich over een jaar uitstrekte, zou niemand er iets immoreels in kunnen zien. Hoe weinig
zuiver classicistisch de Cid dan ook zij, dit is het voornaamste in dit
heroïsch - romantisch drama, dat de oorzaken voor de handeling der
helden liggen in den mensch zelf. Het drama ontplooit zich in de ziel.
der menschen, wordt niet door toevallige feiten buiten hen bepaald.
Zij zijn niet het lijdzaam product der handeling zooals in de kijkspelen,
die eraan vooraf gaan; zij zijn er de meesters van 1 ).
Ik sta thans even stil bij Corneille's Horace, tragedie en cinq actes.
(1640), als een type van zuiver classicistisch werk. Jules Lemaitre
Horace est d'abord le premier de nos chefs d'oeuvre
zegt ervan 2
tragiques qui soit entièrement conforme aux fameuses règles. Horace
est aussi le type de la tragedie classique romaine, nue en même temps.
et pompeuse, d'action simple, mais de discours et de gesticulation.
superbes; telle qu'elle se propagera au travers de tout de XVIIIième
siècle; telle que Voltaire la pratiquera plusieurs fois et telle qu'elle
) : „

florira austèrement sous la Révolution et sous le premier Empire,.
reflétée par surcroit dans la roide et emphatique „antiquite" des tableaux.
de David." Dit is alles zeer juist wat Horace betreft; maar van een
floreeren der tragedie in de 18de eeuw kan men moeilijk meer spreken,.
het is een voortdurend neigen naar den ondergang met een kleine op-leving bij Voltaire.
Corneille vond de stof voor zijn Horace bij Livius, in de bekende geschiedenis van den strijd der drie Horaciers en der drie Curiaciers,.
die beslissen zal in den oorlog tusschen Rome en Alba Longa. Corneille
brengt maar één Curiace en één Horace ten tooneele. Camille, de
zuster van Horace is de beminde van Curiace. Sabine, de zuster van
Curiace, is de vrouw van Horace. Die liefde van beide vrouwen moet
wijken voor den plicht der vaderlandsliefde. Valere, een romeinsch.
1)
2)

Brunetière, Epoques du theatre francais, p. 16.
Petit de Julleville, Histoire, IV, p. 285.
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ridder, dingt vergeefs naar Camille. De oude Horace, is de strenge
onverbiddelijke Romeinsche vader, voor wien Rome's eer alles te boven
gaat. Curiace is wat gevoeliger, meer mensch dan Romein en voor
Camille is haar liefde alles. Heel de situatie is hier geteekend:
Horace: Rome a choisi mon bras, je n'examine rien:

Avec une allégresse aussi pleine et sincère
Que j' épousai la soeur, je combattrai le frère:
Et pour trancher enfin ces discours superflus,
Albe vous a nommé, je ne vous connais plus.
Curiace: Je vous connais encore, et c'est ce qui me tue;
Mais cette á .pre vertu ne m' était pas connue;
Comme notre malheur elle est au plus haut point:
Souffrez que je l'admire, et ne 1'imite point.
Horace: Non, non, n'embrassez pas de vertu par contrainte;
Et puisque vous trouvez plus de charme a la plainte,
En toute liberté goutez un bien si doux.
Voici venir ma soeur pour se plaindre avec vous.
Je vais revoir la vutre, et résoudre son á ,me
A se bien souvenir qu'elle est toujours ma femme,
A vous aimer encor si je meurs par vos mains,
Et prendre en son malheur des sentiments romains. Horace: Avez-vous su l' état qu'on fait de Curiace,
Ma soeur?
Camille:
Hélas ! mon sort a bien change de face.
Horace : Armez-vous de constance, et montrez-vous ma soeur;
Et si, par mon trépas, it retourne vainqueur,
Ne le recevez point en meurtrier d' un fr ère,
Mais en homme d'honneur qui fait ce qu'il doit faire,
Qui sert bien son pays, et sait montrer a tous,
Par sa haute vertu, qu'il est digne de vous.
Comme si je vivais, achevez l'hyménée;
Mais si ce fer aussi tranche sa destinée,
Faites a ma victoire un pareil traitement:
Ne me reprochez point la mort de votre amant.
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Vos larmes vont couler, et votre coeur se presse.
Consumez avec lui toute cette faiblesse;

Querellez ciel et terre, et maudissez le sort;
Mais après le combat ne pensez plus au mort.
Camille tracht Curiace, ten slotte toch te vergeefs, over te halen
den strijd te weigeren; Sabine vraagt haar man en haar zwager haar
voor den strijd te dooden, daar de afloop haar steeds funeste zal zijn;
doch vader Horace komt aan al die vrouwelijke teederheid een eind
maken, hoewel het afscheid van Curiace toch ook hem een oogenblik
week maakt. Ook het volk heeft bezwaar gezien in de verwantschap
der strijders, maar koning Tullius heeft den raad der goden gevraagd
en die keuren de keuze goed. Het gevecht is al in vollen gang. Daar
komt het bericht, dat Curiace overwon en Horace vluchtte, na den dood
van zijn beide broeders niet opgewassen tegen drie. De oude vader
Horace is diep vertoornd. Vloek en verdoemenis over dien vluchtenden
zoon. Hij had moeten sterven op het veld van eer naast zijn beide broers,
wier lot Camille beweent:
Vos pleurs en sa faveur sont de faibles défenses ;
J'atteste des grands dieux les suprémes puissances
Qu'avant ce jour fini, ces mains, ces propres mains,
Laveront dans son sang la honte des Romains.
Maar de vlucht is een krijgslist geweest. Valère komt het vertellen,
hoe Horace alle drie de Curiaces stuk voor stuk heeft neergesabeld.
De vreugde van vader Horace thans :

O mon fils! o ma joie! o l' honneur de nos jours!
O d'un Etat penchant l'inespéré secours !
Vertu digne de Rome, et sang digne d'Horace!
Appui de ton pays, et gloire de ta race!
Quand pourrai -je étouffer dans tes embrassements
L'erreur dont j'ai formé de si faux sentiments?
Quand pourra mon amour baigner avec tendresse
Ton front victorieux de larmes d'allégresse!
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En bij Camille de uiting van haar diepe smart en haar fellen haat
tegen den overwinnaar, haar broeder. Deze, ongevoelig voor den dood
van zijn broeders, komt triumfeerend terug en wordt met de vervloekingen van zijn zuster overstelpt. Ze vervloekt zelfs haar vaderland.
Zij is de groote geraakte van de liefde :
Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes,
Qui veux que dans sa mort je trouve encor des charmes,
Et que, jusques au ciel élevant tes exploits,
Moi-même je le tue une seconde fois !
Puissent tant de malheurs accompagner ta vie
Que to tombes au point de me porter envie!
Et toi, bientot souiller par quelque lácheté
Cette gloire si ch ère a ta brutalit é !
Horace: 0 ciel! qui vit jamais une pareille rage!
Crois-tu donc que je sois insensible à foutrage,
Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur?
Aime, aime cette mort qui fait notre bonheur,
Et préfère du moins au souvenir d'un homme
Ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.
Camille: Rome, l'unique objet de mon ressentiment!
Rome, a qui vient ton bras d'immoler mon amant!
Rome, qui t'a vu naitre, et que ton coeur adore!
Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore!
Puissent tous ses voisins, ensemble conjurés,
Saper ses fondements encor mal assurés !
Et si ce n'est assez de toute l'Italie,
Que 1' Orient contre elle à 1' Occident s'allie;
Que cent peuples unis des bouts de 1'univers
Passent pour la détruire et les monts et les mers!
Qu'elle-méme sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles ;
Que le courroux du ciel, allumé par mes voeux,
Fasse pleuvoir sur elle un deluge de feux!
Puissé -je de mes yeux y voir tomber ce foudre,
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Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain a son dernier soupir,
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir!
Horace vervolgt haar en steekt haar „derrière le théátre" (naar
Horatius' voorschrift) dood. Sabine smeekt hem ook haar dood te
steken. Hij weigert, als zijn vrouw is Sabine verplicht in zijn roem
te deelen; doch ze voelt daar niets voor:
Je demande la mort pour grace ou pour supplice ;
Qu'elle soit un effet d'amour ou de justice,
N'importe: tous ses traits n'auront rien que de doux
Si je les vois partir de la main d' un époux.
Maar hij kan niet; hij heeft haar te lief, wat hij aldus uitdrukt:

Quelle injustice aux dieux d'abandonner aux femmes
Un empire si grand sur les plus belles ámes,
Et de se plaire a voir de si faibles vainqueurs
Régner si puissamment sur les plus nobles coeurs!
De oude Horace vindt, dat Camille haar verdiende straf kreeg, maar
hij had toch liever gezien, dat niet haar broer die had toegepast. Deze
vraagt zijn vader om zijn straf; hij kan zijn bloed nemen. De zaak wordt
aan koning Tullius onderworpen. Val ère, die van Camille hield, treedt
hier op als aanklager tegen Horace. Horace is volkomen bereid zich
te dooden. Sabine vraagt, of zij in zijn plaats mag sterven, en koning
Tullius eindigt men een wijs, bevredigend vonnis, waarbij allen worden
aangemaand vreedzaam te berusten in den toestand zooals hij is.
Volkomen van hetzelfde type is Polyeucte (1642) ; ook hier triumfeert
de plicht, in dit geval de trouw aan den speciaal Christelijken godsdienst,
over de liefde. Wij, moderne menschen, kunnen ons op het eerste
gezicht moeilijker in dit geval indenken. Wij staan vreemd tegenover
Polyeucte, die de grootheid van ziel in zijn vrouw Pauline niet begrijpt,
haar aan een vroegeren geliefde wil overdoen en zich gerechtigd acht
zich vlegelachtig tegenover een anderen godsdienst te gedragen om met
fatsoen martelaar te kunnen worden. Doch als we in de gevoelssfeer van
Corneille en zijn tijdgenooten trachten mee te leven en dat zijn we
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verplicht
dan blijkt ook deze tragedie van een mooie, gave, zuiver
Corneilliaansche pracht.
Twee jaar later volgde Rodogune (1644) en bewees opnieuw, hoe er
onder de strenge tucht van classicistische regels in Corneille een romantische ziel leefde. Het onderwerp is ook hier geen eigen vinding; daarnaar
te zoeken was nu eenmaal niet gebruikelijk in zijn tijd; men ging naar
de antieke auteurs, naar beroemde romans om iets bruikbaars op te
diepen, of volgde Italiaansche of Spaansche drama's na. In deze Clêopátre,
die haar man vermoordde, omdat hij het hof maakte aan Rodogune,
is, buiten alle klassieke evenmaat en strakheid, geschilderd de vrouw,
die in wilden hartstocht tot alles in staat is, als ze een rivale in haar
macht denkt te hebben. Ook hier heeft hij in theorie allerlei concessies
gedaan aan de voorschriften, doch wat moet er van de eenheid van tijd
in het bijzonder, weer te recht komen bij een handeling, die meebrengt
drie moordplannen, die mislukken, een moord-, een zelfmoord, een huwelijk waarbij de bruid 's morgens nog niet weet wie ze 's avonds krijgen
zal. Ook hier staan de eenheden als bij den Cid enkel maar op het papier,
doch als romantisch spel is het voortreffelijk. Ook Brunetière stelt
dit stuk naast de romantiek van Hugo in een Ruy Blas of Lucrèce Borgia').
In 1660 heeft Corneille drie Discours geschreven over het drama.
Men heeft deze dunkt me terecht, met de zoogenaamde „examens",
(critische beschouwingen, die hij later zelf aan zijn stukken toevoegde)
orationes pro domo genoemd, een apologie voor de vele inconsequenties,
die in zijn oeuvre voorkomen 2 ). Door groote klaarheid en vastheid van
overtuiging munten ze niet uit. Voor wie een grondige studie van het
Fransche classicisme maakt zijn deze Discours natuurlijk van groot
belang. Ik kan er hier echter niet verder op ingaan. Corneille zelf geeft
toe, dat het niet voldoende is Aristoteles te hebben bestudeerd om te
slagen op het tooneel. Men moet vóór alles het publiek behagen; de
regels dienen slechts om dit den auteur makkelijk te maken, wat evenwel
niet beteekent, dat men er ook zonder regels komen kan. Een stuk zonder
de regels, dat het publiek smaakt, staat buiten de kunst; men moet
„plaire selon les règles". De regels zijn het Benige middel om het publiek
1) Epoques, p. 59.
2) Van Roosbroeck, Corneille's early theories (Neophilologus XII, p. 167).
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het ware kunstgenot te schenken. Doch zoodra hij gaat uiteenzetten,
wat nu eigenlijk die regels zijn, begint hij te chicaneeren over hun
interpretatie en toepassing. Hij houdt altijd een slag om den arm,
heeft altijd zijn persoonlijk inzicht, waarbij hij nooit ver durft afwijken
van wat de strengen in de leer eischten; maar hij is toch niet de ware
orthodoxe; hij wil graag smokkelen.
Het Fransche classicisme heeft geen manifest gehad, dat allen van
den aanvang af bond aan vastgestelde beginselen, een program, waarnaar
men gezamenlijk werkte, waarvoor men gezamenlijk streed, geen
Défense et Illustration of Préface de Cromwell als de Renaissance en
de Romantiek.
Nicolas Boileau (1636-1711) heeft in zijn Art Poétique (1674), toen
verreweg het voornaamste gedeelte van het illuster classicistische werk
reeds verschenen was, samengevat in een systeem, wat hij als het
gemeenschappelijke zag in de grooten van zijn tijd, wat hij zelf voelde
als de eisch voor deze groote kunst. Als Aristoteles bouwt hij zijn ars
poetica op de bestaande werken; doch terwijl de eerste als wijsgeer
eenvoudig zich rekenschap geeft van den aard der dingen, heeft Boileau
in zijn opmerkingen wel degelijk een verzameling voorschriften willen
geven, als Horatius, voor zijn dichterlijke tijdgenooten en hun geestelijke nakomelingschap. Hij is de wetgever van het classicisme in WestEuropa geworden. Hij wist het en is zich bewust den eenigen waren weg
naar de schoonheid aan te wijzen.
Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable;
I1 doit régner partout et même dans la fable:

De toute fiction l'adroite fausseté
Ne tend qu'à faire aux yeux briller la vérité.
„Il existe en tout domaine une vérité, une seule; la faculté qui
nous permet de la découvrir est la raison; son expression litteraire est
le gout. De là vient l'intransigeance avec laquelle Boileau juge les oeuvres :
c'est qu'il existe pour lui un bon et un mauvais gout, dont la définition
repose sur des principes certains, les règles." 1 ) Dat is dus een geheel
1) Auguste Bailly, L'école classique francaise, Paris, p. 19.
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andere waarheid dan die het latere naturalisme bedoelt, een trouwe
uitbeelding van de stoffelijke en geestelijke realiteit. Reeds de romantici
zullen de „regels" in naam van hun waarheid als een ondragelijke conventie verwerpen, terwijl evenzeer in naam der waarheid Boileau en de
zijnen er een ondragelijke barbaarschheid in zien, dat in een paar uur
op het tooneel een knaap grijsaard wordt of dat we zaken op ver van
elkaar verwijderde plaatsen aanschouwen. La raison verbood dat.

I1 n'est point de serpent ni de monstre odieux,
Qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux:
D'un pinceau délicat l'artifice agréable
Du plus affreux objet fait un objet aimable.

1)

Zoo verstond Boileau het realisme in zijn waarheid. Hij richt zijn
aanvallen ook tegen de Italianen en Spanjaarden, omdat zijn waarheid
daar verdrongen wordt door een vrije, rijke verbeelding buiten „la
raison" :
Un rimeur, sans péril, delà les Pyrenees,
Sur la scène en un jour renferme des années,
Là souvent le héros d'un spectacle grossier,
Enfant au premier acte, est barbon au dernier.
Mais nous, que la raison a ses règles engage,
Nous voulons qu'avec art l'action se ménage;
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu'à la fin le théátre rempli. 2
)

Dat is de grondwet. Zijn waarheid en natuur zijn te bereiken door
de navolging der antieken, natuurlijk zooals men ze in zijn eigen tijd
begeerde te zien, in zijn tijd slechts zien kon. Dezen behooren den
geest van den dichter te beheerschen.
Ziehier, hoe hij over zijn eigen schoone oude Fransche kunst denkt:

Chez nos dévots aleux le théàtre abhorré
Fut longtemps dans la France un plaisir ignoré.
De pèlerins, dit -on, une troupe grossière
1) Art po étique, Chant III.
2) Art Poétique III.
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En public a Paris y monta la première;
Et, sottement zélée en sa simplicité,
Joua les Saints, la Vierge, et Dieu, par piété.
Le savoir, a la fin dissipant l'ignorance,
Fit voir de ce pro jet
et 1 a d évote imprudence:
On chassa ces docteurs prêchans sans mission:
On vit renaitre Hector, Andromaque, Ilion 1 ).

Van Aristophanes moet hij het niet hebben, die is hem te wild en te
bandeloos in zijn schitterende fantasieën. De magistraat heeft er
gelukkig een eind aan gemaakt. Menander, dien kan hij aanvaarden:
La comédie apprit a rire sans aigreur,
Sans fiel et sans venin sut instruire et reprendre,
Et plut innocemment dans les vers de Ménandre.
Chacun, peint avec art dans ce nouveau miroir,
S'y vit avec plaisir, ou crut ne s'y point voir. - Que la nature donc soit votre étude unique.
Auteurs qui prétendez aux honneurs du comique 2 ).
Molière is voor hem de ideale blijspeldichter geweest. Moge deze
het dikwijls niet zoo nauw met de regels genomen hebben, moge hij soms
nog geheel leven in den ouden esprit gaulois van Rabelais, in zijn
groote karaktercomedies vooral heerscht de echte classicistische geest
in volle, rijke schoonheid.

Vóór Molière gaf Corneille reeds de ware comedie van zijn tijd in
Le Menteur (1642), waarvoor hij de stof weer ontleende aan een Spaansch
stuk, La verdad sospechosa van Juan Ruiz de Alarcon. Hier is al de
ernstige karakterteekening, de strenge, krachtige stijl, de zuivere verhoudingen in de intrige; maar in de fantastische elementen voelen we
toch weer den romantischen ondergrond in Corneille, die, toen hij
eenmaal Spaansch kende, zulk een voorliefde voor de Spaansche ver beeldingen toonde.
1) A. P. III.
2) A. P. III.
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De Menteur 1 is later in West-Europa meermalen nagevolgd. Hij is
ook daarom van veel belang; ik kan er hier evenwel geen volledig
overzicht van geven. Dorante is te Parijs teruggekeerd van zijn rechts studie in Poitiers; hij meent nu, dat hij wat gewichtiger moet schijnen
dan hij is; het behaagt hem zijn fantasie eens den vrijen teugel te geven,
op te snijden en er maar op los te liegen tegen elk en een iegelijk. Daardoor
komt hij in allerlei moeilijkheden. Hij ontmoet twee dames Clarice
en Lucrèce; op de eerste is hij dol verliefd; maar bij ongeluk verwisselt
hij de namen; dit feit geeft aanleiding tot allerlei dwaze vergissingen.
Zijn vader wil hem Clarice doen trouwen, maar daar de ware Clarice,
naar hij meent, Lucrèce heet, weigert hij par force. Steele o.a. heeft
den Menteur nagevolgd in The lying Lover.
Jean Baptiste Coquelin (Molière, 1622-1673) was de zoon van een
gegoeden tapissier du roi te Parijs. Met zekerheid weten we over zijn
geestelijke vorming, zijn eventueele studie onder Gassendi, den liber
niets, hoeveel onbetrouwbare gegevens daar ook-tijnschemarl,z.
over bestaan 2 ). De smaak voor het tooneel zat er blijkbaar bij hem in
en in 1643 sloot hij zich aan bij een reizenden troep onder leiding van de
mooie Madeleine B éj art, wier nog jonge dochter hij trouwde, toen hij
over de veertig was. Hij heeft steeds hard en zwaar moeten werken,
vooral tijdens zijn rondtrekken door de provincie; doch hij leerde het
leven kennen en nam scherp waar. Ook dan schrijft hij al stukken voor
zijn eigen troep. In 1658 debuteerde hij te Parijs voor den jongen
Lodewijk XIV met een farce, waarin hij den vorst handig complimenteerde. Van dat oogenblik af bestaat er een band tusschen den koning
en den auteur. Zijn eerste groote succes aan het hof was Les Précieuses
ridicules. Van dan af ontplooit zich zijn groote werkzaamheid als auteur,
steeds gesteund door den koning, die hem meermalen de hand boven
het hoofd gehouden heeft. Lodewijk stelde een zaal grenzende aan den
Louvre tot zijn beschikking; daar speelde hij met zijn troep zijn eigen
)

1) Corneille zond den Menteur aan Huygens, die zeer ingenomen met het stuk
was. Een Latijnsch en een Fransch gedicht van Constanter gaan aan den Menteur
vooraf. Zie Worp, Lettres du Seigneur de Zuylichem a Pierre Corneille, Paris 1890,
en de brieven verspreid in de uitgave van Worp, zie o.a. Deel IV, No. 4919.
2) Zie Michaut, La jeunesse de Molière, Paris 1922, p. 57 vlg.
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stukken en de tragedies van zijn tijd. Uit de vereeniging van zijn troep
en die van het Hotel de Bourgogne ontstond later (1680) la Comédie
Française, la Maison de Molière. In zijn groote werken heeft gij gebreken
en deugden in veelzijdige karaktertypen geteekend; hij heeft de menschelijke dwaasheid geincarneerd niet in enkele op zichzelf staande
lachwekkende verhoudingen. Hij gaf den geheelen mensch ten voeten
uit, liet hem met zijn deugden en gebreken inwerken op heel de familie,
zoo dat hij het publiek verbaasde en ontstelde, prikkelde tot gezond
verstand, waarheid en deugd. Zijn groote karakters zijn Harpagon,
Tartuffe, Don Juan en Alceste, de vrekheid, de schijnheiligheid, het
atheïsme, de misanthropie. Daarom heen staat nog een schat van andere
stukken, vol geest, sprankelend leven, soms de farce naderend.
Hij stelt zich soms boven alle regels, schrijft zijn blijspelen in proza
(wat toen een heldendaad was), in alexandrijnen of in vrije verzen,
al naar het hem goed dunkt. In zijn beste werk vindt hij de harmonie
tusschen tragedie en comedie, den lach en de traan, de diepe ontroering
en den uitgelaten spot. Wat later in de 18de eeuw de larmoyante comedie

nastreeft, heeft hij onbewust in enkele stukken schitterend bereikt,
beter dan het in de 18de eeuw ooit bereikt zou worden. Men voelt dan
zijn eigen levensleed door zijn spot heen.
Met theorieën heeft hij zich niet opgehouden; Préfaces of Discours
schreef hij niet. Hij zou er trouwens geen tijd toe gehad hebben. Soms
lijkt hij meer op Balzac in de 19de eeuw dan op Terentius. Hij wortelt
in de Gallische traditie, maar bracht het grove en brutale van de oude
klucht meestal over in de nobele, geijkte Latijnsche vormen. Naar
den geest is zijn werk bijna steeds klassiek en als hij de voorschriften
van zijn tijd volgen wil, dan doet hij het goed. In den Tartuffe, Les
femmes savantes, Le Misanthrope b.v. is hij volkomen regulier. Hij
houdt zich dan geheel aan de eenheden en smokkelt niet gelijk Corneille.
Maar zijn Don Juan daarentegen is romantisch en irrégulier als of het
werk van Hugo of Shakespeare was 1 in iedere acte is verandering van
décor, bosch, strand, salon etc.; alle standen nemen deel aan de hande) ;

1) Zie de uitvoerige vergelijking van Shakespeare en Molière bij Lafenestre,
Molière, p. 94 vlg.
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ling, bliksem en donder doen mee, schimmen verschijnen, de aarde
opent zich om Don Juan te verslinden.
Ieder die dit boek leest, kent natuurlijk l'Avare, Le Tartuffe, Le
Misanthrope. Wij beschouwen hier dus liever even den Don Juan
(1665), die mij in Holland minder bekend lijkt, die ver boven allen
classicistischen vormencultus uitstreeft en naar de toekomst grijpt.
Don Juan, evenzeer als le Misanthrope, L' école des femmes, is meer
dan gewoon weg voortreffelijke classicistische comedie; hier is de hoogste
schrijnende of weemoedige humor bereikt; dit werk komt Shakespeare
nabij; het is klassiek in den hoogeren zin.
Molière behandelde een Spaansche stof. Er was El burlador de
Sevilla y combibado de piedra (1630), waarschijnlijk van Tirso de
Molina, dat in 1660 door een Spaansche troep te Parijs was gespeeld.
In Parijs en Lyon was opgevoerd Ii convitato di pietra van Giliberto
di Salofra en van Cicognini. Deze Italiaansche stukken dienen als scenario
voor de spelers van een comedia dell' arte Le Festin de pierre. Dorimon
en Villiers schreven Fransche stukken naar deze stof, die bijzonder
in den smaak vielen 1 ). Molière kon na dit alles het sujet door en door
kennen, toen hij er zijn zeer persoonlijk werk uit schiep, dat een aanklacht
werd tegen een deel van de maatschappij van zijn tijd, maar bovenal
een verder algemeen menschelijke strekking heeft en Faust nadert.
Don Juan is de man, die geheel door zijn zinnelijke natuur beheerscht
wordt en, als hij genoten heeft, zonder eenige wroeging zijn geliefde
van zich stoot. Wanneer hij optreedt, is hij terug in de stad, waar hij
een half jaar geleden den commandeur doodde, wiens dochter hij
onteerd had; hij zoekt naar een nieuwe charme, doch wordt opgewacht
door Elvire, die hij uit een klooster lokte, haar heilige eeden deed
verbreken, trouwde en verliet. De eerste acte opent met een conversatie
tusschen haar écuyer Gusman en Sganarelle, Don Juan's dienaar.
Nota, de entrée van Sganarelle, zoo heelemaal niet Fransch classicistisch,
maar al dadelijk Shakespeariaansch van toon: „ Quoi que puisse dire

Aristote et toute la philosophie, it n'est rien d' égal au tabac: c'est la
1) Zie o.a. G. Michaut, Les Luttes de Molière, Paris 1925, p. 140 vlg. en A. G.
van Hamel, Molière's Don Juan (Gids 1888, II, p. 475 vlg.) Zie ook W. Davids, De
oorsprong van de Don Juan- legende (Gids 1915, III, p. 54 vlg.).
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passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre".
Intusschen teekent hij zijn meester en bereidt het publiek voor op wat
komen gaat: „Je t'apprends, inter nos, que tu vois en Don Juan, mon
maitre, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé,
un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint,
ni Dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute,
un pourceau d'Epicure, un vrai Sardanapale qui ferme l'oreille a
toutes les remonstrances chrétiennes qu'on lui peut faire, et traite de
billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'ilaépousétamaitresse;
crois qu'il auroit plus fait pour contenter sa passion, et qu'avec elle
il auroit encore épousé toi, son chien et son chat. Un manage ne lui
coûte rien a contractar; il ne se sert point d'autres piéges pour attraper
les belles; et c'est un épouseur a toutes mains. Dame, demoiselle,
bourgeoise, paysanne, it ne trouve rien de trop chaud, ni de trop froid
pour lui, et, si je te disois le nom de toutes celles qu'il a épous ées a
divers lieux, ce seroit un chapitre a durer jusqu'au soir."
Sganarelle teekent ook zich zelf : „Un grand seigneur méchant homme
est une terrible chose; il faut que je lui sois fid èle, en d épit que j' en aie;
la crainte en moi fait 1'office du zèle, bride mes sentiments, et me reduit
d'applaudir bien souvent a ce que mon á ,me déteste." Daar komt Don
Juan zelf aangewandeld en voltooit in details het opgezet portret, als
Sganarelle hem op zijn manier de les leest: „Il n'est rien qui puisse
arrêter l'impétuosité de mes désirs, je me sens un coeur a aimer toute
la terre; et, comme Alexandre, je souhaiterois qu'il y eut d'autres
mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses." Als de
verstooten Elvire verschijnt met haar klachten en verwijten, wijst hij
haar koel en cynisch af; zij voorspelt hem zijn ondergang.
Nu we hem kennen, zien we hem in de tweede acte in zijn perverze
perfidie aan het werk. Pierrot, een boer, met zijn Charlotte hebben hem
uit het water gered en hij staat direct gereed om zijn netten te spannen
voor het aardige boerinnetje, dat aanvankelijk niets van hem hebben.
moet, maar al spoedig door haar, handig gestreelde, ijdelheid en coquetterie bezwijkt en wordt ingepalmd. Als Pierrot protesteert, voegt ze hem
al gauw toe: Oh! Piarrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieu
veut m' épouser, et tu ne dois pas te bouter en colare. Pierrot: Quement?
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jerni! tu m'es promise. Charlotte: (a n'y fait rien, Piarrot. Situ m'aimes,
ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? Pierrot: Jernigué! non. J'aime mieux te voir crevée que de te voir a un autre. Charlotte:
Va, va, Piarrot, ne te mets pas en peine. Si je sis madame, je te ferai
gagner queuque chose, et tu apporteras du beurre et du fromage cheux
0

nous." Pierrot kan maken, dat hij weg komt.
Doch er is nog een ander boerinnetje, Mathurine, dat ook al relaties
met Don Juan aanknoopte en zich aanmeldt. Beiden maakt hij wijs,
dat ze zijn ware liefde hebben, beiden weet hij in zijn trouw te doen
gelooven, maar verder hooren we er niets van, zeer tegen de regels van
de kunst. Doch daar maalt Molière wat om : het was een episode, die hij
noodig had, om Don Juan te doen kennen en hij deed het voortreffelijk
en geestig, al kwam dan ook de eenheid van handeling in het gedrang.
In de derde acte is Don Juan met zijn dienaar in het woud. Deze is
vermomd als medicijnmeester, wat even aanleiding geeft tot eenige
schimpscheuten op de medische wetenschap, zooals dat bij Molière
gebruikelijk is. Alles draait uit op een gesprek tusschen die beiden
over het geloof, waarbij Sganarelle op de gewone manier zijn god
schept als postulaat van de schepping. Don Juan: Je crois que deux
et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit.
Sganarelle: Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme
vous, Dieu merci, et personne ne sauroit se vanter de m'avoir rien
appris; mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses
mieux que tous les livres, et je comprends fort bien que ce monde
que nous voyons n'est 'pas un champignon qui soit venu tout seul
en une nuit. Je voudrois bien vous demander qui a fait ces arbres-là,
ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut et si tout cela
s'est báti de lui -même. Vous voilà, vous par exemple, vous êtes là :est -ce
que vous vous êtes fait tout seul, et, n'a-t-il pas fallu que votre père
ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les

inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer
de quelle facon cela est agencé l'un dans l'autre? Ces nerfs, ces os, ces
veines, ces artères, ces ...., ce poumon, ce coeur, ce foie, et tous
ces autres ingredients qui sont là, et qui .... Oh! dame, interrompez-moi
donc, si vous voulez. Je ne saurois disputer, si l'on ne m'interrompt.
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Vous vous taisez expres, et me laissez parler par belle malice. Don Juan :
J'attends que ton raisonnement soit fini. Sganarelle: Mon raisonnement
est qu'il y a quelque chose d'admirable dans 1'homme, quoi que vous
puissiez dire, que tous les savants ne sauroient expliquer. Cela n'est
it pas merveilleux que me voilà ici, et que j'aie quelque chose dans la
tête qui pense cent choses différentes en un moment, et fait de mon
corps tout ce qu'elle veut? Je veux frapper des mains, hausser le bras,
lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller a droit, a
gauche, en avant, en arrière, tourner. .. (Ii se laisse Comber en tournant).
Don Juan: Bon! voilà ton raisonnement qui a le nez cassé!
Intusschen zijn ze verdwaald; daar is een man; dien zullen ze den
..

weg ragen.
Het is een kluizenaar, die rammelt van den honger, maar vertrouwen
stelt in zijn gebed. Don Juan solt met hem in harden spot. Eindelijk
biedt hij hem een louis d'or, als hij vloeken wil. Maar de arme weigert
absoluut: „Monsieur, j'aime mieux mourir de faim ...." „Va, va, je te
le donne pour l'amour de 1'humanité!" Deze scène is slechts eenmaal
gespeeld. Molière moest ze supprimeeren. Men ziet, tegen alle heilig
gebruik in, het zijn slechts losse tafereelen, die samen toch een voor treffelijk geheel vormen; 't is als in onzen Spaanschen Brabander.
Don Juan wil bij dien kluizenaar geen proselieten maken; hier
werkt enkel bij hem zijn ongezonde, perverze drang er van te genieten,
hoe een Christen zondigt voor zijn louis. Een zedelijk sadisme.
Weer een nieuw tafereel: daar wordt in het woud een grand seigneur
aangevallen door roovers. Don Juan snelt toe en ontzet hem. Zijn
standsbewustzijn werkt; hij doet het vooral niet uit menschlievendheid.
„Je n'ai riep fait, monsieur, que vous n'eussiez fait à ma place. Notre
propre honneur est interesse dans de pareilles aventures."
Deze Don Carlos, welke Don Juan niet persoonlijk kent, is er op uit
om zich op den verleider van zijn zuster Elvire te wreken. Don Juan
treedt weer cynisch op: hij kent dien verleider, zal Don Carlos wel
helpen. Doch daar komt Don Alfonso, een andere broer van Elvire,
die Don Juan wel kent. Hij is gereed Don Juan neer te sabelen, maar
Don Carlos verhindert het uit ridderlijkheid en ze laten hem ditmaal
vrij weg trekken. Mooie gelegenheid, zegt Sganarelle, om heel
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dat zaakje weer in het reine te brengen en je met Elvire te verzoenen.
Kun je net denken! zegt Don Juan. „Ma passion est usée pour done
Elvire, et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime
la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurois me résoudre renfermer
mon coeur entre quatre murailles. Je te 1'ai dit vingt fois, j'ai une pepte
naturelle à me laisser aller tout ce qui m'attire. Mon coeur est toutes
les belles, et c'est elles le prendre tour tour et le garder tant
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qu'elles le pourront."
Maar wat is dat voor een mooi bouwwerk, daar tusschen de boomen?
Het is het graf van den commandeur. Het karakter van Don Juan is
nu voldoende geteekend; nu komt het mirakel. Hij dwingt Sganarelle
voor het beeld van den commandeur dezen uit te noodigen te komen
soupeeren. En zie het beeld knikt: ja. Don Juan wil het niet gelooven,
maar is toch niet op zijn gemak. Sganarelle: Eh! monsieur, ne cherchez
point a démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. I1 n'est
rien de plus véritable que ce signe de tête : et je ne doute point que le
ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous retirer de.... Don Juan: Ecoute. Si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, situ me dis encore le moindre
mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un nerf de boeuf,
te faire tenir par trois ou quatre, et te rouer de mille coups. M'entends
tu bien? Dat is de geheime angst die spreekt. Hier spot Don Juan niet
meer. Zijn stille ironie van dat debat over het geloof is verdwenen.
Die historie met het beeld wordt voor hem een hantise. Hij probeert
ze weg te redeneeren: het was de speling van het licht, een of andere
damp, die beiden benevelde. Zijn rustige hooghartigheid stortte ineen;
maar hij verhardt zich; toegeven wil hij niet.
Als zijn vader, Don Louis, komt en hem in een lange boetrede zijn
gedrag verwijt, is zijn eeneg antwoord: „Monsieur, . si vous etiez assas,
vous en seriez mieux pour parler." En als de man de deur uit is: „Eh !
que vous pourrez, c'est le mieux que vous puissiez
mourez le plus
faire. I1 faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir des pères qui
vivent autant que leurs fils."
Elvire komt, niet meer om hem als gemaal op te eischen; ze wil
hem bekeeren tot een eerzaam leven. Ze heeft hem lief en wil hem

tot,
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redden: „Je vous ai aimé avec une tendresse extreme, rien au monde
ne m'a été aussi cher que vous; j'ai oublié mon devoir pour vous,
j'ai fait toutes choses pour vous; et toute la récompense que je vous
en demande, c'est de corriger votre vie, et de prévenir votre perte."
Als ze uitgepraat heeft, is zijn eenig antwoord: „Madame, it est tard,
demeurez ici. On vous y logera le mieux qu'on pourra.
Toch heeft hem dit alles een nieuwe, ongekende sensatie gegeven,
doch ook dit was slechts een pervers genot. En wie weet, over twintig,
dertig jaar zal hij zich bekeeren. Doch kom, nu soupeeren! Daar wordt
geklopt. Wie mag dat zijn? La Statue! Don Juan drinkt op de gezondheid
van den Commandeur, verlangt, dat Sganarelle voor hem zingt. Maar
die is verkouden. La Statue: Don Juan, c'est assez. Je vous invite a'
venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Don Juan :
Oui, j'irai, accompagné du seul Sganarelle. Sganarelle: Je vous rends
graces, it est demain jeune pour moi. Don Juan (a Sganarelle) : Prends
ce flambeau. La Statue: On n'a pas besoin de lumière quand on est
conduit par le ciel.
De verharding zijns harten drijft Don Juan nu tot den hoogsten
trap van misdaad, die nog voor hem te bereiken is, de hypocrisie. Hij
spreekt in goede sententies om te menschen te bedriegen; hij poseert
als de bekeerde zondaar. Zijn vader, die hem gelooft, is overgelukkig
in die bekeering; hij schenkt hem vergiffenis, drukt hem aan het hart
en gaat de blijde tijding aan moeder vertellen. Aan Sganarelle bekent
Don Juan zijn pure hypocrisie. In de verschijning van den commandeur
was wel iets, dat hij niet begreep, dat hem even aanpakte; maar hij laat
zich niet ontroeren. Zijn hypocrisie is een noodzakelijke grimace, een
politiek tegenover zijn vader, dien hij noodig heeft. „L'hypocrisie est
un vice a la mode, et tous les vices a la mode passent pour vertus. Le
personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages_
qu'on puisse jouer. Aujourd'hui, la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée ;et, quoiqu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle Combien
crois-tu que j'en connoisse, qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se font un bouclier du manteau
de la religion, et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les
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plus méchants hommes du monde? Je me feral le vengeur des
intérêts du ciel; et, sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis,
je les accuserai d'impiété, et saurai déchainer contre eux des zélés
indiscrets, qui, sans connoissance de cause, crieront en public contre
eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur
autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes,
et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle." Deze
lange rede over de hypocrisie, waar zooveel bittere waarheid in stond,
heeft bij de tijdgenooten groote ergernis gewekt.
Don Carlos komt voor het laatst om de zaak met Elvire in orde te
brengen. Don Juan maakt gebruik van zijn pose: „Hélas ! Je voudrois
bien, de tout mon coeur, vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement." En op al wat Don Carlos
aanvoert, is het steeds : Ie ciel, le ciel. J'obéirai la voix du ciel. Zelfs
Sganarelle moet verklaren, dat hij hem nog liever als een open, eerlijken
misdadiger zag: „Je crois que le ciel, qui vous a souffert jusques ici,
ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur."
Een schim verschijnt in de gedaante van een gesluierde vrouw, een
laatste waarschuwing: de Genade 1 ). Maar als Don Juan ook deze van
zich stoot, gaat zij over in het beeld van den Tijd met de sikkel in de
hand. En Don Juan: „Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive,
que je sois capable de me repentir. Allons, suis moi (tegen Sganarelle).
Maar La Statue eischt hem op en voert hem mee: 0 ciel! que sens-je?
Un feu invisible me brule, je n'en puffs plus, et tout mon corps devient
un brasier ardent. Oh! (Le tonnerre tombe avec un grand bruit et
de grands éclairs sur don Juan. La terre s'ouvre et l'abime ; et it sort
de grands feux de l'endroit oû il est tombe).
En dan Sganarelle seul: ,,Ah! mes gages! mes gages!" In wilden
humor, zoo perfect aansluitend bij zijn eerste woorden over zijn
tabak.

Er is heel wat geschreven over de vraag, wat Molière met zijn Don
Juan bedoeld heeft en in hoeverre hij zelf in zijn werk zit. Waar hij staat,
aan de zijde van Sganarelle of van Don Juan 1 ). Beiden zijn geen apetite1) Zie Michaut, Les Luttes de Molière, p. 170.
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lijke figuren. Het karakter van Juan is zeer samengesteld. Zijn persoonlijkheid is uit vele ondeugden opgebouwd; men vindt in zijn optreden
nauwelijks eenige gratie of ridderlijkheid, die hem behoeden voor het
absoluut weerzinwekkende. In Sganarelle is eenige eerlijkheid, eenig
gezond verstand, maar après tout is hij toch maar een slaafsche, slappe
type, die tegen zijn zin geheel meeleeft in de onverantwoordelijke
escapades van zijn heer. Toch zagen tijdgenooten in Don Juan reeds
den verdediger van een atheisme, dat Molière zou aanvaarden. In
later tijd heeft o.a. Théodore de Banville den Molière van Don Juan
bewonderd als een strijder voor de vrije gedachte met een voor zijn tijd
ongelooflijken moed. Voor hem is Don Juan de type van den materialist,
den filosoof, die alle dogma's verwerpt en zijn recht op leven, zon en
liefde eischt. Michaut, die zulke mooie boeken over Molière schreef,
vindt voor dit alles geen enkel bewijs. Na uitvoerige beschouwingen
komt hij tot deze conclusie 1
En réalité, Molière a peint ici, par
)

:

„

amour du vrai et, en deux diptyques opposés, deux types de 1'humanité
contemporaine; Ie brillant gentilhomme, foncièrement corrompu, qui
séduit et fait horreur; l'homme du peuple, sain au fond, mais avec
les vices de son état et Tinculture de son esprit, qui mérite une sorte
d'indulgence méprisante. I1 les peint pour eux-mêmes, sans choisir
entre eux, et nous laissant libres, nous, de choisir a notre gré."
Toch spreekt Molière zelf hier en daar wel mee. Wat hij b.v. Don
Juan over de hypocrisie in het algemeen laat zeggen, is wel geheel uit
zijn hart gegrepen.
Molière heeft veel ander werk geschreven, dat enorm verschilt van
den Don Juan, van de leutige, oppervlakkige farce tot de deftige
reguliere karakter -comedie. Het beste daarvan kent iedere Hollander van eenige algemeene ontwikkeling, doch den Molière, die Shakespeare nadert kent men niet. Trouwens dat doet Molière ook in
den Misanthrope. Het is mij niet mogelijk in Alceste iemand te zien,
dien hij zou willen signaleeren als een ridiculen dwaas, omdat hij

,

dwars tegen alle dwaasheid, leugen en bedrog in de wereld ingaat,
zonder eenige aarzeling, zonder eenige mom. Ik kan mij niet indenken,
1) Michaut, Luttes, p. 185.
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dat Molière zou hebben willen leeren, dat men zich maar zoet heeft
te schikken naar alle dwaasheid, allen vuigen schijn en leugen. Molière
moet aan de zijde van Alceste staan, en dit is de hooge, weemoedige
humor in dit prachtwerk, dat deze Alceste, die den leugen ziet en
en haat, er zich moedig tegenover stelt, blind is in dit ééne, zijn eigen
liefde voor Célimène. Ik weet het, mannen die den geest van hun eigen
Fransche litteratuur zeer zuiver door de studie van heel een leven kennen,
en hebben geproefd, beweren met nadruk het tegendeel. 1) Drijft hen
misschien onbewust de begeerte om den Misanthrope als zuiver classcistische comedie te behouden? Inderdaad ook Le Misanthrope is
een drama, dat naast Hamlet en Faust behoort geplaatst te worden.
Ceux-là
Ik sluit mij geheel aan bij André Breton, waar hij zegt 2
seuls sont pour nous des poètes qui rèvent plus qu'ils ne peuvent
obtenir. Ce réve, Molière 1'a fait en écrivant le Misanthrope. I1 y
a dit le tourment d'une á ,me généreuse et passionnée qui voudrait
croire et ne rencontre que trahison, qui cherche la perfection et ne
rencontre qu'universelle médiocrité; it y a dit son dégout du réel et
l'ardeur de son aspiration au vrai." En hij besluit : „Ainsi se parachève
1'oeuvre, tout ensemble si francaise et si humaine, de notre grand
Molière, bouffon égal a Rabelais, peintre de moeurs superieur à Balzac,
créateur de vivants auquel Shakespeare seul peut être comparé,philosophe
) : „

auprès de qui Jean-Jacques fait l'effet d'un irritant sophiste."
Ook al heeft Molière zelf beweerd, wie weet: met opzet dat
de Alceste als een comische rol behoort te worden opgevat, dan zegt
mij dit bitter weinig. „Un Tartuffe, un Alceste, un Hamlet, un Faust,
et, comme eux, un Don Juan, ont été par leurs créateurs doués d'une
telle vie qu'ils leur échappent pour ainsi dire. Une fois sortis de leur
mains, ils continuent a vivre d'une vie ind épendante, sans la volonté,
ou contre la volonté de leur auteur." 3 ) Zeer tot mijn spijt mis ik
hier de ruimte om tot een diepere beschouwing van den Misanthrope
over te gaan.
1) Zie o.a. René Doumic, Le Misanthrope Paris (1929?), p. 249 vlg. en 260 vlg.
Ook Michaut, Luttes, p. 223 vlg.
2) Petit de Julleville, Histoire, V, p. 65. Men zie ook Perromat, Wicherley, p. 256 vlg.
3) Michaut, Luttes, p. 153.

38 PORT ROYAL.
Toen het groote succes van Corneille er was, kwam de romantische
tragedie weer meer in eere; de helden van La Calprenède en Mlle
de Scudéry debiteerden hunne galante liefdesverzuchtingen op de
planken. Quinault is daarbij een man van beteekenis, die tevens een
gedeelte van het werk van Racine verklaart. Eer we dezen laatsten beschouwen een enkel woord over Port Royal. Port Royal ontstond uit Cornelis
Jansen (1585-1638), bisschop van Yperen. Naast de wereldsche stroomingen was er in zijn tijd een drang naar wij sgeerig christelijk stoïcisme,
naar strenge evangelische moraal. Jansenius putte uit Augustinus een
leer, die het Calvinisme naderde. De orthodoxe katholieke kerk nam
een mysterieuze medewerking aan van den menschelijken vrijen wil
om de goddelijke genade deelachtig te worden; Jansenius komt tot de
predestinatie, zoo als de Calvinisten die kennen, die de uitverkorenen
scheidt van de gevloekten naar het eeuwige raadsbesluit van God zelf.
Dit Jansenisme schoot wortel in een Cistercienser vrouwenklooster
Port Royal, in 1204 gesticht in de vallei van Chevreuse op eenigen
afstand van Parijs. De jonge abdis mère Angélique Arnauld nam deze

nieuwe, strenge leer aan en hervormde daarnaar haar klooster. Zij
stichtte een nieuw klooster in Parijs in den Faubourg St. Jacques
(1625). Port Royal des Champs werd een centrum van austere christelijkheid.Mannen en vrouwen van grooten naam door hun theologische,
wijsgeerige en wetenschappelijke geschriften vereenigden zich daar.
Pascal sloot er zich bij aan. In het begin der 18de eeuw is Port Royal
verwoest. Aan Port Royal is de naam van Racine innig verbonden.
Jean Racine (1639-1699) 1) werd geboren te La Ferté-Milon in de
buurt van Soissons uit een familie, die de beginselen van Port Royal
was toegedaan. Op zijn vijfde jaar waren zijn beide ouders gestorven
en kwam hij onder de hoede van zijn grootouders. Na den dood van
zijn grootvader, trok zijn grootmoeder zich in Port Royal des Champs
terug. Van 1652 tot '55 was hij op het college van Beauvais; daarna
kreeg hij zijn opvoeding in Port Royal onder eminente meesters. Hij
leerde er goed Grieksch, Latijn, Italiaansch en Spaansch. In de bosschen
1) Over Racine o.a. Gonzague Truc, Jean Racine, l'oeuvre, l'artiste, l'homme et
le temps, Paris 1926. Gustave Larroumet, Racine, Paris, 1898. Jules Lemaitre, Jean
Racine, Paris.
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om het klooster doolde hij rond met zijn Euripides en met den Griekschen
roman van Theagenes en Chariclea. Zijn familie trachtte tevergeefs
hem belang in te boezemen voor de theologie; in 1658 trok hij naar
het college Harcourt te Parijs en sedert '63 volgde hij aldaar zijn litterairen drang. Hij werd bevriend met Boileau en Molière, die in 1664
zijn eerste stuk, La Thébaide, opvoerde. Hij verwierf de gunst des
konings en brouilleerde zich met Port Royal, waarvan niettemin zijn
gevoelige ziel de indrukken had ondergaan.
Zijn eerste groote succes was Andromaque (1667); reeds in 1677
was zijn tooneelcarrière afgesloten met Phèdre. Hij was physiek uitgeput; zijn vurig hartstochtelijk gemoed nam een zwenking en hij keerde
terug tot de oude, stille, vrome rust van Port Royal. Hij trouwt dan
en leidt met zijn gezin een godsdienstig leven. In deze periode van
afzondering van de wereld heeft hij zich door Mme de Maintenon
nog laten overhalen tot het schrijven van twee godsdienstige spelen,
Esther (1689) en Athalie (1691), bestemd voor de jonge dames van

Saint-Cyr.
Als schrijver van tragedies heeft hij zich gehouden aan den vorm,
dien Corneille zocht; hij heeft dezen beter bereikt dan Corneille zelf.
Hij stond echter buiten diens heroïsche stof, diens heerschappij over
den drang der zinnen en de oproerige passies. Hij ondervond eenigen
invloed van het precieus-romantische in de spelen van Quinault; hij
bleef niet geheel vrij van het teedere en sentimenteele van zijn tijd;
doch over het algemeen is de hartstocht der liefde in zijn werk machtig
heerschend, overweldigend, den mensch meesleepend tot misdaad en
val. Corneille is de verstandelijke beheersching; Racine is het gevoel,
het fel bewogen hart. Bij het Grieksche tooneel, vooral in Euripides
vond hij een eenvoudige, natuurlijke handeling, gedragen door enkele
karakters, meestal drie, en daarin brandt de liefde, die sterker is dan
de plicht. Het kostte hem geen moeite om een dergelijke handeling,
zonder toevoeging van episoden, aan de eenheden te laten voldoen.
Voor Racine is de mensch een machteloos slachtoffer van zijn ontketende hartstochten. Hierin leeft bij hem voort, wat uit de sfeer van
Port Royal in zijn bloed was overgegaan, het besef, dat de mensch is
onbekwaam tot eenig goed, dat hij zonder hulp der goddelijke genade
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een speelbal is van zijn instincten en driften. Door een andere fataliteit
dan die der Ouden zijn deze steeds de onwillekeurige oorzaken van
den val. Corneille gaf den mensch zooals hij zou moeten zijn naar
zijn inzicht, typen van zedelijke grootheid en machtig plichtsbesef;
Racine gaf den mensch zoo als hij hem zag, den mensch van alle tijden.
In verschillende vrouwentypen Hermione (Andromaque) Eryphile
(Iphigénie), Roxane (Bajazet), Phèdre schildert hij de meest felle
zinnelijke liefde, die den mensch kan doorbranden. Het sentimenteele r
al het hooger geestelijke is daar meestal verre van. Deze vrouwen worden
voortgejaagd door hun gloeiend instinct naar de mooie, sterke kerels,
waar haar vleesch meer dan haar ziel naar smacht. Zij minnen, ondanks
de koele afwering, die zij ondervinden; haar minnebrand verwoest
haar wezen; er is geen plaats voor nobele sentimenten; haar liefde is
een zinnelijke honger, die meestal met haat gepaard gaat.
Andromaque (1667) is een datum in de historie van het Fransche
classicisme. Daar ontplooit zich het eerst deze nieuwe, realistische
minnepassie. Kort na den Trojaanschen oorlog is Pyrrhus, de zoon van
Achilles, die Hector versloeg, koning van Epirus, teruggekeerd in zijn
land en als oorlogsbuit voerde hij mee Andromaque, Hectors vrouw,
en haar zoon Astyanax. Pyrrhus bemint haar en wendt zich af van
zijn verloofde Hermione, die een hevige liefde voor hem koestert.
De Grieksche vorsten, die zich ongerust maken over de gevoelens
van Pyrrhus voor de schoone gevangene, zenden hun gezant Oreste
om Astyanax op te eischen. Oreste, haar neef, bemint sedert jaren
hartstochtelijk Hermione.
Pyrrhus weigert Astyanax af te geven en hoopt daardoor Andromaque
voor zich te winnen. Hermione in ijverzuchtige woede belooft Oreste
haar liefde. Andromaque echter blijft onaandoenlijk. Ze leeft in de
herinnering aan den nobelen Hector en wijst Pyrrhus af. Deze liefde
over het graf is de schoone tegenstelling tot den geilen brand van Her
mione. Pyrrhus is nu bereid Astyanax uit te leveren en Hermione,
dronken van vreugde, stoot Oreste van zich. Ziedaar de blinde, verterende passie in Hermione, waaruit slechts verdwazing en misdaad
kunnen groeien en Oreste in zijn waan is haar blindelings onderworpen.
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Andromaque in het nauw gedreven, bezield door de liefde voor haar
kind, smeekt Pyrrhus om genade. Deze, eveneens door zijn hartstocht
tot alles in staat, stelt voor haar te trouwen; hij zal haar kronen en
Astyanax adopteeren. Weigert zij, dan zal het kind sterven:
Au nom de votre fils, cessons de nous haïr.
A le sauver enfin c'est moi qui vous convie.
Faut -il que mes soupirs vous demandent sa vie?
Faut -il qu'en sa faveur j'embrasse vos genoux?
Pour la dernière fois, sauvez-le, sauvez-vous.
Je sais de quels serments je romps pour vous les chaines ;
Combien je vais sur moi faire éclater de haines.
Je renvoie Hermione, et je mets sur son front,
Au lieu de ma couronne, un éternel affront:
Je vous conduis au temple ou son hymen s'apprête ;
Je vous ceins du bandeau préparé pour sa tête.
Mais ce n'est plus, madame, une offre à d édaigner ;
Je vous le dis : it faut ou périr, ou régner.
Mon coeur, d ésesp ér é d' un an d' ingratitude,
Ne peut plus de son sort souffrir 1'incertitude.
C'est craindre, menacer, et gémir trop longtemps.
Je meurs si je vous perds; mais je meurs si j' attends.
Songez-y: je vous laisse, et je viendrai vous prendre
Pour vous mener au temple ou ce fils doit m'attendre;
Et là vous me verrez, soumis ou furieux,
Vous couronner, madame, ou le perdre a vos yeux.
Andromaque aanvaardt ten slotte dit voorstel, maar met het geheime
plan om zich direct na de ceremonie te dooden; zij ontvouwt haar
plan aan haar vertrouwde :

Quoi donc ! as-tu pens é qu'Andromaque infid èle
Put trahir un époux qui croit revivre en elle,
Et que, de tant de morts réveillant la douleur,
Le soin de mon repos me fit troubler le leur?
Est -ce là cette ardeur tant promise a sa cendre?
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Mais son fils périssoit, it 1'a fallu défendre.
Pyrrhus m' épousant s'en déclare Tappui ;
Il suffit: je veux bien m'en reposer sur lui.
Je sais quel est Pyrrhus: violent, mais sincère,
Céphise, it fera plus qu'il n'a promis de faire.
Sur le courroux des Grecs je m'en repose encor:
Leur haine va donner un père au fils d' Hector.
Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie,
Assurer a Pyrrhus le reste de ma vie;
Je vais, en recevant sa foi sur les autels,
L'engager a mon fils par des noeuds immortels.
Mais aussitót ma main, a moi seule funeste,
D'une infidèle Vie abrégera le reste;
Et, sauvant ma vertu, rendra ce que je dois
A Pyrrhus, a mon fils, a mon époux, a moi,
Voilà de mon amour l'innocent stratagème :
Voilà ce qu'un époux m'a commandé lui -même.

J'irai seule réjoindre Hector et mes aïeux.
Hermione in haar uiterste wanhoop, onbekend met de bedoelingen
van Andromaque, verteerd door radelooze jaloezie, richt zich opnieuw
tot Oreste, dwingt hem Pyrrhus aan het altaar te dooden.
Hermione : Je veux savoir, seigneur, si vous m'aimez.
Si je vous aime! o dieux! Mes serments, mes parjures,
Oreste :
Ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures,
Mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés ;
Quels témoins croirez-vous, si vous ne les croyez?
Hermione: Vengez-moi, je crois tout.
Parlez: mon ennemi ne vous peut échapper,
Ou plutót it ne faut que le laisser frapper.
Conduisez ou suivez une fureur si belle;
Revenez tout couvert du sang de 1'infidèle;
Allez : en cet état soyez sur de mon coeur.
Oreste gehoorzaamt in blinde verdwazing en als hij terug komt
met het bericht, dat volkomen aan haar bevel is voldaan, loochent
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Hermione ooit de bedoeling gehad te hebben Pyrrhus te doen
dooden.
Madame, c'en est fait, et vous êtes servie:
Pyrrhus rend a l'autel son infidèle vie. - Hermione:
Tais -toi, perfide,
Et n'impute qu'à toi ton láche parricide.
Va faire chez tes Grecs admirer ta fureur,
Va: je la désavoue, et to me fais horreur.
Barbare, qu'as-tu fait! Avec quelle furie
As-tu tranché le cours d'une si belle vie!
Avez-vous pu, cruels, l'immolez aujourd'hui,
Sans que tout votre sang se soulevát pour lui!
Mais parle : de son sort qui t'a rendu arbitre?
Pourquoi 1'assassiner? Qu'a-t-il fait? A quel titre?
Qui te 1'a dit?
Oreste :
0 dieux! Quoi! ne m'avez-vous pas
Vous même, ici, tantot, ordonné son trépas?
Hermione: Ah! falloit-il en croire une amante insensée?
Ne devois-tu par lire au fond de ma pensée?
Oreste:

Hermine doodt zich zelf op het lijk van Pyrrhus, Oreste in een
aanval van krankzinnigheid achterlatend.
Men heeft naar aanleiding van deze aangrijpende tragedie gesproken
van „heel de liefdeskraam der ridderromantiek, waarvan het Fransche
publiek van Racine blijktbaar niet gauw genoeg kreeg" 1 ). Integendeel,
Racine had met deze dingen slechts een matig succes, omdat zijn
heftig bewogen, algemeen menschelijke hartstochtelijkheid te zwaar was
voor zijn publiek. Andromaque is een machtig, zuiver menschelijk
liefdesdrama, dat van alle tijden is, dat met wijziging van Benige uitenlij kheden in den vorm, door heel de menschheid steeds begrepen en
gevoeld zal worden. Om dit te doen zien heeft men zeer juist het geval
in onze tijden getransponeerd; ik moet dit hier geheel overnemen:
„Un homme, important par sa situation sociale, directeur d'une grande
1) L. Simons, Het Drama en het tooneel, III, p. 190.
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entreprise ou chef d'une puissante usine, aime une jeune veuve, restée
fidèle au souvenir de son mari, mais mère d'un enfant dont 1'avenir,
la vie même, dépendent de celui qui maintenant la demande en mariage.
Nous verrons se livrer dans l' áme de cette femme de longs et passionnés
combats entre la fidélité au souvenlr d'un époux qu'elle aime plus
encore depuis qu'il a disparu, et son amour maternel, peut-être plus
fort. Une telle situation peut se rencontrer aisément dans la vie moderne,
et c'est le sujet d'Andromaque. Mais supposons qu'avant de s'abandonner a l'amour que lui inspire cette jeune veuve, son puissant pré
a une autre femme, orgueilleuse de sa-tendaipromslge
richesse et de sa beauté, et portée vers lui a la fois par un sentiment
sincère et par une vanité de caste. Dominee et aveuglée par cet amour,
elle méprise la passion que lui témoigne depuis l'enfance un de ses
cousins, caractère ardent, violent, douloureux, emporté jusqu'à la
fureur, esclave irréfléchi des sentiments qui l'agitent. Quelles seront
la jalousie et 1'irritation de cette femme altière, lorsqu'elle se verra
dédaignée? Elle s'avilera par amour, elle s'emportera par orgueil, elle
cherchera peut-être à aimer, elle croira même qu'elle peut aimer celui
qu'elle a depuis si longtemps méprisé, elle en fera son esclave et 1'instrument de sa vengeance, s'offrant a lui comme prix du crime qu'elle
exige; et lorsqu'il l'aura commis, elle n'aura pour lui que des cris de
haine. C'est là tout le role d'Hermione." 1
Zoo is het met de meeste van Racine's groote tragedies, zoo met
Bérénice, zoo met Phèdre vooral; dat is het juist wat, met de prachtige
verzen, Racine de onsterfelijkheid geeft.
Phèdre werd 1 Januari 1677 opgevoerd. Theseus is van zijn hof
afwezig. Zijn vrouw Phèdre, de dochter van Minos en Pasiphae, Hippolyte en Aricie, een krijgsgevangene van koninklijk bloed uit Athene,
zijn achter gebleven. Hippolyte is de zoon van Theseus en Antiope,
de koningin der Amazonen. Van zijn moeder erfde hij de wijding der
maagdelijke kuischheid. Hij bestrijdt zijn liefde voor Aricie, met wie
zijn vader hem trouwens niet zou willen zien trouwen. Hij wil zijn
vader Thésée gaan zoeken en neemt afscheid van zijn stiefmoeder
)

1) Auguste Bailly, L'Ecole classique francaise, p. 81 vlg.
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Phèdre, die verteerd wordt van minne voor haar zoon, een liefde, die
zij aarzelend aan haar voedster Oenone bekent:
Oenone: Aimez-vous?
De 1'amour j'ai toutes les fureurs.
Phèdre:
Oenone: Pour qui?
Tu vas ouïr le comble des horreurs.
Phèdre:

J'aime .... A ce nom fatal, je tremble, je frissonne.
Jaime....
Oenone:
Phèdre:

Qui?
Tu connais ce fils de 1' Amazone,

Ce prince si longtemps par moi-même opprimé?
Oenone: Hippolyte? Grands dieux!
Phèdre:
C'est toi qui l'as nommé!
Oenone : Juste ciel ! tout mon sang dans mes veines se glace!
-

O d ésespoir ! ó crime! o deplorable race!
Voyage infortuné! Rivage malheureux,
Falloit-il approcher de tes bords dangereux!
Doch ziet, daar komt het bericht van Thésée's dood. Daarmee valt
er een ander licht op deze misdadige liefde en vol vreugde roept Oenone
uit :

Vivez; vous n'avez plus de reproche a vous faire:
Votre flamme devient une flamme ordinaire;
Thésée en expirant vient de rompre les noeuds
Qui faisoient tout le crime et l'horreur de vos feux.
Ook voor Aricie gloort nu een betere toekomst. Daar men hem niet
als opvolger van Th és ée wenscht, vertrekt Hippolyte; hij neemt afscheid
van Aricie en bekent haar zijn liefde, waarvoor zij niet ongevoelig is.
Doch voor zijn vertrek uit ook Phèdre, op aandrang van Oenone, aan
Hippolyte haar hartstochtelijke begeerte. Waarom kwam hij niet mee,
toen zijn vader op Creta kwam:

Par vous auroit péri le monstre de la Crète,
Malgré tous les détours de sa vaste retraite:
Pour en d évelopper l' embarras incertain,
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Ma soeur du fil fatal eut armé votre main.
Mais non: dans ce dessein je l'aurais devancée ;
L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée :
C'est moi, prince, c'est moi, dopt futile secours
Vous eut du labyrinthe enseigné les détours.
Que de soins m'eut coutés cette tête charmante,
Un fil n'eut point assez rassuré votre amante :
Compagne du péril qu'il vous falloit chercher,
Moi-même devant vous j'aurois voulu marcher;
Et Ph èdre au labyrinthe avec vous descendue
Se seroit avec vous retrouvée ou perdue.
Hippolyte: Dieux! qu'est -ce que j'entends? Madame, oubliez-vous
Que Thésée est mon père, et qu'il est votre époux.
Phèdre : Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire,
Prince? Aurois -je perdu tout Ie soin de ma gloire?
Hippolyte: Madame, pardonnez: j'avoue, en rougissant,
Que j'accusois a tort un discours innocent.
Ma honte ne peut plus soutenir votre vue;
Et je vais ...
Ah, cruel! tu m' as trop entendue!
Phèdre :
Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur.
Hé bien! connois donc Phèdre et toute sa fureur;
J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime,
Innocente a mes yeux, je m'approuve moi-même;
Ni que du fol amour qui trouble ma raison
Ma l ache complaisance ait nourri le poison;
Objet infortuné des vengeances célestes,
Je m'abhorre encor plus que tu ne me détestes.
Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc
Ont allumé le feu fatal a tout mon sang;
Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle
De séduire le coeur d'une faible mortelle
Hélas! je ne t'ai pu parler que de toi -même!
Venge -toi, punis-moi d'un odieux amour:
Digne fils du héros qui t'a donné le jour,
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Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite,
La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte!
Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t' échapper,
Voilà mon coeur: c'est là que ta main doit frapper.
Impatient déjà d'expier son offense,
Au-devant de ton bras je le sens qui s'avance.
Frappe : ou si to le crois indigne de tes coups
Si ta haine m'envie un supplice si doux,
Ou si d'un sang trop vil ta main seroit trempée
Au défaut de ton bras prête-moi ton épée ;
Donne.
Doch Thésée is niet dood. Hij komt weer thuis. Nu vooral voelt Phèdre
zich door haar bekentenis geheel onteerd; Hippolyte zal bovendien
alles aan zijn vader vertellen. Ze wil Thésée niet ontmoeten, wil zich
dooden. Dan komt Oenone op het idée van een valsche aanklacht
tegen Hippolyte, het oude Vrouwe -Potifar- motief in de Jozef- historie.
Phèdre behield immers Hyppolyte's degen, die als bewijsstuk dienst
kan doen. Phèdre heeft bezwaren, maar Oenone neemt alles op zich.
Oenone: Pourquoi donc lui céder une victoire entière?

Vous le craignez: osez l'accuser la première
Du crime dont it peut vous charger aujourd'hui.
Qui vous démentira? Tout parle contre lui:
Son épée en vos mains heureusement laissée,
Votre trouble present, votre douleur passée,
Son père par vos cris dès longtemps prévenu
Et déjà son exil par vous-même obtenu.
Phedre : Moi, que j'ose opprimer et noircir 1'innocence!
Oenone: Mon zèle n'a besoin de votre silence.
Tremblante comme vous, j'en sens quelques remords,
Vous me verriez plus prompte affronter mille morts,
Mais, puisque je vous perds sans ce triste remède,
Votre vie est pour moi d'un prix a qui tout cède :
Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis,
Bornera sa vengeance à l'exil de son fils:
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Un père, en punissant, madame, est toujours père;
Un supplice léger suffit a sa colère.
Thésée komt zijn vrouw vriendelijk tegemoet; maar zij weert hem af:
Arrêtez, Thésée,
Et ne profanez point des transports si charmants:
Je ne mérite point ces doux empressements;
Vous êtes offens é. La fortune jalouse
N'a pas en votre absence épargné votre épouse.
Indigne de vous plaire et vous approcher,
Je ne dois désormais songer qu'à me cacher.

Thésée zoekt vergeefs het zonderlinge in het gedrag van zijn vrouw
te doorgronden. Hippolyte geeft hem geen verklaring en wil weg.
Na de valsche aanklacht van Oenone is Thésée woedend; hij spreekt
met zijn zoon over het geval; maar deze geeft geen opheldering; hij
vertelt hem in tegendeel van zijn liefde voor Aricie. Die moge tot

verklaring strekken. In zijn toorn jaagt Thésée zijn zoon weg en levert
hem over aan de woede van Neptunus. Als Phèdre dit hoort, heeft ze
berouw:

Seigneur, je viens a vous, pleine d'un juste effroi;
Votre voix redoutable a passé j usqu' à moi:
Je crams qu'un prompt effet n'ait suivi la menace.
S'il en est temps encore, épargnez votre race,
Respectez votre sang; j'ose vous en prier:
Sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier;
Ne me préparez point la douleur éternelle
De 1'avoir fait répandre a la main paternelle.
Best, zegt Thésée, maar je kent nog niet al de misdaden van dien
zoon Hippolyte, hij is bovendien ook nog verliefd op die Aricie,
mijn krijgsgevangene; hij wil haar trouwen. Nu Phèdre dit verneemt,
ontvlamt plotseling haar razende jaloezie; tegenover een rivale verliest
zij alle bezinning.
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Aricie a son coeur! Aricie a sa foi!
Ah, dieux! Lorsqu'a mes voeux l'ingrat inexorable
S'armoit d'un oeil si fier, d'un front si redoutable,
Je pensois qu'à l'amour son coeur toujours fermé
Fut contre tout mon sexe également armé :
Une autre cependant a fléchi son audace;
Devant ses yeux cruels une autre a trouvé grace.
Peut-être a-t-il un coeur facile a s' attendrir ;
Je suis le seul objet qu'il ne sauroit souffrir, - A quel nouveau tourment je me suis reservée!
Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports,
La fureur de mes feux, 1'horreur de mes remords,
Et d'un cruel refus l' insupportable injure,
N' étoit qu'un foible essai du tourment que j'endure.
Its s'aiment! - Zij wil Thésée opzetten tot wraak over Aricie. Maar dan ziet ze
weer op eens de diepte van de misdaad, waartoe ze verviel:

Moi j alouse ! et Thésée est celui que j'implorel
Mon époux est vivant, et moi je brule encore!
Pour qui? Quel est le coeur oû prétendent mes voeux?
Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux.
Mes crimes désormais ont comblé la mesure:
Je respire a la fois 1'inceste et l'imposture;
Mes homicides mains, promptes a me venger
Dans le sang innocent brulent de se plonger.
Miserable! et je vis! et je soutiens la vue
De ce sacré soleil dont je suis descendue!
Hippolyte is vertrokken; Aricie zal hem volgen. Oenone heeft zich
verdronken, nadat ze door Phèdre is weggejaagd. Daar komt Théramène
in een prachtig verhaal meedeelen, hoe Hipplyte is omgekomen.
Aricie heeft slechts zijn lijk gevonden. Phèdre heeft gif genomen
en stervend verklaart zij Thésée, dat zijn zoon onschuldig was.
Ook dit werk bleek over het algemeen te krachtig en forsch, te vol
PRINSEN, Het Drama.
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bruisenden hartstocht om het 17de-eeuwsche pastorale publiek te boeien.
Er zit heel was litterair en ander kabaal aan Phèdre vast, waarop
ik hier niet kan ingaan, evenmin als op den mogelijken invloed van
dit alles op Racines bekeering tot Port Royal. Het is echter wel van belang
er even op te wijzen, hoe hij zijn stof, die hij bij Euripides en Seneca.
vond, opzettelijk heeft gewijzigd. Hij heeft getracht, het geval wat.
minder „odieux" te maken dan in de klassieke tragedie. Daar staan
zuiver gaaf tegenover elkaar de twee passies: het wilde lijfsbegeeren.
bij Phèdre en de drang naar strenge, onaantastbare kuischheid bij
Hippolyte. Hij gaf Hippolyte zijn zwakheid in zijn liefde tot Aricie,.
waardoor de scheiding van zijn vader nog grooter werd en Phèdre's
jaloezie kon ontvlammen. In de oudheid gaat de valsche aanklacht tegen
Hippolyte van Phèdre zelf uit; hier staat ze nauwelijks toe, dat Oenone
ze uitbrengt. Bij Seneca en Euripides wordt Hippolyte van werkelijke
verkrachting beschuldigd; bij Racine enkel van het plan ertoe. Hier
is ook het bij de Ouden ontbrekende valsche bericht van Thésée's
dood, waardoor de liefdesverklaringvanPhèdre op zichzelf bijna onschuldig wordt. Op al deze dingen wijst Racine zelf in zijn Préface en verdedigt ze.
Door al deze wijzigingen heeft hij ontegenzeggelijk de strakke klassieke
eenheid van het geval wat verbrokkeld, doch hij heeft het daardoor
reëeler gemaakt, meer zuiver menschelijk, wat Brunetière, die zich
op het classicistische standpunt plaatst, aanleiding geeft omvan décadence
in het genre te spreken 1 ). Men kan inderdaad ook hier beweren: „A.
travers le drame antique Racine nous fait voir un drama domestique,.
tres simple, qui aurait pu se jouer hier, et qui se pourra jouer encore
demain dans la réalité de la vie." 2 ) Als men de uiterlijke dingen van.
den tijd wegdenkt, is er geen essentieel verschil tusschen deze classicistische tragedie en wat men zocht in het burgerlijk drama. Maak
van Thésée een inspecteur van het mijnwezen, M. Perichon, die voor
zijn zaken veel van huis is, van Hippolyte zijn voorzoon Jean, die voor
ingenieur leert, en zijn lange vacanties thuis in ernstige studie doorbrengt bij zijn ritsige stiefma Loulou Périchon, née Delarue, en gij zijt.
1)
2)

Les Epoques du Theatre francais, p. 153 vlg.
N. M. Bernardin in Petit de Julleville, Histoire, V, p. 100.
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reeds een heel eind op weg om van Phèdre een uiterst modern drama
te maken. Probeer dat eens met Horace.
Eenige jaren geleden hebben we hier in Holland Marie Th érèse
Piérat onder leiding van Lugné Poé de Phèdre zien spelen zonder
eenig streven naar de gebruikelijke klassieke strakheid en waardigheid.
Zij was de wild gebarende vrouw, vol hartstochtelijke bewogenheid,
kreunend, klagend gillend onder de haar pijnigende minneweeën. Zij
speelde het stuk als een modern realistisch, psychologisch drama en
men kon het zoo best accepteeren.
Wat de 18de eeuw moeizaam zal zoeken en nastreven in zijn kunst
van het tooneel, dat was er al in de 17de bij Molière en Racine, schooner
en zuiverder dan het ooit in heel West-Europa in de 18de eeuw is
bereikt. Zij gebruiken natuurlijk de uiterlijke vormen voor hun kunst
van hun tijd, maar onder alle vormgeknutsel gaan zij uit naar den
echten, zuiveren mensch met al zijn instincten en driften, zijn gebreken
en hartstochten, zijn dwaasheden en droomen, Of onder den druk van
een fataliteit geboren in hem zelf, die hem tot zijn ondergang voert
Of met den glimlach waarachter hooge, weemoedige humor trilt. Zij
ontroeren den toeschouwer door hem het leven te toonen, waar hij midden
in staat; zij doen hem het leven begrijpen en maken hem sterker tegenover het leven.
Niets anders zal men gedurende heel de 18de eeuw zoeken voor
het drama, als onder den invloed van de nieuwe inzichten in leven
en maatschappij nieuwe genres ontstaan, de larmoyante comedie, het
burgerlijk drama. Men zal dan echter zoo zeer verblind zijn door den
strijd tegen de uiterlijke vormen van het oude drama, tegen wat men
in den bouw van het drama te recht ging voelen als een drukkende
traditie zonder zin, dat men niet zal kunnen zien, hoe Molière en Racine,
in Don Juan en den Misanthrope, in Andromaque en Phèdre en ander
schoon en rijk werk, hadden gegeven naar den geest, in de oude vormen
wat men zoo gaarne in de nieuwe, vrije vormen bereiken zou. Zoo
zweeft onbewust de kracht en glorie van Molière en Racine in hun
zuivere menschelijkheid van alle tijden, over heel de 18de eeuw. Als
men toen in staat was geweest door al het uiterlijk bijkomstige van
hun tijd heen te zien en te voelen hun innerlijke ziel, dan zou juist
;
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hun werk het nauwelijks te overtreffen model zijn geworden voor
wat men als nieuwe kunst zocht in nieuwe vormen; Molière en Racine
zouden naast Shakespeare en Cervantes zijn aangebeden. Doch als
zoodanig heeft de 18de eeuw hen niet kunnen erkennen. Zij bleven
slechts de slap en futloos nagevolgde modellen voor hen die nog
altijd doorzeulden in de oude classicistische theorieën.
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II.
HET CLASSICISME IN FRANKRIJK IN DE 18de EEUW.

Zoowel om Corneille, Molière als Racine, en ook om Quinault,
groepeeren zich natuurlijk mindere goden, die wij hier niet ter sprake
kunnen brengen. De vraag is thans, hoe ontwikkelt zich het Fransche
classicisme, dat we in zijn drie hoogtepunten even konden beschouwen,
verder in de 18de eeuw.
Antoine de La Fosse (1653-1708) en Hilaire Bernard de Longepierre
(1659-1721) zochten schuchter naar „vernieuwing ", toen bleek, dat
Racine's hartstochtelijkheid te sterk was voor de vele teedere romantische
geesten. De eerste door zijn Manlius Capitolinus (1698), waarin zich
tevens de vroegste Engelsche navolging in Frankrijk vertoont. Hij

volgde Venice Preserved (1682) van Otway, dat tot de heroic plays
behoort, die in Engeland zelf reeds eenigen invloed van het Fransche
classicisme hadden ondergaan. Het is van belang als historisch feit
deze navolging te noteeren. Talma nog speelde graag den Manlius,
gewijd aan de vriendschap, waarin Servilius buiten zijn wil den ondergang
van zijn vriend heeft veroorzaakt en zich met hem, om hem van een
onteerende straf te redden, van de Tarpeïsche rots werpt. Longepierre
was een goed Helenist en gaf omwerkingen van Euripides en Sophokles,
die niet ongelukiig waren en nog door Voltaire werden geëxploiteerd,
maar nu eenmaal niet in den smaak van het publiek vielen.
Tusschen Racine en Voltaire is Prosper Jolyot de Crébillon (16741762) eigenlijk de eenige, die iets te beteekenen heeft voor de tragedie,
Crébillon le Tragique, wel te onderscheiden van zijn zoon Crébillon
le Polisson, die eenige ondeugende romans schreef; beiden echter
waren officieele censeurs. Bij Crébillon Père vinden we een volmaakt
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romantisch spel in classicistischen vorm; hij houdt zich aan de regels
en bewondert Racine. Hij drijft het romantische vaak op tot het horribele.
Zijn groote succes was Rhadamisthe et Zénobie (1711) 1), waarvoor
hij de stof koos uit een roman Bérénice, toegeschreven aan Segrais.
Daarin trokken hem vooral aan de moorden, de bloederige tafereelen,
de verrassende incidenten, het tragisch pathetische. Hij plaatst zijn
Zénobie tusschen de liefde van drie mannen, een vader en twee zoons.
De zoon Rhadamisthe, dien men dood waande, komt als Romeinsch
ambassadeur aan het hof van zijn pa en vindt daar zijn vrouw Zénobie,
die hij twintig jaar geleden meende verdronken te hebben met de goede
intentie haar te onttrekken aan de vijanden, die haar vervolgden. Zie
hier de herkenningsscène 2 ) :

Seigneur, est-il permis à des infortunées,
Qu'au joug d'un fier tyran le sort tient enchainées,
D'oser avoir recours, dans la honte des fers,
A ces mêmes Romains maîtres de 1'univers?
En effet, quel emploi pour ces maïtres du monde
Que le soin d'adoucir ma misère profonde?
Le ciel, qui soumit tout a leurs augustes lois ...
Rhadamisthe: Que vois -je? Ah, malheureux! Quels traits! quel son de
(voix!
Justes dieux, quel objet offrez-vous a ma vue?
Zénobie:
D'ou vient a mon aspect que votre á ,me est émue,
Seigneur?
Rhadamisthe:
Ah! si ma main n'eut pas privé du jour.
Zénobie :Quentends-je? quels regrets? et que vois -je a mon tour?
Triste ressouvenir! Je frémis, je frissonne.
OÛ suis-je? et quel objet! La force m'abandonne.
Ah! seigneur, dissipez mon trouble et ma terreur:
Tout mon sang s'est glacé jusqu'au fond de mon coeur.
Rhadamisthe: Ah! je n'en doute plus au transport qui m'anime.
Ma main, n'as-tu commis que la moitié du crime?
Zénobie :

1) Zie over dit spel: Brunetière, Epoques, p. 205 vlg.
2)

R. et Z. III, 5.
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Victime d'un cruel contre vous conjuré,
Triste objet d'un amour jaloux, désespéré,
Que ma rage a pouss é jusqu'a' la barbarie,
Après tant de fureurs, est -ce vous, Zénobie?
Zénobie! ah, grands dieux! Cruel, mais cher époux,
Zénobie:
Apr ès tant de malheurs, Rhadamisthe, est -ce vous?
Rhadamisthe : Se peut -il que vos yeux puissent le méconnaitre?
Oui, je suis ce cruel, cet inhumain, ce traitre,
Cet époux meurtrier. Plut au ciel qu'aujourd'hui
Vous eussiez oublié ses crimes avec lui!
Men voelt wel aan heel den toon, zelfs in zoo'n enkel fragmentje,
hoe ver zulk werk al van Racine af staat. Dat kon Van Merken of zoo
iets zijn, bij ons.
Rhadamisthe wil zijn Zénobie, die na die twintig jaar van avontuur
wel haar eerste fleur verloren zal hebben, nu absoluut onttrekken aan
zijn vader en aan zijn broer Arsame, die beiden haar het hof maken,
de laatste niet zonder succes. Zelf wordt hij door zijn vader doodgestoken,
die eerst daarna van Arsame verneemt, dat hij zijn eigen zoon heeft
afgemaakt. Pa staat Zénobie nu maar voor goed aan Arsame af, als de
jongelui maar zorgen, dat ze uit zijn buurt blijven:
Je dois ce sacrifice a mon fils malheureux.
De ces lieux cependant éloignez-vous tous deux.
De mes transports jaloux mon sang doit se défendre;
Fuyez, n'exposez plus un père a le répandre.
Eerst in de dagen van de romantiek verdween dit stuk in Parijs
voorgoed van het repertoire.

De geest van Molière heeft min of meer gewerkt door heel het blijspel
der 18de eeuw in West-Europa, in het bijzonder in Frankrijk; doch
reeds Destouches et Lesage vertoonen bovendien zeer bijzondere kenmerken van hun eigen tijd, waardoor ze toch een nieuw eigen karakter
aan de comedie geven; hun werk zelfs zal ik liever bespreken in een
afzonderlijk hoofdstuk over de blijde comedie gedurende de 18de eeuw
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in West-Europa. Regnard evenwel, en Dancourt, Dufresny, Piron,
Gresset volgen in hoofdzaak rechtstreeks den vorm van Molière na,
missen zijn diepte en fijne karakterteekening, maar leverden toch
soms zeer speelbaar werk.
Jean Francois Regnard (1655-1709) is wel een rijk, genoeglijk type.
Hij was de zoon van een zeer gefortuneerden koopman in ingemaakte
groenten, behoorde tot de aristocratie van de hallen in het hart van
Parijs en kreeg een opvoeding als een jong edelman. Hij zwierf onbezorgd
door de wereld van Zweden tot Italië, bezocht ook Holland 1 ). Op
zijn twintigste jaar is hij in Italië, allerminst om er de Oudheid te bestudeeren, maar om de feesten, de masquerades, de galante ontmoetingen.
Hij speelt met geld en met vrouwen, heeft een vroolijke, avontuurlijke
jeugd, doorleeft de comedie in het volle leven.
Op zijn dertigste jaar, eenzaam op een eiland in de Oostzee, krijgt
hij het lumineuze idee, dat hij serieus moet gaan leven. Hij kocht zich
een trezoriersbaantje in Parijs, betrok een aardig hotel in deRueRichelieu,
ook bezat hij buiten nog een kasteel. Zijn laatste distractie na het reizen,
het spel en de vrouwen werd de litteratuur. Hij had natuurlijken aanleg
voor het vak, maar heeft zich niet aan de kunst opgeofferd. Met Boileau
dreef hij den spot. Hij ging zijn eigen gang.

Selon mes revenus je règle ma dépense,
Et je ne vivrais pas content,
Si toujours en argent comptant
Je n'en avais au moins deux ans d'avance.
Les dames, le jeu ni le vin
Ne m'arrachent point a moi-même ;
Et cependant je bois, je joue et j'aime.
Faire tout ce qu'on veut, vivre exempt de chagrin,
Ne se rien refuser, voilà tout mon système,
Et de mes jours ainsi j'attraperai la fin.
Ziedaar zijn tamelijk epicuristische levensopvatting. Hij is geen denker,
1) Zijn interessante reisbeschrijvingen in de editie van zijn spelen door Ed. Fournier, Paris 1876 in twee deelen, II, p. 175 vlg. Aldaar ook een uitvoerig Vie. Verder
Lenient, La Comédie en France au XVIIIe Siècle, Paris 1888, I, p. 1-82.
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die de menschelijke natuur peilt als Molière; hij teekent vroolijk en
gezellig den buitenkant, bestrijdt geen ondeugden, bewijst geen stellingen. In plaats van karakters geeft hij vaak caricaturen. Le Joueur
(1696) is zijn eerste stuk van eenige beteekenis. Het is geestig, gezellig,
maar het is het leven niet, het is de ware spelhartstocht niet bij Valère,
die de joueur is. Telkens als zijn geld op is, is hij weer verliefd op
Angélique, die toch ondanks zijn vlindernatuur wel wat voor hem voelt.
Als hij van haar een portret, omzet met diamanten, gekregen heeft, haast
hij zich het te beleenen om weer te kunnen spelen. Zelfs zijn knecht
Hector vindt dat wel wat bar, maar het gaat toch voor mille écus weer
in de handen van Mme La Ressource, een „revendeuse a la toilette"
tevens woekeraarster. Doch we zien Valère niet in den hartstocht van
zijn spel, we hooren er enkel over praten. Mrs. Centlivres heeft dit
bezwaar al gevoeld, toen ze het stuk in het Engelsch omwerkte. Zij
toont ons den held midden in de furie van zijn spel, omgeven door
„several rakes and sharpers".') En hoe zullen we de felle spelhartstochten
zien branden in Moore's Gamester, die door Saurin als Beverley (1768)
naar Frankrijk kwam. Het spelen is bij Valère niet meer dan een onhebbelijke gewoonte, waar hij nu eenmaal niet buiten kan en ook in de liefde
is hij speelsch. Angélique laat zich telkens verteederen, maar als ze
eindelijk haar portret in de handen van Mme La Ressource terug vindt,
dan is het ook voor goed uit.
Mme La Ressource zoekt in haar zakken naar iets wat haar gevraagd
wordt en brengt o.a. bij toeval het portret naar boven:
C'est un portrait de prix, mais il n'est pas a vendre
Nérine:
Faites-le voir.
Mme La Ressource:Non, non; on doit me le reprendre
Nérine (le luiOh! je suis curieuse; il faut me montrer tout,
arrachant)
Que les brillants dont gros! ils sont fort de mon
[gout.
Mais que vois -je, grands dieux! Quelle surprise
[extreme!
1) Zie Bonamy Dobrée, Restoration Comedy, Oxford 1924, p. 49.
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Aurais -je la berlue? Eh! ma foi, c'est lui -même.
Angélique:
Nérine:
Angélique:
Nérine (pleurant) :

Ah!.... (Elle fait un grand cri) .
Qu'as-tu donc, Nérine? et te trouves-tu mal?

Votre portrait, madame, en propre original.
Mon portrait! Es-tu folie?
Ah! ma pauvre maîtresse,
Faut -il vous voir ainsi durement mise en presse!
Mme La Ressource : Que veut dire ceci?
Angélique (à Nérine) :
Tu te trompes. Vois mieux.
Nérine:
Regardez donc vous-même et voyez par vos yeux.
Angélique:
Tu ne te trompes point, Nérine; c'est lui -même;
C'est mon portrait, héias! qu'en mon ardeur
[extreme
Je wiens de lui donner pour prix de ses amours,
Et qu'il m'avait juré de conserver toujours.
Mme La Ressource: Votre portrait! I1 est a moi, sans vous d éplaire
Et j'ai prêté dessus mille écus a Valère.
Angélique:
Juste ciel!
Nérine:
Le fripon!
Dorante, (prenant le portrait)
Je veux aussi le voir.
Mme La Ressource: Ce portrait m'appartient, et je pretends l'avoir.
Dorante:
Laissez-moi le garder un moment, je vous prie:
C'est la seule faveur qu'on m'ait faite en ma vie.
Angélique:
C' en est fait; pour jamais je le veux oublier.
Nerine
S'il met votre portrait ainsi chez l'usurier,
Etant encore amant, it vous vendra, madame,
A beaux deniers comptants, quand vous serez
[sa femme.
Mais le voici qui vient.
;

:

:

Aardig weet in de volgende scène Angélique hem op de pijnbank te
leggen, als hij vol zelfvertrouwen brutaal komt binnen stappen:
Ne craignez point, Valere,
Les funestes retours de mon humeur legere;

Le portrait dont ma main vous a fait possesseur

DANCOURT.

Valere :

Angélique :
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Vous est un sur garant que vous avez mon coeur.
Que ce tendre discours me charme et me rassure !
Quiconque a mon portrait, sans crainte de rival,
Doit avec la copie avoir l'original, etc. etc.

tot Valère den bons krijgt en Ang élique kost het dan niet de minste
moeite om haar hand maar direct aan Dorante te geven.
Toen de vroolijke Collé later Beverley gezien had, den verfranschten
Engelschen Gamester, schreef hij: „On n'y est point attendri, mais
oppress é ; on n'y pleure pas, on étouffe ; on en sort avec le cauchemar.
J'en eus le soir mal a l'estomac, et it y a apparence que je n'y retournerai
de ma vie." 1 ) Van zulk een impressie blijft dit luchtig blijspelletje van
Regnard natuurlijk mijlen en mijlen verwijderd. Regnard begreep
den speler eenvoudig als een type, waarbij eenige comische situaties
waren te fantaseeren, waarmee hij kon laten lachen. Hij kende den
buitenkant van Molière en wist dien te exploiteeren.
Zijn best verzorgd stuk is Les Ménechmes ou les Jumeaux (1705)
naar Plautus. Hij heeft van de oude comedie hier inderdaad een fleurig,
echt Fransch spel gemaakt met een wat meer gecompliceerde intrige.
Hier is enkel frissche leutigheid met niet de minste moraliteit, niet
het minste idee, dat het huwelijk meer dan een willekeurig loterijspel zou zijn; het is genoegelijk om te lezen en waarschijnlijk ook
om te zien.
Iets meer oorspronkelijkheid en diepte zat in Dancourt (1661-1725).
Hij zette in vage schetsen aan, wat Lesage als vaster en krachtiger typen
zou schilderen. Hij stamde uit de Parijsche burgerij, uit den geleerden
Budaeus, studeerde rechten, trouwde een tooneelspeelster, werd
directeur van den troep, dien hij dertig jaar van stukken voorzag, stond
in aanzien bij Louis XIV; ook in zijn levensomstandigheden dus een
Molière in het klein. Hij werkte naar de kroniek van den dag; het publiek
had er plezier in en dat vond Dancourt voor zich zelf genoeg. Alleen
in zijn Chevalier a la mode naderde hij de haute comédie.
Er is een rijke bourgeoise, weduwe Patin, met een nichtje Lucile.
Zij zal trouwen met Migaud en Lucile met diens zoon. Doch er is iets
1) Collé, Journal, Paris 1868, III, p. 195.
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vreeselijks gebeurd : zij is met haar staatsiekoets op zij moeten gaan
voor die van een marquise. Dan toch maar liever een adellijk heer trouwen, dan heeft ze óók een naam. Chevalier de la Villefontaine, chevalier a
la mode en tevens d'industrie, is de aangewezen man. Er zijn aardige
comische conflicten in dat stuk. De chevalier exploiteert ook nog een
baronne en knoopt te gelijkertijd relaties met Lucile aan, die hij het
hoofd op hol brengt. Aan alle drie stuurt hij hetzelfde madrigal, de
drie dames snijden tegen elkaar op over hun minnaar en diens galante
verzen en als het er op aankomt, blijkt, dat ze alle drie hetzelfde product
laten zien. Lucile bekent haar relaties met een chevalier aan tante.
Deze, die niet vermoeden kan, dat dit haar chevalier is, moedigt die
hooge aspiraties van haar nichtje zeer aan. Als de baronne eindelijk
lont begint te ruiken, komt ze met haar degens bij Patin en wil absoluut
met haar duelleeren.
Patin: Ah! bons dieux! des épées, Madame! venez-vous ici pour
m'assassiner? Lisette: Vraiment, cela passe raillerie, Madame. La
baronne: Otez-vous de là, vous, m'a mie, que je ne vous donne sur les
oreilles. Et vous, Madame, choisissez de ces deux épées laquelle vous
voulez. Patin: Moi, madame, prendre une épée! Et pourquoi, s'il
vous plait? La Baronne: Pour me tuer, si vous pouvez. Patin: Moi!
je ne veux tuer personne. La baronne: Mais, je vous veux tuer, moi.
Patin: Eh bon Dieu! que vous ai-je fait pour vous donner de si méchantes intentions? La baronne : Ce que vous m'avez fait, Madame? Ce
que vous m'avez fait? Patin; Lisette, prenez garde à moi. Lisette: Oui,
madame. La baronne: Allons, allons, point tant de raisonnements, ma
bonne amie. Vous m'enlevez le chevalier, il est a moi, ce chevalier,
aussi bien que mon moulin, et c'est une grace que je vous fais de vouloir
bien voir a qui il demeurera etc. etc. En als Patin hulp en moord roept,
haar knechts laat aanrukken om de baronne het raam uit te gooien, dan
deze : Elle veut devenir femme de qualité, et elle n'oserait tirer l' épée !
Merci de ma vie! Je m'en vais chercher le chevalier, et s'il ne change
de sentiment, ce sera a moi qu'il aura affaire. Zulke dingen moeten
het wel gedaan hebben op het tooneel. In dezen dames zat onbetwistbaar meer pit dan in den joueur.
Alexis Piron (1689-1773) heeft een slechte reputatie, maar hij is
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niet zoo licentieus als hij den naam heeft. Hij kwam uit Dijon, het
gezaligde land van Bourgogne; hij voelde zich den ouden Galliër van
het ras van Villon, had weinig op met zijn eigen tijd, haatte Voltaire
en had een afkeer van de steeds meer opkomende Anglomanie. Hij
werkte op velerlei gebied, muntte uit door geestige zetten, epigrammen,
operas comiques, die Offenbach aankondigen, parodieën, doch hij
maakte ook soliede drama's en zelfs boetpsalmen. Uit deze veelzijdig
groeide zijn aardige comedie de Métromanie ou le Poète (1738) 1),-heid
een zeer apart ding, een luchtig spel vol vroolijkheid en geest, waarin
hij zich zelf als Damis, den idealen poëet, op het tooneel brengt. Hij
is vermakelijk en sympathiek, comiek zonder in het belachelijke te
vervallen, de fantastische droomer weg in de wolken met zijn muze,
terwijl hij het goede huwelijk, dat zijn oom hem opdringt, van de hand
slaat. Hij is tegelijkertijd de dichter in het algemeen, buiten alle maatschappelijken dwang. Tegenover dezen Damis stelt Piron den prutser
Francaleu, den amateur, den man van Nil volentibus arduum. die denkt
zonder fantasie met hard werken er ook wel te zullen komen.
Zoo heeft ook Gresset (1709-1777) maar één comedie, waarop zijn
roem als blijspeldichter rust, Le Méchant (1747). Het is een Tartuffe,
maar luchtiger, minder breed opgezet. Tegenover den man, die er zijn
vermaak in zoekt door laster en trouweloosheid het menschdom in de
beroerdigheid te brengen, staat Lisette, de kamenier, die de situatie
beheerscht en alles weer op orde brengt. Men kan dit de laatste classicistische comedie noemen. Doch laat in de 18de eeuw werkt b.v. Fabre
d' Eglantine (1755-1794) nog wel met Philintes en Alcestes. Hij stierf
onder de guillotine. Hij was een geestdriftig, eerzuchtig man uit de
Midi, die ook in de politiek van den dag zat, vol venijnigheid tegen
zijn concurrent in de comedie Collin d'Harleville. Voortbouwen aan
het werk van Molière kan hij niet. In zijn Philinte en Alceste komen
Rousseau- elementen.

Voltaire (Francois Marie Arouet, 1694-1778) schreef een lange reeks
tragedies en comedies, die thans volkomen dood zijn, al mag zijn Zaïre
1)
2)

Zie Lenient, La comédie au 18e siècle, I, p. 223 vlg.
Lenient, t.a.p., p. 358 vlg.
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dan misschien nu en dan op het Theatre Francais eenige historische
belangstelling wekken. Toch verdient zijn werk zeer zeker, dat we er
hier een oogenblik bij stilstaan; hij heeft iets nieuws gezocht. Hij begon
reeds in 1718 met een paar proefnemingen in den geest van Corneille,
daarna kunnen we zijn tooneelwerk in drie groepen verdeelen: 1°
stukken ontstaan onder den invloed van Shakespeare en andere Engelschen als Southerne, Rowe, Lillo, van 1730 tot 1743. 2° Terugkeer
tot de Grieken en de groote Fransche classicisten van 1743 tot 1761.
3° stukken, waarin hij bovenal propaganda maakt voor zijn wijsgeerige
en politieke ideeën, al komt die eigenlijk reeds in zijn geheele vroegere
werk ook voor, van zijn eerste tot zijn laatste stuk, 16 Maart 1778
opgevoerd, Irène, in den toon van Racine.
Men kent de beteekenis voor de Fransche litteratuur van zijn
verblijf in Engeland van 1726 tot 1729 en de daaruit voortgekomen
brieven over de Engelsche litteratuur en wijsbegeerte 1 ). Naar aanleiding
van deze nieuwe, geheel on-fransche litteratuur, die zich voor hem
opdeed, schrijft hij o.a.: „Vous savez que dans la tragedie du More

de Venise, Piece très touchante, un mari étrangle sa femme sur le
thé á tre et que, quand la pauvre femme est étrangl ée, el le s' écrie
qu'elle meurt très injustement. Vous n'ignorez pas que dans Hamlet
des Fossoyeurs creusent une fosse en buvant, en chantant des Vaudevilles,
et en faisant sur les têtes de morts qu'ils rencontrent, des plaisanteries
convenables a gens de leur métier; mais ce qui vous surprendra,
c'est qu'on a imité ces sottises. Sous le règne de Charles II, qui était
celui de la politesse et l'áge des Beaux-Arts, Otway, dans sa Venise
sauvée, introduit le sénateur Antonio et sa Courtisane Naki au milieu.
des horreurs de la Conspiration du Marquis de Bedemar. Le vieux
Sénateur Antonio fait auprès de sa courtisane toutes les lingeries d'un
vieux débauché impuissant et hors de bon sens. I1 contrefait le Taureau
et le Chien, it mord les jambes de sa Maîtresse qui lui donne des coups.
de pieds et des coups de fouet. On a retranché de la Pièce d' Otway
1) Zie mijn Roman, p. 138. Onder het vele dat over dit onderwerp geschreven is
o.a. ook C. Serrurier, Voltaire et Shakespeare (Neophilologus V, p. 205 vlg.) Over
Voltaire's verblijf in Engeland: J. Churton Collins, Voltaire, Montesquieu and
Rousseau in England, London, 1908.

VOLTAIRE OVER DE ENGELSCHE LITTERATUUR. 63
ces boufonneries faites pour la plus vile canaille; mais on a laissé
dans le Jules César de Shakespeare les plaisanteries des cordonniers et
des savetiers Romains introduits sur la scène avec Cassius et Brutus."
Na een paar fragmenten op zijn manier vertaald te hebben, gaat
hij door: „C'est dans ces morceaux détachés que les Tragiques Anglais
ont jusques ici excellé. Leurs pièces presque toutes barbares, dépourvues de biens éance, d'ordre et de vi aisemblance, ont des lueurs
étonnantes au milieu de cette nuit." De Cato van Addison alleen is voor
hem de ideale Engelsche tragedie; het is inderdaad zooals we spoedig
zullen zien de eenige tragedie, waarin het een Engelschman gelukt is
eenigermate het Fransche classicisme uit den grooten tijd na te maken.
Voltaire getuigt: „Le premier Anglais qui ait fait une Pièce raisonnable
et écrite d'un bout à l'autre avec élégance, c'est l'illustre Mr. Addison.
Son Caton d'Utique est un chef-d'oeuvre pour sa diction et pour la
beauté des vers. Le role de Caton est a mon gré fort au-dessus de
celui de Cornélie dans le Pompée de Corneille."
Voltaire is door de Engelsche theaterkunst, in het bijzonder die van
Shakespeare, ondanks al zijn tegenspartelen, gefascineerd; hij kan er
niet van loskomen de eerste jaren na zijn verblijf in Engeland, maar
zijn Fransche natuur, zijn classicistisch atavisme verzetten er zich tegen;
de ware, zuivere schoonheid kan hij er niet van waardeeren, veel minder
navolgen, hij de strakke, ietwat banale denker en redeneerder, die zich
den tijd niet geeft het leven te bekijken, die alle situaties abstract ziet
en zijn drama opzet naar zijn algemeene logica, door zijn eigen litteraire
en dramatische wetenschap zijn tragedies vermoordt. Hij heeft meer
historische ideeën dan levende visie en zijn verscheidenheid van onder
hij vaak kiest buiten de door de 17de-eeuwsche traditie-werpn,di
geheiligde sfeer der Ouden, in de middeleeuwen, in Amerika, China,
Arabië, in velerlei tijden en landen, heeft geen werkelijk intens leven
kunnen geven aan zijn dramatische handeling. Maar het blijft een feit
an beteekenis in de litteratuurgeschiedenis, dat Shakespeare hem de
koelheid en strakheid heeft doen voelen, die ongetwijfeld het Fransche
classicisme van Corneille en zijn kring kenmerkt, vooral bij navolging.
Hij heeft getracht zich eruit te werken, doch hij heeft het niet gekund.
Hoe zeer veel wat hem barbaarschheid leek in Shakespeare hem tot
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verzet prikkelde, hij heeft toch wel iets gevoeld van het belang van
Shakespeare's nationale onderwerpen, diens begrip van handeling en
dramatische beweging en dat heeft hem ertoe gebracht te trachten uit
zijn werk de galanterie te verbannen, zelfs zooveel modetijk de liefde,
heeft hem tot zijn verscheidenheid gebracht in de keuze van zijn stof,
tot streven naar handeling en vermijding van verhalen. Daarmee heeft
hij wel zijn invloed gehad op de verdere ontwikkeling van het drama
in Frankrijk en daarbuiten. Voltaire heeft het theater hartstochtelijk
liefgehad en zich zelf een groot dramaturg gevoeld en inderdaad eenige
vernieuwing gebracht, die anderen nieuwe wegen wees.
Na zijn terugkomst uit Engeland opent hij de rij zijner spelen met
Brutus (1730). Daaraan gaat vooraf een Discours sur la tragedie,
gericht aan Lord Bolingbroke, waaruit ik eenige merkwaardige uitspraken
moet signaleeren: „Un Poète Anglais est un homme libre qui asservit
sa langue a son genie : le Francais est un eselave de la rime, oblige
de faire quelquefois quatre vers, pour exprimer une pensee qu'un
Anglais peut rendre en une seule ligne. L' Angl ais dit tout ce qu'il
veut, le Francais ne dit que ce qu'il peut. L' un court dans une carrière
vaste, et l'autre marche avec des entraves dans un chemin glissant et
étroit." Wie zich zou willen ontdoen van den last, dien de groote
Corneille draagt, „serait regarde avec raison, non pas comme un genie
hardi qui s'ouvre une route nouvelle, mais comme un homme tres
foible qui ne peut pas se soutenir dans l'ancienne carrière." In Engeland
dragen de personen van de tragedie gewone namen. „Cela seul en France
eut pu faire tomber la Pièce."
En dan dit, waarin ik een paar woorden cursiveer: „Avec quel plaisir
n'ai -je point vu a Londres votre Tragedie du Jules Cesar, qui depuis
cent cinquante annees fait les delices de votre Nation! Je ne pretends
pas assurement approuver les irregularitez barbares dont elle est remplie.
I1 est seulement etonnant qu'il ne s'en trouve pas davantage dans un
Ouvrage compose dans un Siècle d' ignorance, par un homme qui
même ne savait pas le Latin et qui n'eut de Maitre que son genie; mais au
milieu de tant de fautes grossières, avec quel ravissement je voyois Brutus
encore un poignard teint du sang de Cesar a la main, assembler le Peuple
:Romain et lui parler ainsi du haut de la Tribune aux Harangues." Na

VOLTAIRE OVER HET ENGELSCHE TOONEEL. 65
eenige gedeelten uit die bekende toespraak in het Fransch geciteerd te
hebben, besluit hij: „Peut-être les Francais ne souffriroient pas que
1'on fit paroitre sur leur Théátre un Choeur composé d'Artisans et
de Plébéiens Romains; que le corps sanglant de César y fut exposé
aux yeux du Peuple et qu'on excitát ce Peuple a la vengeance du haut
de la Tribune aux Harangues; c'est à la Coutume, qui est la Reine de
ce Monde, a changer le gout des Nations."
En dan nog dit: „Toutes ces loix de ne point ensanglanter la Scène,
de ne point faire parler plus de trois Interlocuteurs etc. sont des loix
qui, ce me semble, pourroient avoir quelques exceptions parmi nous,
comme elles en ont eu chez les Grecs; it n'en est pas des règles de la
bienséance toujours un peu arbitraire, comme des règles fondamentales
du The tre qui sont les trois unitez Pour moi j'avoue que
ce n'a pas été sans quelque crainte que j'ai introduit sur la scène Francaise le s énat de Rome et robes rouges, allant aux Opinions." Men
ziet, dat men uit dit Discours den stand van het classicisme in Frankrijk
omstreeks 1730 voortreffelijk kan vaststellen: drang naar vrijheid, die
onderdrukt wordt door de vrees om geheiligde traditie te breken, door
de vrees voor het publiek, dat in zijn eenmaal gevestigden smaak niet
beleedigd wil worden.
De Brutus van Voltaire is niet ille Brutus uit de dagen van Julius
Caesar. Tarquinius Superbus de laatste koning van Rome is verjaagd
en gevlucht naar Porsenna, den vorst der Etruriërs. Junius Brutus,
de schoonzoon van Tarquinius, de stoere, onwrikbare Romeinsche
vrijheidsheld, is met Valerius Publicola consul van Rome onder het
nieuwe régime. Zijn zoon Titus, die mee de vijanden van Rome verslagen
heeft, doch ietwat beleedigd is in zijn eergevoel, wordt gefokt tot verrader
van de Romeinsche zaak. Zijn liefde voor de dochter van den verjaagden
koning Tarquinius geeft daartoe de noodige middelen aan de hand.
Zijn vader zelf, onwankelbaar in zijn liefde voor het vaderland en
zijn politiek, veroordeelt hem ter dood.
Het groote nieuwe, het „gedurfde" van dit stuk leert men reeds in
de tooneelaanwijzing voor de eerste acte: „Le Theatre représente
une partie de la Maison des Consuls sur le Mont Tarpeïen; le Temple
du Capitole se voit dans le fond. Les Sénateurs sont assemblés entre
PRINSEN, Het Drama,
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le Temple et la Maison, devant l'Autel de Mars, Brutus et Valérius
Publicola, Consuls, president a cette Assemblée, les Sénateurs sont
rangés en demi cercle. Des Licteurs avec leurs faisceaux sont debout
derrière les Sénateurs." Die heele volle scène al dadelijk bij het begin! 1
En dan die vele republikeinsche tirades. Maar overigens houdt hij:
zich angstvallig aan de tradities. Een slaaf brengt in de laatste acte allerlei
verraad tegen het consulaat aan den dag. Deze slaaf, die dus een aan
zienlijk aandeel in de handeling heeft, is wel op het tooneel. Dat is
een nieuwigheid, want hij is geen persoon van stand, is niet tooneelfáhig,
mag in de handeling stellig niet ingrijpen. Doch spreken laat Voltaire
hem niet. Brutus geeft hem de vrijheid:

)

--

Et toi, dont la naissance et l'aveugle destin
N'avoit fait qu'un Esclave et du faire un Romain,
Par qui le Sénat vit, par qui Rome est sauvée,
Recois la liberté que to m'as conservée,
Et, prenant désormais des sentiments plus grands,
Sois égal de mes Fils, et l'effroi des Tyrans.
Maar de kerel doet geen bek open, ook dan niet.
In Eriphile (1732), overigens geheel mislukt, kwam voor het eerst:
door Hamlet weer een geestverschijning op het tooneel te Parijs;
daarop volgde nog in hetzelfde jaar Zaïre, waarin het Othello- motief
verwerkt is en dat een enorm succes had.
Zaïre is een Fransch meisje, al jaren in de macht van Orosmane,,
den sultan van Jeruzalem. Ze beminnen elkaar. Fatime, een andere
Fransche gevangene, wijst er Zaïre wel eens op, dat ze blijkens het.
kruis, dat ze draagt, als Christin geboren is. Maar veel voelt Zaïre niet
voor dat Christendom. Zou ze een godsdienst volgen „que mon amant
abhorre" ? Nérestan, ook een Fransche gevangene, sprak haar wel eens:
over dat Christendom; onverschillig is ze er niet voor; doch de liefde
voor Orosmane heerscht over al haar overwegingen. Zaïre zal zijne,
eenige vrouw worden. Hij doet afstand van de „langueurs d'un Sérail".
Nérestan is op eerewoord naar Frankrijk geweest om losgeld te halen voor1) Zie Lanson, Voltaire, Paris 1906, p. 97.
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de gevangenen. Ze mogen allen aftrekken behalve Lusignan, prins uit
het bloed der koningen van Jerusalem, en dan Zaïre, die wat graag
blijft. Aan de huwelijksplechtigheid wordt gewerkt.
Het blijkt intusschen, dat Nérestan en Zaïre beiden kinderen van
Lusignan zijn. Deze is diep ongelukkig, dat Zaïre steeds in het Muzelmansche geloof heeft geleefd, doch zijn dochter is thans op zijn
aandrang zonder veel tegenspartelen bereid Christin te worden. Overigens is de familie ontdaan, dat Zaïre, de dochter van twintig Fransche
koningen, zal trouwen met een Mohammedaan. Ze moet in ieder
geval zich laten doopen, voor ze trouwt en dat belooft ze: Strijd
tusschen geloof en liefde.
Orosmane is in alle opzichten een nobel type, grootsch in zijn optreden
en zeer verliefd; hij merkt evenwel, dat er iets broeit in Zaïre en denkt
er eerst over streng op te treden :
Ce sexe dangereux qui vent tout asservir,
S'il règne dans l'Europe, ici doft obéir.
Hij gaat vermoeden, dat Nérestan er achter zit en draagt Corosmin,
die zijn wantrouwen voedt, op, een oog in het zeil te houden.
Zaïre kan maar niet doorgronden, waarom ze haar geliefde zou
moeten opgeven om het geloof!

Dieu pourroit-il hair un coeur si magnanime?
C énéreux, bienfaisant, juste, plein de vertus,
S'il était né chrétien que seroit-il de plus?
Intusschen speelt Corosmin zijn heer een briefje, aan Zaïre gericht,
in handen.
Cette Lettre, Seigneur,
Pourra vous éclaircir et calmer votre coeur.
Orosmane: Ah! lisons, ma main tremble et mon á .me étonnée
Prévoit que ce Billet contient ma destinée.
Lisons .... „Chère Zaïre, it est tems de nous voir.
Il est vers la Mosquée une secrette issue,
Oû vous pouvez sans bruit et sans être apercue

Corosmin:
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Tromper vos surveillans et remplir notre espoir:
Il faut vows hazarder, vous connoissez mon zêle ;
Je vows attends, je meurs, si vows n'êtes fidèle."
Eh bien, cher Corosmin, que dis -tu?
Corosmin : Moi, Seigneur?
Je suis épouvanté de ce comble d'horreur.
Inderdaad, dat briefje klinkt verdacht en Orosmane kan niet vermoeden, dat het hier een simpele doopplechtigheid geldt. Hij roept Zaïre
voor zich, beschuldigt haar in vage termen van ontrouw, doch zij zweert
hem haar onwankelbare liefde, zegt echter niets over haar doop, daardoor
ware de geheele tragedie in duigen gevallen. Als Nérestan en Zaïre op
de afgesproken plaats voor den doop bij elkaar komen, doorsteekt
Orosmane haar: C'est moi que to trahis: tombe a mes pieds, parjure!
Zaire (let wel: tombant dans la coulise) : Je me meurs, o mon Dieu
De zaak heldert zich natuurlijk op. Orosmane is radeloos. Hij geeft
,de vrijheid aan alle Christenen, waarmee hij wel sterk in den theoretischen
Christelijken geest handelt van de liefde voor vijanden; hij had met
het volste recht andersom kunnen handelen. Daarna steekt hij zichzelf
dood met denzelfden dolk.
Het thema is van Othello, zeker, en al die Fransche edelen, dat is
allemaal Richard III, maar de uitwerking werd toch meer een opgepronkte suikerbakkerstaart. We voelen voortdurend, dat we hier niet
te doen hebben met levende menschen. Het plicht -en- liefde -conflict
in combinatie met Shakespeare's jalousie-motief is een bedenksel, dat
met zekere gratie is gerealiseerd in marionetten, en ondanks alle pogingen
tot vernieuwing blijft het toch een Fransch classicistisch drama in de
manier van Racine minus de natuurlijke levende hartstocht, zooals
Brutus onder dezelfde omstandigheden zuiver Corneille is. Voltaire
kan zich niet losworstelen uit de traditie. Maar hij heeft gezocht naar
beweging, levendigheid, schittering en die charmeerden het publiek
Hij gaf zich alle moeite om dat te behagen. In Mei 1732 schreef hij aan
zijn vriend Formont: „Tout le monde me reproche ici que je ne mets
point d'amour dans mes pièces. Its en auront cette fois-ci, je vous
jure, et ce ne sera point de la plaisanterie. Je veux qu'il n'y ait rien de
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si turc, de si chrétien, de si amoureux, de si tendre, de si furieux que ce
que je versifie a present pour leur plaire. Ou je suis fort trompé, ou
se sera la pièce la plus singulière que nous ayons au théátre. Les noms

de Montmorency, de saint Louis, de Saladin, de Jésus, et de Mahomet
s'y trouveront. On y parlera de la Seine et du Jourdain, de Paris et de
Jérusalem. On aimera, on baptisera, on tuera, etje vous enverrai l'esquisse
dès qu'elle sera broché." En in een lateren brief aan denzelfden : „J'ai
enfin tache de peindre ce que j'avais depuis si longtemps dans la tête,
les moeurs turques opposés aux moeurs chrétiennes, et de joindre,
dans un même tableau, ce que notre religion peut avoir de plus imposant,
et même de plus tendre, avec ce que l'amour a de plus touchant et de
plus furieux 1 ) Welk een illusies!
In verband met de klassieke traditie blijft natuurlijk vooral het
bezwaar, dat Zaïre niets kwaad deed. Zij valt doodonschuldig. Zij valt
als een beklagenswaardig slachtoffer van het fanatisme van haar verwanten, ten minste van wat in de oogen van Voltaire niet anders dan
fanatisme zijn kon. Dit onschuldig sneuvelen komt sedert Zaïre meer
voor bij Voltaire, de dood wordt een accident in het leven. Ook dit
kan men bij hem een nieuw element noemen. Maar om dit nieuwe
behoeft men zijn werk nog niet naast dat van Diderot, Beaumarchais
en Mercier te zetten zooals Brunetière doet 2 ).
Hij had succes met zijn Zaïre, het schoonste succes, dat hij ooit
bereikte en hij was er kinderlijk over verheugd; hij schreef aan een
anderen vriend: „Jamais pièce ne fut si bien joué que Zaïre a la quatrième représentation. Je vous souhaitais bien là : vous auriez vu que le
public ne hait pas votre ami. Je parus dans une loge, et tout le parterre
me battit des mains. Je rougissais, je me cachais, mais je serais un fripon
si je ne vous avouais pas que j'étais sensiblement touché. Il est doux
de n' être pas honni dans son pays."
In 1736 werd Zaïre al in het Engelsch vertaald door Aaron Hill 3
).

1) Aangehaald bij Brunetière, Epoques, p. 263. Zie ook aldaar wat er in Zaïre
van Voltaire's eigen leven en tijd zit.
2) Epoques, p. 281. D. Mornet, La pensée francaise au XVIIIe siècle, Paris 1926,
is volmaakt afwijzend voor heel het theatre van Voltaire: Il n'a rien écrit que de plats
et froids exercices de college" (p. 8).
3) Allardice Nicoll, A history of early eighteenth century drama, Cambridge, 1925,
p. 72.
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F. Duym bij ons had op het Fransche stuk heel wat aan te merken,
werkte het op zijn manier om en maakte het toen natuurlijk nog slechter;
maar Lessing in zijn scherpe aanvallen op het Fransche classicisme,
in het bijzonder op Voltaire en weer in het bijzonder op Zaïre, had plezier
in die Hollandsche critiek en maakte er met genoegen gewag van in
zijn Hamburgische Dramaturgie 1 ). Zoo kregen we tenminste ook nog
eens een kans om met onze drama's in de 18de eeuw in de wereldlitteratuur genoemd te worden. Van 1743 tot 1800 kwamen er in Italië 24
vertalingen en herdrukken 2 ). En onze Kinker heeft Zaïre geparodieerd.
Mérope (1743) is met Zaïre Voltaire's meesterstuk, de laatste in zijn
soort mooie classicistische tragedie, zonder galanterie, zonder romantiek,
zonder liefde tusschen man en vrouw; toch had zij haar triomfen in Parijs
en Europa. De pogingen tot Shakespeare- imitatie zijn thans verdwenen.
Het is de tragedie der moederliefde en van het wettig vorstelijk gezag.
Polifante wil, nadat hij den koning van Mess ène, stammend uit
Hercules, en twee zijner zonen heeft gedood in den burgeroorlog,
zich zelf tot de koninklijke macht verheffen:
Uri soldat tel que moi, peut justement prétendre
A gouverner l'Etat, quand it 1'a scu défendre.
Le premier qui fut Roi, fut un soldat heureux:
Qui sert bien son pays, n'a pas besoin d'ayeux.
Om aan dit verlangen kracht bij te zetten, wil hij de koningin-weduwe
Mérope trouwen. Deze heeft nog een derden zoon, die niet omgekomen
is, doch rondzwerft met den ouden Narbas; deze Egiste is dus de wettige
troonopvolger, als hij verschijnt. Er wordt een jongen bij Mérope
gebracht, die een anderen jongen vermoord heeft; deze vermoorde
zou Egiste zijn. Mérope en die onbekende jongen voelen vaag eenige
verwantschap. Polifante, die nu de baan schoon rekent, laat verkondigen,
dat Egiste vermoord is en laat zich zelf als koning uitroepen. Nogmaals
vraagt hij de hand van Mérope, vergeefs. Hij wil over den moordenaar
1) Lessing Hamb. Dram. 16de stuk 23 Juni 1767. Worp, Drama en Tooneel, II,
p. 142.
2) Luigi Ferrari, Le traduzioni italiane del Teatro tragico Francese nei secoli
XVIIo e XVIIIo, Paris, 1925, p. 264 vlg.
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rechtspreken, doch Mérope zelf wil zich op den jongeling wreken.
Als ze daartoe overgaat, komt Narbas meedeelen, dat de gewaande
moordenaar Egiste zelf is. Mérope heeft dus haar zoon terug; doch
Polifante eischt hem natuurlijk direct op, dringt nogmaals op het huwelij k aan. Egiste treedt fier en met vorstelijke waardigheid tegen Polifante
op. Deze zet hem gevangen en verlangt, dat hij hem hulde zal brengen.
Polifante: Retirez-vous, et toi, dont l'aveugle jeunesse

Egiste :

Inspire une pitié qu'on doit a la foiblesse ;
Ton roi veut bien encor, pour la dernière fois,
Permettre a tes destins de changer a ton choix.
Le present, l'avenir et jusqu'a ta naissance,
Tout ton être, en un mot, est dans ma dépendance.
Je puis, au plus haut rang, d'un seul mot t'élever;
Te laisser dans les fers, te perdre, ou te sauver - - Tu me vois desarmé; comment puis -je répondre?
Tes discours, je l'avoue, ont de quoi me confondre;
Mais rens-moi seulement ce glaive que tu crams;
Ce fer que ta prudence écarte de mes mains.
Je répondrai pour lors, et tu pourras connaitre,
Qui de nous deux, perfide, est l'esclave ou le maitre;
Si c'est a Polifante a régler mes destins;
Et si le fils des Rois punit les assassins.

Om haar kind te redden stemt Mérope ten slotte in het huwelijk
toe, doch bij de plechtigheid slaat Egiste met een offerbijl den usurpateur Polifante den kop in. Dit heeft natuurlijk niet op het tooneel
plaats; het wordt, zooals gebruikelijk is, verteld. Doch het lijk komt
toch „couvert d'une robe sanglante" op het tooneel in de laatste scène,
als Mérope en Egiste in hun gezag hersteld worden en de koningin
een rede houdt tot de onderdanen, die misschien nog weer even aan
Shakespeare's Brutus herinneren moet:
Guerriers, Prêtres, Amis, Citoyens de Messène,
Au nom des Dieux vengeurs, peuples, écoutez-moi etc.
De stof was al meermalen in Italië en Frankrijk voor en tragedie
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gebruikt; Scipione Maffei o.a. was er mee toegejuicht in 1713. De
Mérope van Maffei behoort tot het beste wat het Italiaansche classicisme
onder invloed van Corneille en Racine en met terugkeer tot de Grieken,
had voortgebracht 1 ). Voltaire volgde aanvankelijk deze Italiaansche
Mérope, maar wijkt er ten slotte toch wel merkbaarvan af. DeItaliaansche
Polifante is feller en krachtiger geteekend, de onrust van Mérope is
dieper en gevoeliger. Voltaire heeft zijn stuk ingeleid met een vriendelijk,
eerbiedig en vleiend schrijven aan Maffei, waarin hij o.a. ook weer wijst
op merkwaardige punten van verschil in opvatting bij het behandelen
van tragedie-stof voor het tooneel in beide landen: „Nos usages, qui
probablement permettent tant de choses que les vótres n'admettent
point, nous empêcheroient de représenter le Tyran de Mérope, l'assassin

de son époux et de ses fils, feignant d'avoir, après quinze ans, de l'amour
pour cette Reine, et méme je n'oserais pas faire dire par Mérope au
Tyran: „Pourquoi donc ne m'avez-vous pas parlé d'amour auparavant,
dans le tems que la fleur de la jeunesse ornait encore mon visage

?"

Ces

entretiens sont naturels, mais notre parterre quelquefois si indulgent,
et d'autres fois si délicat, pourroit les trouver trop familiers et voir même
de la coquetterie oiu it n'y aau fond que de la raison. Notre Theatre
Francais ne souffriroit pas non plus que Mérope fit lier son fils sur la
scène a une colonne, ni qu'elle courut sur lui deux fois, le javelot et la
haste à la main, ni que le jeune homme s'enfuit deux fois devant elle
en demandant la vie à son Tyran." We leeren hier tevens eenige typische
elementen uit het stuk van Maffei kennen.
Toen Maffei met eenige vrijmoedigheid zijn opinie over de Fransche
Mérope had geuit, schreef een zekere De la Lindelle, dat Voltaire
zich tegenover den Italiaan te veel vernederd had, hem te veel had
geprezen. Edelmoedig heeft Voltaire dezen De la Lindelle weer weerlegd.
Doch Lessing reeds wijst er op, dat Voltaire zelf De la Lindelle is 2 ).
Na 1743 heeft Voltaire zelf aan den verderen ondergang der reguliere
tragedie meegewerkt bij zijn vergeefsche pogingen om het werk van
1) Zie Tonelli, Il teatro italiano, Milano, 1924, P. 342 vlg.; Concari, Storia letteraria
d'Italia, Il sette cento, p. 287 vlg. De inhoud van Maffei's Mérope o.a. bij Lessing
Hamb. Dram. 37ste stuk, 4 Sept. 1767.
2) Lessing heeft Mérope rijkelijk geëxploiteerd in zijn aanvallen tegen de Fransche
tragedie. Zie Hamb. Dram. stuk 36-50, van 1 Sept. tot 20 Oct. 1767.
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Racine te verjongen en te vernieuwen. De nieuwe stroomingen schoven
de vergane glorie van het klassieke drama steeds meer op zij. Marmontel,
Saurin, La Harpe, Du Belloy waren Voltaires machtelooze discipelen
of voortzetters; zij leverden steeds meer theater als consumptie-artikel 1 ).
Onder den invloed van de hernieuwde studie der Oudheid bij Caylus,
Barthélemy, Winckelmann krijgt men ook in Frankrijk een streven
naar couleur locale, naar een uitbeelden van het werkelijke klassieke
leven, maar Frankrijk bereikt binnen de grenzen der 18de eeuw
niet die nieuwe klassieke bezieling, die we bij Goethe en Schiller, ik
zou zeggen in het bijzonder bij Schiller in zijn Wallenstein zullen aan
Frankrijk hadden de opera's van Gluck daarbij hun invloed.-trefn.I
Idyllisch is dat alles nog in de rustige jaren van Lodewijk XIV, als men
nog gelooft aan de komst van de heerschappij van Deugd en Natuur.
Zoo in Oedipe chez Admète (1774) van Ducis, den man der slappe
en halfslachtige Shakespeare-adpaties. Joseph Chénier (1764-1811)
was de po ète tragique van de revolutie; hij vond het Engelsche theater
dégoutant. Zijn Charles IX (1789) is een lange aaneenschakeling van
toespraken in den laat - achttiende- eeuwsche geest:
Dans le moindre mortel si vous voyez un frère,
A ses yeux égarés presentez la lumière;

Mais ne vous placez pas entre le ciel et lui:
Ce ciel n'a pas besoin de votre faible appui,
La vertu des humains n'est point dans leur croyance:
Elle est dans la justice et dans la bienfaisance.

Chenier laat zich toejuichen in de lange tirades van De Coligny tot
den koning :
Le besoin de commerce enfantera la paix;
Et cent peuples rivaux de gloire et d'industrie,
Unis et rapprochés, n'auront qu'une patrie,
Le plaisir, instruisant par la voix des beaux arts,
Embellira la vie au sein de nos remparts.
Ah! de cet heureux jour, qui ne luit pas encore,
1) Daarover o.a. Louis Bertrand, La fin du classicisme et le retour a l'antique,
Paris, 1897, p. 115 vlg.
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CHARLES IX.
Du Tibre a la Tamise on entrevoit l'aurore,
L'art de multiplier, d'éterniser l'esprit,
D'offrir a tous les yeux tout ce qui fut écrit,
Renouvelle le monde, et dans l' Europe enti ère
Déjà de tous cotes disperse la lumière.
L'audace enfin succède a la timidité.
Le désir de connaitre a la crédulité;
Ce qui fut décidé maintenant s'examine;
Et vers nous pas a pas la raison s'achemine
La voix des préjugés se fait moins écouter;
L' esprit humain s' éclaire ; it commence a douter:
C'est aux siècles futurs de consommer l'ouvrage.
Quelque jour nos Francais, si grands par le courage,
Excempts du fanatisme et des dissensions,
Pourront servir en tout d'exemple aux nations.

Men bedenke wel, dat Coligny spreekt in 1572! Chénier heeft wel
eens een enkel, men zou bijna zeggen aangrijpend theadraal moment,
zoo b.v. als de koning zich aansluit bij de plannen van De Guise en
de koningin-moeder, met het daaronder mysterieus slaan der klok en
dat kruisen van de degens.
Ne craignez rien, mon áme est décidée.
Puisque le ciel vengeur ordonne leur trépas,
Puisqu' au fond de l'abime it entraine leurs pas,
Puisqu'il faut opposer le parjure au parjure,
Puisqu'il s'agit enfin de la commune injure,
Du salut de mon peuple et de ma su^reté,
Je ne balance plus; le sort en est jeté :
(La cloche sonne trois Jois,lentement).
Versez le sang, frappez. Ciel! qu' entends-j e ? Ah! Madame.
Le duc : Reine, c'est a vos soins de raffermir son á ,me ;
Pour nous, le glaive en main, nous jurons a genoux
De venger Dieu, l' état, le roi, l' église, et nous.
Roi, chassez maintenant ces stériles alarmes.
Exhortez-nous, pontife, et bénissez nos armes
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(La cloche sonne trois fois, lentement. Le
duc de Guise et tous les autres courtesans mettent un genou en
terre, en croisant leurs épées. Its restent dans cette position pendant
le discours du cardinal de Lorraine.)

De kardinaal spreekt zijn zegen uit over het plan van den moord,
dat in vervulling gaat.
De l'immortelle église humble et docile enfant,
Et créé par ses mains prêtre du Dieu vivant,
Je puis interpreter les volontées sacrées - - I1 est temps de remplir ses décrets éternels ;
Couvrez-vous saintement du sang des criminels :
Si dans ce grand projet quelqu'un de vous expire,
Dieu promet a son front les palmes du martyre.
En dan weer: (Le tocsin sonne depuis ce moment jusqu'au commencement
du cinquième acte).
Daar zit wel iets nieuws in tegenover Voltaire, maar als geheel is
ook dit werk allerminst van blijvende waarde gebleken.
De antiquiseerende geest openbaart zich in die laatste jaren in aansluiting bij het werk van den schilder David, die zoo voortreffelijk
deze periode in de kunst vertegenwoordigt, o.a. bij Lemercier met zijn
Agamemnon (1797) en bij Luce de Lancival met zijn Hector (1809) 1 ).
Doch dit alles kan niet verhinderen, dat de classicistische tragedie onverbiddelijk naar haar vollediger ondergang neigt in de Hernani-bataille.
Zij wordt historie, zooals Vondel, Hooft en Breero voor ons;
doch ook zij blijft in Corneille, Molière en Racine een kostbaar
levend erfstuk voor Frankrijk en heel de wereld. Rachel 2 ) komt en zij
het eerst doet deze kunst uit het verleden op het tooneel herleven, waar
zij zich tot op dezen dag in haar volle glorie handhaaft.
1) Zie Bertrand, t.a.p. p. 340 vlg.
2) Zie Maurice Souriau, Histoire du Romantisme en France, Paris 1927, II, p.
220 vlg.

III.
DE VERSPREIDING VAN HET FRANSCHE CLASSICISME
OVER WEST- EUROPA.

Het gezag en de schittering, die van Louis XIV uitgingen, heeft
de beteekenis van de Fransche cultuur, van de Fransche taal als hoftaal,
als taal van de hoogere kringen in de meeste landen van West-Europa
zeer doen toenemen. De groote Fransche kunst der 17de eeuw zien
we dan ook direct zich verspreiden over de beschaafde wereld door
tooneelopvoeringen in het Fransch door Fransche troepen in de hofwereld vooral. Daar sluiten zich onmiddellijk vertalingen bij aan, die
meestal gespeeld werden en dan komt de navolging, gaat het Fransche
classicisme op heel de kunst van West-Europa inwerken.
Ik bepaal mij eerst tot opvoering van stukken in het Fransch en vertalingen. Daarover is een massa stof verzameld en ik mag en wil er niet
aan denken dat alles hier te verwerken tot iets wat toch slechts een
vervelende opsomming worden kan. Ik geef een paar feiten en data
voor ieder land en verwijs naar de voornaamste studies en overzichten,
waar men zich verder eventueel naar behoefte orienteeren kan.
In Engeland onder Karel I, getrouwd met een Fransche prinses,
die de Fransche cultuur in Engeland bevorderde, speelden in 1629 te
Londen Fransche tooneelisten, die in dat jaar misschien de Mélite
van Corneille opvoerden. 1 ) Een Engelsche vertaling van den Cid werd
reeds in 1637, het jaar zelf, waarin hij in Frankrijk ging, in Engeland
gedrukt en „acted before their Majesties at Court and on the Cockpitt
1) Zie Dorothea Canfield, Corneille and Racine in England, New York 1904,
p. 2 en 3. Zie ook Louis Charlaune, L'influence francaise en Angleterre, Paris 1906.
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Stage in Drury-lane by the Servants to both their Majesties 1 ). Rutter,
de vertaler, verstond den tekst behoorlijk, maar miste den aanleg om de
schoone Fransche verzen in zijn blank verse tot hun recht te doen komen.
Toch zag Pepys nog in 1662 deze vertaling in Londen opvoeren.
Onder de republiek werd Polyeucte (1655) en Horace (1656) vertaald
en na de Restoratie het hof had er in Frankrijk den smaak van
gekregen volgde de groote stroom van overzettingen. 2 ) In 1675 en '77
kwamen Andromaque en Bérénice van Racine. Na den dood van Karel II
komt er een vertraging in den stroom, maar met Queen Ann begint
een nieuwe reeks; dan pas komt Racine voor goed aan de orde." 3
Molière is aanvankelijk meer omgewerkt en geadapteerd, dan rechtstreeks volledig vertaald. Wat voor vertolking moest doorgaan, is altijd
een omwerking „in order to its more plausible appearance on the
English Stage" 4 ). Zoo gaat het ook met latere Molière-vertalingen van
Dryden en Otway. Soms combineerde men twee stukken, omdat het
Engelsche tooneel meer handeling eischte. John Lacy b.v. knoopt den
Médecin malgré lui aan L'amour médecin vast en voegt er nog een
en ander van zich zelf bij. 5
In Holland had het Fransche tooneel in de 17de en 18de eeuw zijn
groote successen. Gustave van Roosbroeck vond o.a. voor de Racinevertalingen tot 1810: 82 in Holland, 47 in Italië, 28 in Duitschland,
21 in Engeland, 7 in Spanje. 6 ) Reeds in 1605 schijnt hier een Fransche
troep gespeeld te hebben in Den Haag, in de volgende jaren ook wel
in Amsterdam en in kleinere plaatsen. Enkele maanden na de première
te Parijs, in Februari 1638 werd de Cid hier aan het hof bij een huwelijksfeest opgevoerd door „la troupe des comédiens du Prince" 7 ). De
Oranjes hebben de groote verdienste hier steeds gezorgd te hebben
)

)

1) Canfield, t.a.p. p. 5.
2) Canfield, t.a.p. p. 29.
3)

Canfield, p. 129 vlg.

4) Men zie o.a. de Tartuffe-vertaling, die in 1672 als The Freneh Puritan in Londen
verscheen. Zie Dudley H. Miles, The influence of Molière on the Restoration-comedy,
New York, 1910, p. 85 vlg.
5) Miles, t.a.p. p. 89.
6) Modern Philology, 1924, p. 222.
7) Zie: J. Fransen, Les Comédiens francais en Hollande au XVIIe et XVIIIe
siècle, Paris 1925, p. 70. Uit dit boek kan men de beteekenis van het Fransche tooneel
hier uitstekend leeren kennen.
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voor Fransche tooneelgezelschappen, in Den Haag vooral, hoezeer zij
daarbij soms door de kerkeraden werden tegengewerkt. De Oranjes
hielden van de Fransche kunst; het Fransch was natuurlijk de omgangstaal in beschaafde kringen; Huygens, Vondel, Hooft en Bredero schreven Fransche verzen. De Oranjes begrepen vooral, dat Den Haag als
diplomatiek centrum een Fransch tooneel niet missen kon.
De Cid werd in 1641 door Johan van Heemskerck vertaald; de
vertaling van Horace is wel eens op naam van den raadpensionaris
Jan de Witt gesteld 1 ) Racine's Iphigénie kwam in 1677, de Andromaque
in '78 door Lod. Meyer 2 ). Michiel de Swaen gaf in 1794 van den Cid
een Nederlandsche vertaling in Frankrijk zelf, te Duinkerken.
De eerste Molière - vertaling is van Focquenbroch. De verwarde
jalousie (Le cocu imaginaire) van 1663. 3 ) Volgens de opgave van het
tijdschrift Le Molièriste is Molière in Holland het meest vertaald.
Van 1670 tot 1869 verschenen 124 Hollandsche vertalingen, waarbij

twee in het Friesch.
Ook de Italiaansche vertalers gaven het Fransche classicistische
drama „accomodata per le scene alla maniera italiana". Ze maken van
vijf drie bedrijven, van de verzen proza en voegen toe, waar ze dit
noodig achten om de handeling levendiger te maken, kortom ze springen
er mee om naar welgevallen. Eerst in het tweede kwart der 18de eeuw
ontstaan litterair goede vertalingen in Italië. De eerste gedrukte vertaling van den Cid is van 1647, doch er bestaat er een in handschrift van
1642 Voor het einde der 17de eeuw verschenen nog vijf andere Cidoverzettingen, onder andere titels als Amore e Honore, L'amante
inimica. Racine is alleen door Bérénice voor 1700 vertegenwoordigd. 4
Molière viel in Italië zeer in den smaak 5 ). De centra voor druk en

)

1) J. Bauwens, La tragedie francaise et le theatre hollandais au XVIIe siècle.
le partie L'influence, de Corneille, Amsterdam 1921 (niet verder verschenen), p. 57
en 88. Zie verder Worp, Drama en tooneel II, p. 304.
2) Zie verder Worp t. a. p. II p. 125 en 320.
3) J. te Winkel Ontwikkelingsgang V 2 p. 278. Zie voor de verdere vertalingen
Worp, t. a. p. II, p. 122 en 317 en H. E. H. van Loon de Nederlandsche vertalingen
naar Molière uit de 17de eeuw, Den Haag, 1911. p. 22 vlg.
4) Luigi Ferrari, Le traduzioni italiane del Teatro tragico Francese nei secoli
XVIIo e XVIIIo, Paris 1928.
5) Zie Pietro Toldo, L'oeuvre de Molière et sa fortune en Italie, Turin 1900.
,
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opvoeringen, ook van de stukken in het Fransch, waren Bologna en
Rome, ook wel Modena.
Duitschland miste in de 17de eeuw volkomen een eigen leven in de
dramatische litteratuur. Het ondergaat allerlei invloeden en brengt die
plomp en onbeholpen tot uiting. Met Gryphius was de Hollandsche
invloed van Vondel gekomen. 1 ) Ook het Fransche classicisme drong
in Duitschland door. Er is in handschrift een vertaling van den Cid
van 1641 2) ; de vertaler hoopte de „Hartherzigkeit seiner Geliebten" met
de smart van Rodrigo te vermurwen Hij probeerde de Corneillaansche versmaat te volgen, maar dat zat hem niet glad. Ook de vertaler van
de eerste gedrukte Cid-overzetting (1650) voelde wel voor welke moeilijkheden hij stond; hij zegt in zijn voorrede: „Die Worte des Cornelius
sind kurtz aber sehr sinnreich and ist ein Zweifel, dass es ein Deutscher,
die Reyhmen ungemartet, so kurtz geben kónne. Ich gebe nur den Schatten davon, das rechte Bild mag an dem Franzósischen gesehen werden."
Hoor aan een paar regels, hoe der Cornelius in het Duitsch van 1650
wel klonk:
Es geht mir mitten durch das Hertz
0, Post von unverhofft' and tódlichen Geschichten!
Ich armer Rdcher ich diss Ungluck zu schlichten.

Ach grosser Schmertz! Ja unverdienter Schmertz!
Ich stek' als wie ein Stock. Mein Sinn ist gantz verschlagen,
Er weicht vor seinen Plagen;
Ich sake nun mein Lieben bald belohnt.
O Gott, was soll ich wehnen!
Wer ist gehohnt? Mein Vater ist gehohnt!
Wer hats gethan? Der Vater von Chimenen.
De Cid is al vroeg in het Fransch in Duitschland gespeeld.
In 1666 verscheen Cinna, in' 69 Polyeucte. De laatste van Christophorus
1) R. A. Kollewijn, Ueber den Einflusz des Hollndischen Drama's auf Andreas
Gryphius, Amersfoort (1880); W. Flemming, Vondels Einflusz auf die Trauerspiele
des Gryphius (Neophilologus XIV, 107 en 184). Zie ook: J. E. Gillet. De Nederl.
Letterk. in D. in de 17de eeuw. (Tijdschrift My Letterk., XXXIII, p. 1 vlgg.)
2) Rudolf Raab. Pierre Corneille in deutschen Uebersetzungen and auf der deutschen Bühne bis Lessing, Heidelberg, 1910.
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Kormart, die ook Lucifer, Palamedes, David in Ballingschap en
Maria Stuart overzette. ') Ook Kormart wist, dat hij zijn publiek
niet met een bloote vertaling van den Franschen tekst, zoo arm aan
handeling kon voldoen. Van de verhalen bij Corneille maakte hij
handeling op het tooneel; hij liet heel behoorlijk eenige Christenen op
het tooneel steenigen, aan de spies steken en verbranden. Zie hier eenige
van zijn tooneel, aanwijzingen:
„Die Holle thut sich unter Donner, Blitz and Paukenslagen auf;
die Ewigkeit erscheint als Engel mit Violinbegleitung Es
wird gantz traurig and sanffte musicirt and wenn die Music aus and
alles eingeschlaffen, kommen die schwartzen G eister mit brennenden
Fackeln and bey rührender Trommel aus der Luftt auffgetreten, blasen
-den Felix im Ohr, and greifen ihm in die Haare, biss des Polyeucti
weisser Geist mit seinem abgehauenen Kopffe in d' Hand and
entblö sten blutigen Störtzel aufftritt, als dann verschwinden sie,
and Polyeuctus hat gepen den Felix seine Actiones, als redete er mit
ihm, wobey man recht sich siehet den blutigen Hals regen, wenn Felix

erwacht verschwindet er." 2 ) Wat zou Corneille van zulk een vertaling
wel gezegd hebben! En ze had succes; tusschen 1669 en 1750 beleefde
ze vijf drukken. Ook de executie van Maria Stuart bracht Kormart,
tegen de aanwijzing van Vondel, op het tooneel. Wij denken hier onwil lekeurig aan de vertooningen, die Jan Vos aan sommige van Vondels
stukken toevoegde. Inderdaad op deze neigingen naar bloederige en
fantastische vertooningen bij het grove Duitsche publiek heeft onze
_Jan Vos invloed gehad. Hij paste geheel in de gezwollen bombastische
gruwelstukken, die in dezen tijd in Duitschland zoo geliefd waren en
met den naam Haupt- and Staatsaktionen worden aangeduid. Jan Vos'
Aran en Titus werd in 1661 omgewerkt vertaald door Hieronymus
Thomae. 3)
1) W. Johannes, Christophorus Kormart als Uebersetzer fr. and boll. Dramen,
.Berlin 1892.
2) Johannes, t. a. p. 20 vig. Aldaar een uitvoerige vergelijking tusschen Polyeucte en de vertaling.
3) Worp, t. a. p. II, p. 52. Max Wagner, Hollands Geisterdramen and ihre Beziehungen zu den übrigen Ländern, 1913. W. Creizenach, Die Tragödien des Hollanders
Jan Vos auf der deutschen Bühne (Berichte der philol.-histor. Classe der Kgl. Sachs.
Gesellschaft der Wissenschaften, 1886, p. 93 vlg.)
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Rodogune en nog andere stukken van Corneille waren reeds vóór
1700 vertaald of omgewerkt in het Duitsch. De Menteur schijnt eerst
in 1762 te zijn overgezet, maar in 1729 werd hij reeds te München in
het Fransch opgevoerd. 1 )
D. G. Morhof, Unterricht von der deutschen Sprache and Poesie
(1682) heeft de theorie van het Fransche classicistische drama in Duitschland ingevoerd; naar zijn voorschriften zijn in de 18de eeuw vele
waardelooze tragedies gemaakt.
De belangstelling voor Racine komt in Duitschland laat in de 17de
eeuw. Voor het groote publiek had hij evenmin als Corneille aantrekkelijkheid, tenzij omgewerkt en ontadeld op Kormart's manier. Voor de
hoogere kringen werd Racine in het Fransch gespeeld. Frederik II
van Pruisen (de oude Frits) heeft als kroonprins meermalen rollen in
Fransche Racine- opvoeringen op zich genomen.
De eerste belangstelling voor het opvoeren van Racine in het Duitsch,
gaat uit van het Brunswijksche hof omstreeks 1700. Bressard, die daar
niet onverdienstelijk de tooneelzaken behartigde, vertaalde reeds in
1691 de Athalie. Dit is de eerste Racine-vertaling in Duitschland. 2 )
De Fransche comedie, van Molière vooral, werd in Duitschland
direct goed ontvangen. In 1670 verscheen Schaubi hne Englischer and
Französischer Comödianten te Frankfort. In deel I drie stukken van
Molière: Amor als Arzt, Die Köstliche Lächerlichkeit (dwaze vertaling van Les Précieuses ridicules), Der Hanrey in der Einbildung
(Le Cocu imaginaire). In deel III Der Geitzige, Georg Dandin oder
der verwirrte Ehemann 3 ). Alle vijf zeer geschikt ook voor een minder
ontwikkeld publiek. In 1694 verscheen een tweede collectie vertalingen,
waarvan de titel hier voor me ligt in 30 regels schrift. Men leze die
voor de curiositeit 4 ), en men voelt dan direct in welk een milieu de
vlotte, fleurige Molière te recht kwam. Over het algemeen waren de
1) Rudolf Raab, t.a.p. p. 166.
2) H. Uehlin, Geschichte der Racine-Uebersetzungen in der Vor-klassischen
deutschen Litteratur, Heidelberg, 1903.
3) August Ehrhard, Les Comédies de Molière en Allemagne, Paris, 1888; Arthur
Eloesser, Die älteste Ubersetzung Molièrscher Lustspiele, Berlin 1893. Voor Duitsche
vertalingen in het algemeen: Walter Franzel, Geschichte des Uebersetzens im 18 Jahrhundert, Lzg. 1914.
4) Bij Ehrhard, t. a. p., p. 84.
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vertalingen slecht 1 ), maar Molière dringt zich zoo langzamerhand toch
op het tooneel naast de Haupt- and Staatsaktionen en de Hans-Wurstiaden van eigen makelij.
Kopenhagen is met het Fransche classicistische drama bekend
geraakt door Fransche troepen, die er kwamen spelen, reeds in 1669
aan het hof van Frederik III. De Deensche gezant in Parijs zorgde
voor aanvoer van spelers. In het begin der 18de eeuw propageert Holberg
sterk Molière in Deensche vertaling. Soms probeerde hij het met een
stuk van Racine. In 1722 ging de Avare. In 1681 speelde een Hollandsche:
troep reeds in Stockholm de vertaling van Horace. 2 ) In het koninklijke
kasteel van Drottningholm bij Stockholm is het Royal Theater, zooals
het in 1764 gebouwd werd, volmaakt intact met al zijn reeds zeer moderne
machinerieën bewaard. Daar werden de Fransche stukken voor het
hof gespeeld. Ook in Polen had Molière's werk bijzonder succes
en werd meermalen vertoond 3 ). En in 1671 werd George Dandin
al in het Sloveensch vertaald 4 ). In 1722 verscheen de Avare in het Hon-

gaarsch. 5
Het economisch en politiek verval in Spanje had in de 18de eeuw
een diepe geestelijke inzinking vooral ook in de letterkundige kunst
ten gevolge en daarvóór was men litterair te zelfstandig en apart Spaansch
om zich veel van de Fransche kunst aan te trekken. In het laatst der
18de eeuw vertaalt Leandro Fernandez de Moratin naar Molière. 6
In 1754 verscheen een goede vertaling van Molière in rijmlooze verzen.
In het midden der 18de eeuw werd Tartuffe vertaald in Portugal en
te Lissabon met succes opgevoerd.
Ik herhaal met nadruk: wat ik hier gaf zijn slechts zeer enkele losse
notities uit een overvloedig materiaal, die hier enkel bewijzen moeten,
hoe het Fransche classicisme zich direct behalve dan in Spanje over heel West-Europa verspreidde, hoe men het overal gaarne aan )

)

1) Men leze daarbij Arnold, Das deutsche Drama, Munchen, 1925, p. 274 en 275.
Worp, Drama en Tooneel, II, p. 48.
Zie Modern Language notes, Jan. 1929, p. 22.
4) Folkjersi, Molière en Pologne (Revue Litt. Comp., II, p. 175).
5) Revue Litt. Comp. I, p. 621.
6) C. von Reinhardstoetner, Plautus, Spátere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele, Lzg., 1886, p. 297.
2)
3)
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vaardde, soms echter, ook al direct, vooral in Engeland en Duitschland,
voelde, dat het buiten den volksgeest stond en het geheel naar eigen
inzichten wijzigde en zijn bijzonder karakter ontnam. Wat in de 17de
eeuw begon, is door heel de 18de eeuw voortgezet; de groote 17deeeuwers werden opnieuw vertaald en de talrijke mindere goden, die
de zaak in Frankrijk voortzetten, waaronder Voltaire de voornaamste
plaats in nam, werden eveneens overgezet, vooral in Holland en Italië,
doch ook in Engeland 1 ).
De eigenlijke bevruchting door het Fransche classicisme op de WestEuropeesche kunst, voor zoover er dan van bevruchting sprake kan
zijn, valt zoo goed als geheel buiten onze 18de eeuw. Men kan zeggen,
dat de Cato van Gottsched, hoe onbeteekenend op zich zelf ook, het
laatste groote historische moment is geweest in de werking van het
Fransche classicistische drama naar buiten. Voor het achterlijke Duitschland was hier zijn invloed een oogenblik gezegend. En natuurlijk voor
het blijspel gaat de invloed van Molière heel de l8de eeuw door, doch
in de werkelijk groote comedies wordt hij geheel geabsorbeerd; de
persoonlijke elementen in de schrijvers en van den tijd, waarin ze
leefden, domineeren. Van Voltaire gaat stellig nog eenige werking uit,

maar met hem is het Fransche classicisme reeds en décadence en buiten
Frankrijk is alleen Alfieri nog een groote figuur.
De kern der historie van het drama der 18de eeuw is de opkomst
van het burgerlijk drama, dat zich in verschillende fasen ontwikkelt,
zonder zich zelf terug te kunnen vinden in het beste werk van Molière
en Racine. Dit zal de doem blijken, die op het burgerlijk drama in de
18de eeuw rust. Daarnaast sukkelt dan nog heel de eeuw de classicistische tragedie moeizaan voort door alle landen; doch zij had geen toekomst meer; het burgerlijk drama wel. Dit is het groote punt van
verschil.
1) Er bestaat: Cotarelo, Traductores Castillanos de Molière. Ik vond dit werk niet
in Hollandsche bibliotheken.
Zie ook G. Huszar, Molière en Espagne, Paris, 1907. Men zie b.v. voor de Voltairevertalingen in Engeland: de Cambridge-History, X, 439 en Allardice Nicoll, Eighteenth
century Drama I, 71 vlg. Voor Holland de lijsten bij Worp, II. Voor Italië het hiervoor
geciteerde boek van Ferrari, Le Traduziani Italiane.
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Dit alles neemt niet weg, dat we hier er toch even notitie van moeten
nemen, hoe de Fransche kunst van het tooneel zich in de 17de eeuw in
Engeland vooral openbaart. Een eenigszins uitvoerig overzicht daarvan
valt natuurlijk buiten de grenzen van deze studie. Ik kan slechts den
grooten gang aangeven en een enkel typeerend stuk even naar voren
halen.
De Restoration-tragedy 1 ) behoefde natuurlijk de „regels" niet te
leeren van Corneille en Racine; de navolging van het klassieke drama
verspreidt zich reeds in den Renaissance -tijd over heel West-Europa.
Aristoteles en Seneca waren de basis van Sidney's theorie van de tragedie
in zijn Defence of Poesy 2 ). Reeds Whetstone in zijn Promos and Cassandra (1578) paste de eenheden toe en verdedigde ze, verwierp de
tragi-comedie. Ben Jonson, Shakespeare's tijdgenoot, bij al zijn speelsche
fantasie, erkende de eenheden en paste ze toe in zijn beste spelen:
Volpone, Epicoene, The Alchemist. In het algemeen zijn ze nooit
streng gevolgd. Er was een machtig nationaal tooneel, waarin een
romantische geest heerschte.
Reeds in 1642 staan de Cavaliers en Roundheads zoo fel tegenover
elkaar, dat het bekende interregnum voor het tooneel begint om eerst
bij de terugkomst van Karel I in 1660 te eindigen; reeds van September
1642 dateert een ordonantie, waarbij bepaald werd, dat „publike stage
shall cease and bee forborne". Toch heeft William Davenant, die
onder Karel I de leiding van de tooneelzaken had, weten te bewerken,
dat in deze periode van onderdrukking voorbeelden van zedelijke deugd
in verzen geschreven met verhalende muziek werden voorgedragen.
Daaruit groeide bij hem o.a. The Siege of Rhodes (1656), waaruit
1) Zie voor heel dit onderwerp: Leslie Hotson, The commonwealth and Restoration Stage 1642-1705, Londen 1928: Allardyce Nicoll, Restoration Drama 1660-1700
Cambr. Un. Pr. 1923. A. W. Ward, A History of English Dramatic Literature to the
Death of Queen Anne, London 1899. Vol. III. George Henry Nettleton, Engl. Drama
of the Restoration and eighteenth Century (1642-1780), New York, 1921. Bonamy
Dobrée, Restoration Tragedy 1660-1720, Oxford, 1929. Cambridge History, Deel VIII.
Chase, The Engl. Heroic Play, Columbia Un. Pr. 1903. Malcolm Elwin, The Playgoer's
Handbook to the Restoration Drama, 1928. William Archer, The Old Drama and
the New, London 1923. Charlaune, L'influence francaise en Angleterre au XVIIième
Siècle, Paris, 1906. A. Beljame, Le public et les hommes de lettres en Angl. au XVIIIième
(Dryden, Addison, Pope), Paris, 1882.
2) Spingarn, Literary Criticism in the Renaissance, New York 1912, p. 285, 290.
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de Heroic Plays van Dryden hun oorsprong namen. Dryden zelf in
zijn Essay of Heroic Plays voor zijn Conquest of Granada formuleert
den toestand aldus 1
It being forbidden him (Davenant) in the rebel
lious times to act tragedies and comedies, because they contained some
matter of scandal to those good people, who could more easily dispossess
their lawful sovereign than endure a wanton jest, he was forced to
turn his thoughts another way, and to introduce the examples of moral
virtue, writ in verse, and performed in recitative music. The original
of this music, and of the scenes which adorned his work, he had from
the Italian operas but he heightened his characters, as I may probably
imagine, from the example of Corneille and some French poets. In
this condition did this part of poetry remain at his Majesty's return."
Ons inlichtende over de onder hem herlevende kunst, gaat hij aldus
verder: ;,Having done him this justice, as my guide, I may do myself
so much, as to give an account of what I have performed after him. I
observed than, as . I said, what was wanting to the perfection of his
Siege of Rhodes, which was design and variety of characters. And in
the midst of this consideration, by mere accident, I opened the next
book that lay by me, which was an Ariosto in Italian, and the very
first two lines of that poem gave me light to all I could desire:
) : „

Le donne, i cavalier, l'arme, gli amorf,
Le cortesie, l' audaci imprese io canto.
For the very next reflexion which I made was this : that an heroic
play ought to be an imitation, in little, of an heroic poem; and, consequently, that love and valour ought to be the subject of it."
21 Augustus 1660 werd het tooneel in zijn waardigheid hersteld, toen
bij open brief van Karel II aan Thomas Killegrew en William Davenant
de oprichting van twee tooneeltroepen, The King's Servants en The
Duke of York's Company, werd toegestaan. Het volkstheater werd
daarbij vervangen door een hoftheater; alle practische inrichtingen, ook
het spelen van vrouwenrollen door vrouwen, werden van het Fransche
tooneel overgenomen.
De koning en andere uitgewekenen hadden het Fransche drama in
1) John Dryden, in de Mermaid series, I, p. 29.
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Frankrijk leeren kennen; het viel in hun smaak, ook omdat het hofdrama
was. Sommige tijdgenooten konden de bloedrijke, forsche kunst van
Shakespeare niet meer genieten. Pepys schrijft in September 1662 in
zijn Diary: „To the King's Theatre, where we saw Midsummer's
Nightsdream, which I had never seen before, no shall ever again, for
it is the most insipid, ridiculous play that ever I saw in my life." Hendrik
VIII vindt hij een waardeloos prul. Othello had vroeger zijn sympathie,
maar als hij The Adventures of Five Hours heeft gezien, verdwijnt
het in 't niet; de Merry Wives „did not please him at all" in 1667.
Toch zal blijken, dat Shakespeare's rijke fantasie, zijn romantische uit
blijven nawerken. Stukken als The Conquest of Granada zijn-belding
geenszins navolgingen van Corneille. De invloed van het hof wordt wel
eens te hoog geslagen. In de praktijk leven de oude Engelsche elementen
voort, gedragen door buitenlandsch romantisch werk, en de classicistische
tendenzen bleven hoofdzakelijk theorie. De invloed van de Fransche
tragedie op de heroic plays bestaat in de min of meer geforceerde
toepassing van enkele uiterlijkheden, die in Engeland zelf al van vroeger
tijd dagteekenden. Men hongerde naar het fantastische en heroïsche
na de dagen van puriteinschen druk; men had nieuwen drang naar
bewondering voor deugd, heldenmoed, schoonheid, hartstochtelijke
liefde in uitbundige voorstellingen, die ver afweken van den strakken
eenvoud bij Corneille vooral. Men zocht het wonderbaarlijke en met
instemming haalt Dryden uit Petronius aan: „Non enim res gestae
versibus comprehendae sunt; quod longe melius Historici faciunt:
sed, per ambages, Deorumque ministeria, praeciptandus est liber
Spiritus, ut potius furentis animi vaticinatio appareat, quam religiosae
orationis, sub testibus, fides." 1 ) De grondslag van de Restoration
tragedy is de romantische idee, die ver afdwaalt van het Fransche
classicisme.
In 1665 schreef John Dryden (1631-1700) zijn Essay of dramatic
poesy, in 1668 gevolgd door een Defence of an Essay of dramatic
poesy 2 ). Aardig is de opzet van dit in goed proza geschreven verhaal
1) Geciteerd bij Dobrée, t.a.p. p. 28.
2) o.a. uitgegeven door Thomas Arnold, Oxford 1922, waarnaar ik verwijs. Zie
over de Essay: Saintsburry, A history of Critism 4e dr. 1928, II, p. 376 vlg.
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eener conversatie tusschen Neander (Dryden) Eugenius (Lord Buckhurst) Crites (Robert Howard, Drydens zwager) en Lisideius (Charles
Sedley). Ze staan aan de Theems en hooren in de verte het kanongebulder onzer Hollandsche schepen. Zoo komen ze pratende tot
de dreigende zeeslagverzen, gaan ze geleidelijk over tot de dra
poezie en kan Dryden zijn ideeën over het wordende-matische
nieuwe drama doen uitkomen. Men beklaagt zich over de voorkeur
van het hof voor de Fransche tragedie, toont de gebreken aan van
het genre, moppert over de willekeur der regels, verheerlijkt de krachtige natuur van het oud -Engelsche drama in het bijzonder bij Shakesdeare. Men kent de vaak geciteerde plaats 1 He was the man who of
all modern, and perhaps ancient poets, had the largest and most
comprehensive soul. All the images of nature were still present to
him, and he drew them, not laboriously, but luckily; when he describes
anything, you more than see it, you feel it too. Those who accuse him
to have wanted learning, give him the greater commendation: he was
naturally learned; he needed not the spectacles of books to read nature;
he looked inwards, and found her there." etc. En toch erkent men weer,
dat de echte tragische waardigheid, als bij de Franschen, slechts in
rijmende verzen bereikbaar is.
Lisideius geeft de volgende definitie van zijn ideale play: „A just
and lively image of human nature, representing its passions and humours, and the changes of fortune to which it is subject, for the delight
and intruction of mankind," wat nogal aanmerkelijk van Aristoteles
af staat, wat een definitie kon zijn van het burgerlijk drama. En toch
worden de oude wetgevers levendig verdedigd, ook de eenheden;
men verheerlijkt Corneille: „The Muses, who ever follow peace, went
to plant in another country: it was then, that the great Cardinal
of Richelieu began to take them into his protection; and that, by his
encouragement, Corneille and some other Frenchmen, reformed their
theatre, which before was as much below ours, as it now surpasses
it and the rest of Europe." 2 ) Allerlei voordeelen in den bouw van den
plot etc. bij de Franschen worden aangetoond, waar Neander dan wel
) : „

1) T.a.p. p. 67.
2) T.a.p. p. 41.
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weer tegen opkomt: „I acknowledge that the French contrive their
plots more regularly, and observe the laws of comedy, and decorum
of the stage, with more exactness than the English. Farther, I deny not
but he has taxed us justly in some irregularities of ours, which he has
mentioned; yet, after all, I am of opinion that neither our faults nor
their virtues are considerable enough to place them above us." 1 ) En
hoor Neander verder: „When the French stage came to be reformed
by Cardinal Richelieu, those long harangues were introduced to comply
with the gravety of a churchman. Look upon the Cinna and the Pompey;
they are not so properly to be called plays, as long discourses of reason
of state; and Polyeucte in matters of religion is as solemn as the long
stops upon our organs. Since that time it is grown into a custom, and
their actors speak by the hour-glass, like our parsons; nay, they account
it the grace of their parts, and think themselves disparaged by the
poet, if they may not twice or thrice in a play entertain the audience
with a speech of a hundred lines." 2 ) Nog altijd blijft Neander aan het
woord : „By their servile observations of the unities of time and place,

and integrety of scenes, they have brought on themselves that dearth
of plot, and narrowness of imagination, which may be observed in all
their plays." 3 ) We have borrowed nothing from them; our plots
are weaved in English looms : we endeavour therein to follow the variety
and greatness of characters which are derived to us from Shakespeare
and Fletcher; the copiousness and well-knitting of the intrigues we have
from Jonson; and for the verse itself we have English precedents of
elder date than any of Corneille's plays. Not to name our old comedies
before Shakespeare, which were all writ in verse of six feet, or Alexandrines, such as the French now use I can shew in Shakespeare many
scenes of rhyme together, and the like in Ben Jonson's tragedies." 4
Men ziet, dat men van dezen Neander-Dryden allerminst een slaafsche
navolging van Corneille en Racine verwachten mag. Vóór alles wil hij
nationaal zijn in de nieuwe kunst, die hij gaat scheppen, aansluiten
bij de oud Engelsche tradities. Daar zijn dan wat lyrische elementen
)

1)
2)
3)
4)

T.a.p. p. 53.
T.a.p. p. 58.
T.a.p. p. 63.
T.a.p. p. 65.
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uit Italië bij gekomen, wat pathetische bombast uit Spanje, van Frankrijk
gebruikt men aanvankelijk enkel de rijmende alexandrijnen en beweert
dan nog, dat ook deze zelfs oud -Engelsch zijn.
Het valt buiten ons kader hier uitvoerige overzichten te geven van
de reeks van heroic plays, die met Dryden begint. Dryden's meest

typeerende heroic play is The Conquest of Granada or Almanzor and
Almahide (1670), in twee parts, ieder van vijf bedrijven, gebaseerd
op romans van Mlle de Scudéry. De zeer gecompliceerde en fantastische
handeling zou voor een kort overzicht bladzijden eischen. Men leze de
beide stukken 1 ), of als men daar tegen opziet ten minste de vlotte
schets van den inhoud, die Saintsbury geeft in zijn boek over Dryden 2 ).
Saintsbury erkent, en ik ga direct met hem mee dat deze dingen
absoluut verouderd zijn, enkel nog maar gelezen worden door hen die
zich door eigen onderzoek rekenschap willen geven van de verschillende
fazen van het dramatische leven; doch hij moet evenzeer vaststellen,
dat „there is a kind of generous and noble spirit animating it, which
could not fail to catch an audience blinded by fashion to its absurdities.
There is a skilful sequence even in the most preposterous events, which
must have kept up the interest unfalteringly; and all over the dialogue
are squandered and lavished flowers of splendid verse." 3 ) Hoor hier
enkel slechts Almanzors huldiging van Lyndaraxa's schoonheid op het
oogenblik, dat hij haar van zich wijst:
Fair though you are
As summer mornings, and your eyes more bright
Than stars that twinkle on a winter's night;
Though you have eloquence to warm and move
Cold age and praying hermits into love;
Though Almahide with scorn rewards my care, -Yet, than to change, 'tis nobler to despair.
My love's my soul, and that from fate is free;
'Tis that unchanged and deathless part of me. 4
)

1)
2)
3)
4)

o.a. in de Mermaid series door Saintsbury.
In de English Men of Letters, p. 46 vlg.
T.a.p. p. 50.
Part II, Act. III, 3, p. 166 in the Mermaid Series.
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Zooals sommige van onze 18de-eeuwers zich voelen staan op de
schouders van Vondel, zoo voelde Dryden zich tegen over Shakespeare
en diens tijd. Voor de kennis van de wijze, waarop hij zich plaatste
boven dat onbeschaafde en ongeleerde voorgeslacht, zijn van het hoogste
belang the Epilogue van Part II en The Defence of the Epilogue').
In dit gevoel van zelfvoldaanheid en het genot van zijn succes werd
hij plotseling opgeschrikt door het verschijnen van The Rehearsel, die
bittere, maar niet geheel onverdiende satire op The Conquest door
George Villiers Duke of Buckingham met zijn helpers, die in 1671
op de King's Theatre kwam. 2 ) Doch Dryden hield er den moed in;
hij schreef een paar blijspelen en kwam in 1675 weer met een heroic
play, Aureng Zebe 3 ). Het is minder bombastisch, de karakters zijn
beter geteekend. Het stuk speelt in Agra, in Dryden's eigen tijd. Aureng
Zebe, de zoon des keizers, is hartstochtelijk verliefd op Indramora,
een krijgsgevangen prinses aan het hof, en zij is daar wel gevoelig voor.
De keizer is ook op haar verliefd, zonder succes. Hij verstoot zijn geliefden
zoon, die niets liever wil dan met Indramora in afzondering te leven.
Hij staat den troon af aan zijn jongeren broer Morat; doch ook deze
is verliefd op Indramora en tracht Aureng Zebe te vermoorden. Deze
wordt gered door zijn stiefmoeder Nourmakal, die op haar beurt razend
verliefd is op Aureng (Phèdre- motief). Door een samenzwering wordt
Aureng Zebe keizer. Morat sterft van minnepijn. De oude keizer laat
Indramora nu maar aan zijn zoon, wat de gelieven gaarne accepteeren.
Edoch, dit is heelemaal de bedoeling niet van moeder Nourmakal,
die zich daarom maar vergiftigt. Zelfs in dit zeer nuchtere schema ziet
men wel, dat wij eigenlijk deze heroic plays ook gehad hebben bij Jan
Vos en zijn kornuiten.
In een volgend drama, All for love (1678), krijgen we het AntonioCleopatra- motief van Shakespeare. Hij gebruikte nu blank verse en verbrak alzoo den eenigen band, die hem nog losjes aan Frankrijk bond.
Het stuk staat natuurlijk achter bij dat van Shakespeare, maar toch
1) Zie in the Mermaid Series, p. 211. 214-'5, 219, 221, 224.
2) The Rehearsal uitgegeven door Edward Arber met aanhaling van de verschillende
plaatsen uit de Conquest, die werden geparodieerd, in English Reprints, London,
Constable 1919.
3) Ook in de Mermaid Series.
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doet hij hier gelukkige pogingen in de teekening van karakters en
sentimenten. Hier zijn wel fijne, zuivere dingen, waartoe hij niet in
staat was, toen hij de Conquest schreef. In de eerste act al dadelijk
een goede psychologische expositie van den held als zwakkeling verloren
in zijn liefde, maar toch zich nog bewust van eer en plicht, tegenover
den hevigen hartstocht van Cleopatra.

And fame to late posterity shall tell:
No lovers lived so great and died so well.
In de dagen van Dryden komen verder naar voren Nathaniel Lee
en Thomas Otway (1651-1685). Deze laatste vertaalde naar Racine
en Molière. Hij was acteur en auteur, diende bij de dragonders in Vlaanderen, werd er wegens loszinnig wangedrag weggejaagd, en terug in
Londen kwam in 1682 zijn Venice Preserved op het tooneel. Het had
voortreffelijke kwaliteiten en maakte hem in korten tijd rijk. Toch
stierf hij drie jaar later straatarm. Venice preserved lijkt mij het allerbeste van de heroic plays 1 laat ik daar even bij stilstaan 2 ). Hij schreef
het in blank verse en nu en dan in proza, en ontleende zijn stof aan
La Conjuration des Espagnols contre la république de Venise en 1618
van den Abbé de Saint Réal (1674, in 1675 in het Engeisch vertaald).
Daffier is getrouwd met Belvidera tegen den wil van haar vader Priuli,
senator van Venetië. Pierre leefde met Aquilina, een Grieksche courtisane, die hem kwijtraakt door haar verhouding tot Antonio, een
ouden, versuften senator. Pierre is de Brutus met Romeinsche dapperheid
en onwankelbaarheid, die zijn haat tegen den Senaat, welke de vrijheid
verdrukt, wil koelen, maar toch ook wil wreken het feit, dat Aquilina
hem verlaten heeft. Jaffier, die arm is, zocht vergeefs steun bij zijn
schoonvader; hij vond er slechts vervloeking. Zoo laat hij zich mee sleepen in de conspiratie, door Pierre op touw gezet. Maar Jaffier, die zijn
vrouw bemint, laat zich door haar overhalen haar vader en den senaat
te redden door het complot te verraden. Daar ligt de groote zielestrijd,
) ;

1) Zie echter het oordeel van William Archer, The old drama and the new, p. 160
vlg. tegenover dat van Gosse in zijn Seventeenth Century studies. Archer schijnt niet
in staat dergelijk werk te zien in zijn eigen tijd.
2) Uitgegeven met ander werk in The Mermaid-series door Roden Noel. Hofmannsthal „werkte het om" in 1905: Oskar Watzel, Die deutsche Dichtung seit Goethes
Tod, Berlin, 1919, p. 291.
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want Jaffier heeft Belvidera tot onderpand van zijn trouw gegeven aan de
samenzweerders en Belvidera ziet haar eer bedreigd door een van dezen.
Jaffier verraadt en vraagt van den Senaat den eed, dat zij de samenzweerders pardon zullen geven. De Senaat zweert, maar neemt toch
allen gevangen en veroordeelt ze. Aquilina zweert den dood van Daffier,
als haar Pierre niet behouden blijft. Jaffier zal op zijn beurt Belvidera
moeten dooden, daar hij haar gaf als onderpand van zijn trouw.
Dit beweegt Priuli; maar hij komt te laat om de veroordeeling te verhinderen. Daffier gaat mee op het schavot met Pierre, doorsteekt dezen
om een hem onteerenden dood te voorkomen, doodt daarna zich
zelf. Belvidera sterft krankzinnig, terwijl haar de geesten van Daffier
en Pierre verschijnen.
Natuurlijk wat ik daar vertel, voorspelt niet veel goeds voor het
stuk, maar daar gaat niets van af, Otway heeft van dit alles toch wel iets
heel grootsch weten te maken. Als men eenmaal het geval aanvaardt
voor wat het is, heeft hij dit alles toch wel machtig, waar en zuiver
uitgewerkt in zijn geweldige tegenstellingen en gemoedsstrijd, vooral

in Jaffier, tusschen den onwankelbaren Pierre en de teedere, lief hebbende
Belvidera. Er is gezwollenheid en overdrijving, zooals past in een heroic
play, maar daar leeft toch een echte menschelijke bewogenheid in,
„Pathos does not sink into bathos" zooals Nettleton terecht zegt. 1
Er is bovendien in dit stuk nog een bijzonder element, waardoor het
aangrijpend karakter verhoogd wordt. Het is de teekening der verhouding
van den verkindschten Antonio tot Aquilina. Men heeft daarover gezegd :
,,The play is further disfigured by some scandalous „comic" scenes,
written to ridicule Anthony earl of Shaftesbury, in the character of
Antonio, a lascivious old senator." 2 ) En Taine schreef over die zelfde
passages: „Comme Shakespeare enfin, it a retrouvé au moins une fois
la grande bouffonnerie amère, le sentiment cru de la bassesse humaine,
et ii a planté au milieu de sa tragedie la plus douloureuse, un grotesque
immonde, un vieux s énateur qui se d élasse de sa gravit é officielle en
faisant le soir chez sa courtisane le farceur et le valet" 3 ). Satire op een
)

1) English Drama, p. 102.
2) Cambridge history VIII, p. 184.
3) Taine, Litt. Anglaise, 1866, III, p. 211.
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of anderen earl, best! Maar zóó als het geheel daar voor ons ligt: midden
in heel dien droeven strijd van menschelijke hartstochten, dat dwaze
leege gereutel van dat oude beest bij zijn hoer, is de werking overweldigend. Dit is inderdaad een van Shakespeare's diep aangrijpende en
ontroerende antithesen.
Begin van de derde Act, in het huis van Aquilina: „Enter Aquilina

and her Maid."
Aq.: Tell him I am gone to bed: tell him I am not at home: tell him

I've better company with me, or anything; tell him, in short, I
will not see him, the eternal troublesome vexatious fool; he's worse
company than an ignorant physician. I'll not be disturbed at
these unseasonable hours.
M.: But, madam, he's here already, just entered the doors.
Aq.: Turn him out again, you unnecessary, useless, giddy-brained
ass! If he will not be gone, set the house a-fire and burn us both:
I had rather meet a toad in my dish than that old hideous animal
in my chamber to-night.
Enter Antonio: Nacky, Nacky how dost do, Nacky? Hurry, durry!
I am come; little Nacky; past eleven o'clock, a late hour; time

in all conscience to go to bed, Nacky
Nacky did I say? Ay,
Nacky; Aquilina, lina, lina, quilina, quilina, quilina, Aquilina,
Naquilina, Naquilina, Acky, Acky, Nacky, Nacky, queen Nacky
come, let's to bed . you fubbs, you pug, you you little puss purree tuzzy
I am a senator.
Aq.: You are a fool, I am sure.
Ant.: May be so too, sweetheart. Never the worse senator for all that.
Come, Nacky, Nacky, let's have a game at romp, Nacky.
Aq.: You would do well, signior, to be troublesome here no longer,
but leave me to myself ; be sober, and go home, sir.
Ant.: Home, Madonna?
Aq.: Ay, home, sir. Who am I?
Ant.: Madonna, as I take it, you are my
you are
thou art my
little Nicky, Nacky
that's all!
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Aq.: I find you are resolved to be troublesome; and so, to make short
of the matter in few words, I hate you, detest you, loathe you,
I am weary of you, sick of you. Hang you, you are an old, silly
impertinent, impotent, solicitous coxcomb; crazy in your head
and lazy in your body, love to be meddling with every thing;
and if you had not money, you are good for nothing.
Ant.: Good for nothing! Hurry durry, I'll try that presently. Sixty-one
years old, and good for nothing! that's brave. (To the maid)
Come, come, come, Mistress Fiddle-faddle, turn you out for a
season; go, turn out, I say; it is our will and pleasure to be private.
some moments out, out when you are bid too. (Puts her
out and locks the door.) Good for nothing you say? enz.
Deze Aquilina, die zich verkoopt aan dien pias, hunkert naar de
felle, echte liefde van haar Pierre, haar god, haar heros, die haar thans
van zich stoot. Door deze Antonio-scène, hoe ze dan ook ontstaan
zij, krijgt het stuk zijn grootsche, overweldigende allures. Een andere
scène: Antonio repeteert zijn speech voor den Senaat; Aquilina komt
om Pierre te redden:
Enter Antonio: Hum, hum, hah; Signior Pruili, my lord Priuli, my
lord, my lord, my lord! How we lords love to call one another
by our titles! My lord, my lord, my lord Pox on him! I am
a lord as well as he; and so let him fiddle. I'll warrant him he's
gone to the Senate-house, and I'll be there too, soon enough
for somebody. Odd! here's a tickling speech about the plot; I'll
prove there's a plot with a vengeance would I had it without
book; let me see: „Most reverend senators, That there is
a plot, surely by this time, no man that hath eyes or understanding
in his head will presume to doubt; 'tis as plain as the light in
the cucumber." no hold there cucumber does not come
in yet „'t is as plain as the light in the sun, or as the man in
in the moon, even at noon-day; it is indeed a pumpkin-plot,
which, just as it was mellow, we have gathered, and now we
have gathered it, prepared and dressed it, shall we throw it, like a
pickled cucumber out at the window? no: that it is not only a
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bloody, horrid, execrable, damnable and audacious plot; but it is,
as I may so say, a saucy plot; and we all know, most reverend
fathers, that what is sauce for a goose is sauce for a gander:
therefore, I say, as those blood-thirsty ganders of the conspiracy
would have distroyed us geese of the Senate, let us make haste
to destroy them; so I humbly move for hanging." Ha, hurry
durry! I think this will do; though I was something out, at first,
about the sun and the cucumber.
Enter Aquilina: Good-morrow, senator.
Ant.: Nacky, my dear Nacky! 'morrow, Nacky! Odd! I am very brisk,
verry merry, verry pert, very jovial ha-a-a-a-a- kiss me,
Nacky; how dost thou do, my little tory rory strumpet? Kiss
me, I say hussy, kiss me.
Aq.: Kiss me, Nacky! Hang you, sir coxcomb, hang, you sir!
Ant.: Hayty tayty, is it so indead? with all my heart, faith! „Hey
then up go we." faith „hey then up go we" dum dum derum
dump, (sings).
Aq.: Signior,
Ant.: Madonna,
Aq.: Do you intend to die in your bed?
Ant.: About threescore years hence much may be done, my dear.
Aq.: You'll be hanged, signior.
Ant.: Hanged, sweetheart! pr'ythee be quiet: hanged quoth-a! that's
a merry conceit, with all my heart; why, thou jokest, Nacky;
thou art given to joking, I'll swear; well, I protest, Nacky, nay,
I must protest, and will protest, that I love joking dearly, mun.
And I love thee for joking, and I'll kiss thee for joking, and towze
thee for joking; and odd, I have a devilish, mind to take thee
alside about that business for joking too; odd I have, and „Hey
then up go we". dum dum derum dump. (sings).
Aq.: See you this, sir? (Draws a dagger).
Ant.: 0 laud, a dagger! 0 laud! it is naturally my aversion, I cannot
endure the sight on't; hide it, for Heaven's sake, I cannot look
that way till it be gone hide it, hide it, oh, oh, hide it!
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Aq.: Yes, in your heart I'll hide it.
Ant.: My heart! what, hide a dagger in my heart's blood?
Aq.: Yes, in thy heart, thy throat, thou pampered devil;

Thou'st helped to spoil my peace, and I'll have vengeance
On thy cursed life, for all the bloody Senate,
The perjured faithless Senate. Where's my lord,
My happiness, my love, my god, my hero,
Doomed by thy accursed tongue, amongst the reste,
To a shameful rack? By all the rage that's in me,
I'll be whole years in murdering thee.
Ant.: Why, Nacky, wherefore so passionate? What have I done?
What's the matter, my dear Nacky? Am not I thy love, thy
happiness, thy lord, thy hero, thy senator, and every thing in
the world, Nacky?
Aq.: Thou! think'st thou, thou art fit to met my joys;
To bear the eager clasps of my embraces?
Give me my Pierre, or -

Ant.: Why, he's to be hanged, little Nacky; trussed up for treason,

and so forth, child.
Aq.: Thou liest; stop down thy throat that hellish sentence,
Or 'tis thy last : swear that my love shall live
Or thou art dead.
De pijnlijke vraag blijft natuurlijk: behoort dit Antonio-element
tot de primaire visie van het geheel, maakt het er in natuurlijke wording
een onafscheidelijk deel van uit, en heeft Otway eerst daarna bédacht,
dat die Antonio-type wel tegelijkertijd een satire op Shaftesbury kon
zijn en misschien nog den text veranderd om de gelijkenis beter te
maken? Of is heel deze passage buiten den eigenlijken bouw van het
.stuk om, als een politiek-satirisch toevoegsel in zijn lagere menschelijkheid, buiten zijn scheppend kunstenaarschap om ontstaan? De
eenheid, waartoe het geheel gegroeid is, is te gaaf en volkomen; ook zelfs
dan wanneer de gewone boemelaar-auteur gemeend heeft, dat hij enkel
:aan de satire dacht, moet in zijn onderbewustzijn een scheppende macht
hebben gewerkt, die ver boven alle earls van Shaftesbury uitging.
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Na Otway is het vrijwel gedaan met de echte heroic play. Willem
III had zijn strakke, ernstige hof; het volk, dat wil zeggen de gezeten
burgerij, doet zich meer gelden, is niet uitsluitend gesteld op spelen
met vurige sentimenten en wilde hartstochten; zij wil leering; trouwens
,eigenlijke hofkunst, zooals we die uit Frankrijk kennen, is het Restoration-drama slechts zeer ten deele geweest, nog het meest in de comedie.
Thomas Southerne (1660-1746) en Nicholas Rowe (1644-1718)
volgen na Otway, doch de Fatal Marriage (1694) van den eerste, zoowel
als de Fair Penitent (1703) en Jane Shore van den laatste gaan al ongemerkt in de richting van het burgerlijk drama. In The Fatal Marriage
trouwt een jonge graaf tegen den wil van zijn vader met Isabella;
daarna gaat hij reizen en vechten en wordt op Candia gevangen gezet.
Zijn jongere broer onderschept zijn brieven (Franz Moor- motief) en
maakt eindelijk zijn vader wijs, dat broer dood is. Isabella, die met
haar kind armoe lijdt en door haar schoonvader verstooten wordt, moet
ten slotte een ander huwelijk aangaan. Dan komt de eerste man terug
(Enoch-Arden- motief). Hij doodt zich van beroerdigheid en Isabella
wordt krankzinnig. De verraderlijke broer wordt aan het gerecht overgeleverd. Vader betreurt zijn strengheid.
Hence learn, offending children to forgive :

Leave punishment to Heav'n 't is Heav'n's prerogative.
Zoo iets kon uit den Sturm-und-Drangtijd zijn. Een tragedie is het
natuurlijk niet; toeval en misdaad worden in hun ongelukkige gevolgen
dramatisch voorgesteld. Schroder had met het stuk nog succes in Duitschland omstreeks 1770. Southerne's Oroonoko or the royal slave (1696),
naar den roman van Aphra Behn, gaat al een beetje in de richting
van Uncle Tom's cabin.
Door Feith zijn we aan Rowe verbonden. Hij bewerkte diens Jane
Gray in 1791 en meende, dat hij daarbij Wieland navolgde, die zich
de Engelsche Gray had toegeëigend. 1 ) Rowe's Fair Penitent werd
bijzonder populair en bleef het tot ongeveer 1825. Feith is nader verwant geweest aan Rowe dan hij zelf wist. Rowe heeft al geheel den
somberen, romantischen, diep sentimenteelen toon, waarin Feith bij
1) Ten Bruggencate, Rhijnvis Feith, p. 70. Lessing, Litteraturbriefe no. 63 en 64.
PRINSEN, Het Drama.
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zijn navolging van Miller en d'Arnaud uitblonk. Men moet goede
nota nemen van dezen Rowe bij de wording van het in de 18de eeuw
modern sentimenteele. Hoor o.a. dit geval uit de Fair Penitent. 1
Een Genueesche jonge dame van edelen bloede, Calista met name,
heeft een heimelijke liefde voor den valschen, laaghartigen woesteling
Lothario. Deze klimt, 's nachts van een feest thuiskomende, in haar
slaapkamer en overschrijdt met haar goedvinden den Rubicon. Hij
weigert, naar haar wensch er met haar van door te gaan. Haar vader
huwelijkt haar uit aan Altamont, Lothario's vijand. Als nu Calista
een vriendin uitlegt, dat ze voor dit huwelijk niets voelt, doet ze dit
o.a. aldus:
)

Be dumb for ever, silent as the grave.
Nor let thy fond officious love disturb
My solemn sadness with the sound of joy.
If thou wilt sooth me, tell some dismal tale
Of pining discontent and black despair;
For oh! I've gone around thro'all my thoughts,
But all are indignation, love, or shame,
And my dear peace of mind is lost for ever.
Away, I think not of him. My sad soul
Has form'd a dismal, melancholy scene,
Such a retreat as I wou'd wish to find;
An unfrequented vale, o'er-grown with trees
Mossie and old, within whose lonesom shade
Ravens and birds ill-omen'd only dwell;
No sound to break the silence, but a brook
That bubling winds among the weeds; no mark
Of any human shape that had been there,
Unless a skeleton of some poor wretch,
Who had long since, like me, by love undone,
Sought that sad place out to despair and die in. 2
1) Ik gebruik de
London 1907.
2) T.a.p., p. 29.

)

uitgave in de Belles-Lettres series van S. Chantal Hart, Boston--

FEITH EN ROWE.

99

Men ziet, al de requisieten, die onze Feith een driekwart eeuw later
zoo genoegelijk weet te arrangeeren, zijn hier reeds aanwezig. De onheilspellende natuurimpressies, die kloppen met de zielestemming der
helden, zooals we ze bij Rousseau gebruikt en beredeneerd vinden,
komen ook reeds bij Rowe voor. Bovendien, en ook dit is niet zonder
belang, Rowe laat zijn Calista in 1703 reeds betoogen houden over
de positie der vrouw, die zoo konden zijn overgenomen in een laat negentiende-eeuwsch blaadje van de „vrouwen-beweging ". Jo van
Ammers Kuller had ze als motto kunnen gebruiken.
Calista spreekt :
How hard is the condition of our sex,
Thro' ev'ry state of life the slaves of man!
In all the dear delightful days of youth,
A rigid father dictates to our wills,
And deals out pleasure with a scanty hand;
To his, the tyrant husband's reign succeeds;
Proud with opinion of superior reason,
He holds domestick bus'ness and devotion
All we are capable to know, and shuts us,
Like cloyster'd ideots, from the world's acquainstance,

And all the joys of freedom; wherefore are we
Born with high souls, but to assert our selves,
Shake off this vile obedience they exact,
And claim an equal empire o'er the world? 1
)

En zie weer de volle 18de-eeuwsche lugubere sentimentaliteit in
deze tooneelaanwijzing voor de vijfde act: „Scene is a room hung
with black; on one side Lothario's body on a bier; on the other a table
with a skull and other bones, a book, and a lamp on it. Calista is discover'd on a couch in black, her hair hanging loose and disordered" enz.
Johnson zag al, dat uit Lothario, dien ik hier nu niet verder naschetsen
kan, Lovelace gegroeid is 2 ) ja, er zit zelfs al iets in van den Ardinghello
van Heinse.
;

1)
2)

T.a.p., p. 49.
Lives of the Poets, Oxford Un. Press., I, p. 405.

100 JANE SHORE.
In deze prototype van de 18de-eeuwsche sentimentaliteit en wereldsmart zijn ten slotte wel heel mooie dingen. In de 18de-eeuwsche, zuiver
sentimenteele drama's is Rowe nimmer overtroffen noch door d' Arnaud
of Gamerra, noch door Feith of Mercier. Bij hem is dit alles nog echt
en zuiver gevoeld; de rest in later jaren is meestal namaak en mode.
Rowe kent Shakespeare goed; hem komt de eer toe in 1709 de eerst
nieuwe Shakespeare- editie naar den vierde folio te hebben gegeven.
In Jane Shore (1734), een historische stof, wilde hij Shakespeare navolgen.
Hij volgde sommige scènes uit Richard III zelfs op den voet. Natuurlijk,
een vergelijking met zijn model doet hem geen goed; toch is er goede
karakterteekening in. Jane is werkelijk een boetvaardige, wekt zuiver
medelijden en het stuk mist het harde en brutale, dat de heroic plays
kenmerkte. En zoo waar, ook hier hooren we de „vrije vrouwen" : 1)
Mark by what partial justice we are judg'd;
Such is the fate unhappy women find,
And such the curse intail'd upon our kind,
The man, the lawless libertine may rove
Free and unquestion'd through the wilds of love,
While woman, sense and nature's easy fool,
If poor, weak woman swerve from virtue's rule,
If strongly charm'd, she leave the thorny way,
And in the softer paths of pleasure stray;
Ruin ensues, reproach and endless shame,
And one false step entirely damns her fame.
In vain with tears the loss she may deplore,
In vain look back to what she was before,
She sets, like stars that fall, to rise no more.
Dit staat nu wel vast, dat bij al wat we van de heroic plays leerden
kennen, niet de minste geestelijke verwantschap met Corneille is,
toevallig iets meer met Racine, maar dat ligt aan hem, niet aan de
Engelsche auteurs. Bij hem is dat hartstochtelijke in de liefde binnen
de grenzen van zijn strakke belijning, doch de Engelschen putten
1) T.a.p., p. 133.
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uit hun eigen traditie, volgen hun eigen natuurlijken drang; hun plot
is veel meer gecompliceerd en ze zwelgen in een pathetischen of bom
-bastichen
zwier.
Doch thans komen we aan den Cato (1713) van Joseph Addison
(1672-1719), M. Porcius Cato minor of Utacensis. Men mag zooveel
kwaad zeggen als men wil van dien Cato, er gaat niets van af, dat hij
het eenige min of meer toonbare stuk is in Engeland, waarin iets van
den geest van het Fransche Classicisme heerscht; dat voelde Voltaire
al, die de rol van Cato stelde boven die van Cornélie in Pompée van
Corneille. Addison, de man van de rustige, ernstige, wijsgeerige betoogen in den Spectator, heeft aldaar zijn ideeën over de tragedie uiteengezet. 1) Zij gaan terug op Aristoteles en de Fransche navolgers; met
nadruk veroordeelt hij de heroic play : „The tragi-comedie which is the
Product of the English Theatre is one of the most monstruous Inventions
that entered into a Poet's Thoughts."
De geheele handeling heeft plaats in „a large Hall in the Governor's
Palace of Utica, de tijd bepaalt zich tot „The great, th'important day
big with the Fate of Cato and of Rome". De aandacht concentreert
zich om Cato; op het tooneel wordt niemand doodgemaakt. Cato is
met zijn familie en met wat er van de republiek overbleef, de rest van
den Senaat en zijn Numidische troepen naar Utica getrokken. Hij blijft
onverbiddelijk één met de ten ondergaande republiek, wil haar verdedigen
tot den laatsten ademtocht. Als Decius, gezant van Caesar, hem komt
uitnoodigen tot een vriendschappelijke schikking en verzoening, wijst
hij hem zonder aarzelen af. Met een enkele rede weet hij de oproerige
bewegingen in zijn omgeving te betoomen en hij laat de beide leiders
ombrengen. Caesar, de overweldiger, nadert. Cato zit peinzend, met
zijn zwaard en met Plato's boek over de onsterfelijkheid. Hij peinst
over den bevrij denden zelfmoord. „It must so be Plato, thou reason'st
well." Portius tracht hem er van af te brengen. Te vergeefs, hij wordt
stervend binnen gedragen, zorgt voor de vlucht van zijn vrienden en
gaat vol vertrouwen den dood tegemoet.
Corneille had misschien enkel uit deze stof eentoonbare classicistische
1) No. 39 en 40.
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tragedie kunnen maken, maar Addison moest er toch nog twee deugd
liefdeshistories aan toevoegen. Ze staan als strakke kandelaars-zame
naast de strakke figuur van Cato. Natuurlijk, deze Cato is een houterige
abstractie, de drager van een idee, de strenge nobele toewijding aan
wat men het heil van het vaderland gelooft; er is geen strijd in hem;
hij blijft de onveranderlijke abstractie, die schoon redeneert. Men
kan wel enkele typen uit het Restoration-drama hier terug vinden
doch ook zij zijn verdroogd en abstracties geworden. 1
Cato had succes in Engeland, doch daar kwam bij, dat men er politieke
toespelingen in vond in den strijd tusschen Whigs en Torries, die
hier nu niet ter zake doen. Cato is de eenige, bleeke, triumf van het
Engelsche classicisme naar Fransch model, maar hij is tevens het
symbool, dat het classicisme zijn beste dagen gehad heeft. Zooals Cato
zelf, hoe strak en eerwaardig ook, in zijn nobele trouw aan een groot
beginsel onverbiddelijk wijken moet voor de nieuwe ideeën, zoo werd
van den aanvang der 18de eeuw af het classicisme overweldigd door
nieuwe krachten, die een nieuwe kunst zochten. Doch Cato doet het
toch nog wel in dat eerste kwart der 18de eeuw in West-Europa. Hij
werd twee maal in het Fransch en in het Italiaansch vertaald, eenmaal
in het Latijn. De lyrische Metastasio, die zich als leerling van Gravina
min of meer buiten de classicistische voorschriften plaatst, schreef
zijn Catone in Utica (1727), 2 ) In Frankrijk schreef een Deschamps
een Caton d'Utique (1715) met een ander plot dan Addison. In Holland
werd Addison's Cato reeds in 1715 vertaald door H. Angelkot, geholpen
door een neef, die Engelsch verstond, en door Langendijk. Deze laatste
vertaalde den Cato van Deschamps, waarmee op 3 Februari 1738 den
stichtingsdag van den Amsterdamschen Schouwburg werd herdacht. 3
Die Cato's brachten den Hollanders niets nieuws in de 18de eeuw.
Nil had hier sinds lang het Fransche classicisme ingeburgerd. Doch
)

)

1) Zie over Cato o.a. W. J. Courthope, Addison, London 1911, P. 115 vlg. Sam
Johnson in de Lives of the Poets, Oxford Univ. Press. I, p. 449. Sherard Vines, the course
of English Classicism, Hogarth Press. 1930, p. 81. Dobr ée, Restoration Tragedy, Oxford
1929, p. 173 vlg.
2) Tonelli, Il teatro italiano, p. 280 vlg.
3) C. H. Ph. Meyer, Pieter Langendijk, Den Haag 1891, p. 410 vlg. Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg, Amst. 1920, p. 188. J. A. Alberdingk
Thijm, Werken, IX, p. 75.
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in Duitschland deed Cato goed werk; daar werd hij een eerste stap
tot de herleving, prikkelde de geesten tot strijd en tot bewustwording.
Wat ik hier over Gottsched (1700-1769) en zijn taak in Duitschland
kon zeggen, noteerde ik reeds elders. 1 ) Er zij hier enkel aan herinnerd,
dat hij het eerst er ernstig naar gestreefd heeft aan de barbaarsche
tooneeltoestanden in zijn land een einde te maken, dat hij het eerst
getracht heeft de leege, bombastische Haupt-und-Staatsaktionen en
de plompe harlekinaden te vervangen door iets nobelers, dat hij meende
te kunnen bereiken door navolging van het Fransche classicisme. Hij
kende het in het Fransch reeds uit Koningsbergen : doch in zijn voorrede
tot den Sterbender Cato vertelt hij, hoe hij in 1724 in proza zag opvoeren,
„Der Streit zwischen Ehre and Liebe oder Roderick and Chimena"
(Corneille's Cid). Toen ging hem een licht op; daar lag het heil voor
Duitschland. 2 ) In zijn plannen werd hij gesteund door het Leipziger
tooneelgezelschap onder leiding van Johann Neuber en de levendige,
voortreffelijke actrice Caroline Neuber. Zelf vertaalde hij in 1.730
Iphigénie, een zijner getrouwen, Pantke, Bérénice. Later gaf hij in zijn
Deutsche Schaubuhne verscheidene vertalingen uit het Fransch, die
tot voorbeeld konden strekken. De Sterbender Cato (1732) moest den
toon aangeven; het zou de eerste reguliere tragedie in Duitschland zijn.
Heel geniaal ging hij daarbij niet te werk. De eerste vier acten, behalve
drie zelfstandige scènes en de invoeging van eenige Engelsche fragmenten
in de vierde acte, zijn woordelijke vertaling naar den Cato van Deschamps;
de vijfde acte en een stuk van de vierde zijn naar Addison's Cato. 3
Terwijl Cato in Duitschland het eerste begin vormde voor een schonnen bloei, is de opkomst van het Fransche classicisme in Holland het
begin van een aanmerkelijke daling na den bloei onzer 17de eeuw.
Naast de groote kunst van Vondel brachten Jan Vos (Aran en Titus)
Brandt (Veinzende Torquatus) Asselijn (Groote Curieen) e.a. dingen
voort, die min of meer verwant zijn aan de heroic plays in Engeland.
Zoo schreef ook Lodewijk Meyer zijn Verloofde Koningsbruidt als
)

Mijn Roman, p. 26 vlg.
Zie: Joh. Crüger, Joh. Christoph Gottsched and die Schweizer Bodmer and
Breitinger (Band 42 van de D. Nat. Litteratur). Lessing, Litteraturbriefe, No. 17.
G. Belouin, De Gottsched à Lessing, Paris, 1909.
1)
2)

3) Crüger, t.a.p. p. 37.
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romantisch spel naar het model van Aran en Titus. Hij had gehoopt
er in 1665 den nieuwen schouwburg mee te openen, doch men koos een
stuk van Katharina Questiers. Dat heeft hij Jan Vos nooit kunnen vergeven. Hij werd echter nog net voor de opening in 1665 zelf tot hoofd
van den schouwburg benoemd en had daardoor gelegenheid bij het
bezoek van den hertog van Toskane aan Amsterdam in 1667 zijn
Ghulde Vlies te doen opvoeren. Bij de uitgave verdedigde hij nog dit
soort romantische spelen met nadruk, waarbij de dichter „alle de
zeenuwen van zijn herzenen moet inspannen om veelheidt en ver scheidenheidt en heerlijkheidt der konst- en vliegwerken daar in te
voegen en bequaamlijk te passe te brengen ", pogen moest „om ooren
en ooghen te ghelijk volkoomenlijk te vernoeghen", alles nog naar het
recept van Jan Vos.
Nauwelijks een jaar later echter is hij plotseling van richting veranderd,
verloochent hij Jan Vos en richt zich naar het Fransche classicisme.
Hij zal als hervormer optreden. Hij geeft dit uitdrukkelijk te kennen
in de voorrede van zijn Verloofde Koningsbruidt, die toen uitkwam
en die hij in de nieuwe richting gewijzigd had. Als hij in 1669 uit het
college van den schouwburg, „uyt den stoel met armen gebonst" is,
richt hij met eenige geestverwanten het genootschap Nil Volentibus
Arduum op. Naast hem werd Andries Pels daar de voorname leider
in de classicistische richting. Er ontstaat een felle strijd tusschen de
Nilisten en Vossianen, de laatsten onder leiding van Blasius, daar Vos
in 1667 overleden was. Wat hier met Nil begint, domineert dan vooral
op het tragisch tooneel heel de 18de eeuw door tot bij Bilderdijk,
Wiselius e.a. 1)
Italië had den stoot gegeven tot het ontstaan van het Fransche
classicisme; het was het eerste om in de 18de eeuw nieuwe banen te
zoeken. Nog voor het einde der 17de eeuw begon Gravina het gezag der
Fransche tooneelwetten te ondergraven; ook in zijn volgende tractaten
sluit hij zich niet geheel bij de Franschen aan; andere Italiaansche
1) Al deze dingen zijn uitvoerig beschreven bij Jan te Winkel, Ontwikkelingsgang, Haarlem 1924, IV 2, p. 412 vlg. en in diens studie over Joan Blasius. Zie ook:
J. Bauwens, La tragedie francaise et le Theatre hollandais au XVIIième Siècle, Amsterdam, 1921, p. 240 vlg.
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aesthetische philosofen volgden hem. Doch in Italië blijft het bij vage
theorie, die echter wel van invloed was op de Zwitsers Bodmer en
Breitinger en door hen op Duitschland. Elders zette ik deze zaken
uitvoeriger uiteen. 1 ). Het komt mij voor dat de hier in de noot genoemde
Robertson het verzet tegen het classicisme wel wat te uitsluitend in Italië
bij Gravina en diens volgelingen zoekt en vergeet, hoe reeds in 1702 in
Engeland Farquhar in zijn Discourse upon Comedy eigenlijk reeds alle
banden met Aristoteles en wat daaruit van klassieke leer groeide, verbrak.
Daar zijn ideeën als deze : „I have talk'd so long to lay a Foundation for
these following Conclusions : Aristotle was no Poet, and consequently not
capable of giving Instructions in the Art of Poetry: his Ars Poetica are
only some Observations drawn from the Works of Homer and Euripides,
which may be mere Accidents resulting casually from the Compositions
of the works, and not any of the essential Principles on which they are
compil'd. That without giving himself the Trouble of searching into
the Nature of Poetry, he has only complimented the Heroes of Wit
and Valour of his Age, by joining with them in their Approbation; with
this Difference, that their Applause was plain, and his more Scholastic." 2
En dan dit : „We must consider then, in the first Place, that our Business
lies not with a French or a Spanish Audience; that our design is not
to hold forth to ancient Greece, not to moralize upon the Vices and
Defaults of the Roman Common-wealth: No, no; an English play
is intended for the use and instruction of an English Audience." Hij drijft
eenvoudig den spot met de eenheden van tijd en plaats. In al wat reeds
Farquhar in 1702 beweerde ligt de grondslag van het verzet tegen het
classicisme in heel de 18de eeuw en van het veroveren van volkomen
vrijheid binnen de grenzen van een gezonde fantasie. Farquhar is veel
meer op den man af dan eenige Italiaan van zijn tijd. Robertson rept
niet over hem; Saintsbury in zijn History of criticism noemt hem niet.
Spingarn constateert even de feiten, zonder ze voldoende als van groote
beteekenis voor de toekomst in het licht te stellen. 3
)

)

1) Zie mijn Roman, p. 24 en 120 vlg. Maar vooral: J. G. Robertson, Studies in
the Genesis of Romantic Theory in the Eighteenth Century, Cambridge 1923.
2) The Works of George Faquhar, London 1782, I, p. 81.
3) J. E. Spingarn, A History of Literary Criticism, New York 1912, p. 292.
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Maar om op onze Italianen terug te komen, hun vage theorieën, die,
ondanks een zoeken bij de Ouden, ten slotte toch altijd weer op sympathie
voor Corneille en Racine uitdraaien, hebben aanvankelijk in de practijk
weinig opgeleverd. De vijf tragedies van Gravina zelf (1712) zijn waardeloos ; ook Conti bereikte met den besten wil van de wereld niet meer
dan dorre navolging van de Franschen; maar we kunnen constateeren
dat die navolging een eerst vast punt van beteekenis krijgt in de Mérope
van Maffei. Ik sprak er reeds over bij Voltaire. Het stuk had in zijn tijd
naam ook buiten Italië en onze tijdgenooten in Italië beweren, dat het

„riesca anche oggi ad interessare e commuovere"

.

1)

Er is altijd een comedie geweest, die critische allures aannam, die
zocht naar sociaal herstel in een maatschappij, die tenminste op een
enkel punt in elkaar dreigt te storten, een comedie die lachend afkeer
wekt tegen groote algemeen menschelijke gebreken, waarschuwt tegen
allerlei dwaasheid en overdrijving ; dikwijls is zij de conservatieve reactie
tegen den gang van het leven. Daar naast bestaat de comedie van het
puur vermaak, die enkel wil laten lachen. Zoo is Regnard, „le génie du
rire triumphant". Hij ziet in dat spelen van zijn Joueur eigenlijk niet
het minste kwaad; het is enkel comiek in zijn verhouding tot zijn geliefde.
Leg naast dien Joueur den Gamester van Moore. Welk een verschil.
Hij wil in schelle kleuren de menschen afschrikken van het spel, ze
behoeden voor de gruwelen, die uit den speelhartstocht kunnen voortkomen. In Huygens Trijntje kan men niet de minste moraal ontdekken;
het is enkel het leuke geval in zijn schitterende uitbeelding. Maar dan
is er nog een derde soort, de groote comedie, die de tragedie soms
nadert. Dat is de Misanthrope, dat is Volpone, dat zijn tal van stukken
bij Shakespeare, waarbij men aarzelen zou den naam comedie uit te
spreken. Dat is de comedie met een ondergrond van diepen weemoed,
die enkel een vaak pijnlijken lach wekt over de hulpelooze dwaasheid
en zwakheid van den mensch, terwijl de tragedie berusting leert in
het onvermijdelijke, den mensch in ondergang leert eerbiedigen bij
zijn grootschen strijd tegen machten, die niet te overweldigen zijn.
1) Tonelli, I1 teatro italiano, p. 340 vlg. Concari, Storia letteraria 'd Italia, it sette
cento, p. 279 vlg.
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De groote comedie herinnert den mensch aan zijn tweevoudige natuur,
het beest en den engel; hij geeft het volle zuivere leven, leert het leven
in het aangezicht zien, zonder vrees en zonder medelijden, eenvoudig
als mensch tegenover al het menschelijke. 1
In de Restoration Comedy vinden we de vrije comedie die naast
Regnard en Huygens kan staan het meest zuiver bij Etherege; het
critische vinden we bij al de andere grooten van dien tijd, en alleen bij
Wycherley vinden we in een paar van zijn werken nadering tot de groote
comedie.
De comedie van dezen tijd is, als steeds bij de goede, een afspiegeling
van 't milieu, waarin ze ontstaat, hier vooral de hofkringen. Meer
misschien dan de heroic play is de comedy van de Restoration hofkunst,
al leven dan ook hier sterk de Oud -Engelsche tradities van ruwheid,
forschheid, aangrijpende fantasie voort. Heel dikwijls heeft Molière
de plot geleverd voor deze stukken, die wat geest en strekking betreft
mijlen ver van Molière afstaan. Ook van de comedie kan men niet
zeggen, dat, wat het eigen innerlijke leven betreft, invloed van het
Fransche classicisme heeft ingewerkt.
Het publiek van den Restoration -tijd vooral bij de comedie was niet
meer dat van vroeger; het theater was niet meer een nationaal vermaak;
boven op de galerij zaten de footmen van de groote heeren en beneden
in de loges en de pit de dames uit de heele en halve wereld, meest gemaskerd, en daardoor heen de beaux en de wits, de leaders van den dag.
Fops en wits hadden daardoor een grooten invloed op het Restoration
drama. 3
)

)

1) Zie Dobrée, Restoration Comedy, in zijn: Introductory.
2) Zie over de Restoration Comedy: A. W. Ward, A History of Engl. Dramatic
Literature to the Death of Queen Anne, London 1899, III. J. Palmer, The comedy
of manners, London, 1913. W. Heldt, A chronological and critical review of the appreciation and condamnation of the comic dramatists of the Restoration and Orange
periods (Neophilologus, VIII (1923), p. 39, 109 en 197). Bonamy Dobrée, Restoration
Comedy (1660-1720), Oxford, 1924. Charles Perromat, William Wyckerley, sa vie;
son oeuvre, Paris, 1921. Kathleen M. Lynch, The social mode of Restoration comedy,
New York—London, 1926. En de hiervóór bij de heroic plays reeds genoemde algemeenewerken.
3) Dudley H. Miles, The influence of Molière on the Restoration Comedy, New
York 1910, p. 52.
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Our sphere of action is life's happiness,
And he who thinks beyond, thinks like an ass.

1)

In deze woorden heeft Rochester, een van de dolste galgenazen van
dien tijd, gunsteling van Karel II, de levensphilosophie van de hofwereld samengevat. Daarbij moet onder life's happiness verstaan
worden een volledig zich overgeven aan alle lagere passies, aan drinken,
overspel, scharrelen, hoereeren. Het was een reactie op de strenge,
stugge intooming onder de heerschappij der Puriteinen. Deze intooming
had geleid tot een enorme hypocrisie; ieder die eenige positie in het
maatschappelijk leven in Engeland had willen handhaven, had zich
jaren lang vroom en ingetogen moeten voordoen, en na den val van
het Cromwell- regiem wilden allen hun schade inhalen. Daarbij kwam,
dat Karel II en zijn hof, de vele émigrés in Frankrijk, hoewel onder
verfijnde vormen, die hen hinderden, de vrije zeden volop hadden leeren
kennen. De voorbeelden van de moral insanity, de ruwheid, de volkomen bandeloosheid, de wilde zinnelijkheid, die daaruit ontstaan,
liggen voor het grijpen; ik zal ze hier niet herhalen. 2
Daarbij kwam een absoluut verslappen van godsdienstig besef. De
wijsgeerige stroomingen, die ik in de inleiding van mijn Roman even
aangaf 3 ) werkten daarbij sterk mee; in het bijzonder het werk
van Hobbes, Toland e. a. bevorderde sterk het pralen met atheisme,
dat niet gegrond was op ernstige, logische redeneering, doch voortkwam uit een modieus ten toonspreiden van ongeloof. Thomas Hobbes
(1588-1679) ontkende allen hoogeren geestelijken drang in de menschelijke natuur, bracht de meest heilige gevoelens terug tot zelfzucht;
alle onderscheiding tusschen goed en kwaad werd vernietigd. Hij
leverde volop wapens aan die velen, die hun bandeloos, wild leven zochten
te verdedigen. En Hobbes was in Parijs een tijdlang de leermeester
van Karel II geweest. Zoo barsten de lui der hofwereld, die het meest
onder Cromwell te lijden hadden gehad, los, terwijl het gewone volk
)

Geciteerd o.a. bij Edm. Gosse, Life of William Congreve, London 1924, p. 85.
Men zie o.a. A. Beljame, Le public et les hommes de lettres en Angleterre,
p. 4 vlg. Heldt, T.a.p. p. 40. Perromat, T.a.p. p. 389 vlg. Gosse, Congreve, p. 85 vlg.
enz.
3) Mijn Roman, p. 31 vlg.
1)
2)
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tevreden was, dat het na de Restoration zijn Maypole, zijn volksfeesten
met zang en dans weer terug kreeg.
Toch moet men zich deze hofwereld niet geheel en al voorstellen
als een brute bende van wilde beesten. Deze losbandige snuiters waren
vaak inderdaad tegelijkertijd menschen van smaak en van zekere verfijning. En was een geest van onderzoek, van weetgierigheid. Er is
wel degelijk zekere geestelijke cultuur en in sommige milieus verwaarloosde men een veelzijdige studie geenszins. Maar men had een nuchteren
kijk op het leven, vooral in de sexueele verhoudingen; men constateerde,
dat „affection and sexual desire were quite separate" en wilde daarop
de maatschappij baseeren 1 ). Hooge geestelijke liefde bestond niet voor
deze menschen . Jaloezie vond men belachelijk; de bedrogen echtgenoot
had geen sympathie. En het blijspel gaf deze wereld fel realistisch;
het wilde de volle waarheid uitbeelden. De helden van Wycherley en
Congreve zijn in het Londen van hun tijd aan te wijzen. Alleen de groote
comedie is soms universeeler. En dan is er nog iets wat deze Restoration
comedy bijzonder onderscheidt, het jagen naar wat Dobree noemt
„the verbal pyrotechnics", het vuurwerk van het woord, het speuren
naar grillige, verrassende antithesen, naar „wit", dat ongrijpbare speciaal
Engelsche iets, dat ze slechts zeer uit de verte kunnen benaderen met
„vernuft ", „geestigheid ". Deze comedie werd geschreven voor een
coterie, die in aanbidding lag voor de „wit", waarvoor de „wit" een
manie was. Maar daarnaast is in vele van deze stukken tevens de ware
humor, die hoogere macht.
Om deze comedie te begrijpen en haar veel te vergeven moet men
inzien, dat wat nu indecent lijkt, toen doodgewoon was. Om eens een
paar notities te nemen uit Pepys' Diary 2 ) en hij was toch in zijn tijd
wat men een fatsoenlijk man noemt. hij is in Januari 1661 in den
schouwburg: „A lady spit backward upon me by a mistake, not seeing

me; but after seeing her to be a very pretty lady, I was not troubled
at it at all." Deze juffrouw mocht dus op den grond spuwen zooveel
ze wou in den foyer, zooals wij het nog wel een werkman zien doen;
als ze er maar lief uit zag, hinderde het niet, of ze daarbij iemand raakte.
1)
2)

Dobree, T.a.p. p. 20.
Heldt noteert ze, t.a.p. p. 123, maar er zijn er zeer talrijke naast te zetten.
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In 1662 dineert hij ergens: „Mrs. Shippman did fill the pie full of
white wine, it holding at least a pint and a half, and did drink it off for
a health to Sir William and my Lady it being the greatest draught
that ever I did see a woman drink in my life." Hij komt bij een dame
op visite, „there found a great many women with her, in her chamber
merry my lady Pen and her daughter, among others, where my
Lady Pen flung me down upon the bed, and herself and others, one
after another, upon me, and very merry we were." Zeker, het zijn
allemaal doodonschuldige aardigheden, maar „men" doet het toch
niet meer. Het idee alleen, dat in de ontvangkamer een bed staat!
Shadwell in zijn The squire of Alsatia (1688) heeft ons een voor
beeld geteekend van wat in zijn tijd in de Londensche kringen-treflijk
de echte, zuivere gentleman was. 1 ) Sir William Belfond is een rijk
landeigenaar; hij woont in the country met zijn oudsten zoon. In de
lijst der dramatis personae wordt van hem meegedeeld, dat hij vroeger
in Londen een vroolijk leventje geleid heeft, maar nu daar buiten
geworden is „rigid and morose, most sordidly covetous, clownish,

obstinate, positive, and froward." Zijn broer Sir Edward Belfond leeft
in Londen op grooten voet. De dramatis personae teekenen hem als
,,a man of great humanity and gentleness and compassion towards
mankind; well read in good books, possessed with all gentleman-like
qualities." De jongste zoon van Sir William is als pleegkind geheel
onder leiding van Sir Edward in de stad opgevoed. De beide broers
teekenen de beide opvoedingssystemen in een aangenamen, vlotten
dialoog, vol interessante reparties. 2
)

S. E.: Let us calmly reason. What has your breeding made of him
(with your patience) but a blockhead?
S. W.: A blockhead! when he comes, the world shall judge which
of us has been the wiser in the education of a son. A blockhead?
Why, he knows a sample of any grain as well as e'er a fellow
in the north : can handle a sheep or bullock as well as any one:
knows his seasons of ploughing, sowing, harrowing, laying
1) In The Mermaid Series uitpeg. door Saintsbury.
2) Act. II, 1. (Mermaid Series, p. 272).
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fallow: understands all sorts of manure; and ne'er a one that
wears a head can wrong him in a bargain.
S. E.: A very pretty fellow for a gentleman's bailiff.
S. W.: For his own bailiff, and to be rich S. E.: Swine, and live as nastily; and keep worse company than
beasts in a forest.
S. W.: He knows no vice, poor boy!
S. E.: He will have his turn to know it then; as sure as he will have
the small-pox; and then he'll be fond on 't, when his brother
has left it.
S. W.: I defy the omen; he never whores, nor drinks hard, but upon
design, as driving a bargain, or so; and that I allow him.
S. E.: So: knavish and designing drunkenness you allow, but not
good fellowship for mirth and conversation.
S. W.: Now, brother, pray what have you made your son good for,
with your breeding you so much boast of? Let's hear that now;
come on, let's hear.
S. E.: First, I bred him at Westminster School, till he was master
of the Greek and Latin tongues; then I kept him at the University, where I instructed him to read the noble Greek and
Roman authors.
S. W.: Well, and what use can he make of the noble Greek and Latin,
but to prate like a pedant, and show his parts over a bottle?
S. E.: To make a man fit for the conversation of learned gentlemen
is one noble end of study; but those authors make him wiser
and honester, sir, to boot.
S. W.: Wiser! Will he ever get sixpence, or improve or keep his
estate by 'em?
S. E.: Mean notions! I made him well versed in history.
S. W. That is a pretty study indeed! How can there be a true history
when we see no man living is able to write truly the history
of the last week?
S. E.: He by the way read natural philosophy, and had insight enough
in the mathematics.
S. W.: Natural philosophy! knows nothing. Nor would I give a fart
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for any mathematician, but a carpenter, bricklayer, measurer
of land, or sailor.
S. E.: Some moderate skill in it will use a man to reason closely.
S. W.: Very pretty! Reason! Can he reason himself into six shillings
by all this?
S. E.: He needs it not. But to go on; after three years I removed
him from the University, lest he should have too strong a
tincture of it, to the Temple; there I got a modest, learned
lawyer, of little practice, for want of impudence (and there
are several such that want, while empty impudent fellows
thrive and swagger at the Bar) : this man I got to instruct my
son in some old common-law books, the statutes, and the best
pleas of the Crown, and the constitution of the old true English
Government.
S. W.: Does he get a shilling by all this? But what a devil made you
send him into France, to make an arrant vain coxcomb of him ?
S. E.: There he did all his manly exercices; saw two campaigns, studied

history, civil laws, and laws of commerce; the language he spoke
well ere he went. He made the tour of Italy, and saw Germany,
and the Low Countries, and returned well skilled in foreign
affairs, and a complete accomplished English gentleman.
S. W.: And to know nothing of his own estate, but how to spend it.
My poor boy has travelled to better purpose; for he has travelled
all about my lands, and knows every acre and nook, and the
vallue of it. There's travel for you! Poor boy.
S. E.: And he enjoys so little of that estate he sees as to be impatient
for your death: I dare swear mine wishes my life, next to his
own. I have made him a complete gentleman, fit to serve his
country in any capacity.
S. W.: Serve his country! Pox on his country! 'Tis a country of such
knaves, 'tis not worth the serving: all those who pretend to
serve it mean nothing but themselves. But amongst all things,
how came you to make him a fiddler; always fluting or scraping?
I had as lief hear a jew's-harp!
S. E.: I love music. Besides, I would have young gentlemen have

MACAULY'S BANVLOEK OVER THE COMEDY. 113
as many helps to spend their time alone as can be; most of
our youth are ruined by having time lie heavy on their hands,
which makes them run into any base company to shun themselves.
S. W.: And all this gentleman's education is come to drinking, whoring,
and debauchery. 1 )
Deze Sir Edward, de humane man, met meegevoel voor heel de
menschheid, heeft blijkbaar met zorg en overleg zijn pleegzoon een
voortreffelijke opvoeding gegeven, hem toegerust met velerlei nuttige
en aangename kennis en wijsheid, edoch hij vindt het heel gewoon,
dat deze wel opgevoede jongeman geleefd heeft met een prostituée
en een kind bij haar heeft, dat hij bovendien een aardig jong meisje,
dat veel van hem houdt en waar hij ook wel wat voor voelt, ongelukkig
maakt. Belfond Jr. trouwt met een dame van zijn stand, denkt geen
oogenblik aan een huwelijk met de ongelukkige Lucia en deze met
haar vader zijn ten slotte zeer te vreden, als ze met een cadeautje van
1500 pond naar huis worden gestuurd. Sir Edward ziet in zijn pleegzoon
een model voor zijn tijd en met nadruk wijst hij zijn broer , die eenige
bezwaren heeft, terecht: „I am confident you are mistaken; he has as
fair reputation as any gentleman about London. 'Tis true he's a good
fellow, but no sot; he loves mirth and society, without drunkenness;
he is, as all young fellows, I believe are, given to women; but it is in
private; and he is particular; no common whore-master. And, in short,
keeps as good company as any man in England."
Zoo waren nu eenmaal de zeden en de Restoration comedy heeft
die trouw uitgebeeld, ook heel wat in onze oogen erger en beestelijker
dingen dan in deze simpelen Squire of Alsatia staan. Deze comedie
is daardoor jaren lang min of meer berucht geweest en dat dankt ze
vooral aan Macaulay. Hij heeft een fellen banvloek over al dit werk
uitgesproken 2 ). Met Palmer is de rehabilitatie begonnen. Maar ook
-

1) Zie over den invloed van Molière op The squire: Miles, t.a.p. p. 238. Er zijn
elementen van de Ecole des maris en van den Avare in.
2) Ik kan dit hier niet alles herhalen. Zie zijn 3de hoofdstuk van de History of
England in de paragraaf: Immorality of the polite literature of England (I, p. 195 vlg.
van de uitgave London Longmans-Green, 1883) en in zijn essays : The comic Dramatists
of the Restoration (1841).
PRINSEN, Het Drama.
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een jonge, te vroeg gestorven Hollander, W. Heldt 1 ), heeft met bijzondere
klaarheid en kennis de verhouding tot de zeden en de kunstwaarde van
deze comedie uiteengezet. Hij onderscheidt indecentie en immoraliteit..
Voor ons is de comedie in dien tijd indecent maar niet voor de tij dgenooten; dat raakt alles uiterlijke vormen. Onzedelijkheid raakt het
innerlijke leven, openbaart zich in het niet onderscheiden van goed
en kwaad. Maar zedelijke wetten zijn niet eeuwig, wisselen als de regels
voor de decentie. Vroeger vond men het onzedelijk, dat iemand, na
den dood van zijn vrouw, trouwde met haar zuster. Wie zou daar thans
nog iets misdadigs in zien? Onlangs beschuldigde mij een buurdame bij een maaltijd in allen ernst van onzedelijkheid, omdat ik een glas
dronk; wie zou daar een vijftig jaar geleden van gedroomd hebben!
Huygens schreef zijn Trijntje en de dames van zijn stand hadden.
er plezier in. Thans vinden wij dit prachtstuk uit onze litteratuur zoo
indecent, dat de gedachte aan een opvoering voor het publiek zelfs
niet kan opkomen.
Heldt stelt bij het bepalen van de zedelijkheid van de Restoration
Comedy twee vragen: Hebben de schrijvers in het algemeen wat men.
in hun dagen slecht vond verheerlijkt? En hoe stonden ze tegenover
het huwelijk? Dan blijkt, dat ze van hun standpunt er de ondeugd steeds.
bekaaid deden afkomen. De sexueele moraal was in die dagen uiterst.
zwak. Zij doen geen aanval op onmatig eten en drinken, op echtelijke ontrouw en wat daarbij komt, om de eenvoudige reden, dat men in hun.
tijd daarin geen kwaad zag; maar ze strijden tegen hypocrisie, ontucht,.
kwaadspreken, bruut geweld tegen over vrouwen zoo goed als thans
gebeurt. In verwilderde tijden kan men geen zondagschoolpreekje in
het blijspel verwachten; zij' deden echter wel een aanval tegen wat zij
als zedelijke corruptie, ook toen, zagen.
Onzedelijkheid in de litteratuur sluit in zich een bewust tarten van
de voorschriften voor maatschappelijk leven van den tijd. 2 ) Doch de
opvatting van het huwelijk dier tijden was nu eenmaal uitgedrukt in_
de woorden van Wycherley:
1) Neophilologus VIII, p. 39 vlg.
2) Palmer, Comedy of Manners, p. 201.
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The end of marriage now is liberty
And two are bound
to set each other free
Men zag niets heiligs in den huwelijksband onder de dames en heeren
van de Restoration. De schrijvers hebben de zonden tegen het huwelijk
niet als zonde gevoeld; zij zagen er alleen den grappigen kant van;
zij kwamen niet in bewusten strijd tegen de bestaande goede zeden.
Integendeel sommigen hebben juist door hun ridiculiseeren de ondeugden doen uitkomen. Het is de oude waarheid bij alle beschouwing van
kunst: men moet het werk zien in den tijd, in het milieu waarin het
is gegroeid. Te ontkennen valt het niet, dat deze comedie voortgekomen is uit een milieu, dat ons thans zedelijk onsympathiek is.
Toch hebben lang voor Macaulay verschillende Engelsche critici
van beteekenis haar volkomen onbevangen beoordeeld, gewaardeerd
en bewonderd. Hazlitt in zijn Lectures on the comic writers (1819) 1)
ziet enkel de schoonheid van het spel, de geestige uitbeelding van het
leven, rept niet van onzedelijkheid, een enkele maal van indecency.
Wycherley, die voor velen thans, als ze hem niet in zijn tijd zien, misschien de meest aanstootelijke van allen is, roemt hij bovenal, in het
bijzonder zijn Country Wife.
Lamb in zijn essay On the artificial comedy of the last century (1823) 2 )
wordt onbewust reeds een verdediger van de l'art-pour-1'art- theorie,
zooals men die in den Romantischen tijd gaat formuleeren. Hij eischt
een overgave aan het spel als spel zonder eenige bijgedachte aan een
reëele wereld of aan moraliteit; hij wil den mensch in een fantastische
wereld bevrijd zien van de werkelijkheid. „We carry our fireside concerns
to the theatre with us. We do not go thither like our ancestors, to
escape from the pressure of reality." Hij brengt de spelen van Wycherley
en Congreve niet over in het werkelijke leven; ze hebben hun eigen
sfeer. Hun helden „break through no laws or conscientious restraints.
They know of none. They have got out of Christendom into the land what shall I call it? of Cuckoldry the Utopia of gallantry, where
pleasure is duty, and the manners perfect freedom. It is altogether a
1) Uitgave: Everyman's library, p. 70 vlg.
In The Essays of Elia, Oxford univ. pr., p. 196 vlg.

2)
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speculative scene of things, which has no reference whatever to the
world that is." Dat mag voor het groote publiek van thans voor zoover
het zich dan met de Restoration comedy nog mocht inlaten, een aanbevelenswaardige houding zijn, een feit is het, dat deze spelen wel degelijk
reference hebben tot een zeer reëele wereld en dat, wie ze in hun volle
waarde wil voelen, daarmee zeer zeker rekening moet houden. Hij moet
zich trachten in te leven in den geest van den tijd en alles zien als de
meest reëele werkelijkheid. Ook dan pas zal hij overtuigd raken, dat
een Wycherley geenszins een pornograaf was; trouwens dan zou hij
al lang vergeten zijn en niet als een groot kunstenaar voortleven, maar
dat er integendeel van hem in zijn tijd een zedelijke reiniging moet zijn
uitgegaan, dat Wycherley was een moralist met „an honest purpose
to castigate vice". En après tout hebben we met heel die zedelijkheid
niets te maken; de vraag is maar: brandde in den kunstenaar de ware
scheppingsdrang, toen hij die bedorven wereld uitbeeldde? Als kunst
kan zijn werk dan nimmer immoreel zijn. De menschen, die hij uitbeeldt, kunnen het zijn, doch dat blijft een zeer betrekkelijk begrip;
voor de huidige vegetariers zijn de helden van Dickens immoreel, als
ze met Christmas hun gebraden gans rijkelijk besproeien met wijn

of ale 2 ).
,,Comedy felt the influence of Jonson as well as of Molière." zegt
Nettleton van deze periode. 3 ) Ik zou zeggen oneindig veel meer van
Jonson dan van Molière. Ook in de Elisabethan plays is reeds het sterke
antagonisme van de seksen, de geringschatting van het huwelijk, het
verweer van jonge vrouwen tegen al te opdringerige liefhebbers, de
begeerte om van haar vrijheid gebruik te maken bij getrouwde vrouwen
en weduwen. Dergelijke dingen behoefde Engeland waarlijk niet te gaan
leeren op het continent als stof voor de comedie 4 ). Wycherley inspireert
zich op Shakespeare. 5 ) Daarbij is van oudsher Spaansche invloed geko1) Zie reeds bij Joh. Klette, William Wycherley's Leken and dramatische werke,
München 1883, p. 66, 67. F. E. Schelling in de Cambridge History VIII, p. 144 vlg.
2)

Heldt, T.a.p. p. 120.
T.a.p. 35. Zie ook Klette reeds t.a.p. 40.
4) Zie ook Dobree, t.a.p., p. 39, 43 vlg.
5) Perromat, Wycherley, p. 288.
3)
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men; groot is die echter nimmer op de Restoration comedy geweest. 1
Maar de voorloopers van Shakespeare gaan al terug op Spaansche en
Italiaansche bronnen; dat begint al in 1530 met Caliste 2 ). Die grootere
bewogenheid en romantische verwikkeling viel wel in den Engelschen
smaak. Ook Wycherley gebruikte nog voor zijn The gentleman Dancing
master (1671) een Spaansche plot, El maestro de Danzar van Calderon.
Tuke voor zijn Adventures of Five Hours gebruikte een plot toegeschreven aan Antonio Coello 3 ). Toch zijn het in dezen tijd meestal de mindere
auteurs, die een Spaansche stof kiezen. Crowne's Sir Courtly Nice
(1685) is naar No puede ser van Moreto.
Grooter dan van de Spanjaarden is de invloed van Molière geweest;
Miles noemt een goede zeventig stukken op, waarbij invloed van Molière
vaststaat 4 ). In Molière's werk zijn twee voorname groepen: de comédie
d'intrigue als L' étourdi, Le dépit amoureux, met een opeenvolging
van onwaarschijnlijke situaties en verwarrende complicaties, waarbij
de personen als marionetten zich willig schikken in hun emplooi. Maar
daarnaast het groote werk, dat begint met L'Ecole des Maris, waarin
Molière zijn eigen kijk op het leven geeft, waarin hij levende karakters
teekent, zijn karakter -comedies L'Avare, Le Tartuffe, Misanthrope,
Don Juan. Juist deze groep is van veel beteekenis geweest voor de
Restoration Comedy en voor zoover Molière zelf zich daarbij aan de
eenheden stoort, doen het de Engelsche schrijvers soms ook wel.
In de karaktercomedies van Molière ontwikkelt zich de intrige uit
de verschillende eigenaardigheden van het uit te beelden karakter
langs een bepaalde lijn op logische wijze 5 ). Het karakter zelf ontwikkelt
zich niet, zooals dat bij Shakespeare vaak wel het geval is. Harpagon
en Alceste blijven wat ze zijn. s) Hoe dit alles door de Engelschen geleerd
wordt, blijkt aardig uit Shadwell's Preface voor The sullen Lovers 7
,,I have in this Play, as near as I could, observed the three unities of

)

) :

1) Nettleton, t.a.p. p. 47.
2) Cambridge History VIII, p. 124-131, 133.
3) Zie de uitgave van A. E. H. Swaen, Amsterdam, 1927.
4) Miles, The influence of Molière, New York 1910.
5) Zie Perromat, t.a.p., p. 339.
6) Miles, t.a.p., p. 148.
7) Mermaid-ed. p. 6 en 7. Verder over Shadwell: A. S. Borgman, Thomas Shadwell,
his life and comedies, New York 1928.

118

HOE MOLIERE GEBRUIKT WERD.

time, place and action; the time of the drama does not exceed six
hours, the place is in a very narrow compass, and the main action of the
Play, upon which all the rest depend, is the sullen love betwixt Stanford
and Emilia, which kind of love is only proper to their characters. I
have here, as often as I could naturally, kept the scenes unbroken,
which yet among the French poets is accounted a great beauty."
Maar met dat al keert hij toch terug voor de hoofdzaak tot zijn
oud -Engelsche karakters: „I have endeavoured to represent variety of
humours, which was the practice of Ben Jonson, whom I think all
dramatic poets ought to imitate, though none are like to come near;
he being the only person that appears to me to have made perfect representations of human life."
Etherege, Shadwell en Wycherley hebben Molière's zeden- en karaktercomedie in de door hen geschapen comedy of manners vooral
ingevoerd. Etherege volgt de algemeene houding van Molière, teert
op een algemeenen indruk 1 ). Wycherley maakt meer gezette studie
van Molière; hij kende dieper de Fransche psyche door zijn verkeer
in Fransche kringen. Na zijn terugkeer uit Frankrijk volgt hij den
loop der Fransche stukken; doch daar hij alles overplaatste in het
Engelsche leven, werd de geest van zijn werk geheel anders dan bij
Molière.
De mindere schrijvers vooral, die ook meer enkel plagiatoren waren,
wisten soms handig verschillende stukken van Molière te combineeren;
Edward Ravenscroft gebruikte vier stukken voor de plot van zijn
Mamamouchi (1671). Doch ook Wycherley en Congreve combineerden
wel. Bij Congreve is de imitatie van Molière het sterkst. 2 ) Als Molière
geeft hij een uitvoerige expositie, die zich soms tot in de 2de act uitstrekt; hij overlaadt het tooneel niet, weet de belangstelling gespannen
te houden tot in de laatste act; als Molière tracht hij alles te motiveeren
en hij wil de menschen door zijn satire afbrengen van hun verkeerde
neigingen. In tegenstelling met Molière en het classicisme in het algemeen geeft hij underplots, die zich weer op andere gebreken richten.
Maar met dat al behoudt ook hij sterk zijn persoonlijkheid. Onder
1)
2)

Miles, t.a.p. p. 68.
Miles t.a.p., p. 195 vlg.
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alle Spaanschen en vooral Franschen invloed blijft de groote RestorationComedy zuiver Engelsch en ook Congreve gaat terug op Jonson 1 ).
Sir George Etherege (1635-1691) is de zuivere, onbezorgde teekenaar
van het wilde, flitsende, vrije leven van zijn tijd, zonder eenig moreel
doel. Hij was volkomen thuis in alle theaters, in de Mulberry Garden,
de eethuizen en winkeltjes, waar de dames der beide werelden en de
heeren elkaar ontmoetten. Hij had geen besef van goed en kwaad, zag
heel het leven van zijn kring als een leuk spel, als een lollige mallemolen,
maar hij vroeg niet naar de mechaniek van het geval. Hij teekende er
maar op los in zijn gemakkelijken, natuurlijken prozadialoog. 2
Zijn eerste comedie van beteekenis is She would if she could (1668).
Waarschijnlijk had hij het jaar te voren Tartuffe in Parijs gezien en
nu maakt hij een vrouwelijke Tartuffe, Lady Cockwood, die tegenover
haar boemelenden man steeds de rol speeltvan trouwe, kuische, jaloersche,
bezorgde huisvrouw; zij tracht intusschen zelf te scharrelen met den
vriend van haar man, Courtall, terwijl Sir Oliver Cockwood alles
doet om zijn eigen gedrag voor haar geheim te houden. Hoor hem, na
van zijn strapatsen verteld te hebben, tot dien „vriend" Courtall 3
)

:

)

Sir 01.: You do not think me sure so barbarously unkind, to let her
know all this; no, no, these are secrets fit only to be trusted
to such honest Fellows as thou art.
Cour.: Well may I, poor Sinner, be excus'd, since a Woman of such
rare beauty, such incomparable parts and of such an unblemished
reputation, is not able to reclaim you from these wild courses,
Sir Oliver.
Sir 01.: To say the truth, she is a Wife that no man need be asham'd of,
Ned.
1) Edm. Gosse, Congrere, London, 1924, P. 41 vlg. Zie in het algemeen voor den
invloed van Molière: Louis Charlanne, L'influence francaise en Angleterre, Paris
1906, p. 482 vlg.

2) Zie over hem Cambridge History VIII, p. 137. Dobree, t.a.p. p. 58 vlg. Perromat,
Wycherley, p. 369 vlg. Edm. Gosse, XVIIth century studies, p. 257 vlg. Nettleton,
p. 73 vlg. Vincenz Meindt, Sir George Etheredge, sein Leben, seine Zeit etc, Wien
and Lzg. 1901. The Works ed. by H. F. B. Brett-Smith, Oxford, 1927.
3) Works, II p. 94.
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Cour.: I vow, Sir Oliver, I must needs blame you, considering how
tenderly she loves you.
Sir 01.: Ay, ay, the more is her misfortune, and mine too Ned: I
would willingly given thee a pair of the best Coach-Horses in
my Stable, so thou could'st but perswade her to love me less.
Cour.: Her virtue and my friendship sufficiently secure you against
that, Sir Oliver.
Sir 01.: I know thou wert never married; but has it never been thy
misfortune to have a Mistress love thee thus entirely?
Cour.: It never has been my good fortune, Sir Oliver. But why do
you ask this question?
Sir 01.: Because then, perchance, thou might'st have been a little sensible
what a damn'd trouble it is.
Cour.: As how, Sir Oliver?
Sir 01.: Why look thee, thus : for a man cannot be altogether ungrateful,
sometimes one is oblig'd to kiss, to fawn, and toy, and lye
fooling an hour or two, when a man had rather, if it were not
for the disgrace sake, stand all that while in the Pillory paulted
with Rotten Eggs and Oranges.
Laat dit voldoende zijn om den toon aan te geven. Zijn meesterstuk
is The man of mode or Sir Fopling Flutter (1676). Hij komt pas van
Parijs en zit vol van de Fransche mode, wil alles Fransch zien ingericht,
en daarom heen beweegt zich heel die Londensche wereld in haar
dol, futiel en dwaas vermaak. Men zag er portretten van tijdgenooten
in. Van een plot is hier eigenlijk geen sprake. Het is enkel de lach om
de dwaasheid van heel een coterie.
Deze heer Etherege is later door Karel II in de diplomatie gestuurd;
hij moet gezant in Den Haag geweest zijn en lag er dronken op straat.
Later onder James II, wordt hij naar Regensburg gezonden, waar hij
een tooneelspeelster mainteneerde en bij zich aan huis ontving, wat
in Londen doodgewoon was, maar wat men in Duitschland heelemaal
niet gepast vond. Er zouden nog allergezelligste dingen over dezen heer
Etherege te vertellen zijn, maar ik moet mij helaas beperken. 1
)

1) Men zie Gosse, t.a.p. en de zeer uitvoerige inleiding tot de Works door Brett-Smith.
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William Wycherley (1640-1715) 1 ) stamde uit een oud adellijk geslacht; hij kreeg een strenge puriteinsche opvoeding vooral van zijn vader,
die een knap en wijs man was; hij werd een goed latinist. Op zijn 15de
a 16de jaar werd hij naar Frankrijk gezonden om daar onder den provincialen adel, waar de geest van Rambouillet heerschte, zijn opvoeding
te voltooien. De intelligente, gedistingueerde jonge Engelschman moet
in die kringen gaarne zijn opgenomen. Hij zag er menschen en kon
er aan zijn litteraire opvoeding werken. Zonder veel gewetenswroeging
werd hij er Katholiek. Als Karel II in zijn wettige rechten hersteld
is, keert hij mee naar Engeland terug; studeert nog een tijdje in Oxford
en verlaat daarna zonder graad den Inner Temple. Hij ging weer tot
de Anglicaansche kerk over, liet de rechtsstudie varen en mengde zich
in het Engelsche hofleven, waar de hertogin van Cleveland, „la mal
-tresduoi lmne",h
protegeerde.
In 1671 debuteerde hij in Drury Lane met Love in a wood, dat
hem in connexie bracht met de hommes de lettres. In 1672 volgde The
gentleman Dancing master, waarin hij o.a. het binnenhalen van vreemde
elementen in de Engelsche cultuur ridiculiseert. Vooral in Love in
a wood staat hij in kille verachting tegenover de typen, die hij naar
het leven teekent, en zoo is hij eigenlijk in al zijn vier stukken. In 1673
kwam zijn meesterstuk The Country Wife en het volgend jaar zijn
laatste The plain Dealer. Daarmee is zijn letterkundige carrière eigenlijk
afgeloopen. Wie de moeite neemt het mooie boek van Perromat te
bestudeeren, zal zien, dat we nog al wat van zijn leven weten, doch ik
kan daar niet verder verslag van doen. Hij is ongelukkig getrouwd
geweest met een uiterst jaloersche vrouw en is arm gestorven in verlatenheid. Wycherley is in zijn krachtige jaren zeer stellig een man van
zijn tijd geweest, een epicurist, die meeleefde in het woeste, ongebonden
leven, doch hij was geen gewone débauché ; hij had een natuurlijke
goedheid en edelmoedigheid, was trouw en eerlijk in den omgang
1) Over Wycherley: Charles Perromat, Wycherley, Sa vie, son oeuvre (een zeer
uitvoerige grondige studie, die ik zeer aanbeveel voor de kennis van heel den tijd tevens)
Paris, 1921. J. Kletten, William Wycherley's Leben and dramatische Werke, Munster
1883. C. Quaas, William Wycherley, Rostock 1907. Heldt t.a.p. Neophilologus VIII,
p. 127 vlg. en de reeds genoemde werken van algemeenen aard. Zijn vier spelen zijn
uitgegeven in The Mermaid Series.

122 TRIJNTJE CORNELIS EN THE COUNTRY WIFE.
met zijn vrienden, verachtte wat men in zijn tijd als ondeugd zag, als
valschheid en onechtheid; hij strijdt tegen de algemeene corruptie.
Alleen hij, die zich geheel en volkomen vrij kan maken van eiken band
aan de huidige begrippen van decentie, kan zuiver en onbevangen
genieten van de groote schoonheid van Wycherley's Country Wife.
Wie dat niet kan, moet er liever niet aan beginnen. Het is er mee als
met onze Trijntje Cornelis in haar fleurige en onbezorgde Hollandsche
oubolligheid. Maar in de wereld van Wycherley is alles branderiger,
verfijnd, pralend sensueeler. Daar zijn felle, met zorg gecultiveerde
zinnelijke apétits, tegenover den pijnigenden comischen angst van hen
die gevaar loopen slachtoffer te worden, tegenover de naiveteit, die er
argeloos en verlekkerd op in fladdert. Dit alles werd uitgebeeld tot een
krachtig levend zedetafereel. Huygens gaf zijn Trijntje in volle realistische
natuurlijkheid, zonder eenig besef van goed of kwaad, eenvoudig als
een genoegelijk stukje lager leven om bij te schateren. Hij mist elke
zedelijke strekking, wat ik hem volstrekt niet kwalijk neem. Doch bij
Wycherley voelen we toch wel iets van de satire op een rotte, bandelooze
maatschappij; er zijn momenten in aan te wijzen, waar hij het zedelijk
goede laat uitkomen en triumfeeren. Het stuk geeft geen natuurlijken
schaterlach als Trijntje. Ook voor de niet geheel verdorven tijdgenooten
van Wycherley zelf moet er bij den lach iets schrijnends zijn geweest,
iets pijnlijks in al die menschelijke verdwazing, die koortsige dierlijkheid,
die heel een maatschappij vervult. Reeds de strenge, betoogende Steele
oordeelde zoo, toen hij het stuk had zien opvoeren: „The Poet, on
many occasions, where the propriety of the character will admit of
it, insinuates that there is no defence against vice but the contempt of
it : and has, in the natural ideas of an untainted innocent, shown the
gradual steps to ruin and destruction which persons of condition run
into, without the help of a good education to form their conduct. 1
Ik laat hier een zeer sober overzicht van het stuk volgen. 2
Mr. Horner is de systematische verleider van getrouwde vrouwen en
)

)

om daarbij ongehinderd succes te hebben, heeft hij een nieuw middel
bedacht; hij laat rondstrooien, dat hij op zijn laatste reis in Frankrijk
1)
2)

De Tatler van 14 April 1709.
Men leze Perromat, t.a.p. p. 184 vlg.
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een operatie heeft ondergaan, waardoor hij ongevaarlijk en tevens
onaandoenlijk, overschillig geworden is voor alle vrouwen: „Shy

husbands and keepers, like old rooks, are not to be cheated but by a
new unpractised trick". Cynisch overziet hij de situatie : „Your women
of honour, as you call'em, are only chary of their reputations, not their
persons; and 'tis scandal they would avoid, not men. Now may I have,
by the reputation of an eunuch, the privileges of one, and be seen in
a lady's chamber in a morning as early as her husband; kiss virgins
before their parents or lovers; and may be, in short, the passe-partout
of the town."
Zijn succes heeft hij onmiddellijk; als zijn vriend Jasper Fidget met
zijn vrouw en zuster bij hem komt, noodigt Jasper hem direct bij zich
aan huis tot gezelschap bij zijn dames, om met haar te komen kaartspelen enz. De dames hebben aanvankelijk een afkeer van Horner,
doch als ze eenmaal van hem vernomen hebben, dat dit praatje slechts
een truck was, profiteeren ze uitgelaten van haar vrijheid. Dit is slechts
een bijplot. De hoofdzaak is de verleiding van Margery, het knappe,
jonge, onnoozele buitenmeisje, waar Pinchwife mee getrouwd is als negenenveertiger, wonend in the country na een leven van zwelgen en hoereeren in zijn jeugd te Londen. Daaromheen concentreert zich alles,
om de langzame ontwaking en bewustwording van de natuurlijke
zinnelijkheid bij Margery en den comischen, radeloozen angst van
hoorndrager te worden, de wilde jaloezie bij Pinchwife, die zijn
Londensche wereld, waarin hij met zijn jonge vrouw voor zaken eenigen
tijd moet verkeeren, door en door kent.
Eerst is hij vol zelfvertrouwen in zijn invloed op het onervaren ding.
Edoch, zijn vrienden hebben hem al met haar gezien in de comedie
en hebben natuurlijk gemeend, dat hij met een snol uit was. 1
)

Pinch._: How the devil! did he see my wife then? I sat there that she
might not be seen But she shall never go to a play again (Aside).
Horn.: What! dost thou blush, at nine-and-forty, for having been

seen with a wench?
1) Act. I, p. 263.
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Dor.: No, faith, I warrant 'twas his wife, which he seated there out
of sight; for he's a cunning rogue, and understands the town.
Har.: He blushes. Then 'twas his wife; for men are now more ashamed
to be seen with them in public than with a wench.
Pinch.: Hell and damnation! I'm undone, since Horner has seen her,
and they know 'twas she. (Aside).
Dan het naieve begin bij Margery in het voorzichtig rondtasten naar
de gevaarlijke dingen om haar heen bij een gesprek met haar schoonzuster Alithea.
Marg.: Pray, sister, where are the best fields and woods to walk in, in

London?
(Aloud) Why, sister, Mulberrygarden and St. James's park; and, for close walks, the New
Exchange.
Marg.: Pray, sister, tell me why my husband looks so grum here in
town, and keeps me up so close, and will not let me go a-walking,
nor let me wear my best gown yesterday.
Al.: 0, he's jealous, sister.
Marg.: Jealous! what's that?
Al.: He's afraid you should love another man.
Marg.: How should he be afraid of my loving another man, when he
will not let me see any but himself?
Al.: Did he not carry you yesterday to a play?
Marg.: Ay; but we sat amongst ugly people. He would not let me come
near the gentry, who sat under us, so that I could not see'em.
He told me, none but naughty women sat there, whom they
toused and moused. But I would have ventured, for all that.
Al.: But how did you like the play?
Marg.: Indeed I was weary of the play; but I liked hugeously by the
actors. They are the goodliest, properest men, sister!
Al.: 0, but you must not like the actors, sister.
Marg.: Ay, how should I help it, sister?
Al.:

(Aside). A pretty question!

Pinchwife heeft dit gesprek beluisterd, beschuldigt zijn zuster, dat
zij Margery op den verkeerden weg brengt. Het is echter uiterst
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vermakelijk, hoe hij zelf in zijn woedenden ijver om zijn vrouw afkeerig
te maken van de haar nog onbekende gedragingen van de dames van
haar stand in de stad, haar allervoortreffelijkst inlicht van alles wat er
te koop is en haar daarop onwillens belust maakt:

„Ay, my dear, you must love me only; and not be like the naughty
town-women, who only hate their husbands, and love every
man else; love plays, visits, fine coaches, fine clothes, fiddles,
balls, treats, and so lead a wicked town-life.
Marg.: Nay, if to enjoy all these things be a town-life, London is not so
bad a place, dear. Naar de comedie? nooit weer! First, you like the actors;
and the gallants may like you.
Marg.: What, a homely country girl! No, bud, nobody will like me.
Pinch.: I tell you yes, they may.
Marg.: No, no, you jest.
I won't believe you; I will go.
Pinch.: I tell you then, that one of the lewdest fellows in town, who
saw you there, told me he was in love with you.
Marg.: Indeed! who, who, pray who was't?
Pinch.: I've gone too far, and slipped, before I was aware; how overjoyed
she is! (Aside) .
Marg.: Was it any Hampshire gallant, any of our neighbours? I promise
you, I am beholden to him.
Pinch.: I promise you, you lie; for he would but ruin you, as he has
done hundreds. He has no other love for women but that; such
as he look upon women, like basilisks, but to destroy 'em.
Marg.: Ay, but if he loves me, why should he ruin me? answer me to
that. Methinks he should not, I would do him no harm.
Al.: Ha! ha! ha!
Naast haar naiveteit en ontwakenden vrouwenlist, komt er steeds
meer wil in het jonge vrouwtje en Pinchwife wordt ten slotte het vuur
zoo na aan de schenen gelegd, dat hij haar in mannenkleeren meeneemt
naar een gelegenheid, waar Horner haar eenigen tijd te pakken heeft.
Prachtig is de scène 1 ) als Pinchwife zijn vrouw uithoort over wat
1) Act. IV. 2, p. 313.
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daarbij wel gebeurd is. Ieder antwoord is een nieuwe pijniging voor
den rechter en een kostelijke onnoozelheid of vrouwelijke handigheid
van Margery. Hij eischt van haar, dat ze onder zijn dictaat een boozen
brief aan Horner schrijft, waarin ze verklaart niet de minste relatie met
hem te willen hebben. Doch als Pinchwife even de kamer uit is om was
en kandelaar te halen en daarbij wat opgehouden wordt, schrijft ze
gauw een anderen brief, hoor haar in haar eenzaamheid hardop schrijven:
,,Dear, sweet Mr. Horner (Writes and repeats what she writes) so ,,my husband would have me send you as base, rude, unmannerly
letter; but I won't" so „and would have me forbid you loving
me; but I won't" so „and would have me say to you, I hate you,
poor Mr. Horner; but I won't tell a lie for him" there „for I'm
sure if you and I were in the country at cards together" so „I
„or
so
could not help treading on your toe under the table"
rubbing knees with you, and staring in your face, till you saw me"
very well ,,and then looking down, and blushing for an hour together"
so „but I must make haste before my husband comes: and now

he has taught me to write letters, you shall have longer ones from me,
who am, dear, dear, poor, dear Mr. Horner, your most humble friend,
and servant to command till death, Margery Pinchwife."
Als Pinchwife komt met zijn lak, weet zij dezen brief in de plaats
te werken van den anderen, dien zij onder dwang geschreven had, en
Pinchwife gaat zelf den brief met een opgestreken zeil aan Horner
ter hand stellen. Men kan zich voorstellen, hoe dit epistel ontvangen is.
Als de man terugkomt, is Margery bezig een nieuwen minnebrief
te dichten, hij beloert haar, maar ze heeft thans de handigheid hem
te onderteekenen met den naam Alithea en hem met een stalen gezicht
wijs te maken, dat zij op haar verzoek schreef, dat Alithea op Horner
verliefd is, haar bestaande verloving met Sparkish wil verbreken.
Pinchwife vindt het nog zoo'n kwaad idee niet, dat zijn zuster met
Horner zou trouwen; als deze eenmaal zijn zwager is, wordt hij minder
gevaarlijk voor zijn vrouw.
Door allerlei manoeuvres, te ingewikkeld om hier te vertellen, weet
Margery het zoo ver te brengen, dat Pinchwife zelf haar, in de kleeren
van Alithea en denkende, dat hij deze geleid, bij Horner brengt. Deze
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ziet geen kans ze bij zich weg te krijgen, want ze gelooft natuurlijk in
de eeuwige liefde van Horner. Horner zit in angst, want onder alle
deze bedrijven heeft Pinchwife al eens een paar malen zijn degen
getrokken.
Horn.: You would not take my advice, to be gone home before your

husband came back, he'll now discover all; yet pray, my dearest,
be persuaded to go home, and leave the rest to my management;
I'll let you down the back way.
Marg.: I. don't know the way home, so I don't
Horn.: My man shall wait upon you.
Marg.: No, don't you believe that I'll go at all; what, are you weary
of me already?
Horn.: No, my life, 'tis that I may love you long, 'tis to secure my
love, and your reputation with your husband; he'll never receive
you again else.
Marg.: What care I? d'ye think to frighten me with that? I don't
intend to go to him again; you shall be my husband now.
Pinchwife wordt later tevreden gesteld met een verklaring van den
dokter, dat het praatje, dat rondgaat over Horner, werkelijk een feit
is en het geval wordt besloten met „A dance of Cuckolds".
Veel, en wat den toon van het geheel betreft wel het meest typische,
heb ik hier niet meegedeeld. Men zal intusschen al wel gemerkt hebben,
dat Wycherley gebruikt maakte van de Ecole des femmes van Molière
voor dit stuk, waar deze in Agnes heeft willen teekenen de souvereine
macht der liefde, over een jonge, natuurlijke vrouw. Het groote punt
van verschil is, dat Margery getrouwd is en Agnes niet. Zeer terecht
N'objectez pas que les
merkt bij al deze avonturen Perromat op 1
conséquences de tout cela sont bien différentes pour Mrs. Pinchwife, qui
est mariée, que pour Agnès, qui ne l'est pas.... Mrs. Pinchwife,
malgré ses ruses, reste franche et honnête. Elle ne commet pas le mal
sciemment, et, si elle s'insurge contre les règles tradionnelles de 1'honneur
conjugal, c' est sans r éaliser compl ètement la gravité de son acte. Elle
) : „

1) T.a.p., p. 196.
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n'a pas honte de sa conduite. Au dénouement, elle n'accepte qu' a'
son corps défendant les mensonges qu'on accumule pour prouver son
innocence.".
Bij Arnolphe en Pinchwife is angst om hun schat te verliezen; maar
Arnolphe houdt werkelijk van Agnes, Pinchwife niet van Margery.
Hij is de man, die de wereld kent, weet wat hem aan allen kant bedreigt;
hij is enkel bang voor eigen schandaal als hij cocu is „Chez Horner
en effet se reflète, mieux que partout ailleurs, le caractère du siècle.
Le trait dominant du personnage est son admirable tranquillité dans
le vice. De scrupules, it n'en a pas l'ombre. Libertin, elegant et pervers,
aimable et insensible, corrompu et corrupteur, à la fois ornement et
plaie de la société, it n'a d'autre règle de conduite que le caprice, et
toute sa morale se resume en un mot: se satisfaire." 1
Wycherley heeft de realiteit gegeven zooals ze was; hij heeft niet
overdreven uit lust tot obsceniteit. En hij gaf die realiteit in een prachtigen, gaven stijl, met geest en fantasie, in een vlammenden, tintelenden
)

dialoog, niet als een streng zedemeester, maar in fijne ironie. Hij heeft

als Molière de gebreken van zijn tijd lachend aan de kaak gesteld. Hij
deed het lachend en geestig en in den toon, die paste in zijn tijd en zijn
land; maar dit sluit niet uit diepte en klaarheid van blik op die gebreken.
Men zal nimmer kunnen bewijzen, dat hij de ondeugden, die hij zag,
heeft willen goed praten.
The Country Wife werd in Engeland geregeld gespeeld tot 1703,
dan gedurende de 18de eeuw bij tusschenpoozen. In de tweede helft
der eeuw kwamen er gecastigeerde uitgaven, o.a. van Garrick, The
Country Girl (1766). The country wife werd in 1762 in het Fransch
vertaald door Marie Anne Fiquet du Boccage. De adaptie van Garrick
bracht het nog een heel eind in de 1 9de eeuw en werd door Schroder
vertaald en gespeeld. In onze litteratuur heb ik nooit eenig teeken van
Wycherley kunnen ontdekken!
En naast The Country Wife staat The Plain Dealer in volle pracht.
Ik kan er hier slechts een kort overzicht van geven 3 ) Er is een zee:

1) Perromat, t.a.p., p. 217.
2) Perromat, t.a.p., p. 226 en 231.
3) Zie over den Plain Dealer: Perronrat, t.a.p., p. 233 vlg.
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kapitein Manly, een loyale, open kerel, maar ruw en onhandelbaar;
hij stoort zich aan niets en niemand, heeft de diepste verachting voor
heel het leugenachtig en valsch maatschappelijk bedrijf: „I, that am

on unmannerly sea-fellow, if I ever speak well of people (which is very
seldom indeed) it should be sure to be behind their backs; and if I would
say or do ill to any, it should be to their faces. I would jostle a proud,
strutting, overlooking coxcomb, at the head of his sycophants, rather
than put out my tongue at him when he were past me; would frown in
the arrogant, big, dull face of an overgrown knafe of business, rather than
vent my spleen against him when his back were turned; would give
fawning slaves the lie whilst they embrace or commend me; cowards
whilst they brag; call a rascal by no other title, though his father had
left him a duke's; laugh at fools aloud before their mistresses, and must
desire people to leave me, when their visits grow at last as troublesome
as they were at first impertinent."
Deze Manly heeft een goeden, wijzen vriend, Freeman, dien hij
wantrouwt, en een vriendin, Fidelia, die hem innig liefheeft, doch
waar hij niet naar omkijkt. En deze zelfde man, die de franke eerlijkheid zoekt, die alle bedrog haat, geeft zijn volle vertrouwen aan een
valschen, onwaardigen ,,vriend ", Vernish, en hij is hartstochtelijk
verliefd op een perfide vrouwmensch, Olivia: „She is so perfect a beauty,

that art could not better it, nor affectation deform it. Yet all this is
nothing. Her tongue as well as face ne'er knew artifice; nor ever did
her words or looks contradict her heart. She is all truth, and hates the
lying, masking, daubing world, as I do; for which I love her, and for
which I think she dislikes not me. For she has often shut out of her
conversation for mine, the gaudy fluttering parrots of the town, apes
and echoes of men only, and refused their common-place pert chat,
flattery and submissions, to be entertained with my sullen bluntness
and honest love : and, last of all, swore to me, since her parents would not
suffer her to go with me, she would stay behind for no other man, but
follow me without their leave, if not to be obtained. Which oath ...
Freeman: Did you think she would keep? Manly: Yes, for Manly
gaat op zee vechten tegen de Hollanders, laat al zijn bezittingen achter
bij deze vrouw, vertrouwt haar zelf toe in de zekere hoede van zijn
PRINSEN, Het Drama.
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„vriend" Vernish. Freeman gaat mee in den oorlog en strijdt aan zijn
zijde, Fidelia als page verkleed, die hij niet herkent, ook. Daar verliest
hij alles. Zonder schip, zonder geld komt hij terug met Freeman en
zijne page; hij kent noch de eerlijke, zuivere liefde van de een, noch de
toegewijde vriendschap van den ander. Als hij zijn goed zal gaan
terughalen bij Olivia, vindt hij deze getrouwd met Vernish en zijn
bezittingen zijn verdwenen. Dan komt de hoogste bittere humor;
hij heeft Olivia leeren verachten en vervloeken, maar hij blijft haar
slaaf en draagt zijn page Fidelia op bij Olivia voor hem te gaan spreken

,,Come hither, since thou art so forward to serve me: hast thou but
resolution enough to endure the torture of a secret? for such to some
is insupportable.
Fid. I would keep it as safe as if your dear, precious life depended on't.
Mad. Damn your dearness! It concerns more than my life, my
honour.
Fid. Doubt it not, Sir.
Mau. And do not discover it, by too much fear of discovering it;
but have a great care you let not Freeman find it out.
Fid. I warrant you, sir, I am already all joy with the hopes of your
commands; and shall be all wings in the execution of 'em : speak
quickly, sir.
Mau. You said you'd beg for me.
Fid. I did, sir.
Mau. Than you shall beg for me.
Fid. With all my heart, sir.
Mau. That is, pimp for me.
Fid. How, sir?
Mau. D'ye start! Thinkest thou, thou couldst do me any other service?'
Come, no dissembling honour: I know you can do it handsomely,,
thou wert made for't. You have lost your time with me at sea,.
you must recover it.
Fid. Do not, Sir, beget yourself more reasons for your aversion to me,.
and make my obedience to you a fault; I am the unfittest in the
world to do you such a service.
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Mau. Your cunning arguing against it shows but how fit you are for
it. No more dissembling; here, I say, you must go use it for me
to Olivia.
Fid. To her, sir?
Mau. Go flatter, lie, kneel, promise, anything to get her for me : I cannot
live unless I have her. Didst thou not say thou wouldst do anything
to save my life? and she said you had a persuading face.
En Fidelia, de page, gaat tot Olivia, die haar direct het hof maakt,
spot met Manly, haar wil perverteeren en dwingt tot een geheime
samenkomst. In plaats van Fidelia gaat Manly zelf, maakt haar man
cocu, doodt hem daarna en vindt de cassette met zijn bezittingen
terug. En Wycherley laat ten slotte Manly met Fidelia trouwen.
Dit is uiterlijk een vrij trouwe navolging van Molière's Misanthrope,
maar de geest van Ben Jonson leeft er in, bovenal Wycherley's eigen
geest. 1 ) Nu zal men ook beter begrijpen, dat The Country Wife geheel
satire is. Bij Molière aarzelt men nog steeds; staat hij aan de zijde van
Alceste of aan die van zijn futiele omgeving. Ik aarzel niet om de eerste
houding voor Molière te kiezen. Maar bij Wycherley is geen twijfel
mogelijk; hij heeft den Misanthrope ook zoo begrepen en in zijn geest
omgewerkt. Hij zag den mensch in den pijnlijksten humor, strijdend
voor eerlijkheid, trouw, eenvoud, oprechtheid, en toch eeuwig verdwaasd ronddolend in den modder, blind voor het felste bedrog en de
walgelijkste vuilheid. Dit is de hooge tragiek van het leven. Bij al zijn
verzekerheid en vastheid van levensinzicht, wordt Manly de speelbal
van wat hij zoo in het diepst van zijn ziel haat, is hij de weerlooze
slaaf van die hem uit hebzucht bedriegen en naar den mond praten.
Het slot bij Molière is beter. Alceste staat eenzaam en verlaten in de
wereld. Dat huwelijk met Fidelia na dezen tragischen humor bederft
eenigszins den overweldigenden indruk.
De Plain Dealer werd in hoofdzaak geschreven vóór The Country
1) Zie over den enormen afstand tusschen de Plain Dealer en de Misanthrope:
Perromat, t.a.p. p. 260 vlg. Fidelia is trouwens een geheel nieuwe figuur, die Wycherley
waarschijnlijk van elders had, als er dan nooit iets mag overblijven voor eigen schepping.
Zie Perromat, t.a.p. p. 288.
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Wife, maar erna opgevoerd. Het succes was twijfelachtig. Hoe zou de
toenmalige groote wereld in Engeland een figuur als Manly kunnen
doorgronden! In 1776 werd het stuk nog intact te Bath gespeeld. Toen
waren Bickerstaff en Garrick al aan den tekst aan het knoeien geweest
en de verknoeïngen zijn in het Fransch vertaald.
William Congreve (1670-1729) 1 ) werd geboren, toen Wycherley
zijn litteraire carrière stond te beginnen, en toen hij zelf voor het
tooneel begon te werken, kwam de kentering in den geest der comedie.
Toch staat Congreve nog naast Wycherley. Dat wil zeggen, ook hij
geeft een trouw beeld van zijn tijd, maar in karakter en kunstenaarschap verschilt hij zeer van Wycherley. Hij laat zich niet zoo vrij gaan
in zijn hartstochtelijke bewogenheid; hij haat de menschen niet, die hij
teekent ; hij heeft een te hooge geestelijke beschaving voor de brutale
uitingen van Wycherley. Hij heeft hoogere ironie; hij is een opbouwend, rustig construeerend denker, die tevens hongert naar schoon
heeft hem met Flaubert vergeleken. Dit alles is natuurlijk-heid.Mn
-oorzaak, dat zijn beste werk te goed was voor zijn tijd en vroeg trok hij
zich terug na het zeer matig succes van zijn meesterstuk The Way
of the World (1700) ; men begreep hem niet.
Ik moet hier tot mijn spijt zijn stukken, die The Way vooraf gaan,
The Old Bachelor (1693), The double Dealer en Love for Love stil zwijgend voorbij gaan en kan mij slechts een oogenblik bepalen tot
zijn laatste prachtwerk. Ik doe dit te liever, omdat het mij niet onwaar
lijkt, dat onze Betje Wolff dit wel gekend heeft en dat zij er-schijnlk
mede door geïnspireerd is bij de schepping van haar Alida Leevend.
Alida is innig Hollandsch, maar er trillen toch wel elementen in na, die
uitgingen van een West-Europeesche algemeene cultuur in de gegoede
en hoogere kringen; deze kringen ondervonden hier nog altijd vage
schommelingen, die voortkwamen uit den Restoration- en Regence tijd,
ook zelfs in dat stijve preutsche Holland van Betjes dagen, waar natuurlijk niemand, die zich respecteerde, zich zelf maar den schijn veroorloven mocht de Restoration Comedies gelezen te hebben. Betje spreekt
1) Edmund Gosse, Life of William Congreve, London 1924. D. Schmid, William
Congreve, Gein, Leben and seine Lustspiele, Wien, 1897. Zijn tooneelspelen in The
Mermaid Series door A. Ch. Ewald.
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dan ook voor zoover ik weet, nergens van Wycherley of Congreve,
doch dat zij er eenige stukken van gelezen heeft, dat zij ze met smaak
en genoegen gewaardeerd heeft, daarvan ben ik wel zeker; anders zou
ze onze Betje niet zijn.
Natuurlijk, Richardson heeft ze gewaardeerd; ze heeft van hem
geleerd en ze kon hem, hoe schrijnend realistisch hij ook zoo nu en
dan is, hier rustig uitspelen. Maar wie haar het meest getroffen en beheerscht heeft, wie haar een electrischen schok moet gegeven hebben,
dat is onbetwistbaar Fieding, waarvan ze nauwelijks rept. Aan hem is
zij het innigst verwant. Congreve moet ze wel gekend en genoten hebben.
Wat er van hem in haar overging, wist ze voor haar Hollandsch publiek
netjes binnen de „perken der welvoegelijkheid" te houden. Hoe het
ook zij er is overeenkomst tusschen Mrs Millamant in The Way of
the World en Alida Leevend. Ik kom daar later nog wel eens uitvoeriger
op terug.
Er is zoo goed als geen plot in The Way of the World; er is enkel
maar fijne karakterteekening en geestige dialogen, geladen met ,,wit".
Van Steele tot Swinburne en Meredith is het stuk als het meest superieure geprezen. Edmund Gosse karakteriseert het geval zeer juist,
waar hij zegt: „The Way of the World is the bestwritten, the most

dazzling, the most intellectually accomplished of all English comedies,
perhaps of all the comedies of the world. But it has the defects of the
very qualities which make it so brilliant. A perfect comedy does not
sparkle so much, is not so exquisitely written, because it needs to advance,
to develop." En ook dit: „The beginning of the third act and many
other parts of The Way of the World, are not to be turned over, but
to be re-read until the psychological subtility of the sentiment, the
perfume of the delicately chosen frases, the music of the sentences,
have produced their full effect upon the nerves. But, meanwhile, what
of the action? The reader dies as a rose in aromatic pain, but the spectator fidgets in his stall, and wishes that the actors and actresses would
be doing something." 1
Men begrijpt, dat het niet doenlijk is in dit beperkt bestek van zulk
een stuk een overzicht te geven, zoo dat er iets van dien fijnen geur uit
)

1) Gosse, t.a.p. p. 122.
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opstijgt. Het schitterendst geteekend is het karakter van Mrs Millamant, de charmante coquette, die schijnbaar meeleeft in de wereldsche
poppenkast, haar geest laat sprankelen over haar aanbidders en medeminnaressen, die innig veel houdt van Mirabell, dien zij van zich
afstoot, Mirabell, die liefde gehuicheld heeft voor de dwaze schoonmama
van Fainall, Lady Wishfort. Fainall is verliefd op Mrs Marwood en
zijn vrouw is een vroegere ,friend" van Mirabell en Mrs Marwood is
op haar beurt weer verliefd op Mirabell. Men ziet uit deze paar verhoudingen, die ik er uit pik, hoe er in dit milieu plaats moet zijn voor
geestige antithesen.
Mirabell houdt van Millamant; als Fainall hem opmerkt: „For a

passionate lover, methinks you are a man somewhat too discerning in
the failings of your mistress," is zijn antwoord: „And for a discerning
man, somewhat too passionate a lover; for I like her with all her faults;
nay, like her for her faults. Her follies are so natural, or so artful, that
they become her; and those affectations which in another woman
would be odious, serve but to make her more agreeable." 1
Millamant is misschien niet zoo zeer als Alida Leevend een echte
vrouw van vleesch en bloed, min of meer een kunstmatige schepping;
er is misschien iets van aan, dat zij is „beautiful and fragile Dresden
china"; maar toch is er telkens in haar luchtig spel, in haar sollen met
Mirabell iets dat aan de kostelijke Alida herinnert. Hazlitt verklaart
echter: „We are not sorry to see her tamed down at last, from her
pride of love and beauty, into a wife. She is good-natured and generous,
with all her temptations to the contrary, "2) Had hij niet hetzelfde
ongeveer van onze Alida kunnen constateeren?
Ik laat thans de huwelijkspreliminairen tusschen Mirabell en Mrs
Millamant volgen: 3
)

)

Mir. Do you lock yourself up from me, to make my search more

curious? or is this pretty artifice contrived to signify that here
the chase must end, and my pursuits be crowned? For you
can fly no further.
1) Ed. Mermaid Series, p. 324.
2) Lectures on comic writers (Everyman's Library- editie, p. 73).
3) Mermaid Series- editie, p. 377 vlg.
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Mrs Mil. Vanity! no I'll fly, and be followed to the last moment.

Though I am upon the very verge of matrimony, I expect
you should solicit me as much as if I were wavering at the
grate of a monastery, with one foot over the threshold. I'll be
solicited to the very last, nay, and afterwards.
Mir. What, after the last?
Mrs Mil. Oh, I should think I was poor and had nothing to bestow,
if I were reduced to an inglorious ease, and freed from the
agreeable fatigues of solicitation.
Mir. But do not you know, that when favours are conferred upon
instant and tedious solicitation, that they diminish in their
value, and that both the giver loses the grace, and the receiver
lessens the pleasure?
Mrs Mil. It may be in things of common application; but never sure
in love. Oh, I hate a lover that can dare to think he draws
a moment's air, independent of the bounty of his mistress.
There is not so impudent a thing in nature, as the saucy look
of an assured man, confident of success. The pedantic arrogance of a very husband has not so pragmatical an air. Ah!
I'll never marry, unless I am first made sure of my will and
pleasure.
Mir. Would you have 'em both before marriage? Or will you be
contented with the first now, and stay for the other till after
grace?
Mrs Mil. Ah! don't be impertinent. My dear liberty, shall I leave
thee? My faithful solitude, my darling contemplation, must
I bid you then adieu? Ay-h adieu my morning thoughts,
agreeable wakings, indolent slumbers, all ye douceurs, ye
sommeils du matin, adieu? I can't do't, 'tis more than
impossible positively, Mirabell, I'll lie abed in a morning
as long as I please.
Mir. Then I'll get up in a morning as early as I please.
Mrs Mil. Ah! idle creature, get up when you will and d'ye hear, I
won't be called names after I'm married; positively I won't
be called names.
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Mir.
Names!
Mrs Mil. Ay, as wife, spouse, my dear, joy, jewel, love, sweetheart,

and the rest of that nauseous cant, in which men and their
wives are so fulsomely familiar I shall never bear that
good Mirabell, don't let us be familiar or fond, nor kiss
before folks, like my Lady Fadler and Sir Francis: nor go
to Hyde-park together the first Sunday in a new chariot, to
provoke eyes and whispers, and then never to be seen there
together again; as if we were proud of one another the first
week, and ashamed of one another ever after. Let us never visit
together, nor go to play together; but let us be very strange and
well-bred: let us be as strange as if we had been married a
great while; and as well bred as if we were not married at all.
Mir.
Have you any more conditions to offer? Hitherto your demands
are pretty reasonable.
Mrs Mil. Trifles!
As liberty to pay and receive visits to and from
whom I please; to write and receive letters, without inter rogations or wry faces on your part; to wear what I please;
and choose conversation with regard only to my own taste;
to have no obligation upon me to converse with wits that
I don't like, because they are your acquaintance: or to be
intimate with fools, because they may be your relations. Come
dinner when I please; dine in my dressing-room when I'm
out of humour, without giving a reason. To have my closet
inviolate; to be sole empress of my tea-table, which you must
never presume to approach without first asking leave. And
lastly, wherever I am, you shall always knock at the door before
you come in. These articles subscribed, if I continue to endure you a little longer, I may by degrees dwindle into a wife.
Mir.
Your bill of fare is something advanced in this latter account.
Well, have I liberty to offer conditions that when you
are dwindled into a wife, I may not be beyond measure
enlarged into a husband?
Mirabell komt dan met zijn eischen : In primis, item item."
o.a. dit: „Item, when you shall be breeding.
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Mrs Mil. Ah! name it not.
Mir.
Which may be presumed with a blessing on our endeavours.
Mrs Mil. Odious endeavours!
I denounce against all strait lacing, squeezing for a shape,
Mrs.

till you mould my boy's head like a sugar-loaf, and instead
of a man child, make me father to a crooked billet."
En zoo is er meer: dat van de tea-table vindt hij best, „but that
on no account you encroach upon the men's prerogative, and presume
to drink healths, or toast fellows; for prevention of which I banish
all foreign forces, all auxiliaries to the tea-table, as orange-brandy,
all aniseed, cinnamon, citron, and Barbadoes waters etc. These
provisos admitted, in other things I may prove a tractable and complying
husband.
Mrs Mil. 0 horrid provisos! filthy strong-waters! I toast fellows!

odious men! I hate your odious provisos.
Mir.
Then we are agreed! Shall I kiss your hand upon the contract?
And here comes one to be a witness to the sealing of the
deed. Enter Mrs. Fainall (die vroeger de vriendin van Mirabell
geweest is).
Mrs Mil. Fainall, what shall I do? Shall I have him? I think I must
have him.
Mrs Fain. Ay, ay, take him, take him, what should you do?
Mrs Mil. Well then
I'll take my death I'm in a horrid fright
Fainall, I shall never say it well I think I'll endure you.
Mrs Fain. Fy! fy! have him, have him, and tell him so in plain terms:
for I am sure you have a mind to him.
Mrs Mil. Are you? I think I have
and the horrid man looks as if
he thought so too
well, you ridiculous thing you, I '11
have you
I won't be kissed, nor I won't be thanked here kiss my hand though
So, hold your tongue now,
don't say a word.
En dan later toch nog in ronde woorden : Well, if Mirabell should not
make a good husband, I am a lost wife, for I find I love him violently.
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Congreve was in zijn volle kracht, toen het verzet tegen den Restoration -geest in het bijzonder op het tooneel hoog oplaaide in Collier 1
Men moet zich vooral niet voorstellen, dat er plotseling een geheele
verandering kwam; nog lang in de 18de eeuw heerschten begrippen
van decentie in leven en kunst, die aanmerkelijk van de onze verschillen ; maar vooral het zich krachtig naar voren dringen van een
machtige burgerij, die den toon aangeeft ook in de kunst, geeft aan
de ruwheid toch een meer gezond karakter. Daarbij kwam het hof van
Willem III, dat den frivolen geest uitbande. Bovendien het hof werd
voornamelijk naar Hamptoncourt verplaatst. Reeds in 1678 werd een
Religious Society gesticht, die zich ontwikkelde tot een Society for the
Reformation of Manners, welke zich in 1699 beroemen kon, 500, „disorderly houses" te hebben uitgeroeid. Ook het bekende tractaat van
Collier had verschillende voorloopers. Het verscheen in 1698: A
short view of the Immorality and Profaneness of the English Stage,
together with the Sense of Antiquity upon this Argument.
Die Jeremy Collier (1650-1726) was een merkwaardig man, een
man van karakter. Clegyman of the Church of England, in Cambridge
gevormd, wetenschappelijk onderlegd, levendig in de conversatie,
was hij streng in de leer en handhaver van het gezag dier leer in den
Staat. Hij helde over naar den Roomschen kant van the Church of
England, was hevig Tory, verdedigde krachtig den verdreven James II,
weigerde den eed van trouw aan de nieuwe regeering en werd meermalen gevangen gezet. Hij stond voor zijn beginselen; maar hij stond
buiten de kunst en kon met zijn beginselen allerminst doordrongen zijn
van het feit, dat kunst niets met zedelijkheid te maken heeft.
Met dat al, er spreekt van zijn kant een eerlijke overtuiging en een
hooge ernst uit zijn boek, al zijn zijn beginselen dan ook absoluut niet
te aanvaarden voor de ontwikkeling der kunst.
In theorie heeft hij niets tegen het tooneel, als dat zich maar gelieft
te houden aan zijn grondwet: „The business of plays is to recommend
virtue and discountenance vice, to show the uncertainty of human
)

1) Zie daarover: J. Ballein, Angriff auf die englische Bühne, Marburg 1910.
Ook: Edm. Gosse, Life of W. Congreve, 1924, p. 89 vig. en de Cambridge History,
VIII, p. 163 vlg.
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greatness, the sudden turns of fate, and the unhappy conclusions of
violence and injustice." Daarmee waren Shakespeare, Molière, Calderon
gered. Hij komt zelfs eeniger mate vriendelijk tegemoet aan Congreve
en Wycherley; de Plain Dealer kan er mee door. Doch over het algemeen valt hij den dialoog van Dryden, Congreve, Vanbrugh aan als
laag en gemeen en hij zet er de zuiverheid van Corneille, Sophokles
en Terentius tegenover : „By what has been offered, it appears that
the present English stage is superlatively scandalous. It exceeds the
liberties of all times and countries. It has not so much as the poor
plea of a precedent, to which most other ill things may claim a pretence.
'Tis mostly mere discovery and invention, a new world of vice found
out, and planted with all the industry imaginable. Aristophanes himself, how bad soever his other respects, does not amplify, and flourish,
and run through all the topics of lewdness, like these men."
Hij komt op tegen het gebruik van vloeken op het tooneel; Congreve
en Vanbrugh vooral worden als de schuldigen gesignaleerd, Shakespeare en Ben Jonson om hun soberheid op dit gebied geprezen. Vrouwen
vooral vinden dat vloeken zoo naar. En dan de godsdienst en de Schrift
worden misbruikt. Hier verdedigt hij zelfs de niet - Christelijke godsdiensten, ook de Egyptische en Mohamedaansche goden mag men niet
te na komen. In een stuk treden booze geesten op, een daarvan niest
en iemand in het spel maakt de opmerking: „One of the devils, I
warrant you, has got a cold, with being so long out of the fire." Zelfs
zulk een doodonschuldige aardigheid kan Collier niet accepteeren.
Grappig wordt hij vooral, als hij begint over „the Clergy abus'd by
the Stage." In zijn laatste gedeelte dwaalt hij sterk af; hij geeft de
opinie van de oudheid en van de kerk over het tooneel; hij roept de
oude wijsgeeren in het geweer, de constituties van Athene, Sparta en
Rome, de kerkvergaderingen. Er staat veel dwaze en waardelooze praat
in dit betoog, maar de algemeene strekking was onbetwistbaar een
zeer begrijpelijke uiting van den tijd bij de serieuze menschen. Collier
heeft het tooneel niet veranderd; de burgerij zelf zocht die verandering; het burgerlijk drama lag in de naaste toekomst. Collier bracht
slechts tot uiting wat er broeide en daardoor was zijn betoog zulk een
gebeurtenis in zijn tijd en had hij zelf schijnbaar zulk een invloed.
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Hij werd natuurlijk met hevigheid bestreden, o.a. ook door Congreve
en hij zelf gaf weer een overigens waardelooze Defence of the Short
view. Daar kan ik hier niet op in gaan. In de practijk ging de staat
zich wat meer met het tooneel bemoeien; de censor werkte serieuzer;
het dragen van maskers door vrouwen in de comedie werd verboden;
acteurs die te ver gingen, werden gestraft enz.
Wat onder Collier in Engeland gebeurde, gebeurde elders evenzeer;
men denke aan de aanvallen op Racine na de Phèdre, aan den strijd
van Vondel met Petrus Wittewrongel en Koeman. Vele van de argumenten, die Collier gebruikte, vindt men in 1655 reeds bij Wittewrongel.
Dat zijn zoo de telkens terugkeerende aanvallen van de kerk tegen
het tooneel 1)
Vanbrugh heb ik al een paar maal genoemd, naast hem zijn Farquhar
en Cibber nog belangrijke vertegenwoordigers van de comedie op de
grenzen der eeuw. John Vanbrugh (1664-1726), geboren in Engeland,
was van Vlaamsche afkomst en het Vlaamsche breede en gezwollene
zat in zijn werk als comedieschrijver en vooral als architect. 2 ). Hij vestigde in 1696 zijn reputatie door de Relapse or Virtue in Danger, een
voortzetting van Cibber's Love's last Shift. Sheridan heeft het in 1777
voor Drury Lane geciviliseerd als A Trip to Scarborough; verder
rust zijn roem op The provok'd wife (1697); wat hij verder maakte
is vertaling of adaptie naar Boursault, Le Sage, Molière of Dancourt.
In de Relapse nam hij uit het spel van Cibber Loveless over, den onbetrouwbaren echtgenoot en diens gemalin Amanda. Van Sir Novelty
Fashion maakte hij Lord Foppington, waarin zich de geestigheid
van het stuk concentreert: hij is de type van den fop, grotesken kwast,
heeft de reputatie den besten fop te zijn, die ooit op het tooneel werd
gebracht. Allergrappigst in The Relapse is ook de teekening van een
in de country slecht opgevoed schaap, Miss Hoyden, die in Londen op
bevel van haar vader trouwen zal met Young Fashion. Hoor hoe zij
1) Zie o.a. mijn studie over Vondels Proza, in de nieuwe Vondel -editie, I, p.65 vlg.
2) Zie over Vanbrugh de Biographical notice van A. E. H. Swaen in zijn uitgave van
de spelen in The Mermaid Series. Verder The Complete Works of Sir John Vanbrugh
door Bonamy Dobrée en G. Webb, 1928. Max Dametz, John Vanbrugh's Leben and
Werke, 1898.
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over dit huwelijk denkt: „Love him! Why do you think I love him,
nurse? I'cod, I would not care if he were hang'd, so I were but once
married to him No that which pleases me, is to think what work
I'll make when I get to London; for when I am a wife and a lady both,
nurse, i'cod, I'll flant it which the best of'em "
Young Fashion komt zich presenteeren bij zijn aanstaande vrouw : 1)
Your servant, madam, I'm glad to find you alone; for I have something
of importance to speak to you about.

Miss. Sir (my Lord, I meant) you may speak to me about what you
please, I shall give you a civil answer.
Y. Fash. You give me so obliging a one, it encourages me to tell you
in few words, what I think both for your interest and mine.
Your father, I suppose you know, has resolv'd to make me
happy in being your husband, and I hope I may depend upon
your consent, to perform what he desires.
Miss. Sir, I never disobey my father in any thing but eating of
green gooseberries.
Y. Fash. So good a daughter must needs be an admirable wife; I am
therefore impatient till you are mine, and hope you will so
far consider the violence of my love, that you won't have
the cruelty to defer my happiness so long as your father
designs it.
Miss. Pray, my lord, how long is it?
Y. Fash. Madam, a thousand year
a whole week.
Miss. A week!
why, I shall be an old woman by that time.
Y. Fash. And I an old man, which you'll find a greater misfortune than
t'other.
Miss. Why, I thought it was to be to-morrow morning, as soon as
I was up; I'm sure nurse told me so.
Y. Fash. And it shall be to-morrow morning still; if you'll consent.
Miss. If I'll consent! Why I thought I was to obey you as my husband.
1) P. 135 van de Mermaid- editie.
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Y. Fash. That's when we are married; till then, I am to obey you.
Miss.
Why then if we are to take it by turns, it's the same
thing: I'll obey you now, and when we are married, you shall
obey me.
Y. Fash. With all my heart; but I doubt we must get nurse on our
side, or we shall hardly prevail with the chaplain.
Miss. No more we shan't indeed; for he loves her better than
he loves his pulpit, and wou'd always be a preaching to her,
by his good will.
Y. Fash. Why then, my dear little bedfellow, if you'll call her hither,
we'll try to persuade her presently.
Miss.
0 Lord, I can tell you a way how to persuade her to anything.
Y. Fash. How's that?
and give
Miss. Why tell her she's a wholsome, comely woman
her half a crown.
Y. Fash. Nay, if that will do, she shall have half a score of'em.
0 Gemini, for half that she'd marry you herself: I'll run and
Miss.
call her.
Hoor, hoe deze Vanbrugh steeds meer zijn ouden Vlaamschen geest
verraadt, als hij de nurse haar confidenties laat doen aan Young Fashion :

,,Your honour's goodness is too great: alas! all I can boast of is, I gave
her poor good milk, and so your honour wou'd have said, an you had
seen how the poor thing suck't it Eh, God's blessing on the sweet
face on't! how it us'd to hang at this poor teat, and suck and squeeze,
and kick and sprawl it wou'd, till the belly on't was so full, it wou'd
drop off like a leech." Zoo ongeveer kon Bredero of Huygens het geschreven hebben, Wycherley en Congreve niet, bij al hun brutaal
realisme. Bij Vanbrugh is het, of je Jordaens ziet.
Vanbrugh is een handig, vlot tooneelschrijver, die zijn stiel verstaat;
maar na Wycherley en Congreve, onbetwistbaar zijn meerderen,
geeft hij hier toch geen aanleiding tot verdere belangstelling.
Colley Cibber (1671-1757) kondigde met Love's last shift in 1696,
vóór Collier, reeds een nieuw tijdperk aan; hij geeft het eerst een
zondaar die flink wroeging heeft en zich bekeert; hij rook den nieuwen
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smaak, die in het publiek kwam, en in zijn opdracht verklaart hij:

,,I first consider'd who my Guests were before I prepared my Entertainment." Hij richt zich meer tot het gevoel van zijn publiek dan tot
hun lust tot lachen, en toch heeft hij nog menigen trek van de Restoration Comedy. Trouwens ook Vanbrugh wilde zijn Relapse reeds
vrij pleiten van Immorality and Profaneness: „What I have done is
in general Discouragement to Vice and Folly; I am sure I intended it,
and I hope I have performed it." Doch dit doet hij na Collier en hij
mag den nadruk wel leggen op zijn „in general".
Cibber's groote succes was The careless Husband (1704) 1 ) De heldin
Lady Easy staat ver van de gewone coquettes en Sir Charles Easy
is in den grond een beste kerel, die zich enkel maar wat laat meeslepen
door zijn lusten. Zij is de lijdende vrouw, die ten slotte haar man met
haar kamenier vindt liggen in een armstoel en zijn pruik af. Wat
een positie! Maar zij houdt zich dapper, weet dat haar man wel
deemoedig terug zal keeren, en bang, dat hij kou vatten zal met zijn
bloote hoofd, dekt ze hem zorgzuldig met een doek, dien zij draagt. 2
En inderdaad hij keert berouwvol tot zijn vrouw terug: „Your Will
then be a Reason, and since I see you are so Generously Tender of
Reproaching me, 'tis fit I should be Easy in my Gratitude, and make
what ought to be my Shame, my Joy; let me therefore, Pleas'd to tell
you Now, your Wondrous Conduct has wak'd me to a sense of your
Disquiet Past, and Resolution never to Disturb it more
And (not
that I offer it as a Merit, but yet in Blind Compliance to my Will)
let me Beg you wou'd Immediately Discharge your Woman.
L. Ea. Alas! I think not of her 0, my Dear, Distract me not wi Lh
this Excess of Goodness (weeping).
Sir Cha. Nay, Praise me not, lest I reflect how little I have deserv'd
it I see you are in Pain to give me this Confusion Come, I will
not Shock your Softness, by my untimely Blush for what is Past, but
rather sooth you to a Pleasure at my sense of Joy for my Recover'd
)

1) Cibber's Works, London 1777. En D. M. E. Habbema, An appreciation of
Colley Libber, actor and dramatist together with a Reprint of his play The careless
Husband, Amsterdam 1928. L. Tónse, Colley Libber's, The Refusal in ihrem Verháltnis zu Molière's Les femmes savantes, Kiel 1910.
2) Bij Habbema, p. 79.
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Happiness to come: Give then to my new-born Love, what Name you
Please, it cannot, shall not be too Kind: 0! it cannot be too soft for what
my Soul swells up with Emulation to deserve Receive me then
Intire at last, and take what yet no Woman ever truly Had, my Conquer'd Heart.
L. Ea. 0 the soft Treasure! 0 the Dear Reward of long Desiring Love
Now I am Blest indeed to see, etc. etc. 1
Zie daar reeds ten volle den sentimenteelen toon.
George Farquhar (1678-1707) komt litterair niet uit boven de andere
auteurs, wier werk wij thans even hebben overzien. Hij was geboren
in Londonderry, studeerde in Dublin en bracht de Iersche „wit" en
humor in het Engelsche blijspel. Hij bezocht Holland en schreef van
uit den Briel, Leyden en Den Haag een paar zeer interessante brieven
over Holland in 1700. 2) Hij begon in 1698 met Love in a Bottle, dat
tamelijk indecent en ruw is. 3 ) Dat is hij eigenlijk steeds, doch hij is
het niet meer in den hof-toon van Wycherley. Hoe interessant hij
op zich zelf ook is, we behoeven ons hier niet verder met zijn werk
bezig te houden. Voor ons doel kunnen wij er niets nieuws uit leeren.
Hij schrijft een leuken, krachtigen dialoog, laat de menschen vroolijk
lachen, zet zijn „helden" in een frissche atmosfeer en is meestal oor
samenstelling van zijn plot. Hij is een voorlooper-spronkelijd
van Goldsmith. In The Twin-Rivals (1705) en The Beaux' stratagem
:zijn sentimenteele elementen, maar dat zat toch eigenlijk niet in zijn
natuur. Steele was de man, die het nieuwe genre zou vestigen.
)

-

De geest van Molière heeft in Nederland in het laatst van de 17de
eeuw en daarna niet bevruchtend gewerkt. Natuurlijk men heeft hem
gekend en gelezen en als men de moeite neemt de talrijke blijspelletjes
-en kluchten van volmaakt vergeten auteurs uit de 17de en 18de eeuw
-grondig te onderzoeken, dan zal men stellig meermalen kunnen constateeren, dat zijn plots zijn gevolgd, doch ik vreze zeer, dat men niet
1) Bij Habbema, p. 83.
2) Works, 1777, I, p. 18-30.
3) Niet in de editie der Mermaid Series door W. Archer; wel in de Works van 1777
I, p. 115 vlg. Zie verder over hem D. Schmid, George Faquhar, Sein Leben and seine
original-Dramen, 1904.
-
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voor verrassingen zal komen te staan wat persoonlijke scheppingskracht
en eigen levende uitbeelding bij deze auteurs betreft. De namen van
Bernagie en Langendijk leven nog onder de menschen, die bij eenig
examen wat Nederlandsche literatuur-geschiedenis hebben moeten
opzeggen. Ja, Langendijk wordt zelfs nog wel opgevoerd door dilettanten. Het Wederzijdsch huwelijksbedrog heeft nog zijn successen in
populaire kringen. Maar men zal mij moeten toegeven, dat het naast
het groote Fransche en Engelsche werk tout simplement een klungel
is. In De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden van Langendijk zit
nog wel wat aangename en leerzame teekening van huiselijk leven en,
beschouwd binnen de grenzen van zijn tijd en zijn land, schreef hij
wel meer een niet onaardig stukje. Daar is b.v. Krelis Louwen.
De Spaansche invloeden op ons tooneel in de 17de en 18de eeuw
zijn reeds voor een goed deel onderzocht ; 1 ) een dergelijk onderzoek,
dat naar volledigheid streeft, heeft voor Molière en zijn verwanten hier
nog niet plaats gehad; maar ik twijfel er niet aan, al was dit wel het
geval geweest, het zou evenmin iets hebben kunnen aanwijzen in den
rij onzer blijspelen, waard om in de wereldlitteratuur naast Etherege,
Wycherley en Congreve, Goldsmith en Sheridan nader beschouwd
te worden.
Hoe zeer de resultaten dan ook buiten onze beschouwing zouden
vallen, Molière is hier nagevolgd en al direct in de 17de eeuw. Te
Winkel heeft uitgerekend, dat binnen vijftig jaar 24 kluchten zijn
verschenen, waarin de Fransche Krispijn-type voorkomt 2 ) Pels gaf
in 1682 een omwerking van Molière's Le Sicilien in De Schilder door
liefde. De springende dokter (1666) van Elzevier is een bewerking van
Le médecin volant van Boursault of Molière (?). P. de la Croix exploiteerde in 1686 den Tartuffe voor zijn Schijnheilige. Maar wat kunnen
we met dergelijke feitjes hier beginnen. 't Is allemaal dood, voor goed.
Wij hadden onzen tijd gehad voor het groote levende blijspel en de
klucht.
1) J. te Winkel, De invloed van de Spaansche letterkunde op de Nederlandsche
in de 17de eeuw (Tijdschrift Mij Letterk. I, p. 59 vlg.). J. A. van Praag, La Comedie
espagnole aux Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe siècle. Amsterdam, zonder jaar (1925).
2) Te Winkel, Ontwikkelingsgang IV2 , p. 530 vlg.
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MOLIÈRE IN DUITSCHLAND.

Voor Duitschland moest die tijd nog komen. „In Frankreich setzte
mit dem Auftreten der Gesellschaft Andreini, der sogenannten Gelosi
(1576), eine Entwicklung ein, die innerhalb zweier Menschenalter
zu Molière and Racine führte, in Deutschland dauerte es beinahe
zwei Jahrhunderte, ehe eine ähnliche Höhe erreicht wurde." 1
We zagen reeds, dat reizende troepen in Duitschland in de 17de
eeuw Molière op hun repertoire hadden en hem eenigermate bekend
maakten van Hamburg tot Weenen. Johann Velten o. a. had 18 stukken,
waarbij 10 van de beste van Molière, L'école des femmes, L'école
des maris, Le Misanthrope, L'avare etc. Zoo gaat het door in de 18de
eeuw, ook met Regnard en vooral Destouches. In het midden der
18de eeuw komt Molière - invloed middellijk door Holberg.
De eerste onbeholpen poging om van Molière-motieven gebruik
te maken vinden we bij Christian Reuter (1665—± 1712) een „bemoostes Haupt" in Leipzig, die in een dramatische wraakneming op.
zijn ploerterij gebruik maakte van de Précieuses ridicules; zijn „Lust)

spiel" heette L'honnéte (sic) Femme oder die Ehrliche Frau zu.

Pliszine (1695).
Molière vond bij Gottsched alleen dan genade, als hij zuiver de
classicistische regels toepaste. Zijn vrouw Luise Gottsched-Kulmus
gaf bewerkingen naar Molière en Destouches en probeerde het ook.
met oorspronkelijke Duitsche comedies, streng naar de classicistische
eischen. Zij had den Spectator uit het Engelsch vertaald, wat niet
zonder invloed bleef op haar karaktervinding en -teekening. Zoo
gaf ze Die ungleiche Heirath (Dandin -motief), Die Haus-französin.
(met het Jean de France -idee van Holberg) Das Testament met allerlei_
bekende dokters- en notaris - typen.
Als we de eerste pagina van Das Testament lezen 2 ), overzien we het.
geheele geval reeds. Een rijke erftante heeft twee nichten en een zwaar
boemelenden en met schuld bezwaarden neef. Amalia en de neef
dringen er maar op aan, dat tante haar testament zal maken en hooren.
graag van den dokter, dat ze zwaar ziek is. Tegenover de trouwlustige,
coquette Amalia staat de eerlijke, resolute Caroline. Tante houdt zich
1) R. F. Arnold, Das deutsche Drama, Munchen, 1925 p. 186.
2) Zie Gottschild and die Schweizer (Band 42 van Dt. Nat. Litt.) p. 255 vlg.
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maar ziek en laat den dokter valsche berichten over haar gezondheid
geven. De begeerlijkheid openbaart zich te bruut; alles ligt er te dik op,
is direct te doorzien en te lang gerekt. Het slot is, dat tante trouwt en
Caroline een riddergoed met duiten geeft; de beide anderen krijgen
niets. Een meneer, die op de erfenis van de jonge dames geloerd heeft,
wordt door Caroline smadelijk afgewezen. Toch is dit stuk voor een
eerste zwakke poging in Duitschland nog zoo heel slecht niet.
Wat Joh. Elias Schlegel probeerde in de karakter-comedie naar Molière,
heeft alleen historische waarde 1 ). Gellert onder den invloed van de
comédie larmoyante zoekt „eher mitleidige Thränen als freudiges
Gelächter zu erregen." Eerst met Lessing begint de groote Duitsche
kunst.
Over Gigli's beteekenis voor de invoering van Molière in Italië
spreek ik later.
1) Arnold, t.a.p., p. 296. Zie verder over het blijspel vóór Lessing onder Franschen
invloed: G. Humbert, Deutschlands Urteile über Molière bis zum Regierungsantritt
A. W. von Schlegel, Oppeln, 1883. Ehrhardt, Les Comédies de Molière en Allemagne,
Paris 1888. G. Belouin, De Gottsched a Lessing, Paris 1909, p. 151 vlg.

III

IV.
HET FRANSCHE CLASSICISME IN WEST EUROPA BUITEN
FRANKRIJK GEDURENDE DE 18de EEUW EN
DE BESTRIJDING VAN HET CLASSICISME
IN WEST EUROPA.

Alleen in Italie heeft het Fransche classicisme gewerkt in een persoon
heeft zich daar vereenigd-lijkhedvangrotb is,Alfe;h
met den nationalen drang naar verheffing. Voor het overige deel van
West-Europa valt eigenlijk meestal te constateeren, dat het er heeft
bestaan en roemloos is ten onder gegaan. Doch het blijft heel de eeuw
door nog een macht, de strenge othodoxie, die zich verzet tegen den steeds
wassenden drang naar vernieuwing, waaraan niet te weerstaan was.
Ik geef hier over deze dingen slechts enkele notities.
De lijnen van de heroic play van Dryden en van het meer zuiver
classicistische treurspel bij Addison loopen door in de 18de eeuw 1 ).
Edward Young (1683-1765) en James Thomson (1700-1748)
zijn er o.a. de vertegenwoordigers van. Young, de man van de Night
Thoughts, volgde in zijn tragedies Busiris (1719) en The Revenge
zoogenaamd de Fransche modellen, doch zijn werk staat geheel buiten
den Franschen geest, is een voortzetting van de heroic plays in hulderenden bombast en gezwollenheid. In het heroische drama van dit
soort kan men dingen lezen als:

Hark! how Fate thunders to the wondring World;
The Sultan strikes
the Universe falls down,
And at one Blow I end the human Race.
1) Zie Nettleton, t.a.p., p. 195 vlg. Allardyce Nicoll, t.a.p., I p. 74 vlg. en 85 vlg.
II p. 73 vlg.
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Thomson, de man van The Seasons, hield zich meer aan de klassieke
tragedie met zijn Sophonisba (1730) en Agamemnon (1738). Ook
Edward en Eleonora is klassiek opgezet, maar er komen meer romantische elementen in; er wordt met giftige dolken gestoken en een
juffrouw zuigt de wonde uit. 1
De invloed van Voltaire was wederkeerig ; hij probeerde Shakespeare
eenigermate te imiteeren en daardoor was hij bij sommige Engelschen
in de pas, die ook niet meer van Shakespeare wilden accepteeren dan
hij. Doch te gelijkertijd werd onder Garrick Shakespeare, al was het
dan nog wat verzacht, opgevoerd en gewaardeerd. Aaron Hill adapteerde Voltaire's Mérope (1749); Duncombe was hem al voor gegaan
met Brutus (1734) en met Zara (Zaire, 1736), waar vriendelijke woorden
aan Voltaire's adres aan voorafgingen door Colley Cibber. Deze had zelfs
den Cid bewerkt in zijn Ximena or the heroick Daughter (1712) Ook
William Whitehead (1715-1785) volgde Fransche tragedies, o. a.
in zijn Roman Father (1750), waar hij succes mee had en waarvóór
hij verklaarde: „I should never have thought of writing a play on the
following subject, if I had not first read the justly celebrated Horace
of Mr. Corneille." Zoo zouden er nog heele reeksen van namen en titels
te noemen zijn. In 1756 wekte John Home, een Schot, sensatie door in
Fransch classicistischen vorm stof uit oude Schotsche liederen te
verwerken in zijn Douglas. Het was een evenement in de litteraire
wereld en een oogenblik was hij de Schotsche Shakespeare.
)

Oude Hollandsche heroic plays naar Spaansch en Engelsch model
uit de 17de eeuw werden in de 18de hier nog wel gespeeld voor het
groote publiek, maar er kwamen er niet veel bij. Het Fransche classicisme overvleugelde alles en beheerschte heel de eeuw, nadat het eenmaal
door Nil was ingevoerd. 2 ) Ook hier slechts een paar namen: Balthazar Huydecoper opende de rij met Achilles (1719) ; dan komt Feitama
1) Zie over de vertaling hier en het verbod van opvoering: B. G. Halberstadt,
De Nederl. vert. en navolgingen van Thomson's Seasons, Lzg. 1923, p. 167.
2) Zie Te Winkel, Ontwikkelingsgang V2 p. 188 vlg. Worp, Drama en Tooneel II,
p. 133 vlg. Ch. van Schoonneveldt, Navolging der klassiek -Fransche tragedie in de
Nederlandsche treurspelen der 18e eeuw, Doetinchem, 1906. Een zeer beknopt overzicht in mijn Handboek, 3e dr., p. 427 vlg.
,
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met zijn Fabricius (1730). Men babbelde hier veel over „eigen vinding"
en bedoelde daarmee een plot zoeken buiten de officieele, geijkte treurspelstof. Lucretia van Merken zocht die in onderwerpen uit de vaderlandsche historie, als Het Beleg van Leyden en haar echtvriend Van
Winter meer in Monzongo of de koninklijke slaaf; terwijl Baronnesse
de Lannoy weer met een Belegering van Haarlem kwam.
In al deze stukken wordt te veel gepraat en zit geen handeling in;
men hoort dikwijls een vagen naklank van Vondel's vers. Ook al kan
men onder al zulk werk nog eens iets aanwijzen, dat niet onleesbaar is, het
is en blijft toch enkel maar namaak, waar we hier niet op in kunnen gaan.
Onno Zwier van Haren, die bijzonder op Voltaire was gecharmeerd,
liet zijn Agon in Indië spelen en teekende het wanbestuur der over
heerschers. Met Feith maakten we al even kennis. In het laatst der
eeuw en in de eerste jaren der volgende werd er veel over de tragedie
gepraat. Feith praat erover, Bilderdijk praat er over, Wiselius praat
er over; maar het bleef in hoofdzaak zooals het was 1 ) en wij konden
er geen Goldsmith en Sheridan tegenoverstellen zooals de Engelschen.

Ook in Duitschland is niets blijvends voortgebracht uit het Fransche
classicisme, maar er zat in ieder geval groei in en bereidde Duitschland
voor om waardig te kunnen aansluiten bij het nieuwe, dat in den loop
der eeuw in West-Europa was ontstaan. 2
Na zijn Sterbender Cato schreef Gottsched in Leipzig nog twee
regelmatige tragedies, Agis en Die Parisische Bluthochzeit, betrekkelijk
meer oorspronkelijk dan Cato; maar van dit laatste stuk bleef toch de
groote kracht uitgaan; het bleef het pronkstuk op het tooneel; daarmee en met zijn Beitrage zur critischen Historie der deutschen Sprache
Poësie and Beredsamkeit, die van 1732 tot '44 verschenen, veroverde
Gottsched zich een tijdlang het litterarische dictatorschap; er ging
levenswekkende, organiseerende kracht van hem uit. 3 ) Hij richtte zich
)

1) Ten Bruggencate, Feith, Wageningen, 1911, p. 61 vlg. Kollewijn, Bilderdijk,
I, p. 450 vlg. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, VI 2 p. 435 vlg.
2) Arnold, Das Deutsche Drama, München 1925, p. 275 vlg. Belouin, De Gottsched
a Lessing, Paris 1909, p. 98 vlg.
3) Zie over de Beitrage o. a. Gottsched and die Schweizer (Band 42 van Dt. Nat.
Litt.) p. XXX vlg.
,
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op de verbetering der taal, der litteratuur en der tooneeltoestanden.
In 1730 verscheen zijn Versuch einer critischen Dichtkunst. Hier voor
het eerst in Duitschland wordt klaar en zuiver de bouw van de tragedie
naar de Franschen en de Grieken beredeneerd. Niets nieuws natuurlijk:
„moralischer Lehrsatz", de fabel met „beruhmte Leute, Haupthandlung and Nebenhandlung," de eenheden enz. enz. als elders ongeveer,
maar Duitschland wordt hier een weg gewezen, waarlangs het komen
kan uit de nare spelonken en goore dampen der bombastische, gezwollen
Haupt- and Staatsaktionen en verdere spectakel- stukken. Wat Gottsched,
Behrmann, Elias Schlegel voor het tooneel voortbrachten, moge thans
onspeelbaar zijn, het heeft den smaak van het Duitsche publiek veredeld, voor hoogere vorming vatbaar gemaakt, afgewend van het brute
en verwarde, gewend aan zuiverheid en strakheid van taal en vorm.
In Hamburg werkte de rijke, beschaafde koopman Georg Behrmann
(1704-1756) in dezelfde richting als Gottsched. Die Neuberin bracht
van hem een Horazier (1733) en een Timoleon (1735) ten tooneele,
mede als eerste Duitsche ,,Original Tragödies" . Eenige begaafdheid
had ook Johann Elias Schlegel (1719 1749), die reeds Shakespeare
kende. Hij wil het meer bij de Denen zoeken, die hij nader aan zijn
volk verwant vond, en schreef Gedanken zur Aufnahme des dänischen
Theaters. Hij had bezwaren tegen de groote verliefdheid bij de Franschen
die „anderen Nationen, die nicht mit solchem Eifer verliebt zu seyn
pflegen, langweilig, verdrieszlich and unwahrscheinlich vorkommt."
Hij wijst ook al op de Engelschen, vindt het wel wat erg alles te wringen
binnen de eenheden van tijd en plaats; men moet niet „nach der áuszerlichen Form der Schauspiele ihre innerliche Schönheit schatzen."
Alles bewijzen, dat de ideeën werken in Duitschland; maar wat deze
Elias in de practijk voor het tooneel voortbracht, hoofdzakelijk naar
Fransch model, is thans volmaakt verstard en verzuurd, die Geschwister
in Taurien, Orest and Pylades (1739), Hermann (1741). Tusschen
zijn Geschwister en Goethe's Iphigenie liggen slechts een veertig
jaren. Men vergelijke de beide stukken om zich van de enorme groeikracht in den Duitschen geest van dezen tijd te overtuigen.
Men begon te fraseeren over den Engelschen Sophokles Shakespeare;
in 1741 heeft Kaspar Wilhelm Bock zijn Julius Caesar in alexandrijnen

152 DE CLASSICISTISCHE TRAGEDIE IN DUITSCHLAND.
omgewerkt en Weisze maakte Richard III tot een regelmatige tragedie
(1759). Dat is het begin; dan komt al gauw Wielands vertaling
(1762—'66) en binnen weinige jaren zal Herder's enthousiasme
Shakespeare tot heerscher over het Duitsche tooneel maken.
Zonder eenigen dramatischen zin, den Franschen vorm volgend,
dichtte Klopstock zijn Bardiete fur die deutsche Schaubuhne (Hermanns schlacht, 1769 enz.) In hetzelfde jaar 69 voltooide Lessing zijn dramaturgie. „Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan." Men kan het nu
in Duitschland wel verder zonder het Fransche classicisme. Lessing
is onbillijk en verblind door strijdwoede geweest, toen hij het trachtte
te vernietigen. Wij zien het weer zooals het zich bij Corneille en Racine
ontwikkelde in zijn volle statelijke pracht en natuurlijken groei. Lessing
zag en bewonderde enkel de klassieke kunst, zooals hij haar door zijn
Aristoteles had leeren begrijpen; hij zag de eerste schittering van Shakespeare en genoot van de natuurlijke vrijheid, die Diderot zocht. Shakespeare en Diderot, Mercier en Fielding worden verder de wegwijzers
voor de Duitsche kunst. En toch in dezelfde jaren, dat Lessing aan het
zoeken ging, was er nog Johann Friedrich van Cronegk, die zich luchtigen spot over Gottsched had veroorloofd en toch in zijn eigen tragedie
Codres (1758) geheel in het spoor der Franschen kwam. Hij won er
een prijs mee, door Nicolai, den vertegenwoordiger van de Aufklarung
in de Duitsche burgerij, uitgeloofd. Nicolal zelf had in 1757 zijn eigen
opvatting vastgesteld in een Abhandlung vom Trauerspiel, waarin hij
den schijn aanneemt nieuwe beginselen te zoeken, maar toch nog
geheel in het Fransche classicisme blijft hangen. Nieuwe wijn in oude
lederen zakken. 1
)

Reeds in 1665 had Urban Hjarne (1641-1724) in Zweden de eerste
tragedie naar Fransche model gemaakt, Rosimunda. Alcoin, de koning
der Longobarden, heeft den vader van Rosimunda gedood en haar
gedwongen met hem te trouwen en uit den schedel van haar vader
te drinken. Rosimunda wreekt zich door Alcoin de dooden. Daar zijn
de drieeenheden, de vorstelijke personen enz. Sedert is er in Zweden
1) Arnold, t.a.p., p. 328.
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ernstig in de Fransche richting gewerkt 1 ), maar niets daarvan dringt
naar buiten of verdient eenige bijzondere aandacht. Het heeft geen
zin, of ik hier al werk opsom van Olof Celsius, Erik Brander, Wallenberg. Koning Gustaaf III, de stichter der Academie (1786), leefde geheel
in de Fransche cultuur en schreef zelf stukken naar Fransch model.
Kellgren (1751-1795) stond daarin naast hem.
In Denemarken is het Fransche classicisme in de eerste helft der
eeuw in de comedie vertegenwoordigd door Holberg; de tragedie schijnt
vooral direct in het Fransch te zijn opgevoerd. In de tweede helft
houdt Johannes Ewald (1743-1781) zich strikt aan de eenheden, doch
staat onder invloed van Klopstock in zijn half lyrisch drama Adam
og Eva; nog meer gaat hij naar den romantischen kant in Rolf Krage
(1770), waarin hij heroische legenden van zijn volk gebruikt en in
zijn proza den stijl der oude sagen tracht te volgen.
In dat gebruik van nationale legenden voor het drama staat hij
ongeveer naast Home in Engeland. Later gaf hij in blank verse Balders
did, voorlooper van Wagner. Oehlenschláger (1779-1850) komt
geheel onder den invloed der Duitsche romantiek, Goethe en Schiller,
Tieck en de Schlegels. Hij bevrijdde het Deensche tooneel van den
namaak der Franschen.

De Italianen bewonderden de Fransche tragedie, maar ze wilden ze
niet slaafs copieeren; ze zochten iets aparts. Muratori in zijn Della
perfetta poësia (1706) wil terug naar de Ouden, maar met de hartstochtelijkheid van Racine. Gravina in zijn Ragion poetica (1708) en
Della tragedia (1715) wendt zich af van de liefdesintriges en de weekheid
van Racine, zoekt naar de politieke en moreele strekking van Corneille.
Pier Jacopo Martelli in zijn dialoog Della tragedi aanticaxe moderna
(1715) maakt de eenheden ondergeschikt aan de eischen van het tooneeleffect. Er is een massa getheoretiseerd over het drama in het begin
der eeuw in Italië en over Bodmer en Breitinger gingen deze theoriën
1) Schweitzer, Geschichte der Skandinavischen Litteratur, Lzg. 1886-'90. Schack
och Warburg, Svensk Literatur-historia, Stockholm, 1886.
P. Hauser, Dansk Literatur historie, 1895. Edm. Gosse, Northern Studies, 1879.
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naar Duitschland 1 ), doch al deze theoretici brachten voor de praktijk
niets bruikbaars voort; Martelli verzacht den Alcestes van Euripides
om daardoor de Fransche nabij te komen. Hij schreef in Alexandrijnen
en deze maat wordt in Italië naar hem ook Martelliano genoemd.
Met de Merope van Maffei (1713) meende men het ideaal der tragedie
bereikt te hebben; het had een luid succes in Italië en Frankrijk; doch
hij werd niet het begin van een bloei der tragische kunst. Ook Antonio
Conti (1677-1749) gaf geen klimming. Hij had alle respect voor de
Fransche tragedie, maar de rijmende dialogen en de straf verliefde
helden hinderden ook hem bij de waardigheid en waarschijnlijkheid
van het spel. Hij verbleef een tijd in Engeland en Frankrijk, kwam er
in aanraking met de leidende litteratoren en philosofen; hij vertaalde
antieken en modernen, o. a. Athalie in blank verse; hij bestudeerde
Aristoteles, Leibniz, Newton, Descartes. Hij was alzoo uitstekend
toebereid om wat groots voort te brengen voor het tooneel, doch hij
miste het eene noodige, den genialen aanleg: met de beste bedoelingen en al zijn historische kennis bleven zijn vier tragedies koud en
duf; enkel in Giulio Caesare, dat in Engeland werd ontworpen en in
1718 voltooid werd, flikkert misschien Benig leven. 2 ) Zoo zijn er nog
enkele mindere goden, die zich laten leiden door de Grieken of vooral
door Corneille, Racine, of Voltaire, doch alle persoonlijke scheppingskracht missen. Alleen Alfieri leeft.
Alfieri è 1'uomo nuovo in veste classica. 3 ) Hij zet het werk van Conti
e.a. niet voort; hij staat in levende persoonlijke kracht naast Goldoni
en werd mede door Metastasio geïnspireerd. Hij had een innigen drang
zijn geest te vestigen in de regels en formules der traditie, behoefte
aan strenge vormen, die binnen de meeste beperkte. grenzen, zonder
eenige versiering zegden wat er kookte in zijn gemoed. Hij is een groote
persoonlijkheid, de voorlooper der romantici door zijn idealen van den
vrijen mensch, zijn onbevredigde stemmingen, zijn liefde voor de
eenzaamheid, zijn melancholie 4
).

1) J. G. Robertson, Studies in the Genesis of Romantic Theory in the eighteenth
century, Cambridge 1923.
2) Tullo Concari, Storia letteraria d'Italia, it settecento, Milano (1910), p. 283.
3) De Sanctis, Storia delta lett. it. (Napoli, 1925, II, p. 315).
4) Zie voor zijn prae- romantische stemmingen b.v. Concari, t.a.p., p. 296.
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Vittorio Alfieri (1749-1803) werd geboren uit een adellijke familie
in Asti bij Turijn. In zijn jeugd had hij weinig geleerd, had hij gezworvan door heel Italië en Europa, het leven geleid van een rijken jongeman
uit die dagen; in Den Haag o. a. had hij een relatie met een Hollandsche
vrouw; doch onder dat alles is hij zwaarmoedig, ontevreden, vol tyrannenhaat en republikeinsche idealen. Voor zulk een man was er in Italië
toen geen plaats. Hij kende wat Latijn, maar las hoofdzakelijk Fransch,
Voltaire, Rousseau, Helvetius. Doch hij leerde ook Plutarchus kennen;
die greep hem aan, werd voor hem het boek der boeken en dan Montaigne. In Den Haag kreeg hij in 1770 een Macchiavelli cadeau, dien
hij toen zoo goed als niet kende.
Dan komt plotseling in 1775 bij hem het plan op om tooneelschrijver
te worden. In zijn autobiografie vraagt hij zich af, welke factoren hij
daarvoor in zijn persoonlijkheid vond: „Un animo risoluto, ostinatissimo, ed indomito; un cuore ripieno, ridondante di affetti di ogni
specie, tra' quali predominavano con bizzarra mistura l'amore e tutte
le sue furie, ed una profonda ferocissima rabbia contro ogni qualsiaSi tirannide." 1 ) Daarbij kwam, naar zijn eigen verklaring, een vage,
onzekere herinnering aan verscheidene Fransche tragedies, die hij
in den loop der jaren had gezien, waarvan hij er nooit een had gelezen,
een totale onbekendheid met de regels der tragische kunst, een volkomen
onervarenheid in de kunst van goed te schrijven en zijn eigen taal te
beheerschen; hij had tot toen bijna steeds Fransch gesproken. Veertien jaar later, na jaren van studie, van onvermoeiden arbeid, gaf hij
zijn negentien tragedies uit bij Didot in Parijs.
Bij dit, zijn levenswerk, werd hij gedreven door een groote vaderlandsliefde; hij wilde zijn Italië verheffen tot grootheid en macht;
hij werd de eerste profeet der komende tijden voor Italië.
Giorno verrà, tornerà it giorno, in cui
Redivivi omai gl' itali staranno
In campo audaci ...
Gli odo già dirmi: 0 vate nostro, in pravi
1) Geciteerd bij Tonelli, I1 teatro italiano, p. 350.
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Secoli nato, eppur create hai queste
Sublimi eta, the profetando andavi. 1)

Vaderlandsliefde, vrijheid, waardigheid, onbuigzaamheid, zedelijkheid, besef van wat recht is, plichtsgevoel, heel deze innerlijke wereld,
verduisterd toen in het Italiaansche leven, daartoe kwam hij niet door
een levendige kennis van het leven van zijn tijd, maar door de studie
van de oudheid en door zijn stalen persoonlijk karakter. Zijn Italië
van de toekomst is het oude antieke Italië met al zijn macht en glorie.
Weer opwekken in de Italianen de oude virtu, zijn verzen maken tot
scherpe sporen voor het nieuwe geslacht, zoo dat ze waardig worden
aan Rome, dat is zijn lyrisch motief ook in zijn tragedies. Er is eenige
verwantschap met onzen Potgieter, die altijd maar weer terugwenschte
naar de glorie onzer 17de eeuw. Alfieri bleef zich eenzaam voelen en
zijn tragische wereld miste de warme, levende bezieling omdat hij
ze niet deed groeien uit het volle leven van den dag.
Hij nam het schema over van de Fransche tragedie, zooals die in zijn
land bekend was. Daarin beeldde hij zijn tragische stof uit, waarin hij
vóór alles zijn politieke idealen wilde leggen, zijn Polinice, Antigone,
Oreste, Sofonisba, Bruto, 2 ), alles stof buiten het reëele leven van zijn
tijd, en toch brandde er zijn eigen hartstochtelijkheid in. Zijn
Rosmunda is niet tevreden met den dood van Alcoino, haar wraak
vervolgt ook zijn dochter; door wraakzucht vergiftigd komt zij tot
woeste razernij. In Saul beweegt zich heel een wereld van smart en
ontzetting; de hemel wordt verduisterd en dreigt; de aarde dreunt
van oorlogsgeweld, de menschen zuchten onder hun fel bewogen
sentimenten.
Voor Saul is Sophokles' Ajax zijn voorbeeld geweest. Saul is een
1) De dag zal komen, de dag zal terugkeeren, waarin de Italianen herleefd weer
stoutmoedig in het veld zullen staan. Ik hoor ze mij reeds zeggen: Gij onze dichter en
profeet, geboren in slechte tijden, hebt toch geschapen deze schitterende dagen, die
gij kwaamt voorspellen.
2) Simons, Het drama en het tooneel, Amsterdam 1927, deel III 357 vlg. geeft
overzichten van Antigone, Merope en Filippo. Dit laatste is het Don Carlos-drama
ook door Otway en Schiller behandeld. In Filips II vindt hij een pracht -type voor
den wreeden, bloeddorstigen, wantrouwenden tyran. In Filippo is eenige Shakespeareinvloed. Filippo lijkt eenigszins op Jago. Zie Nulli, Shakespeare in Italia, p. 33.
Ook in Saul is wat van Shakespeare.
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karakter met groote deugden en gebreken, die alles wat op zijn weg
komt, tracht te overheerschen, doch zijn eigen donkere mysterieuze
hartstocht kan hij niet de baas worden. Alfieri schildert voortreffelijk,
hoe geweldige machten steeds meer de overhand over Saul krijgen en
hem tot waanzin drijven. David is voor hem gevlucht, daar de koning
hem voor een verrader houdt en naar zijn leven staat. Als de vijanden
van zijn land, de Philistijnen, gereed staan tot den aanval, wil hij ondanks 's konings haat meevechten tegen den erfvijand. En David is
de man, die de overwinning voltooit. Gionata en Micol trekken den
overwinnaar dankbaar en verheerlijkend tegemoet en ook in Saul's
ziel is de booze geest een oogenblik tot rust gekomen. Abner is het
verraderlijke element, die Saul door zijn verdachtmakingen en influisteringen weer opjaagt. David's harpspel houdt Saul nog in bedwang,
maar een enkele toespeling op de heldendaden tegen de Philistijnen
wekt weer Saul's afgunst en ijverzucht en hij dreigt den harpspeler
met zijn zwaard. David ' ontsnapt en in zijn wilden toorn wijzigt Saul
het verdere krijgsplan door David en Abner ontworpen geheel en hij
doodt de priester Achimelech, die zijn ondergang voorspelt, in een
nieuwen aanval van razernij. Op het bericht van deze misdaad trekt zich
David uit het leger terug; de Israelieten worden overvallen; Abner
snelt naar 's konings tent om hem te redden. Maar Saul, geheel verslagen door zijn moord op Achimelech en den dood van zijn zonen
in den slag, doodt zich zelf. Als in zijn andere stukken schildert Alfieri
ook hier een groote hartstocht, een geweldige figuur en tegenover dien
held verbleken al de anderen. Een diep psychologisch inzicht heeft
hij niet en hij teekent ruw en met groote contrasten. Met dat al blijft
Alfieri de eenige, die iets groots en persoonlijks bereikt heeft onder de
velen, die in heel West-Europa het Fransche classicisme hebben
nagevolgd.
Toen Alfieri in 1777 in Florence woonde en zich inwerkte in de
Toscaansche schrijftaal, maakte hij kennis met gravin Luise van Albany,
een Duitsche prinses, de vrouw van Charles Edward Stuart, nog altijd den
„pretendent" naar den Engelschen troon. Hij heeft haar er toegebracht
haar huwelijk te verbreken en hem naar Frankrijk. te volgen; met moeite
zijn ze daar later aan de Terreur ontsnapt en in 1792 naar Italië terug-
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gekeerd. De republikein, die den Amerikaanschen Vrijheidsoorlog en
de eerste uitingen der revolutie met oden had begroet, als hij den
verderen loop der gebeurtenissen in Parijs om zich ziet afspelen, wendt
zich met even fellen afkeer van de razernij van het gepeupel; die walging
heeft hij in de laatste jaren van zijn leven in satiren en comedies geuit. 1
Aan de tragedie gaf hij ondanks zijn navolging een nieuwe type,
geconcentreerd tot het allernoodigste, vrij van alle weekheid, meer
schrik- dan meelijwekkend. Zijn navolgers trachten wel een persoonlijke noot in hun werk te brengen, maar zij bleven ver beneden hem.
Alessandro Verri, die Hamlet en Othello vertaalde, zocht reeds bij
Shakespeare, toen hij zijn Congiura di Milano (1779) schreef. Vincenzo
Monti volgt nog geheel Voltaire en Chénier. Ippolito Pindamonte toont
in zijn Arminio (1797) al Germaansche invloeden. Foscolo had geen
dramatisch talent; behalve onder den invloed van Shakespeare, leeft
hij ook in Goethe en Schiller. Eerst Manzoni breekt geheel met de
classicistische traditie, voor zijn romantisch drama is Shakespeare alles.
)

Even zij nog herinnerd aan Metastasio (1698-1782); wiens groote

werkzaamheid aan Alfieri vooraf gaat. Hij schreef opera's en moet
daardoor eigenlijk buiten onze beschouwing vallen 2 ) ; van 1730 af was hij
te Weenen hofpoëet; daar eindigde hij zijn dagen; buiten Italië heeft hij
in een voordeelige en glansrijke positie gewerkt. In de opera van Metastasio is het litteraire element vrij sterk; hij had dramatisch begrip,
voelde sterk, dat het drama als in het leven begint in een contrast,
een tegenstelling, het ideaal en de werkelijkheid, de plichten en het
instinct. Corneille en Racine hebben hem hierbij zeer stellig wel den
weg gewezen, doch ook in de 18de eeuw waren er in het leven zelf
contrasten genoeg, hij vond ze in zich zelf, in zijn pompeuze rhetorische
idealen en zijn gebonden zijn aan de zinnelijke wellusten en de dierbare
goederen der aarde. Zoo gaf hij in zijn Didone abbandonata (1724)
de tegenstelling van liefde en plicht, in Catone in Utica van stoffelijke
en zedelijke kracht, in Olimpiade van vriendschap en passie, in Cle1) Zie over Alfieri: De Sanctis, t.a.p., II, p. 307 vlg. Concari t.a.p., p. 295
vlg. en voor verdere litteratuur over hem aldaar p. 421, Tonelli, t.a.p., p. 345. Ook
voor de andere tragici, die hier even genoemd werden kan men bij deze drie terecht.
2) Zie over L'Opera musicale in Italië in de 16e, 17e en 18e eeuw: Tonelli, t.a.p.,
p. 249 vlg. waar naar meer litteratuur verwezen wordt.
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menza di Tito van vriendschap en gerechtigheid enz. Maar dat alles
is toch nog al oppervlakkig; hij vermijdt tragische katastrophen en
al wat naar de gewone, dagelijksche zeden niet netjes is; in de meest
bewogen en hartstochtelijke scènes behoudt hij zijn hoffelijken, conventioneelen conversatietoon; er zit geen psychologische waarheid in
zijn werk.

Met de komst van een kleinzoon van Lodewijk XIV tot den Spaan schen troon, met Filips V en vooral door diens vrouw neemt de Fransche
invloed in Spanje toe. De theorie kwam van Ignacio de Luzan (17021754), die buiten Spanje gevormd was. Hij woonde 17 jaar in Italië,
was een leerling van Vico, schreef het Italiaansch als zijn moedertaal,
kende goed Latijn en Grieksch, was secretaris van het Spaansche
gezantschap te Parijs en verstond Engelsch. In 1737 verscheen La Poetica
o Reglas de la poesia en general y de sus principales especies, die hij in
'28 reeds in het Italiaansch aan de Academie van Palermo aanbood. Hij
staat onder invloed van Muratori en Gravina en ook van Boileau. 1 ) Later
helt hij nog meer naar den Franschen kant over. En deze wordt nog versterkt door den Benedictijn Benito Geronimo Feyjoo (1676-1764).
Hij vooral is een ernstig hervormer en heeft den Franschen invloed
in Spanje zeer doen toenemen. De theoretici bewerkten dat de oud
werden verboden (1765) ; maar toen-Spanscheutorml
de weg vrij was voor wat zoo laat het nieuwe worden moest in Spanje,
kwamen de Fransche classicistische meesterwerken toch niet.
Een van de eerste regelmatige, naar Fransch model geschreven.
stukken is de Virginia (1750) van Augustin de Montiano, dien Lessing
in zijn jonge jaren noemt den „gröszten tragischen Dichter, den jetzt
Spanien aufweisen and ihn seinen Nachbarn entgegenstellen kann." Nu
is hij nog maar enkel van eenig belang in verband met Lessing en diens
werk. 2 ) Dan is er Raquel (1778) van Vincente Garcia de la Huerta. Nico
terecht weinig succes met zijn comedie-lasFerndzMotiha
La Petimetra (1762) en zijn beide tragedies. Lucrecia en La Hormesinda
1) Over de beteekenis van Luzan: Robertson, Studies in the Genesis of Romantic
theory, p. 219 vlg.
2) Zie Erich Schmidt, Lessing, 2de dr. II, p. 4 vlg.
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(1770); alleen de laatste werd gespeeld, zes maal, en toen was het
uit. Josef Cadalso (1741-1782) had gereisd in Engeland, Italië en
Duitschland, was in Parijs opgevoed. Hij had voldoende voorbereiding,
maar ook hij schijnt geen dramatisch talent te hebben gehad; twee
van zijn drie tragedies zijn zoek. Don Sancho Garcia, Conde de Castilla (1771) is zuiver naar de Fransche regels.
De twee eenige figuren van beteekenis zijn Ramon de la Cruz en
Leandro Fernandez de Moratin. Beiden kennen Molière, maar door
hun frisch, zuiver, nationaal werk, zijn zij eigenlijk meer de bestrijders
van het Fransche classicisme.
Ik zal hier niet al de voornaamste feiten, die zich bij de ondergraving
en bestrijding van het Fransche classicisme voordoen, bij elkaar zetten
en met nauwkeurigheid overzien. Zij gaan meestal gepaard, in den
vorm van discours, essay, voorrede enz. met de practijk van het tooneelwerk, dat wij te beschouwen hebben; dit strijdmateriaal komt dan tegelijkertijd ter sprake. Doch bestrijding ging al vooraf aan de praktijk.
Ik wees er reeds op, aan de hand van Robertson, hoe in Italië
bij de Gravina vóór 1700 zich onder de traditie allerlei moderne
aesthetische ideeën gaan mengen, die langs Bodmer en Breitinger
Duitschland binnendringen; hoe dit alles breed en klaar uitschittert
uit eigen vrijen, natuurlijken geest bij Fielding in Engeland in de
kleine, pittige hoofdstukjes van Tom Jones, die dit boek voor den
letterkundig geschoolden lezer nog zooveel aantrekkelijker en leerzamer
maken. 1
Maar deze geestige causerietjes, die meer een uiting zijn van den
triumf der nieuwe kunst dan een bestrijding der ondergaande, zijn
in Engeland voorafgegaan door serieuze aanvallen. Robertson zoekt
den oorsprong van het verzet tegen het classicisme te zeer uitsluitend
in Italië. Lang voor Gravina werkt het in zijn eigen land. Sir Robert
Howard, de zwager van Dryden, kwam al op tegen de eenheden in de
voorrede van zijn The great Favourite or the Duke of Lerma
)

-

1) Zie: J. G. Robertson, Studies in the Genesis of Romantic Theory en verder
_mijn Roman, p. 120 vlg.
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(1668) 1 ) en in de dialogen van The Essay of Dramatic Poesy (1668) van
Dryden komen verscheidene heterodoxe meeningen naar voren. Evenzeer
in William Temple's Of Poesy (1690). Hij kwam reeds onder den invloed
der Noorsche romantische stof. 2 ) Dan komt in 1702 Farquhar met
zijn Discourse upon Comedy. Hij neemt een volkomen vrije en resolute
houding aan tegenover alle classicistische tradities en stelt met de
grootste zelfstandigheid zijn opinie tegenover de gevestige beginselen.
't Is of men in hem Lessing al hoort. Al deze dingen bewijzen, dat ook
in de ondermijning van het classicisme Engeland is voorgegaan.
In den loop der 18de eeuw komt dan de groote stroom los. Anoniem
verscheen in 1736 Some remarks on the tragedy of Hamlet, dat vijandig
staat tegenover de regels. Foote schreef zijn Roman and English Comedy
consider'd and compar'd (1747) en in hetzelfde jaar sprankelden de
frissche ideeën van Fielding 3 ). Ook Sterne kittelt een beetje in Tristram 4 ).
Van meer belang is Sam Johnson's aanval in de Rambler (1751, No
156). Young's On original Composition (1759) spreekt krachtig energieke,
bevrijdende woorden, gesteund door de wijze dialogen van Daniel
Webb. 5 ) De regels „are a needful aid to the Lame, tho' an Impediment
to the Strong." Deze uitspraak van Young hooren we naklinken bij
Lessing en Schiller. En een waardig slot vonden al deze aanvallen in
The Elements of criticism (1762) van Lord Kaimes, Henry Home
(1696-1 782) 6 ) ; wijsgeerig, is dit boek onklaar en breedprakig, maar
Kaimes' persoonlijkheid had gezag en zijn verzet tegen den drang
van de Fransche voorschriften voltooide hun val. Hij dringt aan op
natuur - waarheid, valt aan op Boileau en diens Lutrin, op alle verstarring en nuchterheid in alle kunst, tot zelfs in de tuinkunst. Voor
zijn tijd had hij een voortreffelijk inzicht in Shakespeare; hij hield van
Shakespeare's humor en voelde hem.
1) Th. Raysor, The downfall of the three Unities (Moderne Language Notes Jan.
1927). En verder over deze materie Saintsbury, History of Criticism III, vooral book VII,
Spingarn, Litterary Criticism in the Renaissance, p. 290. P. Hamelius, Die Kritik in
der Engl. Litt. der 17 and 18 Jahrhunderts Lzg. 1897, P. 140 vlg.
2) Mijn Roman, p. 82.
3) Zie vooral Tom Jones, Book V, Ch. 7.
4) o. a. Book III, Ch. 12.
5) Mijn Roman, p. 125.
6) Saintsbury, Hist. of Criticism II, p. 465 vlg. A. T. B. Clark. Boileau and the
French classical Critics in England Paris, 1925, p. 49 vlg. et passim.
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Engeland heeft zich reeds vroeg verzet, maar toch moet de kiem voor
den ondergang van het Fransche classicisme in Frankrijk zelf gezocht
worden. Zeker, haar dragers hebben soms de basis van hun werk gevonden in de wijsbegeerte van Descartes. Doch is de basis van de leer
van dienzelfden Descartes (1596-1650) niet, dat met alle traditie moet.
gebroken worden, met alle hypothesen, alle vooroordeelen en dat men
van den grond uit door eigen denken en waarnemen zijn levenswijsheid
moet opbouwen? Met die kern vervalt ook alle geloof aan alle aesthetische traditie, alle voorop gestelde wetten en regels. 1 ) En in die zelfde
richting wijst heel de wijsbegeerte der natuur, heel de wetenschap =
die, in Engeland vooral, bij den aanvang der 18de eeuw opkomt 2 ).
Daar was een kunst, gepend in voorschriften, die niet van den tijd waren,
niet tegen bestand.
Bovendien in de kunst der groote Fransche 17de-eeuwers zelf zaten.
reeds de elementen, die tot den ondergang leiden moesten. Wij zagen
het reeds bij onze vluchtige beschouwing van Racine en Molière.
Natuur en menschelijkheid drongen zich door alle wetten en regels heen.
En dan was er in Frankrijk de Querelle des Anciens et des Modernes.
Men heeft zeer terecht gezegd: „Le naturalisme classique est le product
d'une combinaison d' élements dissemblables : le rationalisme et le

esthéti
ue.
gout
q Le
premier
eloignait de l'antiquité et poussait la
raison moderne à ne compter que sur soi; le second ramenait a l'antiquité
et invitait le genie moderne a s'appuyer toujours sur les Grecs et sur
les Romains." 3 ) Uit dit dualisme kwam ook in het laatst der 17de eeuw
de Querelle voort. Reeds in 1657 zijn er teekenen van, doch hij barst
eerst uit dertig jaar later, als Charles Perrault, de man die sprookjes
uit den mond van het volk opteekent, zijn Po ème du siècle de Louis le
Grand voordraagt in de Academie en daarin stoutmoedig durft beweren.
La belle antiquité fut toujours vénérable,
Mais je ne crus jamais qu'elle fut adorable.
1) Zie vooral over dit punt: G. Lanson, L'influence de la philosophie cartésienne
sur la littérature francaise in zijn Etudes d'histoire litteraire, Paris 1930, p. 58v1g4.
vooral p. 81.
2) Zie mijn Roman, p. 31 vlg.
3) Lanson. Histoire illustrée de la litterature francaise, II, p. 1.
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Je vois les anciens sans plier les genoux;
Il sont grands, it est vrai, mais hommes comme nous;
Et l'on peut comparer, sans crainte d'être injuste,
Le siècle de Louis au beau siècle d' Auguste.
Hij gelooft niet aan de onaantastbaarheid der Ouden, twijfelt, of
Sophokles en Homerus niet voor verbetering vatbaar zouden zijn.
Als Homerus nu, in Frankrijk geschreven had, zou men hem tal van
fouten verwijten :
Ton génie abondant dans ses descriptions
Ne t'aurait pas permis tant de digressions,
Et, modérant 1'excès de tes allegories,
Eut encor retranché cent doctes reveries
Oû ton esprit s' égare et prend de tels essors
Qu' Horace te fait grace en disant que to dors.
Boileau was kwaad weggeloopen onder de lezing en de strijd was
ontbrand, die tot in de 18de eeuw duurt en dien ik hier niet schetsen
zal. 1 ) Maar de ban was gebroken; van nu aan komen er steeds stoutmoediger uitingen. Daar is Dubos met zijn Réflexions critiques sur la
poésie et la peinture (1719), die ernstig en rustig, maar methodisch
de zaak van het classicisme ruïneeren. 2 ) Hij erkent geen abstracte,
algemeene regels, waarnaar de schoonheid zich richten moet. Er bestaat
geen blijvende eenvormige schoonheid; lucht, klimaat, „les émanations
de la terre" wijzigen haar voortdurend. Met betoogen nadert men haar
niet, doch met het gevoel. Het oordeel van het publiek gaat ten slotte
boven dat van de mannen van het vak. Bij hen stompt het oordeel en
het gevoel af: „Le coeur contracte un calus de la même manière que
les pieds et les mains en contractent" Dezelfde abbé echter, die zulke
toen gedurfde dingen zei, had zijn respect voor het „consentement
universel" en dat sprak nog duidelijk voor Aristoteles en Boileau.
1) H. Rigault Histoire de la querelle des anciens et des modernes, Paris 1859
F. Brunetière, L'évolution de la critique, Paris, 1892, p. 111 vlg.
2) Zie o.a. Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siècle, Paris, 1912, p.
204 vlg. Ook voor verdere polimiek tegen de klassieke traditie.
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Men had het te aanvaarden; niet de redeneeringen van Boileau beslissen,
maar allen die hem lezen, met hem instemmen, hem vertalen heel de
wereld door. Dubos' werk werd gelezen, had zeven drukken tot 1770,
werd als prijs door de Jezuiëten op hun scholen uitgereikt. Van hem uit
loopt een stijgende lijn naar den iconoclast Mercier.
In dien geest spreken Fontenelle en La Motte, Batteux en Marmontel,
zoovele anderen nog, tot Diderot de groote populariteit aan deze
ideeën geeft. Hij zag het natuurlijke, instinctieve, demonische, goddelijke
in het scheppend genie, waarvoor alle regels overbodig zijn. Het gevoel
werkt zich uit boven het verstand; het genie kent geen banden; het is
een kracht rijk aan daden. Nu heeft men Descartes en Locke niet meer
noodig; nu gaat men zijn steun en zijn heil vinden bij Shaflesbury
en Shakespeare. 1 ) En Grimm beweert: „Le docte pédant n'a pas
sitot établi son syst ème po étique sur les principes prétendus invariables;
it n'a pas sitot ouvert toutes les sources du beau et prononcé la malé.diction sur tous ceux que oseraient en chercher ailleurs, qu'un homme
de g énie parait, fait le contraire de ce que le critique a ordonn é, et
produit un ouvrage immortel."
En Séran de la Tour (1761), het respect van Dubos voor de publieke
opinie voor goed verbrekend, voegt erbij, dat er zeer stellig regels zijn,
doch niet die, welke de pedanten en philosophen opleggen: „Un g énie
éclairé de lumières profondes juge 1'usage avant que de s'y soumettre."
Onbewust stelt het zich zijn natuurlijke grenzen. „Règles, préceptes,
coutumes, rien ne l'arrête; rien ne relantit la rapidité de sa course qui,
du premier essor, tend au sublime." Zijn smaak zijn zijn regels en zijn
smaak is de smaak van het genie, zijn schoonheid is de schoonheid
van het genie. In datzelfde jaar schrijft Saint-Preux al deze dingen nog
eens rustig en bezadigd aan zijn Julie. 2
En in Duitschland Lessing, de man onder velen. In de eerste plaats
had hij zich te richten tot de classicistische navolging in zijn eigen land,
ontstaan uit de inzichten van Gottsched. Daar moest hij bewijzen,
dat een navolger van de Franschen geen navolger der Ouden is, dat
)

1) Mijn Roman, p. 127 en 137.
2) La nouvelle Héloïse, Seconde partie. brief XVII.
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de voorschriften van Corneille niet Aristoteliaansch zijn en juist de
Franschen zelf de wetten van de antieke Grieksche tragedie hebben
verkracht. De strijd hiervoor concentreert zich bovenal in de Hamburgische Dramaturgie (1767-68). Lessing stond allerminst vijandig
tegenover de tragedie der Ouden. 1 ) en tegenover Aristoteles. Het is een
zijner eerste verdiensten tot de ware beteekenis van de leer van Aristoteles te zijn doorgedrongen. Evenmin was hij een vijand van de
Fransche litteratuur; hij erkende volmondig zijn groote verplichtingen
aan Diderot. Hij stond echter vijandig tegenover het Fransche classicistische drama in het bijzonder van Voltaire, maar toch ook wel tegenover dat der groote classicisten der 17de eeuw en hij is hierbij niet in
staat ze te zien als de hof kunst van hun tijd, die haar tijd gehad had en
slechts wachtte op haar canonisatie in de 19de eeuw. Hij zag er den
mededinger in van het burgerlijk drama, en hij zag de onzuivere navolging van de Oudheid: „Ein Anderes ist, sich mit den Regeln
abfinden, ein Anderes, sie wirklich beobachten. Jenes thun die Franzosen, dieses scheinen nur die Alten verstanden zu haben."
Het viel hem inderdaad niet moeilijk Voltaire's Zaïre te vernietigen
door een vergelijking met Othello; schitterend is ook zijn aanval op
Mérope. Juist de geniepige halfheid in de pogingen van Voltaire tot
hervorming maken dezen tot zulk een gemakkelijk slachtoffer.
De zoo heilige wet der eenheden toetst Lessing aan wat daarover
werkelijk te vinden is bij Aristoteles, over die van plaats niets, over die
van tijd geen voorschrift; hij spreekt enkel maar over het feit, dat de
tragedie zich zoo mogelijk in haar tijd bepaalt tot een etmaal. Men moet
niet vergeten, dat de Hamburgische Dramaturgie een periodiek was
voor schouwburgbezoekers, een, dat zich richtte op wat in werkelijkheid
op de planken was vertoond. Dat geeft daar zulk een pittig leven; het
zijn geen abstracte, zuiver theoretische beschouwingen. Maar dat
heeft dan ook ten gevolge, dat we bij Lessing natuurlijk missen een
afgeronde theorie over het burgelijk drama. Hij heeft voor alles aan de
practijk der opgevoerde stukken aangetoond, wat hem de valschheid
1) Over de Dramaturgie Schmidt, Lessing I, p. 552 vlg. Zie ook R. Petsch,
Lessings Briefwechsel mit Mendelsohn and Nicolaï uber das Trauerspiel, Lzg. 1910.
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en onechtheid leek in de Fransche tragedie en wat dit ook inderdaad
was bij Voltaire, die de geniale scheppingsgave miste.
Daar Aristoteles voor hem de wetgever was, zag hij in diens Poetica,
die den aard der Grieksche tragische kunst tracht te omschrijven, een
canon, waaraan hij met steile orthodoxie vasthield. Hij meende voor de
tragedie te kunnen bewijzen, „dasz sie sich von der Richtschnur des
Aristoteles keinen Schritt entfernen kan ohne sich eben so weit von
ihrer Volkommenheit zu entfernen." Vandaar zijn onbillijkheid tegenover de geniale kunstenaars Corneille en Racine, die nu eenmaal niet
zuiver pasten in den geheiligden canon van Aristoteles.
De Hamburgische Dramaturgie is in 1784 in Frankrijk vertaald. 1
Na de Dramaturgie komen in Frankrijk zelf de felle, wilde aanvallen
van Mercier, die stellig aan de vermolmende tradities geen goed
hebben gedaan. Engelsche en Duitsche invloeden nemen in Frankrijk
steeds toe. Voor het drama stelt Mme de Stael de Engelsche en
Duitsche theater- litteratuur tot voorbeeld aan de Franschen. 2
Italië bleef natuurlijk niet achter. We zagen het reeds, Robertson
wil zelfs heel de romantische theorie voor Europa laten uitgaan van
Gravina. Inderdaad daar is heel wat esthetische theorie geschreven.
In 1732 protesteerde Giulio Cesare Becelli in zijn Della novella Poesia
tegen het vertoonen van heel die wereld van Grieksche helden, waar
de toenmalige menschheid geheel vreemd tegenover stond, en tegen de
eenheden; hij zoekt naar het moderne. Trouwens Alfieri, hoe zeer hij
zich ook bindt aan de klassieke modellen, is in de practijk naar den
geest reeds in de volle revolte.
Onder vele andere symptomen van verzet zijn onder de theoretici
de groote figuren Petro di Calepio en Giambattista Vico. 3 ) De eerste
gaf esthetische beschouwing over het tooneel in Paragone della Poesia
tragica d'Italia con quella di Francia, door Bodmer te Zurich uitgegeven
(1732). Het brengt niet zoo zeer vernieuwing dan wel een grondige
vergelijking van de Italianen, van de groote Franschen met de Grieken
in hun ver houding tot Aristoteles. Eigenlijke ketterij tegen de traditie
)

)

Béclard, Sébastien Mercier, p. 715.
Caput XV van De 1 Allemagne: De l'art dramatique. P. van Tieghem, Le
Mouvement romantique, Paris 1923, P. 172 vlg.
3) Robertson, Genesis rom. theory, p. 164 vlg. en 179 vlg.
1)
2)
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vindt men hier niet. Er is geleerdheid en een juist oordeel, en, als later
Lessing, begint hij reeds Corneille en Racine los te maken van de zuiver
klassieke Oudheid.
Het wonderlijke boek met zijn revolutionnaire oorspronkelijkheid
van Vico, Sienza nuova (eerste redactie 1725), handelt allerminst over
de dramatische kunst in het bijzonder. Maar zijn beteekenis ook voor
het drama der nieuwere tijden ligt hier in, dat hij in verbeelding en gevoel zulke machtige factoren ziet voor heel het geestelijk leven der volken.
Ik noteerde hier slechts vluchtig eenige voorname feiten, waarvan
sommige nog wel nader ter sprake komen. Het is niet mijn bedoeling
een boek over theorieën te schrijven. Wij moeten de historie van het
18de eeuwsche drama zien in de stukken zelf. Daarom wil ik hier bij
de bestrijding van het classicisme ten minste op eenige parodieën
op het classicisme de aandacht vestigen, zooals die door heel WestEuropa in dramatischen vorm zijn geschreven en meestal ook werkelijk
zijn vertoond op de planken.
Aan de Rehearsal (1671), de parodie van Villiers en zijn helpers op
Dryden's Conquest of Granada, herinnerde ik reeds. Zie hier wat er
van een van Dryden's vergelijkingen gemaakt wordt: Als Almahide zegt:

So, two kind Turtles, when a storm is nigh
Look up, and see it gath'ring in the Skie.
Each calls his Mate to shelter in the Groves,
Leaving, in murmures, their unfinish'd Loves:
Perch'd on some dropping Branch, they sit alone
And Cooe, and hearken to each others moan.
Dan maakt de Duke ervan :
So Boar and Sow, when any storm is nigh,
Snuff up, and smell it gath'ring in the Skie;
Boar beckons Sow to trot in Chestnut Groves,
And there consummate their unfinish'd Loves.
Pensive in mud, they wallow all alone,
And snort and gruntble to each others moan. 1
1)

Ed. van Edward Arber, London 1919, p. 42.

)
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De parodie kan uit velerlei motieven voortkomen; zij kan een luchtig
spel zijn, een onweerstaanbare drang tot grappenmakerij, een hebbelijkheid. Onzen Kinker zat de parodie nu eenmaal in de vingers en
al heeft hij er een op Voltaire's Zaïre gemaakt onder den titel Orosman
de kleine of de dood van Zaïre, moorddadig treurspel (1787) 1), dan wil
dit bij hem nog niet zeggen, dat hij welbewust een aanval doet op het
genre der classicistische tragedie in het algemeen. Hij had veel op
met Voltaire, werkte in zijn manier en wel juist in het bijzonder in het
thema Zaïre, als hij ernstig bedoelde tragedies schreef. Kinker is bij zijn
liefhebberij geinspireerd door Lesage zijn vele parodieën in diens
Theatre de la foire. 2 ) Lesage heeft in die eerste jaren der eeuw heel
wat van het nieuwe werk, dat er in zijn tijd aan de markt kwam, geparodieerd; hij deed het zeer origineel en in zuiver Franschen geest, wel
met eenige kritische bedoelingen, maar toch vooral uit eigen smaak en
in de overtuiging, dat hij er succes mee zou hebben bij zijn publiek:
„La parodie de Lesage n'est ni blessante, ni malveillante, elle est inspirée, non de rabaisser l'oeuvre d'autrui, mais par une connaissance
approfondie et un vif sentiment de fart."
De parodie kan politieke en religieuze motieven hebben. Parodie
kan ook uit afgunst groeien, uit den drang om het werk van een collega
opzettelijk kapot te maken. Zij kan voortkomen uit het gebrek aan
inzicht in de waarde van een nieuwe, ontluikende kunst; men denke aan
de sonnetten van Fortunio. Maar zeer zeker ook uit de bewuste overtuiging, dat een genre aan het verloopen is, uitgediend heeft, door een
nieuwe, krachtige kunst op zij gedrongen wordt en nu maar eens behoorlijk moet worden geridiculiseerd. Zoo hebben ontwijfelbaar
Fielding en Sheridan gewerkt in Engeland.
The Tragedy of Tragedies or the Life and Death of Tom Thumb
the Great with the annotations of H. Scriblerus secundus (eerste redactie
van 1730 3 ) is misschien het beste en geestigste van Fielding's dramatische werken. Hij had hier het ernstig opzet om in parodistischen
toon de onn atuur, het leege pathos, de bombast, de geestverschijningen,
1) Opgenomen door Van Vloten in Kinker's dicht en ondicht, Hrlm, z. j., p. 15
2) Dr. J. van den Berg van Eysinga-Elias in haar opstel over Kinker, Nw. Gids
1911, I, p. 505 en 511 vlg.
3) Er is een goede uitgave van Felix Lindner, Heidelberg (1899).
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het dolle spectakel zoowel in de meer classicistisch getinte tragedie
als in de heroic plays aan de kaak te stellen, en dit is hem met groote
virtuositeit gelukt; hij werkt hier met passie, met een luchtig in toom.
gehouden hybris. Hij doet anders dan Villiers c.s.; hij maakt zelf een
drama van nonsens en bombast en telkens gebruikt hij de manier van
zeggen van zijn slachtoffers en hij laat zijn H. Scriblerus (toespeling
op de bekende Scriblerus-club van Pope, Swift e. a.) op de wijze van de
geleerde „wetenschappelijke" edities in noten verwijzen naar de bedoelde plaatsen met het verwijt, dat ze plagiaat zijn naar zijn stuk.
Dikwijls neemt hij ook woordelijk fragmentjes over. Zijn idee is niet
oorspronkelijk, naast the Rehearsal had hij tot voorganger A Comment
upon the history of Tom Thumb (1711) van William Wagstaffe,
dat zich tegen Addison en Steele richtte in hun begrip van de volkspoëzie. 1) Maar in de uitvoering is Fielding geheel oorspronkelijk.
Hij heeft 45 verschillende drama's gebruikt van 16 auteurs, alle
opgesomd bij Lindner 2 ) : Dryden, Otway, Lee, Addison, Rowe,
Young, Thomson etc. Otway's Venice preserved, Gay's Beggar's Opera,.
heel de Restoration Comedy gebruikte hij niet. In deze dingen leefde
zijn eigen geniale geest, die het leven in zijn dwaze antithesen liefhad.
Hij stelde het voor, of zijn stuk al geschreven was in de dagen van Elizabeth en liet er een door zijn Scriblerus geschreven quasi geleerde
Preface in optima forma aan voorafgaan: „The great professor Burman
hath styled Tom Thumb ,Heroum omnium tragicorum facile princepem : nay, though it hath, among other languages, been translated
into Dutch (where burlesque never came) by the title of Mynheer
Van der Thumb, the burgomasters received it with that reverend and
silent attention which becometh an audience at a deep tragedy." Zoo
krijgen wij Hollanders, in de gauwigheid ook nog een veeg uit de pan.
En dan de plechtige beschouwing over de verhouding van het stuk
tot de Aristoteliaansche voorschriften: „The Fable; which I take to be
the most simple imaginable; and, to use the words of an eminent
author, „one, regular, and uniform, not charged with a multiplicity
of incidents, and yet affording several revolutions of fortune, by which
1)
2)

P. Hamelius, Die Kritik in der Englischen Literatur, Lzg. 1897, p. 101.
T. a. p. p. 14 vlg.
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the passions may be excited, varied, and driven to their full tumult of
emotion." Nor is the action of this tragedy less great than uniform.
The spring of all is the love of Tom Thumb for Huncamunca; which
caused the quarrel between their majesties in the first act; the passion
of lord Grizzle in the second; the rebellion, fall of lord Grizzle and
Glumdalca, devouring of Tom Thumb by the cow, and that bloody
catastrophe, in the third.
Nor is the Moral of this excellent tragidy less noble than the Fable;
it teaches these two instructive lessons, viz., that human happiness is
exceeding transient; and that death is the certain end of all men; the
former whereof is inculcated by the fatal end of Tom Thumb; the
latter, by that off all the other personages.
The Characters are, I think, sufficiently described in the dramatis
personae; and I believe we shall find few plays where greater care is
taken to maintain them throughout, and to preserve in every speech
that characteristical mark which distinguishes them from each other.
,,But (says Mr D.) how well doth the character of Tom Thumb,
whom we must call the hero of this tragedy, if it has any hero, agree with
the precepts of Aristotle, who defineth „Tragedy to be the imitation
of a short but perfect action, containing a just greatness in itself?"
etc. What greatness can be in a fellow whom history relateth to have
been no higher than a span?" This gentleman seemeth to think, with
serjeant Kite, that the greatness of a man's soul is in proportion to that
of his body; the contrary of which is affirmed by our English physiognomonical writers. Besides, if I understand Aristotle right, he speaketh
only of the greatness of the action, and not of the person" etc. Met wat
een speelschen lust neemt hij heel de dierbare classicistische theorie
in de maling. Zoo iets doet meer dan tien dikke esthetische betoogen.
Ik laat nu uit zijn lijst der dramatis personae de voornaamste volgen
met de bijgevoegde notities, dan hebben we eigenlijk al heel de expositie van het geval voor ons :
,,Men. King Arthur, a passionate sort of king, husband to Queen
Dollallolla, of whom he stands a little in fear; father to Huncamunca,
whom he is very fond of and in love with Glumdalca.
Tom Thumb the Great, a little hero with a great soul, something
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violent in his temper, which is a little abated by his love for Huncamunca.
Ghost of Gaffer Thumb, a whimsical sort of ghost.
Lord Grizzle, extremely zealous for the liberty of the subject, very
choleric in his temper, and in love with Huncamunca.
Merlin, a conjurer, and in some sort father to Tom Thumb, etc.
Women. Queen Dollallolla, wife to king Arthur, and mother to
Huncamunca, a woman entirely faultless, saving that she is a little given
to drink, a little too much a virago towards her husband, and in love
with Tom Thumb.
The Princess Huncamunca, daughter to their Majesties King Arthur
and Queen Dollallolla, of a very sweet, gentle, and amorous disposition, equally in love with Lord Grizzle and Tom Thumb, and desirous
to be married to them both.
Glumdalca, of the giants, a captive queen, beloved by the king,
but in love with Tom Thumb." etc.
Tom Thumb is het manneke, dat door zijn heldendaden het rijk van
koning Arthur heeft gered. De koning wil hem met alle plezier zijn
dochter aanbieden, maar dat zit hem nog niet zoo glad vanwege de
liefde voor Tom bij de koningin. Als de koning Tom vraagt welke
belooning hij verlangt voor de reddende hulp dan:
Thumb: I ask not kingdoms, I can conquer those;
I ask not money, money I've enough;
For what I've done, and what I mean to do,
For giants slain, and giants yet unborn,
Which I will slay
if this be called a debt,
Take my receipt in full : I ask but this,
To sun myself in Huncamunca's eyes.
King: Prodigious bold request.
Queen:
Be still, my soul (Aside).
Thumb: My heart is at the threshold of your mouth. 1
)

1) Voorbeeld van de vele noten, die ik hier niet overneem: bij de streepjes in den
vorigen regel: „A tragical phrase much in use". Bij dezen regel: „This speech hath
been taken to pieces bij several tragical authors, who seem to have rifled it, and shared
its beauties among them:
My soul waits at the portal of thy breast,
To ravish from thy lips the welcome news. (Anne Bullen)
En zoo volgen nog wat citaten.
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And waits its answer there.
Oh! do not frown.
I've tried to reason's tune to tune my soul,
But love did overwind and crack the string.
Though Jove in thunder had cried out, You shan't,
I should have loved her still
for oh, strange fate!
Then when I loved her least I loved her most!
King: It is resolved
the princess is your own.
Thumb: Oh! happy, happy, happy, happy Thumb!
Queen: Consider, sir; reward your soldier's merit,
But give not Huncamunca to Tom Thumb.
King: Tom Thumb! Odzooks! my wide-extended realm
Knows not a name so glorious as Tom Thumb.
Let Macedonia Alexander boast,
Let Rome her Caesars and her Scipios show,
Her Messieurs France, let Holland boast Mynheers,
Ireland her O's, her Macs let Scotland boast,
Let England boast no other than Tom Thumb.

Queen: Though greater yet his boasted merit was,

He shall not have my daughter, that is pos'.
King: Ha! Sayest thou, Dollallolla?
Queen:
I say he shan't.
King: Then by our royal self we swear you lie.
Queen: Who, but a dog, who, but a dog

Would use me as thou dost? Me, who have lain
These twenty years so loving by thy side!
But I will be revenged. I'll hang myself.
Then tremble all who did this match persuade,
For, riding on a cat, from high I'll fall,
And squirt down royal vengeance on you all.
Als het conflict van al die verliefderigheden heeft uitgewerkt, verslaat
ten slotte Tom zijn mededinger Lord Grizzle en voert diens hoofd
triomfankelijk mee. Vreugde bij den koning en aan het hof, de gevangenen worden los gelaten, dans en muziek. Doch daar komt opeens
Noodle, een van de hovelingen, met een gruwzame tijding: onderweg
is Tom met den kop van Grizzle bij zich opgevreten door een koe.
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Noodle: Oh! monstrous, dreadful, terrible, Oh! Oh!

Deaf be my ears, for ever blind my eyes!
Dumb be my tongue! feet lame! all senses lost!
Howl wolves, grunt bears, hiss snakes, shriek all ye ghosts!
King: What does the blockhead mean?
I mean, my liege,
Noodle:
Only to grace my tale with decent horror.
Whilst from my garret, twice two storries high,
I looked abroad into the streets below,
I saw Tom Thumb attended by the mob;
Twice twenty shoe-boys, twice two dozen links,
Chairmen and porters, hackney-coachmen, whores;
Aloft he bore the grizly head of Grizzle;
When of a sudden through the streets there came
A cow, of larger than the usual size,
And in a moment
guess, Oh! guess the rest!
And in a moment, swallowed up Tom Thumb.
King: Shut up again the prisons, bid my treasurer
Not give three farthings out
hang all the culprits,
Guilty or not
no matter.
Ravish virgins:
Go bid the schoolmasters whip all their boys!
Let lawyers, parsons, and physicians loose,
To rob, impose on, and to kill the world.
Noodle: Her majesty the queen is in a swoon.
Queen: Not so much in a swoon but I have still
Strength to reward the messenger of ill news (kills Noodle).
Noodle: 0! I am slain.
Cleora: My lover's killed, I will revenge him so. (kills the Queen).
Humcamunca: My mamma killed! vile murderess, beware. (kills Cleora)
Doodle: This for an old grudge to thy heart (kills Huncamunca).
Mustacha: And this
I drive to thine, 0 Doodle! for a new one (kills Doodle).
King: Ha! murderess vile, take that. (kills Mustacha).
And take thou this. (kills himself, and falls).
So when the child, whom nurse from danger guards,
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Sends Jack for mustard with a pack of cards,
Kings, queens, and knaves, throw one another down,
Till the whole pack lies scattered and o'erthrown;
So all our pack upon the floor is cast,
And all I boast is
that I fall the last (.Dies).

Zulke dingen hebben zeer stellig hun invloed niet gemist. En Fielding's succes gaf navolging. 1 ) Daarvan kan o. a. nog wel genoemd
worden Henry Carey met Chrononhotonthologos : Being the Most

Tragical Tragedy, that ever was Tragediz'd by any Company of
Tragedians (1734) om zijn schitterende bombast- parodie. Maar het
volgende groote moment in den strijd voor de vernietiging van al wat
er nog leefde van de oude 17de-eeuwsche traditie en bovendien vooral
van het larmoyante genre, dat zich sedert ontwikkeld had, vinden we
toch pas in The Critic (1779) van Sheridan. In de Critic 2 gebruikte
Sheridan van Villiers-Buckingham het motief, een auteur met zijn
vrienden op het tooneel te brengen bij de repetitie van zijn stuk; naar
Fielding nam hij als stof voor dit stuk de dwaze parodie van een quasi
nationale historie; bij Carey kon hij inspiratie vinden voor schitterenden
bombast. Sir Pretful Plagiary is een prachtige creatie; haar prototype
is Richard Cumberland, een pedant, in die dagen befaamd om zijn
sentimenteele stukken, en Sneer neemt woorden in den mond, waarvan
we weten, dat ze door Kelly gesproken zijn, als hij Dangle den critic
en tooneelbeschermer, zijn genteel comedy in handschrift laat zien.
)

Dangle:
Sneer:

(reading): „Bursts into tears, and exit." What, is this

a tragedy?
No, that's a genteel comedy, not a translation
only
taken from the French; it is written in a style which
they have lately tried to run down; the true sentimental, and nothing ridiculous in it from the beginning
to the end.

1) Nettleton, t.a.p., p. 216 vlg.
2) O.a. in de Oxford edition van Sheridan's Dramatic works, Oxford 1906. Zie
Verder Mrs. Oliphant, Sheridan, Londen 1909, p. 100 vlg.
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Mrs. Dangle: Well, if they had kept to that, I should not have been

Sneer:

such an enemy to the stage; there was some edification
to be got from those pieces, Mr. Sneer!
I am quite of your opinion, Mrs Dangle: the theatre,
in proper hands, might certainly be made the school
of morality: but now, I am sorry to say it, people seem
to go there principally for their entertainment. 1
)

De hoofdschotel is de repetitie van The Spanish Armada, waar de
auteur Puff er nog drie of vier andere lui voortdurend hun dwaze opmerkingen en verklaringen bij geven. Dangle zit overal met zijn neus
tusschen zonder eenig besef van de zaak te hebben; zijn vrouw informeert dan ook terecht : What have you to do with the theatre, Mr.
Dangle? Why should you affect the character of a critic? I have no
patience with you haven't you made yourself the jest of all your
acquaintance by your interference in matters where you have no business? Are you not called a theatrical Quidnunc, and a mock Maecenas
to second-hand authors?
Dangle stelt Mr Puff voor aan Sneer: „Mr._ Sneer, give me leave
to introduce Mr. Puff to you.
Puff: Mr. Sneer is this? Sir, he is a gentleman whom I have long

a gentleman whose
panted for the honour of knowing
critical talents and transcendent judment
Sneer: Dear sir
Dangle: Nay, don't be modest Sneer; my friend Puff only talks to you
in the style of his profession.
Sneer: His profession!
Puff: Yes Sir; I make no secret of the trade I follow among friends
and brother authors, Dangle knows I love to be frank on the
subject, and to advertise myself viva voce. I am, sir, a practitioner in panegyric, or to speak more plainly, a professor of
or any body else's.
the art of puffing, at your service
Het is niet mogelijk van dit stuk eenig idee te geven uit enkele
fragmentjes; er zijn te veel kleine typische zetjes, die het in onderling:
1) Zie: Nettleton, t.a.p. p. 270.
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verband doen en met elkaar een schitterend, uiterst onderhoudend geheel
opleveren. Het meeleven in de repetie van deze Spanish Armada
heeft het oude type van de larmoyante comedie verder onmogelijk gemaakt. De menschen, die de Critic gezien hadden, begonnen voortaan
onbedaarlijk te lachen bij de stukken van de Kelly's en Cumberlands,
hoe serieus ze ook bedoeld waren.
Als een modern dramaturg het thans waagde zijn tijdgenooten met
hun werk aldus op het tooneel te brengen, stuurde elk tooneeldirecteur
hem met zijn stuk naar huis, met de boodschap, dat het publiek zich
absoluut niet interesseeren zou voor wat de heeren over elkaar te
vertellen hebben. Maar Sheridans Critic leeft nog. „Yet Sir Fretful
between his two tormentors, and the cheerful bustle and assured confidence of Mr. Puff, have held their ground when hundreds of sensationel dramas have drooped and died. Never was a more wonderful
literary feat. The art of puffing has been carried to a perfection unsuspected by Mr. Puff, and not one person in a thousand has the most
remote idea who Cumberland was, but the Critic is as delightful
as ever, and we listen to the gentlemen talking with as much relish as
our grandfathers did. Nay, the simplest-minded andience, innocent
of literature, and perhaps not very sure what it all means, will still
answer to the touch and laugh till they cry over the poor author's
wounded vanity and the woes of Tilburina." 1 ) Ik heb mij daar toevallig
persoonlijk van kunnen overtuigen; in Stratford zag ik het stuk in
1925 opvoeren voor een volle zaal, voor een publiek, dat zeer waarschijnlijk toch wel niet enkel uit Shakespeare- wellustelingen bestond, en de
menschen leefden volkomen mee, zaten te gieren en applaudiseerden
geweldig.
Na Sheridan is er in de 18de eeuw verder in Engeland niets
grootsch in de tragedie voortgebracht. Hij heeft het oude, vergane
gedood of ten minste lam geslagen. En als er bij den dageraad der
Romantiek weer machtige bevruchtende invloed van Engeland uit gaat over geheel West-Europa, openbaart zich die toch wel niet in de
eerste plaats op dramatisch gebied.
-

1) Oliphant, T. a. p., p. 103.
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In Frankrijk zijn in de 18de eeuw tal van parodieën geschreven.
Gustave L. van Roosbroeck denkt binnen kort een lijst van 600 titels
uit te geven; hij gaf er reeds 48, enkel op de drama's van Voltaire. 1 )
Terwijl echter in Engeland, Denemarken, Italië en zelfs Spanje de
parodie zich richt tegen het Fransche classicistische genre en de heroic
plays in het algemeen, een in décadence zijnde letterkundige mode
bewust tracht te vernietigen, solt de parodie in Frankrijk steeds met
een bepaald stuk; zij lijkt in hoofdzaak goedmoedig of boosaardig
spel met een bepaald geval, waarbij zeer zeker de onlogische bouw,
de pathetische emphase worden geridiculiseerd, doch enkel voor dat
bepaalde geval, niet voor de soort in het algemeen. De auteurs, die zich
met de parodie in Frankrijk bezighouden, zijn, behalve Lesage, ook
nimmer kunstenaars van groote reputatie en algemeen gezag; het zijn
de Riccoboni's, de Dominique's, de Romagnési's, de Coquelley's,
de Falconet's; Favart is de eenige, die in zijn soort een man van beteekenis is geweest.
Zeer terecht ziet Lanson in deze dingen vóór alles „simplement
une transposition dans le gout burlesque" 2 ), al komt er dan wat kritiek
bij meestal. Deze talrijke parodieën komen vaak van den kant van het
Theatre de la Foire en van de Italiens en uiten de rivaliteit tegen de
Comédie francaise, die succes met een of ander werk had. En hetzelfde
publiek, dat hieraan had meegewerkt, genoot evenzeer van de parodie.
Wij zagen het reeds, Fielding o. a. in zijn werk van eigen makelij
gebruikte 45 stukken van 16 auteurs, die allen voor hem met een zwarten kool geteekend waren; van zulk een algemeenen, wel overlegden,
voor heel het genre vernietigenden aanval is mij in Frankrijk niets
bekend. Men had hem kunnen verwachten misschien van een Mercier,
die zijn donderende vervloekingen over het classicisme, ook over zijn
nobelste vertegenwoordigers, Corneille en Racine, uitbraakte, maar deze
was daartoe een te fel bewogen geest van wilde fantasie en bandelooze
hartstochtelijkheid in zijn litterair geloof. Voor het prachtig werk,
1) Alzirette, an unpublished parody of Voltaire's Alzire by G. L. van Roosbroeck,
Institute of French studies, New York 1929, p. 1 vlg.
2) La Parodie dramatique au XVIIIe siècle, in zijn Hommes et Livres, Paris 1895,
p. 264.
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dat Fielding en Sheridan deed, is zeer zeker passie noodig, maar toch.
tevens naast een groote kennis, tactisch overleg om rustig en onfeilbaar
vast de zaak in het hart te treffen.
Een enkel spoor van dit algemeene vond ik in Frankrijk alleen bij
Favart in zijn Rêveries renouvelées des Grecs. Het is gericht op den.
tekst van de Iphigénie en Tauride van Gluck, doch treft eigenlijk de
tragedie van Guimond de La Touche, die voor dit opera-libretto was
gebruikt. 1 ) Iphigénie is treurig gestemd, heeft nare droomen gehad;
een priesteres wil daar wat meer van hooren, en zij zucht :
,

Ce que je vous dirais ne serait pas nouveau - Vous trouverez le mien dans l'Almanach des songes.
Eclairs, mugissements, spectres, pales flambeaux,
Gémissements, Terreur, lieux funèbres, tombeaux,
Horreurs, bruit souterrain, la terre qui s'entr'ouvre,
Un fantome sortant de l'enfer qu'on découvre,
Abime, accents plaintifs, poignards, lambeaux sanglants,
Ombre, crime, remords, effroi, genoux tremblants,
Autel, temple, cyprès, coupable encens, idole,
Ou père, ou mère, ou soeur, ou frère qu'on immole:
Voilà quel est mon songe et l'on reconnait là
L'histoire de tous ceux que l'ont a faits déjà.

Men zal moeten toegeven, dat hier tenminste een gansche reeks vaa
requisieten voor het genre van den tijd, classicistisch en larmoyant
in het algemeen, bij elkaar zijn gezet. Voor parodieën, dat wil hier zeggen..
het overbrengen in het burlesque, is de keus uitermate groot. Zoo fabriceerden Dominique en Romagnési Le Bolus (1781) tegen Voltaire's
Brutus; zij brachten het geheele geval in de medische wereld over;
dezelfde methode paste Favart toe, toen hij in zijn Empirique (1743).
Voltaire's Mohamet parodieerde en zijn gezwollenheid persifleerde. 2
Laten we ons even bepalen tot Les enfans trouvés ou le Sultan
)

1) Lanson, t. a. p., p. 288.
2) L'Empirique, an unpublished Parody of Voltaire's Mahomet by G. L. van
Roosbroeck, Institute of French Studies New York 1929.
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poli par l'amour (1732) op Zaïre door Dominique en Riccoboni fils 1 ).
Het doet een paar fouten van Voltaire goed uitkomen : de sulachtige
inschikkelijkheid van den Oosterschen despoot, „malgré sa moustache
un seigneur fort poli," en vooral het feit dat Témire -Zaïre slechts
had behoeven te spreken tot den sultan, te vertellen van haar verwantschap aan Carabin-Nérestan en van de bezwaren, die vader en broer
tegen een huwelijk opwierpen, om heel de tragedie in duigen te doen
vallen. Een zoo gemoedelijk en welwillend sultan had dan wel wat op
de zaak gevonden; misschien was hij zelf roomsch geworden. Als vader
en broer Témire -Zaïre hebben uitgelegd, dat ze toch eigenlijk niet
met fatsoen trouwen kan met zoo'n blinden heiden, is ze daar alles
behalve mee ingenomen:

Suivrai -je mon devoir, ou m'en écarterai -je?
N' épouserai -je pas, ou bien épouserai -je?
Que dis-je? Ai -je oublié les sermens que j'ai faits?
Mon père, mon pays, vous serez satisfaits.
Plus je veux l' étouffer, plus mon feu se rallume;
J'aime toujours, malgré la France et sa coutume.
Ah! puisque tu devois m' épouser d ès ce soir,
Pourquoi m'apprenoit-on aujourd'hui mon devoir?

Frère trop rigoureux, du moins pour me l'apprendre,
Jusqu'à demain matin tu devois bien attendre.
Den sultan zou het weinig moeite gekost hebben deze wankelmoedige
jongedame toch over te halen tot een huwelijk. Doch als eenmaal zijn
wantrouwen gewekt is en hij het naadje van den kous weten wil, stuurt
ze hem telkens met een kluitje in het riet. En natuurlijk, als hij dan
eenmaal het briefje te pakken heeft, dan blaakt ook zelfs deze gemoedelijke
sultan van woede en jaloezie en hij staat gereed met zijn ponjaard,
als broer en zuster samenkomen. Bij de eerste woorden evenwel, die
hij Carabin, den broer, hoort spreken, wordt heel de tragedie verder
een onmogelijkheid, ze duvelt in duigen, en dat hebben de heeren niet
onaardig in mekaar geprutst:
1) Ik gebruikte een uitgave van 1735 „Chet Etienne Neaulme
de Amsterdamsche U. B.

a Utrecht", uit
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Estes-vous là ma soeur?
Carabin:
Diaphane: (zoo heet hier de sultan) :
Sa soeur! Ah j'allois faire une belle sotise !
Cet éclaircissement m' épargne une méprise.
Témire: Que vois -je? le Sultan ...
Carabin:
Nous sommes découverts.
Ah sandis, nous allons retomber dans les fers.
Diaphane: Est-elle bien ta soeur?
Alcidor est son père
Carabin:
Je suis fils d'Alcidor, ergo je suis son frère.
Diaphane: Et pourquoi souffrois tu qu'il osát t'enlever?
Témire: C'est que je vous aimois et voulois me sauver.
Diaphane: Mais par quelles raisons?
La coutume de France
Témire:
Me l'ordonnoit, Seigneur.
Oh quelle extravagance!
Diaphane:
Puisqu'un pareil motif avoit seu te guider,

Je suis trop délicat pour vouloir te Barder.
Jasmin;C'est fort bien fait, seigneur, renvoyez la matoise,

Qu'elle fasse a Paris l'amour à la Francoise.
Diaphane: (a Témire) ;
Moi, doet tu connoissois les vertus, les bontés
Qui n'ai jamais agi que par tes volontés.
Ah! si dans ton pays tu désirois de vivre,
Je t'adorois assez, cruelle, pour t'y suivre,
Et changeant tout a coup le Turban en Plumet,
J'aurois en Petit-Maitre habillé Mahomet ;
Mais je suis trop piqué. Jasmin, je veux qu'ils partent,
Et que de ce rivage a jamais ils s' écartent.
Pour ce le spectateur se sente remuer,
Ii faut que quelqu'un meure et je veux me tuer.
Carabin: Ah! ne vous tuez pas avant notre voyage;
Car si vous expirez, on nous remet en cage:
Que de la mort au moms nous soyons garantis.
Diaphane: Hé bien, je me tuerai quand vous serez partis.
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Lanson vindt Les Enfans trouvés „un des meilleurs échantillons
du genre." 1 ) Naar het weinige wat ik er van kan laten zien, moet men
nu de waarde van deze Fransche parodieën maar bepalen. Ze staan ver
beneden wat op dit gebied in heel West-Europa verscheen, als men
Holland en Duitschland uitzondert.
Wat we van Kinker's parodieën te denken hebben, zagen we reeds;
een bewust parodieeren om het Fransche classicisme te bestrijden of
te vernietigen bestaat hier niet in de 18de eeuw. Daartoe had men te
weinig kijk op het letterkundig leven in Europa. Onze heroic plays
zijn geparodieerd, doch eenvoudig omdat er wel materiaal in zat om
grapjes te maken. Op Jan Vos' Aran en Titus had men het vooral verzien; Langendijk, Salomon van Rusting, Rosseau, Hoff ham e. a. deden
er aan mee. 2
Niet onaardig is de korte Boertige beschrijving van den Amsterdamschen Schouwburg en het vertoonen van Aran en Titus van
Langendijk (1715) 3 ). Jaep vertelt aan Kees, hoe hij met zijn vrouw
Maertje de voorstelling bijwoonde op de beste plaats van een gulden.
Hij dacht eerst, dat hij in een bordeel verzeild was geraakt, maar toen
een buurman hem uit den droom geholpen had:
)

Ik kreeg men Maeretj e toen aenstongs by de kladden,
En zaai, haal jy dan ook jou prammen veur den dag,
As deuze juffers, wangt we zijn in ien gelag:
k Ben op jou prammen al zo grootsch as deuze jonkers
Op heur Maaisjes, en ik lach iens mit die pronkers.
Maer Maertje wou niet.

En dan vertelt hij van den koning van Rome, die „om de kermis"
naar Amsterdam was gekomen en daar nu in een „gouwen leuningstoel"
zat.
Jan Tronikus quam by hem in die weuning.
En brogt een Juffrouw mee. Ze was ien keuningin,
t Leek wel een pyngsterblom : de keuning kreeg voort zin
1) Lanson, t. a. p., p; 285.
2) J. A. Worp. Jan Vos, Gron. p, 55 en p. 66. Drama en Tooneel, II, p. 278.
3) Langendijk's Gedichten, Hrim 1751, III, p. 459 vlg.
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In deuze Juffrouw, en ze gongen aenstongs vrijen;
De keuning wou nae bed: maer dat wou zy niet lyên,
Verstae je, wangt daer was ien zwarte moerejaan,
Daar had ze zin an, en die quam ook op de baen,
En zette daed'lyk zo'n vervaerlyk bakkes open,
Dat 'k al in 't zin kreeg om de kit voort uit te loopen :
Maer al de questie wierd ten eersten by elaaid,
De moor, Kees, raekte vry; de keuning kreeg de maaid.
Mit quam ien kaerel van ien hiel groot varken klaegen,
Dat hiel veul schae dee, en toen gongen zy uit jaegen.
Men ziet, dat is een onschuldig aardigheidje; maar van een bewusten
strijd met kritisch litterair besef als bij Fielding en Sheridan is hier
geen sprake.
De parodie waaraan Gotsched 's classicistisch streven bloot stond,
kwam uit een troebeler bron dan die van Fielding en Langendijk.
De laagheid, waartoe de Duitsche dramatische kunst gezonken was,
had Gottsched, al miste hij dan ook dichterlijke kracht, de gelegenheid
gegeven om zich met zijn Fransche sympathieën te verheffen tot een
litterair en dramatisch dictatorschap in Leipzig, en op het tooneel
werd zijn werk gedragen door Frau Neuber Ze was een vrouw, het
genus variabile. De eerste gevechten tegen zijn onbeperkte heerschappij
gingen uit van diezelfde Neuberin op de planken. Ze was haar geluk
in Rusland gaan beproeven en toen ze daar het succes niet had gevonden,
dat ze verwacht had, kwam ze in 1741 verbitterd in Leipzig terug en
vond Schönemann als de voornaamste kracht aldaar op het tooneel
erkend. Vandaar nijd en afgunst. In een naspelletje parodieerde ze de
derde act van den Stervenden Cato. Gottsched natuurlijk ook woest
en als terugslag hierop gaf ze van eigen makelij een spelletje Der aller
-kostbareSchz,
dat 18 Sept. 1741 opgevoerd werd.
Voor zoover mij bekend, is dit stuk, vol hatelijke symboliek vermoedelijk, niet gedrukt. Het theaterprogramma laat er een en ander van
raden: De „Kunst" verscheen als pelgrim met een maatstok en een
passer bij zich in plaats van een pelgrimstaf, de „Arbeid ", die een teekenbord, een boek en een veeren pen draagt, dan de „Unerfahrenheit"
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zonder kop, de „Wahrscheinlichkeit" als geleerde in zijn kamerjapon,
de „Hochmuth" en het „Vorurtheil" als furiën en Gottsched zelf
werd voorgesteld als der „Tadler," in Gestalt der Nacht in einem
Sternenkleid mit Fledermausflügeln, in der Hand ein Blendlaterne
and um den Kopf eine Sonne von Flittergold." 1
Gottsched heeft vergeefs getracht het stuk te doen verbieden; zijn
vijand, graaf Brühl, bewerkte, dat het ongehinderd bij voortduring
ging. In een van de strijdschriften, die volgden, wordt geconstateerd,
dat „die Zeit, da die Neuberin mit dem Herrn Professor gebrochen
hat, fur den Periodus anzusehen sei, wo die erbärmliche erhabene
Schreibart der Gottschedschen Schule von der Schaubühne verbant
and daltegen die naturliche and genaue eingeführt wird." Zoo'n vaart
heeft het nu wel niet geloopen, maar Gottsched kreeg het toch hard
te verantwoorden. Want na de Neuberin kwam de kritiek- en mee
aanval van de Zwitsers Bodmer en Breitinger, die meer-dogenlz
van de litteraire wereld gezien hadden en eenigszins wetenschappelijk
onderlegd waren. Ik kan hier niet op dezen strijd ingaan, die met den
ondergang van Gottsched eindigt. 2 ) Hier herinner ik enkel aan de
felle, laaghartige parodie op den Cato door Bodmer van ongeveer
1751, in 1765 gedrukt. 3 ) Deze onridderlijke aanval zonder geest is
voortgekomen enkel uit blinden hartstocht en uit de begeerte om het
slachtoffer te hoonen. Cato wordt hier een hansworst, die Gottsched
zelf voorstelt; Bodmer neemt voor zich de rol van Caesar; Porcia,
Gottsched's dochter wordt een dwaas babbelende tooneelspeelster
enz. Alles wat Gottsched heet, is leege aanstellerij en laf gerijmel ;
alles wat onder Bodmer doorgaat, is diepe wijsheid. Zie hier de aftocht
van Gottsched-Cato; hij is met zijn zoon en zijn dochter en heeft zijn
)

schrijfgereedschap laten brengen.

So weit, hier setzt es her.
Getrost, mein Sohn, getrost! Es fällt mir freylich schwer,
Vom Schreiben abzustehn. Wie stehts mit unsern Freunden?
Wie, schreiben sie noch bray? and trotzen sie den Feinden?
1)

Hettner, Gesch. der dt. Lit. im achtzehnten Jahrhundert III (1913), p. 337.

2) Zie mijn Roman, p, 25, 28 en 122.
3) Te vinden bij Crüger, Gottsched and die Schweizer, p. 123 vlg.
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Sprich, ob ich ihnen auch Verleger schaffen kann?
Du aber setze ja die Dichtkunst nie hintan.
Versäume nichts, and mach von deinen Trauerspielen
Ja bald das Dutzend voll, nach Frankreichs Ruhm zu zielen.
Ich bin recht sehr erfreut, schreib ich gleich nun nichts mehr,
Dasz du noch reimst; ja, j du bringst mir Ruhm and Ehr.
Ihr Musen, hab ich hier
Vielleicht zuviel gethan, ach! so vergebt es mir!
Ich Freund der Reime selbst, ich Erbfeind der Gedanken
Ich groszer Mann, kann auch vom rechten Pfade wanken;
Doch ihr seyd voller Huid (Er geht ab).
Gottsched was geen geniaal dichter, geen wijsgeerig denker, maar van
hem blijft toch de herleving der Duitsche kunst uitgaan. In zijn afkeer
van de Fransche tragedie heeft ook Lessing zijn doemvonnis over hem
uitgesproken 1
Er hätte aus unsern alten dramatischen Stucken,
welche er vertrieb, hinlánglich abmerken kónnen, dasz wir mehr in
den Geschmack der Englander als der Franzosen einschlagen ; dasz
wir in unsern Trauerspiele mehr sehen and denken wollen, als uns
das furchtsame französische Trauerspiel zu sehen and zu denken giebt;
dasz das Grosze, das Schreckliche, das Melancholische besser auf uns
wirkt, als das Artige, das Zártliche, das Verliebte; dasz uns die zu grosze
Einfalt mehr ermüde als die zu grosze Verwickelung etc. Er hätte
also auf dieser Spur bleiben sollen, and sie würde ihn geraden Weges
auf das englische Theater geführet Naben. Sagen Sie ja nicht, dasz
er auch dieses zu nützen gesucht, wie sein Cato es beweise. Denn
eben dieses, dasz er den Addison'schen Cato fur das beste englische
Trauerspiel hilt, zeiget deutlich, dasz er hier nur mit den Augen
der Franzosen gesehen and damais keinen Shakespeare, keinen Jonson,
keinen Beaumont and Fletscher gekannt hat." Zoo op het oog een heel
aardig en logisch idee, en echt Duitsch: wij waren van Shakespeare's
bloed en zouden van zelf wel tot zijn kracht zijn teruggekomen. Dit
is juist wat te betwijfelen valt voor een kunst, die zoo radeloos tot verval
:

)

„

1) Literaturbriefe No. 17.
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was gekomen. De Fransche leerschool is noodig geweest; zij dwong tot
eenvoud en klaarheid, en leerde de Duitschers weer componeeren,
al bleven die classicistische composities dan op zich zelf waardeloos
voor later tijd.
In Denemarken werd de groote slag aan het Fransche classicisme toegebracht door een voortreffelijke parodie van Johannes Hermann Wessel
(1742-1785) met zijn Kj cerlighed uden Strömper (1772), Liefde zonder
kousen. Dit is weer een zuiver litteraire parodie, die zich zonder nijd
of jaloezie in jolige speelschheid richt op een genre, dat tot den onder gang gedoemd is. Het geeft in hoogdravende alexandrijnen onheilspellende droomen en voorgevoelens, gewichtige gesprekken met vertrouwden en handelt over de bruid van een aankomenden kleermaker,
wie voorspeld is, dat ze vandaag trouwen zal of nooit. Alles goed en
wel, maar de bruidegom heeft geen witte kousen bij zijn trouwpak.
Na veel gepraat en hevigen zielestrij d steelt hij ze bij zijn medeminnaar
Mads. Als deze den diefstal aan het licht brengt, blijft er voor het
kleermakertje niets over dan zich van kant te maken. Wat zullen nu
Mads en Grete doen? Ook zij begeven zich vrijwillig in den dood en de
wederzijdsche vertrouwden meenep zich daarbij te moeten aansluiten. 1
Bij Holberg richt zich de satire meer tot de Duitsche Haupt- and
Staatsaktionen, die door Duitsche reizende troepen veel in Denemarken
werden vertoond en die in de verte, als bij ons de romantische spelen
van Rodenburgh, Vos e.a. aan de heroic plays verwant zijn. Zijn Ulysses
von Ithacia (1725) is vol dollen humor. In vijf bedrijven voert hij
ons van het Paris' oordeel tot den terugkeer van Odysseus heel den
Trojaanschen oorlog door en brouwt van Homerus, Virgilius, den
Bijbel, de grijze oudheid en de nieuwste geschiedenis een waren heksenketel van pathos, nuchterheid en ruwen spot. 2 ) Zie hier b.v. het oordeel
van Paris in den proloog.
)

Juno: U geschiedt vandaag 'n eer, o Paris! als aan weinig stervelingen
is ten deel gevallen. Drie machtige godinnen onderwerpen
zich aan uw oordeel. Wie gij van ons drieën voor de schoonste
1) Zie Edm. Gosse, Lit. of Northern Europe, p. 145.
2) Zie de vertaling van B. A. Meuleman, Ludwig Holbergs Blijspelen, Nijmegen 1915, II, p. 267 vlg.
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verklaart, die behoudt den gouden appel, door Jupiter in ons
midden geworpen.
Paris: Ihro Durchleuchtigkeiten, meine gnadigste Frauen! Men kan
niet oordeelen over iemands schoonheid naar de aanzichtigheid
alleen; de echte kenners zien daarnaar tegenwoordig het allerminst. Het is daarom noodig, Ihro Durchleuchtigkeiten, dat
u zich gansch naakt uitkleedt.
Juno: Wat! Ons naakt uitkleeden?
Paris: Ik kan niet oordeelen over dingen die ik niet zie.
Pallas: Dat in der eeuwigheid niet!
Venus: Als geen van jullie het dan wil, dan doe ik het; op 'n andere
manier kan onze twist niet beslecht worden.
Pallas: Net iets voor jou, ma soeur! 't Zal wel niet de eerste keer zijn
dat je je naaktheid door 'n jong manspersoon laat bekijken!
Venus: En dat zeg jij, schoolmatres? Zoo'n preutsche blauwkous; daar
kun je net zoo min op aan als op wie ook!
Juno: Zoo madam, durft u nog meepraten, terwijl uw man Vulcanus
u al eenige keeren voor 't gerecht gedaagd heeft? 't Is genoeg
bekend wat historietjes u gehad hebt; met Mars en andere
officieren!
Venus: Ik tart u en iedereen om te bewijzen dat er ook maar het minste
of geringste op mij te zeggen valt. Ik zal niet ontkennen, dat
m'n man Vulcanus mij wel eens verdacht heeft, maar ben ik
niet altijd vrijgesproken? Heeft ie me bovendien niet z'n excuses
moeten maken? Was Jupiter maar zoo jaloersch als Vulcanus,
we zouden ook wel heel wat historietjes over u te hooren krijgen!
(Ze spreken alle drie door elkaar, met gebalde vuisten).
Paris: Stilte! Eerbied voor den gerechte asjeblief! 't Is of ik met ordinaire kletswijven te doen heb! Laat ieder op z'n beurt spreken.
Juno: Hoor es, Paris, er aan twijfelen dat mijn schoonheid die van
alle andere godinnen overtreft, dat is aan Jupiter 'n mauvais
gout toekennen, waar hij mij boven allen tot zijn echtgenoot
verkoren heeft. Als je mij den gouden appel toekent, zul je de
rijkste en machtigste heer van de wereld worden.
Pallas: Juno geeft rijkdom en welstand; ik daarentegen geef wijsheid
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en deugd. Vermits deugd en verstand rijkdom verre te boven
gaan, zoo hoop ik, o Paris! dat gij ten mijnen voordeele beslissen
zult, waar ik u de heerlijkste belooning kan geven.
Venus: Rijkdom en verstand zijn in schijn groote gaven, maar hoevelen
komen niet in 't ongeluk door hun rijkdom en hoe weinigen
komen in de wereld vooruit door deugd en verstand, die al
jaren uit de mode zijn! Ik beloof je, als je mij de twistappel
toekent, de mooiste vrouw van de wereld tot echtgenoot.
Paris (bij zichzelf): Rijkdom heb ik zooveel ik maar kan verlangen,
verstand meer dan ik noodig heb in deze tijd; de mooiste vrouw
van de wereld dat is de magneet die mij aantrekt! Ik moet
uitspraak doen. (Gaat op een stoel zitten). In zake de drie hooggeboren godinnen het volgende: Overmits Juno en Pallas geweigerd hebben zich naakt uit te kleeden en daarmede uitdrukkelij k te kennen gegeven hebben het wantrouwen dat zij omtrent
derzelver schoonheid koesteren, Venus daarentegen, vertrouwend
op haar rechtvaardige zaak, niets van haar documenten heeft
willen verbergen wat tot verduidelijking kan dienen, maar alles
aan het gerecht heeft willen kenbaar maken, zoo wordt dan
dezelve als aan de schoonste de gouden appel toegewezen. Juno
en Pallas betalen derzelve ter vergoeding van onkosten 200
rijksdaalders, mitsgaders wegens haar brutaliteit voor het gerecht
10 rijksdaalders ten behoeve van de kerk van Christianshaven.
Juno (zacht) : De drommel hale je met je 10 dukaten! Nooit zal ik
meer 'n rechter iets in de hand stoppen. (Luid): Dat zeg ik
je, Paris, dat mooiste vrouwmensch dat Venus je geeft, zal jou,
je familie en het heele trojaansche rijk ten ondergang doemen!
Op ongeveer dezelfde manier solde in Italië Zaccaria Valaresso
(1686-1769), een Venetiaansche patricier, met Maffeï's Merope en de
tragedies van zijn zwakkere, soms meer idealistisch en arcadisch aangelegde kunstbroeders als Giampietro Zanotti, Giuseppe Salio, Domenico
Lazzarini, waarvan de meeste niet bepaald rechtstreeks de Franschen
volgden, maar door Trissino en Aristoteles direct tot de Grieken hoopten
te gaan. Zijn parodie verscheen in 1724 te Bologna, Rutzvanscad it
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giovine, arcisopratragichissima tragedia, 1) In een latere uitgave (1737)
is geen indeeling in bedrijven en tooneelen, in navolging van de oudste
Grieksche tragedies. Het geval gebeurt in Nieuw Zeeland in de stad
Touzfezuprihzmk, voor het koninklijk paleis. De voornaamste personen
zijn: Rutzvanscad, de koning van China, Mameluc, zijn eerste minister,
Culicutidonia, weduwe van Tettincaluffo, den tyran, een min, een
astroloog, een koor van blinden. Het stuk begint met de eerste verzen
van Ulisse, een tragedie van Lazzarini en drijft tot in de kleinste bijzonderheden zijnen spot met de beeldspraak, de sententies, de droomen,
de herkenningen, heel het apparaat van de zoogenaamde grecheggianti
compositori.
Culicutidonia wil de twee zonen Muezim en Calaf overhalen om
in den tempel den tyran te dooden, die hun vader had doorboord en
net als in de Merope, de regeering had bemachtigd:
Quando ció sia cosi, Calaf, andiamo;
Ma prima permettete, cara mare,
I1 baciarvi la man; forse l'estremo ...
Culicutidonia: Oh quante cerimonie: e quante smorfie!
Andate coraggiosi : un tal patetico
Discorso anzi pugnar non fece Eteocle.
Permettetici almeno, the al cugino
Calaf:
Raccomandiam gl'incerti casi vostri.
Culicutidonia: Oh questo si, ben fato; al zio Creonte
Eteocle pur raccomandó Giocasta. 2

Muezim:

)

In de derde acte zegt Culicutidonia tot haar zoon Muezim, als zijn
aderen zullen opengesneden worden voor het altaar:
Non lasciate
Pria d'andar alla morte,
1) Zie Concari, Storia left. Il settecento, p. 290.
2) M. Als dat zoo is, C., laten we gaan; maar, lieve moeder, veroorloof eerst u
de hand te kussen, misschien de laatste — -- C. Och wat een ceremoniën en fratsen,
gaat dapperlijk, een zoo pathetische redenatie hield Eteocles niet, hij trok er integendeel op los. C. Sta ons ten minste toe, dat wij aan neef uw onzeker lot aanbevelen.
Cal. 0 ja, dat wel; daar doet gij goed aan, want Eteocles recommandeerde Jocaste

aan oom Creon.
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Di far it vostro complimento al Sole :
E perchè mi sovvien, che quell' illustre
Ecuba, sempre memorabil donna,
Incaricó la figlia Polissena.
Di salutar molt' anime de' morti,
Vo'che it simil facciate per mia parte.
Ma sopra tutto (e in grazia nol scordate)
Ad Euripide e a Sofocle un inchino
Fate da parte mia; dite che it mondo
Dal cieco inganno è alfine uscito, e it buono
S'usa gustar delle tragedie greche. 1)
Als de twee zoons gedood zijn, ontdekt men, dat zij kinderen zijn
van Rutzi, geboren in China uit een incestueuze liefde voor zijn grootma.
Rutzi steekt zich de oogen uit; Calicutidonia doodt zich en laat aan
neef Aboulcassem de regeering tegelijkertijd met een exemplaar van

de tragedies van Euripides:
Custoditele, sien di vostra casa
Fideicommisso e nobil ornamento.

2)

De neef daagt den onwaardigen minister Mameluc uit, die de uit
aanvaardt. Con una catapulta in man t'aspette, zegt hij en als-dagin
het tooneel ledig blijft, komt de souffleur met zijn papieren en zijn
waskaarsje in de hand en zegt.
Uditori, m'accorgo che aspettate,
Che nuova della pugna alcun vi porti;
Ma l'aspettate in van, son tutti morti. 3)
1) Laat niet na, voordat gij in den dood gaat, uw hulde te brengen aan de Zon
en omdat ik mij herinner, dat die beroemde Hecuba, een altijd gedenkwaardige vrouw,
haar dochter Polyxena opdroeg vele zielen van gestorvenen te groeten, wil ik dat gij
hetzelfde doet voor mij.
Maar boven alles (en ik bid u wil dit niet vergeten) maak namens mij een buiging
voor Euripides en Sophocles. Zeg dat de wereld eindelijk uit haar verblinding is opgestaan en de goede gemeenlijk geniet van de Grieksche tragedie.
2) Bewaak ze; zij zijn van uw huis het erfgoed en edel sieraad.
3) Hoorders, ik merk dat gij wacht van het nieuw gevecht iets te hooren, maar
gij wacht te vergeefs, ze zijn allemaal dood.
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In Spanje trokken Ramon de la Cruz en Leandro Fernandez de
Moratin te velde tegen leegen bombast en de Fransche navolgingen.
De eerste in zijn sainete Manola (1769), „tragedia para reir o sainete
para llorar (huilen). 1 ) Het stukje werd in 1780 o.a. opgevoerd tegelijk
met Andrómaca, het type van de tragedie, die het bespot.
Een roffiaan Manola met name, na lange jaren doorgebracht te
hebben op de kust van Africa in verscheiden verbeterhuizen, keert
terug in Madrid en bevindt, dat zijn ma, tante Chiripa, als nieuwen
echtvriend heeft aangenomen oome Matute, een kroeghouder. Deze
is van plan zijn dochter Remilgada uit zijn eerste huwelijk te laten trouwen met Manola. Remilgada evenwel bemint Mediodiente en is jaloersch
op La Potajera, die eveneens gecharmeerd is op Mediodiente en vroeger
de beminde van Manola is geweest. Manola en Mediadiente vechten
het uit en de eerste wordt gedood. Ramon dela Cruz bereikt zijn succes
door de karakters van het lage volk en hun platte taal te stellen tegenover
den traditioneelen tragischen toon en de heroische versificatie. Het
dingetje viel in den smaak en later heeft hij nog parodieën gemaakt op
La Motte's Inés de Castro en Voltaire's Zaïre.
Moratin in zijn geestige, levendige Comedia Nueva (1792) kan de
Critic van Sheridan wel gekend hebben; er is eenige overeenkomst
in den bouw, maar vooral de geest van Molière leeft er in. Zijn satire
richt zich voornamelijk op zekeren Luciano Comella, een dwaas extravagant, onbenullig dramaturg, die in het stuk optreedt als Eleuterio,
de schrijver van een nieuw stuk, El gran cerco (beleg) de Viena. 2
Moratin richt zich niet zoo zeer tegen de imitatie der Fransche tragedie
als wel tegen de absolute onbekwaamheid, de armoede van geest, tegen
wat er nog als leege, traditioneele bombast overbleef van het eens zoo
machtige Spaansche drama.
In het eerste der twee bedrijven 3 is de auteur met zijn vrouw en
vrienden, w aarbij en typische pedant Hermogènes, in een café aan het
)

)

1) C. E. Kany, Five sainetes of Ramon de la Cruz, New York (1926), p. XXV
en het stuk zelf op p. 87 vlg.
2) Zie over Comella: James Fitzmaurice—Kelly, Littérature espagnole, Paris,
1921, p. 401 vlg.
3) De Spaansche tekst o.a. in Comedias de Don Leandro Fernandez de Moratin,
Paris, 1838, p. 47 vlg. Een Fransche vertaling in Chefs d'oeuvre du Theatre espagnol,
Moratin, Paris, 1822, p. 263 vlg.
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fuiven in vertrouwen op het goed succes van een stuk, dat zal worden
opgevoerd. Een gesprek tusschen den goedmoedigen, verstandigen
Don Antonio en den piccolo Pipi licht ons volkomen in over deze
tragische historie in dubbelen zin. De tekst van El gran cerco is al
gedrukt; de vrienden beloven zich al gouden bergen enkel van den
verkoop van dat boekje, waarvan ten slotte pas drie exemplaren verkocht blijken te zijn; zij leven in de illusie van een volkomen uitverkocht
huis. Dat alles openbaart zich in voortreffelijke dialogen. Als de fuivers
benoden komen, toont de dichter Eleuterio zijn tekst aan Don Antonio,
die hem zoo eens inkijkt:
Vraiment! est-ce cela? voyons .... et it y a mis son nom; bien, cela
me plait beaucoup; par ce moyen la postérité ne se creusera pas la.
tête pour découvrir quel en est l'auteur (Il lit) : Par don Eleuterio Crispin
de Andorra .... Entrent l'empereur Léopold, le roi de Pologne et Frédéric,
sénéchal, en habit de gala, avec une suite de dames et de magnats et une
brigade de hussards a' cheval .... Magnifique entrée! Voici ce que dit

1' empereur !
Vous savez, mes vassaux,
Qu'il y a environ deux mois et demi
Que le Turc avec ses troupes

A mis le siége devant Vienne;
Que pour lui resister
Nous avons uni nos efforts,
Et que nos nobles courages
Ont donné, dans des rencontres multipliées,
Les témoignages les plus éclatans
De nos coeurs invincibles.
Quel style voilà! Ventrebleu! le fripon sait manier la plume:
Je sais fort bien que la disette
De l'aliment nécessaire
A été telle, qu'excédés
Par les tourmens de la faim,
Nous avons mangé les souris,
Les crapauds et autre sales insectes.
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Ces sales insectes doivent être nécessairement les araignées, les
cloportes, les guêpes, les grillons...

Don Eleuterio: Oui, monsieur.
Don Antonio: Admirable ragout pour une gargotte de Catalogne!
Don Eleuterio a don Pedro (een andere cafébezoeker, die minder goedmoedig is) Comment! est -ce que l'entrée ne vous
parait pas bien?
Don Pedro: Qu'est -ce? à moi!
Don Eleuterio: Je suis charmé qu'elle vous plaise. Mais ou it y a une
situation bien forte, c'est au commencement du second
acte Chercher un peu là; c'est là qu'elle doit
être, quand la dame tombe morte de faim.
Don Antonio: Morte?
Don Eleuterio: Oui, monsieur, morte.
Don Antonio: Voilà une situation bien comique! Et ces exclamations
qu'elle pousse, contre qui sont-elles dirigées?
Don Eleuterio: Contre le visir qui 1'a laissée six jours sans manger,
parce qu'elle ne voulait pas être sa concubine.

Don Pedro, die geen doekjes voor den mond neemt, zegt den armen
Eleuterio stevig de waarheid over „ces écrivains qui abrutissent le
vulgaire avec des ouvrages si déraisonnables et si monstrueux, dictés
moins par le génie que par le besoin ou la présomption." In het tweede
bedrijf komt dan de debacle; de auteur ziet zijn dwaasheid in; hij
scheidt er uit met tooneelwerk, zweert den dichterroem af en de goede
don Antonio weet hem een fatsoenlijk baantje te bezorgen, waarmee
hij voortaan eerlijk aan den kost kan komen.
Zoo werd in alle landen het Fransche classicisme en de daarnaast
bestaande heroic plays in hun natuurlijke décadence in den loop der
18e eeuw met spot en serieus betoog bedreigd en aangevallen. Thans
hebben we te overzien, hoe daarnaast van het begin der eeuw af het
nieuwe drama groeit.

I^^ I^^ I^^ I^^ MMT±I*PMt

0
DE WORDING VAN DE COMÉDIE LARMOYANTE EN
VAN HET BURGERLIJK DRAMA.

Niet door, doch met Collier kwam er een andere geest in de Engelsche
comedie van het begin der 18de eeuw. Collier was slechts een teeken,
dat andere invloeden zich naar voren drongen om te domineeren in de
kunst, die tot de massa sprak. De burgerij, in het bijzonder de handelsstand, nam steeds in aanzien en macht toe. In haar zat een gezonde
geest, die vreemd was aan de wilde en wufte dwaasheden van den
hofadel; trouwens de toon in den hofkring was sedert de komst van
William geheel veranderd. In de Londensche wereld vooral hebben de
coffeehouses van dien tijd sterk meegewerkt om het gemeenschapsgevoel, de algemeene kennis, de onderlinge waardeering te versterken.
Men moet ze vooral niet verwarren met onze koffiehuizen van thans,
waar men vreemd op kijkt, als iemand aan een tafeltje in de buurt een
gesprek met ons zou willen beginnen. In de oude Engelsche koffiehuizen
was juist de conversatie tusschen allen, die daar kwamen, hoofdzaak;
men leerde elkaars gewoonten, inzichten, ideeën kennen en waardeeren;
daar werkte de middenstand aan zijn eigen opvoeding, daar vond hij
zijn organisatie. Daar ontstond onwillekeurig een broederschap tot
bevordering van een nieuw humanisme; de ideeën en gevoelens van
zijn tijd kon een schrijver alleen in deze centra van het clubleven
leeren kennen. 1 )
Door dit alles rijst de moraliteit in wat men vertoont op het tooneel;
de practische soliede neigingen van de burgerij eischen leering en
1) Over den invloed der koffiehuizen o. a. Cambridge history of Engl. Literature,
IX, p. 31 vlg.
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zedelijke strekking. Maar daarmee is het sentimenteele in de nieuwe
comedie nog niet verklaard; dit is maar niet een willekeurige reactie op
het frivole cynisme van vroeger dagen. Het sentimenteele is oud, oud
als de wereld; het was bij Salomon en bij Petrarca, bij Breero en bij de
17de eeuwsche Fransche romanschrijvers. Het openbaart zich vooral
in tijden, die aangrijpend zijn door grootheid van macht, door forsche
krachtsuiting op geestelijk of maatschappelijk gebied. En zoo'n tijd
was er bij het begin der 18de eeuw. Newton ontdekte een nieuw heelal;
Descartes en Locke schokten het openbaringsgeloof, stichtten den
natuurlijken godsdienst, leerden waarnemen en enkel te bouwen op die
waarneming. Die drang tot waarnemen en zich rekenschap geven van
alles wat hem treft, richt den mensch ook op eigen zieleleven, het scherper
besef van het raadsel ontroert, geeft onrust en onzekerheid, bewustzijn
van het onherroepelijk eindige van al wat is, en droef verlangen naar
het oneindige, een stillen weedom om al het vergankelijke van al het
aardsche. Sterker dan ooit gaan deze sentimenteele verschijnselen, die
zich in vroeger tijden bij bepaalde individuen laten aanwijzen en verklaren, een ziekte worden, die zich openbaart bij allen die eenigszins
meeleven in het geestelijk leven van hun tijd, een mode ten slotte voor
het vulgus. Dit sentimenteele vonden we reeds bij Rowe aan het eind.
der 17de eeuw en het vestigt zich bij het begin der 18de in de comedie;
het blijft een der voorname kenmerken der Romantiek, neemt toe in
virulentie en gaat bij het einde der 18de eeuw over in de wereldsmart..
Vandaar dat dit sentimenteele dan ook ongeveer gelijktij dig in Frankrijk, dat ander centrum van krachtig geestelijk leven, voor den dag
komt en het is geen wonder, dat het in beide landen het eerst zijn uiting
vindt bij mannen, die de spectatoriale litteratuur in hun land zouden tot ontwikkeling brengen, Steele en Marivaux, dat bijzonder kenmerkend.
verschijnsel van heel de 18de eeuw, die litteratuur, die er op gericht was.
den aard van het leven te leeren kennen, zich rekenschap te geven van.
eigen en anderer sentimenten, den weg te zoeken door het leven langs,
logische lijnen, geleid door een zuiver, diep gevoel voor plicht en recht.
en zedelijke schoonheid, een zoeken, dat geheel gebaseerd was op de
nieuwe wijsbegeerte van den dag, die den ouden krachtigen steun van de
openbaring liet glippen om te tasten naar nieuwen houvast in het
-

-
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onbekende, dat zich schijnbaar zoo klaar en eenvoudig aan de groote
massa voordeed.
Uit dit sentimenteele èn uit den drang naar moraliteit bij de maatschappelijke groep, die steeds meer de plaats verovert van hen, die er
behagen in schepten hun corrupten staat in cynischen spot te zien
uitgebeeld tot hun vermaak, is het nieuwe drama geboren, de sentimental
comedy en de domestic tragedy (la comédie larmoyante en le drame
bourgeois). In blij- en treurspel zoekt men naar dezelfde zedelijke
leering en diepe gevoelsontroering, tusschen beide genres wordt het
eenige verschil, dat wat nog comedie heet, eindigen moet met een bevredigende oplossing van de plot.
Wel bewust drukt Steele zijn streven uit in de opdracht van zijn
Lying Lover aan den Duke of Ormond: „The design of it is to banish
out of conversation all entertainment which does not proceed from
simplicity of mind, good-nature, friendship and honour" en in The
Preface: „Though it ought to be the care of all Governments that
public representations should have nothing in them but what is agreeable
to the manners, laws, religion, and policy of the place or nation in
which they are exhibited, yet is it the general complaint of the more
learned and virtuous amongst us, that the English stage has extremely
offended in this kind. I thought, therefore, it would be any honest
ambition to attempt a Comedy which might be no improper entertainment in a Christian commonwealth." 1
Die nieuwe geest vertoont zich in Engeland al voor Steele bij Cibber
en Farquhar. In Farquhar's The twin Rivals (1702) worden de débauché's en slampampers bestreden en overwonnen door wie het goede
zoeken en een der heldinnen geeft het volgende certificaat van Trueman,
wiens naam spreekt: „I tell you he's good-natured, and I take good
manners to be nothing but a natural desire to be easy and agreeable to
whatever conversation we fall into; and a porter with this is mannerly
in his way, and a duke without it has but the breeding of a dancingmaster." Dat teekent reeds tegenover de Restoration-comedy een nieuwe
levensbeschouwing. In Cibber's Love's Last Shift (1696) zwerft een
)

1) Steele, Mermaid ed. p. 99 en 101.
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echtgenoot in een wereld van vluchtige liefde, tot hij gered wordt door
zijn eigen vrouw, die hij niet herkent en die zich bij hem aan komt bieden
als maîtresse. Met een dergelijk motief is hij zeker nog niet de ware
hervormer, maar men ziet toch, dat er een andere wind begint te waaien,
dat de basis van de burgermaatschappij, het burgerlijk huwelijk, ten
minste weer eenige soliditeit krijgt.
Doch komen we tot hem, dien men steeds aangeeft als de schepper
van het nieuwe genre, Richard Steele (1672-1729) 1) met Addison
twee die elkaar zoo voortreffelijk aanvulden
de essayist, de schrijver
van leering uit het leven, niet zoo zeer een geboren tooneelschrijver.
Voor zijn groote roem begon met den Tatler (1709) en andere periodieken, debuteerde hij in de jaren 1702 '04 met drie blijspelen, The

Funeral or Grief a la Mode, The Tender Husband en The Lying Lover.
The Funeral, hoe geestig en pakkend ook, hoe rijk aan waarneming
van het leven, is in opzet tamelijk absurd. Dat kan alles niet zoo gebeuren
in de werkelijkheid, maar dat neemt niet weg, dat hij er voortreffelijk
en welbewust met leerende bedoeling in teekent den staat der verrotting

in de huwelijksverhoudingen van zijn tijd en misschien niet van zijn
tijd alleen. Lord Brumpton is ziek, bezwijmt; zijn vrouw denkt, dat hij
dood is; hij komt tot bewustzijn en met behulp van zijn trouwen
Steward Trusty krijgt hij de gelegenheid om zich te overtuigen, hoe
zijn vrouw er zich over verheugt ontslagen te zijn van hem, die haar
vrijheid belemmerde, hoe hij door haar jaren lang bedrogen en bestolen
werd. Het stuk begint met een eenigszins luguber gesprek waarin
Sable, de begrafenisondernemer, den toon aangeeft en de onverschilligheid, ijdelheid en hypocrisie bij zoo'n begrafenis -vertooning onbevangen
ten toon spreidt. Lord Brumpton is steeds de verborgen stille getuige
van wat er in zijn huis na zijn dood gebeurt; hij ziet den haat, het
bedrog, de belangzucht; hij kan zich overtuigen, of hij wel met recht
den zoon uit zijn eerste huwelijk heeft onterfd; hij hoort zijn weduwe
1) Osborn Waterhouse, The development of English sentimental comedy in the
eighteenth century, Anglia 1907, p. 137 en 269 vlg.
Nettleton, English drama of the Restoration and eighteenth century, New York
1921, p. 141 vlg. Allardyce Nicoll, A History of early eighteenth century Drama 1700
to 1750, Cambridge 1925, p. 179 vlg. William Archer, The old Drama and the new,
Londen 1923, p. 203, vlg.

STEELE'S FUNERAL.

197

in levendige conversatie met haar kamermeid, die alles van haar
weet.') „Why, Tatty, you must know my late lord how prettily
that sounds, my late lord! But I say, my late Lord Frible was generosity
I pressed him there, and when ever you, by any order, had told him
stories to my son-in-law's disadventage, in his rage and resentment I
(whose interest lay otherwise) always fell on my knees to implore his
pardon, and with tears, sighs, and importunities for him, prevailed
against him; besides this, you know, I had, when I pleased, fits fits
are a mighty help in the government of a good-natured man; but in
an ill-natured fellow have a care of 'em he'll hate you for natural
infirmities, will remember your face in its distortion, and not value your
return of beauty." De ,,weduwe" heeft haar amant gehad, natuurlijk
en Tattleaid, de meid, maakt de opmerking, dat hij nu wel met haar
zal trouwen: „Marry me! No, Tattleaid. He that is so mean as to marry
a woman after an affair with her, will be so base as to upbraid that
very weakness. He that marries his wench will use her like his wench.
Such a pair must sure live in a secret mutual scorn of each other; and
wedlock is hell if at least one side does not love, as it would be Heaven
if both did; and I believe it so much Heaven, as to think it was never
enjoyed in this world."
Trusty resumeert de situatie voor zijn meester aldus: „That very
Lord Brumpton, who buried a fine lady who brought him a fine son,
who is a fine gentleman; but in his age, that very man, unreasonably
captivated with youth and beauty, married a very fine young lady, who
has dishonoured his bed, disinherited his brave son, and dances o'er
his grave."
Er zijn geestige passages in o.a. als Sable eindelijk zijn levend lijk
te pakken krijgt en bang wordt voor zijn duiten, toch de begrafeniskosten eischt (II, 2) ; er komen een paar liefdeshistories in met allerlei
complicaties en Lord Hardy, de onterfde zoon, die een flinke kerel
blijkt te zijn, eindigt met een gelukkig huwelijk, maar bij al het dwaas
lachwekkende is hier toch zooveel pijnlijke, lugubere realiteit, dat we
hier niet meer met een blijde comedie te doen hebben, die een gullen
lach wekt.
1) Mermaid-ed. p. 19.
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Veel sterker komt de drang naar ontroerende moraal uit in The Lying
Lover, waar Steele in hoofdzaak Corneille's Menteur volgt, doch vooral
in het vijfde bedrijf geheel afwijkt van den vroolijken geest in het
Fransche stuk. Als de jonge Bookwit van Oxford thuis in Londen komt,
heeft hij van de vrouw idealen, die vreemd zijn aan de Restorationcomedy: „As he that is not honest or brave is no man; so she that is
not witty or fair is no woman. No, no, Jack, to come up to that high
name and object of desire, she must be gay and chaste; she must at
once attract, and banish you. I don't know how to express myself, but
a woman, methinks, is a being between us and angels. She has something
in her that at the same time gives awe and invitation; and I swear to
you I was never out in 't yet, but I always judged of men as I observed
they judged of women. There's nothing shows a man so much as the
object of his affections." 1
Zijn liegen is niet als in den Menteur om het puur plezier van het
liegen; bij Bookwit is het meer een speelsche hybris, een gril, die plotse
opschiet, nu de vrijheid van Londen voor hem openligt. Aan het-ling
slot duelleert hij met Lovemore, den minnaar van een der beide jonge
dames, die in het stuk zulk een gewichtige rol spelen, en hij wordt in
Newgate opgesloten. Terwijl hij daar zit, krijgt zijn vader eindelijk kijk
op heel het weefsel van leugens, dat zijn zoon voor hem gespannen
heeft. In Newgate wordt het vroolijke spel een drama van wroeging
en berouw. Schitterend is de entrée van Bookwit-fils in Newgate, het
gevang, waar hij wegens moord op Lovemore wordt opgeborgen. Storm
is een highwayman, die hem aldus verwelkomt:
I apprehend, sir, by Mr Turnkey, the gentleman there with a broken
nose, that you're brought in for murder. I honour you, sir; I don't
question but 'twas done like a gentleman.
)

Young Bookwit. I hope it will appear so.
I come, I fear, sir, to your acquaintance with some prejudice,
Storm.

because you see me thus in irons. But affliction is the
portion of the virtuous and the gallant.
Y. Bookwit: It does not depress, sir, but manifest the brave.
1) Mermaid-ed. 107.
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Storm: Right, sir, I find you're noble. You may, perhaps, have

heard of me. My name is Storm. This person, my friend,
who is called Faggot, and myself, being exposed by an
ungrateful world to feel its cruelty and contempt of ragged
virtue, made war upon it, and in open day infested their
high road.
Y. Bookwit: Your humble servant, gentlemen, I do conceive you.
Your spirits could not stoop to barter on the change, to
sneer in courts, to lie, to flatter, or to creep for bread.
You, therefore, chose rather to prey like lions, then betray
like crocodiles, or fawn like dogs. You took upon you to
interrupt the ' commerce of a cheating world, to unload
the userer of his anxious pelf, and save the thoughtless
landed boy he travelled to undo, with a thousand such
good actions; by which means you two are infamous,
for what two millions of you had been glorious.
Storm: Right, sir; I see you're knowing, sir, and learned in man.
This gentleman, Mr Charcoal, the chemist, was our secret
correspondent, and as we never robbed a poor man, so
he never cheated a fool, but still imposed on your most
sprightly wits and genius fellows of fire and metal, whose
quick fancies and eager wishes formed reasons for their
undoing. He is a follower of the great Raimundus Lullius;
the public think to frighten him into their own purposes.
But he'll leave the ungrateful world without the secret.
Charcoal. You know, sir, he that first asserted the Antipodes died
for that knowledge, and I, sir, having found out the
melioration of metals, the ignorant will needs call it coining;
and I am to be hanged for it, would you think it?
Y. Bookwit: When, pray Sir, are you to be immortal?
Charcoal: On Friday next; I'm very unhappy our acquaintance is
to be short. I'm very sorry your business is not over, sir,
that, if it must be, we might go together." 1
)

1) Mermaid-ed. 166.

200

THE LYING LOVER.

Hier zijn reeds de motieven, die we later bij Fielding in Jonathan
Wild en Amalia terugvinden, zelfs in de Raüber.
Dan den volgenden morgen het ontwaken voor Young Bookwit:
,I have but interrupted hints of the last night Ha! in a gaol! Oh
I remember, I remember. Oh, Lovemore! Lovemore! I remember "
Zijn vriend Latine komt hem bezoeken: ,,Oh, Latine ! Latine! Is all
our mirth and humour come to this? Give me thy bosom, close in thy
bosom hide me from thy eyes; I cannot bear their pitty or reproach."
Bookwit Jr. is geen kwade kerel; hij heeft maar dwaze dingen gedaan,
uit zucht naar avontuur, zijn fantasie botgevierd, en nu zit hij beschuldigd van moord. Dit is een nieuw element in het stuk; het komt psychologisch hooger te staan dan de Menteur. Om Bookwit te redden van zijn
fantastische losbandigheden, om hem een wijze les tegen het duel te
geven, om Penelope, het meisje, dat coquetteerend met Lovemore
speelde, terwijl ze hem toch liefhad, te cureeren, houdt men vol, dat
Lovemore werkelijk dood is gestoken, wat niet het geval is. Dan wordt
de zaak inderdaad larmoyant, als Bookwit voor den fictieven rechter
gebracht wordt, een rol die Lovemore zelf op zich neemt. Bij deze
rechtspraak, waarvan de vader de ware beteekenis nog niet kent, valt deze
van zijn stokje: „I have too much upon me, child, to speak and,
indeed, have nothing to say, but to feed my eyes upon thee e'er we part
for ever, if tears would be let me. When you have slept in your cradle,
I have waked for you and was it to this end! Oh, child, you've broke
your father's heart (swoons).
.` Young Bookwit's vriend Latine wil in nobele zelfopoffering tegenover den rechter de schuld van al het gebeurde bij het duel op zich
nemen : „I am the man, he was not near the place!" Dan kan de „rechter"
Lovemore het niet langer harden: „I can hold out no longer. Lovemore still lives to adore your noble friendschip, and begs a share in 't.
Be not amazed! but let me grasp you both, who in an age degenerate
like this, have such transcendent virtue." Vader besluit met een preekje
en alles komt in orde.
Hier hebben we nu wel het eerste gave voorbeeld van een sentimental-comedy. En Steele wist wat hij deed. In zijn Preface zegt hij
met nadruk, dat Young Bookwit zich niet een „reasonable creature"
,
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getoond heeft: „Thus he makes false love, gets drunk, and kills his

man; but in the fifth Act awakes from his debauch, with the compunction and remorse which is suitable to a man's finding himself
in a gaol for the death of his friend, without his knowing why. The
anguish he there expresses, and the mutual sorrow between an only
child and a tender father in that distress, are, perhaps, an injury to
the rules of comedy, but I am sure they are a justice to those of morality.
And passages of such nature being so frequently applauded on the
stage, it is high time that we should no longer draw occasions of mirth
from those images which the religion of our country tells us we ought
to tremble at with horror." Zoo zijn we er: niet langer lachen in de
comedie, maar beven van angst en schrik.
Als hij zijn Tender Husband opdraagt aan Addison, vertoont hij
zich in volle nieuwe houding tegenover de blij spelkunst : „I should not
offer to you, had I not been very careful to avoid every thing that
might look ill-natured, immoral, or prejudicial to what the better part
of mankind hold sacred and honourable." Later in 1722 verscheen nog
zijn Concious Lovers. Maar we moeten aan het weinige, dat ik kon
aanhalen, het genre maar voldoende kennen. In The tender Husband
zijn elementen, die nog sterk aan de Restoration comedy doen denken,
maar Parson Adams bij Fielding verklaart toch, dat geen stuk beter
geschikt is om een Christenmensch te stichten dan dit: „There are
some things almost solemn enough for a sermon." The conscious
Lovers (ontleend aan de Andria van Terentius) is eigenlijk reeds geheel
een burgerlijk drama; het sentimenteele is regel geworden, het comische
staat geheel op den achtergrond; het stuk wekt enkel belangstelling en
medelijden voor de helden, die de slachtoffers van vooroordeel worden.
Het voldoet aan de eischen voor het burgerlijk drama van Diderot:
het inprenten van een hooge moraal, het vertoonen van voorbeeldige
karakters, die aan allerlei verleidingen zijn blootgesteld. 1
)

In Frankrijk vertoonen zich dezelfde elkaar afstootende elementen:
de litteratuur van de débauchés en libertins en die van den raisonnabelen
burgerstand: „Un double courant se partage alors la société comme le
1) Waterhouse, t. a. p., p. 170 vlg.
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théátre. D'un coté, 1'indifférence éhontée des libertins se moquant
des principes et des préjugés ; les doctrines matérialistes des Helvétius,
des d'Holbach et des Lamettrie, glorifiant l'homme-machine et la femme
a sensations. De l'autre, des aspirations plus nobles et plus élevées,
des idées de retour a l'innocence et a" la simplicité primitives, aux joies
de la famille et du foyer domestique. Jamais d'ailleurs, on a tant parlé
de la vertu." 1 ) In Engeland lijken beide stroomingen op elkaar te volgen,
doch ook daar loopt de libertinage door, ook wel in de litteratuur; in
Frankrijk loopen beide tot de revolutie meer openlijk naast elkaar.
„La bourgoisie sans cesse grandissante empietait sur les corps privileges," zegt Gaiffe. 2 ) Vooral sedert de zwendel - affaire van Law verliest
de aristocratie met den dag terrein; 't is trouwens of zij er zich voor
inspant, zich zelf in den grond te helpen, terwijl de burgerij in aanzien
en rijkdom wast en steeds klaarder de schokkende ongelijkheid beseft.
Ook voor dit nieuwe burgerlijk leven was het theater het aangewezen
propaganda- terrein. Persoonlijke drang of eigenbelang deed de tooneelschrijvers optreden als gewaardeerde leiders van dit nieuwe nationale
streven naar recht, zuiverheid van zeden, deugd, godsvrucht, bevestiging en versterking van die dingen, welke golden voor de steunpilaren
der maatschappij. En ook hier vond men zijn steun in de Engelsche
wijsbegeerte en zoo bloeide ook in Frankrijk het nieuwe sentimenteele. 3
Pierre Claude Nivelle de la Chausseé (1691-1754) werd in Frankrijk
de grondlegger van de echte comédie larmoyante. Lanson 4 geeft er
deze definitie van: La comédie larmoyante est un genre intermédière
entre la comédie et la tragedie, qui introduit des personnages de condition
privée, vertueux ou tout prês de l'être, dans une action sérieuse, grave,
parfois pathétique, et qui nous excite à la vertu en nous attendrissant
sur ses infortunes et en nous faisant applaudir à son triomphe". Dit
geldt ook vrijwel voor le drame bourgeois. Doch ook La Chaussee
had zijn voorgangers in de dagen dat de hegemonie van het Fransche
classicisme aan het afnemen gaat. Ik wees er reeds op, hoe het beste

)

)

1)
2)
3)
4)

C. Lenient, La comédie en France au XVIIIe siècle, Paris 1888, I, p. 158.
F. Gaiffe, Le Drame en France au XVIIIe siècle, Paris (1907) p. 78 vlg.
Zie: F. Brunelière, Les époques du theatre francais, Paris 1922, p. 287.
G. Lanson, Nivelle de la Chaussée et la Comédie larmoyante, Paris 1887, p. 81.
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werk van Molière en Racine slechts in de uiterlijkheden van het drama,
dat men zoekt, verschilt. Met geringe veranderingen maakt men van
de Phèdre een burgerlijk drama. 1
Destouches en Marivaux zijn meer in het bijzonder La Chausseé's
voorloopers onder zijn tijdgenooten. 2 ) Destouches is een patente kerel,
die de deugd cultiveert in zijn daden en geschriften, hij heeft een vroolijke
doch ernstige kuischheid in het comische, is een gemoedelijk en zachtmoedig redeneerder, een satiricus zonder venijn, geheel toegewijd aan
de leer van Boileau. Zijn Glorieux (1732) is vrijwel een larmoyante
comedie, staat in ieder geval dichter bij La Chaussé dan bij Molière.
Hij beweert in zijn voorrede, dat de comedie gevaarlijk kan zijn, als
zij er niet op uit is, , ,de mettre la vertu dans un si beau jour qu' elle
s' attire la venération publique." Hij was er trotsch op te hebben ingevoerd
„un comique noble et sublime". Fontenelle juichte dat toe en was zelf
bezig serieuze comedies te schrijven, die hij echter niet voor het tooneel
bestemde. 3 ) En men mag Marivaux teekenen als den man van de gracieuze
futiliteit, het luchtig spel van ijdelheid en coquetterie, jaloezie en vooroordeel binnen de grenzen van een uiterst eenvoudig gegeven, ook hij
tracht soms dieper door te dringen in al die fijne roerselen van het gevoel.
Wat een ernst, wat een analyse is in La mère confidente. Meestal
teekent hij zijn moeders hautain en heerschzuchtig; hier geeft hij een
gevoelige, verstandige moeder, die doordrongen van haar plicht, door
vertrouwen en meeleven met haar dochter een sfeer van liefde en geluk
weet te scheppen. Wat moet een moeder doen, als haar dochter buiten
haar om liefdesbetrekkingen aanknoopt, die haar als moeder gevaarlijk
lijken? Zich niet boos maken, maar als een intieme vriendin het vertrouwen wekken van haar dochter, haar raden en waarschuwen en als zij
ziet, dat er niets aan te doen is, kalm berusten, vooral wanneer, zooals
hier, de pretendent wel arm is, maar overigens een nobele jongeling,
die het ernstig meent. 4
)

)

1) Zie bij Lanson t.a.p. het uitvoerige hoofdstuk over Les origines de la comédie
larmoyante.
2) W. Wetz, Die Anfánge der ernsten bürgerlichen Dichtung des 18en Jahrhunderts, Worms 1885 I, p. 30 vlg. en 63 vlg.
3) Gaiffe, t.a.p. p. 30.
4) Gustave Larroumet, Marivaux, sa vie et ses oeuvres, Paris 1894, P. 277 vlg.
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De moeder speelt dus volgens afspraak met haar dochter Angélique
de rol van vriendin. Angélique vertelt haar haar hartsgeheimen die de
moeder niet zou mogen weten:
Mme Argante: La mère confidente:
Peu s'en faut que je ne verse des larmes sur le danger
oÛ je te vois te perdre l'estime qu'on a pour toi dans

le monde.
Angélique: Comment donc? l'estime qu'on a pour, moi! Vous me
faites trembler. Est -ce que vous me croyez capable de

manquer de sagesse?
Mme Argante: Hélas! ma file, vois ce que tu as fait: te serais- tu
crue capable de tromper ta mère, de voir son insu un
jeune étourdi, de courir les risques de son indiscrétion
et de sa vanité, de t'exposer tout ce qu'il voudra dire
et de te livrer l' ind écence de tant d'entrevues secr ètes,
ménagées par une misérable suivante sans coeur, qui
ne s' embarra sse gu ère des conséquences, pourvu qu'elle
y trouve son intérêt, comme elle 1'y trouve sans doute?
Qui t'aurait dit, it y a un mois, que tu t'égarerais
l'aurais-tu cru?
jusque
Angélique, (tristement) . Je pourrais bien avoir tort; voila des réflexions
que je n'ai jamais faites.
Mme Argante: Eh! ma chère enfant, qui est -ce qui te les ferait faire?
Ce n'est pas une domestique payeé pour te trahir, non
plus qu'un amant qui met tout son bonheur te séduire.
Tu ne consultes que tes ennemis; ton coeur même est
de leur parti Tu n'as pour tout secours que ta vertu
qui ne doit pas être contente, et qu'une véritable amie
comme moi, dopt tu te défies; que ne risques-tu pas?
Angélique: Ah! ma chère mère, ma chère amie, vous avez raison,
vous m'ouvrez les yeux, vous me couvrez de confusions.
Lisette m'a trahie et je romps avec le jeune homme.
Que je vous suis obligée de vos conseils! 1

a

a

a

-la?

a

)

1) La Mère confidente, I, 8.
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De toon van dit enkele fragmentje is voldoende om te bewijzen, dat
we hier ver van Molière staan; zijn mannelijke lach weerklinkt hier
niet, ook het satanisch lachje van Regnard hooren we niet gniffelen;
we zijn hier al geheel bij la morale en action
Nivelle de la Chaussee verloor zijn fortuin door Law, maar hield
nog genoeg om van te leven; hij was geen hoogstaand man. In 1720
was hij eenige maanden in Amsterdam. Brieven, die we van hem hebben
uit dezen tijd, zitten vol platte grappen en obsceniteiten zonder den
geest van Rabelais. In Parijs leeft hij mee in het mondaine leven en maakt
als letterkundig amateur in een club immoreele kluchten, die fijnen
smaak missen, zoogenaamde Parades. Collé definieerde dit genre, dat
een tijdlang zeer in de mode was: „Que le fond en doit être agréablement ordurier; que ces ordures ne doivent sortir que du fond et n'y
paraitre ni apportées ni plaquées, et qu'il y doit régner une gaieté
inépuisable." Deze hoogte bereikten de Parades van La Chaussée niet.
Hij was over de veertig, toen hij met de stukken begon, die zijn naam
doen leven, niet doordat ze zoo bijzonder knap zijn, maar omdat ze
de eerste in Frankrijk zijn, die sterk uitgesproken het larmoyante
karakter vertoonen. Hij voelde, dat zijn tijd sentimenteele ontroering
verlangde in plaats van den vroolijken lach en hij had eenig talent om
het publiek in dezen tegemoet te komen. ,,La Chauss ée, zegt Lanson 1 ),
fut un homme d'esprit, prenant la vie sans illusion, et décidé a en
jouir, flegmatique, caustique, sérieux dans la bouffonnerie et 1'obscénité,
incapable d'improbité, bon sans élan, droit et froid, peu troublé
d'idéal, un peu grossier jusque dans ses vertus, plus ardent que délicat
dans les plaisirs, plus libertin que passionné, et n'ayant enfin que les
vices d'un honnête homme."
Zijn eerste comédies La fausse antipathie (1733) en Le Préjugé a
la mode (1735) brachten hem in de Academie ; het laatste had lang en
veel succes ook buiten Parijs. Durval is de mari in Le Préjugé, en het
préjugé is: van zijn vrouw te houden. Dat doet men niet in fatsoenlijke
kringen; dat is goed voor het ordinaire volk. Durval houdt van zijn
vrouw, maar hij is zoo razend bang voor het lachwekkende, dat huwelijks1) T. a. p. p. 40.
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liefde in zijn kring heeft, dat hij onverschilligheid veinst en soms
zelfs een air van verachting en beleediging aanneemt. Zijn deugdzame
gevoelige Constance is wanhopig, maar ook zij verbergt haar smart
als hij zijn liefde. Zij ontvangt kostbare geschenken, die anoniem van
Durval komen, maar zij weigert ze, omdat ze vermoedt, dat ze komen
van vrienden van haar man, die haar het hof maken. Jaloezie brengt
van beide kanten de verwarring, tot Durval op een gemaskerd bal in
de domino van zijn vriend uit den mond van zijn vrouw hoort, dat
ook zij van hem houdt; hij ontmaskert zich en werpt zich aan haar voeten.

Durval: Il est a vos genoux ... .
C'est oû je dois mourir .... Laissez-moi, dans les larmes,
Expier mes excès et venger tous vos charmes.
Constance: Cher époux, lève -toi. Va, je recois ton coeur:
Je reprends avec lui ma vie et mon bonheur.

En als de vrienden binnen komen, heeft hij eindelijk den moed om
ook tegenover hen het vooroordeel te braveeren :
Devant tout l' univers je vais me declarer.
En het vooroordeel bestond inderdaad, zooals het in de Engelsche
hoogere kringen bestond. La Chaussée geeft hierdoor liefde en plicht
aan het huwelijk terug, waardigheid en levensmoed.
Beter nog leert men het genre kennen uit Mélanide (1741). Mélanide,
die titel alleen was reeds een revolutie. Voor een classicistische tragedie
was het zeer gebruikelijk den naam van den held, waarvan de fabel
bekend was uit historie of mythologie te gebruiken als titel. Maar hier
een onbekende naam, zonder eenige heilige traditie, puur het uitvindsel
van een auteur!
Mélanide is bij haar vriendin Dorisée komen wonen, een arme weduwe,
die op een rijk huwelijk aast voor haar dochter Rosalie. Daarvoor komt
in aanmerking de markies d' Orvigny, op leeftijd, rijk en zeer verliefd.
Rosalie echter voelt oneindig veel meer voor den jongen officier Darviane,
die door Mélanide is opgevoed en die eigenlijk haar zoon is, gesproten
uit een groote liefde, die door de familie werd gedwarsboomd. Mélanide
ziet de gevaren en wil Darviane verwijderen. Bovendien komt ze tot
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de ontdekking, dat de markies haar vroegere minnaar is; ze bezwijmt
als ze hem voor de eerste maal ziet. Darviane, die in den markies een
gevaarlijk mededinger erkent, beleedigt dezen. Mélanide dwingt haar
zoon zijn excuses te maken en brengt hem tevens aan het verstand,
dat hij Rosalie nooit kan trouwen, want hij is een „onecht" kind.
Darviane krijgt eenig vermoeden van de waarheid, maakt zijn excuses,
maar vraagt den markies, die zijn verontschuldiging gaarne aanvaardt,
wat hij moet doen om door zijn vader erkend te worden. Deze begint
lont te ruiken en tracht zich eruit te praten. Nu neemt Darviane zijn
excuses terug.
En rival furieux je me suis égaré;
Si vous ne m' êtes rien, je n'ai rien réparé.
L'excuse n'a plus lieu. Votre honneur vous engage
A laver dans mon sang un si sensible outrage.
Osez donc me punir, puisque vous le devez.
Vous allez m'arracher Rosalie; achevez,
Prenez aussi ma vie; elle me désespère.
Le Marquis: Malheureux! qu'óses-tu proposer à ton père!
Darviane: Ah! je renais !
Le Marquis:

Que vois-je? o Ciel! en est -ce assez? 1

)

De markies geeft het op; hij kiest de verstandigste partij. Als hij
Mélanide nog eens goed bekijkt, herleeft zijn oude hartstocht uit zijn
jeugd. Zijn zoon mag Rosalie trouwen; hij neemt Mélanide. Teedere
tranen vloeien uit aller oogen. Het gerijmel, hoe serieus ook bedoeld,
klinkt wel wat comisch, als de markies, die zijn zinnen op de fleurige
Rosalie gezet had, zoo eens het roer omgooit en hij zijn oude lief aldus.
apostrofeert :
N'imputez qu' à ma confusion,
Si j'ai paru rester dans 1'indécision.
Avez-vous pu me croire assez de barbarie
Pour vous abandonner, vous, que j'ai tant chérie ;
Vous, dont j'ai si long-tems déploré le trépas ;
Vous, en qui je retrouve un coeur et des appas
1) Oeuvres de Nivelle de la Chaussée, Paris 1777, II, 149.
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Dignes d'être adorés de tout ce qui respire?
Que n'avez-vous plutót réclamé votre empire?
Avant que de revoir un objet si touchant,
J'ai cru ne pouvoir vaincre un coupable penchant;
Mais j' éprouve, en sortant de cette erreur extreme;
Qu'en me rendant vous, je me rends a moi-même,
Mon coeur et mon amour vont se renouveler.
Heureux que vous ayez daigné les rappeler!
Quelle félicité m'allait être ravie! (en l'embrassant)
Mélanide. Je vous retrouve donc!
Cher auteur de ma vie!
Darviane.
Le Marquis a Darviane: Oui, je suis votre père.
a Mélanide: Oui, je suis votre époux
Que l'amour et l'hymen nous réunissent tous. 1)
IN

Alle als comisch bedoelde elementen ontbreken hier en ook dit stuk
staat weer op de grens van het burgerlijk drama. Ook La Gouvernante
is een goed voorbeeld van het floreeren van het romaneske en pathetische
ten koste van het comische. De Comtesse d'Arsfleurs is geruïneerd
,door een proces en werd gouvernante bij haar eigen dochter Angélique,
-die door een barones uit liefdadigheid is opgenomen. De zoon van
den president van het hof, die door een dwaling d' Arsfleurs haar proces
deed verliezen, raakt verliefd op Angélique. De strakke, strenge deugd
heerscht alom. De president wil niets liever dan zijn dwaling herstellen;
de moeder volhardt in stoïschen ijver in haar ondergeschikte positie.
Allen praten over deugd en rekken onnoodig de gevolgen van een bloote
vergissing. De jonge man, Sainville, poseert als stoïcijn en fraseur
over principes, maar denkt er ten slotte toch wel over uit wanhoop
zijn Angélique maar te schaken. Als de President aan de Gouvernante
haar vermogen wil terug geven, weigert ze en ze berust eerst, als duidelijk
is gebleken, dat aan de liefde tusschen Sainville en haar dochter niets
is te veranderen. En dan krijgen we natuurlijk weer het gelukkig
huwelijk tot besluit.
La Chaussee kende geen Engelsch ; bij de vorming van zijn larmoyante
1) Oeuvres, II, 151.
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carrière heeft hij geen Engelsche bronnen kunnen gebruiken; maar de
abbé Leblanc schreef hem brieven over werk van Steele. 1 ) Hij schreef
een Paméla (1743), maar hij had toen reeds de vertaling van l'abbé
Prévost naar Richardson's roman tot zijn beschikking. Toen De la
Place zijn Theatre anglais uitgaf (1745—'48) had La Chaussée reeds
zijn voornaamste stukken geschreven.
La Chaussée is voor Frankrijk geweest, wat Richardson voor Engeland
was; het Fransche 18de-eeuwsche sentimenteele dateert van hem en
niet van Rousseau, hoe zeer deze er, vooral onder Richardson's invloed,
in welige vrijheid in zwelgde. Bij La Chaussée is al de volle gevoelsverteedering ; hij teekent rechtschapen mannen en deugdzame vrouwen,
steeds in den toon van het sentimenteele, hetwelk ook Lanson zijn
oorsprong doet vinden in Descartes en Locke. 2 )

De larmoyante comedie wordt in Duitschland het eerst door Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) vertegenwoordigd. Hij is een
zacht, gevoelig man, meelijdend, zoekend naar zekere zedelijke hoogheid.
De Pruisische geest is nog niet in hem ontwaakt en hij leeft absoluut
niet mee in de politiek van den dag. Eloesser citeert van hem een brief
aan een ritmeester, die den tweeden Silezischen oorlog meemaakt, 3 )
waarin o.a. „Mir ist es sehr gleichgültig, wer Schlesien, oder Böhmen
beherrscht, and ich gönne es jedem, dem es das Schicksal überlassen
will." „Kann man nicht anders berühmt werden, als wenn man
der Liebe zum Leben entsagt, so will ich lieber hinter dem friedfertigen
Pfluge verzagt leben, als auf dem fürchterlichen Bette der Ehren mit
Tapferkeit sterben." Die Gellert was in zijn onschuld nog zoo gek niet. 4 )
Hij hield van Richardson, dat zagen, we bij de beschouwing van den
Roman in de 18de eeuw, 5 ) en het behoeft ons dus niet te verwonderen,
dat hij ook in zijn blijspelen „eher mitleidige Thränen als freudiges
1) Lanson, t. a. p., p. 130 vlg.
2) Zie daarover zijn uiterst belangrijk betoog in zijn boek over La Chaussée,
p. 230 vlg. en L'influence de la philosophie cartésienne in Etudes d'histoire litteraire,
Paris 1930.
3) Eloesser, Das bürgerliche Drama, Berlin 1898, p. 86.
4) Over hem o.a. Robert F. Arnold, Das Deutsche Drama, München 1925, p.
312 vlg. J. Coym, Gellerts Lustspiele (Palaestra 2). Over Gellert's invloed hier: W.
J. Noordhoek, Gellert and Holland, Amsterdam 1928.
5) Mijn Roman, p. 462 vlg.
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Gelächter erregen" wil. Hij heeft nog al het kinderlijke, dat de nieuwe
Duitsche geest in zijn wording eigen moest zijn. Nadat hij reeds eenige
blijspelen geschreven had, heeft hij als professor de larmoyante comedie
in 1751 trachten te verdedigen in een betoog Pro comoedia commovente.
Hij moet zich daar natuurlijk verdedigen tegen Aristoteles, die de kracht
van de comedie uitsluitend in het lachwekkende zoekt en hij kan dit
niet anders dan door te beweren, dat voor hem in de comedie ook
, , ernstere Gemütsbewegungen" wel den schijn van droefheid hebben
soms, maar dat ze hem toch „ungemein süsze" zijn. Lessing heeft in
1754 zijn betoog vertaald als „Abhandlung fur das rührende Lustspiel".
Gellert wil dus de bekende regels maar aan den kant zetten en het
comische met het tragische mengen: „In Dingen, welche empfunden
werden and deren Wert durch die Empfindung beurteilt wird, sollte
ich glauben, müsse die Stimme der Natur von grösserem Nachdrucke
sein als die Stimme der Regeln." Dat lijkt wel revolutionnair, maar we
moeten achter zoo'n uitspraak bij hem toch geen beeldenstormer zoeken.
Dat was hij heelemaal niet. Merkwaardig is, dat hij het larmoyante
op het tooneel vooral door Frankrijk kent; Steele schijnt hij niet gelezen..
te hebben.
Men heeft gezegd, dat de stukken van Gellert niet meer leesbaar zijn.
en dat is ook wel zoo voor het groote publiek. Doch ze geven zoo echt
het leven en voelen van hun tijd in dat oude wordende Duitschland.
't Is of men in een museum in een kamer komt heel zuiver in ouden
Duitschen stijl ingericht en als we daar dan zoo eens rondkijken, heeft
dat toch nog wel eenige charme.
In de Betschwester (1745) is nog wel eenig comisch element, maar
in de Zärtlichen Schwestern (1747) heeft het roerende geheel de over
hand; er is geen lach meer, evenmin als in Mélanide.
In Die Betschwester is Frau Richardinn, een rijke, oude weduwe de
type van de schijnheiligheid, die gierigheid en woeker verbergt. Er
is een vrijer Simon voor haar dochter Christiane, maar daar blijft ze
dagen lang onbereikbaar voor. Simon voelt ten slotte meer voor Lorchen,.
de vriendin der dochter, want Christiane is wel mooi en rijk, maar ze
mist alle geest, als gevolg van haar opvoeding door de gierige moeder...
Zie hier de karakterteekening van de Betschwester :
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Lorchen: Wissen Sie wohl, worinne der Liebesdienst besteht, den
sie der Priesterwittwee erzeigt? Es ist eine rechtschaffene
Frau, die keinen Fehler hat, als dasz sie blutarm ist.
Sie hat einen goldene Kette, als ihren ganzen Reichthum,
bey der Frau Richardinn fur sechzehn Thaler versetzt, and
musz ihr alle Wochen fur den Thaler einen Pfennig Zinsen
geben. In dieser Angelegenheit, náhmlich ihre Zinsen abzutragen, kommt sie alle vierzehn Tage her; denn langer
sieht ihr die Frau Muhme nicht nach.
Ferdinand: Ist dasz moglich? Meine Frau Muhme soll ein Capital von
dreyszig tausend Thalern haben, and sie nimmt von so einer
armen Frau wochentlich fur sechzehn Thaler sechzehn
Pfennige Zinse? Und sie untersteht sich noch zu beten?
Lorchen: Ich glaube auch, dasz sie durch ihr vieles Beten sich blos
die Freyheit erkaufen will, nach ihrem Gefallen zu handeln.
Soll ich Ihnen etwa weiter erzáhlen, wie sie den Tag
zubrengt?
Ferdinand: Sagen Sie mir ja nichts mehr. Ich kenne nun meine Frau
Muhme vollig, and ich wollte die Ehre, mit einer so heiligen
Frau verwandt zu seyn, Berne frómmern Leuten uberlassen,
als ich bin. Wenn es viel solche andachtige Weiber hier zu
Lande giebt; so sollte man erlauben, dasz man, der Andacht
wegen, auf die Ehescheidung dringen durfte.
Lorchen: Ich will es ganz kurz machen. Wir olieben bey den drey
Morgensegen stehen. Wenn diese vorbey sind : so liest sie
aus den andern Biichern noch drey Gebete, erstlich eins
wider die Unkeuschheit, and ... .
Ferdinand: Meine Frau Muhme musz ja wohl nahe an sechzig Jahre
seyn?
Lorchen: Dieses hat nichts zu bedeuten. Ein Gebet also wider die
Unkeuschheit, eins wider die Verschwendung, and
Ferdinand: Eine Frau, die einem Manne, der an Hand and Fusz lahm
ist, nicht einen Dreyer zu geben, sich entschlieszen kann,
betet dasz sie der Himmel vor der Verschwendung ver wahren soll?
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Lorchen: Lassen Sie mich doch ausreden. Eins wider die Verschwen-

dung, and eins, dasz sie nicht in der Blithe ihrer Jahre
moge weggerafft werden. Und diese Gebete floriren Jahr
aus, Jahr ein, bey ihr. Und in dieser Andacht darf sie kein
Mensch, keine lebendige Seele storen, auszer ihr Mops and
ihre Katze." 1
)

Dat is alles nu wel heel aardig geteekend en echt Duitsch, maar het
klinkt toch wel als uit een heel ver verleden. Lorchen heeft zelf wel
liefhebberij in Simon, maar ze doet alles om Christiane een beetje
mensch te maken en het ontworpen huwelijk tot stand te brengen.
Die Richardinn houdt anders niet van lectuur voor haar dochter, welke
nog wel eens een boek krijgt van Lorchen, die veel leest: „Letzthin
gab sie ihr ein Buch zu lesen, ich weis nicht, ob es Pemala oder Pamela
hiesz. Genung, es war ein Liebesbuch, and auf den Kupfer stund der
Teufel hinter einer Frau, and wollte sie verführen. Aber ich kam zu
allem Glücke dazu, and rist es meiner Tochter aus der Hand." 2
Die Richardinn cultiveert zelfs het doodkistmotief, dat den sentimenteelen zoo dierbaar was: „Ja, lieber Herr Vetter, wenn Sie es nur sehen
sollten, ich habe mir schon alle Kleider zu rechte gelegt die ich im Sarge
tragen will. So gar die Breter zu meinem Sarge liegen schon da. Es
sind feste and eichene Breter, ich weis nicht mehr, wie viel sie mich
kosten. Ich habe sie von dem Gevatter Tischler statt der Interesse
angenommen. 3 ) Toch nog met aardigen humor erin.
In Die Zärtlichen Schwestern is de roerende zusterliefde; Lottchen
en Julchen bieden tegen elkaar op in zelfopoffering met betrekking tot
een rijke erfenis. Lottchen brengt bovendien haar zuster op het goede
pad en verliest daarbij haar eigen aanbidder, die zich trouwens als een
Mitgiftjager ontpopt. En Lottchen stuurt den onwaardige heel verstandig
weg met duiten op den koop toe om te verhoeden, dat hij nog andere
fatsoenlijke menschen belagen zal.
Met Lessing komen we tot de glorie van de larmoyante comedie,
Minna van Barnhelm. Toen Lessing in 1754 de Abhandlung van Gellert
)

"

1) Gellert's Sámmtliche Schriften, Leipzig, 1775, III, 155.
2) Ibidem, 175.
3) Ibidem, 210.
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uitgaf, 1 ) voelde hij wel, dat er wat nieuws aan de lucht was. Daarom
gaf hij de vertaling; doch met een andere er naast uit het Fransch van
Chassiron, die La Chaussée bestreedt (1749). Zijn eigen standpunt
gaf hij uiterst kort en vaag aan. 2 ) Uit zijn eerste dramatische werken
blijkt wel, dat hij zich nog niet zoo spoedig in het nieuwe georiënteerd
heeft. Het burgerlijk drama in Engeland heeft hem meer getroffen;
van Steele spreekt hij niet. Eerst in 1767 komt Minna van Barnhelm;
maar daarmee overtreft hij alles; de naam larmoyant wordt hier hinderlij k ; toch is het stuk de meest harmonieure vereeniging van comische
en ernstige, aangrijpende elementen; laten we spreken van la comédie
honnête of the genteel comedy, termen, die voor dit genre ook wel eens
gebruikt worden. „Il y avait un genre unique, le genre sérieux dont les
bornes étaient la tragedie et la comédie." 3
Er is hooge ernst in Minna van Barnhelm. Hier is niet een fijn, kunstmatig bedacht spelletje van coquetterie als bij een Marivaux, niet de
geweldige strijd tusschen grootsche tooneelsentimenten, als in de oude
tragedie; het is het nieuwe in al zijn frischheid en oorspronkelijkheid;
het is het leven, het zuiver menschelijk conflict tusschen twee natuurlijke
temperamenten van echt levende menschen; het op elkaar stooten van
officieren-eer en -trots in den man, die toch zoo met geheel zijn hart
bemint, en de eischen der vrouw, die slechts het recht van haar liefde
erkent. Minna in haar natuurlijke, frissche openheid verlangt slechts
de liefde van hem, dien zij zich waardig keurt. Tellheim onderdrukt
met geweld zijn teederste gevoelens om te kunnen offeren aan het
waanbeeld van zijn eer, tot hij meent, dat Minna arm en ongelukkig
is geworden; dan werpt hij alle bezwaren van zich, dan is de opoffering
voor haar hem alles, en hij gaat zijn trouwen wachtmeester Werner,
dien hij eerst door zijn trotsche weigering van hulp, ook al in zijn officieren- hoogheid, beleedigde, om geld vragen. Maar dan neemt Minna
haar zoete wraak en brengt door het spelen van zijn eigen rol den braven
Tellheim tot wanhoop. Er is iets gemoedelijks in de hooghartigheid
)

1) Hempel-editie XII p. 189.
2) Zie E. Schmidt, Lessing, Berlin 1899, I, 299.
3) G. Belouin, De Gottsched a Lessing, Paris 1909, P. 320 vlg. Over de modellen
voor en invloeden op Minna van B. zie: E. Schmidt, t. a. p., p. 465. The constant
couple van Farquhar (1700) komt vooral in aanmerking.
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en onbuigbaren trots van dezen soldaat. Trouwens hij is nooit met hart
en ziel soldaat geweest; hij werd het „aus der Grille, dasz es für j eden
ehrlichen Mann gut sei, sich in diesem Stande eine Zeitlang zu ver
-suchen,adimtAlwsGefahrizt,vulcmahen
and Kilte and Entschlossenheit zu lernen. Nur die äuszerste Not
hitte mich zwingen kannen aus diesem Versuche eine Bestimmung, aus
dieser gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk zu machen. Aber
nun, da mich nichts mehr zwingt, nun ist mein ganzer Ehrgeiz wiederum
einzig and allein, ein ruhiger and zufriedener Mensch zu sein." 1
Er openbaart zich in dit stuk een gezond nationaal besef van eigenwaarde na den Zevenjarigen oorlog in Duitschland, ver echter van den
snoevenden, protserigen toon, waardoor Pruisen zich in later jaren zoo
gehaat en belachelijk gemaakt heeft. Tellheim zoekt een rustig, vreedzaam bestaan en hij weet, dat Minna daarin naast hem moet en zal
leven; zoolang echter als hij zich de mindere voelt stoot hij af, niet
niet zoozeer nog om zijn armoede als wel om de smet die hij meent,
)

dat op zijn goeden naam kleeft:

Unmöglich kann man Ihnen aus einer edlen Handlung
ein Verbrechen machen wollen
Erklären Sie mir
doch, lieber Major Von Tellheim: Sie erinnern sich, gnadiges Fräulein, dasz ich Ordre
hatte, in den Aemtern Ihrer Gegend die Kontribution
mit der äussersten Strenge baar beizutreiben. Ich wollte
mir diese Strenge ersparen and schosz die fehlende Somme
selbst vor.
Minna:
Ja wohl erinnere ich mich
Ich liebte Sie um dieser
That willen, ohne Sie noch gesehen zu haben.
Von Tellheim; Die Stonde gaben mir ihren Wechsel, and diesen wollte
ich bei Zeichnung des Friedens unter die zu ratihabirenden Schulden eintragen lassen. Der Wechsel ward
für giltig erkannt, aber mir ward das Eigenthum desselben
streitig gemacht. Man zog spöttisch das Maul, als ich
Minna:

1) Hempel ed. II, p. 80 (Act. V, 9).
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versichterte, die Valute bar hergegeben zu haben. Man
erklärte ihn für eine Bestechung, für das Gratial der
Stonde, weil ich so bald mit ihnen auf die niedrigste
Summe einig geworden war, mit der ich mich nur im
äuszersten Nothfalle zu begnügen Vollmacht hatte. So
kam der Wechsel aus meihen Handen, and wenn er
bezahlt wird, wird er sicherlich nicht an mich bezahlt.
Hierdurch, mein Fráulein, halte ich meine Ehre für
gekrankt, nicht durch den Abschied, den ich gefordert
haben würde, wenn ich ihn nicht bekommen hätte. 1
)

Dat is het zwarte punt, waar de majoor zich in de vooroordeelen van
zijn stand blind op staart, tot de oplossing komt. Het spel met den ring
slingert zich daar doorheen in fijnen humor. Misschien wedijvert
Minna wel wat te zeer in hardheid en onverbiddelijkheid, als ze haar
genezend spel met Von Tellheim begint. En als zij den ring eindelijk
aan haar vinger heeft: „Dieses zur Probe, mein lieber Gemahl, dasz
Sie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne dasz ich Ihnen nicht gleich
darauf wieder einen spiele." Inderdaad zij is wel min of meer een voorloopster der emancipatie geworden. Welk een afstand van Gellert in
die weinige jaren. En dan het milieu, waarin heel dit conflict zich afspeelt;
met wat een fijnheid en forschheid zijn al die bijfiguren geteekend:
Werner en Francisca naast het andere paar, de jonge kracht van de
opkomende burgerij, de waard, Just, allen typen, die terug te brengen zijn
tot de comedie door de eeuwen heen, doch ze hebben allen een nieuw
leven gekregen, een oorspronkelijke lijn, die geheel van Lessing zelf is.
Ik neem hem alleen kwalijk, dat hij, die zooveel trouwens hij erkent
het zelf aan de Fransche cultuur dankt, van de eenige schobbertjesfiguur in het stuk een Franschman heeft gemaakt, hoewel inderdaad
dergelijke Franschen in Duitschland in die dagen zullen zijn voorgekomen.
Lessing's Minna von Barnhelm heeft in Duitschland tal van navolgers
gehad. Onder zijn invloed en dien van Mercier's Déserteur ontstond
een gansche rij van soldatenstukken, die van belang zijn voor de kennis
1) Hempel ed. II, p. 66 (Act. IV, 6).
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van wat het Duitsche publiek op het theater ontbrak, het patriottische,
de verheerlijking van den soldaat en den officier vooral, het ingrijpen
van den vorst op het kritieke moment, de Aufklärung tegenover het
absolutisme van Frankrijk en van het eigen vaderland. Bij deze tooneellitteratuur is niets geweest, dat waarde behoudt voor de wereldlitteratuur.
Wij kunnen er hier dus verder over zwijgen. Later wordt deze modelitteratuur verdrongen door het ridderdrama, als navolging van Götz. 1)
In het laatste kwart der 18de eeuw is er veel tooneelwerk uit het
Duitsch in Frankrijk vertaald; er verschenen vier deelen Theatre
allemand (1772—'85), twaalf deelen Nouveau Theatre allemand
(1782-1785); de invloed hiervan ging meer in de breedte dan in de
diepte; doch de omwerking van Minna door Rochon de Chabannes
tot Les amans généreux van 1774 had ook in Frankrijk succes; men prees
echter het stuk voornamelijk om de talrijke wijzigingen, die de bewerker
had aangebracht 2 ) om den smaak en het patriottisme van zijn volk
tegemoet te komen.
Bij ons gaf Cornelis van Engelen in zijn Spectatoriale Schouwburg
(1 776 1780) een vertaling van Minna van Barnhelm, ook van Sara

Sampson en Emilia Galotti: Frans van Lelyveld schijnt Minna in het
jaar van haar verschijning in het oorspronkelijke gelezen te hebben, hij
schrijft dan aan Van Goens: „Wat nu het stukje van Lessing betreft,
Minna van Barnhelm, dat is een gaer sober stukje Ik dacht dat Lessing
zoo een baes waer! Neen dan is Gellert beter, schoon ik hoop dat de
Schwed. Gravin een van zijn minste stukken is." Dat is wel teekenend
voor den gemiddelden Hollander van dien tijd. Lelyveld hield meer
van Gessner: „Dat is verwonderlijk schoon, teder, touchant. Vooral is
hij fraei in zijn beschreibungen en over en weer praet van een Herder
met zijn lief. 0 dat is al tendre wat men hebben kan." 3 ) Maar wie
anders dan Van Goens zou hem gezegd hebben, dat Lessing inderdaad
een baas was?
1) Zie: K. H. von Stockmayer, Das deutsche Soldatenstick des 18en Jahrhunderts seit Lessings Minna von Barnhelm (Litterarische Forschungen No. 9, Weimar)
en Eloesser, Das Bürgerliche Drama, Berlin 1898, P. 97 vlg.
2) T. Gaiffe, Le Drame en France p. 63 en 189.
3) Zie mijn Van Lessing tot Vosmaer, Gids 1911, I, p. 456 en 464, en over het
algemeen over den invloed van Lessing in Holland. Dan is er nog een Nijmeegsche
dissertatie: F. Balk, Lessing auf der niederlandschen Bühne bis 1830 z. j. (1927).
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In Engeland begint de Duitsche invloed op het theater met de vertaling
van Minna door Johnstone onder den titel The disbanded Officer
(1786). Nathan en Emilia Galotti waren in 1794 eveneens vertaald.
Later verscheen Minna nog eens als The School for Honour (1799). 1)
De invloed van Lessing in Italië is nog niet voldoende onderzocht
niettegenstaande er een dissertatie over verscheen. 2 )
In Italië heeft de comédie larmoyante niet welig getierd; het was iets
dat buiten den volksgeest lag. In sommige van Goldoni's spelen zijn
wel elementen, die eraan verwant zijn; maar ze staan midden tusschen
het malsche, fleurige volksleven met zijn spot en humor. Ik denk b.v.
aan La Bottega del caffè (1749), pure schildering van het leven op een
van die Venetiaansche Campielli, waar eenige nauwe straatjes en brugjes
bij elkaar komen en het volk zich geeft in zijn levendigen dialoog. Het
is zeer bepaald wel gericht tegen allerlei schandaal en in het bijzonder
tegen den speelhartstocht. Er is een Eugenio, die zijn jonge vrouw
verwaarloost en zijn geld verdoet in een speelhuis en een Ridolfo, die
vroeger bij zijn vader knecht is geweest, het niet aanzien kan, dat
de jonge man zich te gronde richt, hem weet te redden. Het motief is
verwant aan dat van Moore's Gamester en Fieldings Amelia; dit deed
opgeld in West-Europa in dien tijd, maar zooals Goldoni zoo'n onderwerp behandelt, heeft het toch niet den reuk van het echte larmoyante;
de vroolijkheid, blijft den boventoon houden. Voltaire heeft een echte
comédie larmoyante geschreven L'Ecossaise ou le Café (1760), waarin
misschien dingen uit Goldoni's Caff è voorkomen en Goldoni heeft dat
stuk later weer vertaald La Scozzese. 3 )
Een enkele maal is Goldoni wel eens bezweken voor den aandrang
zijner vrienden om ook eens een larmoyante stof te behandelen.
Richardson's Pamela(1740) bood daartoe volop gelegenheid, allerleiellende
met een gelukkig huwelijk achteraan. Voltaire bewerkte er zijn Nanine
1) Allardyce Nicoll, A History of late eighteenth century Drama, Cambridge
1927, p. 61, 63, 122. V. Stockley, German Literature as known in England, London
1929, P. 75 en 317.
2) Clementina Vanni, Lessing e l'Italia, Venetië 1923. Zie daarover Van Tieghem
in Revue de Synthèse historique, 1924, p. 140.
3) Zie: Lenient, La Comédie en France au XVIIIe siècle, II, p. 66 vlg. F. Gaiffe,
Le drame en France, p. 159. H. C. Chatfield—Taylor, Goldoni, Londen, 1914, P. 623.

218 GOLDONI.
naar (1749), doch zes jaar te voren vinden we bij La Chaussée reeds
een Paméla en in diezelfde jaren was er in Frankrijk nog een van Louis
de Boissy. Een Italiaansche vertaling van den roman Pamela verscheen
reeds in 1744—'45. In 1750 trok Goldoni er zijn Pamela nubile uit.
In zijn Memorie zegt hij hierover 1 ) : , , Avevo dunque rinunziato
affato all'illuzione di questo romanza ; ma poi nella necessità in cui ero
di moltiplicare soggetti, e sollecitato in Mantova e a Venezia da persone

che continuamente m'incitavano a lavorarvi, vi condiscesi di buon
grado. Non mi accinsi peró all'opera se non dopo aver immaginato uno
scioglimento, che, lungi dall'essere pericoloso, potesse anzi servire
di modello ai virtuosi amanti, e render la catastrofe soddisfacente e
piacevole nel tempo stesso." Het ging dus niet van harte en als het er
dan toch van komen moest, dan was hij niet zoo, of hij wist het geval
wat op te fleuren. 2 ) Zoo laat hij b.v. Pamela's vader zich ontpoppen als
een Schotsch edelman. Lord Bonfil erkent de echtheid van de papieren
en de zaak is gezond. De Lord taquineert dan nog een beetje zijn aanstaande wettige huisvrouw door haar wijs te maken, dat hij met een
gravin gaat trouwen, terwijl het arme kind nog niets van haar adellijk
heid weet. Zoo hier en daar weet hij er wel eens een echt vroolijk
Goldoniaansch scènetje in te werken, maar met dit al behoort het stuk
thans tot de letterkundige antiquiteiten en men spreekt er alleen van
om te laten zien, dat het larmoyante genre ook tot Italië doordrong.
Goldoni was allerminst de man voor sentimenteele didactiek. Toch
schreef hij negen jaar later nog een vervolg, Pamela maritata.
Ook later is er nog wel gewerkt voor de commedia lagrimosa in
Italia, maar het bleef bij Franschen import. Elisabetta Caminer gaf in
1772 in Venetië eenige vertalingen uit het Fransch en er kwam ook wel
navolging o.a. van Albergati Capacelli met I1 Prigioniero, dat zelfs
bekroond werd in een wedstrijd; maar het genre wilde in Italië toch
niet pakken en zuiver in het larmoyante is er niets van wereldbeteekenis voortgebracht, evenmin in het burgerlijk drama. 3
)

1) Ed. Sonzogno, Milano, p. 167.
2) Zie een kort overzicht van Richardsons Pamela in mijn Roman in de 18de eeuw
p. 294.
3) Zie Tullo Concari, Stora letteraria d'Italia, Il settecento, Milano (1910), p.
145 vlg. Over Albergati: Tonelli, Il teatro Italiano, Milano, 1924, p. 330.
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Voor Spanje is de 18de eeuw een tijd van diepe inzinking; uiterst
weinig dringt er door van het nieuwe West-Europeesche leven. Toch
is er een enkel goed werk van Leandro Fernandez de Moratin (1760
1828), dat hier ten volle zijn plaats verdient. Om dat te kunnen schrijven
moest De Moratin natuurlijk Spanje uit en dat is ook gebeurd. Zijn
vader was dichter, doch Leandro begon als leerling -juwelier. Toen
zijn ouders dood waren, wist hij secretaris te worden van het Spaansche
gezantschap te Parijs, waar hij schrijvers van beteekenis ontmoette
o.a. Goldoni. Later terug in Madrid bezorgde Godoy hem een jaar geld. In 1792 persifleerde hij zooals we zagen alleraardigst en in levendige gesprekken, in zijn blijspel La Comedia Nueva de zotte manier,
waarop de tooneelschrijvers van zijn tijd in Spanje werkten. Door steun
van Godoy ging hij weer naar Parijs, ook naar Londen, waar hij
een vertaling van Hamlet in het Spaansch begon. Hij reisde verder
door Holland, Vlaanderen, Duitschland en Italië. In 1797 was hij
terug en bekleedde verschillende staatsbetrekkingen, zat o.a. in een
door den Staat ingestelde commissie tot hervorming van het theater.
Zijn beste comedie is El side las niflas (1806), Het „ja" van de meisjes.')
Het geeft echte Spaansche toestanden en menschen en staat volkomen
op Europeesch niveau. Wij hebben tusschen Jan Klaaz en De Kiesvereeniging van Stellendijk niets gehad, dat er in de verte naast genoemd
kan worden; het is een comedie met fijnen humor en comische momenten
en brengt te gelijkertijd een hoogst ernstig probleem op de planken.
Voor mij staat dit stuk niet zoo heel ver onder Lessing's Minna. Er
is een moeder Dona Irene, een als maar onbekookt door kakelend,
heerschzuchtig en belangzuchtig wijf, dat om haar positie te redden haar
dochter Francisca rijk aan den man moet brengen en naar Spaansch
gebruik, sterker dan ooit elders, volkomen als meesteres over die dochter
meent te kunnen beschikken bij de keuze van een schoonzoon, een
1) Zie o. a. James Fitzmaurice—Kelly, Littérature espagnole, Paris 1921 P. 400
vlg. Vier van zijn stukken, waaronder La Comédia nueva en Il si de las minas verschenen
in een Fransche vertaling, Paris 1832 (later herdrukt). Wie wat Spaansch leest, kan
ik aanbevelen: Moratin, El si de las ninas, ed. with Introduction, Notes and Vocabulary by J. D. M. Ford, Ginn and Co., Boston, New York etc. Dan is er o.a. Comedias de Don Leandro Fernandez de Moratin con el prálogo y las noticias de la Real
Academia de la Historia, Paris, 1838.
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moeder die haar kind, naar ze zonder aarzelen beweert, liever zou dood
slaan dan eenige tegenspraak op dit gebied te dulden.
De pretendent, dien ma gevonden en aangenomen heeft, is Don Diego,
een man op jaren, nooit gehuwd geweest, rijk, een verstandige, nobele,
gemoedelijk wijsgeerige figuur, nog hunkerend toch naar wat zachte,
teedere vrouwelijke vriendschap in zijn ouderdom. Francisca, die de
onderworpenheid zelf lijkt en alles gedwee over zich heen laat gaan,
heeft, toen ze nog in het klooster was, met Don Carlos, een kranig
officier, neef van Don Diego, aan wien hij veel te danken heeft, in het
geheim een teedere verhouding aangeknoopt. Zij heeft Don Carlos
tijdig gewaarschuwd, nu het groote gevaar dreigt en deze snelt te hulp.
Uit achting en liefde voor zijn oom, wien hij alles dankt, zou hij toch
voor hem geweken zijn, als deze niet zelf zijn gezond verstand en zijn
zuiver gevoel had laten triumfeeren, inzag, dat hij de lieve Francisca
ongelukkig maken zou; ten slotte vereenigt hij de beide jongelui, die
elkaar innig liefhebben. Hier zijn slechte volkszeden scherp gehekeld,
hier is schoone strijd en overwinning, zuivere teekening van karakters.
Het comische wordt, behalve door een paar knechtsrollen, vooral verkregen door het feit dat al de belanghebbende personen, moeder en
dochter, oom en neef in hetzelfde hotel logeeren, zonder dat vooral
oom en neef van elkaar weten, zonder dat ze later het doel van elkaars
komst kunnen bevroeden. Er is, als in Minna, eenheid van tijd en plaats,
alles speelt zich af in de herberg te Alcalá de Henares.
Als de omvang van dit boek het toeliet, zou ik graag een uitvoerig
overzicht met veel citaten van dit stuk geven, dat vermoedelijk in Holland weinig bekend is en dat toch inderdaad evengoed als Minna een
modern publiek zou boeien, terwijl het een voortreffelijk specimen van
de sentimental comedy is in de goede soort. Don Diego is niet tevreden
over de doffe onderworpenheid, die Francisca stelt tegenover het
bazig en onsamenhangend gekakel van haar moeder; hij vermoedt dat
daar wat achter zit, vermoedt aanvankelijk, dat ze aan het kloosterleven
de voorkeur geeft. Hij zou zoo graag con amore genomen worden,
maar telkens als hij probeert te vernemen van Francisca zelf, wat in
haar omgaat, zwijgt het kind, en de moeder, in doodsangst, dat de zaak
mis zal loopen, ratelt er maar tusschen door. En als Diego eindelijk de
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mogelijkheid van een andere liefde bij het meisje gaat inzien, valt
moeder uit 1)
,Comment voulez-vous que je ne me f ache pas, en
vous entendant parler de ma fille dans des termes qui
:

,

-

El le avoir d'autres amours! d'autres sentimens ...
Si cela était .... vive Dieu! .... j e l' assommerais
sur place, voyez-vous .... Réponds -lui, puisqu'il
veux que tu parles, et que je ne gronde pas; conte -lui
les amans que tu as laiss és a Madrid, quand tu avais
douze ans, et ceux que tu t'es faits ,dans le couvent,
auprès de cette sainte femme: dis-lui pour qu'il se
tranquillise et
Moi, madame; je suis plus tranquille que vous.
Don Diego:
Dona Irène:
Réponds -lui.
Dona Francisca: Je ne sais que dire si on s'emporte ...
Non, ma fille; c'est là seulement donner quelque
Don Diego:
expression a ce qu'on dit; mais nous emporter; non
certainement. Dona Irène sait l'estime que j'ai pour
elle.
oui, monsieur, je le sais et je suis souverainement
Dona Irène:
reconnaissante des bontés que vous avez pour nous;
c'est pour cela même ...
Don Diego:
Ne parlons pas de reconnaissance: tout ce que je puis
faire est peu de chose
Je veux seulement que dona
Paquita (de vertrouwelijke naam voor Fr.) soit contente.
Dona Irène:
Comment ne le serait-elle pas? Réponds.
Dona Francisca: oui, monsieur, je le suis.
Don Diego:
Et que le changement d'état qui s'apprête pour vous
ne vous coûte pas le moindre regret.
Dona Irène:
Non, monsieur; tout au contraire, on ne pourrait
imaginer un manage plus au gout de tout le monde?
!

!

.

.

Als Don Diego de situatie steeds meer gaat zien, gaat begrijpen, dat
hij van de slaafsche onderwerping geen misbruik mag maken, heeft
1) Ik citeer de hiervoor genoemde Fransche vertaling, p. 59 vlg.
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hij met het meisje nog weer eens een ernstig gesprek, waarin hij haar
van zijn vaderlijke vriendschap overtuigt; maar zij blijft gesloten 1
:

)

C'est bon: une fois que vous n'avez rien a me dire,
que cette affliction et ces larmes sont volontaires,
aujourd'hui nous arriverons à Madrid, et dans huit
jours vous serez ma femme.
Dona Francisca: Et je comblerai les voeux de ma mère.
Et vous serez malheureuse pour la vie.
Don Diego:
Dona Francisca: Je le sais bien.
Voilà les fruits de l' éducation! voilà ce que 1'on ose
Don Diego:
appeler bien élever une jeune fille, en lui enseignant
a démentir et a cacher les passions les plus innocentes,
sous une perfide dissimulation. Elles sont réputées
honnêtes dès 1'instant qu'on les voit instruites dans
l'art de se taire et de mentir. On s'obstine a vouloir
que le temperament, l' á ge et le caract ère, n asent
aucune influence sur leurs inclinations ou que leur

volonté se plie aux caprices de qui les gouverne.
Pourvu qu'elles ne disent pas ce qu'elles sentent,
pourvu qu'elles feignent de détester ce qu'elles désirent le plus, pourvu qu'elles se prêtent à prononcer,
quand on le leur ordonne, un oui parjure, sacrilege,
origine de tant de scandales, it est convenu qu'elles
sont bien élevées, et on appelle une excellente éducation celle qui leur impose la crainte, l' astuce et le
silence d'un esclave.
Zie daar de kern van het stuk, de machtige didactiek in dit burgerlijk
drama. Als Don Diego eindelijk de zaak met zich zelf heeft uitgevochten;
als hij zelf opofferend en wijsgeerig berustend de verhouding tusschen
zijn neef en Paquita aanvaardt en mama meedeelt, dat haar dochter
een beteren minnaar, een aanstaanden echtgenoot heeft, dan hij zelf
zijn kan, dan eerst een geweldige uitbarsting van woede bij Dona
1) T. a. p., p. 108 vlg.
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Irene, doch zoo gauw als ze hoort, dat de uitverkorene Diego's neef en
erfgenaam is, dan is alles in orde: „Enfin, que Dieu les protége, et
que pendant longues années ils jouissent de.... Approchez, monsieur,
approchez; je veux vous embrasser. (Elle embrasse Don Carlos.) Ma fille,
Francisquita, allons, to as fait un bon choix.... Assurément c'est
un garcon de bonne mine,... la peau un peu brune ; .... mais it a
un coup d'oeil des plus séduisans."

1)

Naast deze sentimental comedy leeft dan de domestic tragedy, het
burgerlijk drama, met soms nauw merkbaar verschil. Ook dit vertoont
zich het eerst krachtig in Engeland en ontstond daar uit dezelfde oorzaken als het sentimenteele blijspel, den drang van de burgerij niet zoo
zeer om haar idealen van macht en vrijheid op het tooneel te brengen,
dan wel om te toonen de gevaren, die het welvaren van het individu in
zijn stand, den solieden groei en het vreedzaam gedijen der familie,
den stand in het algemeen bedreigen, de verleiding, waaraan de deugd
bloot staat, de belooning van wie trouw blijft aan zijn plicht, den ondergang der zwakken, de zedelijke gronden, waarop de welvaart van den
stand steunt. Het werd een standsdrama.
Voor het leven der gewone Attische burgers, de boeren en werklui,
was bij Aeschylus en Sophokles geen plaats; het leven bedreigd door
het blinde noodlot, door de wrekende godheid werd er grootsch en
heroïsch gestyleerd in pathetische en plechtige tweespraak en monoloog
van koningen, helden en goden. Het Fransche classicisme had getracht
in die richting voort te bouwen. De burgerij wilde thans zijn eigen
volk en zijn eigen belangen op de planken zien, hooren gesprekken,
die passen in eigen kring, eigen strijd en ondergang, straf die paste in
de opvatting van het moderne leven, als gevolg van de beleediging van
eigen wetten, van de orde, die den stand heilig was.
Wij zagen reeds, hoe van de Oudheid af de middeleeuwen door ook
dit burgerlijk drama zijn eigen leven heeft. Doch ook als de Renaissance
komt en het Fransche classicisme, daaruit gegroeid, zich in zijn bijzonder
milieu tot kracht en waardigheid weet te verheffen en ook buiten Frankrijk
1) p. 131.

224

HET BURGERLIJK DRAMA.

tot navolging prikkelt, blijft de behoefte leven naar de uitbeelding op
het tooneel van den mensch in zijn gewonen dagelijkschen strijd. Zelfs
Corneille schreef in de opdracht van zijn Don Sanchez d'Arragon
(1650) aan Monsieur de Zuylichem, onzen Constantin Huygens : „Je ne
comprends point ce qui lui (de tragedie nl.) défend de descendre plus
bas, quand it s'y rencontre des actions qui méritent qu'elle prenne soin
de les imiter; et je ne puis croire que l'hospitalité violée en la personne
des files de Scédase, qui n' était qu'un paysan de Leuctres, soit moins
digne d'elle que 1'assassinat d'Agamennon par sa femme, ou la vengeance
de cette mort par Oreste sur sa propre mère. Je dirai plus, monsieur :
la tragedie doit exciter de la pitié et de la crainte or, s'il est vrai que
ce dernier sentiment ne s'excite en nous par sa representation que
quand nous voyons souffrir nos semblables et que leurs infortunes nous
en font appréhender de pareilles, n'est-il pas vrai aussi qu'il y pourrait
être excite plus fortement par la vue des malheurs arrivés aux personnel
de notre condition, à qui nous ressemblons tout a fait?" De wetten van
Aristoteles, zooals hij die zag, zou hij er echter niet aan gegeven hebben.
Maar in Engeland vooral, waar het nieuwe classicisme in de 16de en
17de eeuw slechts weinig houvast vond, waar eerst in de tweede helft der
17de eeuw zich een vage navolging van de Franschen vertoont, is het
burgerlijk drama eigenlijk steeds inheemsch geweest. Grijpt Shakespeare
niet in alle levenskringen van zijn tijd en van de historie om u te geven
den mensch en enkel den mensch van gelijke beweging als gij, in zijn
eeuwigen strijd, zijn onveranderlijke passies, zijn droomen en fantasieën? Erkende hij andere wetten dan het zuiver begrip van maat
en evenwicht in zijn eigen machtig genie?
Al wat het burgerlijk drama der 18de eeuw heeft voortgebracht,
verzinkt natuurlijk tegenover zijn glorie en rijke weelde. Doch ook binnen
de grenzen van het beperkte kunnen dier eeuw zijn equivalenten in
Shakespeare's tijd aan te wijzen. Daar is Arden of Fevershem (1592),
A Woman killed with kindness van Thomas Heywood (1603), The
London prodigal (1605), The Yorkshire tragedy (1608) enz. In Heywood's stuk is iets van Couperus' novelle Noodlot; eenheid van plaats
en tijd is er niet, zelfs niet eenheid van handeling; er zijn eigenlijk
twee plots in. In de Yorkshire tragedy tracht een edelman, die zich door
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het spel te gronde gericht heeft, zijn vrouw en kinderen te dooden.
Arden of Feversham werd later door Lillo omgewerkt.') En die lijn loopt
door in Engeland, ook als de heroic play met het Fransche classicisme
coquetteert. Er zijn allerlei burgerlijke elementen in Jane Shore en
The fair Penitent van Rowe, in The fatal Marriage van Southerne, The
Orfan van Otway. Colley Cibber zoekt naar waarheid en natuur in
zijn Careless Husband (1704). Steeds meer ontplooit zich de begeerte
naar het werkelijke dagelijksche leven, uitgebeeld buiten de knellende
banden van een ten ondergang neigende traditie. In 1720 gaf Mitchell,
misschien met medewerking van Aaron Hill, een nieuwe bewerking van
The Yorkshire Tragedy in zijn Fatal Extravagance, de gevaren van de
speelwoede, een rijk thema, dat in de 18de eeuw zoo volop is geëxploiteerd en zoo geheel paste in de bedoelingen van het burgerlijk drama. 2
Hij heeft natuurlijk den ruwen landjonker uit het oude stuk vervangen
door een man van zijn tijd, die leefde in de Londensche speelclubs.
Zijn Bellmour is een grootmoedig man met liefde voor zijn ouders,
vrouw, vrienden; hij is geen verstokt zondaar, maar valt door den verleider Bargrave, die in zwarte kleuren geteekend is en die Bellmour in de
diepste ellende sleept. Zoo kon Mitchell zijn tijdgenooten leeren en
ontroeren. De voorrede, die het stuk voorafgaat, is van groot belang
voor de wording van het burgerlijk drama. Met nadruk beweert hij,
dat „every thing, in a tragedy, which has not a direct, and visible, tendency to the moral it is writ for, is superfluous, and monstrous, and,
however pompously embellished, serves for nothing but to weaken the
instruction, and distract the attention, and apprehension of an audience"
En Hill zegt in de Prologue :
)

The rants of ruin'd kings, of mighty name,
For pompous misery, smal compassion claim.
Empires o'erturn'd, and heroes, held in chains,
Alarm the mind, but give the heart no pains.
The ills, remote from our domestic fears,
1) Zie over de beteekenis van dergelijke stukken A. W. Ward in zijn Lillo-editie
(Boston 1906), p. XXII vlg.
2) Zie Hugo Beyer, Edward Moore, sein Leben and seine dramatischen Werke,
Leipzig, 1889, p. 33 vlg.
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We lend our wonder, but with-hold our tears.
No so, when, from such passions as our own,
Some favorite folly's dreadful fate is shown;
There the soul bleeds for what it feels within;
And conscious pity shakes, at suffering sin.

Reeds Rowe, nog min of meer classicus, schreef in de Prologue
voor zijn Fair Penitent (1703) naar aanleiding van de oude klassieke
motieven:
Stories like these with wonder we may hear;
But far remote, and in a higher sphere,
We ne'er can pity what we ne'er can share;
Like distant battles of the Pole and Swede,
Which frugal citizens o'er coffee read,
Careless for who should fail and who succeed.
Therefore an humbler theme our author chose,
A melancholy tale of private woes:
No princes here lost royalty bemoan
But you shall meet with sorrows like your own.
Al dergelijke dingen luiden in Engeland het burgerlijk drama in.
Lillo bracht geheel de burgerlijke wereld, de wereld van den handel
zelf in de tragedie. Hij heeft dezelfde moraliseerende richting, die zich
bij Richardson in 1740 in den roman openbaart. Zooals Richardson,
was ook George Lillo (1698-1739) een man uit het volk. 1 ) Men beweert,
dat hij van Hollandsche afkomst was. Van zijn leven is weinig bekend.
Hij was juwelier, handelsman dus in de city van Londen. Hij was een
man van streng religieus gevoel, van een strenge moraal. Fielding had
sympathie voor hem en niet voor Richardson. Hij schreef meer, doch
de beide tragedies, waar we hier vooral de aandacht op moeten vestigen,
1) The London Merchant and Fatal Curiosity by Lillo, edited by A. W. Ward,
Boston—London 1906. Eloesser, Das burgerliche Drama, Berlin 1898, p. 18 vlg.
Nettleton, The English Drama of the Restoration and eighteenth Century, New
York, 1921, p. 202 vlg. The Cambridge history X p. 73 vlg. Joseph Texte, Jean Jacques
Rousseau et les origines du Cosmopolitisme littéraire, Paris, 1907, p. 159 vlg. Leopold
Hoffman, George Lillo, Marburg, 188. Allardice Nicoll, A History of early eighteenth
century Drama, Cambridge, 1925, p. 119 vlg. Hettner, Litt. Gesch. des 18 Jahrhunderts,
Braunschweig 1912, I, p. 466.
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zijn The London Merchant or the History of George Barnwell, het
eerst opgevoerd 22 Juni 1731 in Drurylane en hetzelfde jaar gedrukt,
en Fatal Curiosity a true Tragedy of three acts, het eerst 27 Mei 1736
gespeeld in Little Haymarket, dat toen juist door Fielding was geopend,
gedrukt het jaar daarop.
Hoewel eigenlijk een volledige terugkeer tot het oude was The
London Merchant voor zijn tijd in alle opzichten een theatrale revolutie
voor den vorm en voor den inhoud tegenover het Fransche classicisme.
Lillo brak volkomen met de eenheid van tijd en plaats; hij bracht het
every day popular life op het tooneel, dat gericht was op de burgerlijke
moraal; hij zag er geen bezwaar in op het tooneel gruwelijke gebeurtenissen, als een moord te doen gebeuren (in de klassieke spelen gebeurde
zoo iets steeds achter de schermen) en hij schreef (min of meer rythmisch)
proza.
The Merchant of London het stuk speelt kort voor de Armada
begint met een gesprek tusschen Thorowgood, den koopman, en Trueman, zijn klerk, waarin zich onmiddellijk het standsgevoel van den
koopman openbaart. Trueman is nieuwsgierig naar de manier, waarop
men vooraf reeds de onderneming van den Spaanschen koning krachteloos heeft gemaakt; Thorowgood wil hem wel inlichten: „Your curiosity

is laudable; and I gratify it with the greater pleasure, because from
thence you may learn how honest merchants, as such, may sometimes
contribute to the savety of their country, as they do at all times to its
happiness; that if hereafter you should be tempted to any action that
has the appearance of vice or meanness in it, upon reflecting on
the dignity of our profession, you may with honest scorn reject
whatever is unworthy of it." En zie hier de manoeuvre, waarvan ik
de moraliteit geheel aan de inzichten van den koopman overlaat: „The
Bank of Genova had agreed, at excessive interest and on good security,
to advance the King of Spain a sum of money sufficient to equip his
vast Armada; of which our peerless Elizabeth (more than in name the
Mother of her People) being well informed, sent Walsingham, her
wise and faithful secretary, to consult the merchants of this loyal city,
who all agreed to direct their several agents to influence, if possible,
the Genoese to break their contract with the Spanish court. 'Tis done;
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the state and bank of Genoa, having maturely weigh'd and rightly
judged of their true interest, prefer the friendship of the merchants of
London to that of a monarch who proudly stiles himself King of both
Indies."
Het zelfgevoel van den stand, het besef van eigen waardigheid wordt
verder geteekend, als Maria opkomt en haar onverschilligheid uit voor
be zoeken van „noble lords", die haar vader wil uitnoodigen : „Let there
be plenty, and of the best; that the courtiers, tho' they should deny us
citizens politeness, may at least commend our hospitality." Vader maakt
toespelingen op een eventueel huwelijk, waarbij hij haar vrij wil laten
in haar keuze. Zij toont haar geringschatting voor „high birth and titles".
Dan in dezelfde act de tegenstelling: we zijn in het huis van de hoer
Millwood, de geslepen verleidster. Lillo heeft deze figuur met aangrij pend realisme geteekend; zij is de vrijgeest, die door haar vrijgeesterij
in de zonde verzonk, als Jambres in Willem Leevend, en tegelijkertijdd
is zij een aanklacht tegen de maatschappij. Haar schoonheid? „First
made me a wretch, and still continue me so. Men, however generous
or sincere to one another, are selfish hypocrites in their affairs with us.
We are no otherwise esteemed or regarded by them, but as we contribute to their satisfaction." Ze wil zich wreken op de maatschappij en
de mannen. „But guilt makes them suspicious, and keeps them on their
guard, therefore we can take advantage only of the young and innocent
part of the sex, who, having never injured women, apprehend no injury
of them." Ze heeft Barnwell , ,innocent, handsome, and about eighteen",
gekozen tot haar slachtoffer, heeft hem in haar huis gelokt en weet
hem te verleiden; zijn onschuld gelooft in haar liefde en hij weet zijn
geweten tot zwijgen te brengen. Maar het berouw komt; hij wil alles
bekennen aan Thorowgood, bij wien hij in de leer is. Als deze ziet,
hoe moeilijk het hem valt, hoe hij bloost, wil hij de bekentenis niet
hooren en vergeeft hem zijn misstap toch. Barnwell neemt zich voor
Millwood nimmer meer te zien. Millwood dringt zich op nieuw bij
hem op. Haar voogd, wiens hand zij indertijd geweigerd zou hebben
en wien zij veel geld schuldig is, heeft van Barnwell's bezoek bij haar
gehoord, eischt nu dezelfde gunsten, die zij hem bewezen heeft. Zij
moet vluchten. Barnwell haalt haar een zak met geld om haar „eer"
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te redden. Hij heeft de kas bestolen van Thorowgood. Hij zelf schrijft,
dat hij gestolen heeft en gevlucht is. Maria in overleg met Trueman
vult het ontbrekende bedrag aan, doch haar vader mag er niets van
weten. Zij heeft haar liefde verraden. Barnwell hoopt nu, in zijn onschuld, bij Millwood onderdak te vinden. Trueman gaat Barnwell
zoeken en hoort van Lucy en Blunt, de valetaille van Millwood, die
toch wel vinden, dat hun meesteres de zaak te ver drijft, dat de jonge
man zijn oom, die alles voor hem over gehad heeft en die met geld
naar hem op weg is, onder suggestie van Millwood vermoorden en
bestelen zal. Dit gebeurt inderdaad op het tooneel, in ,,a walk at some

distance from a Country Seat."
Eerst doolt Barnwell alleen rond op den weg: „A dismal gloom
obscures the face of day; either the sun has slip'd behind a cloud, or
journeys down the west of Heaven, with more than common speed,
to avoid the sight of what I'm doom'd to act" Zoo wordt de stemming
in een monoloog voorbereid. De oom komt op. Barnwell maskert zich en
houdt zijn pistool gereed. Ook de oom geeft stemming; hij heeft voorgevoelens : „If I was superstitious, I shou'd fear some danger lurk'd
unseen, or death were nigh. A heavy melancholy clouds my spirits;
my imagination is fill'd with ghastly forms of dreary graves and bodies
chang'd by death" etc.
George Barnwell komt nader.
Uncle: „O Death, thou strange mysterious power, seen every

day, yet never understood but by the incommunicative
dead what art thou? The extensive mind of man, that
with a thought circles the earth's vaste globe, sinks to the
centre, or ascends above the stars; that worlds exotick
finds, or thinks it finds thy thick clouds attempts to
pass in vain, lost and bewilder'd in the horrid gloom;
defeated, she returns more doubtful than before; of nothing
certain but of tabour lost. (During this speech, Barnwell
sometimes presents the pistol and draws it back again; at
last he drops it, at which his uncle starts and draws his sword).
Barnwell: Oh, 'tis impossible!
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Uncle: A man so near me, arm'd and masqu'd!
Barnwell: Nay, then there's no retreat. (Plucks a poniard from his

bosom, and stabs him).
Oh! I am slain! All-gracious Heaven regard the prayer of
thy dying servant! Bless, with thy choicest blessings, my
deaerest nephew, forgive my murderer, and take my fleeting
soul to endless mercy! (Barnsell throws off his mask, runs
to him, and kneeling by him, raises and chafes him).
Barnwell: Expiring saint! Oh, murder'd, martyr'd uncle! Lift up
your dying eyes, and view your nephew in your murderer!
0, do not look so tenderly upon me! Let indignation lighten
By Heaven,
from your eyes, and blast me e're you die!
tears, for blood!
he weeps in pity of my woes. Tears
The murder'd, in the agonies of death, weeps for his murpronounce my
Oh, speak your pious purpose
derer.
He wou' d, but
and take me with you!
pardon then
Uncle:

cannot. 0 why with such fond affection do you press my

What! will you kiss me! (Kisses him.
murdering hand!
and oh! I
Uncle groans and dies). He's gone for ever
follow. (Swoons away upon his uncle's dead body)." 1
)

Het kost natuurlijk weinig moeite zoo'n scène belachelijk te maken.
Doch er is ontegenzeggelijk in den stijl iets onhandig dichterlijks, iets
naief- pathetisch, dat treft en deze nieuwe kunst waardigheid geeft.
Met bebloede handen komt Barnwell bij Millwood aan om bescherming: , ,Did you secure the keys of his treasure, those no doubt
were about him. What gold, what jewels, or what else of value have
you brought me? Do you think I'll hazard my reputation; nay my
life to entertain you?" En als de ,,Officer and Attendants" binnen komen :
, ,Heaven defend me! Conceal a murderer! Here, sir; take this youth
into your custody. I accuse him of murder, and will appear to make
good my charge." Maar Thorowgood heeft heel het geval overzien
en laat ook Millwood gevangen nemen. Millwood heeft daarbij geweldige
momenten tegenover den bezadigden, verstandigen koopman: , , I hate
1) In de Ward-edition van The Merchant, p. 65 vlg.
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you all; I know you, and expect no mercy. Nay, I ask for none; I have
done nothing that I am sorry for; I follow'd my inclinations, and that
the best of you does every day. All actions are alike natural and indifferent to man and beast, who devour, or are devour'd as they meet
with others weaker or stronger than themselves. I am not fool enough
to be an atheist, tho'I have known enough of mens hypocrisy to make
a thousand simple women so. Whatever religion is in it self as practis'd by mankind, it has caus'd the evils you say it was design'd to
cure. War, plague, and famine, has not distroy'd so many of the human
race as this pretended piety has done, and with such barbarous cruelty as if the only way to honour Heaven, were to turn the present world
into Hell."
Men heeft van Millwood gezegd, zij is geen vrouw meer, zij is een
idee, zij is het zwarte beest uit de Apocalypse, een blinde kracht, een
symbolische geesel; men heeft gedacht aan sommige figuren uit Dumasfils, aan sommige revoltes van Ibsen 1 ). Lillo doet zijn dingen stellig
ruw en onbehouwen, maar men voelt in ieder geval, dat hier in Engeland,
bij hem een uitgangspunt is van het moderne drama, zooals het in
de 19e eeuw, vooral ook bij Ibsen inderdaad tot volle zuivere ontwikkeling komt.

Thorowgood vindt al deze verwoede expectoraties van Millwood
geenszins shocking. Hij valt haar bij: „Truth is truth, tho' from an
enemy and spoke in malice. You bloody, blind, and superstitious
bigots, how will you answer this?" En al weer raast Millwood door:
„What are your laws, of which you make your boast, but the fool's
wisdom, and the coward's valour; the instrument and skreen of all
your villanies, by which you punish in others what you act your selves,
or wou'd have acted, had you been in their circumstances 2 ). Thorowgood is in de laatste act de rustige, wijze beschouwer. Hij weet Lucy
en Blunt uit hun gevaarlijke sfeer te verwijderen; hij preekt: „Great
were his faults, but strong was his temptation. Let his ruin learn us
diffidence, humanity and circumspection; for we, who wonder at
1) J. Texte, Rousseau et le cosmopolitisme littéraire, p. 162 vlg.
2) Men vergelijke De Foe's Moll Flanders and Roxana naast deze Millwood.
Zie mijn Roman, p. 210 vlg.
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his fate perhaps, had we like him been tryed, like him we had fallen
too." Hij is heelemaal niet boos op George; hij groeit in zijn berouw,
in zijn godsdienstige verzonkenheid, in zijn onthouding van alle aanklacht tegenover Millwood. Er is een reverend bij Barnwell geweest
en deze getuigt daarvan: ,,The word of truth, which he recommended
for my constant companion in this my sad retirement, has at length
remov'd the doubts, I labour'd under. 'Tis wonderful that words
shou'd charm despair, speak peace and pardon to a murderer's conscience! But truth and mercy flow in every sentence attended with
force and energy divine. How shall I describe my present state of
mind? I hope in doubt, and trembling I rejoice. I feel my grief increase,
even as my fears give way. Joy and gratitude now supply more tears
than the horror and anguish of despair before."
Zulke bekentenissen doen den ouden Thorowgood goed en hij laat
den jongen getroost naar de galg gaan. Zoo hoort het.
En terwijl deze zich daar voor bereidt, komt nog Maria, de ontroerende, wel berekende tegenstelling tot al dat wee: ze komt hem haar

liefde bekennen en omhelzen. „Why didn't you let me die and never
know it?" beweert George en daar is inderdaad iets voor te zeggen.
Maar, o, o, wat moet dat publiek hebben gekwijld. En in de laatste
scène de galg met de ladder op het tooneel met het publiek om te kijken.
In zijn laatste oogenblikken tracht Barnwell Millwood nog te bekeeren,
maar ze blijft onaandoenlijk : „You prayers are lost in the air. I wou'd

not live nor die. That I could cease to be, or never had been! I was
doom'd before the world began, to endless pains, and thou to joys
eternal." Op het laatste moment bidt Barnwell genade voor haar, die
de wereld, het leven en den hemel vervloekt. En dan komt het einde.
Er zat toekomst in dit werk; hoorden we reeds niet de namen van
Dumas fils en Ibsen? Zijn rechtsstreeksche invloed binnen de grenzen
van de 18e eeuw is dan ook groot geweest. Thans spreekt men in den
regel hoogstens vergoelijkend over Lillo. Er is veel kwaad over den
Merchant gezegd en daar zijn verschillende motieven voor te vinden.
Doch er begint hier dan toch maar een nieuwe aera voor het tooneel;
„he set in motion powerful forces that pointed toward natural tragedy.")
1) Nettleton, English Drama, p. 209.
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Er moeten toch heel bijzondere krachten in dezen eenvoudigen juwelier
gewerkt hebben, dat hij zoo op eens geven kon, wat zijn tijd noodig
had, grijpen tot een pakkend spel de krachten, die buiten de kunst in
zijn tijd werkten. Het ligt er alles wel dik op; de effecten zijn te veel
berekend en artificieel aangebracht; er is leeg pathos, maar er is toch
het leven van den tijd in een intimen kring van menschen en deze
midden in het groote sociale probleem der prostitutie. , , Nuchtern and
matherzig" noemt Hettner het spel; dit lijkt het mij allerminst. Het was
Lillo niet om aesthetische lauweren te doen. Hij wil leeren, zooals zijn
tijd dit eischte, hij preekt zooals men het gaarne hoorde; maar in die
leering zit de laaiende gloed eener vaste overtuiging, die ook hier
welsprekend maakt. Hij is een prediker, goed, maar een die de gave
en de macht heeft om de diepste ontroering bij zijn kudde te wekken,
en moest hij daartoe steeds niet met ietwat grove middelen werken?
Er is oorspronkelijkheid, een frissche welbewuste kracht, een felle
directheid. Laat hem geen Shakespeare zijn, hij is in ieder geval een
geniaal kanselredenaar, die over een ontzettende uitbeelding beschikt.
Hij doet niet voor Pater Brugman onder, al was deze een heel ander
man, dien we evenwel als kunstenaar eeren.
Hogarth in zijn prentkunst werkte in denzelfden geest en met dezelfde
middelen in zijn Harlot's Progress van 1732. Lillo overtreft hem.
The Merchant had dadelijk bij de opvoering succes; hij werd avonden
voor een vol huis gespeeld; koningin Caroline vroeg het handschrift
van Lillo te mogen zien. De manager van Drury Lane, Cibber, kon
eenige duizenden ponden aan den schrijver afdragen en de Merchant
bleef jaren op het repertoire; in 1813 werd hij nog in Bath gespeeld.
De stof voor zijn tragedie vond Lillo in een oude ballade, in het
midden der 17e eeuw een paar maal afzonderlijk gedrukt en in Percys'
Reliques opgenomen. 1
Nu we uit deze misschien te uitvoerig geworden beschouwing den
geest van zijn werk kennen, kan ik Lillo's andere voor de wereldlitteratuur belangrijke tragedie in drie bedrijven, afwijkend van het
geheiligde getal vijf Fatal Curiosity hier kort samenvatten.
)

1) Zie de ballade in de uitgave van Ward p. 121.
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De echtelieden Wilmot verkeeren in groote armoede. Hun zoon
is de wijde wereld ingetrokken om het fortuin der familie te herstellen.
Men heeft nu in zeven jaar niets meer van hem gehoord en vreest, dat
hij dood is. Charlot zijn verloofde is hem trouw gebleven. De vader
heeft zijn gelijkmoedigheid trachten te bewaren door de lectuur van
Seneca; het karakter van Agnes, de moeder, heeft veel onder den
tegenspoed geleden; zij mort tegen het lot en voelt zich verongelijkt.
Chariot heeft een droom gehad: ze bevond zich alleen in een stormnacht
op den top van een berg. Daar verscheen haar Young Wilmot; maar
hij ging weer weg. Toen ze hem zocht, poogden zijn vader en moeder
hem voor haar te verbergen.
Intusschen is Young Wilmot met zijn vriend Eustace terug gekeerd;
hij is rijk en draagt zijn schatten bij zich, gelukkig zijn ouders uit hun
ellende te kunnen opheffen en Charlot terug te vinden. Hij ontmoet
Chariot en den ouden trouwen knecht Randal, dien zijn vader heeft
ontslagen. Hij krijgt nu het fatale plan om eerst zijn ouders als een
vreemdeling te bezoeken; hij wil gaarne genieten van de plotselinge
vreugde, als ze hem herkennen zullen en hij den deus ex machina kan
spelen. Randal waarschuwt hem
To say true, I ever thought
Your boundless curiosity a weakness.
Hiermee is de titel verklaard; deze curiosity is een soort hybris, „pre-

sumption on his good fortune, displayed by young Wilmot, when he
tempts Providence in order to secure to himself a certain heightening
or „raffinement" of enjoyment by visiting his parents without having
first discovered to them." 1 )
Als Young Wilmot nu bij zijn ouders heeft zitten praten, gezien
heeft de miserie, waartoe ze vervallen zijn, vraagt hij om daar wat te
mogen slapen. Dit nu is de meest dwaze, onpsychologische onwaarschijnlijkheid. 10 dat die ouders hem na zeven jaar absoluut niet herkennen zouden. 2° dat hij slapen kan; immers in de volgende act slaapt
hij inderdaad, na de spanning van het lang verwachte wederzien, nadat
hij de armoede nu heeft aanschouwd.
1) De editie van Ward, p. XLIX.
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Dan komt de Macbeth -scène; in Agnes rijst de drang naar moord
en roof :
Who shou'd this stranger be? And then, this casket?
He says it is of value, and yet trusts it,
As if a trifle, to a stranger's hand. - There is a way Why sinks my heart? Why does my blood run cold?
Why am I thrill'd with horror? 'Tis not choice,
But dire necessity, suggests the thought.
De vader is nog in argelooze trouwhartigheid, als Agnes de casket
al geopend heeft:
Fie! 't is not well.
This casket was deliver'd to you closed;
Why have you open'd it? Shou'd this be known,
How mean must we appear!
Al sterker werkt de booze geest in Agnes en grijpt naar Old Wilmot
den filosoof:
0! What is man, his excellence and strength,
When in an hour of trial and desertion,
Reason, his noblest power, may be suborned
To plead the cause of vile assassination.
Steeds feller worden de aanvallen van de moeder; zij overstelpt den
ouden Wilmot met onredelijke verwijten:
Thou most remorseless, most ungrateful man:
To waste my fortune, rob me of my son,
To drive me to despair, and then reproach me
For being what thou'st made me.
Zij is wel de echte onberekenbare, die voor niets staat, als de drift
haar eenmaal door het bloed jaagt. Zoo zweeft de misdaad steeds
nader, onontkoombaar; het noodlot drijft. En daar naast, in de kamer
rust alles wat ze begeeren. Wat al hun ellende in blijde vreugde kan
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verkeeren, hun eigen zoon en hun eigen welvaart en rijkdom. Dat is
de moeder van Esméralda, die hijgend smacht naar haar kind en dat
zelfde kind onwetend in fellen haat aangrijpt om het over te leveren
aan den beul. Zoo dwingt Agnes haar man tot de daad, terwijl zij van
verre aanziet.

How he surveys him! What a look was there How full of anguish, pity and remorse!
Strike, or give it o'er!
He'll never do it.
But that trembling arm
No, he recovers.
May miss its aim and if he fails, we're lost.
0, no! he lives, he struggles yet!
'Tis done,
Young Wilmot: 0 father, father!
Quick, repeat the blow!
Agnes:
What pow'r shall I invoke to aid thee, Wilmot?
Na den moord komen Chariot en Randal. Young Wilmot kreunt nog.
Men begrijpt. Ook de ouders. Vader steekt moeder dood en daarna
zich zelf.
Zeker, ik wil het gaarne erkennen, als het moet: het is een zot stuk,
vol van allerlei listig bedachte antithesen, maar hier waart toch al de
anankè van Hugo's Notre Dame; iets van het essentieele der groote
Romantiek is ontwaakt, een idee, dat heerschen zal in de kunst, begint
zijn loop. Gij ziet reeds de schim van Wallenstein. En dan zeg ik trots
alles: die Lillo was toch maar een kèrel; hij is toch maar de eerste, die
een nieuwe mysterieuze snaar kon doen trillen en die er zijn tijd
mee heeft ontroerd. Fielding, die zoo rijk en machtig al-genot
het menschelijke voelde, hield van dit werk; hij schreef de proloog;
hij voelde ook den terugkeer, hoe onvast dan nog, tot Shakespeare:

The Tragic Muse has long forgot to please
With Shakespear's nature, or with Fletcher's ease.
No passion mov'd, thro' five long acts you sit,
Charm'd with the poet's language, or his wit.
But from this modern fashionable way,
To-night, our author begs your leave to stray.
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No fustian hero rages here to-night;
No armies fall, to fix a tyrant's right:
From lower life we draw our scene's distress
Let not your equals move your pity less!
Men moet zich niet voorstellen, dat nu voorloopig enkel burgerlijke
drama's in Londen werden vertoond. De voorstellingen wisselden af
in rijke verscheidenheid; men speelde de klassieke tragedie, zoowel als
de Restoration-comedy, Skakespeare, zoowel als Steele, en er verliepen
een kleine twintig jaar voor er weer een eenigszins notabele domestic
tragedy verscheen, The Gamester (1753) van Edward Moore 1 ). Garrick
speelde de hoofdrol. Het stuk had aanvankelijk succes op het Londensche tooneel; niet lang evenwel; de speelwoede in de voorname
kringen was er nog te sterk. Een twintig jaar later komt het weer op
en blijft dan lang een repertoire -stuk.
Edward Moore (1712-1757) was aanvankelijk in den linnenhandel,
ook een burgerjongen. Na een paar blijspelen, die slechts matig succes
hadden, probeerde hij het met een tragedy, van het nieuwe genre,
waarin hij den strijd „aanbond" tegen de toen in heel West-Europa
en in het bijzonder in Engeland tierende speelwoede, die staat en
familie ondermijnde. Hij gebruikt het stuk van Mitchell, waarop ik reeds
de aandacht vestigde, Fatal Extravagance, en dat weer teruggaat op de
Yorkshire tragedy van de 16e eeuw. Hij schreef proza als Lillo in zijn
Merchant.
Stukely, de booze verleider, wil het koste wat wil de vrouw van Beverley bezitten. Hij staat voor niets. Door gebruik te maken van den
speelhartstocht van Beverley brengt hij de familie tot armoede en ellende;
hij jaagt hem en zijn vrouw op tot jaloezie, drijft hem in de gevangenis,
speelt de rol van vriend, die zelf ongelukkig is in het spel en door Beverley moet geholpen worden, alles in de hoop om daardoor de vrouw
murw te maken. Bates en Dawson zijn zijn helpers. Bates is steeds
bereid geld te leenen aan Beverley. In Stukely hooren we Franz Moor
uit de Räuber reeds. „So runs the world, Bates. Fools are the natural
1) Over Moore: Hugo Beyer, Edward Moore, sein Leben and seine dramatischen
Werke, Leipzig, 1889, en de meeste hiervóór reeds genoemde werken. Ik gebruikte
van de Gamester een Londensche uitgaaf van 1784.
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pray of knaves; nature design'd them so, when she made lambs for
wolves. The laws that fear and policy have fram'd, nature disclaims:
she knows but two; and those are force and cunning. The nobler law
is force; but then there's danger in 't, while cunning, like a skilful
miner, works safely and unseen.
Bates: And therfore wisely. Force must have nerves and sinews;
cunning wants neither. The dwarf that has it shall trip the
giant's heels up.
Stukely: And bind him to the ground. Why, we'll erect a shrine for
nature, and be her oracles. Conscience is weakness; fear
made it, and fear maintains it. The dread of shame, inward
reproaches, and fictious burnings, swell out the phantom. Nature knows non of this: her laws are freedom." 1
)

Tegenover zoo iets verbleekt de natuurverheerlijking van Rousseau,
die juist dan in Frankrijk opkomt.
Lewson, alleen, die met Charlotte, de zuster van Mrs. Beverley
trouwen zal, doorziet de afschuwelijke machinaties van Stukely en
waarschuwt. Nadat Beverley volkomen is geruineerd, door valsch spel
en wat hij aanziet voor opoffering aan zijn vriend, nadat zijn vrouw gaat
twijfelen aan zijn echtelijke trouw, komt Stukely bij haar met zijn aanzoek. Die vrouw is echter het summum van liefde en toewijding voor
haar man. Zij twijfelt niet aan zijn natuurlijke goedheid, heeft zonder
aarzelen al haar bezittingen geofferd; diep verontwaardigd stoot ze
Stukely van zich : , , Wou 'd that these eyes had Heaven's own lightning!
That with a look, thus I might blast thee. Am I then fallen so low?
Has poverty so humbled me, that I shou'd listen to a hellish offer, and
sell my soul for bread? 0 villain! villain! But now I know thee, and
thank thee for the knowledge." 2
Intusschen heeft Stukely, als Beverley tot wanhoop gedreven is door
zijn speelschulden en naar de laatste middelen omziet om zijn eer
te redden, zelfs de rechten op een erfenis van een oom doen realiseeren;
hoor de knappe dialoog:
)

1) Act. III, 1, Van de editie van 1784, p. 28.
2) Laatste scène van Act. III, Ed. 1784, p. 42.
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B.: What hope? By Heaven I'll catch at it; however disperate. I am
so sunk in misery, it cannot lay me lower.
S.: You have an uncle.
B.: Ay, what of him?
S.: Old men live long by temperance; while their heirs starve on expectation.
B.: What mean you?
S : That the reversion of his estate is your's; and will bring money
to pay debts with.
Nay more, it may retrieve what's past.
B.: Or leave my child a beggar.
S.: And what's his father? A dishonourable one: engag'd for sums he
cannot pay
That shou'd be thought of.
B.: It is my shame
The poison that enflames me. Where shall we
go? To whom? I am impatient till all's lost.
S.: All may be your's again.
Your man is Bates
He has large
funds at his command, and will deal justly by you.
B.: I am resole' d .
Tell' em within we'll meet 'em presently; and with
full purses, too
Come, follow me.
S.: No. I'll have no hand in this; nor do I counsel it. Use your discretion
and act from that. You '11 find me at my lodgings." 1
)

Dat is de verleider aan het werk, en hij doet het goed. Ik kan mij niet
vereenigen met het geringschattend oordeel, dat men nog al eens in
later tijd ook in den onzen over zoo'n stuk leest. Voor zijn tijd, op
zoek naar nieuwe wegen, vind ik ook de Gamester voortreffelijk werk
met een rijp psychologisch inzicht; ook hier liggen de kiemen bloot
voor een nieuwe toekomst.
Bang voor ontmaskering bewerkt Stukely, dat Bates Lewson zal
vermoorden. Uit wraak over zijn nederlaag bij Mrs. Beverley laat
hij zijn slachtoffer in de gevangenis zetten en beschuldigt hem van den
moord op Lewson. Daar neemt Beverley vergif. Intusschen is de oom
gestorven. Opgetogen, dat nu een, eind komt aan al de ellende, gaan
Mrs. Beverley en haar dochter Beverley in de gevangenis opzoeken:

, ,Where is he? (Runs and embraces him). 0 I have him! I have him!
1) p. 37.
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and now they shall never part us more. I have news, love, to make
you happy for ever But don't look coldly on me." 1 ) En dan moet
het er ten slotte uitkomen: „No, I have deserv'd no blessings. The
world holds not such another wretch. All this large fortune, this second
bounty of Heaven, that might have heal'd our sorrows, and satisfy'd
our utmost hopes, in a curs'd hour I sold last night."
Doch ziet, in Bates heeft het goede gewerkt. Hij had verplichtingen
aan Lewson en hij heeft hem niet vermoord. Daardoor komen al de
vuige machinaties van Stukely aan het licht. En nu een betere toekomst
gloort, sterft Beverley aan zijn vergif. Als hij daar dood neerligt in het
gevang, besluit Lewson het stuk met de woorden: ,,And thou, poor
breathless corpse, may thy departed soul have found the rest it pray'd
for! Save but one error, and this last fatal deed, thy life was lovely.
Let frailer minds take warning; and from exemple learn, that want
of prudence is want of virtue."
Het komt mij vrij waarschijnlijk voor, dat ook Fielding's Amelia
(17,1) en misschien ook Pamela van Richardson invloed op den Gamester
gehad hebben. 2 ) Deze romans en het burgerlijk drama zijn uit een
zelfden geest geboren.
Voor den Franschen smaak was natuurlijk werk als dat van Lillo
en Moore te hard en te pijnlijk, te zeer van een pathetische, schrijnende
realiteit. Toch verscheen reeds in 1734 een vertaling van den Merchant
vermoedelijk door 1'Abbé Prévost in diens Pour et Contre 3 ). Deze
vertaling met de bijgevoegde notities is in 1748 opnieuw uitgegeven
door Pierre Cl ément, een gewezen dominee uit Genève, met wijzigingen
en weglatingen evenwel. Als hij aan de slotscène komt met de galg op
het tooneel, wordt het hem te bar: „La plume me tombe de la main."
Hij stort tranen onder het corrigeeren der proeven en in zijn Préface
roept hij uit : „Loin d'ici, petits beaux esprits moms délicats que raffinés
et frivoles, coeurs ingrats et désséchés, perdus de débauches et de
-

1) p. 61.
2) Zie daarvoor Beyer, t. a. p., p. 45.
3) T. Vincent Benn, Notes sur la fortune du George Barnwell de Lillo en France
iRevue Litt. Comp. VI, p. 682).
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réflexions ! Vous n' êtes pas faits pour le plaisir de verser des larmes!"
Er verscheen ook een vertaling in verzen en met muziek; de menschen
heeten nu Cléon en Oronte naar oude traditie. De neef gaat niet uit
om zijn oom te vermoorden; hij breekt enkel zijn secretaire open om
hem te bestelen en vindt dan het testament, waarbij hij universeel
erfgenaam wordt gemaakt: berouw, vergiffenis. Zoo trachtte men dit
wrange geval naar Franschen geest te verzoeten. Men vond den Merchant
slecht geschreven, maar toch ontroerde hij diep.
Het meest van belang is de omwerking van Mercier: Jenneval ou le
Barnevelt francois (1769), want door hem ging de Merchant of London
naar Duitschland, naar Italië, Polen, Zweden, Holland. In deze zeer
gewijzigde overzetting zonder moord en met een gelukkig slot is het
stuk op het vasteland in den regel gespeeld.')
De eerste Duitsche vertaling, Der Kaufmann von London oder
Begebenheiten Georg Barnwell's (1757) gaat terug op die van Clement.
Het is al weer teekenend, dat het stuk in de Duitsche handelssteden
„erstaunliche Aufnahme" vond tot het einde der eeuw toe, terwijl
het publiek in Weenen, waar de adel zich niet interesseerde voor de
buitensporigheden van zoo'n plébeïschen aspirant- koopman, zich niet
bijzonder warm maakte. De vertaling naar Mercier, steeds sentimenteeler en gemoedelijker gemaakt, werd in 1779 door Schroder te Hamburg
ten tooneele gebracht. 2 )
De invloed van Fatal Curiosity strekt zich in Duitschland tot ver
in de 19e eeuw uit in de Schicksaltragödie. K P. Moritz begon in 1781
met een trouwe navolging in één bedrijf : Blunt oder der Gast; er kwamen nog een paar vertalingen en reeds in Wallenstein (1799) vertoonen
zich de fatalistische elementen, die verwant zijn aan de Curiosity.
De eigenlijke bloei van de Schicksaltragödie valt buiten de 18e eeuw 3 ).
In Holland zijn van 1770 af verschillende edities naar den Jenneval
van Mercier : Adelaert of de zegepralende deugd, die titel zegt reeds,
1) Léon Béclard, Sébastien Mercier, Paris 1903, p. 233 vlg.
2) Eloesser, Das Bürgerliche Drama, Berlin 1898, p. 21 vlg.
3) J. Minor, Das Schicksaldrama, in de serie Dt. national Litt. No. 151, waar men
werk van Zach. Werner, Ad. Müllner, Von Houwald uit de 19e eeuw vindt. J. Minor
Die Schicksaltragödie in ihren Hauptvertretern, Frankfort 1883. De Lillo-ed. van
Ward p. LIII vlg.
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hoe volkomen de Engelsche Merchant van karakter veranderd is. Er
is echter ook nog een vertaling met den titel De Koopman van Londen
van 1779. In diezelfde jaren verscheen de Gamester hier als De Dobbelaar. 1 ) Voor. Frankrijk ligt er een enorme afstand tusschen Regnard's
Joueur (1696) en The Gamester, niet van tijd nog zoo zeer; de Joueur
is een luchtig, oppervlakkig spelletje van een zwaren hartstocht, dat
veel aan de fantasie overlaat. Spelen zien we Regnard's Joueur nimmer.
Als Mrs. Centlivre hem in het Engelsch overbrengt, zet ze hem onmiddellijk verwoed in zijn spel midden tusschen „several rakes and sharpers".
Engeland eischt het echte volle leven in de realiteit. Toch grijpen in
de tweede helft der 18e eeuw ook de Franschen met graagte naar de
zwaardere, soliedere spijs. La Chaussée en anderen hadden de nieuwe
kunst voorbereid, die ook hier ontstond uit eigen nationalen drang.
Denis Diderot (1713-1784), die toen al zijn beide drama's voltooid
had, waarmee zijn naam voor goed aan de geschiedenis van het genre
verbonden is, gaf in 1760 een adaptie van Moore's Gamester, die tot 1819
ongedrukt bleef, omdat er in 1762 een vertaling uitgegeven werd_
van l'Abbé Brulé de Loirette. In 1768 werd de omwerking door Saurin
onder den titel Beverley opgevoerd. Zij had succes; men werd er geweldig
door aangepakt; sommigen zoo zeer, dat ze er physiek onlekker van
werden, maagpijn en zoo. De anders zoo opgeruimde Collé schrijft:
On n'y est pas attendri, mais oppressé ; on n'y pleure pas, on étouffe
on en sort avec le cauchemar; j'en eus, le soir, mal a l'estomac et il.
y a apparence que je n'y retournerai de ma vie." De dames echter
waagden het er op; ze vonden blijkbaar een wellustig welbehagen in.
haar convulsies: ,,On a remarqu é que presque toutes les mêmes.
femmes qui avaient assisté a la première représentation étaient revenues,
à la seconde, malgré les frémissements convulsifs qu'elles avaient
éprouvés." 2
Ook in Frankrijk gaat men dergelijk werk steeds meer voelen als
de tragedie der toekomst, Grimm protesteert (1768) tegen het epitheton
„bourgeois", dat geen zin meer heeft: „Si Beverley est une tragedie,
pourquoi est-elle bourgeoise? S'agit-il ici des malheurs qui ne penvent -.
)

1)

Worp, Drama en Tooneel II, p. 316, 333 en 334.

2)

Gaiffe, t. a. p., p. 168.
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arriver qu'à des bourgeois? ou bien ce qui est tragique pour les bourgeois,
est-il comique pour les princes? Il fallait dire tout simplement tragedie,
et laisser la mauvaise epithete de bourgeoise aux critiques bourgeois
du coin qui ont aussi inventé le terme de comédie larmoyante, et qui
ont écrit sur 1'une et sur l'autre de grandes pauvretés" 1 ).
In de 17e eeuw was de Engelsche cultuur voor Frankrijk in zijn
waan van geestelijke hegemonie een volmaakt onbekende wereld; bij
den aanvang der 18de eeuw echter, als ook in Frankrijk het burgerlijk
element voorzichtig het hoofd gaat opsteken, wordt dit anders. Over
de opkomst van bekendheid in Frankrijk met wat in Engeland op geestelijk gebied omging, van een zekere Anglomanie sprak ik reeds elders. 2 )
Verscheidene in het Fransch geredigeerde tijdschriften hier in Holland,
waaraan Bayle, Basnage en andere Franschen, ook onze Van Effen
meewerkten, hebben in den beginne daarbij hun invloed gehad. Later
komen Buat de Muralt met zijn Lettres sur les Anglais et les Francais
(1725), L'Abbé Prevost met zijn cosmopolitische romans en zijn Pour
et Contre (1732—'40), Voltaire met zijn Lettres anglaises (1734).
Hij vooral maakte propaganda voor de kennis der Engelsche litteratuur
en wijsbegeerte. 3)
In 1754, drie jaar voor het eerste drama van Diderot verscheen,
werd het Journal Etranger gesticht, dat aandringt op internationale
samenwerking. Grimm redigeerde het eerste nummer en zeer sprekend
zijn in de Preface deze woorden: „Un sujet mal traite pa ï un auteur
étranger deviendra un sujet tout neuf sous la plume d'un écrivain
francais ; si Fun a fourni de meilleures idées, l'autre saura mieux les
mettre en oeuvre; car, pour rendre a chacun la justice qui lui est due,
si les bonnes choses se trouvent souvent chez les autres nations, it
faut avouer au moins que ce n'est guère qu'en France que se font les
bons livres." Het Journal Etranger had een sleepend bestaan en ook
La Gazette Litteraire, die er op volgde, bleef slechts kort aan het woord
1) Geciteerd uit de Correspondance by Eloesser, t. a. p., p. 35.
2) Mijn Roman, p. 40 vlg.
3) Zie over dit alles zeer uitvoerig: Joseph Texte, Jean Jacques Rousseau et les
origines du cosmopolitisme littéraire, Paris 1909.
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(tot 1766). Toch werden er heel wat, Engelsche onderwerpen vooral
in behandeld. 1 ) Suard heeft eraan meegewerkt. Teekenend ook al
weer is, hoe deze zich uitlaat over Shakespeare in een brief aan Garrick,
die hem tijdens een verblijf in Parijs bijna tot bewondering voor zijn
grooten landgenoot had bekeerd :2) Nous ne devons au morts que
la vérité; je suis un des hommes de ce pays-ci qui admire Ie plus Shakespeare, mais je l'admire comme un barbare plein de génie : vous
m'aviez échauffé la tête sur les beautés de ce poête, je voulus faire
un morceau sur son caract ère, et je me mis a le relire, mais je fus si
épouvanté des extravagances et des puérilités qui défiguraient les plus
belles choses que la plume me tombs des mains. Encore une fois, it
faut renoncer a tout principe de gout, de nature et de convenance, et
bruler les modèles de l'antiquité ou convenir que les drames de Shakespeare sont monstrueux et que son génie est comme 1'or encrouté dans
la mine. Vitium non hominis sed temporis." Dat klopt volkomen met
wat Voltaire over Shakespeare zei 3 ) en Diderot is nog welwillend en
ruim, wanneer hij Shakespeare noemt „1'informe et grossier SaintChristophe de Notre Dame; colosse gothique, mais entre les jambes
duquel nous passerions tous."
Hoe zeer echter de brute kracht en het pathos van het Engelsche
burgerlijk drama den Franschen smaak pijn deed, toch trok het onweerstaanbaar aan, als het nieuwe, waarin tal van elementen waren, die ook
Frankrijk zocht. Ook daar zou de dramaturg van beschermeling der
grooten, beschermer der burgerij worden. Diderot was de eerste functionaris in dezen.
Gaiffe geeft de volgende definitie van het burgerlijk drama: „Un
spectacle destiné a un auditoire bourgeois ou populaire et lui présentant
un tableau attendrissant et moral de son propre milieu." 4 ) Dat is nog
al ruim en inderdaad het omvat ook veel verscheidenheid; het helt
, ,

1) Zie over beide tijdschriften: Alfred Hunter, J. B. A. Suard, un introducteur
de la littérature anglaise en France, Paris, 1925. Zie aldaar op p. 54 vlg. een lijst van
de Engelsche onderwerpen, die er in behandeld zijn.
2) Hunter, t. a. p., p. 49.
3) Zie mijn Roman, p. 138.
4) F. Gaiffe, Le Drame en France au XVIIIe siècle, Paris, 1910, p. 93.
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over dan naar de comédie, dan naar de tragedie, de grens is vaak niet
te trekken, het is dikwijls in proza geschreven en verwaarloost meestal,
maar lang niet altijd de zoogenaamde voorschriften van Aristoteles.
Het is ernstig; dubbelzinnigheden worden niet geduld; de opkomende
derde stand verzet zich tegen de frivoliteit der bevoorrechte klassen;
het zoekt moreele waarheid; het is verteederend, want de burgerij is
gedrenkt in de sentimentaliteit van Richardson en van Rousseau. Er
treden ook wel voorname personen in op, al dadelijk in Le père de
famille van Diderot een commandeur van de orde van Malta. In La
partie de chasse van Collé komt zelfs de koning ten tooneele; maar
het stuk is burgerlijk: Henri VI treedt er op als Karel V in de Gecroonde
Leerse van den braven Franschen Vlaming Michiel de Swaen, als
vertrouwelijke vriend midden tusschen zijn volk. Het is in zijn tijd
bestreden, maar nooit zoo uitvoerig en breed als het verdedigd werd
door Diderot en Mercier.
Le fils naturel ou les épreuves de la vertue van Diderot is in 1757
gedrukt. Het is dit: , ,La scène est dans un sallon. On y voit un
clavessin, des chaises, des tables de jeu, sur une de ces tables, un
trictrac; sur une autre, quelques brochures; d'un cote, un métier a
tapisserie etc. dans le fond un canapé etc.
Dorval.: seul (Il est en habit de campagne, en cheveux negligés,
assis dans un fauteuil, à cote d'une table sur laquelle it y a des brochures.
Il para it agit é. Apr ès quelques mouvements violens, it s'appuie sur
un des bras de son fauteuil, comme pour dormir. I1 quitte bientót
cette situation. Il tire sa montre, et dit : )
A peine est-il six heures.
(Ils se jette sur l'autre bras de son fauteuil; mais it n'y est pas plutót
qu'il se relève et dit :)
Je ne saurais dormir.
(I1 prend un livre qu'il ouvre au hasard, qu'il renferme presque
sur le champ et dit:)
Je lis sans rien entendre.
(Ii se leve. Il se promene et dit:)
Je ne peux m'éviter .... I1 faut sortir d'ici .... Sortir d'ici! Et
j'y suis enchainé! J'aime! .... (comme effrayé) et qui aimé -je? ... .
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Je n'ose me 1'avouer; malheureux, et je reste! (Il appelle violemment :)

Charles, Charles." 1
Ik schrijf heel die eerste scène over met alle tooneelaanwijzingen
om te laten zien, welk een revolutie tegenover de classicistische tragedie
zulk een stuk is. Zie heel dat gewone dagelijksche burgerinterieur naast
de strakke, strenge omlijning van een theater van Corneille. Die natuurlij ke, gewoon menschelijke uitingen van gemoedsbewegingen, die
abrupte gestes en toon. Dat kon alles van een stuk zijn, dat gisteren
geschreven was.
Dorval is „natuurlijk" wat zijn geboorte betreft. Clairville is zijn
vriend, bij wien hij gastvrijheid geniet. Clairville heeft een zuster,
Constance, jonge weduwe, die verliefd is op Dorval. Clairville is verloofd
met Rosalie, wier oude vader van een lange reis voor zaken terug verwacht wordt. Ook Dorval is verliefd op Rosalie; zijn vriendschap voor
Clairville gebiedt hem daarom plotseling te vertrekken. Constance
bekent haar liefde aan Dorval. Clairville beklaagt zich bij Dorval, dat
)

Rosalie steeds onverschilliger voor hem wordt, vraagt, of hij met Rosalie

daarover eens wil praten. Ziedaar de expositie in de eerste acte.
Als Dorval met Rosalie spreekt, bekent deze hem haar liefde; zij houdt
niet meer van Clairville. Meer dan ooit ziet Dorval de noodzakelijkheid
in om te vertrekken. Hij schrijft haar een afscheidsbrief, bekent ook
zijn liefde. Terwijl hij daarmee bezig is, hoort men buiten moordgeroep.
Hij stormt naar buiten met zijn degen; Constance vindt den onvoltooiden
brief en denkt, dat die voor haar bestemd is.
De aanval was op Clairville; Dorval redde hem het leven. Clairville is blij van Constance te vernemen. dat Dorval van haar houdt;
doch hij ziet zoo weinig zelfvertrouwen in zijn vriend, zulk een groote
somberheid en hij vraagt hem:
Auriez-vous craint que ma soeur, instruite des circonstances de

votre naissance ...
Dorval: (Sans changer de posture, seulement en tournant la tête
vers Clairville) Clairville, vous m'offensez. Je porte une ame

trop haute, pour concevoir de pareilles craintes. Si Con1) Oeuvres de théátre, Paris 1771, Dl. I, p. 11 vlg.
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stance étoit capable de ce préjugé, j'ose le dire, elle ne
seroit pas digne de moi.
Clairville: Pardonnez, mon Cher Dorval. La tristesse opiniátre oÛ je
vous vois plongé, quand tout parait seconder vos voeux .. .
Dorval: (bas et avec amertume) Oui, tout me réussit singelièrement.
Ziedaar de fiere houding tegenover een vooral toen nog machtig
vooroordeel. Clairville vertelt ook aan Rosalie, dat Dorval met Constance
zal trouwen. Rosalie bezwijmt; als ze tot zich zelf komt drukt ze haar
haat uit tegen Clairville: ,,Laissez-moi. . . . Je vous hais .... Laissezmoi vous dis-je." Zie ook hier weer in de tooneelaanwijzingen, dat
Diderot leven en natuurlijk spel wil brengen in plaats van de rustige,
waardige gestes van de oude tragedie: (Clairville quitte Rosalie. Il
est comme un fou. Il va, il vient, it s'arrête; il soupire de douleur, de
fureur; il s'appuie les coudes sur le dos d'un fauteuil, la tête sur les
mains, et les poings dans les yeux. La silence dure un moment. Enfin
i.l dit:) En est -ce asset? .... Voilà donc le prix de mes inquiétudes.
Voilà le fruit de toute ma tendresse! Laissez-moi. Je vous hais. Ah!

(I1 pousse l'accent inarticulé du désespoir; il se promène avec agitation,
et it répète sous differentes sortes de déclamations violentes:) Laissezmoi, je vous hais. (Il se jette dans un fauteuil. I1 y demeure un moment
en silence. Puis it dit d'un ton sourd et bas :) elle me hait ! .... et qu' ai je fait pour qu'elle me haïsse? Je l'ai trop aimée. (I1 se tait encore un
moment. I1 se lève. Il se promène. I1 paroit s'être un peu tranquillisé.
Il dit:) Oui, je lui suis odieux. Je le vois. Je le sens. Dorval, vous êtes mon
ami. Faut -il se détacher d'elle .... et mourir? Parlez. Décidez de mon
sort. (Charles entre. Clairville se promène).
André, de knecht van Rosalie's vader, komt vertellen van diens
ongelukkige reis: alle bezittingen verloren. Dorval wordt getroffen
door sommige details in André's verhaal. Er is een eerste schemering
van de oplossing. Dorval heeft geld, hij zal dat dien vader en Rosalie
geven, als ze trouwt met Clairville. Constance gelooft zich intusschen nog
altijd de uitverkorene van Dorval. In een uitvoerig gesprek tusschen beiden
krijgen we de tegenstelling tusschen Dorval's sombere sentimenteele
moedeloosheid en Constance's courageus vertrouwen in het leven en
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de toekomst. Zij verwacht alles van de deugd; zij ziet betere tijden
voor Frankrijk naderen: ,,Les tems de barbarie sont passes. Le siècle
est éclairé. La raison s'est épurée. Ses préceptes remplissent les ouvrages
de la nation. Ceux oÛ Yon inspire aux hommes la bienveillance generale,
sont presque les seuls qui soient lus. Voilà les lesons dont nos the tres
retentissent, et dont ils ne peuvent retentir trop souvent. Et le Philosophe, dont vous m'avez rappelé les vers, doit principalement ses succès
aux sentimens d'humanité qu'il a répandus dans ses Poëmes et au pouvoir qu'ils ont sur nos ames. Non, Dorval, un peuple qui vient s'attendrir
tous les jours sur la vertu malheureuse, ne peut être ni méchant, ni
farouche. C'est vous même, ce sont les hommes qui vous ressemblent,
que la Nation honore, et que le Gouvernement doit protéger plus que
jamais, qui affranchiront vos enfans de cette chaine terrible dont votre
melancholie vous montre leurs mains innocentes charges."
Hier is Diderot in zijn kracht, in dit populaire gefilosofeer. Dit is de
ziel van het nieuwe genre. Deze enkele tirade zij voldoende om te doen
voelen, dat deze stukken, hoe belangwekkend en merkwaardig ook voor
hun tijd, thans enkel antiquiteiten zijn voor. ons. Dorval wordt echter
door al dat gepraat wel geïmponeerd en na een lange verheerlijking van
de deugd roept hij ten slotte in extase uit: „Quelle femme! Femme
adorable et cruelle, a qoi me reduisez-vous." En al weer ratelt Constance
door: „La naissance nous est donnée ; mais nos vertus sont à nous. Pour
ces richesses toujours embarrassantes et souvent dangereuses" enz. enz.
Een typisch moment is ook nog dit: Clairville rekent er op, dat
Rosalie nu arm is. Maar hij zal handel gaan drijven. Kan hij dat met
zijn naam? „Le commerce est presque le seul oû les grandes fortunes
soient proportionnées au travail, a 1'industrie et aux dangers qui les
rendent honnêtes. Je commencerai, vous dis-je; it ne me manque
que des lumières et des expédiens et j'espère les trouver en vous."
Ziedaar de lof van een ,,eerlijke" burgerlijke broodwinning. Rosalie
zit ondertusschen nog in de misère. Zij en Dorval beiden zien in, dat
ze een overwinning op zich zelf moeten behalen, dat ze Constance
zoowel als Clairville zouden ongelukkig maken, dat zijn de „épreuves de
la vertu." Intusschen, als de vader eindelijk arriveert, blijkt, dat Dorval
en Rosalie broer en zuster zijn. Daarmee komt alles in het reine. Twee
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gelukkige huwelijken. Geen treurig slot, maar ook geen woord, dat
aan de oude comedie of tragedie herinnert.
De kring van filosofen, waarin Diderot leefde, was zeer ingenomen
met Le fils naturel, maar het Parijsche publiek bleef er vrij koel onder.
Diderot was enthousiast voor zijn ideeën, maar hij had te weinig dramatisch talent om ze op het tooneel te doen leven, om sterk geaccentueerde individuen te scheppen als dragers van zijn strijd en zijn waarheid; hij gaf te veel populaire filosophie. En hij had vijanden. Fréron,
een journalist van weinig beteekenis, had ontdekt, dat de gang van
het stuk grootendeels was ontleend aan een aardig, vroolijk blijspel
van Goldoni, I1 vero amico. Er dreigde schandaal, hoe zeer de Encyclopedisten de zaak ook trachten te sussen. Als in 1758 Le Père de
famille verschijnt, erkent Diderot zelf in het daaraan toegevoegde
Discours sur la poésie dramatique, dat hij van de plot van Il vero
amico gebruik gemaakt heeft en verdedigt zich. Van verschillende
zijden kwamen pamfletten. 1 ) Goldoni trok zich natuurlijk van het geval
niets aan; hij behoefde dit ook niet; maar toen hij later in Parijs woonde,
was Diderot voor hem ongenaakbaar.
Le Père de famille begint in een salon in den na-nacht tusschen vijf
en zes uur. Men lette ook hier weer op de zeer uitvoerige tooneelaanwij zingen, die getuigen van den drang om , ,natuurlijk" te zijn in de
uitbeelding. Daar is de vader D' Orbesson en zijn dochter Cécile ; daar
is een zwager, le Commandeur D' Auvilé, die door zijn financien nog
al wat te commandeeren heeft in de familie, en dan Germeuil, een
vriend van den vader. Men speelt tric-trac. D' Orbesson is ongerust: zijn zoon Saint-Albin is nog altijd niet thuis en men weet niet,
waar hij is. Als de anderen naar bed zijn, komt Saint-Albin thuis bij
zijn vader. Hij heeft een sublieme relatie met Sophie, een arm meisje,
dat door hard werken aan den kost komt. Ze woont samen met een
andere vrouw. Om haar te benaderen, verkleedt hij zich als een armoedig
1) Zie over deze zaak: Manlio D. Busnelli; Diderot et l'Italie, Paris 1925. Een
vergelijking tusschen de beide stukken aldaar p. 122. Busnelli komt tot dit resultaat:
Le premier acte du Fils naturel surtout, reproduit, scène pour scène, les situations
et les incidents du Véritable ami; et l'imitation continue, plus au moins libre, plus
ou moins suivie, jusqu'au quatrième acte; it n'y a que la marche du cinquième qui
soit complètement indépendante (129).
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burger, die haar buurman zou zijn, Sergi met name. Een edelman zou
zij niet bij zich toelaten. De zoon biecht alles trouw op: „Le soir,
quand je rentrois (car le jour on me croyoit a mon travail), j'allois doucement frapper a leur porte, et je leur demandois les petits services qu'on
se rend entre voisins, comme de l'eau, du feu, de la lumière. Peuà-peu elles se firent a moi. Elles prirent de la confiance. Je m'offris a
les servir dans des bagatelles." etc. Vader is er lang niet gerust op.
Hij zou zijn dochter gaarne getrouwd zien met Germeuil, maar zij
doet, of ze liever in een klooster wil gaan, vermoedelijk enkel om vader
en Diderot in de gelegenheid te stellen een lofrede te etaleeren op het
huwelijk en de familiale genoegens en zegeningen. (II, 2.). Intusschen
heeft vader zich met Sophie in verbinding gesteld; hij zegt haar, dat
die Sergi zijn zoon is, dat ze terug moet gaan naar haar provincie en
hem zijn zoon moet teruggeven. Hij ziet wel, dat ze van Sergi houdt
en komt zelf onder haar charme, begint te murmureeren over veroordeelen; maar als hij zijn zoon afvraagt, wat hij nu eigenlijk wil en deze
ronduit antwoordt: „Sophie, le coeur de Sophie, et 1'aveu de mon pere",
barst hij toch los : „Qu'osez-vous me proposer? De partager votre
folie, et le blame general qu'elle encourroit? Quel exemple a donner
aux pères et aux enfans? Moi, j'autoriserois, par une foiblesse honteuse,
le desordre de la société, la confusion du sang et des rangs, la degradation des families?"
Ma was ook wel arm, maar zij had naissance. Pa is wel verteederd,
maar hij kan zich niet losmaken uit de oude tradities en hij wil zijn autoriteit handhaven. Er is een begin van revolte bij den zoon, maar hij
weet toch den juisten toon te treffen : als zijn vader hem dreigt : Craignez
de perdre ma tendresse, antwoordt hij: Je la recouvrerai. (II, 11).
Le Père de famille: Qui vous 1'a dit.
Saint-Albin: Vous verrez couler les pleurs de Sophie, j'embrasse-

rai vos genoux; mes enfans vous tendront leurs
bras innocents et vous ne les repousserez pas.
Le Père de famille: (a part) I1 me connoit trop bien .... (Après une
petite pause, it prend fair et le ton le plus severe
et dit:) Mon fits, je vois que je vous parle en vain,
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que la raison n'a plus d'accès auprès de vous, et que
le moyen dont je craignis toujours d'user est le

seul qui me reste. J'en userai, puisque vous m'y
forcez. Quittez vos prof ets ; je le veux, et je vows
l'ordonne par tout l'autorité qu'un père à sur ses
enfans.
Dat loopt een beetje op en eindelijk komt Saint-Albin zoo ver, dat
hij alle vaders tot tyrannen verklaart; maar dan komt de inzinking
bij vader: „Eloignez-vous. Cachez-moi vos larmes. Vous déchirez mon
coeur et je ne puis vous en chasser."
De commandeur vat het geval serieuzer op; hij spuwt vuur en vlam.
Hij brengt het jongmensch onder het oog, dat hij maar 1500 frs. van
zijn moederlijk aandeel bezit om van te leven. Net genoeg, zegt SaintAlbin, om met Sophie gelukkig te zijn. En dan de schande, die op
's commandeurs hoofd zal dalen; hij ziet het al in zijn verbeelding:
Je n'oserai plus me montrer; ou, si je parois quelque part, et que l' on
demande : „ Qui est ce vieux homme-là, qui a fair si chagrin" ? on repondra tout bas: „C'est le Commandeur d' Auvilé .... L'oncle de ce
jeune fou qui a épous é ? ... Oui ..." Ensuite on se parlera a l' oreille,
on me regardera; la bonte et le d épit me saisiront; je me l èverai. Je
prendrai ma canne et je m'en irai." Hij had liever gezien, dat zijn neefje
in een gevecht tegen de Engelschen was doodgeschoten.
Intusschen komt Sophie op aandrang van papa het afmaken. Oom
wil haar met een lettre de cachet opruimen en Germeuil voelt daar
aanvankelijk ook wel voor; Cécile echter neemt haar in het geheim
onder hare hoede; Saint-Albin denkt, dat Germeuil haar gevangen
houdt en laat zich niet door zijn zuster overtuigen, dat Germeuil een
nobele kerel is. D'Orbesson raakt steeds meer verteederd; hij kan zijn
zoon niet ongelukkig zien, kan het gevoel niet verdragen, dat hij de liefde
en de achting van zijn zoon verliest. Hij gloeit van liefde voor zijn
kinderen. Liever wil hij zich terug trekken in een verloren hoekje en
de zaak op zijn beloop laten. Saint Albin is woedend, als hij hoort,
dat Germeuil met zijn zuster zal trouwen; hij wil met hem duelleeren.
Nu moet Cécile wel bekennen, dat Sophie veilig bij haar opgeborgen
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is. Als oom de Commandeur dat merkt, zint hij op wraak. Doch ziet,
op het uiterste moment blijkt, dat Sophie een nicht van oom is. Alles
komt in orde: twee gelukkige koppeltjes. „Oh qu'il est cruel!... qu'il
est doux d'être père!" Daarmee besluit de père de famille het stuk.
Er wordt dus wel gemorreld aan het vooroordeel van het standshuwelijk,
maar overwonnen wordt het niet. Er is geen pais en vreê, voor blijkt,
dat Sophie ook naissance heeft. Dit stuk is gebaseerd op levenservaringen
van Diderot zelf.
Le Fils naturel werd gespeeld op het particulier theater van den Duc
d'Ayen, waar in 1764 ook een vertaling van Lessings Sara Sampson
werd opgevoerd; eerst in 1771 kwam het op het Theatre francais, waar
het door de tegenwerking van de spelers mislukte. Maar als litterair werk
had het veel succes. Le père de famille werd matig gewaardeerd,
toen het in 1761 te Parijs publiek werd opgevoerd. Bij een opvoering
in 1769 was men meer enthousiast. Maar de vormende kracht voor
latere Fransche tooneelschrijvers was groot. In zijn beide stukken heeft
Diderot de eenheid van tijd en plaats bewaard. Aan beide stukken zijn
betoogen toegevoegd, waarin hij den aard van zijn vernieuwing op
het tooneel tracht te beredeneeren en te verdedigen. 1 ) De drie Entre tiens, die bij Le Fils naturel behooren vooral, zijn nogal vluchtige
causerieën eigenlijk, waarin velerlei zaken beroerd worden, het antieke
theater, het moderne publiek en zijn slechten smaak, moraal en deugd
natuurlijk, regie en decoratie, pantomime en muziek, dans en schilderkunst, geestige invallen, maar weinig systeem. Over Lillo's werk
spreekt hij hier slechts terloops. Even vergelijkt hij Maria's samenkomst
met Barnwell in de gevangenis met Philoktetes van Sophokles. In het
voorbijgaan wijst hij er op, dat de Merchant en de Gamester in proza
zijn geschreven. 2
Maar met nadruk verdedigt hij, dat het tooneel andere smart en andere
liefde moet geven dan die van mythische koningen en koninginnen:
„Quoi vous ne concevez pas l'effet que produiraient sur vous une scène
réelle, des habits vrais, des discours proportionnés aux actions, des
)

1) Zie daar o.a. over Brunetiere, Epoques, p. 295 vlg. Petit de Julleville, Histoire
de la langue et de la littérature francaise VI, 607 vlg.
2) Oeuvres de theatre (1771), I, p. 149 en 189.
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actions simples, des dangers dont it est impossible que vous n'ayez
tremblé pour vos parents, vos amis, pour vous-même? Un renversement
de fortune, la crainte de l'ignominie, les suites de la misère, une passion
qui conduit 1'homme a la ruine, de la ruine au désespoir, du désespoir
a une mort violente, (hij denkt hier wel aan den Gamester) ne sont pas
des événements rares; et vows croyez qu'ils ne vous affecteraient pas
autant que la mort fabuleuse du tyran ou le sacrifice d'un enfant aux
autels des dieux d'Athènes et de Rome?" Corneille en Racine hebben
het hoogste bereikt, waar hun genie hen toe in staat stelde; wij zouden
hun werk slechts kunnen navolgen en overdrijven; daarom het nieuwe,
de taal van het dagelijksche leven, de smart en de vreugde, zooals wij
die kennen en voelen in ons eigen hart. Geen copieën van meesterwerken meer, geen cothurnen. Jai toujours pensé qu'on discuterait
un jour a la scène les points de morale les plus importants et cela sans
nuire a la marche violente et rapide de faction dramatique. Quel
moyen que le théátre, si le gouvernement en savait user et qu'il fut
question de préparer le changement d'une loi ou l'abrogation d'un usage.
„Men heeft te recht gevraagd naar aanleiding van deze ideeën:
„ Qui done, par cons équant, de Beaumarchais a Emile Augier et a
Dumas, de Lessing à Ibsen, ne procède pas de Diderot?" 1 ) Een slechte
schilderij met een nieuwen, frisschen toon erin, is meer waard dan tien
deelen aesthetica om een oude routine uit te roeien. Zoo'n gebrekkige
schilderij zijn de drama's van Diderot. Zénon ontkende het bestaan
van de beweging en als eenig antwoord begon Diogenes te loopen, het
ware antwoord, ook als hij mank geloopen had. In zijn drama's ging
Diderot ook hinkedepink; maar hij gaf het bewijs ermee aan zijn tegenstanders, dat de nieuwe beweging mogelijk was. 2 ) Alles is nog onzeker
en in den eersten aanzet, maar het begin is er, als bij Lillo, en het
moderne theater zou eruit groeien. Diderot was een wijsgeerig aangelegd
man, die goed schreef, die ideeën had, maar in scheppend talent stond
hij achter bij den aan hem verwanten Lessing.
Diderot wilde natuur en leering; hij wilde in plaats van karakters
standen op het tooneel brengen. De Misanthrope, Tartuffe zijn voor
1) Joseph Reinach, Diderot, Paris, 1894, p. 145.
2) Reinach, t. a. p., p. 149.
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hem karakters; D' Orbesson is de vertegenwoordiger van een stand;
karakters lijken hem beperkt; standen laten rijkere variaties toe;
zoo kan hij ruimer scheppen uit het dagelijksche, burgerlijke sociale
leven. Maar hij denkt er niet aan daarom het karakter te laten wegvallen; hij zoekt meer het individueele leven tegenover de van vroeger
overgeleverde traditioneele karakters. Vaag zweeft hem reeds iets voor
den geest van wat wij sociaal drama noemen. Het tooneel moest den
echtgenoot, de vrouw, den arbeider, den kunstenaar, den priester, den
soldaat geven, maar niet in hun conflicten van karakter met karakter,
maar van beroep tot beroep, van stand tot stand. Dit stond ook Lillo
voor den geest. Diderot stond zelfstandig naast dezen, al was hij door
hem geinspireerd. Wat Lillo in Engeland deed, bereikte Diderot naar
's lands geest en gelegenheid voor Frankrijk. Geestelijk verwant is
hij eigenlijk meer aan Richardson, dien hij zoo vereerde, dan aan den
bruten Lillo. Tusschen hem en Lillo bestond ongeveer een verschil
als tusschen Greuze en Hogarth.
De beide stukken van Diderot hebben eigenlijk meer succes gehad
in Duitschland dan in Frankrijk. Lessing heeft ze in .1760 vertaald met
de Entretiens en met het Discours. 1 Ce Diderot qui à Paris était
pour les beaux esprits un théoricien confus et pour le parterre un auteur
médiocre, it est pour Lessing un génie et un po ète pour le public
allemand. Par lui le realisme fait un pas, le drame est créé." Hij is de
groote hervormer voor de Duitschers, „qui, pour ce qui est du théátre,
étaient aussi novices que le philosophe qui prétendait le réformer, 2 )"
Lessing zelf verklaart in een voorrede tot Der natürliche Sohn, dat zijn
smaak , , ohne Diderot's Muster and Lehren eine ganz andere Richtung
wurde bekommen haben. Vielleicht eire eigenere, aber doch schwerlich eine, mit der am Ende mein Verstand zufriedener gewesen ware."
En van den zoo dikwijls vooral in later tijd gesmaden Père de famille
schrijft hij: „Selbst unsere Schauspieler fingen an dem Hausvater
zuerst an, sich selbst zu ubertreffen. Denn der Hausvater war weder
französisch noch deutsch, er war blosz menschlich. Er hatte nichts
)

„

1) Deel XI 2 van de Hempel- editie van Lessing.
2) G. Belouin, De Gottsched a Lessing, Paris, 1909, p. 313, 314.
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auszudrucken, als was Jeder ausdrücken konnte, der es verstand and
fühlte," 1
Ook in Italië werden de beide stukken meermalen vertaald, 2 ); een
Fransche troep heeft er Le Père de famille gespeeld 3 ).
In Holland vertaalde o.a. Betje Wolff Le Fils naturel(1774) en H.
van Estervelt gaf een Vader des - huisgezins (1773) 4 ).
In Engeland was de Père de famille in 1760 vertaald en vond zijn
)

navolgers. 5

)

Gotthold Ephraim Lessing (1729-178 1) neemt de rol van Gottsched
over en is tevens diens felle bestrijder. Zooals Gottsched een nationale
geest, een eigen Duitsche litteratuur trachtte te cultiveeren onder den
invloed van het Fransche classicisme, zoo werkt Lessing met het burgerlijk drama van Diderot, dat hij zoo hoog waardeerde. Bovendien
in Diderot had hij een Franschen bestrijder van het classicisme zooals
dit in zijn tijd aan het verworden was naast zich. Ook in zijn Hamburgische Dramaturgie heeft hij de beteekenis van Diderot als bouwer
aan het nieuwe tooneel naar behooren doen uitkomen. 6
Voor echter Diderot met zijn beide stukken voor den dag kwam.
was in Duitschland de grond al eenigermate bewerkt door de romans
van Richardson in de eerste plaats, door de opvoering van Lillo's
Merchant, die door Frankrijk naar Duitschland kwam (1757). En Lessing
zelf, voor hij het werk van Diderot nog kon kennen, geleid door de
theorieën van Gellert en zijn kennis van Lillo's Merchant, had reeds
in 1755 zijn Miss Sara Sampson op het tooneel gebracht en laten drukken.
Toch was Le Fils naturel, die twee jaar later uitkwam, toen reeds een
jaar voltooid, zoodat Diderot toch den voorrang behoudt.
Vader Sampson met zijn knecht Waitwell is op zoek naar zijn dochter
Sara, die er te goeder trouw van door is gegaan met Mellefont, dien
zij liefheeft. Mellefont heeft een verleden. Hij is o.a. gelieerd geweest
)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hempel-ed. t. a. p., p. 4 en 5.
Zie Busnelli, t.a. p., p. 242 vlg. onder de nummers 4, 5, 14, 15, 21.
Busnelli, p. 250.
Worp, Drama en Tooneel, II p. 308.
All. Nicoll, t. a. p., p. 120.
Hamb. Dramaturgie, Stuk 84 tot en met 88.
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met Marwood, een vrouw „van verdachte zeden" en daar bleef het
niet bij. Marwood heeft een kind, Arabella, waarvan hij aanneemt, dat
het het zijne is. Thans houdt hij ernstig van Sara, wil zijn leven beteren
en met haar trouwen; hij heeft alle realties met Marwood verbroken.
Maar deze liet het daar niet bij; zij heeft vader Sampson gewaarschuwd
in de hoop dat hij gewelddadig een eind zou maken aan de verhouding
tusschen zijn dochter en Mellefont. Doch deze neemt de zaak kalm
op, wil eens rustig nagaan, hoe die verhoudig is, heeft liever een dochter,
die een overijlden stap deed dan heelemaal geen dochter meer. Daartoe
logeert hij in dezelfde herberg als het paar, waar hij alles kan controleeren
Intusschen is Marwood zelf ook aangekomen en logeert in een andere
herberg. De eenheid van plaats is daarmee lichtelijk verbroken. Melle gont zal Sara trouwen, als zijn financiën geregeld zijn, die afhankelijk
zijn van een erfeniskwestie.
Marwood weet hem intusschen tot zich te lokken. Hoewel ze liever
zou razen en tieren, dwingt ze zich tot de rol van zelfopofferende
liefde. Ze wil alles teruggeven wat ze van hem kreeg en enkel de herinnering bewaren aan een schoone liefde. Ze brengt daarbij Arabella
ten tooneele. Dat kind, nauwelijks zes jaar, spreekt nog al onnatuurlijk
en wijs, maar hoe waren Van Alphen's kinderen! Mellefont aarzelt
even, doch houdt zich ten slotte toch aan zijn plan; hij werpt Marwood
onherroepelijk van zich en wil Bella meenemen. Dan komt Marwood's
eerste wraak: zij zal Bella martelen als een Medea en dreigt Mellefont
met een dolk, dien hij haar ontrukt. Ze laat zich evenwel bepraten; zij zal
terugkeeren naar Londen, Bella aan hem overlaten op voorwaarde dat zij,
alsof zij een familielid van Mellefont ware, met Sara mag kennis maken.
Waitwell brengt Sara een brief van haar vader, die zeer verzoenend
van toon is, wat Sara maar half bevalt; ze voelt zich te schuldig. Dan
komt Marwood quasi als nicht Solmes. Bij dit bezoek snijdt Mellefont
tegen Marwood op over Sara's schoonheid en deugd, wat weinig delicaat
is en niet van psychologisch inzicht getuigt, terwijl Sara opgeeft van
haar vaders vergevensgezindheid, wat ook al geen goed doet aan het
geval. Marwood af, onder voorwendsel van duizeligheid.
Mellefont en Sara zullen beiden hun berouw aan vader betuigen;
alles komt in orde. Maar als Mellefont alleen is, wreekt zich zijn
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verleden; hij zit toch wel wat op tegen een echt huwelijk: „Was für ein
Ráthsel bin ich mir selbst. Wofür soll ich mich halten? Fur einen
Thoren? oder für einen Bösewicht? oder für heides? Herz, was
Ich liebe den Engel, so ein Teufel ich auch
für ein Schalk bist Dui
Ich lieb' ihn? Ja, gewisz, gewisz, ich lieb' ihn. Ich weisz,
sein mag
ich wollte tausend Leben für sie aufopfern, für sie, die mir ihre Tugend
aufgeopfert hat! Ich wollt'es; jetzt, gleich ohne Anstand wollt'ich es
Und doch, doch Ich erschrecke, mir es selbst zu sagen Und doch!
Wie soil ich es begreifen? Und doch fürchte ich mich vor dem Augenblicke, der sie auf ewig, vor dem Angesichte der Welt, zu der Meinigen
Es ist nun nicht zu vermeiden; denn der Vater ist vermachen wird.
Jetzt bin ich ein Gefangener, den man auf sein Wort
sohnt
frei herum gehen läszt: das schmeichelt ! Warum kann es dabei nicht
sein Bewenden haben? Warum musz ich eingeschmiedet werden and
auch sogar den elenden Schatten der Freiheit entbehren?
Eingeschmiedet ? Nichts anders!Sara Sampson, meine Geliebte ! Wie
viel Sel igkeiten liegen in diesen Worten! Sara Sampson, meine Ehegattin !
Die Hälfte dieser Seligkeiten ist verschwunden! and die andre Hälfte
wird verschwinden
Ich Ungeheuer 1 "
laat
hem
intusschen
niet los. Bij een nieuw onderhoud
Marwood
houdt hij zich dapper. Zij eischt in ieder geval Sara nogmaals te zien
en weet dan te bereiken, dat zij haar alleen spreekt. Nu komt deze quasi
nicht anders voor den dag, maakt Mellefont verdacht, vertelt van zijn
verhouding tot zekere Marwood, die zij voorstelt als een kuische weduwvrouw, vol liefde en opoffering, vertelt van het bestaan van Bella,
spiegelt Sara voor, dat zij hem nimmer alleen zal bezitten, adviseert
Sara van hem af te zien. Sara is diep getroffen door al deze redeneeringen :
,,Ach, Lady, wenn Sie es wüszten, was für Reue, was für Gewissensbisse, was für Angst mich mein Irrthum gekostet! Mein Irrthum,
sag' ich; denn warum soil ich langer so grausam gegen mich sein
and ihn als ein Verbrechen betrachten? Der Himmel selbst hort auf,
ihn als ein solches anzusehn; er nimmt die Strafe von mir and schenkt
mir einen Vater wieder. Ich erschrecke, Lady; wie verändern sich auf
einmal die Züge Ihres Gesichts? Sie glühen; an dem starren Auge
schreckt Wuth, and des Mundes knirschende Bewegung Ach!
PRINSEN, Het Drama.
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wo ich Sie erzurnt habe, Lady, so hitte ich um Verzeihung. Ich bin
ein empfindliche Narrin ; was sie gesagt haben, war ohne Zweifel so
böse nicht gemeint. Vergessen Sie meine Uebereilung. Wodurch kann
ich Sie bes nftigen? Wodurch kann auch ich mir eine Freundin an Ihnen
erwerben, so wie sie Marwood an Ihnen gefunden hat? Lassen Sie
mich, Lady, lassen Sie mich fuszfállig darum bitten (indem sie
niederfällt) um Ihre Freundschaft, Lady, and wo ich diese nicht
erhalten kann, um die Gerechtigkeit wenigstens, mich and Marwood.
nicht in einen Rang zu setzen.

Marwood: (die einige Schritte stolz zurucktritt and die Sara liegen
laszt). Diese Stellung der Sara Sampson ist für Marwood
viel zu reizend, als dasz sie nur unerkannt dari ber frohlocken
sollte Erkennen Sie, Miss, in mir die Marwood, mit
der Sie nicht verglichen zu werden die Marwood selbst
fuszfâllig bitten.
Sara: (die voller Erschrecken aufspringt and sick zitternd zuri ckzieht). Sie Marwood? Ha! Nun erkenn' ich sie nun

erkenn' ich sie, die mörderische Retterin, deren Dolche
mich ein warnender Traum preisgab. Sie ist es! Flieh, ungluckliche Sara! Retten Sie mich, Mellefont; retten Sie
Ihre Geliebte! Und Du, susze Stimme meines geliebten Vaters,
erschalle! Wo schallt sie? Wo solt ich auf sie zueilen? hier? da? Hilfe, Mellefont! Hilfe, Betty! Jetzt dringt
sie mit tödtender Faust auf mich ein! Hilfe! (Eilt ab)."
Dat is de groote scène a faire. En inderdaad heeft Lessing hier aardige hoogte bereikt in deze Shakespeariaansche pogingen voor een.
jonge litteratuur in haar eersten groei. Dan komt de lange monoloog
van Marwood, waarin haar plan rijpt : Was will die Schwármerin?'
Oh, dasz sie wahr redete, and ich mit tödtender Faust auf sie eindrange!
Bis hierher hátte ich den Stahl sparen sollen, ich Thörichte! Welche
Wollust, eine Nebenbuhlerin in der freiwilligen Erniedrigung zu
unsern Füszen durchbohren zu kinnen! Was nun? Ich bin entdeckt."
,,Das Gift für mich ! Schon langst mit mir herumgetragen, wartet
es hier, dem Herze bereits nahe, auf den traurigen Dienst; hier, wo,
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ich in bessern Zeiten die geschriebenen Schmeicheleien der Anbeter
verbrag, fur uns ein eben so gewisses, aber nur langsameres Gift.
Wenn es doch nur bestimmt ware, in meinen Adern nicht allein zu
toben! Wenn es doch einero Ungetreuen Was halte ich mich mit
Wünschen auf?
Fort! Ich musz weder mich noch sie zu sich selbst
kommen lassen. Der will sich nichts wagen, der sich mit kaltem
Blute wagen will (Geht ab)."
Sara is bezwijmd; Lady Solmes heeft wel een middel tegen flauw
bij de hand. Daarmee vergiftigt ze Sara.
-valen
Als Mellefont binnen komt, toont Sara zich manmoedig en groothartig. Zij doorziet den helschen geest van Marwood, vindt het prachtig,
dat Mellefont Bella bij zich wil houden. Maar intusschen gaat het gif
werken. Mellefont loopt een dokter zoeken. Vader Sampson is bij
zijn stervend kind, dat uit pure menschlievendheid haar vader bezweert
Marwood niet te vervolgen. De dokter kan , ,slechts den dood constateeren". Vader is liefderijk en gemoedelijk, ziet in Mellefont al zijn
zoon, zal Bella verzorgen. Maar Mellefont vindt het toch maar gepaster
met den dolk dien hij Marwood ontrukte, een eind aan zijn leven te
maken. En Marwoord die over Dover gevlucht is, zal te Parijs waar schijnlijk de zaak op denzelfden voet voort zetten. Haar misdaad wordt
niet gestraft.
Wanneer we Sara naast Lillo's Merchant leggen, voelt men wel terstond, wat Lessing miste; in eigen land een machtigen, levenden
burgerstand, waarin hij zijn verbeelding kon laten werken, een stand,
die kan worden beleedigd en die herstel van recht eischt. In Sara is
slechts de botsing van particulieren, die hij plaatsen moest in een vreemde
omgeving, en het menschelijk gevoel, het verstand moet richten. Lessing's
stuk staat geheel buiten de Duitsche sfeer. Toch is ook in de Sara
tegen de burgerlijke zede gezondigd. Op twee manieren: door Sara, die
het vaderlijk gezag, dat vooral in die dagen zoo hoog stond aangeschreven, miskende, en door Mellefont, die de hoogste zonde tegen
den familieband beging door buitenechtelijke verhoudingen. En die
Sara is nog zacht en deugdzaam van natuur, zij, die ervoor bestemd
scheen om den huiselijken haard gratie bij te zetten, zij heeft zich in de
duizeling harer liefde laten verleiden tot de beleediging van alle huiselijke
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banden. Haar situatie werd een mooi pathetisch element voor den dichter.
Miss Sara Sampson is blijkbaar onder den invloed van Lillo's Merchant
ontstaan. Zooals Millwood het stuk van Lillo beheerscht, zoo beheerscht Marwood dat van Lessing. In beide de prostituée, die als
wreekster van de begane fouten, volledig levensgeluk en familieband
vernietigt. Bij Marwood komt nog het Medea- motief, doch Millwood
is grootscher en moderner aangezet in haar haat en verbittering tegen
de mannen en tegen heel de maatschappij; in Millwood zat meer toekomst, uit deze type kon wat groeien op het tooneel. In haar voelen we
meer dan in Marwood de verpersoonlijking van haar stand. Terwijl
Millwood uit wraak een onervaren jongen, die zich makkelijk laat
begoochelen, tot haar prooi kiest, is Mellefont de bekeerde roué. Bij
Barnwell kan men zeggen: 't is jammer van het joch; 't had zoo anders
kunnen zijn. Het lot van Mellefont stemt tot berusting in het onvermij delijke, in het min of meer verdiende; hij had een tare. Daar lag de
groote leering voor de jeugd bij Lessing.
Buiten den algemeenen invloed van Lillo, heeft hij de motieven voor
zijn plot elders gevonden 1 ) en er is bovendien een parallel te trekken
tusschenClarissa Harlowe-Lovelace en Sara-Mellefont. Sara het geroofde
meisje is rein en deugdzaam als Clarissa, moraliseert als zij, komt in
gevaar door een don Juan als zij. Doch Lessing weet van de warmbloedige
Sara niet zulk een interessante persoonlijkheid te maken als Clarissa.
Vader Sampson is een uiterst slappe figuur in de opvatting van zijn
vaderrechten en - plichten, in zijn weeke vergevingsgezindheid, waar
hij lange redeneeringen over houdt. En zelfs zijn knecht Waitwell
deelt in die praatzuchtigheid : „Ist denn nicht das Vergeben fir ein
gutes Herz ein Vergnügen? Ich wunschte mir, alle Augenblicke

verzeihen zu können, and schämte mich, dasz ich nur solche Kleinigkeiten zu verzeihen hatte. Rechte schmerzhafte Beleidigungen, rechte
tödtliche Kránkungen zu vergeben, sagte ich zu mir selbst, musz eine
Wollust sein, in der die ganze Seele zerflieszt. Und nun, Misz,
1) Paul Kies tracht aan te toonen in Modern Philology (Univers. of Chicago Press)
van Aug, 1926 (Vol. X)(IV), dat de voornaamste bronnen voor de Sara zijn geweest:
Shadwell, The Squire of Alsatia, Charles Johnson, Coelia, Susanne Centlivre, The
perjur'd husband. E. Schmidt wijst op verwantschap met Congreve's The way of
the world en The double-dealer (Lessing I 2de dr. p. 280).
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wollen sie denn eine so grosze Wollust Ihrem Vater nicht gónnen?"
Zoo oppervlakkig zou men zeggen, het groote publiek van Lessing's
dagen moet dien vader niet begrepen hebben. Hij past beter in onze
dagen, waarin de jonge lui zich behooren uit te leven naar men zegt.
Maar toch, après tout, er zal ook voor de tijdgenooten wel een groote
verteedering van dien vader zijn uitgegaan, juist om het ongewone.
Mellefont staat als ex-Don Juan slap en hulpeloos naast den zoo doortastenden en alles beheerschenden Lovelace.
Thans is voor ons gevoel wel het groote gebrek in het stuk, dat we
den indruk krijgen, hoe heel dit geval niet zulk een tragisch einde had
behoeven te hebben, als maar flink en doortastend op het juiste moment
was ingegrepen, juist door den vader, in plaats dat hij en zijn dochter
lange redenaties houden over vergiffenis en deugd. Mellefont is misschien
door zijn aarzelend moment, dat ik hier boven citeerde, verantwoord.
Sara doet het niet meer op de planken, doch dat neemt niet weg, dat het
een eerste krachtige stoot is geweest tot de wording van een grootsche
litteratuur, die zich binnen een halve eeuw na de verschijning, zoo
machtig ontplooide. Het stuk sloeg dan ook geweldig in. 1 ) Maar voor
Sara blijft waar wat naar aanleiding ervan gezegd is: „Les oeuvres du
génie apportent avec elles la lumière qui les éclaire, les autres toutes
fortes qu'elles aient pu être en leur temps, ont besoin de la critique qui
ranime et fait converger vers elles les clartés disparues." 2 ) En dit spel
van den 26-jarigen Lessing met zijn rijke kennis, zijn kijk op het leven,
zijn hart en zijn moed om met tradities te breken kwam op het juiste
moment om ziel en fierheid van zelfbegrip te geven aan zijn volk;
het was , ,toute forte" tegenover den Sterbender Cato van Gottsched
en zijn navolgers, tegenover de Haupt- and Staatsaktionen en de Hansworsterijen, tegenover het onnationale, dat van het hof van Frederik
den Groote uitging.
Dat de breuk met de verdorrende tradities Lessing's landgenooten
trof, blijkt uit de talrijke navolgingen van de Sara, die onmiddellijk
overal opschoten. Daar is Martini met Rhynsolt and Sapphira, nog in
hetzelfde jaar 1755, Pfeil met Lucie Woodvil (1756), bovenal Brawe
1)
2)

Zie E. Schmidt, Lessing I 2de dr. p. 286 vlg.
G. Belouin, De Gottsched a Lessing, Paris 1909, p. 279.

262 EMILIA GALOTTI.
met de Freygeist. En dan is er Wieland met zijn Clementine von Por
naar Richardson's Grandison, doch daar is niets bij, dat-reta(1760)
wij hier nader kunnen bespreken.
Hoewel Lessing met Diderot's later materialisme en atheisme niets
gemeen heeft, zijn beiden toch in kritischer aanleg nauw verwant en openbaart zich hun strijdkracht in dezelfde richting; door de kennis van
Diderot's werk komt Lessing tot zijn groote kracht. Zijn behoefte
om zich volkomen rekenschap te geven van zijn houding in den strijd
tegen het Fransche classicisme en voor de nieuwe litteraire beweging,
drijft hem eerst naar theorie en kritiek. Hij schrijft de Briefe die neuesten
Litteratur betreffend, waarin hij Gottsched bestrijdt. Hij werkt aan den
Laocoon, waarin hij zich rekenschap tracht te geven van den aard zijner
kunst; hij geeft de Hamburgische Dramaturgie, waarin hij Voltaire
vernietigt; maar in dien zelfden tijd geeft hij Minna. Door al die jaren
heen werkt hij aan Emilia Galotti, dat verschillende phasen doormaakt,
tot het in 1772 eerst verschijnt. Daarna komt dan in 1779 de Nathan.
Hettore Conzaga, prins van Guastalla, is zijn verhouding tot gravin
Orsina moe; hij schrijft haar dit. Hij gaat trouwen met de prinses von
Massa, een politiek huwelijk. Bovendien is hij dol verliefd op Emilia,
de dochter van Galotti, „ein alter Degen, stolz and rauh, sonst bieder
and gut." Diens vrouw heeft tegen zijn zin Emilia voor haar opvoeding
naar de stad gehaald; daar is ze voorgesteld aan den prins. In Sabionetta
heeft Galotti een buitenhuis; daar zal zijn dochter heden trouwen met
graaf Appiani.
Der Prinz:

(an einem Arbeitstischevoller Briefschaften undPapiere deren
einige er durchläuft). Klagen, nichts als Klagen! Bittschriften,
nichts als Bittschriften! Die traurigen Geschafte; and man
beneidet uns noch! Das glaub' ich; wenn wir Allen hel fen kónnten, dann waxen wir zu beneiden. Emilia? (Indem
er noch eine von den Bittschriften aufschlágt and nach den
unterschriebenen Namen sieht). Eine Emilia? Aber eine
Emilia Bruneschi - nicht Galotti: Nicht Emilia Galotti! Was will sie diese Emilia Brunechi? (Er liest). Viel gefordert,
sehr viel. Doch sie heiszt Emilia. Gewährt! (Er unter-
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schreibt and klingelt, worauf ein Kammerdiener hereintritt.)
Es ist wol noch keiner von den Rothen in dem Vorzimmer?
Der Kammerdiener: Nein.
Der Morgen ist so
Der Prinz: Ich habe zu fruh Tag gecoacht.
schon. Ich will ausfahren. Marchese Marinelli soil mich
begleiten. Laszt ihn rufen. (Der Kammerdiener geht ab.)
Ich war so ruhig,
Ich kann doch nicht mehr arbeiten.
auf einmal musz eine arme
bild'ich mir ein, so ruhig.
Bruneschi Emilia heiszen; weg ist meine Ruhe and Alles!
Der K.: Nach deco Marchese ist geschickt. Und hier ein Brief von
der Gra-fin Orsina.
Der Prinz: Der Orsina? Legt ihn hin.
Der K.: Ihr Laufer wartet.
Der Prinz: Ich will die Antwort senden, wenn es einer bedarf.
Wo
ist sie? In der Stadt? Oder auf ihrer Villa?
Der K.: Sie ist gestern in die Stadt gekommen.
Der Prinz: Desto schlimmer
besser, wolli' ich sagen. So braucht
der Laufer um so weniger zu warten. (Der K. geht ab.)
Meine theure Gra-fin! (Bitter, indem er den Brief in die
Hand nimmt). So gut als gelesen! (und ihn wieder weg wirft). Nun ja; ich habe Sie zu ] ieben geglaubt! Was
glaubt man nicht Alles! Kann sein, ich babe sie auch wirklich
geliebt. Aber ich babe!
Der K.: Der Maler Conti will die Gnade haben Das wird
Der Prinz: Conti? Recht wohl; laszt ihn hinein kommen.
mir andere Gedanken in den Kopf bringen." 1
)

Hoe is in deze eerste scène een der hoofdpersonen van dit drama reeds
ten voeten uit geteekend. Een bepaald misdadiger is hij niet; hij is een
gewoon zelfzuchtig mensch, die macht heeft; hij drijft op zijn lusten;
hij is geen tyran, maar hij mist alle verantwoordelijkheidsgevoel; zijn
vorstelijkheid is hem eenvoudig een hinderlijke last, waar hij zich nu
eenmaal in schikken moet. Hij is kunstbeschermer op zijn manier.
Aardig is zijn gesprek met Conti. Deze brengt hem het portret van
1) Emilia, I, 1.
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Orsina, dat den vorst koud laat, maar ook nog een ander, dat van
Emilia. De oude Galotti heeft het oorspronkelijke; dit is een copie.
Daarover raakt de vorst in vuur. Hij houdt beide portretten en Conti
moet maar aan de bank gaan halen, wat hij goed vindt.
Marinelli, 's vorsten kamerheer en kwade geest, komt zijn heer
vertellen, dat Emilia vandaag (er is eenheid van tijd) zal trouwen met
graaf Appiani, die eigenlijk voor staatsaangelegenheden bestemd was
door den vorst.
Marinelli: Wenn es nicht zu spat ist.

Denn so viel ich hore, ist sein
Er will
Plan gar nicht, bei Hofe sein Gluck zu machen.
mit seiner Gebieterin nach seinen Tha-lern von Piemont,
Gemsen zu jagen auf den Alpen and Murmelthiere abzurichten.
Was kann er Besseres thun? Hier ist es durch
das Miszbundnisz, welches er trifft, mit ihm doch aus. Der
Zirkel der ersten Hauser ist ihm von nun an verschlossen. in welchen das Ceremoniel,
Der Prinz: Mit Euern ersten Háusern !
der Zwang, die Langeweile and nicht selten die Durftigkeit herrscht. Aber so nennen Sie mir sic doch, der er
dieses so grosze Opfer bringt.
Marinelli: Es ist eine gewisse Emilia Galotti.
Der Prinz: Wie, Marinelli? Eine gewisse
Marinelli: Emilia Galotti.
Der Prinz: Emilia Galotti?
Nimmermehr!
Marinelli: Zuverlaszig, gnadiger Herr.
Der Prinz: Nein, sag' ich; das ist nicht; das kann nicht sein.
Sie
irren sich in den Namen.
Das Geschlecht der Galotti ist
grosz. Eine Galotti kann es sein; aber nicht Emilia Galotti;
nicht Emilia!
Marinelli: Emilia
Emilia Galotti!
Der Prinz: So giebt es noch eine, die beide Namen fuhrt.
Sie sagten
eine gewisse.
ohnedem, eine gewisse Emilia Galotti
Von der rechten kann nur ein Narr so sprechen.
Marinelli: Sie sind auszer sich, gnadiger Herr. Kennen Sie denn diese
Emilia!
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Der Prinz: Ich babe zu fragen, Marinelli, nicht Er
Emilia Galotti?
Die Tochter der Obersten Galotti, bei Sabionetta?
Marinelli: Eben die.
Der Prinz: Die hier in Guastalla mit ihrer Mutter wohnt?
Marinelli: Eben die.
Der Prinz: Unfern der Kirche Aller - Heiligen?
Marinelli: Eben die.
Der Prinz: Mit einem Worte
(Indem er nach dem Portret springt

and es dem Marinelli in die Hánde giebt.) Da!
Diese?
Diese Emilia Galotti?
Sprich Dein verdammtes ,Eben
die" noch einmal and stosz mir den Dolch ins Herz!
Marinelli: Eben die!
Der Prinz: Henker! Diese? Diese Emilia Galotti wird heute - Marinelli: Gräfin Appiani!"
Stel zoo'n dialoog naast die van b.v. Corneille's Horace, om den vollen
indruk te krijgen van de omkeering, die in het drama sedert Lillo heeft
plaats gehad. De vorst is radeloos, maar Marinelli weet raad:
Der Prinz: „Sie sehen mich einen Raub der Wellen. Was fragen Sie
viel, wie ich es geworden? Retten Sie mich, wenn Sie kinnen,

and fragen Sie Bann."
Marinelli: Retten? Ist da viel zu retten?

Was Sie versäumt haben,
gnadiger Herr, der Emilia Galotti zu bekennen, das bekennen
Sie nun der Gräfin Appiani. Waaren, die man aus der ersten
Hand nicht haben kann, kauft man aus der zweiten — and
solche Waaren nicht selten aus der zweiten um so viel
wohlfeiler."

Als hem de vorst de vrije hand maar geeft, zal Marinelli de zaak in
orde brengen; dat is een kleinigheid. Hij staat voor alles in. De vorst
moet dezen middag op zijn slot Dosalo zijn, dat op den weg naar Sabionetta ligt en dan komt alles in orde. De prins weet, dat Emilia steeds
om negen uur in de kerk is. Daar wil hij haar zien. Nog even de staatszaken eerst afhandelen. Hij is met zijn raadsheer Rota.
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Der Prinz: Was ist sonst? Etwas zu unterschreiben?
Rota:
Ein Todesurtheil ware zu unterschreiben.
Der Prinz: Recht gern.
Nur her! geschwind.
(stutzig and den Prinzen starr ansehend) : Ein Todesurtheil
Rota:
sagt' ich.
Der Prinz: Ich hore ja wohl! Es kónnte schon geschenen sein. Ich bin
eilig.
Rota:
(seine Schriften nachsehend) : Nun habe ich es doch wol
Verzeihen Sie, gnddiger Herr.
nicht mitgenommen!
Es kann Anstand damit haben bis morgen.
Der Prinz: Auch das!Packen Sie nur zusammen; ich musz fort.
Morgen, Rota, ein Mehres!
Rota:
(den Kopf schuttelnd, indem er die Papiere zu sich nimmt
Ein Todesurtheil recht gern?"
and abgeht) : Recht gern?

Aanmerk de felle antithese, die Lessing hier zoekt: die frivole vorstelijke boelage tegenover dit oordeel tot den dood. Het is bijna Hugo
van een halve eeuw later. En beiden gaan terug op Shakespeare. In
heel de Emilia voelt men den machtigen Shakespeare-invloed, al heeft
men wellicht het zoeken van vaste paden hierbij wel eens overdreven. 1
In ieder geval tegenover een machtig geniaal, vrij scheppend genie als
Shakespeare blijft Lessing toch altijd nog maar de wijze, kundige tooneelschrijver.
Vader Galotti is ongerust, vindt het jammer, dat zijn dochter met
den vorst kennis maakte. Een bandiet Angelo is zijn knecht komen
uithooren over de reis van dien middag naar Sabionetta. Intusschen is
Emilia ernstig lastig gevallen in de kerk door den vorst. Moeder houdt
het geheim voor vader. Emilia gaat zich kleeden voor de bruiloft. Daar
komt Marinelli bij Appiani met de opdracht nog vandaag voor een
zending naar Massa. Appiani weigert; hij gaat vandaag trouwen, beleedigt Marinelli, zal over een week met hem duelleeren.
Op weg naar Sabionetta wordt de reiswagen door roovers, huurlingen
van Marinelli, overvallen. Appiani wordt gedood. Emilia, geen kwaad
)

1) Zie : Arthur Bothlink, Lessing and Shakespeare, Lzg. 1909, p. 220. Hij ziet
in den ouden Galotti Othello, in den vorst en Emilia Romeo en Juliet, in Marinelli
Polonius en Jago, in Orsina Hamlet. Zie ook E. Schmidt, Lessing II, p. 49 vlg.
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vermoedend vlucht naar Dosalo. De moeder gaat de beteekenis van het
geval begrijpen, als ze daar Marinelli ziet en hoort, dat de vorst Emilia
troost in een naburige kamer:
,Es ist klar!
Ist es nicht?Heute, im Tempel! vor den
Augen der Allerreinsten! in der náhern Gegenwart des
Ewigen! begann das Bubenstuck, (Gegen Marinelli) Ha,
Murder, elender Mörder! Nicht tapfer genug, mit eigner Hand
zu morden, aber nichtswurdig genug zu Befriedigung eines
fremden Kitzels zu morden! —morden zu lassen! Abschaum
aller Mörder! Was ehrliche Mörder sind, werden Dich
unter sich nicht dulden! Dich! Dich! Denn warum soli ich
Dir nicht alle meine Galle, allen meinen Geifer mit einem
einzigen Worte ins Gesicht speien? Dich! Dich Kuppler !
Marinelli: Sie schwärmen, gute Frau.
Aber mászigen Sie wenigstens
wildes
Geschrei
and
bedenken
Sie, wo Sie sind.
Ihr
Claudia: Wo ich bin? Bedenken, wo ich bin? Was kummert es die
Löwin, der man die Jungen geraubt, in wessen Walde sie
bruut." 1
,

)

De vorst is niet bijzonder tevreden over den gang van zaken; moord
op Appiani heeft hij niet bedoeld. Marinelli, die intusschen van zijn
duel af is, tracht hem mee te sleepen, te overtuigen, dat alles zoo gaan
moest, dat geen verdenking op den vorst zal rusten, dat men alles aan
het toeval kan toeschrijven. De vorst zelf heeft echter veel bedorven
door zijn dwazen aanval op Emilia in de kerk, die zal argwaan wekken.
Daar komt Orsina op bezoek, die den brief met haar afscheid niet
had geopend. Zij krijgt geen kans om tot haar vroegeren minnaar
door te dringen, maar overziet spoedig de situatie, als ze hoort van den
moord en van de bruid en haar moeder :

Orsina: Also die? Die sind bei dem Prinzen? Die Braut? and die
Mutter der Braut?
Ist die Braut schon?
Marinelli: Dem Prinzen geht ihr Unfall ungemein nahe.
1) Emilia III, S.
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Orsina: Ich will hoffen, auch wenn sie hászlich ware. Denn ihr

Schicksal ist schrecklich.
Armes, gutes Mädchen, eben
da er Dein auf immer werden sollte, wird er Dir auf immer
entrissen! Wer ist sie denn, diese Braut? Kenn' ich sie gar?
Ich bin so lange aus der Stadt, dasz ich von nichts weisz.
Marinelli: Es ist Emilia Galotti.
Orsina: Wer?
Emilia Galotti? Emilia Galotti?
Marinelli!
dasz ich diese Luge nicht fur Wahrheit nehme!
Marinelli: Wie so?
Orsina: Emilia Galotti?
Marinelli: Die Sie schwerlich kennen werden
Orsina: Doch! doch! Wenn es auch nur von heute ware. Im Ernst,
Marinelli? Emilia Galotti? Emilia Galotti ware die
ungli ckliche Braut, die der Prinz tróstet?
Marinelli: (fur sich) : Sollte ich ihr schon zuviel gesagt Naben?
Orsina: Und Graf Appiani war der Brautigam dieser Braut? der
eben erschossene Appiani?
Marinelli: Nichts anders.
Orsina: Bravo! o bravo! bravo! (In die Hinde schlagend).
Marinelli: Wie das?
Orsina: Kussen mocht' ich den Teufel, der ihn dazu verleitet hat!
Marinelli: Wen? verleitet? wozu?
Und wenn Sie selbst
Orsina: Ja, kussen, kussen macht' ich ihn

dieser Teufel waxen, Marinelli.
Marinelli: Gräfin!
Orsina: Kommen Sie her! Sehen Sie mich an! steif an! Aug' in Auge!
Marinelli: Nun?
Orsina: Wissen Sie nicht was ich denke?
Marinelli: Wie kann ich das?
Orsina: Haben Sie keinen Antheil daran?
Marinelli: Woran?
Nein, schworen sie nicht. Sie mochten
Orsina: Schworen Sie!
Oder ja, schworen Sie nur.
eine Sunde mehr begehen
Eine Sunde mehr oder weniger fur Einen, der doch verdammt

ist! Haben Sie keinen Antheil daran?
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Marinelli: Sie erschrecken mich, Gráfin.
Orsina: Gewisz?
Nun, Marinelli, argwohnt Ihr gutes Herz auch

nichts?
Marinelli: Was? woruber?
Orsina: Wohl,
so will ich Ihnen etwas vertrauen,

etwas, das
Ihnen jedes Haar auf dem Kopfe zu Berge stra-uben soli. Aber hier, so nahe an der Thure, móchte uns Jemand horen.
Kommen Sie hieher. Und! (indem sie den Finger auf den
Mund legt) Horen Sie! Ganz in geheim! Ganz in geheim!
(und ihren Mund seinera Ohre nahert, als ob sie ihm zuflustern woilte was sie aber laut ihm zuschreit). Der Prinz
ist ein Mórder !
Marinelli: Gráfin,
Gráfin
sind Sie ganz von Sinnen?
0rsina: Von Sinnen? Ha, ha! ha! (aus vollem Halse lachend). Ich
bin selten oder nie mit meinero Verstande so wohl zufrieden
gewesen als eben jetzt. Zuverla"sssig, Marinelli; aber
es bleibt unter uns
(leise) der Prinz ist ein Murder! des
Grafen Appiani Mórder !
Den haben nicht Ráuber, den
haben Helfershelfer des Prinzen, den hat der Prinz urngebracht!
Marinelli: Wie kann Ihnen so eine Abscheulichkeit in den Mund, in
die Gedanken kommen?
Orsina: Wie?
Ganz naturlich
Mit dieser Emilia Galotti,
die hier bei ihm ist, deren Brautigam so uber Hals uber
Kopf sich aus der Welt trollen mussen, mit dieser Emilia
Galotti hat der Prinz heute Morgen in der Halle bei den
Dominikanern ein Langes and Breites gesprochen. Das
weisz ich; das haben meine Kundschafter gesehen. Sie
Naben auch gehort, was er mit ihr gesprochen. Nun, guter
Herr? Bin ich von Sinnen? Ich reime, dacht' ich, doch noch
ziemlich zusammen, was zusammen gehort. Oder trifft
auch das nur so von ungefahr zu? Ist Ihnen auch das Zufall?
O Marinelli, so verstehen Sie auf die Bosheit der Menschen
sich eben so schlecht als auf die Vorsicht.
Marinelli: Gráfin, Sie worden sich um den Hals reden
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Orsina: Wenn ich das Mehreren sagte? Desto besser, desto besser i
Und
Morgen will ich es auf dem Markte ausrufen.
wer mir widerspricht, der war
wer mir widerspricht
Leben Sie wohl. 1
des Mörders Spieszgeselle.
)

Zoo'n scène is wel knap in elkaar gezet, wat? Hier hebben we Millwood
en Marwood terug, niet in haar haat tegen de maatschappij, niet in
haar afgunst tegen een nobeler element, dat zich tusschen haar en haar
minnaar dringt, maar enkel in haar haat, haar wraak tegenover den
verloren geliefde. Als de oude Galotti komt en Marinelli hem gaat
aandienen, komt Orsina tegen den Vader los: Of enkel sluipmoord door
den vorst, of Emilia wist alles en heeft het gebeurde goedgekeurd. Orsina
geeft hem een dolk, een dolk voor den vorst en Marinelli: „Stecken Sie
bei Seite ! geschwind bei Seite ! Mir wird die Gelegenheit versagt,
Gebrauch davon zu machen. Ihnen wird sie nicht fehlen, diese Gelegenheit, and Sie werden sie ergreifen, die erste, die beste, wenn Sie ein
Ich, ich bin nur ein Weib; aber so kam ich her! Fest
Mann sind.
entschlossen!
Wir, Alter, wir kinnen uns Alles vertrauen. Denn wir
Ah,
sind Beide beleidigt, von dem nämlichen Verführer beleidigt.
wenn Sie wüszten, wie uberschwanglich, wie
wenn Sie wüszten,
unaussprechlich, wie unbegreiflich ich von ihm beleidigt worden and
noch werde : Sie könnten, Sie würden Ihre eigene Beleidigung darüber
eergessen. Kennen Sie mich? Ich bin Orsina, die betrogene, verlassene
Orsina. Zwar vielleicht nur um Ihre Tochter verlassen. Doch was
kann Ihre Tochter dafür? Bald wird auch sie verlassen sein. Und
dann wieder eine! Und wieder eine! Ha! (wie in der Entzückung)
welch eine himmlische Phantasie! Wenn wir einmal Alle, wir, das ganze
Heer der Verlassenen, wir Alle, in Bacchantinnen, in Furien verwandelt,.
wenn wir Alle ihn unter uns hitten, ihn unter uns zerrissen, zerfleischten,
sein Eingeweide durchwuhlten, um das Herz zu finden, das der
Verräther einer Jeden versprach and Keiner gab! Ha! das sollte ein
Tanz werden, das sollte !" 2
)

1) Emilia IV, 5.
2) IV. 7.
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En met dien dolk, voor den vorst bestemd, steekt Galotti Emilia
dood, nadat deze tot klaarheid gekomen is over haar eigen toestand:
Odoardo (dat is de vader) : Ich ward auch so wuthend, dasz ich schon

nach diesen Dolche griff (ihn herausziehend), um Einem von
Beiden Beiden! das Herz zu durchstoszen.
Emilia: Um des Himmels willen nicht, mein Vater! Dieses Leben
ist Alles, was die Lasterhaften Naben. Mir, mein Vater,
mir geben Sie diesen Dolch.
Odoardo: Kind, es ist keine Haarnadel.
Emilia: So werde die Haarnadel zum Dolche!
Gleichviel.
Odoardo: Was? Dahin war' es gekommen? Nicht doch, nicht doch!
Besinne Dich.
Auch Du hast ein Leben zu verlieren.
Emilia: Und nur Eine Unschuld!
Odoardo: Die uber alle Gewalt erhaben ist. Emilia : Aber nicht über alle Verführung.
Gewast! Gewait! Wer
kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heiszt, ist nichts :
Verführung ist die wahre Gewalt. Ich babe Blut, mein
Vater, so jugendliches, so warmes Blut als Eine. Auch meine
Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin für nichts gut.
Ich kenne das Haus der Grimaldi (daar ontmoette zij den
vorst). Es ist das Haus der Freude. Eine Stunde da, unter
den Augen meiner Mutter and es erhob sich so mancher
Tumult in meiner Seele, den die strengsten Uebungen der
Religion kaum in Wochen besänftigen konnten.
Der
Religion! Und welcher Religion?
Nichts Schlimmers zu
vermeiden, sprangen Tausende in die Fluthen and sind
Heilige! Geben Sie mir, mein Vater, geben Sie mir diesen
Dolch. 1)
Men heeft gevraagd, of dit de taal van een jong, vroom, onervaren
meisje is, onderworpen en gedwee tegenover haar ouders, nog den eigen
dag trouw zich latende leiden door haar moeder, nog vroolijk haar
bruidegom tegemoet tredend, Appiani, die de drager was van het
1) V. 7.
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sentimenteele levensideaal van zijn tijd om ver van de drukke wereld en
de banden van het hof zijn leven van liefde te leven in de vrije natuur.
Dan wel de krachtige taal van Lessing zelf, die klaar en scherp zijn
motieven wil doen uitkomen. 1
En de prins met zijn kamerheer gaan vrijuit, gaan het huwelijk met
prinses von Massa vieren. En toch juist zóó werd dit drama in Duitschland staatsgevaarlijk op het tooneel. Zoo krijgt het beteekenis in den
naderenden Sturm and Drang.
Men kan vragen: is dit wel een burgerlijk drama? Het wordt geheel
beheerscht door de booze lusten en de brute macht van een vorst en zijn
vuigen handlanger. Inderdaad met Emilia Ga1otti komt het burgerlijk
drama in een ander spoor. We zijn hier behalve dan bij de familie
Galotti zelf, als men wil niet in de burgerlijke sfeer, maar in den zwoelen
kring van een der duitsche klungelstaatjes met hun drukkende hofatmosfeer. Lessing ontleende zijn stof aan de klassieke wereld aan het
verhaal van Virginia bij Livius, een stof die ook Alfieri in een klassieke
tragedie Virginia gebruikte, een stof waarvan Alfieri zei: „Piu nobile,
piu utile, piu grandioso, piu terribile e lagrimevol fatto nè phi adattabile
a tragedia in ogni eta, in ogni contrada, in ogni opinione, non lo saprei tra var di Virginia." Dezelfde stof gebruikte in Spanje Montiano in 1750 om
ook daar eenigermate den intocht van de Fransche classicistische tragedie
steunen; Lessing gebruikte deze zelfde klassieke stof om ze modern uit
te werken, om er het hofleven van zijn eigen tijd mee uit te beelden.
Want die Italiaansche namen zijn maar decor. Onder deze camouflage
komt er in dit Duitsche burgerlijk drama een hooge didactiek, een
levende, krachtige moraal. Om die leer in zijn dagen krachtig te doen zijn,
mocht hij den misdadigen vorst juist zijn gerechte straf niet geven.
Dan pas kreeg zijn publiek den gewenschten schok. Het stuk is een
protest en is echt Duitsch onder zijn Italiaansche uiterlijke vormen. 2
Wanneer men vasthoudt aan het karakteristieke voor het burgerlijk
drama, dat het een levensleer verkondigt en zich afspeelt tusschen echte,
natuurlijke menschen van gelijke beweging als wij, dan is zeer stellig
)

)

1) E. Schmidt, Lessing, II, p. 25 en 40. Zie trouwens uitvoerig over Emilia, Schmidt
t. a. p. II, p. 1 vlg.
2) Zie Eloesser, Das Bürgerliche Drama, Berlin, 1898, P. 112 vlg.
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ook de Nathan een echt burgerlijk drama, hoe ver het van en boven
Lillo's Merchant en Diderot's Père de famille staat. Het is dan de
opperste uiting van heel het burgerlijk drama in de 18de eeuw, verkondigend de hoogste wijsheid voor het leven, de erkenning van de ongewisheid, waarin wij zweven aangaande de zuivere kennis van alle hoogere
geestelijke machten, die de wereld schiepen en onderhielden, de erkenning tevens van het verheffende en opvoedende, dat er leeft in ieder
zoeken naar de kennis der hoogste Wijsheid, die dit aardsche leidt
en stuurt naar zijn wil; de eerbiediging van begrip en aanbidding van
die Macht in eiken vorm.
Ieder die een boek als dit overzicht van het 18de-eeuwsche drama
leest, kent en waardeert natuurlijk den Nathan, zoodat ik hier wel niet
een uitvoerig verhaal behoef te geven van de eigenlijke plot. Natuurlijk,
zij is noodig om de verheven leer te dragen, maar hier is zij meer dan ooit
bijzaak. Voor deze heilige levensleer doen alle aardsche verschijningsvormen er minder toe, al zijn ze noodig, al behooren ze solied en wel
geordend te zijn om leven te geven aan de ideeën van verdrukking en
fanatisme, opoffering en liefde, breed opgevatte verdraagzaamheid. In
de oplossing van de „intrige ", dat n.l. de tempelier, drager van het
Christendom, en de Joodsch opgevoede Recha broer en zuster zijn,
beide kinderen van den broeder van Saladin, den vertegenwoordiger
van het Oostersche geloof, ligt slechts de schoone symboliek van de
hoogere geestelijke verwantschap in alle zoeken naar het Goddelijke,
Lessing's opperste levensleer. 1 )
Wij kennen allen de plaatsen van diepaangrijpende wijsheid en
ontroering van buiten:
So seid Ihr alle drei

Betrogene Betri ger ! Eure Ringe
Sind alle drei nicht acht. Der ächte Ring
Vermuthlich ging verloren. Den Verlust
Zu bergen, zu ersetzen, liesz der Vater
Die drei fur einen machen.
Wolan!
Es elfre jeder seiner unbestochnen,
1) Uitvoerig over den Nathan: E. Schmidt, Lessing II, 2de dr. p. 322-419.
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Saladin:

NATHAN DER WEISE.
Von Vorurtheilen freien Liebe nach!
Es strebe von Euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag
Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmuth,
Mit herzlicher Vertraglichkeit, mit Wohlthun,
Mit innigster Ergebenkeit in Gott
Zu Hilf' ! Und wenn sich dann der Steine Kräfte
Bei Euern Kindes-Kindeskindern áussern,
So lad' ich ober tausend tausend Jahre
Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird
Ein weis'rer Mann auf diesem Stuhle sitzen
Als ich and sprechen.
Nathan, lieber Nathan!
Die tausend tausend Jahre Deines Richters
Sein Richterstuhl ist nicht
Sind noch nicht um.
Aber sei mein Freund.
Geh!
Der meine. Geh!

En dan dit van den patriarch in zijn Christelijk hoogmoed tegenover den Jood, die een Christenkind in het geloof zijner vaderen zou_
opgevoed hebben:

Patriarch: Und zwar bestimmen obbesagte Rechte
Dem Juden, welcher einen Christen zur
den Scheiterhaufen,
Apostasie verführt,
Den Holzstosz. So?
Tempelherr:
Und wie vielmehr dem Juden,
Patriarch:
Der mit Gewalt ein armes Christenkind
Dem Bunde seiner Tauf' entreiszt ! Denn ist
Nicht Alles, was man Kindern thut, Gewalt? -Zu sagen:ausgenommen, was die Kirch'
An Kindern thut.
Wenn aber nun das Kind,
Tempelherr:
Erbarmte seiner sich der Jude nicht,
Vielleicht im Elend umgekommen wire?
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Patriarch: Thut nichts! der Jude wird verbrannt! Denn besser,
Es ware hier im Elend umgekommen,
Als dasz zu seinem ewigen Verderben
Zu dem, was hat
Es so gerettet ward.
Der Jude Gott denn vorzugreifen? Gott
Kann, wen er retten will, schon ohn' ihn retten.
selig machen.
Tempelherr: Auch trotz ihm, sollt' ich meinep
Patriarch: Thut nichts! der Jude wird verbrannt.
Das geht
Tempelherr:
Mir nahl! Besonders, da man sagt, er habe
Das Mádchen nicht sowohl in seinem als
Vielmehr in keinem Glaube auferzogen
Und sie von Gott nicht mehr nicht weniger
Gelehrt, als der Vernunft genugt
Thut nichts!
Patriarch:
Der Jude wird verbrannt .... Ja, wax' allein
Schon dieserwegen werth, dreimal verbrannt
Zu werden! Was? ein kind ohn' allen Glauben
Wie? die grosze Pflicht,
Erwachsen lassen?
Zu glauben, ganz and gar ein Kind nicht lehren?
Das ist zu arg !

En ten slotte dit woord van den tempelier :
Der Aberglaub', in dem wir aufgewachsen,
Verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum
Es sind
Doch seine Macht nicht liber uns.
Nicht Alle frei, die ihrer Ketten spotten.
Wat behoef ik nog verder in de herinnering te roepen! Of dit een
burgerlijk drama is! Een burgerlijk drama van de hoogste kracht, de
hoogste waardigheid.
zoo noemt Lessing het
De kern van dit , ,dramatisch gedicht"
de parabel der ringen, stamt uit Spanje, zou daar door een Jood omstreeks
1100 zijn bedacht. In tal van varianten beweegt zij zich door de litteratuur. 1 ) Dramatisch gedicht, ja, dat is wel het groote verschil tusschen
1) E. Schmidt, Lessing II, p. 337 vlg.
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Nathan en Emilia. Emilia is met strenge berekening van ieder
woord in vaste gebondenheid, wel overdacht in eengezet als van betonblokken. In Nathan is weinig handeling, in gemakkelijke, vlotte dialoog
beelden zich de ideeën, die den schrijver zoo na aan het hart liggen.
Lessing volgt hier onbezorgd zijn eigen natuurlijke wetten; wat hij geeft,
is iets geheel nieuws en aparts; het is van zijn eigen techniek. Zijn
menschen komen en gaan, geven hun leven en hun levenswijsheid en
wij luisteren in stille aandacht. Toch konden de tijdgenooten er soms
nog portretten in herkennen uit eigen omgeving 1 ). Welk een verschil
met Voltaire, als hij ons de Oostersche wereld en den geloofsstrijd binnen
voert.
Eerst in 1801 is het stuk opgevoerd. Nathan ging heel de wereld
door, bleef aan geen volk van eenige cultuur vreemd; er zijn Turksche
en Nieuw -Grieksche vertalingen. Om even de entrée van Lessing in
de West-Europeesche litteratuur te overzien: In Engeland valt veel
van dien invloed buiten de 18de eeuw, zooals trouwens ook bij ons.
Van Nathan verschenen twee vertalingen, een reeds in 1781, de andere
tien jaar later. Van Minna kwamen vertalingen in 1786 en 1799, van
Sara 1789 en 1799, Emilia werd eerst in 1801 overgezet. 2
Bij ons gaf Cornelis van Engelen vertalingen van Sara, Minna en Emilia
tusschen de jaren 1776 en 1780 in zijn Spectatorialen Schouwburg. De
Nathan werd hier reeds in 1780 vertaald en in de Vaderlandsche Letteroefeningen aangekondigd. Die aankondiging is wel merkwaardig, omdat
eruit blijkt, dat men van de portée van Nathan ook niet het allerminste
begrepen heeft: ,,Men geeft aan dit stukje den naam van een tooneelspel, doch het is te omslachtig om aan de regelen te voldoen," men
vindt het een bevallig vertelsel op rijm en in samenspraken. , ,Het laat
zig uit dien hoofde met genoegen leezen, schoon er hier en daar tooneelen
tusschen beiden komen, welke geen weezenlijk verband met het hoofd
schijnen te hebben, die het stuk buiten nood wat langwijlig-onderwp
maaken. Maar mooglijk heeft er de Heer Lessing iets bijzonders mede
)

1) E. Schmidt, t. a. p. p. 379 vlg.
2) Zie Sidney H. Kenwood, Lessing in Engeland, Cambridge, 1914; W. Todt,
Lessing in Engeland, 1767-1850, Heidelberg, 1912; V. Stockley, German Literature
as known in England, London 1929, p. 75 en 316.
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beoogd, daar wij niet gegrond genoeg naar kunnen gissen; 't welk
intusschen de rede zou kunnen zijn, waarom hij het stuk juist op zoodanig eene wijze uitgewerkt heeft." Ook Der Minch vom Libanon,
een stuk ter bestrijding van Lessing, van Pfranger, verscheen hier in
1784.

1)

Met Lessing kreeg men in Frankrijk eigen Diderot- invloeden terug,
behalve van de Sara dan, die viermaal werd vertaald en reeds in 1757
in het Journal Etranger werd geprezen. Men erkende in Minna, dat
in 1774 met belangrijke wijzigingen als Les amants généreux verscheen,
de meerderheid van Lessing boven Diderot. Een vertaling van Nathan
verscheen in deel VII van de serie Nouveau Theatre Allemand. Bijzonder succes had het aanvankelijk niet, maar men begreep ten minste
ongeveer, waar het om ging. 2
Italië is met Lessing bekend gemaakt door Aurelio Bertola, Idea
della bella Letteratura Alemanna (1784). Hij staat erg verbouwereerd
tegenover werk als Emilia Galotti. 3
)

)

Wie het hoofdstuk bij Worp doorloopt, dat hij met „het tooneelspel"
betitelt, waarmee in hoofdzaak het drame bourgeois is bedoeld, merkt
wel terstond, dat bij ons op dit terrein niets is voortgebracht, dat in de
West-Europeesche litteratuur ook maar een schijn van beteekenis, van
eigen leven heeft behouden. 4 ) Joan Panders, Bousard of De menschlievende lootsman (1779) is een der eersten, die proza gebruikt heeft in
het burgerlijk drama. Ik heb enkele van deze dingen gelezen, maar ik
mag er hier niet nader op ingaan; ook het werk van Feith en Kinker
(Van Rots, 1789) kan hier niet nader besproken worden. Worp karakteriseert dat alles aldus : „De meeste tooneelspelen der 18de eeuw schijnen
ons kinderachtig en naief toe. Toch zijn zij een uiting van het ontwaken
der democratie in dien tijd en prediken zij een eenvoudige moraal,
1) Over Lessings invloed hier: mijn Gidsartikel Van Lessing tot Vosmaer van
Maart en April 1911 en F. Balk, Lessing auf der Niederländischen Bühne z. j. n. p.
(1927?).
2) F. Gaiffe, Le Drame en France au XVIIIe siècle, p. 60 vlg. en Th. Supfle, Gesch.
des deutschen Kultureinflusses auf Frankreich, II, p. 3 vlg.
3) Er is een diss. Clementina Vanni, Lessing e Italia, Venezia 1923, die echter
zeer onvoldoende de stof behandelt.
4) Worp, Drama en Tooneel II, p. 165 vlg.
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die men in de drama's der vorige periodes niet vindt. Zij spelen in eene
omgeving van eenvoudige menschen, die streven naar vrijheid en trachten
in alle opzichten goed te zijn." Bij dit kleurlooze certificaat kan ik mij
best aansluiten.
Ook de theorieën over het burgerlijk drama werden hier nagepraat.
„Wat mijn neiging betreft, die strekt zich tot het behandelen van gebeurtenissen in het gemeene leven uit, tot het afbeelden van karakters en
gevallen, die ons dagelijks voor oogen komen Mij dunkt, dat de
belangen van menschen, die met ons tegelijk leven, ja, die met ons bijna
in eenzeifden rang zijn, ons hart gevoeliger en krachtiger innemen wel den aanschouwer met meer vrucht tot navolging en verfoeiing
kunnen noopen." 1 ) Cornelis van Engelen voelde veel voor het nieuwe;
hij bracht in de 20 deelera van zijn Spectatorialen Schouwburg
(1775-1791) „de beste zedelijke tooneelstukken uit de verscheide
taalen van Europa" bijeen en met zijn voorkeur voor het burgerlijk
drama ging die voor het gebruik van proza gepaard. 2 ) Men wist ongeveer wel, hoe het worden moest; maar doen is een ding.
Natuurlijk werd hier in Holland zoo goed als alles gespeeld in het
Fransch door Fransche troepen van wao, er in Frankrijk van eenige
beteekenis op de planken kwam. 3
)

1) Geciteerd bij R. G. van de Panne, Recherches sur les rapports entre le Romantisme francais et le Théátre hollandais, Amsterdam 1927, p. 8.
2) Te Winkel, Ontwikkelingsgang 2de dr. V, p. 461.
3) Men zie daarover vooral: Fransen, Les comédiens francais en Hollande au
XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1925.

VI
VERDERE VERBREIDING VAN HET BURGERLIJK DRAMA.

Van Steele en La Chauss ée, van Lillo en Diderot tot Lessing overzagen
we de wording van een nieuw theater, dat zich, als uiting van den
nieuwen tijdgeest, als een der krachtige openbaringen van de tweede
Renaissance, die met de 18de eeuw begint, in West-Europa grondvest
tegenover het Fransche classicisme, dat zijn hegemonie steeds meer verliest, maar in taaie volharding zijn kommerlijk bestaan nog tot de Hernani-bataille zal rekken. Wij moeten ons thans rekenschap geven, hoe dit
nieuwe zich op de hiervoor aangewezen basis verder heeft ontwikkeld.
Uit het burgerlijk drama en de sentimental comedy, die we nu verder
maar als een eenheid zullen beschouwen, gesproten uit eenzelfden stam,
is na Lillo en Moore weinig van groote algemeene beteekenis meer
voortgekomen in Engeland. Alle verwante krachten culmineeren daar
in de 18de eeuw in den roman bij Richardson, Smollett, Sterne, Goldsmith, Jane Austen en, hoog boven die allen, in Fielding. Dezen hebben
een naam in de wereldlitteratuur. Niets is in Engeland van die kracht
meer verschenen op het terrein, waar wij ons thans mee bezig houden.
Alleen in de reactie er op, op het sentimenteele en ziekelijk pathetische
zullen we later bij Sheridan en ook bij Goldsmith weer werk van groote
algemeene waarde aantreffen. Het genre komt tot zekere decadence in
Hugh Kelly (1739-1777), Richard Cumberland (1732 1811), Thomas
Holcroft (1745-1809) l), al hebben dezen bij het groote publiek soms
enorme successen, want het genre kwam in de mode.
-

1) Zie over hen o.a. Nettleton, English drama of the Restoration and eighteenth
century, New-York, 1921, p. 268 vlg. en Allardyce Nicoll, History of late eighteenth
century Drama (1750-1800), Cambridge, 1927, p. 124 vlg. 0. Waterhouse, The
devolopment of engl. sent. corn. (Anglia XXX, 1907, p. 269).
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Kelly's False Delicacy (1768) had volle zalen. Op den eersten dag dat
het stuk uitgegeven werd, waren 's middag voor twee uur 3000 exemplaren verkocht, terwijl ter zelfder tijd Goldsmith' Good-natured man,
zuiver, krachtig werk, slechts een matig succes had. Holcroft's Road
to Ruin werd 108 avonden achter elkaar gespeeld in Londen. Cumberland
schreef vijftig drama's, waarin weinig variatie is; hij beschrijft zijn
manier van werken aldus: „I looked into society for the purpose of
discovering such as were the victims of its national, professional, or
religious prejudices; in short, for the suffering characters, which stood
in need of an advocate, and out of these I meditated to select and form
heroes of my future dramas, of which I would study to make such favorable and reconciliatory delineations, as might incline the spectators
to look upon them with pity and receive them into their good opinion
and esteem." 1 ) Van de oude comedie, waarin de dwaasheden der menschen belachelijk zijn voorgesteld, waar niet aan medelijden gedacht
wordt, is hier niets overgebleven. Meestal is er een bevredigend slot
en dat is het eenige verschil met een treurspel.
In Cumberland's False Impressions zijn Emily en Algernon smoorlijk
op elkaar verliefd; bovendien heeft Algenon nog het buitenkansje
gehad om Emily te redden bij een aanval op haar eer Alle reden voor
een rechtgeaard papa, zou men zeggen, om zijn zegen te geven Maar
hij wil met alle geweld een anderen schoonzoon, waar Emily niets
van moet hebben; bovendien komt nog aan den dag, dat dit heer annex
is aan genoemden aanval op de eer. Na al die onnoodige strubbeling komt
natuurlijk alles terecht voor het minnend paar. Er zit geen oorspronkelij kheid, geen inventie in deze stukken en de ontknooping wordt meestal
gemotiveerd door een of andere toevallige gebeurtenis of zelfs enkel
door de verklaring, dat alle ongerechtigheden vergeven en vergeten
zijn. En dan de preektoon! Garrick schreef naar aanleiding van Kelly's

False Delicacy:
Write moral-plays the blockhead Why good people
You'll soon expect this house to wear a steeple;
1) Geciteerd bij Waterhouse, Development of English sentimental comedy (Anglia,
1907, Band XXX, p. 270).
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For our fine piece to let you into facts,
Is quite a sermon only preached in Acts.
Merkwaardig is in deze stukken ook het plotseling veranderen van
karakter. Sterk is dit b.v. in de Brothers van Cumberland, dat een
naklank is van Shakespeare's Taming of the shrew. Sir Benjamin Dove
is gedurende zijn huwelijk de volkomen onderworpen slaaf van zijn
tyrannieke vrouw geweest. Op een gegeven moment eischt zij, dat hij
Captain Ironsides zal uitdagen tot een duel. Benjamin en Ironsides zijn
oude vrienden. Benjamin licht zijn vriend in over de situatie. Ze lachen
hartelijk om het geval. Benjamin komt thuis quasi als overwinnaar en
is plotseling van dit oogenblik af de tyrannieke held tegenover zijn vrouw,
de feeks, die dan verder getemd wordt.
Waterhouse 1 ziet in de meeste van deze stukken drie typen: 1 ° de
held, het ideaal van den schrijver en een luxe- editie van Sir Galahad
uit de Britsche romans; 2 ° de heldin, wier hoofdbezigheid schijnt te
zijn, zich in moeilijkheden te werken; 3° een oudere man, die de moeilijkheden wil verwijderen. No 1 en 2 zijn altijd op elkaar verliefd,
onpractisch en romantisch; zij doen weinig of niets om uit de misère
te komen In hun dialoog zijn ze geaffecteerd en onnatuurlijk. De
)

herleving van Shakespeare werkt op deze stukken, maar de auteurs

hebben geen levend besef van de beteekenis van Shakespeare's werk,
volgen slechts eenige uiterlijkheden na. Dikwijls is hun plot gebaseerd
op de Comedy of Errors Hun succes danken zij vooral ook aan het
feit, dat ze de sentimenteele stemming van het publiek in het gevlei
komen, dat ze emotie wekken door gefingeerde ellende. Het genre in
Engeland en Frankrijk loopt meestal parallel met lichten weder keerigen invloed. Holcroft b.v. bezocht Parijs, bewonderde La Chaussee

en de Eugénie van Beaumarchais.
Het drame bourgeois in zeer beperkten zin is in Frankrijk als in
Engeland schijnbaar in hoofdzaak te gronde gegaan aan moraal en sentimentaliteit. Maar deze beide zijn het tijdelijke. De innerlijke kracht,
die bestond in drang naar vrijheid en natuur, het breken met het classicisme, de behoeften om uit te beelden het zuivere leven van de mensch1) T. a. p. p. 285.
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heid om ons heen, blijft werken, werkt door tot op den huidigen dag.
Als we later een reactie tegen het burgerlijk drama, zooals het uit
Lillo groeide, zullen zien ontstaan in Engeland, dan leeft daarin feitelijk
niets anders; men zoekt precies hetzelfde als de auteurs van Lillo tot
Cumberland, maar gewijzigd naar nieuwe levensinzichten. Zoo gaat
het ook in Frankrijk als Beaumarchais zich losmaakt uit het sombere
van zijn Eugénie en frank en vrij in vroolijken luchten spot zijn volle
leven geeft met rijke leering en zijn hooge, nieuwe moraal, die de Fransche
revolutie aankondigt.

Het drame bourgeois was sentimenteel en van een prekerige, moreele
strekking, omdat de geest van het volk zoo was, dien het uitbeeldde op
de planken. De groote leidende geesten zijn tegelijker tijd de eersten
geweest, die het gloren van frisscher leven en beweging in de massa
zagen en het luide proclameerden. Het is merkwaardig, hoe reeds
Diderot de gevaren der sombere sentimentaliteit zag: „La sensibilité,
selon la seule acception qu'on ait donnée jusqu'à present a ce terme,
est, ce me semble, cette disposition, compagne de la faiblesse des organes,

suite de la mobilité du diaphragme, de la vivacité de 1'imagination, de
la delicatesse des nerfs, qui incline a compatir, a frissonner, a admirer,
a craindre, a se troubler, a pleurer, a s' évanouir, à secourir, a fuir, a
crier, à perdre raison, a exagérer, a mépriser, à dédaigner, à n'avoir
aucune idée du vrai, du bon et du beau, à être injuste, a être fou." 1
In Frankrijk heeft men in de 18de eeuw in het algemeen niet zoo heel
veel gevoeld voor het drame bourgeois; men kon er onder al het verouderende niet het frissche element in zien, dat ondanks alles opvoeren
zou tot een groote machtige, internationale kunst in later tijden, omdat
men er zich niet losmaken kon van den droom eener litteraire beheer
wereld door het classicisme, omdat men in de geestelijke-schingder
samengroeiïng van West-Europa, die in de 18de eeuw begint, onbewust
een gevaar zag (en nog ziet) voor Frankrijk, een breken met de Latijnsche
traditie, die men in het bijzonder eigendom van Frankrijk waande, niet
van heel het Latijnsche ras. Men zag in Diderot „le plus Allemand des
Francais." Van vorming was hij echter geheel Engelsch; Shaftesbury
)

1) Paradoxe sur le Comédien (Diderot, Oeuvres choisis, Gamier, II, 291).
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en Bacon, Shakespeare en Richardson, Moore en Lillo, later Sterne zijn
zijn meesters en gidsen geweest.
De komst van het burgerlijk drama was een terugkeer tot de tijden
toen het Fransche classicisme met zijn zoogenaamde Latijnsche traditie
nog geboren moest worden, naar de vrije natuurlijke menschheid, die
onbekommerd haar eigen schoonheid zoekt, naar den nobelen eenvoud,
die straalt in het Jeu d' Adam, den lach die schatert in de farces en in
Rabelais. Men ziet ook thans niet, dat met het nieuwe, dat ook in Frankrijk gegroeid is uit de 18de eeuw, Frankrijk meer de wereld beheerscht
dan ooit met zijn classicisme, dat nimmer buiten zijn grenzen eenig
levend werk deed ontstaan. Men ziet niet, hoe onnoemelijk veel rijker
en vruchtbaarder de invloed van Balzac, Dumas, Zola, Flaubert geweest
is door heel de wereld tot haar uiterste grenzen van beschaving, danvan dat
classicisme, dat in zich zelf en in Frankrijk zeer zeker van een edeleschoonheid was, maar te zeer de uiting van Frankrijks bijzondere positie in de
17de eeuw, om elders eigen, persoonlijke levensvatbaarheid te hebben.
Zonder Lillo en Diderot was Lessing niet mogelijk. Waar heeft het
Fransche classicisme buiten Frankrijk kunstenaars van de kracht van
Goethe en Schiller, die in den aanvang geheel door Frankrijk werden
geïnspireerd, mogelijk gemaakt? Heel de schitterende verrijzenis van
de Duitsche litteratuur in de tweede helft der 18de eeuw gaat in hoofd zaak op Fransche invloeden terug. Tot dit breede West-Europeesche
inzicht schijnt men ook thans niet in Frankrijk te kunnen komen.
Voor de nieuwere tijden doceerde reeds in 1892 Brunetière : „qu' it
n'est jamais bon qu'un grand peuple renie ses traditions ou ses origines,
et si c'est ce que le drame bourgeois, au XVIIIe siècle, a fait ou essayé
de faire, je ne suis ni étonné ni fáché qu'il ait échoué." 1
Het burgerlijk drama is niet geëchoueerd, het heeft zich geëvolueerd
tot op onzen tijd. En ook Diderot en zijn volgers zijn een macht in
den geestelijken staat geweest, een macht die naar buiten bevruchtend
werkte, wat het Fransche classiscime nimmer geweest is. Voor de alge
cultuur, den groei van nieuw leven alom, is-menWstEuropch
Diderot meer dan Corneille en Racine ooit zijn kan, al staat hij dan
ook als dramaturg ver achter hen.
)

1) Brunetière, Les époques du théátre francais, p. 314.
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Om nu tot de voortzetters en verwanten van Diderot in Frankrijk
te komen, ik kan hier even herinneren aan Sidney (1795), dat tegen den
zelfmoord gericht was, aan Cénie van Mme de Grafigny, dat volkomen past in den toon der Gouvernante van La Chauss ée, 't welk
Lessing een voortreffelijk stuk noemde, meer waard dan de beste
preeken; aan Fontenelle, die zijn stukken niet voor opvoering bestemde,
maar het genre in zijn prefaces verdedigde en de kiem ervan reeds zag
in Molière's Misanthrope. Het meesterstuk echter, waarin ook Diderot
zijn meester erkende, was Le Philosophe sans le savoir (1765) van
Michel Sédaine (171 7 1797), geheel autodidact.
De vader van Sédaine was architect; na zijn vroegen dood moest
Michel den kost voor de familie verdienen als metselaar, en in zijn
vrijen tijd las hij Molière en Montaigne, wat de aandacht trok. Hij
kreeg beschermers en begon met opera- teksten te schrijven voor Grétry
en anderen, langzaam aan kwam hij in goeden doen. Eerst op zijn
zesenveertigste jaar bereikte hij zijn hoogtepunt met den Philosophe
sans le savoir. Toen hij Diderot het stuk voorgelezen had, zou deze
geroepen hebben: „Ah mon ami, je te donnerais ma fille ... situ n'étais
pas si vieux!"
Er is een rijke, verstandige koopman Vankerk; zijn homme de confiance, Antoine, heeft een dochter Victorine, die verliefd is op Vankerk
fils, een jongen officier. Vankerk's dochter gaat trouwen met een „President." Vankerk fils is door een officier beleedigd in verband met den
koopmansstand van zijn vader. Hij moet duelleeren op den dag van de
bruiloft zijner zuster. Vader begrijpt het, vertelt zijn zoon, dat hij van
ouden adel is, baron de Salvi ère. In zijn jeugd had hij een duel gehad
voor het meisje, dat hij liefhad; hij is moeten vluchten en is koopman
geworden. De zoon denkt wel niet, dat dit een smet op zijns vaders
naam zal zijn, „mais le préjugé est malheureusement si fort" ... .
Vankerk père: Un préjugé! un tel préjugé n'est rien au yeux de la

raison.
Vankerk f ils: Cela n'empêche pas que le commerce ne soit pas vu comme

un état ...
V. p. Quel état, mon fils, que celui d'un homme qui, d'un trait
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de plume, se fait obéir d'un bout de l'univers a l'autre! Son nom,
son seing n'a pas besoin, comme la monnaie d'un souverain,
que la valeur du métal serve de caution a l'empreinte, sa per
sonne a tout fait; it a signé, cela suffit.
V. f.: J'en conviens, mais ...
V. p.: Ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une seule nation qu'il sert,
it les sert toutes, et en est servi: c'est 1'homme de l'univers.
V. f.:Cela peut être vrai ; mais enfin en lui même qu'a-t-il de respectable?
V. p.: De respectable! Ce qui l égitime dans un gentilhomme les droits
de la naissance, ce qui fait la base de ses titres : la droiture,
1'honneur, la probité.
V. f .: Votre seule conduite, mon père ...
V. p.: Quelques particuliers audacieux font armer les rois, la guerre
s'allume, tout s'embrase, 1'Europe est divisée : mais ce négociant
anglais, hollandais, russe ou chinois, n'en est pas moins l'ami
de mon coeur: nous sommes, sur la surface de la terre, autant
de fits de soie qui lient ensemble les nations, et les ramènent
a la paix par la nécessicité du commerce: voilà, mon fils, ce que
c'est qu'un honnéte négociant.
V. f.: Et le gentilhomme donc, et le militaire?
V. p.: Il n'y a peut-être que deux états au-dessus du commercant
(en supposant qu'il y ait des différences entre ceux qui font
Je mieux qu'ils peuvent dans le rang ou le ciel les a placés) ;
je ne connais que deux états : le magistrat, qui fait parler les
Lois, et le guerrier, qui défend la patrie.
V.ƒ.: Je suis donc gentilhomme?
V. p.: Oui, mon fils; it est peu de bonnes maisons a qui vous ne teniez,
et qui ne tiennent a vous.
V. f.: Pourquoi donc me l'avoir caché?
V. p.: Par une prudence peut-être inutile : j'ai craint que 1'orgueil
d'un grand nom ne devint le germe de vos vertus; j'ai désiré
que vous les tinssiez de vous-même. Je vous ai épargné jusqu'à
cet instant les réflexions que vous venez de faire, réflexions
qui, dans un á .ge moins avancé, se seraient produites avec plus
d'amertume."
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Den volgenden morgen vroeg trekt de zoon er op uit om aan zijn
verplichtingen te gaan voldoen. Zijn vader dwingt hem te bekennen,
dat hij uitgaat voor een duel. De vader, doordrongen van den gruwel
van het vooroordeel, erkent, dat er niets aan te doen is, dat de zaak
zijn beloop moet hebben. Hij verzorgt de vlucht, die na het duel
zal moeten volgen. Als hij afscheid genomen heeft, peinst de stoïcijn:
,,Ah! mon fils, fouler au pieds la raison, la nature et les lois! Préjugé
funeste! abus cruel du point d'honneur! tu ne pouvais avoir pris naissance que dans les temps les plus barbares; tu ne pouvais subsister
qu'au milieu d'une nation vaine et pleine d'elle-même, qu'au milieu
d'un peuple dont chaque particulier compte sa personne pour tout,
et sa patrie et sa famille pour rien." Hij geeft opdracht aan Antoine
verborgen bij het duel tegenwoordig te zijn, voor de vlucht van den
zoon te zorgen, als deze zijn tegenstander doodt. Is deze slechts gewond,
dan moet hij hem verzorgen. Wordt de zoon echter verslagen: , , Tu
frapperas trois coups a la porte de la bassecour, trois coups distinctement, et te rendras, ici, dedans mon cabinet : tu ne parleras a personne,
mes chevaux seront mis, nous y courrons."
Daar komt baron d'Esparville hem een som geld te leen vragen.
Hij krijgt die en vertelt, dat zijn zoon op dit moment duelleert. Vankerk
begrijpt met wien en hoort tegelijk de drie slagen van Antoine. Hij
begrijpt, dat hij zijn geld heeft gegeven om den jongen d'Esparville
te laten vluchten. Hij bewaart zijn kalmte en sereniteit. Buiten klinkt
de muziek voor de bruiloft. Antoine rapporteert, dat beide combattanten
zijn omgekomen. Doch ziet daar komen ze beiden binnen stappen,
verzoend. Antoine heeft te veel uit de verte gekeken. Beiden schoten
in de lucht en gleden van hun paard om elkaar te omhelzen. Vader
d'Esparville in extase voor den ouden Vankerk zijn gedrag: „Je parie que
ces trois coups frappés a la porte .... Quel homme êtes vous? Et vous
m'obligiez pendant ce temps-là! Moi, je suis fermé, je suis honnête
homme; mais en pareille occasion a votre place, j'aurais envoyé le
baron d'Esparville a tous les diables!"
Het slot met de idiote vergissing van Antoine op zulk een gewichtig
moment, is slap, maar het karakter van den vader in den strijd tegen
het duel, die zoo zeer aan de orde was in die dagen, ook in den roman,
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in Richardson's Grandison, in Rousseau's Julie, is goed geteekend.
Met diepe smart laat hij zelf zijn zoon naar de kampplaats gaan. Verstandige redeneering schuift het vooroordeel op zij; maar het barbaarsche
eerbegrip der conventie overwint het gezond verstand. De vader weet,
dat hij tegen alle natuur en zuiver gevoel handelt en toch geeft hij toe
aan den maatschappelijken eisch. Hier is een innerlijk conflict, dat men
bij Diderot niet vindt; hier is een Père de famille in een werkelijk
tragischen toestand: de verstandige, humane, gevoelige vader wordt
gedwongen tegen alle beter inzicht te handelen.
Het stuk werd aanvankelijk verboden, daar men vreesde, dat het
't duel zou bevorderen. Doch wat kon beter dwaze conventie doen
uitkomen dan de ontroerende situatie van den vader, die zijn zoon verlof
moet geven om zich te laten dooden of zelf een moord te plegen. Van
La Chaussée en Diderot uit is in dit stuk een aanzienlijke klimming.
Het geeft de eenvoudige realiteit, zonder pathetische declamatie, zonder
sentimenteel gewauwel, zonder wijsgeerige of moreele beschouwingen.
Uit zijn natuurlijk talent, zonder program of systeem, schreef Sédaine
het neer en het was goed, had een persoonlijk cachet. Ook op het
tooneel had het spoedig succes en Diderot nam direct een fiacre, liet
zich bij Sédaine brengen, , ,au fond du faubourg Saint-Antoine". je
1' aborde ; je jette mes bras autour de son cou; la voix me manque, et
les larmes me coulent le long des joues. Voilà l'homme sensible et
médiocre. Sédaine, immobile et froid, me regarde et me dit: ,,Ah,
Monsieur Diderot, que vous êtes beau!" Voilà l'observateur et l'homme
de genie." 1 ) Wat wij nu zoo zeer waardeeren in Le philosophe, zijn
betrekkelijke nuchterheid tegenover het valsche pathos van zijn tijd,
wordt maar zoo-zoo geaccepteerd door een anderen tijdgenoot van
den schrijver, Collé; hij mist den „ton élevé", „1'expression vive et
haute" etc. Hij schreef wel eenige curieuze dingen over dit stuk 2
en die zelfde Collé in de paar stukken, waardoor hij vermelding in
dit boek verdient, munt uit door soberheid, eenvoud, natuurlijke
)

menschelijk heid.
1) Diderot, Paradoxe sur le comédien (Gamier), p. 280. Over Sédaine: Lenient,
II, p. 111 vlg. Gaiffe, p. 181 en 337. Brunetière, Epoques, p. 299 vlg.
2) Journal et memoires de Charles Collé, uitgeg. door Honoré Bonhomme, Paris
1868, III, p. 64 vlg.
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Charles Collé (1709—i 783) is de vroolijke Gaulois, de man van de
oude principes, die Voltaire en Diderot bestrijdt. Zijn beide stukken,
waarvoor ik even de aandacht vraag, zou ik bijna kunnen brengen onder
de voortbrengselen van de blijde comedie in Frankrijk; ze zijn vol
fijn, ontroerend gevoel, missen volkomen de opdringerige didactiek,
maar toch zijn ze wel van rijke leering voor het leven. Hij is dikwijks
een luidruchtige grappenmaker, de man van de klaterende farce, maar
hij houdt toch ook van rust en orde en traditie. Hij kon zich encanailleeren
maar enducailleeren evenzeer en bleef toch in den grond de eenvoudige
burgerman 1 ), hij, die voorlezer en secretaris van Orléans werd, organisator van diens feesten en theater; hij behield zijn vrijheid en waardigheid.
Hij haatte de anglomanie en sombere stukken als de Gamester; hij leefde
in het groote Fransche verleden van Marot en Rabelais; hij stond buiten
de groote wijsgeerige en economische bewegingen, die zich in zijn tijd
in volle kracht gaan openbaren in zijn land, en op het eind van zijn
leven zag hij de toekomst donker in. Hij liet een dagboek na, dat zeer
in de verte met Pepys' Diary kan vergeleken worden; het is te saai
burgerlijk om er naast gezet te worden; maar rijk aan gegevens voor
de kennis van zijn tijd, tooneelzaken vooral. Hij schreef kleine stukjes
als La vérité dans le vin 2 ), vol grivoise vroolijkheid, maar toch altijd
met iets fijns en geestigs. Zijn vrouw zette hem aan tot hoogere litteraire aspiraties en zoo kwam hij ertoe zijn Dupuis et Desronais (1763)
te schrijven, waarvan hij getuigt: , , J' ai obtenu par ce succès actuel
la meilleure partie de ce que j'ai toujours désiré, qui étoit de me montrer
au public par un ouvrage dans le grand genre, et de lui prouver que
j'aurois été capable de faire des comédies tout comme un autre
Je réponds par cette pièce a ceux qui me jetoient sans cesse aux jambes
mes chansons, mes parades et méme mes amphigouris. Its voient
malgré eux, a present que je contenois quelque choise de mieux. Mais
_je n'avois de mes jours pensé d'être auteur; le plaisir et la gaieté m'avoient conduit dans tout ce que j'avais compose dans ma jeunesse. Lorsque
ma fortune a été un peu arrangée, et que les passions ont commencé
1) Lenient, II, p. 137.
2) Collé, Théátre de Société, Paris 1777, 3 vol.
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a se ralentir chez moi

j'ai cherché dans mon cabinet des ressources
contre l'ennui. 1)
Handeling is er niet in dit zuivere, fijne spel; 't is de teekening van
een toestand; het is de liefde van den vader Dupuis, die geen afstand
kan doen van zijn eenige dochter Mariane, die hem hartelijk liefheeft,
aan Desronais, hoewel hij ook van hem houdt en geen beter man
voor haar zou kunnen vinden. Gebeuren doet hier eigenlijk niets;
er wordt maar gepraat, een stille strijd gestreden. Het lijkt eentonig
en onbeteekenend en toch heeft Coll é uit dit simpele gegeven een
innig ontroerend stuk weten te maken, dat ook het publiek pakte.
Het is het eenvoudigste sujet, dat men zich denken kan, maar het is
met talent behandeld.
Vijf jaar heeft Dupuis Desronais aan het lijntje gehouden. Ten
slotte heeft hij een eenigszins verdachte relatie van Desronais met
zekere comtesse te pakken gekregen en deze speelt hij nu handig tegen
hem uit, ofschoon hij zelf genoeg man van de wereld is om geen kwaad
te zien in zoo'n aardigheidje. Hij is ook jong geweest. Desronais,
ondanks zijn kwaad geweten met betrekking tot de comtesse, wil de
zaak doorzetten, wil dat Mariane zich beroept op haar meerder j arigheid. Deze echter houdt te veel van haar vader om met geweld te
willen werken. Zij weigert beslist.

Ziehier de situatie bij Dupuis zuiver geteekend :
Ah! ce n'est point sans une peine extreme
Que je suspends, que j' éloigne l' hymen
De ces deux chers enfans que j'aime.
(D'un ton ferme) Mais tout me prouve, a l' examen,

La v érit é de mon syst éme ;
Et mon expérience méme
M'a trop fait, par malheur, connoitre les humains.
(D'un ton plus vif et plus ferme encore)
A cet hymen si je donnois les mains,
Abandonné dans ma vieillesse,

Reduit a cet état dont j'ai cent fois frémi,
1) Collé, Journal, Paris, 1868, II, p. 283.
PRINSEN, Het Drama.
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Je vivrois seul et mourrois de tristesse
De perdre en même temps ma fille et mon ami.
C'est cette juste d éfiance,
Que je renferme dans mon sein,
Dont j' épargne a leurs coeurs la triste connoissance,
Qui ne feroit qu'augmenter leur chagrin;
Et pour donner en apparence
Quelque motif à mes d élais,
Sur ses exploits galants j'attaque Desronais.
Ce n'est qu'un voile adroit pour couvrir le mystère
Que de mon secret je leur fais.

Het teedere en verteederende egoisme van den vader zet zich om
in een niet echt wantrouwen in de menschen. Zie hoe aardig hij het
koppeltje te grazen neemt, als aanklager, als hij met een brief van.
de Comtesse, die feitelijk voor Desronais pleit, gaat werken; hoe hij
handig bij Mariane argwaan en wantrouwen weet te wekken:
Dupuis, a Mariane:
Tiens, tiens, vois-tu son trouble?
J'en suis édifié; cela marque un bon fond.
Desronais balbutiant:
Je ne me.... trouble.... point.
Dupuis en riant:
Son embarras redouble.
Sa voix, ses yeux, son air, sa peur; tout le confond.
Mariane, du ton de l' incertitude : Mais c'est peut-être un tour que
Yon lui joue,
Pour que ma jalousie - Dup., l' interrompant : Un moment, un moment:

Lisons la lettre et qu'il la désavoue,
Ou qu'il s'en justifie.
Mariane a Desronais:
Hé bien, Monsieur? Comment!
Vous ne répondez rien ? .... Ah ! Desronais!
Dupuis a Mariane:
Ecoute
Le billet qu'on écrit a cet homme galant;
Tu verras que tantot j'avois raison, sans doute,
Pour l' épouser si vite, it est. trop sémillant.
(Il veut lire.)
Ce Lundi ... .
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Desronais, l'interrompant et le tirant par la manche, en se cachant
de Mariane, et voulant l'empêcher de lire.

Eh! par grace ... .
Dupuis, secouant la tete:

Oh!

non pas.... Sans votre facon dure,

Vos reproches amers sur ma mauvaise foi,
Ce n'eut été qu'entre vous seul et moi,
Que j'eusse fait cette lecture;
Mais pour me disculper de tous mes torts, je vois
Qu'a ma fille, à present, malgré moi je la dois.
(Se retournant vers sa f ille): Lisons donc, pour cela, la lettre de la Dame.
(Il lit): Ce Lundi .... Comment donc! depuis plus d'un mois vous tournez
la tête votre Comtesse, et it y a huit grands jours qu'elle n'a entendu
parler de vous! Voilà une bonne folie! Ceci aurait tout l'air d'une rupture,
si je voulois y entendre, sur-tout depuis la dernière lettre que j'ai recu de
vous et qui étoit si gauche. Mais finissons ceci: les ruptures m'excèdent ;
tout cela m'ennuie et je vous pardonne.

a

Au fond, pourtant, c'est une bonne femme,
Quelle cl émence ! La belle ame! -

a

(Il continue de lire) : C'est Jeudi le jour de ma loge l' Opera; venez-y.
Je reviens expres de la campagne ce jour-là, pour souper avec vous; je
vous menerai et vous ramenerai. A jeudi donc; je le veux; entendez-vous
que je le veux? Tachez de quitter vos Dupuis de bonne heure. S'interrompant : vos Dupuis! Je vous defends sur-tout de me parler de cette
petite fille, (Il óte son chapeau a Mariane) et de m'en dire tant de merveilles. Il y a de quoi en périr d'ennui ; ou, ce qui seroit cent ois pis encore,
it faudroit en devenir jalouse. A jeudi, mon cher Desronais: rancune
tenante, au moins.

f

(Il les regarde, et ils restent tous un moment sans parler).
Qu'est -ce ?.... Hé bien.... vous voilà tous deux pétrifiés!
Ma fille, vous voyez, sans que je le prononce,
Tous mes délais justifies.
(A Desronais, en lui remettant la lettre de la Comtesse) :
Comme un homme poli, vous, vous devez réponse
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A ce billet galant, vif, et des plus instans;
Et pour la faire, moi, je vous donne du temps;
Mais, mais beaucoup .... un temps consid érable.
Mar. du ton du sentiment: Quoi! vous me trompiez 1.... Vous ! quoi! vous,
Desronais, vous!
Dup., d'un ton de gaieté : Eh! vraiement, it nous trompait tous;
Des., d'un air modeste et f laigé :
Eh! monsieur, est -ce a vous de me trouver coupable?

J'aurois bien des moyens pour me justifier,
Si je n'avois en vous un juge qui m'accable,
Et qui ne veut que me sacrifier.
Mar., avec un peu de dédain: Vous vous j ustifieriez !
Dup., d'un air triomphant: On peut l'en défier.
Desr., vivement: Non, vis -à -vis de vous, divine Mariane,
Je suis un criminel, qui tombe a vos genoux;
Je mérite votre courroux;
Et moi-même je me condamne,

Je m'abhorre .... Qui? Moi! .... J'ai pu blesser

(]'amour ... .
L'amour que j'ai pour vous! .... Par un juste retour,
Punissez-moi; soyez impitoyable;
De votre colère equitable
Faites-moi sentir tous les coups;
Je ne m'en plaindrai pas. Mais vous, Monsieur, mais
(vous,
Si vous ne cherchiez pas des prétextes plausibles
Pour pallier vos refus éternels
Tous mes torts, a vos yeux, seroient moins criminels;
Its seroient moins irrémissibles.
Dup. d'un air ironique: Vous le croyez?
Desr., reprenant vivement:
Oui, sans cela, Monsieur,
Vous ne me feriez pas un crime d'une erreur
Que l' on pardonne a l' á ge, et qu'il m' a fait commettre:
Vous me justifieriez vous-même, et par la lettre
Dont ici, contre moi, vous venez d'abuser.
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(Dupuis marque sa surprise)
Rien n'est plus vrai; vous avez trop d'usage,

D'habitude du monde et vous êtes trop sage,
Pour que ce vain écrit, qui sert a m'accuser,
Ne put, si vous vouliez, tourner a m'excuser,
Examinons-le, et voyons ce qu'il prouve.
Voici d'abord ce que j'y trouve.
(It lit) Comment donc! depuis plus d'un mois vous tournez la tête a votre
Comtesse.
Depuis un mois. Ce fut au Bal de 1' Opéra
Que s'engagea cette sotte aventure ...
Voyez .... Mais pesez donc sur le temps qu'elle dure,
(Il lit) Et il y a huit grands jours qu'elle n'a entendu parley de vous.
(plus bas): Ceci auroit tout l'air d'une rupture ...

Oui, l' air d'une rupture!
C' en est une, bien une qui durera;
Une bien complette, bien sure,
Ou jamais femme n'y croira.
Mar., en soupirant et sans le regarder:

Comment vous croire, vous?
ligeriez,
Desr. reprenant vivement: Que vous m'affligeriez,
Si vous pensiez qu'en cette aventure fatale,
Elle ait un seul instant ét é votre rivale!
Ne 1'imaginez pas.... vous vous dégraderiez.
Dup. d'un ton railleur et gai: Qu'il connoit bien le coeur des femmes!
Il est vif, eloquent.. .. je ne suis plus surpris
S'il fait tourner la tête a de fort grandes Dames.
May : Infid èle ! eh! voilà le prix ... .
Dup., l'interrompant: Voilà comme l'amour échauffant ses esprits,
Et lui prêtant son eloquente yvresse.
I1 enflamme cette Comtesse,
Dont it étoit .... et dont il est encore épris.
Desr., impétueusement: Moi! de i'amour pour elle! Est -ce ainsi qu'on
(profane.
Le nom d'amour? .... Le plus profond mépris
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Est le seul sentiment, oui, le seul, Mariane,
Qu'elle ait excit é dans mon coeur!
Je le prouve encore par sa lettre :

Sur-tout, je vous défends de ma parler de Mariane
Dup. l'interrompant: Ah! tout beau; daignez me permettre;
Lisez comme on a mis, comme on a voulu mettre:
Cette petite fille.
Ik mag niet meer citeeren. Men ziet reeds voldoende, welk een geestigen,
natuurlijken dialoog we hier vinden; hoe het zuiver menschelijke in zijn
natuurlijk egoisme hier geteekend wordt zonder eenige emphase of
mode- aanstellerij . Papa wil zich altijd maar met badinage of de pose
van wantrouwen in de deugd van zijn aspirant- schoonzoon redden
uit het dreigend gevaar, dat eenmaal als een lastige plicht zal gevoeld
worden, wat nu nog een natuurlijke hartelijkheid en toewijding is in
de beide jongelui. Het is te begrijpen, dat Desronais wat tureluursch
wordt, dat hij zijn tanden laat zien en zijn meisje wil schaken. Mariane
blijft echter trouw aan haar vader; ze zal dood gaan, als ze Desronais
niet bezitten kan als echtgenoot; maar als ze de gehoorzaamheid aan
haar vader verbreken moet, ziet ze van het huwelijk af. En ten slotte
wordt ook de vader door zooveel toewijding verteederd; op een moment
stemt hij toe in het huwelijk, maar dan maar direct de notaris, want
hij staat er niet voor in, dat hij morgen niet weer terugkrabbelt.
We hebben nog een aardig stuk van Collé : La partie de chasse de
Henri IV (1764); ook dit predikt een hooge moraal: de plicht van den
vorst om zijn volk in vertrouwelijken omgang te leerera kennen, ook de
meest nederigen van stand door zijn recht te beschermen tegen de brute
overmacht van de heeren van zijn hof, maar dat leerend element dringt
zich zoo weinig op, het wordt een zoo aangenaam vlot spel, dat ik al
weer aarzel het naast Diderot's werk als drame bourgeois te zetten. Het
bewijst echter met het werk van Sédaine, hoe in dit genre van het begin
der wording af het zuivere en echte tusschen de modevormen opschoot.
Toen een Richelieu dit stuk gezien had, zei hij tot Collé bij het verlaten
van het theater: „qu'il avoit pleurê de très-bonne foi, et que les larmes
qu'il avait répandues ne ressembloient point á celles qu'il avoit versées
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a des tragedies: que ce n' étoient point des larmes d'emprunt." Ook
andere hooge heeren waren diep bewogen, en toch, ondanks al die
hooge verteedering en teergevoeligheid, waar wij op het oogenblik
geen last van zouden hebben, werd het stuk door Lodewijk XV in
Parijs verboden en eerst na diens dood in 1774 in de Comédie francaise
opgevoerd. De koning vond, dat het monarchaal decorum er onder
lijden zou, als men een vorst onder zijn volk, onder boeren op de
planken zag verschijnen, hoe genereus en joviaal de rol van Hendrik IV
in het stuk dan ook was. 1
Inderdaad het was iets geheel nieuws van Collé den koning Henri IV
zelf en zijn kring van ministers en hovelingen, Sully, Bellegarde, Concini
met hun gewone namen in het volle licht op het tooneel te brengen,
in hun gesprekken over hun politiek en hun intriges. Er is een complot
tegen Sully, dat uitgaat van Concini. Deze had bovendien een boeren
meid te pakken gekregen uit Lieursain, een dorpje bij het Forêt de
Sénart, waar Hendrik IV met de heeren gaat jagen. Agathe beweerde
zonder kleerscheuren aan de handen van haar belager te zijn ontsnapt.
Als de koning tijdens de jacht aan het dolen raakt, wordt hij door
Michel Richard, bijgenaamd Michau, molenaar van Lieursain als strooper
opgepakt. Michau komt op, gewapend met een paar pistolen.
)

Michau, saisissant Henri par le bras: Ah! j' tenons le coquin qui viant
de tirer sur les cerfs de notre bon Roi!.... Qu'êtes-vous? allons,

qu' êtes-vous?
Henri, hesitant : Je suis, je suis (A part, en se boutonnant, pour cacher
son cordon bleu): Ne nous découvrons pas.
M.: Allons, coquin! repondais donc? Qu'ëtes-vous?
H., riant: Mon ami, je ne suis point un coquin!
M.: M'est avis que vous ne valais guères mieux, car vous ne répondais
pas net! Qu'est -ce qu'a tiré ce coup de fusil, que j' venoms d'entendre
H.: Ce n'est pas moi, je vous Ie jure!

M.: Vous mentais, vous mentais !
H.: Je mens.... je mens?,. . . . (A part) II me semble bien étrange
1) Zie: Collé, Journal, III, p. 17 vlg.
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de m'entendre parler de la sorte! ... (A Michau) : Je ne mens
point, mais. . . .
M.: l' interrompant: Mais.... mais. ...
mais.... je n'sons pas
oblige de vous craire. Quel est vot' nom?
H.: en riant: Mon nom.... mon nom?
M.: Vot' nom; oui, vot' nom. N'avons pas de nom? D'ou venaisvous? Queuque vous faites ici?
H.: a part: Il est pressant!... (A Michau) : Mais, voilà des questions.. .
des questions...
M.: l'interrompant : Qui vous embarrassons? .... Je voyons ca. Si
vous étiais un honnête homme, vous ne tortileriais pas tant pour
y répondre. Mais c'est qu'vous ne l' êtes pas; et, dans ce cas -là,
qu'on me suive cheux le garde-Chasse de c'canton!
Na eenig geparrelevink weet Henri den boer te kalmeeren; hij zegt,
dat hij van het hof is, geeft hem een goudstuk en vraagt onderdak.
Hoor, hoe de volksgeest in zelfbewustzijn stijgt, hoe er voor den tijd reeds
een lichte revolutionnaire tendenz in dit stuk komt. Een halve, een
kwart eeuw vroeger zou zulk een toon niet denkbaar geweest zijn en
wat staan we mijlen van Molière. Dit bij het aanbieden van een
goudstuk :
Michau: Oh! tatigu é ! je voyons a present que vous dites vrai; vous
êtes de la Cour. Vous baillez eune bagatelle aujourd'hui, et vous
faisien pour le lendemain de grandes promesses, que vous n'quien-

drais pas!
Henri, a part. I1 a de l' esprit !
M.: Mais, appernais que je n'sis pas courtisan moi ! que je m'appelle

Michel Richard, ou putot, qu'on me nomme Michau, et j'aime
mieux ca, parce que ca est plus court; que je sis meunier de ma
profession.... (Lui rendant sa pièce) que je n'ons que faire de
vot' argent; que je sons riches.
H.: Tu me parais un bon compagnon, et je serai charme de lier connaissance avec toi.
M. froncant les sourcils: „Tu me parais!.... aver toi!...." Eh! mais,
v's êtes familier, M. le mince officier du Roi ! .... Eh! mais,j'vous
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valons bian, peut-être! Morgu é ! ne m'tutayais pas, je n'aimions

pas ca!
H.: d'un ton de badinage: Ah! mille excuses, Monsieur! bien des pardons.
M. l'interrompant: Eh! non, ne gouaillais pas. C'n'est point que je
soyons f iars ; mais c'est que je n' admettons point de familiare t é
avec qui que ce soit que paravant je n'sachions s'il le mérite,

voyais-vous?
Zet daar den dialoog van Diderot nu naast.
Richard, de zoon van Michau en amoureux van Agathe is naar de
stad om den koning te spreken en de zaak van zijn beminde nader te
onderzoeken. Maar Concini heeft verhinderd, dat hij den koning te
spreken kreeg. Richard komt thuis; alles concentreert zich om hem,
niemand kijkt om naar den koning - hoveling. Men blijft Agathe wantrouwen; als ze binnen komt, wil niemand iets van haar weten. Eindelijk
de maaltijd. Prachtig dat tooneel van de boeren met den koning aan
tafel, als er gezongen wordt van „Si le Roi m'avait donné Paris, sa
grande ville" en de Koning mee op zijn eigen gezondheid moet drinken.
Heel die jolige hartelijke stemming is schitterend vlot en levendig getee-

kend.
Daar komen op eens Sully, Bellegarde en Concini binnen zetten,
die op zoek waren naar hun koning. De boeren weten nu wie hun
genoegelijke gast is:

Quoi! c'est vous Sire?.... Sire, c'est vous-même?
Michau en de anderen, tombant tous a genoux aux pieds du Roi:
Quoi! c'est-là le Roi! c'est-là notre bon Roi, notre grand Roi?
Henri, avec attendrissement:
Relevez-vous mes bonnes gens; relevez-vous mes amis.... je le
veux, mes enfants.... relevez-vous; je vous l'ordonne!
Agathe, restant seule aux genoux du Roi:
Non, Sire, puisque c'est vous, je resterai à vos pieds, pour vous

demander justice d'un cruel ravisseur, du marquis de Conchiny, qui
m'a arrachée a tout ce que j'aime au moment oû j' étais prête a épouser
Richard.... Les larmes étouffent ma voix au point....
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Le Marquis de Conchiny, a part:

Ciel ! C' est Agathe!
De koning spreekt recht; Richard erkent de onschuld van Agathe ;
alles komt in orde; Conchiny wordt weggejaagd; verzoening met
Sully.
Er is in dit spel iets van de natuurlijke gemoedelijkheid, het luchtig.
realisme van Minna von Barnhelm, dat een maand voor La Partie de
chasse als Les amants généreux te Parijs werd opgevoerd 1 ). Van invloed
kan hier natuurlijk nog geen sprake zijn; het is parallellisme van gelijk
gestemde geesten. Een paar jaar te voren had S édaine dezelfde stof
als Collé behandeld in zijn Le roi et le fermier en beiden gaan terug
op The King and the Miller of Mansfield (1736) van Dodsley 2 ), dat
weer terug gaat op een Spaansch stuk van Juan de Matos Fragoso.
In Holland werd La Partie de chasse twee maal vertaald 3 ) en nu we
toch over Holland spreken: Michiel de Swaen heeft een in de verte aan
de Partie de chasse verwant stuk geschreven: De verheerlyckte schoenlappers of De gecroonde Leersse (1688), waarin Karel V de held is.
In Frankrijk bleef ook na den triumf van Beaumarchais met zijn
Figaro, La Partie de chasse in de periode 1781-1790 het meest gespeelde
stuk bij de Comédie francaise.
De Beaumarchais ging buiten zijn natuurlijken aanleg, toen hij zich
aan een burgerlijk drama waagde, aangelokt door de mode van den dag.
Hij was 35 jaar, toen hij zijn litteraire carrière met zijn drame Eugénie
(1767) opende. Hij kon zich toen die weelde veroorloven; door allerlei
handige manoeuvres had de eenvoudige burgerjongen zich tot een
aanzienlijke positie opgewerkt, hield „hotel et carosse", en in het drame
bourgeois zag hij een toekomst; eigenlijk schrijft hij later, als hij zijn
natuurlijk temperament gaat uitleven, ook drames bourgeois, maar
hij legt er zijn eigen geest in. Met Eugénie volgde hij Diderot, dien
hij bewonderde. Hij meende het niet zonder een systeem en een theorie
te kunnen doen; hij schreef zijn Essai sur le genre dramatique sérieux
1) Gaiffe, Le Drame, p. 189.
2) Allardyce Nicoll, The early eighteenth century drama, p. 204, Zijn historische
documentatie voor de eerste acte heeft Collé uit de Memoires van Sully uit het jaar
1605. Zie Modern Language Notes, June 1925, p. 350 en Lenient, II, p. 156.
3) Worp, II, p. 304.
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en volgde daarin geheel Diderot en de Engelschen. Men vindt bij hem
geen nieuwe ideeën; ook hij wilde „épurer le theatre et en faire une
école de bonnes moeurs" . Men staat alleen verbaasd, als men den
glorieuzen spotter, den fel persifleerenden revolutionnair met zijn
machtig comisch talent van later, hier doodnuchter hoort beweren:
Je ne crois pas avoir besoin de prouver qu'il y a plus d' int ér êt dans
un drame sérieux que dans une pièce comique. La moquerie est-elle
1'oeuvre avec laquelle on doit attaquer le vice? Est -ce en plaisantant
qu'on croit l'atterrer?" Als iemand bewezen heeft, dat juist dit laatste
een litteraire roeping kan zijn, dan is het Beaumarchais.
Zijn Eugénie 1 ) speelt in Londen ; hij gebruikte Londensche straatnamen, zocht naar zeer reëele uitbeelding, laat b.v. dadelijk bij het begin
baron Hartley, den vader van Eugénie, een glaasje Marasquin drinken,
maar het stuk zelf mist het reëele leven. Tante Murer, een dwaas,
eerzuchtig mensch, heeft buiten weten van den vader een huwelijk
bekonkeld tusschen Eugénie en graaf Clarendon. Dit huwelijk is, zooals
dat ook in den Engelschen roman van dien tijd meermalen voorkomt,
een schijnhuwelijk, voltrokken door Clarendon's intendant, vermomd
als geestelijke. En Eugénie moet bevallen. Clarendon zelf intusschen
is van plan echt te trouwen met een rijke erfgename en baron Hartley
dringt er op aan, dat zijn dochter trouwen zal met zijn ouden vriend
Couverley. De intendant heeft op zijn sterfbed bekend, welke rol hij
bij het huwelijk van Eugénie heeft gespeeld. Welk een positie!
Clarendon is een mislukte Lovelace en de misleide Eugénie is geen
Clarisse Harlowe.
Het spreekt van zelf: alles komt op z'n pootjes terecht. Clarendon is
slap en laf, vraagt pardon en trouwt netjes officieel Eugénie, die voor
haar fatsoen een oogenblik tegenspartelt, en de strenge vader, die zijn
dochter aanvankelijk enkel naar zijn eigen smaak wou laten trouwen,

is wel genoodzaakt Clarendon als schoonzoon de hand te reiken.
De Beaumarchais was te zeer van nature dramaturg, dat hij in dit
stuk niet een paar voortreffelijke, aangrijpende scènes zou hebben
1) Ik gebruikte een éditie uitgegeven te Amsterdam, 1767. 7 October van dit jaar
is het in Den Haag opgevoerd. Zie over Eugénie: Lénient II, p. 251; Hallays, Beaumarchais, Paris, 1897, p. 158; Brunetière, Epoques, p. 303; Collé, Journal III, p. 122.
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gecreëerd. Eenmaal de gecompliceerde situatie aanvaardend
hij
gebruikte Spaansche motieven kon men een stuk met ontroerende
momenten verwachten; maar zijn karakters zijn niet scherp geteekend,
het zijn vage poppen, namaak in een genre, waarvan hij nu eenmaal
succes verwachtte. En dat kreeg hij eenigermate naar men zegt door
zijn geld. 1)
Fréron viel hem aan om zijn realisme; Grimm verklaarde hem
„incapable de jamais rien faire"; Collé zag in hem „ni génie, ni talent,
ni esprit". De toekomst heeft deze uitspraken gelogenstraft, maar
voor Les deux Amis, waarmee Beaumarchais voorloopig nog in dezelfde
lijn doorging, blijven ze gelden. En later na zijn beide stukken, waarmee
hij voorgoed de wereld veroverde, heeft hij aan deze een slot gegeven
in La Mère coupable, drame moral (1792) in hetzelfde larmoyante
genre, midden in de revolutie, toen de tijd voor lachen en spotten ook
voor hem voorbij was. Hij kende, naar zijn eigen verklaring, slechts
de beide uitersten: , , rire aux éclats" of , , pleurer aux sanglots".
Zoo liet hij de helden van zijn beide glorieuze comedies in tranen

ondergaan.

Louis Sebastien Mercier (1740-1814) had veel gereisd in Engeland,
Zwitserland, Duitschland; hij miste den zuiveren Franschen geest;
hij voelde niet de fijne ironie en de luchte vroolijkheid, had geen besef
van maathouden binnen zekere natuurlijke grenzen, die de Franschman van zelf voelt, ook als hij eerbiedwaardige tradities voor goed
vaarwel zegt en het nieuwe zoekt; hij miste die nobele evenwichtigheid,
waarnaar toch altijd gestreefd wordt, als de Franschen het burgerlijk
drama van Lillo en Moore in Engeland volgen.
We leerden hem reeds kennen als den driesten hemelbestormer,
den stoutmoedigen vernieler van wat ieder Franschman heilig bleef
trots alle vernieuwing, de traditie van zijn classicistische kunst. L'Avare
was voor Mercier een „charge outrée", Les femmes savantes een caricatuur, Racine en Boileau „les pestiférés" van de letterkunde. Hij was
de wilde geweldenaar in zijn strijd tegen het oude, bij zijn naar voren
dringen van eigen inzichten, die in Frankrijk niet in den smaak vielen,
1) Zie Collé, Journal, III, p. 137.
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maar in Duitschland door den Sturm and Drang met geestdrift werden
begroet. 1
Hij zocht in hoofdzaak wat Diderot zocht : leering en moraliseering
in het drama, rijk aan sentimenteel pathos, doch ging Diderot van zijn
wijsbegeerte uit, Mercier is de eerste, die in de politiek zijn steun zocht,
die leiding geeft aan de burgerij, welke onbewust zich voorbereidt tot
de groote revolutie. Hij ziet in het drama een macht tot vrij making
van een stand in verdrukking. Zoo toont hij zich in zijn toekomstbeeld
L' An 2440, zoo is zijn kunst voor hem enkel iets van sociaal nut voor
den derden stand. Hij haatte de kunst van het verleden als product
van een aristocratische hofcultuur, die hem misdadig en onzedelijk
lijkt. Hoor hem o.a. over George Dandin: „Je ne connois pas de pièce
plus dangereuse. Un honnête homme, sensible au déshonneur de sa
maison, devient l' obj et de la ris ée publique, parce qu' étant fort riche
it avoit épousé une demoiselle qui n'avoit rien: ce qui se voit tous les
jours, et ce qui est bon, politiquement, pour détruire l'horrible inégalité
)

des fortunes. On prouve (Act. II, 4) par un argument en forme et poussé
loin, qu'une femme dont le devoir ne s'accorde pas avec son inclination,
ne doit aucune fidélité a son mari. Le dénouement est le triumphe de
l' impudence, puisque l' on y voit a la lettre la vertu avilie aux genoux
du vice insultant; et l' on rit! Oui, Molière a tourn é l' honn êtet é pure
et simple en ridicule dans le personnage de Mme Jourdain, it a voulu
humilier la bourgeoisie, 1'ordre sans contredit le plus respectable de
l'Etat, ou pour mieux dire l'ordre qui fait l' Etat." 2 ) Hij wil den geest
van de burgerij, van het volk verlichten, het hart ontroeren, maar bovenal
in zijn werk eischen stellen aan de wetgeving, hoogere sociale rechten
prediken.
Bij Lillo en Moore vond hij zijn modellen; Richardson was zijn
leermeester. Van het wezen der kunst als uiting van opperste schoonheid
had hij geen begrip. Zijn schoonheidsbesef werd verduisterd door den
haat; in handelsvrijheid, in economische nooden, politieke hervorming
had hij inzicht. Om dat inzicht aan de massa te brengen, dienden hem
1) Over hem: Béclard, Sébastien Mercier, sa vie, son oeuvre, son temps. Paris,
1903; Brunetière, Epoques, p. 305 vlg.; Eloesser, Das bürgerliche Drama, p. 76 vlg.
2) Du Theatre ou nouvel essai sur l'art dramatique, Amsterdam 1773, p. 88.
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zijn zedeschildering, zijn realistische details op het tooneel. In zijn
werkwijze volgt hij reeds de theorie van de Goncourts en van Zola;
hij wil waarnemen in het leven zelf en neemt daarbij zijn notities; hij
wil abstracties bannen, conventie weren, den mensch teekenen in zijn
eigen omgeving, zijn zuivere sociale verhoudingen.
Als hij zijn carrière begint met een vertaling van Lillo's Merchant,
is ook hij nog genoeg Franschman om den tekst te verzachten en Barnwell niet op te knoopen, maar hij weet dat handig te verdedigen uit
beginselen voor hem van hoogere orde; Lillo liet zijn toeschouwers
weenen om den mensch. Dat had Mercier niet noodig, die heftige ontroering was voor hem op het tooneel overbodig; Barnwell kon voor
zijn part blijven leven; zijn dood bracht maar ijdele tranen. De burger,
die door zijn val als schadelijk voor het geheel werd uitgestooten, had
immers toch geen bestaan meer. Dat was voor Mercier genoeg, dat
moest hij de burgerij laten zien.
In Mercier klinken tal van beginselen, die een groote toekomst hebben,
maar hij zelf was te weinig geboren kunstenaar om wat hij zocht om
te kunnen zetten in vormen van blijvende waarde, te fantastisch, te
aanmatigend, te excentrisch om een krachtigen, evenwichtigen bouw te
geven aan zijn ideeën. Hij heeft al zoo'n beetje den drang naar het
épater le bourgois, die de latere Romantiek kenmerkt; hij houdt van
brutale overdrijving en gedurfde nieuwlichterij. En toch zijn stukken
lijden met dat al alle aan halfheid; hij begint met de zuivere teekening
van een sociaal gegeven, maar hij volgt dit niet in consequenties, hij
laat het uitloopen in de gewone theaterfoefjes.
Le Deserteur (1770) verschilt niet zoo heel veel in bouw en karakter
van de stukken waar hij tegen te velde trok: Mme Luzere heeft met haar
dochter Clary een manufactuurwinkel in een Duitsche stad even over
de Fransche grenzen. Durimel, een jonge Franschman, is haar van
groot nut bij de leiding van haar zaken. Hij zal trouwen met Clary,
doch een oud vrijer Hoctau, die door Clary is afgewezen, zint op
wraak. Hij weet, dat Durimel een Fransch deserteur is. Er is oorlog;
er komt Fransche bezetting in de stad; inkwartiering, ook bij Mme
Luzere, een majoor en een luitenant. De laatste maakt het Clary wat
lastig en de majoor moet bij ma excuses komen maken. Hij is daarbij
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voor zoo weinig kennis ongemeen openhartig en mededeelzaam. Als
Mme Luzere hem een complimentje maakt: Si tous les militaires vous
ressembloient, on endureroit les malheurs de la guerre avec bien plus
de résignation", steekt de majoor dadelijk van wal: „Il n'y a qu'une
jeunesse insens ée, qui puisse se faire un jeu d' un métier aussi sérieux,
et qui doft faire couler nos larmes quels que soient nos succès. C'est
bien assez d'obéir a la nécessité terrible qui nous ordonne, dans les
batailles, de fermer 1'oreille aux Cris de la nature et de la pitié, sans
encore outre-passer les ordres dans les momens de reláche qui nous
sont accordés. 0 devoir des combats! devoir cruel! lorsqu'il faut te
remplir, j'impose a peine silence a ce coeur qui se soulève; mais la
patrie commande, je dois l'exemple au soldat; je ne suis plus que le
bras du Prince qui ordonne le carnage; c'est lui qui en répondra devant
Ie Juge des Rois. Mais aussi dans les intervalles de ses sanglantes
calamit és, je redeviens homme et me sens un besoin de paix. Mon á .me
soupire après quelque action généreuse. Je tache, en soulageant 1'humanité souffrante, de réparer les maux dont j'ai été le fatal et l'aveugle
instrument. Ah! comment le triste spectacle de la guerre, en offrant
des scènes si douloureuses ne rendroit -il pas le coeur de l'homme
plus tendre et plus sensible." Zoo geeft de auteur zijn sentimenten door
den mond van den majoor, die maar steeds door gaat met confidenties
aan deze weduwvrouw, met wie hij zoo pas kennis maakte. Hij vertelt
zijn leven en zijn carrière, van den haat tegen hem van zekeren overste
enz. tot hem op eens de ongemotiveerdheid van zijn gekeuvel bewust
wordt: „Mais pardon, j'oubliois que je ne vous entretiens que de moi. .
Ce n'est pas en votre présence que je dois gémir; est -ce a moi de troubler

la sérénité de votre á .me?" 1
Hoctau verraadt, dat Durimel Fransch deserteur is. Deze wordt
gevangen genomen. Valcour, de luitenant, aanvankelijk een beetje de
lichtzinnige Franschman, is toch een beste kerel; hij doet alles om den
gevangene vrij te krijgen, die de zoon van den majoor blijkt te zijn.
Valcour geeft Durimel gelegenheid om te vluchten, pas en geld zijn
gereed; maar hij wil niet: de eer van zijn vader is er mee gemoeid, die
)

1) P. 39-41 van de editio princeps, Paris 1770.
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verantwoordelijk voor hem is. „Mon père! votre parole est engagée,
c'est moi qui me charge du son de l'accomplir. Je souffrirai la mort
et non votre opprobre." Tranen met tuiten natuurlijk.
In Rouen in een museum zag ik een pendule uit den tijd, waarop
een episode uit den Deserteur in vergulde poppetjes was gefigureerd,
wat bewijst, dat het stuk populariteit moet gehad hebben.
In L' Indigent (1772) krijgen we sterker Merciers revolutionnair
streven te zien. Aangrijpend teekent hij de felle tegenstelling tusschen
nijpende armoede en onbezorgde weelderige rijkdom, maar ongelukkig
laat hij ook hier wat hij krachtig opzette, ondergaan in larmoyante
romantiek. In een vervallen, haveloos vertrek van een groot huis, waarin
ook een rijke jongeman De Lys woont, huizen een broer en een zuster,
Joseph en Charlotte, in de bitterste armoede. De broer is wever; hij
is nog laat in den nacht aan het werk. Charlotte is uitgeput in slaap
gevallen. De vader zit in de gevangenis „pour deniers royaux" d.w.z.
er werd van een parochie een bepaalde bijdrage in de belasting geëischt;
eenige burgers werden belast met inning; als ze de geëischte som niet
bij elkaar kregen, als ze te goedhartig waren geweest om hun medeburgers het uiterste af te dwingen, dan waren ze voor het ontbrekende
aansprakelijk. Omdat vader Rémie dit ontbrekende zelf niet betalen
kon, zat hij in het gevang. Om zijn lot daar wat te verzachten moeten
de kinderen nog meer dan gewoonlijk hard werken.
En uit de vertrekken der rijken klinkt in den nacht de dolle, luidruchtige feestvreugde, terwijl Joseph daar boven monologen houdt 1
„Quel tumulte! Leur d ébauche éclate dans la nuit et trouble le repos
) :

du Pauvre. Its se plaignent encore lorsqu'an milieu du jour nos travaux
les forcent d'ouvrir les yeux. Dans quel état sommes nous réduits.
Je n' ai que deux bras, je les exerce nuit et jour, et sans murmurer.
Je supporte courageusement mon sort; mais ce malheureux ouvrage

nest pas assez payé. (Avec une energie douloureuse) Non, il n'est pas
payé. L'incertitude me mine, je ne sais si je pourrai le vendre encore
au bas prix oû 1'on réduit les travaux de 1'ouvrier. Ce marchand m'a
promis, mais qu'il est dur ce Marchand! I1 regorge de biens et il rapine
sur moi.... Le froid semble s'augmenter.... Cruel hyver! Tu te
1) Eerste uitgave, Paris 1772, p. 2.
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joins aux coeurs durs qui nous oppriment pour achever de nous accabler.... Mon Dieu! que la saison est rude! La terre est couverte
de vieilles forêts, et je n'ai pas un fagot. Il faut du pain avant tout, et
le pain est si cher ! .... Door het spectakel van de brooddronken buren
is Charlotte wakker geworden; ze troost en bemoedigt haar broer:
,Ne commence point la j ourn ée par te d ésesp érer. Il y a déjà longtems que de jour en jour it semble que nous allions mourir de faim
et cependant tu le vois, nous avons beaucoup souffert; mais a force
de travaux, nous avons trouvé notre subsistance. As-tu oublié qu'hier
encore tu te désolois après avoir couru de tout coté sans pouvoir vendre.
Eh bien! vers le soir un Passant t'arrête et te paye ta marchandise. Tu
es revenu bienjoyeux! Tu as répété cent fois que c'étoit le Ciel qui nous
avoit ménagé cet heureux secours. Le Ciel que nous implorons, cesseroit-il de veiller sur nous, lorsque tous les hommes nous abandonnent?
Non, au milieu de notre misère, nous avons passé de fortunes momens.
Mon père ?.... Je pleurois de joie en le voyant manger; et lui, mon
frère, comme il regardoit ses enfans, comme il nous bénissoit!... .
Ah! n' étions -nous pas alors tous trois également satisfaits?"
Als Joseph weg is, om zijn werk te verkoopen, vult Charlotte de
scène maar weer met monologen, van wier teederheid we in verband
met de ontknooping toch, goede nota moeten nemen : „Que je me trouve
heureuse avec lui! Depuis ma tendre enfance it est mon protecteur,
mon ami, mon guide, mon consolateur! Je ne vous envie rien, Riches
du siècle, vos enfans sont toujours en discorde.... Qu'ils ayent de
l' or, j' ai Joseph.... Quand it me dit, ma ch ère soeur, ma pauvre
Charlotte! que le son de sa voix m'interesse. me touche, et les écus
ne parlent point", etc. Namens De Lys komen zijn intendant Félix en
de ploertige, harde huisbaas Du Noir kijken, of hij het vertrek door
Joseph bewoond er nog bij gebruiken kan, maar 't blijkt nog niet goed
genoeg voor de honden. Charlotte trekt de aandacht van Félix. Hij wil
ze op zijn kamer hebben; ze weigert. Du Noir wil broer en zus in den
winter op straat zetten; de huur is niet betaald. En toen Joseph terug
kwam, kon ze nog niet betaald worden. Joseph heeft van zijn geld een
ouden overjas gekocht voor vader en Charlotte gaat dien gauw naar
de gevangenis brengen.
,
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Bij de tweede acte zijn ze in het cabinet de toilette van De Lys,
die slechts leeft voor zijn vermaak en zijn financieele belangen; hij moet
nog ergens een zuster hebben, maar die is indertijd spoorloos verdwenen. Des te beter, nu zijn al de duiten voor hem. Van Felix hoorde
hij van dat aardige meisje boven; hij wil ze hebben, maar Felix voorspelt al, dat dit niet zoo vlot zal gaan. Men zal eerst met Joseph kennis.
aanknoopen.
Félix: J'appréhende, Monsieur, qu'il ne soit de ces pauvres a sentiment,.
qui meurent héroïquement de faim en gardant leur honneur.
De Lys: L'honneur dans ('indigence! (Ii sourit amèrement). J'ai vu.

vu plus d'une fois l'effet d'une bourse de louis; elle abrege.
bien du tems; elle surmonte les obstacles. La morale la
plus farouche se tait a la voix de l'or. C'est le meilleur opium
pour endormir voluptueusement la vertu la plus consommée. Je
commence d'abord par en donner une bonne dose, afin d'étourdir á la fois la tête et le coeur. Rien n'est plus puissant que cette première amorce, et j' ai remarqué que l' esp érance fait

plus dans la suite que la libéralité même.... Tu as dit qu'on
me le fit ve n i r? ... .
Joseph wordt binnengeleid.
De Lys: (penché sur son fauteuil, tourne la tête de son coté d'un air demi-.
hautain, demi-riant; it mange quelques bonbons d'une petiteboite qu'il tient en main et avec laquelle it joue) Oui, mon ami,,
je t'ai demandé; on m'a parlé de toi; tu es bien pauvre, n'est-il.

pas vrai?
Joseph: (avec une simplicité noble) Monsieur, je suis Joseph, un ouvrier
et non pas votre ami; si je l' étois, nous pourrions nous tutoyer,,
c' est pourquoi ne me faites rougir; je ne suis pauvre que-

parce qu'il y trop de riches.
De Lys: Comment donc! Mais tu parles d'un ton...
Joseph: Encore un coup, Monsieur, ou parlez-moi vous-même sur
un autre, ou je me retire. Vous n' étes pas le premier a qui.
je n'ai pu le souffrir. Quand ma fortune en dépendroit, jemarquerois le même courage.C'est un droit insultant et injuste,.
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que vous vous arrogez la plupart sur nous autres infortunés.
Ne peut -on être dans 1'indigence sans être avili? (Il marche
vers la porte).

De Lys weet in te binden, geeft Joseph 50 Louis als bewogen door
zijn armoede. Deze aanvaardt dankbaar te goeder trouw het geld en
haast zich naar de gevangenis om zijn vader vrij te maken. Daarna
komt de verleidingsscène voor Charlotte. Dit tooneel is zeer goed, vol
fijne berekening van de zijde van De Lys, zonder eenige rhetoriek
bij Charlotte. Als ze merkt, dat de deur op slot is,
De Lys: (souriant) Oh! nos portes ne s'ouvrent pas comme cela;
il y a un petit ressort invisible.... Mais craignez-vous de

rester un moment avec moi? J'ai tant de choses a vous dire.
Charlotte: (prenant un ton grave et imposant, dans lequel on entrevoit
cependant un peu de timidité) Non, Monsieur, je ne crams
rien, vous pouvez dire ce que vous me voulez.
De Lys: (lui prenant les mains qu'elle retire) Beaucoup, beaucoup de
bien.... Mais il faut nous asseoir.... Qu'avez-vous a

regarder toujours a la porte?.... Vous dites n'avoir pas
peur..... Ah! La fausse brave! Ces petites mains-là sont
toutes tremblantes.... Asseyez-vous.... Nous parlerons
ensemble. (Il lui présente un fauteuil).
Charlotte: Monsieur nous avons coutume de parler debout.
Als Charlotte dapper haar opinie gezegd heeft over de snoode voorstellen van haar belager:

De Lys: Elle parle comme Pamela.... Mais ce n'est point- là un
language de campagne.... Dites-moi un peu, oû avez-vous

v écu ? .... Vous avez donc vu du monde?
Charlotte: Depuis que nous avons quitté Ie village que je regrette,
nous avons été forcés de demeurer dans plusieurs villes, et
toujours avec d' honn êtes-pens qui nous ont appris à bien

parler et a penser encore mieux. Mon frère et moi aimons
a lire ensemble dans les courts momens de notre loisir: c'est
un plaisir bien doux et qui ne nous coûte rien. Il suspend
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quelquefois nos peines. Parmi les livres que 1'on nous a
prêtés, je me souviens parfaitement de cette histoire de
Pamela, et si vows 1'avez lue, elle devroit vows avoir touché.
Ten slotte weet ze zich op een handige manier intact te bevrijden
en vindt vader terug uit de gevangenis. Als deze echter hoort, wat er
met Charlotte is gebeurd, wil hij weer terug in de boeien. Nu als schuldenaar van De Lys; hij wil zijn vrijheid niet ten koste van den oneer baren verleider van zijn dochter.
Tot zoo ver ging alles goed, maar nu komt de romantiek. Vader Rémi
vertelt aan zijn Charlotte, dat ze zijn dochter niet is, maar zijn nicht.
Joseph in de wolken, want nu kunnen ze trouwen. De Lys, die de zaak
verneemt, heeft motieven om te gelooven, dat Charlotte zijn zuster is,
en maakt zich bezorgd over zijn geld, dat hij zal moeten deelen. Hij
hoopt de familie ergens buiten te installeeren en er zoo goedkoop mogelijk
af te komen, terwijl Le Noir zich voorstelt alle drie wel in de gevangenis
te kunnen werken.
Er is een testament van den ouden De Lys, waarin alle rechten van
Charlotte erkend worden. Rémi treft een goeden, eerlijken notaris. De
vierde acte begint met een alleraardigste teekening van een notariskantoor met den notaris en zijn klerk in actie. Dit kleine tooneeltje
staat geheel buiten het stuk, maar het toont ons, hoe Mercier zorgvuldig
werkte naar de natuur. De Notaris staat het drietal vriendelijk te woord.
Hij zal zorgen voor het huwelijk van Joseph en Charlotte, erkent vol komen de rechten van het meisje. Het testament is echt en duidelijk;
hij had al lang naar Rémie gezocht en is blij de zaak in orde te kunnen
brengen. De Lys en Le Noir doen nog een poging om den notaris om
te koopen. Le Noir wordt de deur uitgejaagd. De notaris handhaaft
recht en gerechtigheid en brengt De Lys aan het verstand, dat hij de
helft van zijn vermogen aan Charlotte heeft af te staan.

De Lys: Mais une moitié dans l'héritage, une moitié, je ne puis,

c'est trop.... c'est trop.
Le Notaire: (avec un courroux noble) Eh bien, Monsieur, suivez votre
indigne Conseil; allez vous rendre méprisable comme lui:
c'est a moi que vous aurez affaire. J'épouse le proces, et
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croyez qu'il ne trainera pas en longueur comme vous
l'espérez. J'irai moi-même ; je préviendrai les Juges de vos
intentions iniques; ils ne laisseront pas languir 1'honnéteté
dans 1'indigence : elle ne soupirera pas longtemps après la
justice qui lui est due. Est-il possible que l'or soit ainsi
votre tyran, étouffe en vous tout sentiment de vertu, et
même d' équité. Si ce père reparoissoit accusant votre avare
insensibilité, vous reprochant de trahir ses volontés dernieres,
méconnoitriez-vous sa voix?.... Eh bien, tremblez; elle
va vous confondre: elle va sortir du fond de son tombeau
pour vous accuser et vous faire rougir. Oui, c'est son sang
qui va paroitre et déposer contre vous (Il court au cabinet
et ouvre la porte) Approchez, vénérable Vieillard et vous,
fille vertueuse, approchez.
Als de familie gehoord heeft, hoe alles geregeld is, als De Lys nog aan
de deur staat te pruilen :
Le Notaire: Non, vous ne garderez pas cette á ,me avide et méprisable.
Vous en prendez une autre. A travers vos combats j'ai
démêlé votre caractère.... Si vous eussiez passé la porte,
je ne voudrois plus vous regarder; mais vous ne vous
dégraderez pas a ce point et vous serez ému.... Livrezvous avec moi aux doux plaisir d'embrasser ce Vieillard
dont les vertus ne peuvent que vous honorer. Cedez a
son digne fils que vous aimerez, a cette soeur dont le coeur
tendre appelle votre coeur.
Dat gaat nog zoo een tijdje door in dien pathetischen toon en dan eindelijk:
De Lys: (pendant ce temps a les deux mains sur son visage. Il est dans
l'attitude d'un homme chez qui'il se fait une révolution forceé
et prompte. Il ouvre les bras; et cachant tout d'un coup sa
tête dans le sein du Vieillard, it crie d'une voix étouffée) Oui,
j'ai un coeur, j'ai un coeur.... je le sens.... Mon oncle,
je crois revoir en vous mon père. Je cède à vos vertus, tout

me frappe malgré moi.
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En dan zijn we er. Men ziet, dat Mercier niet weet vol te houden.
Het drama, dat hij in scherpe tegenstelling tusschen arm en rijk op zet,
verloopt in een toevalligheidje, een sentimenteele geschiedenis, waardoor het geheel de volle levenswaarheid mist en de schrijver zijn doel
niet bereikt. Hij predikt hier geen sociale rechtvaardigheid, zooals hij
beweert te willen. Hij zelf sust de onrust over het sociale onrecht, dat
hij zoo krachtig teekent, in slaap. Hij doet het voorkomen, dat er niets
onherstelbaars gebeurt, als zooals hier door een gelukkig toeval alles
op zijn pootjes terecht komt. In plaats van een algemeen geneesmiddel
tegen de kwaal te demonstreeren, laat hij zien, dat er wel eens in een
enkel apart geval omstandigheden te fantaseeren zijn, waardoor de
schaal in evenwicht gebracht wordt. Het publiek gaat bevredigd en
zoetelijk aangedaan naar huis.

In La Brouette du Vinaigrier (1775) bracht Mercier weer een ander
sociaal sujet op de planken: men lette bij het huwelijk niet op stand of
conventie, maar op de neiging van het hart, Dat de vader naar standsbelang en eigen smaak over zijn dochter beschikt, moet uit zijn. In zijn
Préface zegt hij: „Tout ce qui mêle les différents états de la société
et tend a rompre l'excessive inégalité des conditions, source de tous
nos maux, est bon, politiquement parlant. La méme loi qui défend
aux frères de s'allier a leurs soeurs devrait peut-être interdire aux
riches de s'allier aux riches.... Qu'il est beau, même en spéculation,
de voir certaines familles descendre d'une hauteur démesurée, tandisque d'autres monteraient.... Quel est l'homme qui trouvera le secret
du meilleur système économique? Ce sera peut-être celui qui saura le
mieux hacher les grandes et nombreuses fortunes, les diviser, les
subdiviser: it aura trouvé le remède le plus puissant a 1'hydropisie
qui étouffe les uns, tandis que l' étisie mine les autres."
Delomer is een rijk en aanzienlijk koopman, vader van een eenige
dochter. Hij heeft een bediende, die zijn volle vertrouwen geniet, zoon
van Dominique, een eenvoudigen azijnkoopman, die met zijn karretje
langs de huizen rijdt. Deze heeft zijn jongen een flinke practische
opleiding voor den handel gegeven. Hoor zijn systeem: Voici la troisième
année qui court, depuis que je 1'ai fait revenir de l'étranger, oû je l'ai
fait voyager de bonne heure. N'ai -je pas pris là le mieilleur parti?

LA BROUETTE DU VINAIGRIER.

311

J'avais un parent, pr éfet de college qu'on disait savant et a qui je ne
trouvais pas, moi, le sens commun; it me disait toujours d'un ton rogue:
,,Sans le latin, votre fils ne parviendra a rien" .... Tudieu! mon
cousin, lui répondis -je, vous avez beau dire, on ne parle plus de latin
dans aucune maison du royaume. Si mon fils avait besoin d'une autre
langue que la sienne, eest en anglais, c'est en allemand qu'il lui serait
utile et agréable de savoir s'expliquer; it trouverait des gens pour lui
répondre .... et je vous l'envoyai sur -le-champ, dans ces pays-là,

dès l'áge de douze ans. I1 demeura chez des braves gens qui le formèrent
au commerce et qui de plus tirent de mon vinaigre."
Ik laat de waarde van de klassieke opvoeding hier maar in het midden,
de toch tamelijk oppervlakkige doordraver Mercier is vermoedelijk
allerminst de man geweest om ze te kunnen beoordeelen, maar het is wel
merkwaardig, dat we in 1775 al de redeneeringen hooren, die tot ïn
onzen tijd opgeld doen. En tot op zekere hoogte heeft hij zeer stellig
gelijk; voor zoo'n handelsbediende was wat wereldkennis en levenservaring en wat vaardigheid in een paar moderne talen stellig van nut.
De jonge Dominique dol verliefd op de dochter van Delomer en deze
dito op hem; maar de jongen voelt te zeer zijn nederigheid van stand
en het meisje schikt zich gewillig naar den wil van haar vader, die een
partij uit zijn stand heeft uitgezocht. Daar komt plotseling een financieele catastrophe over Delomer; hij is straatarm en de aanstaande
schoonzoon van stand maakt, dat hij uit de voeten komt. Dominique,
die de liefde van zijn eigen zoon voor Mlle Delomer kent, gaat nu
dezen aanbieden aan haar vader. Zie hier het aanzoek in nuchtere
-

termen, zonder pathetische frasen.
Dom.: Qui, monsieur, c'est moi qui viens vous offrir un parti pour

mademoiselle, m'entendez-vous? Cette chère enfant est si
aimable, si bonne!
Del.: Vous, père Dominique, voilà qui est neuf. Qui peut, s' it vous
plait, vous avoir chargé?
Dom.: Je parle au nom d'un jeune homme dont la famille et les moeurs
vous sont bien connues.... Oh! pour ce jeune homme là, it
aime la demoiselle, it l'aime sincèrement.... Je parle ici pour
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lui, it la prendrait pauvre comme riche, j'en réponds ; eh bien!
n'est -ce pas là de la tendresse?
Del.: Achevez, dites, quel est ce jeune homme?

Dom.: C'est mon fils.
Del.: Votre fils?
Dom.: Oui, monsieur, mon fils.
Del.: Certes, je ne m'y attendais pas.... Comment, lui a qui je m'ouvre

tout entier, it aurait pu former de secrètes prétentions. Il vous
aurait chargé?
Dom.: Il ne m'a chargé de rien. C'est moi qui veut cela. Avez-vous
pris garde comme it s'est enfui, quand it a vu que je voulais
vous parler? Loin d'avoir nourri le moindre espoir, it sèche
secrètement de chagrin, tantót demandant à voyager et tantót
ne le voulant plus. I1 est nuit et jour dans l' étaL le plus tourmentant ; et moi, je n'ai appris qu'aujourd'hui le supplice de
ce pauvre garcon, car vous m'auriez vu plus tot
Del.: Vous me surprenez étonnamment, je n'aurais jamais soupconné.
Dom.: Je me suis dit: puisqu'il l'aime si fort, it ne peut que la rendre
heureuse et être heureux lui -même. Vous connaissez son coeur,
son esprit, ces talents, it suit le même état que le vótre, it est
estimable, vous l'estimez, pourquoi n'aurait-il pas la préférence ?
Del.: Bon père Dominique, y pensez-vous? Je vous pardonne, vous
êtes père, mais ...
Dom.: Monsieur, it n'y a pas la moindre tache dans notre famille,
nous allons tous la tête levée. Vous auriez tort de vous scandaliser
de ma demande; allez, sous cet habit grossier, je sais ce que
c'est que le monde; it est des préjugés que 1'on sacrifie sans
peine, pour peu que 1'on raisonne. J'ai vu les grands, j'ai vu les
petits; ma foi, tout bien considéré, tout est de niveau. Ce qui
en fait la différence ne vaut pas la peine d'être compté ; mon
fils a du savoir, de la figure, de 1'honnêteté, des moeurs, de
l'amour pour 1'ordre et le travail, et qui sait jusqu'ou ce garçonlà doft monter? C'est un grain de moutarde qui peu lever
bien haut.

LA BROUETTE DU VINAIGRIER.

313

Del.: Vous avez raison, et je ne songeais pas qu' à commencer de ce
jour, je ne dois pas trouver un si grand intervalle entre lui et
moi: Ah! quel jour!

De verarmde koopman heeft in den grond geen bezwaar tegen het
huwelijk; hij is alleen maar bang, dat zijn dochter, eenmaal met Dominique getrouwd, te bar de ellende der armoede ondervinden zal. Om
de zaak zuiver te houden heeft de vinaigrier echter nog niet verteld,
dat hij met zijn eenvoudigen handel en in zijn spaarzaam, onberispelijk
leven een aardigen stuiver, bijna honderd duizend louis heeft overgelegd.
Nu dat er bij komt, vallen natuurlijk alle bezwaren weg en de jongelui
gaan een schoone toekomst tegemoet.
Voor onzen tijd vinden we natuurlijk deze revolutionnaire actie bij
Mercier al weer bijzonder tam; wij voelen niet meer, dat een Delomer
vooroordeelen te overwinnen had. Onze Mercier heeft een hoop revolutionnaire drukte, maar hij is te weinig denker om werkelijk wegen
te vinden, waarlangs hij stellig tot rationeeler sociale toestanden geraken
kan. Wat geeft het of de rijke Delomer arm wordt en zijn dochter
wordt rijk door een huwelijk. De algemeene armoede en ellende rond
dit nieuwe rijke koppeltje blijft toch precies dezelfde. Wat had hij niet
een nieuwe ideeën kunnen geven door van de slappe, duldzame dochter
een meisje te maken, dat voor haar liefde opkwam en den opgedrongen
minnaar dapper van de hand wees; door de jongelui van de grond op door
eigen kracht zich een behoorlijk bestaan te laten verwerven. Hij had
van dien Dominique maar geen potter moeten maken, dan had hij ten
minste iets bereikt. Zeer te recht vroeg men in Mercier's eigen tijd al:
„Quelle moralité peut -on tirer de ce qu'un négociant ruiné, qui voit
un pretendu gendre uniquement guidé par l'intérêt, refuser la main
d'une fille qu'il prétendait adorer, consente a marier cette même fille
au fils d'un vinaigrier. surtout quand ce jeune homme a des talents et
qu'il est l'amant préféré." 1 ) De eenige revolutionnaire kracht voor
1775 moet hierin zitten, dat dit azijnwagentje triumfantelijk werd binnen
gereden in de salons van een man van aanzien, dat de standsverhoudingen
werden verbroken; zoo komt het stuk op het terrein van De Beau1) Béclard, Sébastien Mercier, p. 245.
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marchais' Figaro, maar ondanks eenige aardige tooneelen, mist het toch
diens geestige, levendige kracht. Mercier was altijd te serieus.
Mercier schreef ook historische drama's, o.a. Jean Hennuyer (1772),
dat den Bartholomeusnacht geeft in Lisieux; heel in de verte nadert hij
hier Lessings Nathan in den verdraagzamen bisschop Jean Hennuyer,
die zich te Lisieux moedig verzet tegen de bevelen, die hij van hooger
hand kreeg, om al de Calvinisten in zijn diocees uit te roeien bij de
feesten voor het huwelijk van den lateren Henri IV met Marguerite
de Valois. Litterair zeer goed is hier de teekening van een welvarende
Protestanten - familie. 1 ) In zijn Préface geeft hij aldus zijn bedoeling
aan : „On me dira : „A quoi bon représenter les hommes de la SaintBarthélomy? Nous ne sommes plus dans un siècle oû l'on égorge.
Ce siècle barbare est écoulé en ne reviendra plus." J'aime a le croire,
je l'espère même. Il parait que Pon ne s'assassine plus au nom de Dieu. .
Mais 1'oserai -je dire? Nous n'en avons pas moins besoin de remettre
sous nos yeux les tableaux de l'esprit de persécution. Toujours dominant,
il saisit tous les prétextes, il revêt toutes les formes il ne fait guére
que changer de nom, mais ses fureurs sont a peu près les memes... .
Qu'importe au malheureux sous quel titre on le persecute?.... Si
j'arrachais quelque traits a 1'intolérance religieuse, civile et litteraire
qui se soutiennent et se pretent un appui mutuel, je m'applaudirais, en
ne faisant que passer sur cette terre, d'y avoir fait le métier d'homme
et d'écrivain." Het gaat met dit stuk als met zijn andere. Na de ontroering
van de eerste bedrijven verloopt het in lange betoogen over de grenzen
der macht van den vorst, over de plichten van de dienaren des Heeren;
er wordt te veel gepraat over verdraagzaamheid en zoo mist ook dit
stuk aan het eind zijn dramatisch effect. Het is min of meer verwant
van de politiek religieuse Fransche litteratuur van twee eeuwen vroeger,
aan een La Boétie, Hotman en Languet, die bij ons tot de afzwering
van Filips voerden. De opvoering van het stuk werd in Frankrijk dan
ook streng verboden.
Werk van Mercier werd in Engeland vertaald 2 ), ook vrij druk bij
1) Zie Béclard, Sébastien Mercier, p. 301.
2)

Nicoll, The late eighteenth century drama, p. 120.
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ons 1 ). Op zijn invloed in Duitschiand komen wij terug als we aan
den Sturm and Drang toe zijn.
Een zuiver uit litteratuur-historisch oogpunt belangrijke figuur moet
hier nog ter sprake komen, Francois Thomas de Baculard d'Arnaud
(1718-1805). Met het burgerlijk drama heeft hij eigenlijk zoo goed
als geen connectie. Het sentimenteele is het eenige bindend element,
maar dat is dan ook heel sterk.
In sommige opzichten staat hij lijnrecht tegenover Mercier. Hij
blijft de oude classicistische tragedie waardeeren; hij houdt zich in
hoofdzaak aan de eenheden en aan den versvorm; hij wil niet mengen
den lach en de traan; hij is somber als het graf. Het dichtst komt hij nog
misschien bij La Chaussee; het larmoyante bereikt bij hem den hoogsten
graad. Hij stelt zich ten doel „de conduire par la mélancolie et par

l'atendrissement au développement de la sensibilité, la source des
vertus et des bonnes moeurs." Door schrik en medelijden wil hij de
harten bewerken. Zoo komt dus ook bij hem het moreele streven van
het burgerlijk drama voor den dag. 2
Hij is bang voor een samengesteld plot; de complicatie zal afleiden
van het groote doel. Hij wil vooral door het gezicht treffen en de
situatie breeduit schilderen in den dialoog. Zijn personen moeten den
indruk geven van een „vaisseau continuellement battu de la tempête",
en ook hij al weer roept: ,,Nous n' étudions pas assez la Nature!"
Edoch, hij wil geen realiteitj es, hij zoekt naar een „nature ideale, embellie,
perfectionnée." Hij geniet wellustig van het sombere en schrikwekkende;
zijn toeschouwers moeten rillen en beven van ontzetting. In het kort
gezegd, voor hem is het ideale drama: „une action forte, douloureuse,
très simple, aussi simplement peinte, mais avec energie, sans ornements
rapportés ni parti pris d'étonner, qui soit la nature même, sentiments
et passions, et ne touche que par l'exacte et evidente vérité de sa
peinture." 't Is maar de kwestie, wat men als natuur en waarheid ziet.
)

1) Worp, Drama en Tooneel, II, p. 316.
2) Over hem: Bertran de la Villehervé. F. Th. de Baculard d'Arnaud, son théátre
et ses théories dramatiques, Paris, 1920. D. Inklaar, F. Th. Baculard d'Arnaud,
ses imitations en Hollande, et dans d'autres pays, Den Haag, Paris 1925.

316

LE COMTE DE COMMINGE.

Hij zag geen wei met koeien of vroolijk kinderspel; hij zag grafspelonken met hartverscheurende tafereelen.
Over zijn leven slechts een enkel woord. Hij was Parijzenaar van
geboorte en vond in Voltaire een beschermer. In zijn jonge jaren berijmt
hij rare, schuine verhaaltjes, waar Voltaire verrukt over was. Deze
bezorgde hem een pension van 2000 livres aan het hof van Frederik
te Berlijn (1750) en ook deze had met hem op, zoodat Voltaire er
jaloersch van werd en zorgde, dat hij werd weggestuurd. Hij wendt
zich tot Gottsched, die hem conseiller bij den koning van Polen maakt.
In 1752 was hij terug in Parijs als secretaris van een comte de Frise.
Hij zocht het toen weer in den luchtigen toon 1 ) en was blij oude relaties
onder de meisjes terug te vinden en met zijn comte in hooge gezel
te verkeeren. Na diens dood stond hij op straat. Hij was lui-schapen
en liep op schobberdebonk. Van honger ging hij aan het werk. Hij
exploiteerde de sentimentaliteit van zijn tijdgenooten. Hij kende den
roman van Madme de Tencin, Le Comte de Comminge; hij kende
Young's Night thoughts. Daar was wat uit te brouwen en zoo ontstond
in 1764 zijn eerste groote kloosterdrama Le Comte de Comminge ou
les Amans Malheureux, waaraan hij zeer uitvoerige Discours pré liminaires vooraf liet gaan om zijn systeem en theorie uiteen te zetten. 2
Later zijn gevolgd Euphémie ou le triomphe de la religion (1768)
Fayel (1770) Mérival (1774). En dan schreef hij nog een massa kleine
verhalen in denzelfden toon: Zes deelen Epreuves du sentiment
(1 772 1780), twaalf deelen D élassements de 1'homme sensible (17831786) enz. In 1770 is hij getrouwd met de dochter van een schoolmeester
bij welke hij misschien al een kind had.
Om nu op dien Comte de Comminge terug te komen, ziehier wat
hij er zelf van zegt 3 Mes idées, par un hazard heureux, se sont arrêtés
sur le Comte de Comminge; mon á .me aussitot s'est enfoncé dans
estueuse
les tombeaux, dans la profonde solitude, dans l' ombre majestueuse
sais
quoi
d'attendrissant
et
d'auguste".
du Cloitre, ou. règne „je ne
)

) „

1) Zie o.a. Ad. van Bever, Les conteurs libertins du XVIIIe siècle, 1 ère série, Paris
1904, p. 68 vlg.
2) Ik gebruik een vierden druk van 1769. Zie over de romans van Mme de Tencin:
P. M. Masson, Madame de Tencin (1682-1749). Paris, 1910, p. 136 vlg.
3) Préliminaires, p. XIII.
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J'ai crews é, j'ai fouill é dans le sein d'une nouvelle nature. Eh! quelles
richesses n'y ai-je pas découvertes! qu'un Ecrivain de génie auroit
a puiser oû je n' ai fait qu'entrevoir ma faiblesse ! Les personnes sens ées,
cette classe privilégiée d'hommes qui ne sont pas menés a la lesse,
que 1'on me passe ce mot familier, par le préjugé, par l'esprit servile
d'imitation, ont concu par cet essai, que ces trésors transportés sur notre
scène, y produiroient un genre de spectacle neuf et interessant. Quelques
gens du bel air, qui, sans le savoir, sont les esclaves de cette multitude
ignorante qu'ils méprisent, et qui rampent avec ce troupeau, unthinking
people, des Automates importants pourroient d'abord rire: mais que
l'on ait le secret de réveiller leur lethargie par les secousses de la terreur, de leur faire trouver dans leur á .me dégoutée et aride, l'attrait de

la mélancolie, une source de larmes; ils cesseront bientót de s'armer
de leur prétendus bons mots parasites, et céderont sans peine a la
plus d élicieuse des impressions, au plaisir que l' on goute a sentir son
coeur."

Men vergeve mij de lange citaten, maar ik mag den lezer niet onthouden de aanduiding van de mise en scène, waarmee de eerste acte
van den Comte de Comminge begint. Het is de eenige manier om
een indruk te krijgen van dit „nieuwe" genre, dat de opperste uiting
is van al de sentimenteele tendenzen der eeuw. Toch heb ik weinig
vertrouwen niet in den ernst van dit heer. Zijn leven is te zeer in strijd
met al deze somberheden; het kan hoogstens zelfsuggestie zijn geweest,
uitgaande van wat hij om zich heen waarnam in de litteraire en maat schappelijke wereld van zijn tijd, zoo niet wel bewust misbruik maken
van de sentimenten van zijn tijd. In ieder geval hij heeft het handig
gedaan en hij heeft navolgers gehad, die hem zeer au sérieux namen.
De mise en scène dus: ,,La toile se l ève et laisse voir un souterrain
vaste et profond, consacré aux sépultures des Religieux de la Trappe;
deux alles du Cloitre, fort longues et a perte de vue, y viennent aboutir;
on v descend par deux escaliers de pierres grossièrement taillées et
d'une vingtaine de degrés. Il n'est éclairé que d'une lampe. Au fond
s'élève une grande Croix, telle qu'on en voit dans nos cimetières, au
bas de laquelle est adossé un sépulchre peu élevé et formé de pierres
brutes; plusieurs têtes de morts amoncelés lient ce monument avec la

318

LE COMTE DE COMMINGE.

Croix; c'est le tombeau du célèbre Abbé de Rancé, fondateur de la
Trappe. Plus avant, du cote gauche, est une fosse qui parait nouvellement
creusée, sur les bords de laquelle song, une pioche, une Pelle etc. Au
devant de la scène, dans un des cotes a main droite est une autre
fosse. Sur les deux alles de ce souterrain se distinguent de distance
en distance, et à peu de hauteur de la terre, une infinite de petites
Croix, qui désignent les sépultures des Religieux. On appercoit au
haut d'un des escaliers, du cote droit les cordes d'une cloche. Au bas
de la grande Croix, sur les têtes de morts, se lit cette inscription latine :
Cogitavi dies antiquos et annos aeternos in mente habui. Au-dessus de
la même croix est cette autre inscription :
C'est ici que la Mort et que la Vérité
El èvent leur flambeau terrible:
C'est de cette Demeure, au Monde inaccessible
Que l'on passe a 1'Eternité.
Er zijn nog vier opschriften in versvorm, doch die zal ik den lezer
maar schenken; hij kan nu voldoende in de stemming zijn.
Ruzie tusschen de vaders had de gelieven Comminge en Adelaïde
van elkaar gescheiden. Adelaïde was door haar vader een ander echtgenoot opgedrongen. Deze, comte d'Ermansay, werd door Comminge
gewond, toen hij hem aan de voeten van Adelaïde vond. Comminge
wordt gevangen gezet, wordt door een onbekende bevrijd, gaat dan
we zeggen immers terstond: als de vrijers bij onzen Feith een
„rother isolé" zoeken om op te zitten weeklagen. Een „désert affreux"
of een „antre ténébreux" kon ook dienen. Ten slotte trekt hij zich
terug in het klooster van La Trappe, maar roeping voor het kloosterleven heeft hij niet; hij bemint nog steeds zijn Adelaïde. De strijd
tusschen godsdienst en liefde verscheurt zijn gemoed. Bij het begin
der eerste acte vinden we hem murmureerend gelegen bij een graf
op het hiervoor aangegeven terrein en daar vertelt hij ons dat allemaal.
De abbé komt hem opbeuren; hij is immers niet de eenige, die zich
ongelukkig gevoelt. Er komt nog een nieuwe broeder, D' Orsigni, mee
graven. Hij is de broer van de comte d'Ermansay en heeft Comminge
uit de gevangenis gered. Ook hij brandde van liefde voor Adelaïde
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en hij is, in de hoop zijn misdadige vlam te kunnen blusschen ook in
het klooster gegaan. Nog een derde broeder, frère Euthime (en dat
zal Adelaide zelf blijken te zijn) komt mee helpen aan de lugubere
bezigheid.
Ce dernier descend de l'escalier au cote gauche; it semble marcher
avec peine; it appergoit Comminge, l ève les deux mains vers le ciel,
les laisse retomber en les joignant; en met ensuite une contre son coeur,
s'arrête comme accablé de douleur, continue a descendre et fait quelques
pas sur la scène. On ne veut voir le visage de ce Religieux, sa tête
étant ensevelie dans son habillement.
Comminge: l'apercevant:

Le voici, que son aspect me touche!
Devois -je être, o mon Dieu, percé de nouveaux coups?
Euthime traine ses pas vers al fosse destinée a Comminge.
D'Orsigni: Oû va -t-il?
Comminge:
Vers ma fosse.
D'Orsigni
0 Ciel ! que dites -vous ?

C'est....
Comminge en montrant sa fosse.
Oui, voilà le terme oû les malheurs finissent,

Oû des songes trop vains, helas! s' évanouissent ;
C'est là qu'en peu de jours, peut-être en cet instant... .
(La vie est pour Comminge un fardeau si pesant ! )
Je vais ensevelir vingt-six ans de misères.
. Euthime considère la fosse de Comminge avec une attention qui semble
partir du coeur, leve les mains au ciel, les étend vers cette fosse et les
rejoignant ensuite, tourne ses regards vers Comminge.

Ainsi la Loi 1'ordonne a tous nos Solitaires;
D'une main courageuse ils doivent se former
Cet asyle. . .. Avec attendrissement
Oû le coeur ne pourra plus aimer !
Je prépare le mien.... Voici celui d'Euthyme,
Ii montre la fosse d'Euthyme qui est au coté droit; au-devant
du Théatre.
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De cet infortuné
Comminge l'observe toujours, it le vQit prenant la pioche sur les bords de
la fosse.

Quel sentiment l'anime?
Pense-t-il m' épargner ces horribles travaux?
Comminge verneemt van d' Orsigni, dat Adelaïde vrij is. Nu is er
weer hoop; hij zal zijn gelofte breken. Maar dan komt het bericht,
dat ook zij dood is , ,victime du chagrin qui la pers écutait" . Comminge
komt in opstand tegen God, die dat allemaal zoo beroerd geregeld
heeft in de wereld, maar hij spit door, vindt een schedel; hij bekijkt
hem eens en de schedel rolt naar den kant van broeder Euthime, die er
bij was gekomen. Comminge gaat in een hoek het portret van Adelaïde
zitten zoenen :
Tu m'enflammes encore, o femme idolátrée
Broeder Euthime gilt ,,Ah! comte de Comminge!" en snelt weg.
Comminge hem na, maar Euthime keert terug en roept: „Restez, le
ciel 1'ordonne!" Dat zijn de eerste woorden, die we van haar hooren,
aan het eind van de tweede acte; de rest is bij haar stil spel, pantomime,
die een voornaam aandeel van d'Arnaud's program vormde.
In de derde acte wordt Comminge de ware romantische held, , ,1' a mant
ténébreux qui poursuit une destinée inexorable." In den kelder verschijnt Adelaïde hem in den geest in rouwkleeren. Stervend wordt
broeder Euthime naar zijn graf gedragen. Zij bekent, dat ze vrouw,
dat ze Adelaïde is. Comminge herkent haar, wil sterven aan haar voeten.
Als een collega hem over het geloof spreekt gilt hij : „Je n'en ai plus!"
Adelaïde vertelt nu breedvoerig haar miserabel lot. Na den dood van
haar terribelen gemaal, had ze het gerucht van haar eigen dood door
zelfmoord verspreid. Zij had zich verkleed als religieux om bij Comminge
in het klooster te komen en hem vandaar te ontrukken om saampjes
gelukkig te worden. Doch ziet den eigensten dag had Comminge zijn
gelofte afgelegd; er was niets meer te beginnen; zij eerbiedigde de gelofte.
Ze was toen ook maar in het klooster gebleven om onbekend met hem
te weenen en te zuchten. Ze sterft na Comminge op zijn plicht te hebben
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gewezen. En al dien tijd luidt de doodsklok. Comminge werpt zich
in den grafkuil bij Adelaïde. De abbé geeft de aanwezige monniken
bevel hem er weer uit te halen :
Que la pitié l' arrache à ce lieu de terreurs ;
Redoublez votre zèle et vos soins secourables...

De l' humaine faiblesse exemples d éplorables !
Jouet de vains désirs, par son coeur égaré,
Grand Dieu! qu'est -ce que 1'homme aux passions livré?
Men waagde niet dit stuk op te voeren te Parijs onder het ancien
regime. De artisten te Parijs trouwens weigerden. Eerst in Mei 1790
werd het gespeeld in het Theatre de la Nation; tot 1793 is het achttien
maal opgevoerd.
Euphémie doet niet onder voor Comminge. La Comtesse D' Orcé
heeft haar dochter in een klooster gestopt, omdat ze al haar goed aan
haar zoon wou nalaten. Maar Euphémie is razend verliefd op Sinval.
Die liefde kwelt haar in het klooster en bovendien nog de jalousie,
want ma vertelde haar, dat Sinval spoorloos verdwenen is; misschien
is hij wel getrouwd. Maar Sinval bemint inderdaad nog even vurig
zijn Euphémie.
Bij het begin der eerste acte zien we Euphémie wakker worden in
haar cel. Ze slaapt in haar doodkist. Ze bidt en omvat met haar beide
handen een doodskop, hem aldus apostropheerende:

Et toi, qu' avec horreur tout mortel envisage;
Ton silence m instruct.... oui, je vols mon image!
Voilà, voilà les traits, par qui je veux charmer!
C'est moi, que je contemple, o ciel! et j'ose aimer! 1 )
Haar confesseur Théotime eischt van haar de brieven van Sinval, opdat
ze zich geheel aan het geloof kan geven, en ziet, dat het zijn eigen brieven
_zijn; hij zelf is Sinval, ook monnik geworden uit wanhopige liefde:
1) Euphémie, Paris, 2de dr. 1768, p. 5.
PRINSEN, Het Drama.
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Euphémie avec noblesse et chaleur:
Je ne veux point tromper ce Dieu qui nous écoute.
Eh Dien! cruel. .. Mon père, arrachez-moi le coeur.
Elle met la main dans son sein.
Voici ces monuments....

de la plus vive ardeur,
Des lettres chaque jour de mes pleurs arros ées,
Dans mon sein.... dans mon á .me en secret déposées.

Elle tire de son sein un paquet de lettres qu'elle tient à la main

D' un trop fatal amour cher et seul aliment... .
I1 faut donc tout m' oter, tout, combler mon tourment,
Donnant les lettres.

Les voici: c'est envain que je les sacrifie:
Ecrites dans mon coeur.... ah! j'en perdrai la vie.
N'importe. Mon trépas, ciel, va te désarmer!
Lisez, voyez, jugez si je devois aimer...
Pendant ces derniers vers, Théotime jette la vue sur les lettres et tombe
sans connaissance.
Vous ne répondez point.... parlez. .. mon áme émue...
Elle lève son voile.
Mon père....

Dieu! la mort sur son front r épandue..
Dieu, le puniriez-vous de sentir mes malheurs?

a

Elle court lui: Secourons-le.... Dans ce moment, Thèotime a la tete
entièrement hors de son habillement.
Sinval! je ne puis.... je me meurs.
Elle va tomber a son tour évanouie sur sa chaise.
Théotime revenant à lui par degrés, ouvre enfin les yeux, les tourne sur
lui prenant.-Euphémietcorsjavpéitonàsed,
la main qu'il arrose de ses larmes.

Constance m'est rendue! ó ma chère Constance!
Je suis à tes genoux! avec fureur. Que le ciel s'en offense:
Tous mes serments, mes voeux, mes liens sont rompus.
0 ma religion.... je ne la connais plus.
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Sinval wil er direct met zijn Constance vandoor; deze aarzelt een
oogenblik, maar weigert ten slotte volstandig haar kloostergelofte te
breken, wat Sinval ook beweren mocht, tiraden soms, die in 1768
ongemerkt voorbij gingen, maar in den revolutietijd opgeld deden:
Ce Dieu que le mensonge et la crédulité
Font servir de prétexte à leur férocité,
Au gré de leur caprice indulgent ou sévère,
I1 voit du haut des cieux, it voit avec col ère,
Tous ces humains grossiers lui prêter leurs erreurs,
Consacrer de son nom leurs stupides fureurs;
Non, jamais l' Eternel n'a forgé ces entraves
Ce joug sous qui s'abaisse un vil peuple d'esclaves;
Sa bont é, sa grandeur de ces fers sont blesses;
Un volontaire hommage et non des voeux forces
Voilà le seul tribut que la raison lui donne,
Voilà le pur encens qui s'élève a son throne.

Constance-Euphémie is niet te verleiden; zij houdt onwrikbaar
haar gelofte en tenslotte komt ook Sinval tot betere gedachten. Hij
verloochent zijn aardsche liefde. Euphémie gaat dood, Sinval-Théotime beweent haar naar behooren en ma D' Orci is overtuigd, dat zij
van alles de schuld is. 1
Fayel is geen monacaal drama; D'Arnaud heeft hier de stof van
de Chatelaine de Vergy verwerkt: de jaloersche held, die zijn vrouw
van ontrouw verdenkt, laat haar het hart opeten van 'haar minnaar.
D' Arnaud vindt deze actie absoluut niet te horribel voor het tooneel.
De Engelschen doen wel anders! Othello worgt zijn vrouw en blijft
op den rand van haar bed zitten, in het publiek. Toen Gabrielle het
hart van Coucy zag, werd er levendig geapplaudiseerd, verscheidene
dames vielen flauw en andere kregen stuiptrekkingen. Van couleur
locale had D'Arnaud nog niet het minste besef; hij wist, dat hij een
middeleeuwsche stof behandelde, toch is Gabrielle gekleed als een
Marie de Médicis en alles gebeurt in een zaal met Corintische zuilen
)

1) Inklaar, t. a. p. p. 150.
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en een lambriseering Louis XIV; ook de illustrators van het stuk
deden zoo, Marillier, Moreau, Eisen.
D'Arnaud had bewonderaars; zijn parodisten bewijzen, dat hij succes
had; vooral in het monacale drama had hij navolgers; 1) zijn talrijke verhalen leverden stof voor soortelijke drama's 2 ). Al deze verschijnselen zijn
natuurlijk nauw verwant aan de romans van Lewes, Radcliffe-en anderen. 3
En natuurlijk bij de lezing van het voorafgaande is voor Holland
al menigmaal de naam Feith op de lippen gekomen. In zijn romans
en drama's vinden we tal van motieven van D'Arnaud verwerkt. 4 ) Hij
is de man geweest, die hier het sombere, desperate mode-sentimenteele
een tijdje heeft doen aanbidden. Het sentimenteele van Rousseau,
Goethe, Chateaubriand had zijn eigen zeer bijzondere schoonheid en
diepe menschelijkheid. Dat van D'Arnaud was valsch, was tijdelijk
een gif, dat in zeer velen door heel West-Europa werkte. Ook Barbaz
gaf navolgingen en gebruikte motieven van D'Arnaud en er verschenen
verscheidene vertalingen. 5 ) Met Kinker, Daalberg e.a. komt hier reeds
de spot over D'Arnaud en zijn Hollandsche navolgers 6 ).
In Engeland moeten Clara Reeve, Ann Radcliffe e.a. hem gekend
hebben en omgekeerd werkt d' Arnaud onder Engelschen invloed 7 ).
In Zweden werd hij vertaald 8 ). In Duitschland viel hij bijzonder in
den smaak. Reeds onder Gottsched in Dresden was hij zeer gezien;
later groeit er het somber-sentimenteele onder zijn invloed, wel meer
dan onder dien van Werther. Ik herinner hier alleen aan Miller's
roman Sigwart. 9 ) Ook Italië werd er door gepakt. 10
)

)

1) Zie verder over het moncale drama: Edmond Estève. Le Theatre monacal
sous la Révolution, ses précédents et ses suites in den bundel Etudes de littérature
préromantique. Paris 1923. Dat alles is uiterst interessant, maar te weinig van blijvend
litterair belang om er hier verder op in te gaan. Het genre krijgt op den duur natuurlijk een aan het klooster vijandig karakter. Diderot's Religieuse werkt na.
2) E. G. van Bellen, Les origines du mélodrame, Utrecht 1927, p. 90 vlg. Mijn
Het sentimenteele bij Feith, Gids Febr. 1915.
3) Mijn Roman, p. 432 vlg. ; Van Bellen, t. a. p. 99 vlg.
4) Inklaar, t. a. p., p. 203, 235.
5) Inklaar, p. 180 vlg. 285 vlg.
6) Inklaar, p. 356 vlg.
7) Inklaar, p. 362.
8) Inklaar, p. 364.
9) Inklaar, p. 366.
10) Inklaar, p. 286.
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In Italië werkte Giovanni de Gamerra naar het Engelsche en Fransche
burgerlijke drama; hij doet ook aan den sentimenteelen roman, lijkt
op onzen Feith en is dus ook verwant aan.D'Arnaud, dien hij navolgde
in zijn drama I Solitari (1770), den triomf van trouw en standvastigheid, en hij had er succes mee. 1 ) Het tooneel is in een eenzaam Bosch
in den donkeren nacht heel de vier bedrijven door. Al de personen zijn
eender gekleed, als kwakers, dragen een langen baard, zijn geblaseerd
van de wereld en in het bijzonder van de liefde, wier bedriegelijkheid
zij hebben ondervonden. Zij vormen een congregatie, afgescheiden van
de burgerlijke beschaving, die zij verachten. Hoor een van de heeren
Siffredo met name, zijn hart uitstorten: „Qualunque cura o penoso
travaglio è lieve, è dolce, e soave per chi ha l'anima amica di umanità.
Oh come graditi riescono i sudori a un core benefico, allorquando
n' è la meta e la virtuosa ricompensa it pubblico bene! Volesse it cielo, o
Rodolfo, che gli uonimi maneggiati sempre avessero questi instrumenti
in grembo dell'innocenza, della libertà,della natura! I gradi han rovesciato
1'ordine di essa. La zappa cangiatasi in uno scettro, e l'ombra di un
albero in un soglio pomposo, allora fu che l'uomo assiso su quell'altezza
accidentale, coll'allontanarsi dalla semplice mediocrità e dalla modesta
uguaglianza ha perduto di vista i suoi simili. Nella funesta distanza
posta dall'ambizione et dall'interesse tra l'uomo e l'uomo, egli sordo
divenne e insensibile alle voci dell'indigenza e dell'onestà sventurata.
Il potere autorizzó colle violenze e colla forza le usurpazioni, ed ecco
cangiato it mondo in un teatro di ladronecci, di crudelità, d'oppressioni."
Is het niet precies onze Feith? De heer, die dit alles zoo beweert,
heeft een dochter Carolina, bemind door Odoardo, Wien zij haar wederliefde schonk. Doch Odoardo meent ten onrechte door Carolina verstoten te zijn, en hij heeft zijn troost gezocht in de kluizenarij. Daar
komt Carolina hem met levensgevaar zoeken, immers de toegang voor
vrouwen tot het clubje is streng verboden en wordt met gruwelijke
straffen bedreigd krachtens een onverbiddelijke wet. Carolina wordt
gesnapt en opgeborgen in een onderaardsch hol in afwachting van
1) Non v' era giovine, per quanto poco amasse la letteratura, che non ne fosse it
possessore, nè dama che non si campiacesse di recitarne degli squarci o ritornelli sulla
toletta. (Concari, Storia litt. d'Italia, Il settecento, p. 149.).

326 I SOLITARI.
den dood en het lot wil, dat Odoardo haar moet afmaken. Het is te
begrijpen, dat Carolina zich onder die omstandigheden niet bijzonder
op haar gemak gevoelt. Ziehier de ontmoeting van de beide gelieven
in het hol :
Car.:

Oh Dio.... mi raccapriccio .... palpito.... agghiaccio.... che
vedo? egli si muove.... dunque non è per anco estinto? ... .
Quale intima smania.... quai del mio core.... che agitazione !
che terribile angustia! E ancor non moro? (siede assopita sulle
ruine coprendosi con le due mani la faccia).

Odo.: Ove son io? (alzandosi a sedere).
Car.: Qual voce? (rivolgendosi con impeto verso Odoardo e considerandolo
con affano).
ano). Mi deludete forse, occhi miei? Odoardo
templando con trasporto Carolina). Tu? ... .
Odo.: Chi mi chiama? (con
........

come? .... forse? .... Oh cielo! ...
Car.: Ah Milord ! ... .
Odo.: Ah Carolina!.... (Si alzano ambedue, e vibrandosi uno verso
dell' altro nell'atto stesso ricadono sui loro ginocchi; indi tornano
a rialzarsi s'abbracciano e restano immobili sempre abbracciati).
Car.:

Anche un instante di vita ti chiedo, eterno Iddio.
Quanto mi sara cara nelle tue braccia la morte!

Intusschen komt vader Siffredo naar beneden, herkent zijn dochter,
ziet kans haar te bevrijden en hij geeft toestemming tot een huwelijk.
Zoo zijn er meer Italianen, die naar het buitenlandsche nieuwe drama
werken, o.a. Giovanbattista Viassolo (1749-1802); hij staat onder
invloed van Diderot, Mercier en Iffland, maar er is niemand, die een
eigen persoonlijk karakter geeft aan zijn werk, evenmin als in Holland,
en daardoor een plaats in de wereldlitteratuur verwierf. 1
In Spanje vertoonen zich de eerste teekenen van het Fransche classcisme en van de sentimenteele richting tegelijk in eenzelfden auteur.
Don Sancho Garcia, conde di Castilla (1771) is een Fransche classicistische tragedie van Josef Cadalso (1741-1782) en diezelfde Cadalso
schreef naar aanleiding van den dood van zijn maîtresse, de tooneel)

1) Zie: Luigi Tonelli, I1 teatro Italiano, Milano, 1924, p. 337 vlg. Concari, t.
a. p., p. 148 vlg.
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speelster Maria Ibanez, Noches lugubres, die op Young's Night thoughts
teruggaan. In ander werk werd hij geïnspireerd door Montesquieu of

door Goldsmith'), Gaspar Melchior de Jovellanos (1744-1811)
schreef in proza El delincuente honrado (1774) in de manier van Diderot's
Fils, dénature1 2 ). De plot lijkt op die van Le philosophe sans le savoir.
Ramon de la Cruz gaf in 1772 de eerste Hamletvertaling, naar Ducis ;
toen Leandro Fernandez de Moratin met een proza-vertaling naar
den Engelschen tekt kwam (1798), gaf hij een schok aan alle academische
theorieën in Spanje 3 ).
En nu terug naar Lessing. Hoe ontwikkelde zich het burgerlijk drama
in Duitschland naast en na hem? In Lessings Emilia Galotti hoorden
we reeds het geluid van den Sturm and Drang, waarmee een geheel
nieuw element in het Duitsche drama komt. Goethe en Schiller worden
hier de toonaangevers; het moraliseerende en leerende wordt grootendeels verdrongen door het opstandige en revolutionnaire. Dit is een
verschijnsel met zulk een op zich zelf staand karakter, dat ik er een
apart hoofdstuk aan wijden moet. Doch daarnaast gaat in eenigszins
rustiger banen toch wel het burgerlijk Drama voort, het ontplooit
zich tot de zoogenaamde Ruhrstucke bij Kotzebue. Tot hem en Iffland
bepalen we ons hier in het bijzonder. De grenslijn tusschen hun werk
en dat van den Sturm and Drang is soms moeilijk te trekken. Midden
in zijn Sturm and Drang-tijd schreef Goethe een paar stukken, die
misschien het best bij het burgerlijk drama kunnen gerangschikt worden.
Dit gaat aanvankelijk geheel in den geest van Lessing voort en vertoont
nog verwantschap met de Engelsche en Fransche modellen. Soms
dragen de helden Engelsche namen. Ze behooren meestal tot den gegoeden burgerstand en hebben nog al een vaag karakter. De deugd behaalt
minstens zedelijk de overwinning; de ondeugd is naar de opvatting
van de Aufklärung slechts de dwaling van iemand, die zijn eigen best
niet ziet. Zij vindt meestal vergiffenis, of de dwaling wordt erkend.
1) James Fitzmaurice—Kelly, Littérature espagnole, Paris, 1921, P. 394.
2) Dit stuk werd zelfs in Frankrijk en Duitschland opgevoerd (Ticknor, Gesch.
der schonen Literatur in Spanien, Lpzg. 1867, p. 404.
3) Over den invloed van D'Arnaud in het bijzonder in Spanje, die grootendeels
in de 19e eeuw komt: Inklaar, t. a. p., p. 384.
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Gedeeltelijk een tijdgenoot van Lessing was Otto Heinrich von
Gemmingen (1755-1836); in ieder geval het eenige stuk van hem,
dat voor ons van belang is, zijn Deutscher Hausvater (1780) verschijnt
nog tijdens Lessings leven. Hij slaat in dit werk rechtstreeks onder
invloed van Diderot's Père. 1
Der deutscher Hausvater, zóó wordt hij geteekend in de lijst der
dramatis personae: , , Ein biederer, thatiger, deutscher Mann, bekannt
mit der Welt; antiker Grundsätze uber seine Familie, aber doch mehr
ehrlicher Mann als Edelmann. Einfache Kleidung." Zijn zoon Karel
wordt aldus gekarakteriseerd: , , Ehrbegierde, Thátigkeitstrieb, die
Haupteigenschaften seines Geistes. Liebe seine Leidenschaft. Viel
Geradheit in seinem Umgang, in dem überhaupt nicht viel Weltpolitur
liegt, mehr Geprage von Genie. Im Frack." Hij heeft een dochter
Sophie, „mehr Herz als Kopf", naar haar stand ongelukkig getrouwd,
die min of meer een aparte plot in dit stuk heeft om de bezwaren van het
huwelijk als conventie te doen uitkomen. De hoofdhandeling concentreert zich om den zoon. Hij heeft eeuwige liefde en trouw gezworen
aan Lottchen, de lieve, trouwhartige dochter van een schilder, die hier
eigenlijk huisvader No. 2 is. Lottchen moet bevallen; Karl houdt van
haar, maar het standsbegrip verbiedt natuurlijk een huwelijk.
Vader heeft aan het hof een raadsheerlijk ambt voor hem verworven
en nu moet hij maar trouwen naar zijn stand:
)

H.: Nun, da du eine Bedienung bekömmst, wünschte ich, dasz du dir
eine Gattin aussuchtest. Wenn sie von Stande ist, so habe ich
bei keiner nichts zu sagen, denn so eine wichtige Wahl soil gewisz
allein von dir abhangen. Wüsztest du niemand?
K.: (betroffen, unruhig and wie nur halb entschlossen). Doch, mein Vater;
ich denke die grafin Amaldi eine Partie, wider die doch einmal
kein Mensch in der Welt wird etwas einzuwenden wissen. Adel,
1) Cäsar Flaischlen, Otto Heinrich von Gemmingen, Stuttgart, 1890; Eloesser,
Das burgerliche Drama, p. 138 vgl. J. M. Rameckers, Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und- Drang-Periode, Rotterdam, 1927, p. 211 vlg. De tekst van
den Hausvater vindt men in Das Drama der klassischen Periode (Deutsche nationalLitteratur, Band 139).
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Reichtum, Protektion, alles, was je Konventionen zur Bedürfnis
gemacht haben.
H.: Natürlich kann ich da als gewöhnlicher Vater nichts dawider
haben; aber als Freund die einzige Bemerkung: ob den stolzen
Karl die stolze Amaldi glücklich machen kunne? Liebst du die
Gräfin Amaldi?
K.: Ich schätze sie.
H.: Und liebst sie nicht?
K.: Man liebt nur einmal!
H.: Und dieses einmal? doch der Freund musz so wenig als der Vater
überlästig sein. (eine kleine Pause) Karl, welchen Menschen hat
in seiner Jugend die Liebe nicht zu Thorheiten verfi hrt ! Also,
hast du vielleicht auch welche gut zu machen? Vertraue es mir an.
Ich merke, du wirst bei dieser Unterhaltung immer unruhiger ;
vergist den Vater and denke in mir nur ganz den Freund. Sitzt
vielleicht noch hie and da ein Mädchen, das deines Unterhalts
bedarf Du wendest dich weg? Willst mir nichts sagen?
ist dein Vater nicht werf, dein Freund zu sein?
K.: Doch, mein Vater. Nun ja, ich babe ein Mädchen geliebt, eines
Malers Tochter, damit ich alles in einem sage, ein Engel unter
ihrem Geschlecht. Ich Liebe sie noch
H.: Das hitte ich ohne diesen Zusatz aus der Beschreibung vermutet.
K.: Aber, liebster Vater, ich will sie ja lassen, will sie meiden, mich
standesmászig verheiraten, alles dem Herzen zum Trotz, thun, was
sogenannte kalte Vernunft haben will.
H.: Nenn es immer gute, gesunde Vernunft; denn, was sollte eigentlich
aus all der Liebe herauskommen, als eines ehrlichen, rechtschaffenen
Burgers Tochter verführen, um sie Binst über kurz oder lang sitzen
zu lassen. Denn Heiraten dieser Art, so wenig ich mich auch an
Konventionen feszle, sind doch immer schädlich.
K.: Ich will ja alles, liebster Vater, will sie ja verlassen, will mich durch
eine Heirat gepen alles sicher stellen, will sie, um meiner gewist
zu sein, nimmer sehen.
H.: Nicht doch, mein Sohn. Du liebst das Mädchen, nicht wahr?"
K.: Wie ich sonst keine liebte, keine mehr lieben werde.
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H.: Nun wohl, zeig, was wahre Liebe vermag; Aufopferung seiner selbst.
Willst du dich dabei mir uberlassen?
K.: Gern, sehr gern.
H.: So folge meinem Rat; gehe hin in das Haus des Madchens ; weich
nicht von ihr wie ein Meineidiger, sondern zeig dich ihr als Mann;
zeig ihr die Wohlthat, die du ihr erweisest, indem du sie nicht
deiner Leidenschaft aufopferst, and wenn der Vater ein vernünftiger
Mann ist, so zieh ihn selbst zu Hilfe.
K.: Der Vater, der beste, biederste Mann.
H.: Desto besser, du wirst ihm als ein rechtschaffner Mann behandeln;
er musz dich dafür erkennen, dir Dank wissen and dir helfen,
die Thränen des schwächeren Weibes zu trocknen; ich will ihren
ki nftigen Unterhalt, ihre Aussteuerung selbst besorgen. Geh,
mein Sohn, folge meinem Rat unverzuglich : Entschlusse dieser
Art mussen ohne Aufschub unternommen werden, wenn sie zur
Wirklichkeit gelangen sollen.
K.: Gut, mein Vater, ich will's; will's versuchen, ob ein warmes Herz
die Vorschlage des káltern Verstandes auszuführen vermag.
Men voelt direct de verwantschap met Le Père de famille. De dialoog
is hier natuurlijker en eenvoudiger; de Vader is eerlijk en oprecht in
zijn bedoeling; hij leeft zonder argwaan van misdadigheid in de natuurlijke ideëen van zijn tijd en zijn stand, en weet niet van de eeuwige trouw
en de zwangerschap.
De schilder weet niets van de verhouding en den toestand van zijn
Lottchen. Karl komt om naar opdracht van zijn vader de zaken te
regelen, deelt even Lottchen mee, dat hij Amaldi moet trouwen. Als
de schilder binnenkomt, begint hij onbezorgd tot Karl over zijn kunst te
babbelen, toont zijn werk, en Lottchen zit er in diepe verslagenheid bij.
K.: Schon recht schon das Gemalde giebt Schwermut.
M.: Auch soil es. Es ist aus unsers trefflichen Goethen's ,,Stella":
Wissen Sie, wie sie der Madame Sommer ihre Spaziergange
am Grabe ihres Kindes erzählt. Sehen Sie hier die Thränenweiden,
die auf des Kindes Grab herunter sinken, hier des kleinen Grabes
Urne ; im Ganzen des Mondes Dammerung ; merken Sie in der
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Nacht die Sterne, wie sie auf den traurigen Platz herab blinken.
Und da die arme, liebekranke, verlassene Stella, stehend am
Grab ihres Kindes; es ist der Augenblick, wo nach freundlichen,
hoffnungahndenden Tráumen es sie auf einmal ergreift, dasz sie
allein ist, vergebens ihre Arme ausstreckt and im Drang and der
Fülle der Liebe den Mond herunter ziehen zu wollen scheint.
K.: Herrlich! schon ! herrlich!
M.: Ist mir selber lieb doppelt lieb, weil es mein Mádchen so gern
hat; ich will's ihr auch schenken, bekömmt sie einmal, wie ich
hoffe, einen Mann, der so was fühlen kann; da soll sie es ihm zum
Brautgeschenk geben.
K.: Treffliches Geschenk gli cklich der M.: Nun es freut mich recht, wenn es Ihnen gefá llt ; j etzt was anders.
Horen Sie, Graf; Die Künstler des Altertums wuszten so stark
auf ihre Nation zu wirken: ich denke, wir könnten das auch,
steilten wir Gegenst nde vor, die jedem besonders angingen. Es
ist zum Beispiel ein abscheuliches Ding, ein Kindermord! ich,
nach meinem Gefühl, kenne nichts Schrecklicheres in der Natur.
K.: (ist wáhrenddem in der ersten Bewegung vom Stuhl aufgesprungen)
M.: Was ist?
K.: (indem er sich wieder setzt um sich zu verstellen) Ach! gewisz, der

Gedanke, dasz die Mutter ihr anderes Selbst, ihr mit Schmerzen
getragenes, mit gröszeren Schmerzen erzeugtes, einiges Kind selbst
wurgen M.: Und das unsere Gesetze daran Schuld sind, das ist schrecklich;
denn sehen Sie, ware nicht Schande, Bestrafung, Verachtung das
Los so einer Unglücklichen, wax' all das nicht, vereinigten sich
nicht alle diese Gedanken, sturmten sie nicht auf die geschwachte
Nerven einer Gebärerin, verrückten sie nicht ihr Gehirn, welche
Mutter würde ihr Kind toten? Ha, Graf! ich móchte kein Fürst
sein, der mit diesen Gesetzen das Totesurteil einer Kindesmórderin
unterschrieben, kein Diener sein, der dazu geraten hitte Ich sehe
sie in der Zukunft, wie das Blut aller der Unglucklichen, wie's
gepen unsre Gesetze um Rache schreit, and wire ich Fürst, ich
würde mir denken, dasz bei dem Austritt aus diesem Leben all die
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bekannten and unbekannten Mörderinnen and Ermordete mir
verzweiflungsvoll entgegen kamen.
K.: Horen Sie auf mit Ihrem Bilde, sehn Sie, wie Sie Ihre Tochter
beunruhigen.
M.: Wohl ihr, dasz sie gegen solche Sachen empfindsam ist, wohl
ihr, dasz sie's fühlt: kein glattzungiger Bube wird sie verführen,
niemand dann wird diese Einzige von meinem Herzen reiszen (der
Graf ist betáubt). Nun, um zur Sache zu kommen, ich dächte, es
würde Vorteile haben, wenn unsre Kunst solche Gegenstânde
darstellte. Sehen Sie, Graf, ich hab' hier die Skizzen gemacht;
hier ist das unglückliche Mädchen, wie sie ihr einziges Kind wurgt,
merken Sie da oben in den Strich da die Verzweiflung, die Raserei
der Mutter, fühlen Sie dasz, Graf?
K.:. Ja, unaussprechlich.
M.: Und nun diese zweite Zeichnung, da liegt sie nun, die Mutter,
das ganze Bild des Unglücks, das tote Kind an ihre Brust gedrückt,
das sie scheint nicht von sich lassen zu wollen, hier die Wache,
die sie vor Gericht führen will, and dort verzweiflungsvoll der arme,
alte Vater, der seine liebe, seine einzige. (Hier faut Lottchen in
Ohnmacht, der Maler and Karl springen schreckenvoll auf, ruf en
beide) Ach,

Lottchen, Lottchen!

De beide hier geciteerde scènes staan krachtig en aanschouwelijk
tegenover elkaar. Daar valt Diderot tegen weg. Maar van Diderot gaat
de stoot uit; laten we dat niet vergeten.
Karl's vader gaat den Maler zelf bezoeken, treedt hem vriendelijk
tegemoet, nocdigt hem aan zijn tafel. De Maler weigert: „Sehn Sie,
wenn Herrn Ihres Standes einen Künstler einladen, so geschieht's
gemeinlich um Parade damit zu machen; and dann könnt ihr euch
nie zu uns herunterlassen, macht es uns immer fühlen, wieviel Gnade
ihr uns angethan habt. Das ist nicht aus Stolz, dasz ich das sage, wahrlich
nicht, sondern aus Selbstgefühl. Will übrigens nicht sagen, Herr Graf,
dasz Sie auch so sind, glaube auch fast das Gegenteil: aber die übrige
in Ihrem Hause bis auf den Bedienten, der den Teller reicht!"
De Hausvater komt eigenlijk om den Maler voor te bereiden op wat
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hem en zijn dochter dreigt; maar de Maler verliest het vaste vertrouwen in zijn huiselijk geluk niet; alle toespelingen glijden langs hem
af en hij blijft gezellig keuvelen in het zalige bezit van zijn dochter en
zijn geluk. Die Von Gemmingen is thans vrij wel vergeten, maar daar
gaat niets van af, zulke scènes heeft hij zeer zuiver en gevoelig geteekend.
Ik moet vele interessante details hier buiten bespreking laten 1
de Hausvater gaat onder al wat hij ervaart, steeds beter inzien, wat hem
te doen staat. De tyrannie, waaronder zijn dochter Sophie zucht, werkt
daarbij mee; die is nu naar haar stand getrouwd, zonder liefde. Het
slot is de groote afrekening tusschen den vader, die het leven kent en
begrijpt, en den zoon, die steeds bereid blijft zijn liefde op te offeren.
Hij is een futlooze slappeling; hij is de groote fout in het stuk. Niet
omdat zoo'n type niet ergens op zijn plaats kan zijn, maar omdat Von
Gemmingen hem tevens teekent als van hooge liefde voor Lottchen
vervuld en onverschillig voor Amaldi. Die zoogenaamde hooge liefde
drijft hem niet tot het minste verzet.
De vader komt tot klaarheid, als hij weet, dat zijn zoon Lottchen
trouw heeft gezworen en dat ze zwanger is. Hij schildert hem het
onheil, dat hij in dit eenvoudig, gelukkig gezin heeft aangericht en eischt,
dat hij Lottchen zal trouwen.
) :

H.: Ehe ich noch alles wuszte, ehe ich deine Verbindungen, deine
Schwüre wuszte, sah ich die Sache fur eine zu ersetzende Unbesonnenheit an; da sagte dir, gehe hin, entsage ihr. Aber itzt, da ich
alles weisz, sage ich, obschon mit beklemmtem Herzen, gehe hin,
nimm sie zum Weibe: dein Stand hebt die Verbindlichkeiten des
ehrlichen Mannes nicht auf.
K.: Was sagt ihr Vater dazu?
H.: Der ehrliche Mann, er stráubte sich dagegen sehr and mehr als
ich; wohl kennend das gewöhnliche Ende solcher Verbindungen.
Aber, was vermochte er sonst zu thun, als einzuwilligen.
K.: Also auch er? 0, wo solch eine Liebe zum Grunde liegt, da kann
nichts ihr Grenzen setzen."
1) Er is b.v. een heel teekenend tooneel waarin des Hausvaters menschelijkheid
blijkt tegenover zijn pachters en hoorigen.

334

GROSSMANN, BABO, BRAWE, WEISZE.

Hoor hem hier fraseeren, den slappeling; hij had de grenzen, die aan
zijn liefde gesteld werden door zijn vader, dan toch maar met gemoedelijke gelatenheid aanvaard. Zijn vader schijnt hem wel te doorzien
en laat er een veelbeteekenend , , Wollen's wünschen" op volgen. Dat
is ook zoo goed gezien van Von Gemmingen, dat hij zijn Hausvater
niet laat overslaan tot enthousiaste, pathetische verheerlijking van het
besluit, waartoe hij ondanks zijn vooroordeelen als eerlijk man komen
moet.
Het stuk heeft zijn zwakke punten, maar er is veel voortreffelijks.
Men kijkt, ook in Duitschland geloof ik niet meer naar Von Gemmingen
om; doch hij verdient beter. En weer voel ik hier sterk, wat zich hier
zoo dikwijls bij de besprekingen van zulk tweederangswerk opdrong:
hoe zouden wij ons mogen gelukkig prijzen, als we in heel onze 18e
eeuw en in de 1 9e eeuw tot Heyermans toe op een enkel stuk van deze
kracht wijzen konden. Der deutsche Hausvater overtreft zeer stellig
Diderot's Père; het is sterker en inniger van compositie; tegenover de
onzuivere sentimentaliteit staat hier een krachtige mannelijkheid en
een gezond realisme. Een voornaam punt, waarin Von Gemmingen
Diderot overtreft, is ook dit, dat hij standsverschil tot het einde toe
bewaart, terwijl Diderot zijn Sophie aan het slot in de gauwigheid op
eens laat veranderen in eene in stand gelijke met haar aanstaanden
heer gemaal. 1
Het stuk had in zijn tijd succes in Duitschland en werd ook in het
Fransch en Engelsch vertaald. 2
Zoo zijn er nog meer tijdgenooten van Lessing, die zeer toonbaar
werk op het gebied van het burgerlijk drama hebben voortgebracht,
maar ik kan ze in dit boek niet in details bespreken; ze blijven onder
de groote modellen. Daar is de handige tooneeldirecteur Grossmann
(1746-1796) met Nicht mehr als sechs Schüsseln; Babo met Bürgerglück
)

)

Brawe en Christian Felix Weisze.
Zoo werkt de Aufklärung voort in de teekening van het familie1) Zie een volledige vergelijking met Diderot's werk in het uitstekende boekje
over Von Gemmingen van Flaischlen, p. 110 vlg.
2) Zie L. F. Thompson, Kotzebue, Paris, p. 85. Niet vermeld bij Stockley, Ger
-manLiteruskowEnglad.
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leven tot verheffing van de Duitsche burgerij en het aankweeken van
het nationaal besef. Ook buiten het tooneel; het schoonste misschien
wat in de teekening van het Duitsche familieleven is voortgebracht geen drama is Goethe's Hermann and Dorothea.
Ook Friedrich Ludwig Schroder (1744-1816), de bekwame tooneelspeler en tooneelleider, zocht dit wel. Door de keuze van de stukken,
die hij opvoeren liet, was hij een internationaal mensch; in deze kwaliteit
heeft hij Duitschland veel geleerd, vooral met zijn Shakespeare-opvoeringen. Maar juist al die buitenlandsche invloeden zijn misschien
oorzaak geweest, dat, waar hij zelf het Duitsche familieleven wilde
teekenen, hij allerlei romantische en onreëele elementen invlocht, die
zijn teekening schade deden en onwaarschijnlijk maakten.')
Dramaturgen, die na Lessing voor het Duitsche tooneel en daar
buiten vrij wat meer te beteekenen gehad hebben, zijn Iffland en
Kotzebue. Maar voor ik tot hen overga, moet ik nog wijzen op een paar
stukken van Goethe, die nog tijdens Lessings leven zijn geconcipieerd
en in zijn toon geschreven zijn. Clavigo (1774) heeft geheel de allures
van het burgerlijk drama. Goethe schreef het, toen hij zelf reeds met
zijn Götz den toon van den Sturm and Drang had aangegeven, en daarbij
sluit zich geheel aan Egmont (1775-1782), dat wel schijnbaar meer
een historische tragedie is, maar inderdaad toch wel een burgerlijk
drama, waarschijnlijk meer nog eigen karakterteekening. Het stuk staat
echter geheel buiten den Sturm and Drang.
Men weet, dat Clavigo ontleend is aan de levendige schildering van
het geval -Clavigo in een van de Memoires van De Beaumarchais. De
Beaumarchais had twee zusters in Madrid, de eene was getrouwd met
een architekt, de andere verloofd met Clavigo, een auteur en archivaris
van den Koning. Vlak voor het huwelijk brak Clavigo plotseling de
relatie af. Beaumarchais trok naar Madrid, dwong hem schuld te.
bekennen, te verklaren, „d'avoir manqué sans prétexte et sans excuse
a une promesse d'honneur" en hij liet hem zweren zijn zuster alsnog
te trouwen. Maar op het laatste moment verdween de recalcitrante
verloofde, beweerde in een guet-apens gevallen te zijn en verkreeg een_
1) Zie over verschillende hier genoemden o.a. Arnold, Das Deutsche Drama, München 1925, p. 416 vlg.
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bevel van uitwijzing voor De Beaumarchais. Deze wendde zich tot de
ministers, tot den koning zelf en Clavigo werd gestraft met het verlies
van zijn emplooi. Deze roman schijnt ongeveer op werkelijk gebeurde
feiten te berusten.
Goethe volgde trouw de gegevens van De Beaumarchais, maar hij
legde er tevens zijn eigen zieleleven in. Hij had een kwaad geweten
in dergelijke zaken. De tragedie met Frederike Brion van Sesenheim
werkte nog in hem na. Hij teekent Clavigo niet als de bruut, die a
tout prix uit eigen belang los wil zijn van zijn meisje; Clavigo wordt
de held, waarin nog altijd een fel bewogen liefde werkt, die strijdt met
zijn hoogere gevoelens voor de verlatene. Hij is eerzuchtig en zwak.
Clavigo en Marie de Beaumarchais zijn Goethe en Frederike. Hoor
.het gesprek met Carlos.

Carlos: Wunderlich! Mich dunkt doch, man lebt nur einmal in der

Welt, hat nur einmal diese Kräfte, diese Aussichten and wer
sie nicht zum besten braucht, wer sich nicht so weit treibt
als mögiich, ist ein Tor. Und heiraten! heiraten just zur Zeit,
da das Leben erst recht in Schwung kommen soil! sich haüslich
niederlassen, sich einschränken, da man noch die Hälfte seiner
Wanderung nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner Eroberungen
noch nicht gecoacht hat! Dasz du sie liebtest, das war natürlich,
dasz du ihr Ehe versprachst war eine Narrheit, and wenn du
Wort gehalten hottest, wax's gar Raserei gewesen.
Clavigo: Sieh, ich begreife den Menschen nicht. Ich liebte sie wahrlich,
sie zog mich an, sie hielt mich, and wie ich zu ihren Füszen
sasz, schwur ich ihr, schwur ich mir, dasz es ewig so sein sollte,
dasz ich der Ihrige sein wollte, sobald ich ein Ambt hitte,
einen Stand Und nun, Carlos!
Carlos: Es wird noch Zeit genug sein, wenn du ein gemachter Mann
bist, wenn du das erwünschte Ziel erreicht hast, dasz du
alsdann, um all dein Gluck zu kronen and zu befestigen,
dich mit einero angesehenen and reichen Hause durch eine
kluge Heirat zu verbinden suchst.
Deze Clavigo is geen kwade, onwillige kerel; hij beredeneert de zaak
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kalm, kan er toch niets aan doen, dat hij niet zoo heel veel meer van
Marie houdt. Hij waardeert het ridderlijke in haar broer, wil haar
vergiffenis vragen, zich ontworstelen aan den wrekenden greep. Soms
herleeft zijn liefde voor Marie weer, maar zijn vriend Carlos staat gereed
om hem met de hierboven aangevoerde motieven weer terug te trekken
en in andere banen te leiden: „Moge deine Seele sich erweitern and
die Gewiszheit des groszen Gefühls über dich kommen, dasz auszeror-

dentliche Menschen eben auch darin auszerordentliche Menschen sind,
weil ihre Pflichten von den Pflichten des gemeinen Menschen abgehen ;
dasz der, dessen Werk es ist, ein groszes Ganze zu übersehen, zu regieren,
zu erhalten, sich keinen Vorwurf zu machen braucht, geringe Verhältnisse vernachlassiget, Kleinigkeiten den Wohl des Ganzen aufgeopfert
zu haben. Tut das der Schöpfer in seiner Natur, der König in seinem
Staate warum sollten wir's nicht tun, um ihnen áhnlich zu werden ?"
Hoort men hier niet Goethe zelf zijn eigen houding tegenover Frederike goed praten en verdedigen?
Onder al deze ups and downs gaat de toch al tuberculeuze Marie
dood van smart en opwinding. Clavigo aanschouwt weeklagend haar
begrafenisstoet. De Beaumarchais geeft hem een stoot met zijn degen
en voor zijn dood bezweert Clavigo zijn vriend Carlos, dat hij de vlucht
van zijn vijand zal verzorgen.
Als Clavigo een burgerlijk drama inderdaad is, dan moet de alge
moraal zijn: verbreek nooit trouwbeloften, die voor de 18e eeuw-men
van zooveel meer beteekenis waren dan thans voor ons. Maar Goethe
heeft in de stof van Beaumarchais' Memoires wel vooral de motieven
gevonden om uiting te geven aan wat er woelde in zijn hart, om zich
zelf in effigie de straf toe te dienen, die hij verdiende in zijn gedrag
tegenover Frederike.
Egmont lijkt een historisch drama, voortzetting in de lijn van Götz,
maar in werkelijkheid was het Goethe niet te doen om een beeld te
geven van de revolutie der Nederlanden. Het behaagde hem in
Egmont een beeld te teekenen van hem sympathieke ridderlijke grootheid en daartoe vond hij de stof bij Strada. In de dagen, dat hij vervuld
was van Werther, Prometheus, Faust, vol wijsgeerig en demonisch
-tasten en grübeln, had zijn van nature opgeruimde geest behoefte zich
PRINSEN, Het Drama.
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te vermeien in den levenslustigen, gemoedelijken Egmont, in zijn
levendig zinnenleven en zijn edelen dadendrang. De Nederlanden
met hun opstand stonden voor hem geheel op den achtergrond; het
was hem te doen om den mensch Egmont; hij schiep den lieveling van.
het volk, die onbezorgd en zorgeloos zijn weg ging, en stelde er den
voorzichtigen en wantrouwenden Oranje tegenover. Ook in Egmont.
leven al weer elementen van Goethe zelf. Hij stelt hem voor jonger dan_
hij inderdaad op het tragische moment was, laat zijn liefde uitgaan naar
een gewoon burgermeisje.. Te midden van de alom dreigende gevaren
is alle hoop van het volk op hem gevestigd en hij zelf wandelt onbekommerd tusschen haat en verdachtmaking. Als zijn lot beslist is,.
neemt het arme Klärchen, dat het volk niet kan opzweepen tot zijn
bevrijding, vergif in en verschijnt Egmont in den droom als de godin.
der vrijheid. In Egmond teekende Goethe zijn eigen hartstochtelijken.
drang naar het leven, den onbezorgden minnaar van het genoegelijke zijn, die den nabijzijnden afgrond met geen blik verwaardigt, die liever
het leven wegwerpt, dan met angst en zorgen den dag van morgen tegemoet te moeten gaan, de ongebondenheid en de begeerte om zich
vrij uit te leven.
Goethe zelf zegt over Egmont : „Als ich ihn nun so in meinen Gedanken verjüngt and von allen Bedingungen losgebonden hatte, gab ich_
ihm die ungemessene Lebenslust, das grenzenlose Zutrauen zu sick
selbst, die Gabe alle Menschen an sich zu ziehen and so die Gunst
des Volks, die stille Neigung einer Fürstin, die ausgesprochene Liebe
eines Naturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen,
ja selbst den Sohn seines gröszten Widersachers fur sich einzunehmen."
Körner herinnerde aan Tom Jones: Egmont is inderdaad Tom in
den grooten historiestijl overgebracht. 1
„Rast du sie genau beobachten lassen ?" vraagt Alba en Silva antwoordt: „Den Egmont vor andern. Er ist der einzige, der, seit du hier
bist, sein Betragen nicht geándert hat. Den ganzen Tag von einem
Pferd aufs andre, ladet Gaste, ist immer lustig, unterhaltend bei Tafel,
würfelt, schieszt and schleicht nachts zum Liebchen. Die andern haben
)

1) Hettner, Litt. Gesch. des achtzehnten Jahrhunderts, III, 3 i, zesde druk, p. 175...
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dagepen eine merkliche Pause in ihrer Lebensart gemacht, sie bleiben
bei sich, vor ihrer Türe sieht's aus, als wenn ein Kranker im Hause
ware."
Aan die onbezorgdheid gaat Egmont 1 ) als tragische held te gronde,
verblind voor de werkelijke gevaren des levens. Zijn hoogste gaven
voeren hem in het verderf.
Om nu op Iffland en Kotzebue terug te komen, ze worden tegenwoordig ook in Holland, als ik het wel heb, door menschen, die zich
wel eens met tooneellitteratuur van vroeger bezighouden met den
nek aangezien. Kotzebue? Iffland? Men werpt u glimlachend een blik
van verstandhouding toe, zegt op theatralen, pathetischen toon : Menschenhaat en Berouw, en meent daarmee te kennen gegeven te hebben,
dat men er alles van weet. Met die twee moet men niet meer aankomen,
twee fabrikanten van melodramatischen bombast, die onze grootvaders
en overgrootvaders tranen met tuiten lieten huilen, maar waar thans
niemand, die zich respecteert, meer naar omkijkt.
Toch waren onze overgrootvaders nog zoo gek niet, toen ze hoog
liepen met de kunst van deze twee ervaren tooneelschrijvers, die
onder de massa, die zij produceerden, eenige voortreffelijke stukken
nalieten, welke niet zoo heel ver onder de gemiddelde van de gecanoniseerde heiligen Goethe en Schiller staan, werk, waarmee ze de wereld
beheerschten en alom hun invloed deden gevoelen. Menschenhasz
and Reue is prachtwerk, kenmerkend voor zijn tijd, als Schiller's Räuber
en Goethe's Götz. Iffland en Kotzebue maakten frissche, krachtig
levende dingen en ze behooren niet vergeten te worden onder den
niet gerechtvaardigden doem van zekere sentimentaliteit, die niet geheel
meer van onze dagen is, maar die niet minder aanwezig is in het beste
werk, dat in hun tijd voortgebracht werd.
August Wilhelm Iffland (1 759 1814) was als Schroder een knap
tooneelspeler en dirigent o.a. in Shakespeare's werk; hij was de eerste
Franz Moor. Hij heeft te Mannheim en Berlijn het tooneel op een hooger
plan gebracht. Hij begon daarmee in 1777 te Mannheim, na voor dominee
te hebben gestudeerd; het theatrale van dit vak trok hem aan. Het
1) Zie over Egmont ook in verband met de voorafgaande Werther -periode: Gundolf, Goethe, Berlin 1918, p. 184 vlg.
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Nationaltheater in Mannheim werd juist toen door keurvorst Karl
Theodor gesticht en onder leiding van Von Dalberg als intendant
geplaatst. 1 ) Daar begon Iffland zelf ' te schrijven voor het tooneel.
Eerst een soldatenstuk met familieleven erbij, aansluitend bij Lessings
Minna; in 1784 kwam hij tot zijn eerst blijvend succes met Verbrechen
aus Ehrsucht. Dit is geheel een burgerlijk drama; hij stond dichter
bij Diderot en Von Gemmingen dan bij Lillo, maar de bouw van de
plot nadert Lillo's Merchant vrij sterk. Er is een begaafd jongeling,
hartstochtelijk, eergierig, die verliefd is op een rijk adellijk meisje.
Moeder vindt dat wel aardig en moedigt het aan; Vader is de „biedere",
strenge, solide, trotsche burgerman, die er geen heil in ziet en zijn zoon
zijn avances afraadt. Door den omgang boven zijn stand komt hij tot
groote uitgaven en schulden, besteelt hij ten slotte de ambtelijke kas
van zijn vader. Een familielid redt het gezin tijdig van volledigen onder
jongeheer moet buiten zijn vaderhuis zich maar verder door-ganed
het leven slaan. Men ziet het grondidee is verwant aan den Merchant,
maar alles is verzacht en waarschijnlijker geworden. Dat is het gewone
leven en de menschen in het stuk spreken hun eigen taal, ieder voor
zich. Het is of Iffland reeds in 1784, maar vooral later in de practijk
heeft willen geven, wat Schiller in datzelfde jaar uitsprak over de sociale
roeping van het tooneel met zulk een geestdriftig enthousiasme, naast
Mercies in Frankrijk, in zijn rede „Die Schaubühne als eine moralische
Anstalt" : „Die Gerichtsbarkeit der Bühne fangt an, wo das Gebiet
der weltlichen Gesetze sich endigt. Wenn die Gerechtigkeit fur Gold
verblindet and im Solde der Laster schwelgt, wenn die Frevel der
Machtigen ihrer Ohnmacht spotten and Menschenfurcht den Arm
der Obrigkeit bindet, ubernimmt die Schaubühne Schwert and Wage
and reiszt die Laster vor eiven schrecklichen Richterstuhl. Das ganze
Reich der Phantasie and Geschichte, Vergangenheit and Zukunft stehen
ihrem Wink zu Gebot. Eine merkwürdige Klasse von Menschen
hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein.
Hier nur hören die Groszen der Welt, was sie nie oder selten hören
1) Over Iffland : A. Stiehler, Das Ifflandische Ri hrsti ck (Theatergesch. Forschungen Bd. 16) ; Adolf Hauffen in Das Drama der klassischen Periode II, 191 vlg. A.
Eloesser, Das bürgerliche Drama, p. 162 vlg.
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Wahrheit ; was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier den Menschen.
Die Schaubuhne is der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem
denkenden besseren Teile des Volks das Licht der Weisheit herunterströmt and von da aus in milderen Strahlen durch den ganzen Staat
sich verbreitet. Richtigere Begriffe, gelauterte Grundsätze, reinere
Gefi hle flieszen von hier durch alle Adern des Volks; der Nebel der Barbarei, des finsteren Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht
dem siegenden Licht. Unter so vielen herrlichen Fruchten der bessern
Bühne will ich nur zwo auszeichnen. Wie allgemein ist nur seit wenigen
Jahren die Duldung der Religionen and Sekten geworden? Noch
ehe uns Nathan der Jude and Saladin der Sarazene beschämten and
die gottliche Lehre uns predigten, dasz Ergebenheit in Gott von unserm
Wähnen liber Gott so gar nicht abhangig sei ehe noch Joseph der
Zweite die fürchterliche Hyder des frommen Hasses bekampfte, pflanzte
die Schaubuhne Menschlichkeit and Sanftmut in unsres Herz; die
abscheulichen Gemalde heidnischer Pfaffenwut lehrten uns Religionshasz
vermeiden in diesem schrecklichen Spiegel wusch das Christentum
seine Flecken ab. Mit ebenso glücklichem Erfolge wurden sich von
der Schaubuhne Irrtumer der Erziehung bekámpfen lassen" enz.
Dit zijn de leidende gedachten en gevoelens bij het tooneel van dezen
tijd. Het zijn dezelfde idealen reeds door Steele en Lillo gekoesterd,
maar ze worden nog feller, bewuster, geestdriftiger beleden, beredeneerd
en toegepast.
Van hetzelfde jaar 1784 is Iffland's Die Mindel, dat nog beter zich
aansluit bij Schillers eischen. Hier staat de eerlijke, trouwhartige, rond
ietwat bruuske burger Drave, prat op zijn rechten, tegenover-boistge,
de leege, hooghartige, ten koste der gemeenschap op onrechtmatige
wijze zich verrij kende hofkliek met den Kanzler Flessel bovenaan.
Drave is voogd over Ludwig en Philipp. Ludwig is een boemelaar,
die het houdt met de grooten en leeft in hun kring; Philipp is de eerlijke
jongen, die zich ondanks zijn drang om zich te geven aan het heil der
menschheid, afzondert van de wereld in morrenden afkeer van de rotte
maatschappij. Kanzler Flessel wil a tout prix den rechtmatigen trots
van den burgerlijken Drave breken, Drave, die Flessel's zoon, welke
die zijn dochter het hof maakt, de deur uitjaagt. Moeder vindt het niet
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onaardig, dat aanzienlijke vrijers om haar dochter fladderen, is doodsbenauwd voor Drave's burgermoed. Hoor Drave tegenover zijn vrouw,
dat teekent de houding van Iffland ook tegenover het sentimenteele;
ziehier Schiller's vraag naar ideeën over opvoeding verwezenlijkt. En
aanmerk den natuurlijken spreektoon.

M. D.: Aber das Mâdchen
D.:
Liebt eiven!
was sollen die Uebrigen? durch ubertriebene
durch fade EmpLiebeserklarungen ihren Stolz reitzen?
Was ist aus dem Mädchen
findeley ihr Herz verderben?
spricht selbst. Ist das meine Erziehung, was mir
geworden?
Deine!
Oder wessen ist sie?
jetzt Sorge macht?
M. D.: (mit niedergeschlagenem Blithe) Aber D.
Aber immer durchkreurt Euer Eigensinn unsre besten Plane!
and wenn Ihr mit Euern Schwächen and Eitelkeiten alles ver
der Mann! der Vater! -dorbenhat
wer musz helfen?
0! glücklich genug, wenn man ihm das noch verstattet !

M. D.: Du thust auch, als wenn Alles verloren ware, als wenn D.: Genug verloren! Genug! Wie oft habe ich vor den empfindsamen Romanen gewarnt! wie viele Muhe gab ich mir, dasz
diese Krankheit nie in mein Haus kommen möchte! Ich schaffte
Euch gute Bucher and sorgte für jede angenehme Unterhaltung Alles umsonst! Du freutest Dich, die elenden
Phrasen von ihr hersagen zu horen; Dir schwindelte vor
Stolz, wenn ein romantischer Aufsatz von dem Mädchen
zusammengeschwarmt and herdeklamiert ward! Ich
sprach, ich warnte, ich bat, and ward nicht gehort, nicht
geachtet, and ausgelacht.
M. D.: Sie hat feines Gefühlt von der NaLur empfangen. Wenn du nun
jeden Ausbruch desselben für Empfindeley erklâren willst; so
D.: Ich unterscheide das! Gott gab dem Mädchen ein Herz, das
wahrlich Edles fühlt, gegen keine Noth des Menschen gehartet
ist! dabey háttest Du es lassen sollen. Aber das war nicht
genug! and so wurden grosze Gefühle durch Empfindeley weg
gekrankelt .
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M. D.: (unwillig) 0 das ist nicht der Fall
D.: Wirst es schon noch sehen! Gott hate sie vor ungli cklicher
Liebe! aber Du wurdest es dann sehen. Das herumschleichen
im Mondenschein
das Besuchen der Kirchhófe das sind
alles Folgen dieser Krankheit
(welch) Von mir wendet sich
ihr Herz ganz ab.
M. D.: Du zerreiszet mir das Herz mit dieser Beschuldigung.
D.: (áuszerst geri hrt). Ich sehe es leider nur zu deutlich Ich
weisz auch gar nicht mehr, wie ich mit ihr sprechen soil. Ihr
Herz leidet! Jeder Rath ist Bedrückung and Harte! Alles
ist Elend; and wo kein Elend ist, schmachtet sie darnach,
elend zu seyn. Ich gab mir so viel Mühe, ihr die Welt bekannt
zu machen, wie sie ist; ihrer Seele eine Fassung zu geben,
worin sie Schicksale mánnlich aufnehmen konnte Statt
dessen, tráumt sie sich eine Welt, wie es keine giebt! einen
Mann, wie er nicht seyn kann, nicht seyn darf. Sag mir,
was für ein Weib wird das ihrem Mann? ihren Kindern welch
eine Mutter? die für erträumtes Elend immer Thránen, für
die Freuden nie ein Lächeln bereit hat?')
Die menschenhaat van Philipp is maar schijn; hij haat alleen den
„Zirkel verbuhlter Weiber, rangsüchtiger Dummköpfe" ; hij houdt
van de menschheid, werkt in het geheim aan het heil van den staat. De
Kanzler weet Drave financieel te gronde te richten en zijn verbanning
uit stad en land te bewerken. Als Drave door leugen en bedrog volkomen
in het nauw gedreven is, vernietigd in zijn stand en aanzien in de stad,
dan grijpt Philipp in; hij heeft de bewijzen van 's Kanzlers laaghartigheid, hij kan hem geheel ontmaskeren. Een oogenblik schijnt de Kanzler
nog te triumfeeren; maar Ludwig zijn de oogen open gegaan, hij steunt
zijn broer; de vuige roofzucht achter het masker van vrome toewijding
wordt aan de kaak gesteld en de Kanzler valt.
De hoofdfiguur in Iffland's stukken is dikwijls een hooge ambtenaar,
die door ongeoorloofde middelen zich in het vertrouwen van zijn
vorst gewerkt heeft en hiervan misbruik maakt. Hij heeft dikwijls
1) De editie van Leipzig 1798, p. 47 vlg. (II, 8).
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een deugdzamen zoon, die afkeerig is van de vorstelijke praal, zijn
idyllisch geluk zoekt in een eenvoudig meisje, wier vader een soliede,
eerlijke burgerman is, het grondthema van Kabale and Liebe ongeveer.
Hij is niet meer sentimenteel dan heel het Duitsche volk in zijn tijd
en ook later was. Hij is rustiger en bezadigder in de behandeling van
zijn thema dan Schiller. Iffland heeft een fijnere technick; hij buit
de situatie niet uit, heeft meer psychologisch inzicht, maakt geen fantastische sprongen; het verstand overheerscht niet, maar hij zoekt naar
evenwicht tusschen het bandeloos gevoel van den Sturm and Drang
en de verstandelijke redeneering van de Aufklarung. In Iffland komt de
litterarische emancipatie van de burgerij naar voren. Hij zoekt naar eenvoudige, menschelijke verhoudingen en daarbij is hij een scherp waarnemer. Wat Diderot wilde, heeft hij bereikt in zijn Familiengemalde.
Zijn beste stuk is Die Jager, dat in 1785 voor het eerst vertoond werd
in de periode van zijn regie in Manheim. Goethe opende er in 1791
zijn Weimar's Hoftheater mee. De Oberförster Warberger en zijn vrouw
vertegenwoordigen het eerlijke, vrije, burgerlijke echtpaar, dat in het
familiedrama zich ingeburgerd had. De Oberförster is de beste, nobelste kerel, dien men zich denken kan, maar hij is wat bruusk en forsch
van toon; zijn vrouw poseert soms als de verdrukte, maar deze twee,
die onder mekaar soms zulk een geharrewar krijgen, hebben mekaar
hartelijk lief. Zij hebben een zoon Anton, ook förster, een beetje wild en
levendig van natuur, maar overigens een patente jongen, tegen wien
de vader wel wat al te veel den commando -toon aanneemt, ondanks
zijn groote liefde. En dan is er een pleegdochter Frederike.
Boven den Oberfórster staat de Ambtmann Von Zeck, een ploert,
die door zijn invloed aan het hof zich handig weet te verrijken ten
koste van de boeren en van den staat. Hij heeft een zoon en een dochter,
den zoon wil hij laten trouwen met Rieckchen en de dochter met Anton.
Die dochter Kordelchen is niet zoo heel frisch meer. Ma Oberförster
voelt aanvankelijk wel wat voor de transactie; zie hier, hoe zij en haar
baas zich teekenen!

Oberförsterin: Wenn läszt du mich denn wohl zum Worte kommen?
Wo darf ich meine Meinung sagen? Auf Martini werden es
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zwei Jahr, dasz ich zuerst von der Heirat gesprochen habe da ging das Ungli ck los. Nun ich habe geschwiegen, .
geschwiegen, was ich konnte. Nachher hat es der Herr Ambt
wieder unter den Fusz gegeben; aber, so wie ich nur-manir
den Mund aufthat ward ich ja angelassen ! Jetzt hat die Frau
Ambtmännin in der Kirche wieder angefangen: „Mamsell
denke
Kordelchen hitte meinen Anton gar zu gern." Nun
and wenn es
ich, Ehen werden im Himmel geschlossen
Gottes Wille ist, dasz mein Anton Mamsell Kordelchen heiraten
soll? so werden wir nichts dazu and nichts davon thun können.
Ich habe es gesagt. Du bist Vater, wie ich Mutter. Thu'
ich sage kein Wort mehr!
nun, was du willst
du
fertig?
Bist
Oberforster:
0.-in.: Ja.
Nun sprich nicht eher wieder, bis ich dick frage.
0.:
gar kein Wort will ich sagen.
0.-in.: 0 ich will nichts
O.:
Noch besser. Das Ambt hat dir also die Heirat recht nahe
gelegt?
0.-in.: Ja. Nahe
ganz nahe.
ganz weit.
0.:
Nun, eben darum liegt mir die Sache weit, weit
0.-in.: Nun da haben wir's! Warum denn? Sag' warum?
Sieh, mein Kind, was man so unter dem Preise weggiebt, pflegt
0.:
kein gangbarer Artikel mehr zu sein.
0.-in.: Was?
Mamsell Kordelchen 0.:
Kurz, ist ein alter Ladenhüter.
unter den
0.-in.: Wollte nicht der —hm
der
was war er
von
Kürassieren
and hernach der Oberbereiter von
Dings da! Wollten die sie nicht alle beide heiraten?
0.: Sie haben es gewollt, als sie auf dem Ambtshof logierten. Du
lieber Himmel! Was wollen solche Herren nicht, wenn sie
freie Tafel spüren! Hernach sind sie weggeritten and haben es
vergessen. Kurz es geht ihr mit ihren Liebhabern, wie uns
mit unserm Röhrwasser sie bleiben aus. Zum Notbedarf
ist mein Sohn überall zu gut. Zum Notbedarf fur eine Gaunersfamilie nun vollends.
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0.-in.: Gott bewahre! was das für Reden sind!
Es ist
Verplaudre ich da wieder meinen Morgen mit dir.
der Junge soli gar noch
überhaupt noch zu früh für ihn
nicht heiraten. Punctum.
0.-in.: Und die schonen Doppelmariagen, die das gegeben hätte,

0.:

0.:

wenn Monsieur Zeck Rieckchen geheiratet hätte!
so
Ist das nicht ein Kreuz mit den Weibern! Sind sie Jung
lassen sie sick freien; and ist die Rechnung geschlossen, so
nur nicht
haben sie die Wut, andere zu verfreien. Nun nun
base! Du bist sonst ein kreuzbraves Weib, fromm, redlich
bis auf den alten Weiberverstand
wie ich sage, kreuzbrav
kreuzbrav! 1
and die Liebe zu den harten Thalern
)

Van dit huwelijksplan komt niets. Anton en Rieckchen houden dol
veel van elkaar en daar is de Oberförster over in de wolken. Maar zoo
lang zijn vrouw niet uit volle overtuiging instemt met dit huwelijk,
behandelt hij zijn zoon met zijn gewone bruuskheid als een kwajongen,
zoodat hij met een boozen kop de deur uitloopt. Er zijn vele uiterst
fijn en gevoelig geteekende tooneeltjes in dit stuk, die ik hier niet
alle kan citeeren. Zoo b.v. een onderhoud tusschen Kordelchen met al
haar neerbuigende, pijnigende schijnbare welwillendheid, haar heimelijke
jaloezie, en het eenvoudige natuurlijke Rieckchen; er is een pastor,
die in het klein den Nathan speelt, want Rieckchen en Anton zijn niet
precies heelemaal van hetzelfde geloof; er is een allergeestigst geval
van een boerenrechtspraak onder leiding van den Gerichtschreiber.
Terwijl men in angst verkeert over den verdwenen Anton, komen
Von Zeck met vrouw, dochter en zoon ten eten, waartoe ze genoodigd
zijn. Von Zeck wil den Oberförster omkoopen en ompraten tot oneerlijke handelingen bij het kappen van hout in de bosschen.
Nadat de Oberförster de huwelijksplannen heeft afgeslagen: „Apropos Bei den Diäten haben Sie mir 50 Thaler zu viel geschickt. Ihr
Schreiber hat sie zurück bekommen.
Ambtmann (mit viel Aufhebens): Das musz ein Irrtum von dem Menschen gewesen sein, denn ich - 1) I, 5. van de uitgave in Deutsche National-Litteratur, 139 Band.
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Oberforster: Freilich ein Irrtum. Das sagte ich gleich Ambtm.: Das Sie nicht denken, als
Ober.: Ich schickte es fort, ehe ich dari ber dachte.
Ambtm.: Die Gedanken sind oft mancherlei — man lästert mich immer —

Sie könnten glauben als ob ich Sie als ob ich den Weg
der Erkaufung
Ober.: Bewahre! Etwas kaufen zu wollen, das keinen Preis hat,
dazu sind Sie zu vernunftig, and zu sparsam, um 50 Thaler
weg zu werfen.
Na lange pourparlertjes, die bijzonder aardig zijn in velerlei kleine
details, komt eindelijk de aap uit de mouw:
Ambtm.: Mit Unrecht versagen Sie also Ihrer Familie Glucksguter,

welche Sie ihr erwerben könnten. Sein Sie in Zukunft weniger
skrupulös, so soli von jedem Gewinn, wo das Forstwesen
and das Ambt zusammentreffen, die Hälfte Ihre sein. Das ist
hiermit so gut als accordiert. Dagegen bekomme ich erfórderlichen Falls Ihr Zeugnis, wie ich es jedesmal vorschreibe.
Ob.: Dasz dich alle Wetter! Den Teufel auf Ihren Kopf sollen sie
bekommen! Was unterstehen Sie sick? Mir das zu sagen in
meinem Hause? Mir?
Ambtm.: Nun, Herr Oberförster.
Ob.:
Tausend Sapperment! In Ihrer Ambtsstube, wo die heilige
Gerechtigkeit blinde Kuh spielt, mogen Sie Ihren Bauern
so Rechts, Links machen : aber wenn Sie einep alten treuen
Diener des Fürsten zum Schurken machen wollen, so soli
Ihnen Herr! wenn Gastrecht nicht ware, so lagen Sie
jetzt Hals liber Kopf auf der Treppe.
Ambtm.: Ich babe gesagt was ich wolle: so waren wir ohne Zeugen,
and solche Grobheit kann ich vergelten.
Die kostelijke Oberförster doet me telkens aan Abraham Blankaert
denken. Dat zijn verwante typen.
Anton doet intusschen in zijn baloorigheid gekke dingen in een herberg, ja, hij krijgt zelfs den schijn een jager te hebben vermoord, die
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kort te voren door zijn vader uit den dienst werd gejaagd. Daar ligt
de wraak van Von Zeck over den Oberfórster, die niet met hem heulen
wil, niet mee bedriegen en rooven. Hij staat gereed Anton gevangen
mee te nemen naar de stad, waar de dood hem wacht. Na eenige ontroerende scenen heldert zich natuurlijk alles op, en de Oberförster :

„Herr Ambtmann. Gott bessre Sie, and segne Sie auch! So wahr Gott
lebt, es komt von Herzen."
Men was niet tevreden, dat Von Zeck er zoo goed afkwam. Zekere
Karl Steinberg schreef een vervolg „Die Hand des Ráchers", waarin
Von Zeck misdaad op misdaad stapelt en zijn verdiende straf krijgt;
zelfs zijn kinderen vervloeken hem. Dit is waardelooze overdrijving
in schrikkelijkheden. In 1800 schreef Iffland zelf een vervolg, Das
Vaterhaus. Anton is in de stad een voornaam Forstmeister geworden;
hij heeft zijn zedelijke kracht verloren; hij dreigt ontrouw te worden
aan Riekchen. Een bezoek aan het vaderhuis, de sfeer van eenvoudige
trouw en eerlijkheid, brengt hem spoedig tot genezing.
Als Iffland een blijspel schreef, was het toch altijd aan den larmoyanten
kant; het verschilt niet van zijn burgerlijke drama's. Toch is Die
Hagestolzen (1793) een aardig stuk. Hofrat Reinhold is een goedige,
slappe kerel van 40 jaar, die van rust en vrede houdt en zich opgeofferd
heeft voor zijn zuster, die hem exploiteert en achter zijn rug bedriegt.
Zij leent geld op woeker, zuigt arme duivels uit om geld te verzamelen
tot den bouw van een kerk. Reinhold heeft zoo nu en dan wel een vage
begeerte naar het huwelijk, wat niet naar den smaak van zijn zuster is.
Om hem aan het lijntje te houden, laat ze hem de hand vragen van
nicht Sternberg, aan wie hij haar broer heeft afgeschilderd in de zwartste
kleuren. Bij het huwelijksaanzoek merkt Reinhold al het vieze gekonkel
om zich heen; hij weet zonder jawoord uit het huis te komen, maar
uit wraak onthult Sternberg hem, dat zijn zuster, geholpen door haar
knecht van woeker en afpersing leeft, waarvan de broer niet het minste
vermoeden had. Kijk, hoe aardig hij dat zaakje bij zijn schijnbaar
liefdevolle en voor hem bezorgde zuster opknapt, als hij thuiskomt van

Sternberg.
Hofrat: Von was anderm, liebe Schwester. Du hast mir so oft wieder holte Versicherungen deiner Liebe gegeben

DIE HAGESTOLZEN.

349

Mademoiselle Reinhold: Viel zu wenig. Halbe Na-chte habe ich für dich
gebeten.
H.:
Mich kaum satt essen lassen, aus Fürsorge keinen Menschen
ins Haus gelassen, damit ich nichts ausgabe alles dies will
ich gehorig verdanken. Jetzt aber musz ich dir bekennen, deine

Sparsamkeit hat wenig geholfen. Ich babe heimlich gespielt.
M. H.: Gespielt?
H.:
Und sehr ungli cklich gespielt.
M. H.: (setzt sich, schlágt die Hánde ober den Kopf).

H.:

Heimliche Wohthaten haben mich rein ausgezogen.

M. H.: (seufzt laut).

Kurz
ich kann nicht ans Heiraten denken, wenn du mir
nicht wenigstens einen Zuschusz von zweihundert Thalern
aus deinen Zinsen jahrlich schenken willst.
M. H.: Ach lieber Bruder
du bist reich and kannst es.
H.:
Da du mich so innig liebst

H.:

M. H.: 0 lieber Bruder, du bast gespielt?
H.:
Ich bitte dich also
M. H.: Unglucklich gespielt?

H.:

Um des Glucks meiner übrigen Jahre willen, bitte ich
M. H.: An Landstreicher verschwendet
H.:
Steh mir mit deinem Gelde bei.
M. H.: Wie?
H.:
Unterstütze mich
M. H.: Lieber Bruder, ich kann nichts thun als höchstens Ach aber dann entblösze ich mich. Doch aber, um unsrer Liebe
willen ich will dir aber ein für allemal, tausend Thaler
auf dein Gut borgen, wenn die Liebe Sternberg mit unterschreiben will, and die solist du auch ja, die solist du zu
vier and ein halb haben H.:
Ungeheuer.
M. H.: Lieber Bruder
H.:
Die Sternberg heirate ich nicht.
M. H.: Was?
H.:
Geld bedarf ich nicht
ich heirate nun nie
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M. H.: Herzensbruder!
H.:
Aber du solist fort
M. H.: Ach Gott!
H.:
Fort! Deine Nähe ladet den Fluch des Himmels herab! Weib
Mädchen
geschaffen um die herrlichsten Gefühle zu haben
and zu geben
du dienst dem Wucher; deine Seele kennt
keine Freude, als Gold! Du plünderst die Armut, heuchelst
in den Kirchen, während die nackte Armut dich verflucht.
Fort! ich kenne dich nicht mehr !
Hofrat Reinhold trekt naar buiten, naar zijn pachter Linde, die
ook al uitgezogen werd door zijn zuster. Hij vindt daar tevreden, gelukkige zwoegers in een gezin met drie kinderen. En hij vindt daar in de
zuster van zijn pachters vrouw, Margarete, de vrouw die hij zocht.
Hij leeft op in den familiekring van zijn armen, werkzamen pachter,
krijgt nieuwen levensmoed. De laatste twee acten zijn wel wat idyllisch,
wat Greuze-achtig, maar vol van de hooge charme van diens kunst.
Men schildert niet meer als Greuze, maar waardeert zijn werk als dat
van een groot artist. Zoo kunnen we ook tegenover Iffland staan.
Goethe prees sommige van Iffland's werken, in het bijzonder ook de
Hagestolzen; hij was overtuigd, dat het Duitsche tooneel zeer veel aan
Iffland dankt. Toch hebben Goethe en Schiller ook nog al eens op zijn
werk afgegeven; men vond er te weinig verheffing in, men vond het
te huiselijk. Inderdaad Iffand heeft gezocht en gelukkig bereikt de
zuivere teekening van het eenvoudig menschelijke; hier heeft hij voor treffelijke dingen bereikt. Maar het valt niet te ontkennen: hij miste
de fantasie om rijke variatie te brengen in zijn oeuvre; er is zekere gelijkvormigheid. Heel het genre teekende Goethe aldus (Prolog zur Eröffung

des Berliner Theaters, Mai 1821) :
Ein Burger komt, auch der ist gern gesehen,
Mit Frau and Kindern häuslich eingezwängt,
Von Grillenqual, von Glaubigern gedrangt,
Sonst wackrer Mann, wohlthátig and gerecht,
Nach Freiheit lechzend, der Gewohnheit Knecht;
Die Tochter liebt, sie liebt nicht, den sie soil,
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Ein muntrer Sohn gar mancher Schwänke voll
Das alles macht uns heiter, macht uns froh,
Denn ungefahr gekt es zu Hause so.
Er heeft tot op dezen tijd een bepaald vijandige houding bestaan
in Duitschland tegen August von Kotzebue (1761-1829) l). Men was
van meening, dat hij, hoewel handig in het tooneelvak, een verachtelijk
karakter had, vele onzedelijke drama's schreef en een aantal schunnige
kluchten. Men vond zelfs, dat hij den Parnassus in een bordeel had herschapen, belangzuchtig de massa met zijn „naturalisme" kittelde, dat
hij onder den schijn van vooroordeelen te bestrijden, de beschermer
was van een slappe moraal. Het beste boek over Kotzebue in zijn geheel
is van een Franschman. 2 ) Goethe, dien hij meermalen beleedigde, had
vertrouwen in zijn werk en voorspelde, dat men in hem over honderd
jaar de schepper van een nieuw genre zou erkennen. Bij het begin van
zijn carrière was hij Voltairiaan, met een tikje van Rousseau erbij,
later puur Voltairiaan. Hij miste als Voltaire diepte en gaafheid; dit
gemis heeft het hem onmogelijk gemaakt tot ware grootheid te klimmen.
Hij stond niet vijandig tegenover den godsdienst, maar hij haatte
priestertyrannie en bijgeloof; hij huldigde een vaag deisme. Als Voltaire wilde hij leeren en vermaken, het menschdom verbeteren. Hij had
geest en neiging tot satire; hij was eerzuchtig en sceptisch. In zijn
latere jaren vooral zag hij voor het volk slechts heil in een strenge
autocratische regeering; ook Voltaire hield van den verlichten despoot
en zou de Fransche revolutie hartgrondig gehaat hebben. Kotzebue
had een meer emotioneel gemoed; had veel meer fantasie dan Voltaire,
die zich beter in bedwang wist te houden.
In zijn stukken had hij een meesterlijke techniek, een matige,
aannemelijke sentimentaliteit, een levendigen, gemoedelijken humor.
Hij beheerschte het groot publiek ook in het buitenland volkomen.
1) E. Jáckl Studien zu Kotzebues Lustspieltechnik, Heidelberg 1900. PohankeWolkmuth, Kotzebue im Kampf mit der Romantik, Wien 1927; P. Brauer, Kotzebue
als Satiriker, Lpzg. 1927; W. Muller, Studien zu Kotzebues historischen Dramen, Lpzg.
1927; Eloesser, Burgerliches Drama, p. 174 vlg. Mme. De Stael, De l'Allemagne,
Garnier-éditie, p. 321 vlg.
2) C. Rabany, Kotzebue, sa vie, et son temps, Paris 1893.
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Hij wist de brute massa, die zich nu verdwaast in de vloekbare cinema
door machtige populaire kunst mee te sleepen. Hij kon meer; hij
boeide allen van wat geestelijken stand of rang ook; ook hen, die nu
met weerzin zich aan de cinema zouden wagen.
Iffand zat geheel in zijn vak; Kotzebue was tot op zekere hoogte
dilettant. Iffand erkende Schiller en Goethe in hun grootheid en speelde
hun werk op zijn tooneel. Kotzebue voelde zich niet hun mindere en
zijn werk staat inderdaad niet beneden de Räuber en Kabale, beneden
Stella en Clavigo; wel beneden Wallenstein en Faust natuurlijk.
Hij werd geboren in Weimar, de zoon van een legatieraad. Hij verloor
vroeg zijn vader en kreeg geen krachtige, verstandige opvoeding van
zijn moeder en een oom; men liet hem zijn eigenzinnigheid en ijdelheid botvieren, wende den vroegrijpen, talentvollen jongen niet aan
strenge tucht. Hij kwam reeds vroeg in aanraking met Goethe, Klinger,
Wieland. Hij studeerde rechten, maakte carrière in politieke baantjes,
ook in Petrograd en toonde steeds liefhebberij voor het theater, schreef
er zelf stukken voor. In 1785 was hij president van de „Gouvernementsmagistraat" van de provincie Estland; in 1787 gaf hij zijn Menschenhasz and Reue en was er op eens wereldberoemd mee. En de Duitschers
riepen: shocking! Ja Kotzebue is, mutatis mutandis, wel zoo wat de
Multatuli van het Duitschiand van zijn tijd en ook aan hem moet onze
Multatuli mede zijn vorming te danken hebben. In het bijzonder zal
hij genoten hebben van Das Kind der Liebe (1790) en vooral van Bruder
Moritz der Sonderling. Er zijn van deze stukken zeer stellig sporen aan
te wijzen in Multatuli.
Kotzebue was geen groot, nobel karakter. Dat blijkt o.a. uit verschillende venijnige pamfletten, waarvan hij het auteurschap verborgen
hield of anderen in de schoenen schoof. In zijn autobiografische ge-schriften openbaarde hij zijn ijdelheid en egoïsme.
Sedert 1795 leefde hij ambteloos op zijn landgoed in het gouvernement Petrograd. Hij schreef toen vele drama's. van '97 af is hij gedurende
twee jaren regisseur en dramaturg aan het Hoftheater te Weenen;
maar hij kon het niet bolwerken tegen de felle kritiek. In 1800, terug in
Rusland, is hij om onbekende redenen naar Siberië gezonden. Toen
de Czaar hem terug riep, maakte hij hem directeur van het Duitsche
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theater te Petrograd. Over zijn verblijf in Siberië schreef hij weer een boek :
Das merkwürdigste Jahr meines Lebens. Hij was altijd vol van zich zelf.
In 1801 keert hij terug in Weimar en begint in wedstrijd met Schiller
heroïsche, historische drama's te schrijven als Octavia, Gustav Wasa
in vijfvoetige jamben. Goethe had altijd nog al met hem op, prees zijn
techniek, zijn rijkdom van motieven, den levendigen indruk van zijn
werk. Hij gaf op zijn Weimarsch tooneel 69 stukken van Kotzebue
in 410 opvoeringen; maar hij had een afkeer van zijn zucht om alles
wat boven hem stond neer te halen. Kotzebue deed voortdurend
aanvallen op Goethe en Schiller en op de beide Schlegels en werd
op zijn beurt bespot en geparodieerd. In Die deutschen Kleinstädter
zijn tal van toespelingen op de groote persoonlijkheden van zijn tijd en
omgeving. Goethe eischte schrapping. Toen Kotzebue bleef weigeren,
werd hij uit het Krânzchen geweerd. In 1803 trok hij naar Berlijn,
waar hij een tijdschrift Der Freimütige oder Ernst and Scherz stichtte
om Goethe en de romantici te bestoken. Na den val van Pruisen voor
Napoleon is hij weer in Rusland en valt Napoleon aan in zijn tijdschrift
Die Biene (1808—'10). In 1813 werd hij er staatsraad en spoedig consul
generaal van Rusland in Koningsbergen; zijn conservatieve allures
nemen toe; hij moet den Czaar inlichten over de toestanden in Frankrijk en Duitschland, wat op spionage gaat lijken. Zijn reactionnair streven
kwam vooral uit in zijn Geschichte des deutschen Reichs (1814—' 15),
dat de studenten verbrandden bij het feest op den Wartburg.
Daarop volgt van Kotzebrue's zijde een aanval op de academische
vrijheid bij studenten en professoren, bespotting van de Burschenschaften en Turnvereine en hij komt daarmee fel te staan tegenover
de toen toch wel min of meer aardige volksbeweging in Duitschland.
Hij genoot de gunst van Metternich, wat alles ten gevolge had, dat hij
op 23 Mei 1819 door den student Sand als „landverrader" te Mannheim
werd dood gestoken. Zelfs bezadigde mannen prezen toen dien sluipmoord als de daad van een Tell.
Het valt niet te ontkennen, zijn werk is dikwijls oppervlakkig en hij
werkte op velerlei terrein; doch zijn drama blijft ook thans nog het
meest naar voren komen. Verschillende van zijn stukken zouden het
nog wel doen voor de ,massa, als nu eenmaal op zijn naam niet een
PRINSEN, Het Drama.

23

354

MENSCHENHASZ UND REDE.

odium rustte. Hij had het geheim om de massa onmiddellijk aan te
grijpen en vast te houden in zijn 211 stukken, vol variatie. Daarin zijn
het meest van blijvende waarde die werken, welke het dichtst bij het
burgerlijk drama komen. In zijn leer en moraal was hij wat Mul
Naast Multatuli's Genot is deugd stond zijn „Erlaubt-taulinsch.
ist, was gefállt."
Maar met dat al, het deed het toch maar op de planken; hij werd
gespeeld door Goethe en Schroder en andere groote Duitsche directeuren, door Michot in Parijs, door Sheridan in Londen. In de eerste
30 jaar van de 19e eeuw ging zijn werk van Siberië tot in Amerika.
Reeds in 1819 ging Menschenhaat en Berouw in het Hollandsch aan
de Kaap. In Zuid - Afrika is Kotzebue zeer vaak gespeeld. 1 ) In Weenen
werden tot 1867 tot 104 van zijn stukken in 3650 avonden gespeeld,
ieder dus gemiddeld 35 opvoeringen. In Engeland hield men naar de
uitspraak van Carlyle tot Goethe's dood Kotzebue voor den eigenlijken
vertegenwoordiger van de Duitsche litteratuur.
Menschenhasz and Reue 2 ) was (1787) het eerste moderne echtbreuk- drama, de voorlooper van hetzelfde genre bij Dumas. Een onbekende woont eenzaam en van het menschdom afgezonderd met zijn.
knecht in het bosch. Hij haat de menschen, maar is goed en weldadig
tegenover alle ongelukkigen, die hij ontmoet. Zijn knecht Franz beweert!
„Ein guter Herr aber das Reden verlernt man fast bei ihm. Ein
braver Herr aber ich kaan nicht klug aus ihm werden. Auf jedes
Menschenantlitz schimpft er, and kein Armer gekt hilflos von seiner
Thur. Schon drei Jahre bin ich bei ihm, and noch weisz ich nicht wer
er ist. Ein Menschenfeind, das ist klar; aber ich wette, seine Mutter
hat ihm dazu nicht geboren. Der Menschenhasz ist in seinem Kopfe,
nicht in seinem Herzen."
Op het naburig kasteel van den graaf Von Wintersee woont Mme
Muller, die even sterk aan haar drang voldoet om de armen te steunen.
Zij is eigenlijk Eulalia, de vrouw van den „onbekenden" baron Von
1) Zie: F. C. L. Bosman, Drama en Toneel in Zuid-Afrika I, Amsterdam 1928,
p. 134 en passim.
2) Het stuk is uitgegeven o. a. in Deutsche National-Litteratur Bd. 139 (zweite
Abteilung).
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Meinau uit het bosch. Deze heeft zich uit wrok afgewend van de wereld,
omdat zijn vrouw er van doorgegaan was met een ander. Maar Eulalia
had zeer spoedig berouw gekregen en boet . nu door een werkzaam en
weldadig, eenvoudig leven op het kasteel van den graaf. De graaf valt
op een gegeven moment door een Chineesch bruggetje, dat zijn Haushofmeester Bittermann in zijn park in mekaar geknutseld had en wordt
door den „onbekende" uit het water gered. Die Bittermann met zijn
zoon en een kamermeid Lotte, die zich bijzonder voelt, omdat haar vader
Hofkoetsier is, vormen de Shakespeariaansche humor- elementen in
het stuk.
De familie Von Wintersee zoekt nu relatie met den , ,onbekende"
om behoorlijk hun dank te kunnen betuigen, maar de man blijft onbereikbaar; hij beklaagt zich over dat gezwerm om zijn hut:
Fr.: Geduld, gnadiger Herr. Vielleicht zerstreut sich das Menschengewühl wieder. Die kommen allzumal aus der Residenz, werden's
im Schatten der einfachen Natur bald satt kriegen, finden hier
weder Karten noch Hanswürste, wenn sie nicht selbst welche
mitgebracht haben. Denn heutzutage hat jederNarr seinen
Hanswurst bei der Hand. Ceben Sie acht, Herr, das sind die
Drohnen aus dem Bienenstocke des Hofes, die sind ausgeflogen,
nicht um hier in der Einsamkeit Honig zu sammeln; nein,
um der lieben Mode willen. Wenn der Herbst herbeikommt,
fliegen sie alle wieder zurück, and treiben dort ihr Wesen.
Unb.: Dein Scherz wird bitter.
Fr.: Was ist Speise ohne Salz?
Unb.: Und es läszt sich vermuten, dasz, wenn jenes Ziel deines Spottes
dir aus den Augen gerückt worden, du deinen Herrn zum Ziele
nehmen werdest. Ich kannte dich noch nicht von der Seite.
Fr.: Schon wieder menschenfeindliches Misztrauen? Lieber Herr,
ich will Ihnen gerne ohne Lohn dienen, aber halten Sie mich
fur einen ehrlichen Kerl.
Unb.: Ohne Lohn! Also läszt dein ehrlicher Name sich taxieren.
Ungefáhr so hoch, als dein Lohn?
Fr.: Nein, das ist zu arg.
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Unb.: Thu' ich dir unrecht?
Fr.: Wahrlich.
Unb.: Du bist mein einziger Freund.
Fr.: Der Titel, den Sie mir da geben, macht alles wieder gut.

Zoo breekt telkens zijn nobele natuur door zijn menschenhaat.
Intusschen is een broer van de gravin, Major Von der Horst op Mme
Muller verliefd geraakt, wat zich alles in geestige, gevoelige tooneelen
ontwikkelt. Hij draagt zijn zuster op Mme Muller eens te polsen en
deze bekent bij die gelegenheid aan de gravin, wie ze is: de gravin heeft
immers wel gehoord van een baronesse Meinau, die een braven man
had en er met een Landstreicher van door ging.
Eulalia: Ich bin diese Kreatur.
Gráfin: Sich unwillig wegwendend. Ha! (Sie geht einige Schritte, ihr
Herz zieht sie zuriick) Aber sie ist ungli cklich sie bi szt

streng weg mit dem Kopfe, der immer bereft ist, ein Verdammungsurteil zu sprechen (sie blickt wehmutig nach ihr) Ach!
sie ist so ungli cklich! Stehen Sie auf ! Ich bitte Sie, steken Sie
auf! Mein Mann and mein Bruder sind nicht weit. Diese Scene
leidet keine Zeugen. Ich gelobe Ihnen Verschwiegenheit (sie hebt
sie auf).
Eul.: Ach, mein Gewissen ! mein Gewissen! das wird nie Schweigen
(mit beide Hdnde die Grif in ergreifend) Verstoszen Sie mich nicht!

Gr.: Nein, ich verstosze Sie nicht. Ihr Betragen in den letzten drei
Jahren, Ihr stiller Kummer, Ihre Reue tilgen freilich nicht Ihr
Verbrechen; aber eine Freistatt wird mein Herz Ihnen nie ver
wo Sie ungestört um den Verlust Ihres-sagen,iFrt
Gemahls weinen dürfen Ach! ich fürchte, ein unersetzlicher
Verlust!
Hoor hoe Eulalia den aard van haar misdaad nadert definieert.
Graf in : Was vermag Erziehung gegen einen Lovelace?
Eulalia: Ach! Sie stoszen da auf eine Unbegreiflichkeit in meiner Ge-

schichte. Nein, er war kein Lovelace, dieser Mensch, in jeder
Rocklicht tief, tief unter meinem Gemahl. Nur dasz dieser nicht
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mehr tá ndelte, nicht mehr jeder meiner Launen and Grillen
schmeichelte, mir neue Equipagen, Livreen and Schmuck ver
Alles das bot-sagte,wndrAuf seKatbrig.
mir des Verführers Schlangenzunge, and ich war Kind genug,
mich an den bunten Bildern zu ergötzen; war verblendet genug,
Kinder, Vater and Gemahl zu verlassen, um einen Nichtswurdigen zu folgen, der doch genug! er steht nun vor Gott, wo
meine gemordete Tugend das Masz seiner Bubenstucke bis an
den Rand füllen wird.
Van haar man had ze nooit meer iets gehoord; hij verdween voor
goed met de kinderen.
Von der Horst gaat den „onbekende" opzoeken, weet tot hem door
te dringen en herkent in hem zijn ouden, trouwen vriend Meinau.
Deze vertelt hem zijn historie in zijn huwelijk en gene inviteert hem te
komen kennis maken met zijn uitverkorene Mme Müller. Wat een pracht
van antithesen om de massa te pakken. Het ligt er dik op, best, maar
ligt het er bij Schiller en Gothe in hun eerste periode niet dik op,
in de Räuber en in Götz? Men kan zoo'n stuk dood slaan met fraseeren
van , ,op effect berekend" en zoo. Maar dat effect deed het toch maar
almachtig goed op de planken, omdat het den schijn had van zoo als
van zelf te zijn ontstaan. Aan het slot van de vierde acte weet het publiek
eigenlijk alles reeds en dat vindt publiek wel prettig; het kan zich vleien
met eigen doorzicht en begrip. Maar de twee helden van het stuk
Menschhaat en Berouw, hebben elkaar nog absoluut niet gezien. In
de vijfde vinden zij elkaar; de „onbekende" wordt door zijn vriend
den Major ingelicht. Toen deze het geheim van Mme Müller kende,
heeft hij haar toegevoegd: , , Wenn ungeheuchelte Reue, ein Leben
ohne Tadel, nicht einmal Anspruch auf Verzeihung der Menschen
gáben, was hakten wir denn einst von Gott zu hoffen? Nein! Sie
haben genug gebüszt. Der schlummernden Tugend entrisz das Laster
auf einen Augenblick die Herrschaft in Ihrem Herzen. Die erwachte
Tugend bedurfte nur eines Blicks, um es fur ewig daraus zu verscheuchen.
Ich kenne meinen Freund. Er denkt stark wie ein Mann, and fühlt
fein wie eine Frau. Ich eile zu ihm, Madame, als Ihr Geschaftstrager.

358

MENSCHENHASZ UND REDE.

Mit dem Feuer der Freundschaft will ich das Werk beginnen, damit
ich, wenn ich einst auf den Lauf meines Lebens zurückblicke, verweilen
kunne bei einer Buten That, die mein Zufriedenheit im Alter gewahre."
Als echter Von Meinau weer bereid is zijn vrouw in liefde aan te
nemen, weigert Eulalia absoluut; zij wilde boetende zondares blijven,
wil zelfs Von Meinau geheel vrij maken voor een ander huwelijk.
Eulalia (in groszer Bewegung). Mit dem innigen Gefühl, dasz ich Ihres

Namens unwert bin, hab' ich schon seit drei Jahren einen andern,
unbekannten getragen. Aber das ist noch nicht genug Sie
müssen einen Scheidebrief haben der Sie in den Stand setzt,
eine wurdigere Gattin zu wählen in deren Armen Gott seinen
mildesten Segen auf Sie herabschütten wolle! Dazu wird dieses
Papier Ihnen notwendig sein! es enthält ein schriftliches
Bekenntnis meiner Verbrechen. (sie reicht es ihm zitternd da).
Unbekannter (nimmt and zerreiszt es). Es sei auf ewig vernichtet! Nein,
Eulalia! Du allein hast in meinem Herzen geherrscht, and
du allein
and ich schäme mich selbst nicht, es zu bekennen
wirst ewig darin herrschen! Dein einziges Gefühl für Tugend and
Ehre verbietet dir, diese Schwachheit nutzen zu wollen; and
wax' es
nun bei Gott! diese Schwachheit ist meiner Ehre
untergeordnet. Aber nie, nie wird ein anderes Weib mir Eulalien
ersetzen."
as AbEulalia (zitternd). Nun, so bliebe mir nichts weiter übrig
schied von Ihnen zu nehmen.
Unb.: Halt! noch einen Augenblick. Wir haben einige Monate lang,
ohne es zu wissen, einander sehr nahe gelebt; ich habe viel Gutes
von Ihnen erfahren ! Sie haben ein Herz, weich geschaffen für
die Not Ihrer armen Bruder. Das freut mich. Es musz Ihnen nie
an Mitteln fehlen, diesen Hang zu befriedigen auch Sie selbst
müssen nie Mangel leiden. Diese Schrift versichert Ihnen eine
Leibrente von tausend Thalern, welche der Bankier Schmidt
in Cassel Ihnen allj ahrlich auszahlen wird.
Eul.: Nimmermehr! Die Arbeit meiner Hánde musz mich ernahren.
Ein Bissen Brot, von einer Thrane der Reue befeuchtet, wird
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mir mehr Ruhe gewa-hren als das Bewusztsein, von dem Vermogen
eines Mannes zu schwelgen, den ich so schándlich verraten
konnte.
De kleinodiën, die Von Meinau haar schonk, wil ze niet terug nemen;
zij zouden haar steeds met diepe verwijten kwellen, maar één ding
vraagt ze voor het afscheid, een enkelen keer haar kinderen zien en
omhelzen. En als die komen na het laatste vaarwel en „lieve vader,
lieve moeder" roepen en beiden omarmen, dan is er geen houden meer
aan, dan gaat het als in Tollens' Echtscheiding, de kinderen hereenigen
beiden voorgoed: „Vater and Mutter reiszen sich los von den Kindern,
sehen einander an, breiten die Arme aus, and sturzen sich einer in
des andern Arme."
Dat is immers een goed, pakkend en ontroerend stuk, knap in
elkaar gezet en wie het in zijn geheel leest, zal getroffen worden door
allerlei kleine schitterende details van fijnen humor; van geestige komiek,
van diep aangrijpend gevoel. Zijn natuurlijke vlotte spreektaal is voor treffelijk. In zijn tijd had het bij de groote massa een succes, dat met
dat van den Werther gelijk staat. Maar men heeft dit drama in zijn tijd
ook onzedelijk gevonden en als zoodanig bespot en geparodieerd. Dat
kan ik begrijpen: in zijn tijd. Dat Kotzebue deze , , idealisirte Ehebrecherin" in aanlokkelijke kleuren teekent, haar misstap tracht te
verontschuldigen, dat Von Meinau van meening is, dat „das Hirngespinst Ehre" in het hoofd en niet in het hart den baas speelt, en dat hij
ondanks haar eigen tegenstreven door de toevallige omstandigheid
van het , , Kindergequâk" zijn berouwvolle vrouw in de armen valt,
dat vond men te kras; daarin zag men verheerlijking van den echtbreuk.
Eloesser heeft dertig jaar geleden een kritiek op Menschenhasz and
Reue geschreven in den zelfden toon, waarop men hier over Multatuli
schrijven kon. 1 ) Er is zeer stellig veel waarheid in wat hij schrijft,
in de aanwijzing van Kotzebue's oppervlakkigheid, zijn speculeeren
op den smaak van zijn publiek, deszelfs vage tendenzen. Dat is alles
volkomen juist. En toch blijft Multatuli, zoowel als Kotzebue een groote
aantrekkelijke figuur in de cultuur van de moderne tijden. Ook Eloesser
1) Eloesser, Das bürgerliche Drama, p. 181 vlg.
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nog kan het Kotzebue niet vergeven, dat hij Eulalia in genade en liefde
weer doet aan nemen door haar beleedigden echtgenoot en sarcastisch
schrijft hij : , ,Der Ehebruch seiner Eulalia war ein Traum, Rausch
and Wahn der Sinne. Ihr Herz wuszte nichts davon, es ist in der Sünde
schuldlos geblieben. „Die schonen Seelen" bleiben auch in ihren Ver irrungen tugendhaft. Diese laxe Anschauung, die auch den Vorzug
hat, dasz sie jeder psychologischen Erklárung überhebt, erinnert fast
an die mystische Vorstellung von der reinen Seele, die kraft ihrer Göttlichkeit bewuszt and absichtlich nicht sündigen kann. Hier wird mit
der Menschheit ein widerwartigen Kultus betrieben. Mensch sein
heiszt schwach sein; je schwächer desto menschlicher! Dem Gefallenen
gebührt nicht Strafe oder Rache, sondern Mittleid and Vergebung.
Der moralische Optimismus ist hier auf seine letzte Spitze getrieben."
Is het niet merkwaardig, dat het door Eloesser zoo zeer gewraakte
beginsel juist in onze dagen een machtig element in onze rechtsbegrippen
geworden is? Ik zal de laatste zijn dit in zijn groote algemeenheid toe
te juichen; maar dat Eulalia na diep berouw en boete door haar man
met vergiffenis en liefde wordt opgenomen aan zijn haard, zal toch
thans wel niemand meer onzedelijk noemen, en ongestoord kunnen
we ons verlustigen in het romantisch geval; wij staan thans vrij genoeg
om te erkennen tevens een nobele moraal in dezen triumf van de liefde
over allerlei vage, in den kop beredeneerde begrippen van eer.
Kotzebue heeft in 1792 een vervolg gegeven op Menschenhasz
and Reue in Die edle Lüge. Eulalia blijft droef gestemd, blijft berouw
hebben; om de rust in haar gemoed te herstellen liegt hij, dat ook hij
een buitenechtelijke escapade heeft gemaakt. Hij overreedt een meid,
die met een knecht gescharreld heeft en daarvan de gevolgen ondervindt,
hem aan te klagen als de verleider om zich zoo van zijn smettenlooze
deugd tegenover de nog steeds knagende wroeging van zijn vrouw
te ontdoen en het evenwicht te herstellen. Eloesser is daarover in onzen
tijd nog, weer in hooge mate verbolgen; hij vindt het 't allergemeenste,
wat Kotzebrue ooit geschreven heeft. „Hier ist die weichliche Humanitat der Zeit bis zu der Anschauung entartet, dasz eine Gemeinheit
durch die andere wieder gutgemacht werden kann." Dit is wel zeer
sprekend wanbegrip. Er is hier geen sprake van goedmaken. Er is hier
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enkel weer die hooge toewijdende liefde in Von Meinau, die zonder
aarzelen zijn uiterlijke eer vertrapt, om rust en levensmoed te geven
aan de beminde vrouw. Liefde kent geen wetten.
Als Multatuli werkte Kotzebue op de massa betooverend, op den
conservatieven burger verontrustend en ontstellend. Die Multatuli
geest om tegen vooroordeelen, tegen de gevestigde ideeën-ansche
met voor den tijd verbluffende theorieën in te gaan, vooral op het gebied
van de liefde, blijkt nog sterker in drama's, die op Menschenhasz gevolgd zijn.
Daar is b.v. Bruder Moritz der Sonderling oder die Colonie fur die
Pelew-Inseln (1791). Moritz Eldingen is na lange omzwervingen door
de wereld rijk bij zijn tante en zijn twee levendige, petillante zusjes
Juichen en Nettchen thuisgekomen. Hij heeft zijn vriend en bediende,
die hem een paar maal het leven gered heeft, den Arabier Omar, meegebracht. Moritz stelt den Arabier in de kwaliteit van vriend en levensredder aan zijn zusjes voor en Juichen (ihm freymüthig umarmend) „Ich
danke Dir meines Bruders Leben!" Nettchen eerst wat schuchter biedt
hem ten slotte ook haar lippen. Maar dat heeft tante gezien, die familiariteit met een ondergeschikte:
Tante (zuweilen hustend

)

1)

:

Kinder! Kinder! bey mein Gott! was macht

Ihr denn da? Habt Ihr alle Zucht and Ehrbarkeit verabschiedet.
Nettchen: Einen Kusz in Ehren, kann Niemand wehren.
Juichen: Liebe Tante es war nur der Ausbruch unsrer Dankbarkeit.
T.: Dankbarkeit? Was Dankbarkeit! Die musz bey einem jungen
Madchen nie in Kusse ausbrechen. Eire Kusz fuhrt oft gar weit!
so sagt man; ich selbst habe die Erfahrung nie gemacht.
Moritz: Wenn das Herz voll ist and wir keine Worte haben, so kann
nur eine feurige Umarmung unser Dollmetscher seyn.
T.: Aber so redet doch! Was giebt es denn? Was hat er denn gethan,
dasz eure Herzen so grimmig voll davor_ sind. Wenn es wirklich
der Muhe werth ist, nun so bin ich auch nicht so stolz wie manche
andern meines gleichen, and ich will ihm wohl einen Kusz geben.
N.: Er hat dem Bruder Moritz das Leben gerettet.
1) Editie: Leipzig, bey Paul Gotthelf Kummer 1791, p. 33 (I, 12).
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J.: Zweymal.
T.: Wie denn? Wo denn? Wann denn?
N.: Einmal wurden sie von Räubern überfallen.
T.: Und da hat er sich bray gewehrt?
N.: Errathen.
T.: Nun das war seine Schuldigkeit.
J.:Ein andermal fielen sie beyde ins Wasser.
T.: Und da hat er ihn heraus gezogen?
N.: Errathen.
T.: Nun das war ja seine Schuldigkeit.
M.: (etwas auffahrend) Weiszt Du was, liebe Tante, nimm Dich in Acht,
dasz Du nicht ins Wasser fállst. Wenn Omar Dich heraus ziehen
wollte, ich würde ihn bey den Haaren zuruck halten.
T.: Kinder! Kinder! ihr familiarisiert euch so sehr mit den Domestiken. Es ist ein Gluck, wenn man treue Leute um sich hat, aber man
musz sie nicht verwöhnen. (Sie zieht ein Stuck Geld aus der Tasche).
Da guter Freund, trink Er einmal auf meine Gesundheit.
M.: (reiszt ihr das Geld aus der Hand and wirft es ihr vor die Füsze.
Darauf umarmt er Omar). Vergieb ihr lieber Omar! Sie ist zu
bedauern, sie hat ein enges Herz, aber es ist nicht ihre Schuld.
Sie ist ein guter ehrlicher Schlag von Weibe, deren Empfindungen
eine hochbeinige Gouvernante schon in der Kindheit verstummelt
hat, damit alles was sie thut fein vornehm aussehn moge. Es
ist ihr gegangen, wie einst den rómischen Knaben, denen man

die Gelenke brach, um zum Kriegsdienste and tapfern Thaten
sie unfahig zu machen. Sie kann nichts dafür.
T.: Ey mein Gott! M.: (sie hastig unterbrechend) . Nicht weiter liebe Tante. Er ist unsex
Wohlthäter! Selbst die kleine Munze, die ich da in den Busch warf,
verdankst Du ihm. Dasz er Dir des Morgens den Thee bereitet,
and Deine Blumen begieszt, and Deine Canarienvógel füttert,
das ist sein freyer Wille; denn bey Gott! wenn er' verlangt, so bin
ich sein Knecht, Du seine Köchin, Nettchen seine Wäscherin and
Juichen seine Magd.
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Zijn dergelijke geestige, uiterst apetitelijke uitvallen niet de voor
wat ons in Multatuli zoo zeer bekoort? Alleen, er is in-lopersvan
dergelijk werk nooit bitterheid bij Kotzebrue.
Bruder Moritz heeft het kamermeisje van Tante, Marie, in de gaten
gekregen; hij is direct verliefd en steekt maar terstond zijn declaratie af :
Moritz: Du gefállst mir. Willst Du den Genusz des Lebens mit mir

theilen?
Marie: Mein Herr, für Geld kann man alles kaufen, leider sogar nicht
selten die Ehre eines Mâdchens, doch reicht die meinige (sie
will fort).
Mor.: (sie zuruck haltend) . Du hast mich miszverstanden. Du kennst

nicht meine Art zu denken, aus ihr flieszt meine Art mich auszudrucken. Dein Genusz des Lebens mit mir zu theilen, kann
nur mein Weib, meine Gattin. Das wirst du seyn! doch mir
gilt Priester -Seegen weeiger als Band der Liebe. Keine Formel,
nur mein Herz kann meine Treue dir verborgen. Bist du aber
mit andern Begriffen grosz geworden, wohlan ! gieb mir Deine
Hand and führe mich zu dem ersten besten Ehrenmanne, der
für ein paar Thaler es übernimmt, unsern Bund in das Protocoll des Himmels einschreiben zu lassen.
Mar : (hóchst erstaunt) . Meimm Herr das Gerucht trägt sich mit
hundert sonderbaren Zogen Ihres Charakters, aber was ich

heute selbst erfahre, übersteigt dennoch meine Erwartung.
Mor : Nun ich habe doch in meinem Leben nichts alltaglicheres gethan.
Es ist ein wunderliches Ding um die vorgefaszten Meynungen
der Menschen. Da heiszt es i herall, der Moritz sey ein sonderbarer Kauz, der immer seinen eigenen Weg sich bahne, nie
thue was andre thun, nie denke was andere denken. Tausende
heirathen, and man findet das sehr natürlich; aber der Moritz
will heirathen ey! das findet man erstaunenswurdig.
Mar.: Nicht doch, nur die Art and Weise. Sie sehen mich heute zum
ersten male
Mor.: Ich höre Dich kommen, aber nur eine Frage, liebes Mádchen :
sind denn die Ehen immer die besten, wo man Jahre lang wa* hlt?
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Jahre lang im Brautstand schmachtet ? ehrerbietig um eine schone
Blüte herumtrippelt, die man brechen dürfte, die man aber
ganz geduldig zu einer uberreifen ' Frucht werden läszt? Glaube
mir! wer von seinera Herzen and dem Zufall rasch sich leiten
läszt, wird seltener betrogen als der Wohlbedachtige, der an der
Krucke seines Verstandes herumhinkt, die Brille des Interesse
auf die Nase setzt and ein Weib für seine Wirtschaft, nicht
für sein Herz sich sucht.

Marie gaat van den raren broeder, die zooveel hart heeft, houden;
maar zij weet, dat ze niet aan haar gevoel mag toegeven, dat ze naar de
gewone begrippen van den tijd Moritz onwaardig is: , , Ihre Gattin! Guter, edler Mann! Es war eine Zeit in der ich mich wurdig hielt
eines solchen Titels; aber aus jenen suszen Tagen meiner Unschuld,
is nichts mir übrig geblieben als der Muth Ihnen selbst zu sagen
dasz jene Zeit nicht mehr ist! Dieser Knabe ist mein Sohn (Sie
kauert sich zu dem Kinde and schlieszt es bewegt in ihre Arme). En als ze
dan lang en breed geredeneerd heeft, dat het heusch niet kan door
haar „onecht" kind en voorgoed afscheid van Moritz denkt te nemen,
roept hij! „Halt ! (nach einer kleinen Pause zieht er das Kind zu sich)
Wo ist dein Vater Kleiner?
Das Kind: Er ist gestorben.
Mor.: (hebt den Knaben in die Höhe) . Ich bin Dein Vater, kleiner

Narr!
Mar.: Gott!
Mor.: (von dem Kinde ablassend zu Manen). Du wirfst mir da schon

wieder ein Vorurtheil in den Weg, and ich ich stolpere
nicht. Sieh diesen Diamanten (ihr seinen Ring zeigend) er ist
schon, vom reinsten Wasser, er ist mein! ich bin nicht der erste,
der ihn besasz, aber wills Gott! ich werde der letzte seyn, er
soli mit mir begraben werden, and da macht mir sein Besitz
eben so viel Freude, als hätte ich ihn selbst aus den Minen von
Golconda hervorgeholt. (Ihre Hand mit Herzlichkeit ergreifend)
Mädchen! ich fülle dasz Du mich Glucklich machen wirst, so
wie Du da vor mir stehst. Du sprichst von einer Zeit in welcher
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Du besser gewesen, als jetzt? Und ich, ich sage Dir, Du bist
jetzt besser als damals. Deine Unschuld war Unwissenheit,
Gewohnheit. Du warst gut, weil man Dir gesagt hatte, man
müsse gut seyn. Jetzt weiszt Du, warum Du gut bist, jetzt bist
Du tugendhaft! and ich sollte das Gluck meines Lebens einer
Grille opfern? Ich sollte eine Rose nicht brechen, weit ein
Schmetterling einen Augenblick lang mit ihr buhlte?
Treffend deze echo uit onze verre middeleeuwen in dezen tijd van
Aufklarung, die hier ten slotte zwelgen gaat in gevoel. Wie, die misschien
zelfs thans nog een bedenkelijk gezicht zet bij deze theorieën, heeft
niet in vrome aandacht Lanseloet van Denemarken en Sanderijn
gehoord, Sanderijn, die bekende, dat een „valcke van hoger aert" een
enkele bloem van haar geplukt had.

Scone wijf, ic versta u wale.
Ene bloeme dat en es niet,
En esser nemmeer toe ghesciet;
Daer omme en salic den boem niet haten
Noch te copene daer omme laten,
Want hi es soe scone ghedaen.
Bruder Moritz en Marie trouwen en de beide aardige zusjes trouwen
ook, Nettchen zelfs met den Arabier Omar. En op voorstel van Bruder
Moritz trekken al de drie koppeltjes samen naar de Pelew -eilanden!
„Hort Kinder! ich babe einen Entwurf Euch mitzutheilen. Wir mussen
alle, wie wir da stehen, nur eine Familie ausmachen. Ein Háuflein
gute Menschen, die abgesondert von den cultivirten Unwesen das
Feld mit eignen Handen bauen, die Fruchte unsers Fleisses erndten,
ungeneckt von den Gewaltigen im Lande, von Niemanden beneidet,
als von den Engeln eine solche Freystatt bietet uns ein Fleckgen
Erde mitten im Ocean, das zu arm ist, um die Haabsucht der Menschen
zu reizen. Ein Englander Wilson hat die Pelewinseln entdeckt, dort
wohnen gute, unverdorbene Geschöpfe. Ich bin entschlossen, mein
ganzes Vermogen in Nothwendigkeiten des Lebens zu verwandeln,
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die will ich auf einige Schiffe laden, and dort mich häuslich niederlassen !
Wollt ihr mitziehen?"
Ze gaan alle zes en Tante gaat ook mee, want het klimaat is voortref gelijk voor haar hoest. Multatuli moet ook deze dingen wel gelezen
hebben in de eerste periode van zijn Indische loopbaan, vóór zijn
Hollandsche verlof.
Ook over Moritz is Erloesser, die toch overigens zulke verstandige
dingen over het burgerlijk drama schreef (in 1898), diep verontwaardigd,
en op een toon alsof hij nu toch eigenlijk iets vertelt, dat alle perken te
buiten gaat, constateert hij : , , Bruder Moritz kennt keinen Höheren
aber auch keinen Niederen, sogar der Bediente gilt ihm als Mensch
(curs. van mij), Dieser Gleichheitsfanatismus wird aber erst pikant, da
der Sonderling ein unermeszlich reicher Mann ist, und, wie am Schlusse
mit Nachdruck betont wird, aus einem der ältesten Grafengeschlechter
stammt." 1 ) Om dat te schrijven, moet je Pruis van de twintigste eeuw
zijn. Terzelfder plaatse deelt hij mee, dat het stuk een moderniseering
is van Chamfort's La jeune Indienne.
Ik kan op vele uiterst interressante drama's van Kotzebue hier niet
nader ingaan. Men kent nu wel den toon van zijn beste werk. In zijn
Die Indianer in England (1789) gaat hij inderdaad wel wat al te ver
in zijn spelen met de onbedorven, naieve natuur. Een zeer verstandig
en edelmoedig Indisch vorst, uit zijn land verdreven, woont in Londen.
In hem leeft iets van de Nathan-type; zijn dochter Gurli is een naief
natuurkind op het idiote af. Ze heeft geen begrip van geslachts- verschil,
begrijpt niet, waarom ze niet met een meisje trouwen kan, is verbaasd,
dat ze nog geen kinderen gehad heeft enz. Doch Das Kind der Liebe
(1790) is weer zeer rijk aan ideeën, die een toekomst hadden en ik kan
me eigenlijk niet weerhouden er veel uit te citeeren. Het zit vol met
uitspraken, waar rustige menschen omstreeks 1800 van moeten geduizeld hebben, maar die wij thans zullen aanvaarden. Baron von Wilden hain, weduwnaar met een dochter, heeft een zoon bij een andere vrouw.
Moeder en zoon verkeeren in de uiterste armoede en ellende en de
baron, die in den grond geen kwade kerel is, wordt er toe gebracht
1) Das Bürgerliche Drama p. 189.

LA PEYROUSE. 367
om deze vrouw te trouwen en zijn zoon te erkennen; terwijl hij zijn
dochter, die hij voor een partij uit zijn stand bestemd had, laat trouwen
met den dominee, den man van hare eigen keuze.
In La Peyrouse (1798) behandelt hij het „huwelijk" met twee vrouwen,
het motief van Goethe's Stella. De Fransche zeevaarder La Peyrouse
is op een eenzaam eiland terecht gekomen en hij leeft daar met een
inlandsche vrouw. Zijn eigen Fransche vrouw is hem gaan zoeken en
vindt hem in zijn nieuwe verhouding. Aanvankelijk wil de eene vrouw
zich voor de andere opofferen, maar La Peyrouse gooit het op een accoordje; hij blijft op zijn eiland leven met de beide vrouwen, doch
slechts als haar broeder. Zola heeft dit probleem, ik meen in zijn evangelie Fécondité, mooi opgelost.
De huiselijke Iffland en de fantastische Kotzebue worden thans
dikwijls door menschen, die nooit hun werk lazen of zagen, in eenen
adem genoemd als de typen van ziekelijke, weeë, melodramatische
sentimentaliteit. Dat zijn ze geen van beiden en onderling staan ze,
zooals we zagen, mijlen ver van elkaar. Beiden hebben een zeer grooten
invloed gehad buiten hun land, maar toch Kotzebue verreweg het
meest. Zijn werk is alom gespeeld en zijn ideeën werkten door in
de latere dramaturgie, ook zijn manier van werken.
Engelsche vertalingen naar Iffland verschenen eerst op het einde der
eeuw, Crime from ambition (1799, Verbrecher aus Ehrsucht) en in
hetzelfde jaar The Foresters (Jager). 1) Eenige jaren vroeger verscheen
hij reeds hier. 2 ) Maar Kotzebue overtrof hem ver in wereldvermaardheid en populair succes. In 46 jaar zijn 36 stukken van hem in Engeland
vertaald. Hier en elders trok Menschenhasz and Reue verreweg de
meeste harten. Het Drury-Lane-theater onder Sheridan werd door
Kotzebue gered van een bankroet. 3 )
In Frankrijk vond Kotzebue, die daar in de overgangsperiode der
1) Nicoll, Late eighteenth century Drama, p. 63. V. Stockley, German Literature
as known in England, p. 182.
2) Karl Menne, Der Einflusz der Deutschen Litteratur auf die Niederlándische
I, p. 74 vlg. Worp, Drama en Tooneel II, p. 327.
3) Stockley, t. a. p. p. 312. L. F. Thompson, Kotzebue, A Survey of his progres.
in France and England, Paris, 1928. Ook over K. zelf geeft dit boek interessante dingen. W. Sellier, Kotzebue in England, Leipzig 1901.

368

KOTZEBUE IN FRANKRIJK.

Revolutie aan de orde kwam, nog meer succes dan in Engeland. Er
zat Fransche geest in hem; men voelde hem daar beter aan. Das Kind
der Liebe en Beaumarchais' Eugénie zijn van eenzelfde type. Het is
merkwaardig de karakteristiek te lezen, die Lenient van De Beaumarchais geeft naast wat men over Kotzebue zeggen kan. 1 ) Misanthropie
et Repentir had in eenige maanden vijftig voorstellingen; er verschenen
verscheidene min of meer gewijzigde en geadapteerde editie's in verzen
en in proza van Kotzebue's werk. Men wijzigde veel in de Fransche
bewerkingen. Hoe zeer hij juist in deze revolutiedagen den Franschen
geest nabij kwam, openbaarde zich toch nog dezelfde neiging tot puurheid en strakheid, die jaren her bij allen drang tot vernieuwing
toch Lillo's Merchant niet intact aanvaarden kon. ,,Dans toutes ces
suppressions brutales, l' áme sensible manifeste sa volonté de rétrécir,
en la décolorant, la vision de la „nature" et de ramener ainsi les drames

allemands a une certaine unité de ton. Le style des adaptateurs francais
le montre bien d'ou se sont évanouis toute plaisanterie un peu grosse,
toute répartie familière, tout détail d'un realisme un peu cru et même
toute caractéristique concrete -des individus et des objects, tout ce
qui enfin, chez Kotzebue, prêtait a la vie quotidienne et a la psychologie
des personnages un semblant de diversité authentique." 2
Dit verschijnsel vertoont zich tot in ongeloofelijke, onbeteekenende
details. Een „wilde braune Hengst" van Kotzebue b.v. wordt in de
adaptie tout court: „un cheval", de „Kanarienvogel" „un oiseau",
een , , guter Kâse" gaat over in een , , repas frugal"; van kinderen die
, ,Blatt gekammt in ihren Sonntags-kleidern hereintreten" vertelt de
Franschman „qu'ils entrent parés, moms encore de leurs habits de
fête, que des graces de leur age." Men wilde dat eenvoudige natuur lijke, die huiselijke manier van uitdrukking niet in het theater.
Bij ons ook verscheen een gansche rij Kotzebue- vertalingen en men
ontving ze geestdriftig op de planken. 3 ) Kinker wilde ze ervan verdringen met Schiller- vertalingen.
)

1) Thompson, t. a. p. p. 112.
2) B. Munteano, L'áme sensible, le génie francais et les débuts de Kotzebue en
France (Revue Litt. Comparée, IX, p. 494).
3) Menne, t. a. p. P. 92. J. te Winkel, Ontwikkelingsgang. 2de dr. VI, p. 313-316.
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In Italië werden Iffand en Kotzebue nagevolgd door Giambattista
Viassolo. Dertig stukken van Kotzebue werden in het Italiaansch
overgebracht.
De eerste vertaling in het Spaansch naar Kotzebue was La reconciliacion o los dos hermanos in 1800 en nog hetzelfde jaar verscheen
ook daar Misantropia y arrepentimiento; er is een lange lijst van ver
samengesteld. 1 )
-talingeo1873
1) Franz Schneider, Kotzebue en Espana (Modern philology Nov. 1927, Vol.
XXV, p. 179).
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VII
DE BLIJDE COMEDIE.

Ik bedoel hiermee wat Goldsmith noemt de laughing comedy,
wat in West Europa gedurende de 18de eeuw de voortzetting van het
werk van Molière is. In heel deze comedie leeft min of meer de geest
van Molière voort, doch zij is niet een rechtstreeksche navolging van
Molière. Zij geeft de wereld gelijk ze is in haar ideeën en toestanden
en die wereld is, als de Roi Soleil van het tooneel is verdwenen, zeer
veranderd. Er worden in deze comedie ideeën verkondigd, toestanden
geteekend, welke geheel vreemd zijn aan den 17de-eeuwschen tijd, die
beheerscht werd door het pralend hofleven van een despoot. De
burgerlijke elementen, de burgerlijke idealen treden ook hier op den
voorgrond. De inhoud, die het leven biedt, is vol nieuwe variatie;
er komen andere typen; men bekijkt het leven met een vrijer geest
En onder den invloed der nieuwe aesthetische inzichten verandert
dikwijls ook de vorm; de classicistische strengheid en statigheid gaat
verloren onder allerlei vrijheden, die men zich veroorloven kon.
In Engeland is er aanvankelijk een sterke reactie tegen de sentimental comedy en het burgerlijk drama; men grijpt terug in gekuischter
taal en levensverhoudingen naar de Restoration-comedy en naar Shakespeare. Deze reactie is echter in werkelijkheid slechts een voortzetting
van de hoofdbeginselen, die een Steele en een Lillo bezielden, dat is uit
te beelden het volle, zuivere leven van den tijd, dikwijls met leering,
doch thans zonder het larmoyante en sentimenteele.
In Frankrijk toont Lesage reeds terstond, dat men in den aanvang
der eeuw buiten de sfeer van Molière is komen te staan.
In Denemarken, Italië en Spanje zijn Holberg, Goldoni en Ramon.
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de la Cruz, alle drie weer door Molière geinspireerd, maar met een sterk
persoonlijk karakter, bepaald door hun milieu en hun eigen temperament.
En in Holland is Langendijk. Ja, Langendijk! Maar toch, in het
laatste kwart der eeuw, nog wel even een aardig, geestig spelletje van
Onno Zwier van Haren.
Duitschland, in zijn plotselinge herleving in de laatste helft der eeuw,
is te vol van het werken aan eigen geestelijken opbouw, te vol van
nationale idealen om onbezorgd het leven te zien als een genoegelijk,
luchtig spel. Dat is alleen soms aan Kotzebue gelukt.
Het mag niet in de bedoeling van dit boek liggen ook over operateksten te spreken. Hoezeer de opera wat zijn woordelijken inhoud
betreft tot de dramatische kunst behoort, de hoofdzaak is hier de
muziek. Er was echter een tusschending ontstaan, wat men in Frankrijk
vaudeville noemde, een gewoon tooneelstukje, waarbij de sprekende
personen zoo nu en dan hun redeneering voortzetten in den vorm van
liedjes. Er verscheen in 1728 in Engeland een bijzonder schitterend
specimen van dit genre, waarbij ik een oogenblik wil stil staan, omdat
het den geest van den tijd teekent en tevens bewijst, dat met Collier
niet alle stoutigheden van het theater verdwenen waren, The Beggar's
opera van John Gay (1685-1732). 1)
Het parodieerde de Italiaansche opera, die in Londen bloeide, en
gaf in de ingevoegde liedjes den echten, oud -Engelschen volkstoon.
De tekst gaf elementen, die sterk aan de dagen van Wycherley herinnerden, maar het was niet te doen om een eenvoudige uitbeelding
van het leven, integendeel en dit is het verschil met de Restorationcomedy het persifleerde en stelde aan de kaak in felle karikaturen
de corruptie in het privaat en openbaar leven van aanzienlijke figuren
uit de Londensche politieke wereld, in de eerste plaats van den premier
Robert Walpole, 2 ) in zijn omkoopbaarheid en in zijn vaardigheid om
1) Ik gebruikte The Beggar's Opera in een editie van Gowans and Gray London
1923, waar de muziek der liedjes bij staat, en John Gay's Singspiele, mit einl. and
anm. door G. Sarrazin, Heidelberg 1898. Zie verder: William Eben Schultz, Gay's
Beggar's Opera, its content, history and influence, New York, 1923. Thackery, The
English humorists, Tauchnitz-ed. p. 164 vlg.
2) Over Walpole en zijn vrienden o.a. Taine, Littérature anglaise 1866, III,
p. 258 vlg.
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om te koopen, maakte scherpe toespelingen op processen uit den tijd.
Het stuk werd 29 Januari 1728 op de planken gebracht en beleefde dien
winter nog 63 opvoeringen. Zoo werd het succes van deze satire een
teeken van den krachtigen, gezonden geest en van den durf om felle
kritiek toe te juichen in de Londensche burgerij. Iets dergelijks zou
toen nergens in het West-Europa mogelijk geweest zijn. Het stuk is
in zijn soort prachtwerk van geweldigen humor in den volkstoon,
een summum van Engelsche wit, van glorieuzen spot, een dolle charge,
verwant aan Hogarth's prenten, maar oneindig fijner en geestiger van

teekening.
Peachum de rechter, en Lockit de cipier van Newgate, profiteeren
gemoedereerd van de diefstallen hunner pensionnaires en hunner
vrienden en vriendinnen in de boevenwereld, ,,for it is but fitting that
we should protect and encourage Cheats, since we live by them." Een
rooverhoofdman-gentleman Macheath komt familiaar bij Mrs. Peachum
en haar dochter Polly quadrille spelen. Pa is tegen een huwelijk van
Macheath en Polly: „Gamesters and highwaymen are generally very
good to there whores, but they are very devils to their wives." Ma
poneert de stelling: All men are thieves in love, and like a woman
the better for being another's property." Pa wil wat meer van die verhouding tusschen zijn dochter en Macheath weten, waarop Polly haar
levenswijsheid aldus formuleert: , , I know as well as any of the fine
ladies how to make the most of myself and of my man too. A woman
knows how to be mercenary, though she hath never been in a court or
at an assembly. We have it in our natures, papa. If I allow captain
Macheath some trifling liberties, I have this watch and other visible
marks of his favour to show for it." Waarop Peachum weer uitspeelt:
,,You know, Polly, I am not against your toying and trifling with a
customer in the way of business, or to get out a secret, or so. But, if
I find out that you have played the fool and are married, you jade you,
I will cut your throat, hussy." „Do you think your mother and I
should have lived comfortably so long together, if ever we had been
married? Baggage!"
Polly bekent, dat ze wel niet op de gewone koele, berekende manier
getrouwd zijn, maar dat ze toch houdt van Macheath; waarop ma
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losbarst: „Love him! worse and worse! I thought the girl had been

better bred. 0 husband, husband! her folly makes me mad! my head
swims; I am distracted! I cannot support myself. Oh!" Ze valt flauw.
Intusschen raakt Macheath in het gevang en nu moet hij er maar aan.
Feitelijk is Polly met hem getrouwd en Pa vraagt haar, hoe ze denkt
over haar weduwlijken staat; Polly vindt het idee van scheiding gruwelijk.
Ze houdt van hem. Waarop vader als zijn inzicht in deze zaken beweert:
,,Parting with him! Why, that is the whole scheme and intention of
all Marriage articles. The confortable estate of widowhood is the only
hope that keeps up a wife's spirits. Where is the woman who would
scruple to be a wife, if she had it in her power to be a widow when-.
ever she pleased?"
Lucy, de dochter van Lockit, is intusschen in de gevangenis bijzonder
intiem geworden met Macheath en laat hem ontsnappen. We krijgen
een schitterend tableau de la troupe, als we Macheath onder zijn rotgezellen en vooral de dames, die daar annex aan zijn, zien teruggekeerd.
Lockit berispt zijn dochter, omdat zij Polly niet vergiftigd heeft door
rattenkruid in haar jenever te doen; maar Lucy verontschuldigt zich
met de meedeeling, dat Polly momenteel geen trek in jenever had;
trouwens nu Macheath weer bij zijn gezelschap is, zijn ze allelbei
bedrogen. Dat Lucy haar intimus liet ontsnappen, neemt haar vader
haar alleen maar kwalijk, omdat ze zich er niet goed voor liet betalen:

,Thou wilt always be a vulgar slut, Lucy If you would not be
looked upon as a fool, you should never do any thing but upon the foot
of interest. Those that act otherwise are their own bubbles." Waarop
Lucy de verzuchting slaakt: , ,But Love, Sir, is a misfortune that may
happen to the most discreet woman, and in love we are all fools alike."
Een van zijn andere vriendinnen levert Macheath weer aan de politie
en hij zal ten slotte gehangen worden. Polly, Lucie en nog vier vrouwtjes
staan ieder met een kind aan de deur van zijn cel in de hoop nog als
wettige echtgenoot erkend te worden. Van angst smeekt hij, dat de
beul hem dan maar liever zal komen halen. Op het laatst wordt hij
nog begenadigd en dan werpt hij zich in de armen van Polly en met
het oog op het overige belaste vrouwvolk eindigt hij zingend:
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But think of this maxim, and put off all sorrow,
The wretch of to-day, may be happy to-morrow.

Dit weinige moge eenigen indruk geven van deze ballad-opera,
die zulk een kostelijke karikatuur-prent is. 1
Fielding begon zijn letterkundige carrière als tooneelschrijver;
dat was een goede vooroefening voor zijn latere romankunst. 2 ) Hoewel
hij zijn tijdgenooten stellig wist te pakken met zijn levendige, geestige
farces, heeft hij toch voor het tooneel niets nagelaten, dat de machtige,
triomfantelijke beteekenis heeft van zijn romans, in het bijzonder van
Tom Jones. Zijn tooneelwerk in zijn geheel was een natuurlijk protest
tegen het valsche pathos van de heroic plays, de classicistische imitatie,
het larmoyante en sentimenteele van het burgerlijke drama en de senti)

mental comedy.
Voor hij nog meerderjarig was begon hij met een comedie van de
Congreve-type , ,Love in several masques" (1728). Spoedig verlaat hij
deze serieuze studie voor de farce. Bijzonder ernstig nam hij dit werk
niet op; hij handelde naar den raad van een zijner typen uit zijn Author's
farce (1730) : „When the theatres are puppets-shows, and the comedians
ballad-singers; when fools lead the town, would a man think to thrive
by his wit? If you must write, write nonsense, write opera's, write
Hurlothrumbo's." Hurlothrumbo or the Super- Naturel (1729) was
een bijzonder zot stuk van een dansmeester Johnson, die er zelf op
stelten in meespeelde. In The Author'sfarce zijn zeer humoristische
scènes van een uitgever Bookweight, omgeven van broodschrijvers,
die tweemaal per dag aan zijn tafel eten en hem voorzien van moorden geesthistories, politieke pamfletten, Virgiliuvertalingen, edities
met Latijnsche en Grieksche citaten, wat hij alles zijn klanten voorzet.
In zoo'n stuk zijn natuurlijk een massa rake zetten over de toestanden
van den dag, die het nu niet meer zouden doen bij het publiek. Zoo
schreef hij er meer, waarin een enkele type of een geheel milieu werden
geteekend, The Coffee-House Politician, A new way to keep a wife
at home, The Grub-street Opera (1781), The Intriguing Chamber1) Zie over ander werk van dit soort Allardice Nicoll, The early eighteenth century Drama, Cambridge 1925, p. 237 vlg.
2) Zie mijn Roman in de 18de eeuw, p. 363.
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maid (1734). In dit laatste werden alle voorname rollen door bedienden
vervuld; het was een voorlooper van Townley's farce High Life BelowStairs (1759).
Meer ernstig bedoelde stukken zijn The Mock-doctor (1732) naar
Molière's Medecin malgré lui, waar hij hier en daar dingen van zich
zelf invoegde. Hierop volgde de Miser naar Plautus' Aulularia en
Molière's Avare. In Pasquin (1736) teekende hij de politieke corruptie
onder Walpole; het werd veertig avonden gespeeld. Dit en dergelijke
stukken ook van anderen hadden de Licensing Act (1737) tengevolge,
waardoor het aantal theaters in Londen tot twee werd beperkt en de
stukken met hun Prologues en Epilogues onder toezicht gesteld werden.
Een vervolg, dat Gay op zijn Beggar's Opera had gemaakt, Polly,
was toen reeds verboden. De act zelf was voornamelijk gericht tegen
de roekelooze satiren van Fielding. Zijn werken voor het theater is hiermee in hoofdzaak geëindigd; de Licensing Act dreef hem gelukkig
naar den roman.
Onder al zijn farces staat, ook voor de litteraire geschiedenis, boven
aan de Tragedy of Tragedies or The Life and Death of Tom Thumb
the Great with annotations of H. Scriblerus Secundus, dat in 1730 op
het Haymarket-theater werd opgevoerd; doch daarmee maakten wij
reeds kennis. 1
Als tooneelspeler was in deze dagen David Garrick (1717—i 779)
de groote man, aan wien vooral ook de herleving van Shakespeare
veel dankt. Hij gaf den tekst van Shakespeare niet puur, hij adapteerde,
moest het publiek aan de ongerepte schoonheid weer langzaam ge)

wennen 2
Zijn theaterkennis kwam hem te pas bij het schrijven van levendige
farces in de manier van Fielding en Foote, als The Lying Valet (1741)
Miss in her Teens (de bakvisch, 1747). Ook Samuel Foote (1770-1777)
was tooneelsppeler. Om de Licensing Act te ontduiken noodigde hij
de vrienden op de thee en gaf dan vertooningen van eigen werk, ook
smokkelde hij zijn farces binnen op gefingeerde schilderijenverkoopingen. In The Minor (1760) werd Whitehead met zijn methodis) .

1) Zie hiervóói, p. 168.
Hettner, I, 6e dr., p. 478 vlg.

2)
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tische volgelingen gehekeld, in The Maid of Bath een bekende concertzangeres en haar bewonderaars. Dit is wel zijn beste stuk; de heldin
is Miss Linley, die later Sheridan's bruid werd 1 ).
George Colman the Elder (1732-1794) ging met zijn Jealous Wife
(1761) weer terug naar de Congreve-type, de comedy of manners.
Het is de dramatiseering van Tom Jones, en bleef zeer populair door
heel de 19de eeuw. Tom werd een bron voor comedie- schrijvers 2 ).
Uit Hogarth's prenten-serie Manage a la Mode maakte Colman zijn
Clandestine Marriage (1766), rijk aan menschen- en wereldkennis,
Oliver Goldsmith (1728-1772) 3 ) en Sheridan voeren dan in dezelfde
richting het Engelsche tooneel in de laatste helft der 18e eeuw op
tot een schoone hoogte.
Goldsmith vooral deed een flinken en succesvollen aanval op de
genteel of sentimental comedy; hij bestreed het ereeken en lamenteeren
op het tooneel; hij behield het gevoelige doch in den zuiver comischen
toon; hij vertrapte alleen de sensiblerie, de weeë overgevoeligheid
en het preekerige gezeur, in zijn Present State of Polite Learning, reeds
van 1759, en later in A comparison between Laughing and Sentimental
Comedy (1772) 4 ). In de praktijk van het tooneel deed hij het in The Good
Natur'd Man (1768) en She Stoops to conquer. Hij had het eerste
graag door Garrick zien opvoeren, maar hij lag met hem over hoop,
had hem in zijn Present State beleedigd en Garrick werkte hem tegen
door aan het stuk vooraf te laten gaan The false Delicacy van Kelly
een echte genteel comedy, die veel succes had en Goldsmith werk in
de verdrukking bracht. 5 ). Colman, die het gaf, werkte niet met hart
en ziel mee. De comedy of tears houdt zich nog staande tegenover
Goldsmith' comedy of humour, in 1771 vond Cumberland's WestIndian nog bijval. Twee jaar later bracht, 15 Maart 1773, Goldsmith
den beslissenden slag toe al was ze dan nog niet geheel dood 1) Over Foote: All. Nicoll, II, p. 171 vlg.
2) Carl Waldschmidt, Die Dramatisierungen van Fieldings Tom Jones, Wetzlar
1906.
3) Voor het leven en de romans van Goldsmith, zie mijn Roman, p. 417 vlg.
4) Zie Nettleton, Engl. Drama, p. 266.
5) Zie de heele geschiedenis van de opvoering in Dobson's Introduction op The
good natur'd man en She Stoops, in de Belles Lettres series, Boston—London, p.
XVI vlg.
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met een nieuw stuk, dat op het laatste moment tot titel kreeg She
Stoops to Conquer or The Mistakes of a Night. Garrick die de teekenen
des tijds zag, schreef nu een prologue, waarin hij sentimental comedy
karakteriseerde als „mawkish drab of spurious breed." 1 ).
De Good natur'd man, Mr. Honeywood, is een uitermate goedig
mensch, die steeds zonder nadenken of overleg Jan en alleman helpt
met zijn geld en daardoor zelf in ongelegenheid komt. Zoowel zijn
„old monitor" Jarvis als zijn oom Sir William Honeywood, die pas
uit Italië is teruggekomen, en dien hij enkel in zijn eerste kinderjaren
wel eens gezien heeft, maken zich hierover bezorgd. Hij is nu pas
weer voor een type borg gebleven, die direct bankroet ging. Oom heeft
den borgbrief overgenomen en wil hem nu eens gevangen houden
voor schuld om hem zoo te leeren voorzichtiger met zijn geld om te
gaan.

Dan is er een Mr. Croaker, die een zoon Leontine heeft en voogd is
over een rijke Miss Richland. Deze houdt van Mr. Honeywood en hij
van haar; maar in zijn goedigheid vindt hij zich zelf te min. Croaker
wil zijn zoon met haar laten trouwen; er is een testamentaire bepaling,
dat, als zij dit weigert, de helft van haar vermogen naar de Croakers gaat.
Leontine is naar Frankrijk gestuurd om zijn zuster te halen, die van
haar jeugd bij een tante in Lyon heeft gewoond. Hij is niet verder dan
Parijs gekomen, heeft daar een juffrouw ontmoet, die hij trouwen wil
en meeneemt naar huis, voorgevende, dat deze zijn zuster Olivia is.
Leontine voelt niets voor Rickland dus. Om echter suspicie te ver mijden zal hij in opdracht van vader haar hand vragen; ze zal wel
weigeren, want hij weet, dat ze van Mr. Honeywood houdt. Lukt dat
niet, dan is er altijd nog een noodhuwelijk met Olivia in Schotland
mogelijk.

Richland echter weet, hoe de vork in den steel zit, wie die Olivia is,
ze kan door het aanzoek van Leontine te aanvaarden de helft van haar
vermogen redden. Leontine krabbelt dan toch terug. Intusschen komt
bericht van tante uit Lyon, dat de echte dochter zich, zonder haar ouders
daarin vooraf te kennen, verloofd heeft met een voortreffelijk edelman.
1) Zie Dobson t. a. p., p. XXIV vlg.
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Pa en ma denken, dat dit de Olivia geldt, die bij hen in huis is en dat
het meisje haar brutaligheid niet durft te bekennen. Deze Olivia wordt
er door Leontine toe gebracht alles aan vader Croaker te vertellen
en pardon te vragen. Deze denkt met zijn eigen dochter uit Lyon te
spreken, doet een beetje boos over de eigenmachtige beschikking,
terwijl Olivia steeds spreekt over haar eigen liefdeshistorie. Daardoor
ontstaat een machtig comisch misverstand, als dat bij Hooft in den
Ware -nar, waar het gaat over den verloren pot en den verloren maagddom:

Olivia 1 ) Sir, you' re too kind! I 'm sensible how ill I deserve this

partiality. Yet, Heaven knows, there is nothning I would not do to
gain it.
Croaker : And you have but too well succeeded, you little hussey, you!
With those endearing ways of yours, on my concience, I could
be brought to forgive anything, unless it were a very great offence
indeed.
01. : But mine is such an offence When you know my guilt Yes,
you shall know it, tho' I feel the greatest pain in the confession.
Cr. : Why, then, if it be so very great a pain, you may spare yourself
the trouble, for I know every syllable of the matter before you
begin.
Ol.: Indeed! Then I'm undone!
Cr.: Ay, miss, you wanted to steal a match, without letting me know it,
did you! But I'm not worth being consulted, 1 suppose, when
there's to be a marriage in my own family! No, I'm to have no
hand in the disposal of my own children! No, I'm nobody! I'm to
be a mere article of family lumber; a piece of crack'd china to be
stuck up in a corner!
01. : Dear sir, nothing but the dread of your authority could induce
us to conceal it from you. enz.
Het slot van de conferentie is, dat pa deze Olivia alles vergeeft en
in haar huwelijk toestemt. Leontine komt binnen en hoort dat. Hij
1)

Editie Belles Lettres Series, p. 49.
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knielt en dankt zijn vader. Dat snapt deze niet. De zoon weet er zich
nog gelukkig uit te praten en voor de jongelui schiet niets anders over
dan het Schotsche huwelijk. Zoo zit dit stuk vol met comische situaties.
Alleraardigst is nog dit: Sir William heeft dan twee rakkers van den
schout zich doen installeeren bij Mr. Honeywood, zijn neef, die hem
moeten beletten het huis te verlaten en hem moeten bewaken. Mr. Honeywood is doodsch benauwd, dat zijn kennissen deze onaangenaam positie
zullen merken. Voor een goede fooi heeft hij van de rakkers verkregen,
dat ze zijn kleeren aantrekken en bij bezoek pozeeren als toevallig
aanwezige vrienden. En daar komt Richland op bezoek. Allergrappigst
is nu de onbeholpen zotte praat, waarmee de bailiffs zich in het gesprek
mengen. Richland ruikt gauw, hoe de zaak zit, is verbaasd, dat de
rakkers er nog zijn, want zij zelf heeft de schuld in het geheim aangezuiverd en Mr. Honeywood is dus vrij. Als Sir William, de oom, dit
hoort en begrijpt, is hij verrukt, dat zijn neef belanglooze sympathie
en waarschijnlijk meer heeft gewekt bij Richland.
Ik geef hier enkel maar de opzet van het stuk; het geval is te gecompliceerd om het uitvoerig te vertellen. Er komt nog een intrigant Lofty
naar voren, die het zoover weet te brengen, dat Mr. Honeywood voor
hem de hand gaat vragen aan Richland. Richland, die aanhoudend
denkt, dat Honeywood voor zich zelf spreekt, aanvaardt het huwelijksaanzoek, maar staat natuurlijk paf als Honeywood besluit: Wat zal
mijn vriend Lofty blij zijn. Hij blijft tot het laatst toe de goedige kerel,
die iedereen helpen wil, ook Leontine met Olivia om naar Schotland
te komen. Dit alles geeft nog aanleiding tot allerleukste situaties, maar
het eind van de geschiedenis is natuurlijk, dat Honeywood en Richland
trouwen, hij met de belofte voortaan een beetje op zijn tellen te passen.
Er zit wel een rijke, luchtige fantasie in zoo'n stuk, in blijde tegenstelling tot Steele's doodgraversmotieven in The Funeral en wat eruit
is gevolgd. Maar er zijn bezwaren. In zijn Preface verklaart Goldsmith:
„When I undertook to write a comedy, I confess I was strongly prepossessed in favour of the poets of the last age, and strove to imitate
them. The term, genteel comedy, was then unknown amongst us, and
little more was desired by an audience than nature and humour in
whatever walks of life they were most conspicuous. The author of
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the following scenes never imagined that more would be expected of
him, and therefore to delineate character has been his principal aim."
Goldsmith wil terug naar de „poets of the last Age" en hij denkt daarbij
aan den tijd van Shakespeare, aan As you like it en zoo. Hij zoekt natuur
en humour; Sheridan zal teruggrijpen naar de wit van Congreve's tijd,
naar The way of the world. Naar zulk een hoogen maatstaf beoordeeld,
is The good natur'd man niet zoo bijzonder. De plot is in den grond een
onmogelijkheid en van karakterteekening, waarnaar de auteur streeft,
komt alleen wat terecht in de figuren van Croaker en Lofty 1 ). Tegenover
zijn She Stoops is dit stuk nog slechts een gelukkig experiment.
De slag werd voortgezet door Foote met zijn burlesque The Handsome
Housemaid or Piety in Pattens. Hier is alles spot; hij zal laten zien,
hoe zijn nederige heldin „by the mere effects of moralty and virtue,
raised herself to riches and honours" en hij verklaart, dat „his brother
writers had all agreed that it was highly improper, and beneath the
dignity of a mixed assembly, to show any signs of joyful satisfaction;
and that creating a laugh was forcing the higher order of an audience
to a vulgar and mean use of their muscles." Hij belooft, dat „not a
single expression shall escape from our mouths that can wound the
nicest ears, or produce a blush on the most transparent skin."
Eenige weken te voren verscheen Goldsmith Essay on the Theatre
(Dec. 1772) 2 ). Men heeft aangetoond, dat hij hier hoofdzakelijk gebruik
gemaakt heeft van het artikel Art dramatique in de Dictionnaire philosophique van Voltaire. Hij gaat met Voltaire geheel terug naar de
definitie van het blijspel bij Aristoteles. 3
Toen kwam op 25 Maart 1773 She stoops to conquer, dat Goldsmith al sedert 1771 had klaar liggen. Daarmee kreeg de sentimental
comedy den doodelijken slag. Het stuk leeft tot op onzen tijd.
In een groot ouderwetsch landhuis woont Mr. Hardcastle met
zijn vrouw; ze hebben een dochter Kate en mevrouw heeft een voorzoon
Tony Lumpkin. Dat is een lollige slampamper. Hij leeft buiten de
)

1) Zie daarover vooral Nettleton, p. 279 vlg.
2) Herdrukt in de reeds genoemde editie van de Belles Lettres series, p. 125.
3) Zie Arthur Lytton Sells, Les sources francaises de Goldsmith, Paris 1924,
p. 143. Sells zoekt de motieven voor The good natur'd man in twee stukken vanMarivaux, l'Indigent en Le Legs, t. a. p., p. 148 vlg.
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huiselijke sfeer in de dorpskroeg onder de boeren en zint op zotte
grappen. Zijn moeder heeft hem verwend en is op hem verzot. Ze
wil hem graag getrouwd zien met Miss Neville, die bij hen woont.
Maar Tony denkt niet aan een huwelijk en Constance Neville heeft
zich in het geheim verloofd met Hastings den vriend van Marlow.
Deze Marlow is door zijn vader en Hardcastle voorbestemd om te
trouwen met Kate. Young Marlow en Hastings zijn op weg naar Hardcastle overvallen door storm. In de inn, waar Tony met zijn kornuiten
zit, hebben ze den weg gevraagd. Tony zei: Hardcastle, dat is nog zes
uur van hier, maar vlak bij is een uitstekend hotel; blijf daar van nacht en hij verwees hen naar het huis Hardcastle zelf. Young Marlow teekent
zich in zijn gesprekken met Hastings als verlegen en onhandig manneke
tegenover nette dames, hoe'n brutale, jolige snuiter hij ook is in luchtig
gezelschap. Zoo komen de heeren pratende binnen. Hardcastle, die
hen verwacht, treedt hen tegemoet, maar ze kijken nauwelijks naar
hem om; ze luisteren niet naar hem, maar gaan door met hun eigen
gesprek, als Hardcastle Eugenius en belegeringen entameert. Ze bestellen
een glas punch en vinden het gek, dat de waard bij hen gaat zitten,
er ook een neemt en klinken wil.
Marl.: What, my good friend, if you gave us a glass of punch in the

mean time, it would help us to carry on the siege with vigour.
(aside) This is the most unaccountable kind of
modesty I ever met with!
Marl.: Yes, sir, punch! A glass of warm punch, after our journey will
be comfortable. This is Liberty-Hall, you know.
Hard.: Here's cup, sir.
Marl.: (aside) So this fellow, in his Liberty-hall, will only let us have
just what he pleases.
Hard.: (taking the cup) I hope you'll find it to your mind. I have prepared
it with my own hands, and I believe you'll own the ingredients
are tolerable. Will you be so good as to pledge me, sir? Here,
Mr. Marlow, here is to our better acquaintance! (Drinks) .
Marl.: (aside) A very impudent fellow this! But he's a character, and
I'll humour him a little. Sir, my service to you. (Drinks).

Hard.: Punch sir!
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Hast.: (aside) I see this fellow wants to give us his company, and for-

gets that he's an innkeeper before he has learned to be a gentleman.
In dien toon gaat het door; de heeren bestellen een souper, vragen
de spijskaart, bekritiseeren den rijken maaltijd. En Hardcastle staat
paf!

Constance heeft intusschen contact gekregen met Hastings. Ze
begrijpen de vergissing, hebben samen dol pret. Ze wil met Hastings
vluchten, maar tante bewaart haar juweelen. Die moet ze los zien te
krijgen. Om geen suspicie te wekken, zal ze bij tante doen, of ze Tony
neemt. Om Marlow niet te verschrikken, zeggen ze hem, dat tante
met Kate en Constance ook toevallig in het hotel logeeren. Bij een
ontmoeting met Kate is Marlow direct erg verlegen.
Miss Hard.: (aside) Who could ever suppose this fellow impudent upon
some occasions. (To him) You were going to observe, sir I protest, madam, I forget
Marl.:
I was observing, madam

what I was going to observe.
Miss Hard.: (aside) I vow and so do I. (To him) You were observing,

sir, that in this age of hypocrisy something about
hypocrisy, sir.
Marl.:
Yes, madam. In this age of hypocrisy, there are few who
upon strict enquiry do not a a a
Miss Hard.: I understand you perfectly, sir.
Marl.:
(aside) Egad, and that's more than I do myself!
Miss Hard.: You mean that in this hypocritical age there are few that
do not condemn in public what they practise in private,
and think they pay every debt to virtue when they praise it.
Marl.:
True, madam; those who have most virtue in their mouths
have least of it in their bosoms. But I'm sure I tire you,
madam.
Miss. Hard.: Not in the least, sir; there's something so agreeable and
spirited in your manner, such life and force pray, sir,
go on.
Yes madam, I was saying that there are some occasions
Marl.:
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when a total want of courage, madam, destroys all the
and puts us
upon a a a
Miss Hard.: I agree with you entirely: a want of courage upon some
occasions assumes the appearance of ignorance, and betrays
us when we most want to excel. I beg you'll proceed.
Kostelijke dialoog tusschen Hastings en ma Hardcastle, die erg Londenachtig is en modieus wil doen; van Tony met zijn moeder en Constance, Tony die allerlei wilde en brute dingen zegt. Hastings krijgt
Tony alleen te spreken en vraagt hem, of hij hem aan Constance wil
helpen. Dat graag natuurlijk. Doet mee aan de vlucht, dan is hij van
Constance af.
Dan de tegenstelling tusschen de indrukken, die Hardcastle van
Marlow heeft, een brutale vlegel, en zijn dochter Kate daarentegen,
een onbeholpen sukkel.
Tony gapt Constance's juweelen van zijn moeder, geeft ze aan
Hastings voor de vlucht. Kate weet nu ook van de vergissing. In haar
huis- of keukenjurk ziet Marlow haar, herkent ze niet, want hij heeft
haar gezicht niet durven bekijken, denkt, dat het een bar-maid uit het
logement is. Hij is dadelijk familiaar en jolig, los en fleurig, vertelt
van zijn succes bij de meisjes; wil haar kussen. Pa staat dat uit de verte
in stomme verbazing aan te kijken. Hij wil Marlow met zijn in de keuken
zwelgende valetaille de deur uitgooien. Deze vraagt de rekening en
gaat nu toch vermoeden, dat er iets mis is. De vriendelijke bar-maid
ligt hem in. Marlow wanhopig. Bovendien hij houdt van de bar-maid,
die hij niet ongelukkig wil maken, en van die Kate moet hij niets hebben.
Tony kreeg van Hastings een brief over de ontvluchtingsplannen ;
daar hij niet lezen kan, laat hij dien voorlezen door zijn moeder, die
dus heel het bedrog doorziet en Constance direct met den reiswagen
naar een heele strenge tante op een uur afstands zal brengen. Tante met
Constance in den wagen, die voor de vlucht der jongelui gereed staat.
Tony zal te paard volgen om voor roovers te beschermen. Hij laat
den wagen echter twee uur lang om het park heen rijden, suggereert
een rooveraanval, als ze weer eens voor de deur van het huis komen.
Mrs. Hardcastle blij, dat ze in de armen van haar man ligt.
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Sir Charles Marlow is intusschen ook aangekomen. Young Marlow
weigert absoluut Kate te trouwen, daar hij niet van haar houdt. En
Hardcastle heeft gezien, dat de jongelui samen zoo lief deden. De twee
pa's ondervragen Kate, die beweert, dat Young Marlow op haar bij zonder gecharmeerd is en dat ze zulks bewijzen zal; de heeren moeten
zich maar verstoppen. En inderdaad Young Marlow komt aan de
bar-maid zijn liefde verklaren, stand, fortuin, zijn vaders wil, alles schuift
hij op zij, hij wil de bar-maid trouwen en spreekt met onverschilligheid
over Kate. De twee huwelijken komen natuurlijk in orde.
Ook tegen dit stuk heeft men tal van bezwaren in het midden gebracht.
Johnson vond al, dat het de farce naderde. Waar zal men in een farce
zoo'n prachtige volledige karakterteekening vinden, als die van Tony
Lumpkin?
En nog in onzen tijd heeft men geklaagd, dat de vergissing in de
herberg te lang wordt volgehouden. Men vind het dwaas, dat een Mrs.
Hardcastle niet zou merken, dat ze een paar uur om haar eigen huis
wordt rondgereden. Ik niet, gezien de persoonlijkheid van deze dame,
haar toestand van opgewondenheid en het nachtelijk uur. Men vindt
ook overdreven de gemakkelijkheid van genoegelijk verkeer tegenover
lichtzinnige meisjes bij Young Marlow bij zijn bedeesdheid, als hij
een juffer van zijn stand en beschaving het hof moet maken. Ik kan
mij zulk een persoonlijkheid best indenken. Zoo zijn er! Dan acht men
het onmogelijk, dat Tony niet zou kunnen lezen, terwijl hij aardige
versjes maakt in de inn onder zijn vrienden en bij de mollige boerenmeiden. Men bedenke, we zijn in de 18de eeuw in de country in Engeland
ende goedhartige, wilde boemelaar heeft nooit willen leeren, maar van
nature is hij gewikst, handig en rijk aan fantasie. Al dergelijke dingen
mogen in een laughing comedy, die den strijd aanbindt tegen het
sentimenteele en pathetische heusch wel wat aangedikt worden. Men
mag er van zeggen wat men wil, het blijft voor mij een gaaf, machtig
aardig stuk, dat blijft leven, hoezeer het product van een bepaalde
periode, een bepaald streven in de Engelsche litteratuur. Er waait
frisschen lucht door; de geest van den kostelijken Vicar leeft erin en
het heeft gedaan wat het doen moest in zijn tijd: een weeë mode genekt.
Het stuk is bij ons in 1871 door Lindo vertaald en het is merkwaardig
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de overwegingen van den preutschen Potgieter er over te lezen, waarmee hij Huet in Indië tot een causerietje over She stoops inspireerde. 1 )
De basis van het stuk schijnt eigen jeugdervaring te zijn bij Goldsmith; hij moet zelf eens zoo'n heerenhuizinge voor herberg hebben
aangezien. Het is mogelijk, dat verschillende motieven van Marivaux
hebben meegewerkt . 2 )
Dan komt Richard Bringsley Butler Sheridan (1751-1816). Ik moet
wat van zijn jeugd vertellen; dat is noodig voor het begrip van zijn werk.
Hij werd geboren in Dublin; in 1762 is de familie in Londen in vrij
goeden doen. Later gaan de ouders naar Frankrijk, terwijl de kinderen
op een Engelsche school blijven. Zijn moeder stierf in Blois en had
nooit veel van Richard gehouden. Als leerling op school muntte hij
niet uit. 3 ) In 1771 trok zijn vader naar Bath en Richard kwam daar
ook vaak. Daar woonde toen een muziekmeester Linley met mooie
dochters, die zongen voor het publiek. Een ervan Elizabeth, zestien
jaar, had veel last van de liefdesbetuigingen van een getrouwden kapitein
Matthews. Richard en zijn broer waren beiden verliefd op Eliza en
deze vertrouwde Richard haar angst voor den kapitein toe, hoewel ze
niet bepaald van Richard hield. Deze echter besluit haar in veiligheid te brengen in een Fransch klooster. Hij gaat met haar op reis,
neemt een dienstmeid mee, gedraagt zich bijzonder ridderlijk; er is
geen sprake van eenige intimiteit. Te Calais trouwen ze in optima forma,
blijkbaar enkel om tegen beschuldigingen gedekt te zijn; de verhouding
blijft Platonisch.
De broer was radeloos en de kapitein woedend; deze schreef een
voor Richard zeer beleedigende advertentie in de krant van Bath.
Linley vond zijn dochter bij een Engelschen dokter in Lille terug;
nam haar mee naar huis en haar twintigjarige ridder trok ook maar
weer naar Engeland. Over het huwelijk te Calais werd niet gesproken.
1) Zie, Brieven van Potgieter aan Huet III, p. 43 vlg. Huet Litt. Fant. IV, p. 11
vlg. en Brieven van Huet aan Potgieter, III, p. 11 vlg.
2) Daarover A. L. Sells, Les sources francaises de Goldsmith, Paris 1924, P. 155
vlg.
3) Zie over Sheridan o.a. het aardige boekje van Mrs. Oliphant in de serie English
men of Letters. Zie aldaar p. 11 vlg. met welk een voor den tijd voortreffelijk paedagogisch inzicht zijn leermeesters hem bekeken. Zouden we in onze 18de eeuw al zulke
paedagogen gehad hebben?
PRINSEN, Het Drama.
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Te Londen in een herbergkamer duelleerde hij met Matthews, die het
er schandelijk bij aflegde. Sheridan brak zijn degen en slingerde dien
door de kamer. Bij een tweede duel werd Sheridan gewond. Toen Eliza
dit hoorde, gilde ze „O my husband!", maar daar werd zoo niet op gelet.
Sheridan zelf zat zonder een cent en maakte pastorale modeversjes
op zijn „echtgenoot ". Deze bleef zingen, bezat toen 3000 pond en kon
een schitterend huwelijk doen. Sheridan werkte ook aan een fantastisch
drama in den trant van de novel of terror, dat niet is voltooid. Eindelijk
konden het de jongelui niet verder harden; in April 1773 zijn ze nog
eens officieel getrouwd; zij was toen 19 en hij 22. Ze leven dadelijk.
vrij royaal, 's zomers buiten in een cottage en 's winters in de stad,
waar ze veel bezoek ontvangen, in de beste harmonie; maar, zonder
zijn vrouw zelf er in te kennen, verbiedt hij haar toch, dat ze nog voor
het publiek optreedt als zangeres.
Dan komt in 1775 The Rivals in Covent Garden. De 3000 pond
zullen toen wel op geweest zijn, maar The Rivals had succes. Het
bracht hem meer dan 1200 pond op.
Sir Anthony Absolute, een rijke baron, goedhartig maar autoritair,
gewoon om gehoorzaamd te worden, trekt voor zijn jicht naar Bath
met zijn pupil Julia. Zijn zoon Captain Jack Absolute is daar verliefd
op Lydia Languish, die bij haar tante Mrs. Malaprop woont. Als zij
voor haar meerderjarigheid trouwt zonder tante's toestemming, komt
aan deze een groot deel van haar vermogen. Zij is romantisch van natuur,
droomt van een zalige ontvoering en van een romantisch huwelijk met
een man, die haar enkel uit liefde trouwt. Men ziet in haar de parodie
op de heldin uit de sentimenteele comedie; zij staat gereed „to diewith disappointement", als ,,the prettiest distress imaginable" en het
vooruitzicht op „one of the most sentimental elopements" dreigen
onder te gaan in een ordinair, conventioneel huwelijk. Ze zag in haar
verbeelding touwladders, de koets met vier paarden, den Schotschen
dominee, de ontsteltenis van tante Malaprop, de krantenberichten
en dat alles loopt me nu uit op een huwelijk met volledige toestemming
van tante.
Om aan haar romantische liefhebberij tegemoet te komen, heeft.
de rijke Captain Absolute zich vermomd in een armen ensign Beverley.
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En op dien Beverley is Lydia woest verliefd. Maar tante Malaprop is
er woest tegen. Ze is overigens een best mensch met al de deugden en
gebreken van zoo'n dame in dien tijd in Bath, die de hebbelijkheid
heeft allerlei vreemde woorden te onpas te gebruiken. Zelf schrijft ze
verliefde briefjes onder den naam Delia aan zekeren Luscius O'Frigger,
maar de meid, die ze overbrengt, maakt hem wijs, dat ze van Lydia
komen, wat hem wel aanstaat. Dan heeft zekere Acres ook vues op
Lydia. En Sir Anthony spreekt met Mrs. Malaprop af, dat Lydia met
zijn zoon zal trouwen. Hij moet, omdat hij het wil. Hij stelt zijn zoon
het huwelijk voor zonder het meisje te noemen en buldert hem uit,
als hij weigert. Hij geeft zijn zoon zes uur bedenktijd. Als intusschen
Captain Jack vernomen heeft, wie voor hem bestemd is, gaat hij zich
nederig onderwerpen, een pracht-scène. Als vader hem den naam
Languish noemt, doet hij, of hij er nimmer van gehoord heeft:
Abs.:Languish? What, the Languishes of Worchestershire. 1)
Sir Anth.: Worchestershire! No. Did you never meet Mrs. Malaprop
and her niece, Miss Languish, who came into our country
just before you were last ordered to your regiment?
Abs.:Malaprop! Languish! I don't remember ever to have heard
the names before. Yet, stay I think I do recollect something.

Languish! Languish! She squints, dont't she? A little redhaired girl?
Sir Anth.: Squints! A red-haired girl! Z ds ! no.
Then I must have forgot; it can't be the same person.
Abs.:
Sir Anth.: Jack! Jack! what think you of blooming, love-breathing
seventeen?
As to that, sir, I am quite indifferent. If I . can please you
Abs.:
in the matter, 't is all I desire.
Sir Anth.: Nay, but, Jack, such eyes! such eyes! so innocently wild!
so bashfully irresolute! Not a glance but speaks and kindles
some thought of love! Then, Jack, her cheeks! her cheeks.
Jack! so deeply blushing at the insinuations of her tell-tale
eyes! Then, Jack, her lips! Oh Jack, lips smiling at their
1) Oxford Edition van de Dramatic Works, Londen, 1906, p. 40 (III, 1).
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own discretion; and if not smiling, more sweetly pouting;
more lovely in sullenness!
That's she indeed. Well done, old gentleman!
Abs.:
Sir Anth.: Then, Jack, her neck! Oh Jack, Jack!
Abs.:
And which is to be mine, sir, the niece or the aunt?
Sir Anth.: Why, you unfeeling, insensible puppy, I despise you. When
I was of your age, such a description would have made me
fly like a rocket! The aunt, indeed! Odds life! when I
ran away with your mother, I would not have touched
anything old or ugly to gain an empire.
Abs.:
Not to please your father, sir?
Sir Anth.: To please my father! Z ds ! not to please Oh, my father
Oddso i
yes—yes; if my father indeed had desired
That's quite another matter. Though he wa'n't the indulgent
father that I am, Jack.
I dare say not, sir.
Abs.:
Sir Anth.: But Jack, you are not sorry to find your mistress is so beautiful?
Abs.:
Sir, I repeat it; if I please you in this affair, 't is all I desire.
Zoo zijn er dus drie of, als men wil vier liefhebbers voor de romantische Lydia. Om op haar nog eens terug te komen, zij haalt haar
romantiek uit Peregrine Pickle en uit Roderick Random van Smollett. 1)
Is het dan wel zoo zeker, dat zij de parodie is op de heldinnen der
sentimenteele comedie? 2 ) Zijn die niet slapper en weeker? Hebben we
hier niet veeleer een speelsche parodie op een tweede fase in de „vroeg" romantiek, de meer wilde, fantastische gebeurlijkheden bij de groote
romanschrijvers van den tijd, waar Sheridan zelf aan verwant was?
De sentimenteele comedie, de genteel comedy was immers al verslagen?
Dat oude sentimenteele zit veel meer geparodiëerd in de verhouding
van Faulkland en Julia, die ook aan mekaar worden gekoppeld; maar
Faulkland verlangt van zijn meisje, dat ze weeklaagt en lamenteert, als
1)
2)

Zie mijn Roman, p. 389 vlg.
Nettleton beweert het, p. 294.
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hij niet bij haar is; hij berispt haar over haar goede gezondheid en
vroolijke stemming; hij zoekt de treurnis.
Men heeft hier nu zoo wat den opzet. Men begrijpt, dat er stof is
voor kostelijke comische scènes. Zoo, als Sir Anthony zijn zoon aan
Lydia presenteert. Eerst staat ze sprakeloos, dan herkent ze hem en
roept: 't Is Beverley! Loop naar de pomp met je Beverley, zegt Sir
Anthony, 't is mijn zoon Jack.
Maar dan is er alle aardigheid voor Lydia af. Geen schaking dus,
geen romantiek. Dan moet ze niets van haar Beverley hebben. Alles
draait om die mystificatie: Beverley-Absolute. Dat geeft de montere,
verrukkelijke beweging aan het stuk, met zijn vermakelijke karakterschetsen, zijn onfeilbaren humor, zijn sprankelenden dialoog.
De gewone lezer of toeschouwer ziet er een aardige, geestige, onreëele
fictie in. Maar wie gezien heeft, welke strapatsen, die blagen in Bath
in werkelijkheid uithaalden, voelt nu wel, dat zoo'n stuk toch dichter
by de mogelijke realiteit van die dagen staan moet, dan men op het
eerste gezicht verwachten zou. Maar een diep ingaan op de menschelijke
natuur geeft het niet. ,,Sheridan's art, from its very beginning, was
theatrical, if we may use the word, rather than dramatic. It aimed at
strong situations and highly effective scenes rather than at a finely
constructed story, or the working out of either plot or passion." 1 )
Het spel is vlot en brillant, maar het gaat niet diep. En Sheridan heeft
den uiterlijken vorm zeer verzorgd, hij bleef er aan polijsten. 2)
Twee jaar later, Mei 1777, kwam zijn andere groote werk, The school
for scandal. Hij had toen geld verdiend met ander werk, dat hier
buiten bespreking blijft, en met hulp van zijn schoonvader en anderen
was hij eigenaar geworden van Drury-Lane-theatre 3 ). Lady Sneerwell,
een gefortuneerde weduwe, is het centrum van lastercampagnes; bij
haar vereenigen zich de vrienden, worden onbeteekenende kleinigheden
opgeblazen tot halsmisdaden, wordt systematisch kwaadgesproken en
1) Mrs. Oliphant, Sheridan, p. 57.
2) Over de oorspronkelijkheid van Sheridan: H. Gabriel and P. Mueschke, Two
contemporary sources of Sheridan's The Rivals (Publications of the Modern Language
association of America, Vol. XLIII. No. 1, 1928, p. 237 vlg.).
3) T.a.p. p. 68 vlg.
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vuige laster verspreid. Haar buurman is Peter Teazle; hij is een beste,
eenvoudige kerel, die het ongeluk gehad heeft op leeftijd met een
jong ding uit de country te trouwen, die nu volledig den baas over hem
speelt. Hij heeft een rijke pupil Maria en is bovendien voogd over twee
broers Joseph Surface, een hypocriet, schijnbaar een voorbeeld van
deugd en plichtsbetrachting, die het leelijk achter den mouw heeft, en
Charles Surface, een lichtzinnige, vroolijke boemelaar, die zijn geld
verkwist, maar van nature geen kwade kerel is.
Joseph loert op Maria voor haar geld, als wettig echtgenoot en zoekt
relaties met de luchthartige, frivole Lady Teazle tot streeling van zijn
zinnelijke lusten.
Dan is er een oom Sir Oliver Surface, die rijk uit Indië komt en altijd
voor de beide Surfaces gezorgd heeft. Hij wil nu, zonder dat ze hem
kennen, ongemerkt die beide neefjes eens in hun karakter en levenswijze
bestudeeren.
En er zijn nog tal van allergeestigst geteekende bijfiguren, waar ik
hier niet op in kan gaan, als Benjamin Backbite, een soort zotte poëet,
die mede vues heeft op Maria, Mrs. Candour, de felle amateur van
kletspraatjes en schandaaltjes, die altijd doet, of zij zoo'n gruwelijken
afkeer van kwaadspreken en lasteren heeft. Ik kan van dit nog al gecompliceerde stuk, een vuurwerk van geestigheden, slechts de situatie van
twee voorname scènes geven: de ontmaskering van Joseph en de
schilderijenverkooping bij Charles. Sir Oliver dan is ontevreden, dat
er zooveel kwaad van Charles gesproken wordt; hij is ook jong geweest
en hij houdt het ervoor, dat het met die losbandigheid van zijn neef
zoo'n vaart niet loopen zal. Hij wil hem en Joseph eens op de proef
stellen. Hij laat quasi een verwante van de Surfaces, Stanley uit Dublin,
die geruineerd is, zich tot beiden om steun wenden. Joseph houdt zich
doof; Charles doet alles, ondanks zijn verkwisting, om voor dien hypothetischen neef geld bij elkaar te schommelen.
Sir Oliver stelt zich in verbinding met den joodschen geldschieter
van Charles; zelf als geldschieter Premium vermomd, zal hij tot Charles
doordringen. Zij vinden daar inderdaad een luidruchtige, drinkende
bende. Premium wil wel zaken doen met Charles; deze beroept zich
op een schatrijken oom in Indië, die wel veel van het klimaat geleden
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zal hebben. Charles heeft niets meer te verkoopen, alleen al zijn familieportretten, waar hij toch geen waarde aan hecht, kan hij nog van
de hand doen. Sir Oliver-Premium is diep verontwaardigd; maar hij
laat hem begaan; in de picture-room wordt een verkooping in optima
forma ingericht; een half dronken amice, Careless, fungeert als
afslager (IV, 1).
Sir Oliver: Ah! we shall never see such figures of men again.
Charles: I hope not. Well, you see, master Premium, what a

domestic character I am; here I sit of an evening surrounded
by my family But, come, get to your pulpit, Mr. Auctioneer ;
here's an old gouty chair of my father's will answer the
purpose.
Careless: Aye, aye, this will do But, Charles, I haven't a hammer;
and what's an auctioneer without his hammer?
Charles: Egad, that's true; what parchement have we here?
Oh, our genealogy in full. Here, Careless you shall have
no common bit of mahogany, here's the family tree for
you, you rogue this shall be your hammer, and now you
may knock down my ancestors with their own pedigree.
Sir Oliver: What an unnatural rogue! an ex post facto parricide! (aside)
Careless: Yes, yes, here's a bit of your generation indeed; faith,
Charles, this is the most convenient thing you could have
found for the business, for't will serve not only as a hammer,
but a catalogue into the bargain Come, begin A-going,
a-going, a-going!
Charles: Bravo, Careless! Well, here's my great uncle, Sir Richard
Raveline, a marvellous good general in his day, I assure you.
He served in all the Duke of Marlborough's wars, and got
that cut over his eye at the battle of Malplaquet. What
say you, Sir Premium? look at him there's a hero,
not cut out of his feathers, as your modern clipt captains
are, but enveloped in wig and regimentals, as a general
should be. What do you bid?
Moses:
Mr. Premium would have you speak.
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Charles: Why, then, he shall have him for ten pounds, and I'm

sure that's not dear for a staff-officer.
Sir Oliver: Heaven deliver me! his famous uncle Richard for ten
pounds! (Aside)
Well, sir, I take him at that.
Charles: Careless, knock down my uncle Richard. Here, now, is a
maiden sister of his, my great aunt Deborah, done by Kneller,

thought to be in his best manner, and a very formidable
likeness. There she is, you see, a shepherdess feeding her
flock. You shall have her for five pounds ten the sheep
are worth the money.
Sir Oliver: Ah! poor Deborah! a woman who set such a value on
herself! (Aside)
Five pounds ten
she's mine.
Zoo gaat de verkooping nog een tijdje door met vele pijnlijke momenten
voor Sir Oliver-Premium:
But there is one portret which you have always passed
over.
Careless: What, that ill-looking little fellow over the settee?
Sir Oliver: Yes, sir, I mean that, though I don't think him so ill-looking
a little fellow, by any means.
Charles: What, that?
Oh! that's my uncle Oliver; 't was done
before he went to India.
Gad, then you'll never be friends,
Careless: Your uncle Oliver!
Charles. That, now, to me, is as stern a looking rogue as
ever I saw; an unforgiving eye, and a damned disinheriting
countenance! An inveterate knave, depend on't. Don't you
think so, little Premium?
Sir Oliver: Upon my soul, sir, I do not; I think it is as honest a looking
face as any in the room, dead or alive; but I suppose
uncle Oliver goes with the rest of the lumber?
Charles: No, hang it; I'll not part with poor Noll. The old fellow
has been very good to me, and, egad, I'll keep his picture
while I've a room to put it in.
Sir Oliver: The rogue's my nephew after all! (aside).
But, sir, I
have somehow taken a fancy to that picture.
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Charles: I am sorry for't, for you certainly will not have it. Oons,
haven't you got enough of them?
Sir Oliver: I forgive him everything! (aside).
But, sir, when I take
a whim in my head I don't value money. I'll give you as
much for that as for all the rest.
Charles: Don't tease me, master broker; I tell you I'll not part
with it, and there's an end of it.
Sir Oliver: How like his father the dog is! (aside).
Well, well, I
have done.
I did not perceive it before, but I think I
Here is
never saw such a striking ressemblance (aside).
a draught, for your sum.
Charles: Why, 'tis not eight hundred pounds.
Sir Oliver: You will not let Sir Oliver go?
Charles: Zounds! no!
I tell you once more.
Sir Oliver: Then never mind the difference, we'll balance that another
time
but give me your hand on the bargain; you are an
I beg pardon, sir, for being so
honest fellow, Charles
free.
Come, Moses.
Charles: Egad, this is a whimsical old fellow! But hark'ee, Premium,
you'll prepare lodgings for these gentlemen.
Sir Oliver: Yes, yes, I'll send for them in a day or two.
Charles: But, hold; do now send a genteel conveyance for them,
for, I assure you, they were most of them used to ride in
their own carriages.
Sir Oliver: I will, I will
for all but Oliver.
Charles: Aye, all, but the little nabob.
Sir Oliver: You're fixed on that?
Charles: Peremptorily.
Sir Oliver: A dear extravagant rogue! (aside).
Good-day!
Come,
Moses,
Let me hear now who calls him profligate!

En als Charles de duiten in handen heeft, geeft hij direct eerst 100
pond voor den geruineerden neef uit Dublin. En nu de andere prachtscène. Uit beide zal men zien, hoe allervoortreffelijkst Sheridan
tooneel maken kan; in den geest van de Restoration-comedy, maar
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de voor ons thans over het algemeen hinderlijke kwaliteiten.
Lady Teazle brengt een bezoek bij Joseph en deze tracht haar te
overtuigen, dat ze zondigen moet. Zij zou het doen, niet zoo zeer om
de logica van Joseph, als om haar man te treiteren. Joseph weet bij dit
alles prachtig te huichelen. Doch ziet daar komt Peter Teazle zelf;
hij wil met Joseph eens praten over het lichtzinnig gedrag van zijn
vrouw. Voor hij binnenkomt, heeft Joseph Lady Teazle zorgvuldig
achter een kast verstopt. Alle antwoorden, die Joseph aan Peter geeft,
zijn erop berekend door Lady Teazle verstaan te worden. Peter
uit het vermoeden, dat zijn vrouw met Charles scharrelt. Eindelijk
komt hij met het plan, dat Joseph met Maria zal trouwen, een idee,
dat natuurlijk heelemaal niet bestemd is voor de ooren van zijn vrouw.
Dan komt ook Charles op bezoek. Peter draagt Joseph op zijn broer
eens uit te hooren over eventueele relaties met zijn vrouw en laat
zich verstoppen achter dezelfde kast, waar zijn vrouw reeds in het
donker zit; doch hij ziet een rok. Dat is niets, zegt Peter, 't is een Fransch
naaistertje, waar ik wel eens een aardigheidje mee heb. In die overtuiging
plaatst Peter zich naast zijn vrouw.
Joseph wijst zijn broer op de vermoedens van Teazle. Deze verbaasd
en verontwaardigd. Hij zelf houdt enkel van Maria, maar hij heeft
altijd gedacht, dat Joseph het wel op Lady Teazle gemunt had. Joseph
waarschuwt hem: Teazle zit achter die kast. Ze halen hem er achter
uit. Hij maakt excuses voor de verdenking van Charles. En wat Joseph
betreft, die is een nobel, eerlijk man, dien kent hij genoeg om hem van
zonder

niets te verdenken.
Joseph wordt weggeroepen. Teazle en Charles blijven alleen; Teazle
gaat op zijn gemoed werken; laat hij een voorbeeld aan zijn solieden
broer Joseph nemen. Neen, zegt Charles, die is zoo'n heilige! Dat zou
je tegenvallen, betoogt Teazle; hij heeft hier een Fransch naaistertje
achter die kast zitten (IV 3).

Sir Peter: No, no, come, come, you wrong him. No, no! Joseph

is no rake, but he is no such saint either in that respect. I have a great mind to tell him we should have a laugh
at Joseph (aside).
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Charles: Oh, hang him! He's a very anchorite, a young hermit.
Sir Peter: Hark'-ee
you must not abuse him: he may chance to

hear of it again, I promise you.
Charles: Why, you won't tell him?
Sir Peter: No—but—this way. Egad, I'll tell him. (aside). Hark'ee have you mind to have a good laugh at Joseph?
Charles: I should like it of all things.
Sir Peter: Than, i'faith, we will
I'll be quit with him for discovering
me.
He had a girl with him when I called.
Charles: What! Joseph? you jest.
Sir Peter: Hush!
a little French milliner
and the best of the jest
she's in the room now.
is
Charles: The devil she is!
Sir Peter: Hush! I tell you! (Points)
Charles: Behind the screen! 'Slife, let's unveil her!
Sir Peter: No, no
he's coming
you shan't, indeed!
Charles: Oh, egad, we'll have a peep at the little milliner.
Sir Peter: Not for the world Joseph will never forgive me.
Charles: I'll stand by you
Sir Peter: Odds, here he is
(Joseph Surface enters just as Charles
Surface throws down the screen).
Charles: Lady Teazle, by all that's wonderful!
Sir Peter: Lady Teazle, by all that's damnable!
Charles: Sir Peter, this is own of the smartest French milliners I ever

saw. Egad, you seem all to have been diverting yourselves
here at hide and seek, and I don't see who is out of the secret. Shall I beg your ladyship to inform me? Not a word!
Brother, will you be pleased to explain this matter? What,
is Morality dumb too?
Sir Peter, though I found you
in the dark, perhaps you are not so now! All mute! Well
though I can make nothing of the affair, I suppose you perfectly understand one another
so I'll leave you to yourselves
(Going). Brother, I'm sorry to find you have given
that worthy man cause for so much uneasiness. Sir Peter!
there's nothing in the world so noble as a man of sentiment!

396 HET TOONEEL IN ENGELAND NA THE SCHOOL.
Men ziet, Sheridan had een wonderbaarlijk instinct voor de pakkende
situatie. In deze comedy of manners staat geen woord te veel; alles sluit
als een bus. We zien de verwarring onder den invloed van laster en
schandaal groeien; we zien den hypocriet Joseph stap voor stap meer
in het gedrang komen en den lichtzinnigen Charles als een eerlijken,
resoluten kerel met nobele impulsen zich steeds naar boven werken,
tot hij met zijn Maria trouwt.
The School had terstond in Engeland een blijvend succes tot op dezen
dag. En toch zijn er stokoude versleten theaterfiguren in. Was b.v. niet
de rijke oom uit Indië, waar hier eigenlijk alles om draait, van oudsher
de Deus ex machina? Doch als Sheridan hem aanraakt, is hij fonkelnieuw. Joseph en Charles vertoonen verwantschap met Tom Jones
en Blifil. Er zijn herinneringen aan den Tartuffe en den Misanthrope. 1 )
Tijdens Sheridans leven verscheen er niet een door hem geautoriseerde
uitgave; hij is den tekst steeds blijven beschaven. Een piratendruk verscheen in 1777 te Dublin. 2)
Na Sheridan is het in Engeland voorloopig gedaan met het drama.

Lessing en Kotzebue verschijnen er en daarnaast krijgt men een drang
naar het dramatiseeren van politieke en economische ideeën, naar wat
leefde in de Condorcet, William Godwin, Tom Paine; men zoekt
motieven in de rechten van den mensch, in de waardigheid van den
man uit het volk, den triumf van de natuur over de kunstmatige beschaving, de poëzie van het landleven enz. ; het werden politieke pamfletten,
economische droomen en utopiëen voor het tooneel bewerkt. In de
laatste twintig jaar der eeuw hebben Holcroft, Mrs. Inchbald, de jonge
George Colman, Thomas Morton dergelijk werk geleverd, waarbij
niets is van blijvende waarde, en plaats voor de laughing comedy was
hier meestal zoo goed als niet, evenmin als bij de litteraire drama's met
nieuwe elementen van de romantiek bij Coleridge, Byron en Shelley.

1) Zie het oordeel van tijdgenooten bij Nettleton, p. 302 vlg. Ook Hazlit, Lectures
on comic writers in Every man's Library, p. 164 vlg. Mrs. Oliphant over The School,
p. 77 vlg.
2) Zie over de drukken o.a. Nicoll, II, p. 161 noot en p. 305. Aldaar ook de Fransche
Italiaansche en Duitsche vertalingen uit de 18de eeuw. In 1793 verscheen een Hol landsche vertaling onder de titel De Neven op de proef, Worp II 334 en 474.
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De beide groote krachten in de blijde comedie in Frankrijk gedurende
de 18e eeuw zijn Lesage en De Beaumarchais, beiden vol leering, zooals
ook de School for scandal en andere Engelsche comedies het waren.
Ook hier dringt die leering zich niet op; zij gaat schijnbaar onder in
den blijden schaterlach, in den roes van dolle vroolijkheid. Evenwel
in het bijzonder in deze groote Fransche zedencomedies laat ze iets
achter in de ziel, dat nawerkt, dat vastheid geeft aan den nieuwen stijl
van denken en voelen, aan de nieuwe houding, waarin men tegenover
leven en maatschappij komt te staan. Deze comedies worden factoren,
die meetellen in de wording van het grootsche drama, dat aan het eind
der eeuw Frankrijk en de menschheid wacht, de Fransche Revolutie.
Alain René Lesage, (1668-1747), hoe veel van Molière er ook nog
in zit, staat vrijer en onbevangener tegenover het leven; hij durft
onomwonden de waarheid zeggen over dingen, waarover men tot nu
toe nauwelijks reppen dorst, en ze in het gezicht slingeren van de
groote heeren, die nog ongestoord beschikken over het wel en wee van
heel een maatschappij, welke nog zoo bitter weinig maatschappelijks had.
Crispin rival de son maitre (1707) is nog een eenvoudig leverde rideau,
maar met een levendigen dialoog en van een meesleependen gloed, waarin
de minderen in rang en stand hun Reinaertsnatuur al openbaren.De
Orontes, rijke Parijsche burgers, hebben een dochter Angélique, die
naar afspraak van de ouders zal trouwen met Damis, den zoon van
Orgon; maar Valère en Angélique beminnen elkaar. Daar komt La
Branche, de knecht van Damis, het huwelijk afzeggen. Crispin, de
dienaar van Valere, vangt hem op en de beide galgenazen beramen
een plan; Crispin zal voor Damis doorgaan, Angélique trouwen en
den bruidschat opsteken. Zijn meester maakt hij wijs, dat hij werkt
in zijn belang en dat hij zich daarom achterafhouden moet. Trouwens
hij mag Angélique hebben, Crispin is enkel rival voor de dot. Dat is
de opzet.
Telkens komen de avontuurlijke bedriegers voor nieuwe moeilijkheden te staan, waar ze zich handig uit redden. Crispin is schitterend in
zijn brutale onbeschaamdheid, zijn impertinente galanterie tegen zijn
1) Zie mijn Roman, p. 188.
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quasi a.s. schoonmama, in zijn geestig gebabbel en verbluffende zetten
tegenover papa Oronte, die hem telkens in de benauwdheid brengt
door vragen over de familie van Damis, waar hij natuurlijk niets van
weet. Hoe weet hij Oronte te suggereeren, dat Valere juist de bedrieger
is. En welk een rijke type is moeder Oronte, die zich zoo genoegelijk
laat inpalmen door de galante vleierijen, die haar van alle kanten worden
toegezwaaid. En dan de scherpe, gewikste Lisette, Angélique's kamenier.
Alles komt te recht natuurlijk; Valere krijgt zijn Angélique; de twee
schurken redden zich als Reinaert door de ijdelheid van Koning Nobels
gade.
Crispin, a M. Oronte: Franchement, la dot nous a tentés. Nous sommes
accoutumés a faire des fourberies; pardonnez -nous celle-

ci à cause de l'habitude.
M. Oronte: Non, non: votre audace ne demeurera point impunie.
La Branche: Eh! monsieur, laissez-vous toucher. Nous vous en
conjurons par les beaux yeux de Mme Oronte.
Crispin, á M. Oronte: Par la tendresse que vous devez avoir pour une
femme si charmante!
Mme Oronte, a' son man: Ces pauvres garcons me font pitié ! Je demande

grace pour eux.
Lisette, a part: Les habiles fripons que voilà!
M. Orgon, a la Branche et a Crispin: Vous êtes bien heureux, pendards,
que madame Oronte intercède pour vous.
M. Oronte a La Branche et a Crispin: J'avais grande envie de vous faire
punir; mais puisque ma femme le veut, oublions le

passé.
Hoe charmant ook in het oude genre van Molière, Turcaret (1709)
schuift dit geestige spelletje geheel op zij. Hier krijgen we een luchtige
comedie gebaseerd op reëele sociale verhoudingen uit den tijd, een breede
schildering van contemporaine zeden, als soms bij Molière, maar
in een eigen, aparten toon, op een ruimer plan, een satire zooals Molière
ze niet aangedurfd zou hebben. Hij, in zijn levensverhoudingen, had
nimmer zoo onbezorgd de schurftige plekken in de samenleving durven
aanwijzen. Men voelt den tijd van ontbinding naderen. Onder Lodewijk
1
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XIV was het geld een macht, maar daar stond tegenover die van den
adel en den vorst; in de dagen van Voltaire en Rousseau is het de
macht van den geest, die de macht van het geld in evenwicht houdt.
Tusschen die twee ligt een periode, waarin het geld alleen oppermachtig
is en dat is juist den tijd omstreeks 1720. Het is de tijd van Law. Lesage
haatte de pachters der belastingen; hij was een tijdje commies geweest
bij een fermier général in de provincie en hij was er walgend tusschenuit
getrokken. Hij had er de ellende leeren kennen van het volk, dat gebukt
ging onder oorlogen en zware belastingen. Hij had gezien, hoe de
pachters schatten opstapelden, zich verrijkten ten koste van het volk
en zwelgden in overdaad en débauche. Dat stelt hij aan de kaak, schildert hij met de felste kleuren en toch in vroolijken lach en in dol komische
verhoudingen.
Zooals Lodewijk XIV Molière steunde, toen men zich tegen zijn
Tartuffe verzette, zoo dringt in October 1708 de dauphin er op aan,
dat men het stuk onophoudelijk spelen zal, terwijl de geldmannen
Lesage 100000 livres aanboden, als hij zijn stuk terug nam. En hij deed
het niet. Daarmee zette hij een datum in de geschiedenis van Frankrijk.
In deze periode is er niet meer als in de 17e eeuw een maatschappij
met scherpe indeelingen, afscheidingen van stand en opvoeding; in
den aanvang der 18de begint alles al dooreen te groezelen, edelen en
burgers, heeren en knechts, dames van de beide werelden, woekeraars
en geruineerde groote heeren. Allen bedriegen en stelen, zooveel ze
maar kunnen en er zijn niet de minste zedelijke scrupules. Natuurlijk,
Lesage heeft deze wereld overdreven en eenigermate gechargeerd voorgesteld, maar dat was zijn recht als comedieschrijver. 1
De situatie wordt direct uitstekend geteekend in een gesprek tusschen
La Baronne ( „jeune veuve, coquette") en haar kamermeid Marine:
)

Marine: Vous êtes veuve d'un colonel étranger qui a été tué en

Flandre l'année passée; vous aviez déjà mangé le petit
douaire qu'il vous avait lassé en partant, et it ne vous
restait plus que vos meubles, que vous auriez été obligée
1) Men zie o.a. over Turcaret: Lenient La Comédie en France, I, p. 122 vlg.
Brunetière, Epoques du Theatre francais, p. 181 vlg.
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de vendre, si la fortune propice ne vous eut fait faire la
conquête de M. Turcaret le traitant. 1) Cela n'est-il pas
vrai, madame?
La Baronne: Je ne dis pas le contraire.
Or, ce M. Turcaret, qui n'est pas un homme fort aimable,
Marine:
et qu'aussi vous n'aimez guère, quoique vous ayez dessein
de l'épouser, comme it vous 1'a promis; M. Turcaret, dis-je,
ne se presse pas de vous tenir parole, et vous attendez
patiemment qu' it accomplisse sa promesse, parce qu'il vous
fait tous les jours quelque present considérable : je n'ai
rieu a dire a cela; mais ce que je ne puis souffrir, c'est que
vous vous soyez coiffée d'un petit chevalier joueur, qui
va mettre a la réjouissance les dépouilles du traitant.
Hé! que prétendez-vous faire de ce chevalier?
La Baronne: Le conserver pour ami. N'est-il pas permis d'avoir des
amis?
Sans doute, et de certains amis encore on peut faire son
Marine:
pis- aller. Celui -ci, par exemple, vous pourriez fort bien
1' épouser, en cas que M. Turcaret vint a vous manquer;
car it n'est pas de ces chevaliers qui sont consacrés au
célibat et obliges de courir au secours de Malte: c'est
un chevalier de Paris; it fait ses caravanes dans les lans
-quents.
La Baronne: Oh! je le crois un fort honnête homme.
Marine:
J'en juge autrement. Avec ses airs passionnés, son ton
radouci, sa face minaudière, je le crois un grand comédien;
et ce qui me confirme dans mon opinion, c'est que Frontin,
son bon valet Frontin, ne m'en a pas dit le moindre mal.
La Baronne: Le préjugé est admirable! Et to conclus de là?... .
Marine: Que le maitre et le valet sont deux fourbes qui s'entendent
pour vous duper; et vous vous laissez surprendre a leurs
artifices, quoiqu'il y ait déjà du temps que vous les connaissiez. I1 est vrai que depuis votre veuvage it a été le
1) Dat is pachter van de belastingen.
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premier a vous offrir brusquement sa foi; et cette facon
de sincérité 1'a tellement établi chez vous, qu'il dispose
de votre bourse comme de la sienne. 1)
Intusschen gaat er al weer een kostelijke diamant naar den chevalier
en de Baronne krijgt weer 10 mille écus van Turcaret met een gedicht
van zijn eigen maaksel. Schitterende scène van leugen, hebzucht, valsche
eerzucht etc. tusschen die beiden bij de aanbieding.
Om den cynischen, bruten sukkel Turcaret beter te kunnen plukken,
wordt Frontin, de knecht van den chevalier, lakei gemaakt bij Turcaret,
en Frontin bezorgt de Baronne als kamermeisje Lisette, die het klappen
van de zweep kent. Dit nobel tweetal neemt nu de plundering van
Turcaret ter harte, dwingt hem een koets met paarden cadeau te geven
aan zijn Baronne enz.
De eenige meer resolute figuur is Le Marquis, die ondanks zijn
gebreken zich de meerdere voelt van al dit canaille. Hij heeft Turcaret
als lakei gekend en maakt hem in tegenwoordigheid van de Baronne
voor ploert en woekeraar uit. Dit woekeren gebeurt inderdaad door
de nobele type M. Rafle in dienst van Turcaret. Turcaret heeft een
vrouw, die hij met een jaargeld in de provincie escamoteert. Deze komt
echter naar de stad, doet zich als comtesse voor en heeft relaties met
den Marquis.
Een revendeuse de toilette, Mme Jacob, heeft intusschen de Baronne
uitgelegd, dat zij een zuster van Turcaret is.
Mme Jacob:

Oui, mon frère, mon propre frère; et je n'en suis pas plus
grande dame pour cela.... Je vous vois toutes deux bien

étonnées. C'est sans doute à cause qu'il me laisse prendre
toute la peine que je me donne?
Lisette:
Eh oui! c'est ce qui fait le sujet de notre étonnement .
Mme Jacob: I1 fait bien pis, le dénaturé qu'il est! Il m'a défendu l'entrée
de sa maison, et it n'a pas le coeur d'employer mon époux.
La Baronne: Cela crie vengeance.
Lisette a Mme Jacob: Ah! le mauvais frère!
1) Gamier- editie, p. 130.
PRINSEN, Het Drama.
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Mme Jacob: Aussi mauvais frère que mauvais mari. N'a-t-il pas chassé
sa femme de chez lui!
La Baronne: Its faisaient donc mauvais ménage?
Mme Jacob: I1 le font encore, madame: ils n'ont ensemble aucun com-

merce; et ma belle-soeur est en province.
La Baronne: Quoi! M. Turcaret n'est pas veuf?
En verderop in deze ontstellende conversatie:
Mme Jacob Je ne sais a qui it est attaché présentement ; mais it a toujours

quelques demoiselles qui le plument, qui l'attrapent; et
it s'imagine les attraper, lui, parce qu'il leur promet de les
épouser. N'est -ce pas là un grand sot? Qu'en dites -vouw
madame?
La Baronne, déconcertée.: Qui, cela n'est pas tout a fait...
Mme Jacob: Oh que j'en suis aise! I1 le mérite bien, le malheureux,
it le merite bien! Si je connaissais sa maîtresse, j'irais lui
conseiller de le pillen, de le manger, de le ronger, de 1'abimer

(a Lisette) N'en feriez-vous pas autant, mademoiselle?
In de 5de acte weet le Marquis het daarheen te leiden, dat Turcaret
met vrouw en zuster zich bij La Baronne vereenigd vinden. Wat men.
in de wandeling noemt: tableau! Hij heeft aldus zijn wraak genomen
over den woekeraar Turcaret-Rafle. Turcaret zelf wordt na al zijn
verkwistingen door schuldeischers achtervolgd. En dan de aardige
tegenstelling tusschen zijn zuster en zijn vrouw:
Mon frère, entre les mains de ses créanciers ! .... Tout
dénaturé qu'il est, je suis touché de son malheur.
Je vais employer pour lui tout mon crédit ; je sens que
je suis sa soeur.
Mme Turcaret: Et moi, je vais le chercher pour l'accabler d'injures;
je sens que je suis sa femme.
Mme Jacob:

En waar de Baronne hem met zijn vrouw tracht te verzoenen:
Turcaret: Qui, moi! madame. Oh! pour cela, non. Vous ne la connaissez

pas, c'est un démon. J'aimerais mieux vivre avec la femme
du Grand Mogol.
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Heel de zaak stort in elkaar. De Baronne ziet nu, hoe ze door Frontin
en Lisette bedrogen en bestolen is. Turcaret de ex- lakei, die in de
eerste acte in zijn volle weelde en schittering optreedt, druipt af als
een hond, geslagenen getrapt. Frontin en Lisette vormen het gebruikelijke
paar, ze hebben genoeg bij elkaar gegapt. Zoo volgen ook in deze wereld
van schrapende en verkwistende boeven de geslachten elkaar op.
Men heeft te recht Lesage in verband met dit stuk bij Balzac vergeleken „avec la différence du style très superieur chez Lesage". 1)
Gobseck en Mercadet zijn hier reeds geteekend.
Destouches (1680-1754) staat met zijn karaktercomedie op de grens
van het burgerlijk drama, ik wees er reeds op. Dubois gebruikte hem
zes jaar voor een delicate zending (1717-1723) in Engeland. Hij
trouwde er een Engelsche en had voor Voltaire gelegenheid met de
Engelsche cultuur en litteratuur rechtstreeks in aanraking te komen. Toen
hij terug kwam, kreeg hij een gratificatie van 100000 livres. Hij ging
rustig buiten wonen en wijdde zich daar verder aan de litteratuur.
Hij schreef toen zijn beste stukken; zij zijn niet ontstaan in de drukke
actie van het theaterleven. Zijn werk is rustig, zonder uitbundige vroolijkheid, delicaat, soms wat koel. Hij maakte cabinetstukjes, welverzorgd, met een wijze moraal. Hij geeft de reactie op de Restoration
comedy, die hij goed moet gekend hebben. In zijn Philosophe marie gaf
hij zijn eigen huwelijksleven; hij had zijn huwelijk met Dorothee
Blackstone geheim gehouden, omdat hij altijd zoo op het huwelijk had
afgegeven. De Ariste in het stuk schaamt zich, dat hij getrouwd is, maar
ma faiblesse
Est de rougir d'un titre et venerable et doux,
D'un titre autorisé, du beau titre d' époux,
Qui me fait tressaillir lorsque je 1'articule,
Et que les moeurs du temps ont rendu ridicule.
Ce motif, je le sens, n'est pas des plus senses. 2 )
Entre nous,

1) Lenient, T. a. p. I, p. 138.
2) Garnier- editie, p. 159. Zie verder Lenient, t. a. p. I, p. 173 vlg. en W. Wetz,
Die Anfange der ernsten bürgerlichen Dichtung des 18 Jahrhunderts, Worms 1885,
p. 63-206.
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Hij wil de gangbare wufte opvatting van huwelijk en liefde in de
hoogere kringen van zijn tijd bestrijden.
Le Glorieux (1732) had een enorm succes, gold voor de beste comedie
van de 18de eeuw. Een hooghartige, arme graaf wordt door het meisje,
dat hij vrijt, en door haar jovialen, schatrijken vader getemd. Isabelle
leest hem duchtig de les en haar resolute femme de chambre geeft
hem het advies :
Je ne vous dirai pas, changez de caractère;
Car on n'en change point, je ne le sais que trop;
Chassez le naturel, it revient au galop;
Mais du moins, je vous dis, songez à vous contraindre,

Et devant Isabelle efforcez-vous de feindre;
Paraissez quelque temps de 1'humeur dont elle est,
Et faites que 1'orgueil se prête a 1'intérêt.
Car, après tout, monsieur, l' éclat de la richesse
Augmente encor celui de la haute noblesse.
Voilà mon sentiment. Profitez-en, ou non,
Mon coeur seul m'a dicté cette utile lecon.
Votre gloire irritée en parait mécontente,
Je lui baise la main, et je suis sa servante.
En deze pientere Lisette, een gewoon kamermeisje, blijkt dan nog
later de zuster van den hoogmoedigen graaf te zijn. Dat werk lijkt
ons thans wel wat tam en slap, maar men ziet hier toch al weer, hoe
zwak dan ook, de gelijkheidsidee werken.
Sedert Henri III was er te Parijs een troep Italiaansche comedianten,
die aanvankelijk hun commedia dell' arte speelden, maar later ook
gewone stukken opvoerden; van Henri IV en Louis XIII hadden ze
hun privileges; toen echter Lodewijk XIV deed of hij naar den vromen
kant helde en misschien verstoord was over een satirieke toespeling op
De Maintenon, werden ze in 1697 verdreven. Onder de Régence kwamen
ze direct terug onder Riccoboni ; ze speelden in de zaal van het oude
Hotel de Bourgogne in de Rue Mauconseil. De Régent steunde ze en
liet ze aan het hof spelen. Ze gebruikten toen enkel de Fransche taal,
gebrekkig, maar dat gaf juist een comische charme. Ze speurden naar
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jonge auteurs, die wat beloofden, en Pierre Carlet de Chamblain de
Marivaux (1688-1763) 1 ) was juist hun man. Hij was iemand, die
zijn eigen weg wilde gaan en bij de Comédie francaise had hij zich
naar allerlei raadgevingen en opinies moeten schikken. Die Italiens
waren soepele lui en die had hij juist noodig voor zijn talent. Hij
vond er de étoile Sylvia (Giovanna-Rosa Benozzi) en Lelio (Riccoboni
zelf). In 1722 debuteerde hij er met La surprise de l' Amour en sedert
maakte hij zijn stukken in verband met Sylvia's qualiteiten.
Het was moeilijk oorspronkelijk te zijn na Molière, die de karakters
en de zeden van zijn tijd nu eenmaal geteekend had, maar hij heeft
toch met succes gezocht naar een eigen toon en een eigen verbeelding
in zijn werk; hij bereikte zelfs een zoo groote oorspronkelijkheid van
vorm, dat zijn manier van werken naar hem Marivaudage genoemd
werd, een woord, dat thans een ongunstige beteekenis bezit, doet denken
aan geaffecteerde preciositeit.
Hij gaf er de voorkeur aan ,,être humblement assis sur Ie dernier
banc dans la petite troupe des auteurs originaux qu'orgueilleusement
placé à la première ligne dans le nombreux bétail des singes littéraires."
De ideale comedieschrijver is voor hem iemand „doué d'une pénétration
profonde, d'une vue fine et déliée, d'un sentiment nourri partout
d'un gout de réflexion philosophique." Hij heeft de wereld van de
Régence te teekenen, een tijd van uitspattingen en verwilderde zeden,
al bleef de uiterlijke schijn beter bewaard dan in den tijd na de Restoration in Engeland. Hij doet niet als Wycherley; hij teekent niet de
zuivere realiteit, hij bewaart de d écence . Hij heeft een afkeer van alles
wat buiten de goede zeden gaat. In zooverre werd zijn kunst dus onecht
en oneerlijk. Hij houdt van „la raillerie delicate, les plaisirs de l'esprit
qui font le charme d'une société raffinée, oû les sentiments, plus vifs
que passionnés, sans exagération ni violence, se revêtent de grace
delicate et d'ingénieuse politesse." Hij vermeit zich in een wereld,
,oû l' amour est l' affaire importante et la conversation le plus agréable
,

des passe-temps."
1) Gustave Larroumet, Marivaux sa vie et ses oeuvres, Paris 1894. Brunetière,
Epoques, p. 231; Lenient, I, p. 346, Faguet, Le dix-huitième siècle, p. 84 vlg. Mijn
Roman, p. 222 vlg.
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De liefde is voor hem geen groote, alles overheerschende hartstocht;
zij is hem een galanterie , , aiguis ée de sentiment" oftewel , , un mélange
de sensibilité et d'ironie, de sincérité et de feinte, de discrétion et
de hardiesse". 1) Hij zag de liefde zooals Watteau in zijn Embarquement
pour Cythère. Dit is een apothese van het werk van Marivaux. Alles
gratie en mutinerie. Hij heeft weinig variatie in zijn stukken; zij zouden
alle La Surprise de l'Amour kunnen heeten.
Ziehier wat men wel voor zijn chef d'oeuvre houdt, Le jeu de l'Amour
et du Hasard (1730). 2 ) Het tooneel is in Parijs bij vader Orgon, een
vieux gentilhomme. Hij heeft een pretendent voor zijn dochter Sylvia.
Maar deze is terecht bang voor zoo'n huwelijk: je koopt een kat in een
zak. Zij wil dien Dorante eerst eens rustig bestudeeren; zij vermomt
zich als haar kamermeid Lisette en deze zal haar rol spelen. Maar Dorante
en zijn knecht Arlequin voeren hetzelfde plan uit; vader Orgon
weet dat en heeft er plezier in, aldus de meid en de knecht in heerenpak
en de jongelui in knechtscostuum te zien tobben. Beide koppeltjes
worden smoor op elkaar en ieder van de vier denkt, dat hij iemand
anders bemint dan naar recht en billijkheid behoort. Dit motief heeft
Marivaux inderdaad alleraardigst uitgewerkt. De echte Lisette in de
rol van Sylvia bekent den heer Orgon radeloos, dat die Dorante verliefd
op haar is en de oude heer zegt gemoedereerd : , ,Nou, dat mag gerust,"
omdat hij weet.

Orgon: Ne t'en embarrasse pas, Lisette; va ton chemin.
Lisette: Je vous le répète encore, le coeur de Dorante va bien vite.

Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup; ce soir, il m'aimera;
il m'adorera demain. Je ne le mérite pas, it est de mauvais
gout, vous en direz ce qu'il vous plaira, mais cela ne laissera
pas que d'être. Voyez-vous? demain, je me garantis adorée.
Orgon: Eh bien, que vous importe? S'il vous aime tant, qu'il vous épouse.
Lisette: Quoi! vous ne l'en empêcheriez pas?
Orgon: Non, foi d'homme d'honneur, si to le mènes jusque -la.
1)
2)

Larroumet, t. a. p. p. 167.
Gamier-editie van zijn Théátre, I, 227.
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Monsieur, prenez-y garde. Jusqu'ici je ne 1'ai pas aidé a mes
appas, je les ai laissés faire tout seuls, j'ai ménagé sa tête : si
je m'en mêle, je la renverse; it n'y aura plus de remède.
Orgon: Renverse, ravage, brule, enfin épouse ; je te le permets, si to
le peux.
Lisette: Sur ce pied-là, je compte ma fortune faite.
Geestig is ook, hoe Marivaux de valetaille in heerenpak laat probeeren
den toon en de beeldspraak van de hoogere standen bij het minnekoozen te gebruiken:
Arlequin: Vous vous trompez, prodige de nos jours, un amour de votre
facon ne reste pas longtemps au berceau; votre premier
coup d'oeil a fait naitre le mien, le second lui a donné des
forces et le troisième 1'a rendu grand garcon; táchons de
l' établir au plus vite; ayez soin de lui, puisque vous êtes
sa mère.
Lisette: Trouvez-vous qu'on le maltraite? Est-il si abandonné?
Arlequin: En attendant qu'il soit pourvu, donnez -lui seulement votre
belle main blanche, pour l'amuser un peu.
Lisette: Tenez donc, petit importun, puisqu'on ne saurait avoir la
paix qu'en vous amusant.
Arlequin, en lui baisant la main: Cher joujou de mon àme! Cela me
réjouit comme du vin delicieux. Quel dommage de n'en
avoir que roquille!
Lisette: Allons, arrêtez-vous ; vous êtes trop avide.
Arlequin: Je ne demande qu'à me soutenir, en attendant que je vive.

Lisette:

En dan moet men hooren, hoe de pseudo-Dorante zijn eigen heer
in knechtshabijt uitkaffert. Dat alles is zoo levendig, geestig en vroolijk
als het maar kan.
Dorante zit er geweldig mee in, dat hij, naar hij meent ten minste,
zoo hevig verliefd geraakt is op dat kamermeisje. Hij wil haar vragen,
hoopt maar dat ze weigeren zal, en is toch radeloos bij de gedachte
dat ze hem niet zou willen hebben. Pa en een broer Mario sollen onder tusschen genoeglijk met de verliefde Sylvia, die ook verlegen zit met
haar neiging voor den knecht. En om den echten Dorante nu nog een
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beetje te taquineeren, doet Mario, of hij op de pseudo-Lisette, zijn
zuster, verliefd is. Eindelijk bekent de echte Dorante aan Sylvia als
kamermeid, dat hij geen knecht is maar inderdaad Dorante. Maar
Sylvia bekent niets. Zij weet den echten Dorante zoo ver te brengen, dat
hij haar trouwen wil, ook als femme de chambre; zij dwingt hem tot
de verklaring, nadat ze als Lisette bekend heeft misschien wel wat van
hem te houden: ,,Ah! ma ch ère Lisette, que viens - j e d' entendre ? tes
paroles sont un feu qui me pénetre. Je t'adore, je te respecte. Il n'est
ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaisse devant une á ,me
comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tint encore contre
toi, et mon coeur et ma main t'appartiennent." Men moet erkennen,
dat zoo'n spelletje eenvoudig charmant is. Zulke dingen staan
inderdaad dichter bij Racine dan bij Molière. 1
In Le Legs (1736) 2 ) hebben we dit gegeven : Er is een comtesse,
een marquis, een chevalier, en Hortense. Een verwante heeft den
marquis zes ton nagelaten op voorwaarde dat hij Hortense trouwt.
Voldoet hij niet aan die voorwaarde, dan moet hij haar 2 ton uitkeeren.
Maar die twee moeten niets van elkaar hebben. Hortense en de chevalier
zijn voor elkaar bestemd en de markies heeft liever de comtesse. Lisette,
de meid van de comtesse en Lepine, de knecht van den markies, hebben
ook hun eigen wenschen. Men - zou zoo zeggen, geen stof om veel van
te maken. En toch Marivaux weet er al weer een charmant dingetje
uit te draaien, dat ons voortdurend gemoedelijk doet glimlachen. Hij
weet alleraardigste situaties te scheppen.
Les fausses confidences (1737) is wat meer gecompliceerd. Er is
Araminte, een jonge weduwe, gevoelige natuur, een beetje coquette,
dochter van Mme Argante. Er is Dorante, de neef van een procureur
Remy, een mooie jongen zonder fortuin, intendant bij Araminte. Hij
aanbidt haar als een divinite, wat de dames altijd aardig vinden. Er is
een comte, die niet veel voelt voor Araminte; maar hij heeft een proces
met haar en zou haar willen trouwen om een eind aan dat proces te
maken. Mme Argante is een ijdele bourgoise, die haar rijke dochter
)

1) Zie Brunetière, Epoques, p. 239 vlg.
2) Theatre, Ed. Gamier, I, 331.
3) Theatre, Ed. Gamier 1, p. 379.
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graag zou zien trouwen met den comte. Wat een eer! En het huwelijks
zou van zelf wel komen. Marton, de meid van Araminte, rekent-geluk
volgens belofte van Remy zelf op Dorante en wordt, zonder dat ze het
weet, de rivale van haar meesteres. Maar het is haar enkel om een man
te doen. Doodgaan van minnesmart zal ze niet.
Onder al deze figuren is de groote leider Dubois, de vroegere knecht
van Dorante, thans ook in dienst bij Araminte. Hij heeft zich nu eenmaal
ten doel gesteld het fortuin van Dorante te maken door hem met zijn
meesteres te doen trouwen. In hem hebben we een nieuwe incarnatie
van de knechtstype in de comedie, die begint met de slaven bij Menander,
Plautus en Terentius. Bij Molière is de knecht nog geheel een onder
wezen, dat wel een voorname rol in de actie kan spelen, maar-geschikt
op zijn tijd nog wel eens een aframmeling krijgt of uitgescholden
wordt. Dubois vormt den overgang naar de knechtstype bij Beau-

marchais .
Dubois is een heele meneer; hij heeft niet het entrain van de knechts
bij Molière; hij leidt de intrige rustig als een schaakspel en heeft heel
wat hinderpalen op te ruimen door zijn wijs beleid. Om te beginnen
Dorante is timide, gauw ontmoedigd; de mannen zijn bij Marivaux
altijd minder ondernemend dan de vrouwen. Araminte is aarzelend en
onzeker; ze wil de liefde voor Dorante, die ze inderdaad heeft, niet
bekennen. Daarbij komt de tegenstand van Argante en van den comte.
Onder al die sentimenten en belangen weet Dubois te triumfeeren
met rustig overleg. Aan het slot wordt hij wat levendiger:
Dorante: Sais-tu bien ce qui arrivera? Qu'elle prendra son parti, et

qu'elle me renverra tout d'un coup.
Dubois: Je Pen défie. Il est trop tard; l'heure du courage est passée ;
it faut qu'elle nous épouse.
Dorante: Prends-y garde; to vois que sa mere la fatigue.
Dubois: Je serais bien fáché qu'elle la laissát en repos.
Dorante: Elle est confuse de ce que Marton m'a surpris à ses genoux.
Dubois: Ah! vraiment, des confusions! Elle n'y est pas; elle va en
essuyer bien d'autres! C'est moi qui, voyant le train que
prenait la conversation, ai fait venir Marton une seconde fois.
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Dorante: Araminte pourtant m'a dit que je lui étais insupportable.
Dubois: Elle a raison. Voulez-vous qu'elle soit de bonne humeur avec
un homme qu'il faut qu'elle aime en dépit d'elle? Cela est-il
agréable? Vous vous emparez de son bien, de son coeur, et
cette femme ne criera pas! Allez vite, plus de raisonnements;
laissez-vous conduire.
Dorante: Songe que je l'aime, et que, si notre précipitation réussit
mal, to me désespères.
Dubois: Ah! oui, je sais bien que vous l'aimez; c'est à cause de cela
que je ne vous écoute pas. Etes-vous en état de juger de
rien? Allons, allons, vous vous moquez; laissez faire un
homme de sang-froid.

Dubois zijn laatste zet is, dat hij veinst met Marton en Mme Argante
samen te spannen tegen Dorante, daardoor dwingt hij Araminte kleur
te bekennen.

Heel dit stuk zit vol kleine slimmigheidjes; al de , ,helden" trachten
mekaar een rad voor de oogen te draaien. Maar aan het slot, als het op
het jawoord aankomt, schuift Dorante zelf al dat aimabele gekonkel
op zij en wil hij bemind zijn om zich zelf. „Dans tout ce qui se passe
chez vous, zegt hij tot Araminte, it n'y a rien de vrai que ma passion,
qui est infinie, et que le portrait que j'ai fait. Tous les incidents qui
sont arrivés partent de 1'industrie d'un domestique qui savait mon amour,
qui m'en plaint, qui, par le charme de l'espérance, du plaisir de vous

voir, m'a pour ainsi dire, force de consentir a son stratagème; it voulait
me faire valoir auprès de vous. Voilà, madame, ce que mon respect,
mon amour et mon caractère ne permettent pas de vous cacher. J'aime
encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir a l'artifice qui
me 1'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé
ce que j'adore."
Soms liet Marivaux deze mondaine liefde varen om ze meer pathetisch
en dieper te zien en dan kwam hij tot het burgerlijk drama, dat zagen
we hiervóór in La mere confidente.
Tusschen het werk van Marivaux en Beaumarchais' groote comedies
heeft Frankrijk eigenlijk geen blijspel voortgebracht, dat in de wereld-
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litteratuur verdient genoemd te worden, al verscheen er een en ander,
dat in zijn tijd succes had. Zoo is het met D'Allainval, Du Boissy,
La Noue, Saurin, Poinsinet enz. 1 ) Ook Voltaire heeft geen blijspel
nagelaten, dat nog leeft. Zijn meest bekende comédies naderen la
comédie larmoyante, die hij in theorie verachtte. Met al zijn soepelheid,
zijn geest, zijn malice heeft hij toch op dit terrein niets van blijvende
beteekenis bereikt. Hij wist zich zelf niet weg te werken; hij moest altijd
zelf oreeren, zijn wijsheid aan den man brengen. In het treurspel is
dit minder hinderlijk; in de comédie werkt het vernietigend. Reeds
L' enfant prodigue (1736) is in het huilerige genre.
De geest van Molière met zijn Précieuses ridicules en zoo, herleefde
nog in Palissot (1730-1814), in diens Comédie des philosophes (1760).
Bayle, Fontenelle, Voltaire, Diderot waren de wijsgeerige apostelen,
die bekeerlingen maakten, philosophisch geliefhebber kweekten onder
het groote publiek. Dat ridiculiseerde Palissot en hij vond bijval bij
de behoudende burgerij, die niets van die ontstellende nieuwe waar
hebben moest. Damis is de eenvoudige raisonneur, die zich-hedn
gemakkelijk van al die cosmopolitische wijzigheden afmaakt:
Mais quels sont donc enfin ces rares avantages
Attachés, dites-vous, au commerce des sages?

Je ne prends point pour tels un tas de charlatans
Qu'on voit sur des tréteaux ameuter les passants,
Qui mettent une enseigne a leur philosophie :
De tous ces importants ma raison se défie.

Palissot is soms scherp en geestig, maar er is geen dramatische handeling. Zijn stuk wekte veel kabaal. 2
Ik sprak van Gay's Beggar's Opera; dat verplicht me een enkel woord
over de opera comique of de vaudeville in Frankrijk te zeggen. Na Gay
had o.a. ook Sheridan in Engeland succes met dit genre, dat in Frankrijk was ontstaan en zich daar vooral ontwikkelde. Het groeide uit de
kluchten met zang in vrije speelscha voordracht op de kermissen van
)

1) Men vindt ze allen besproken bil Lenient, La Comédie en France au XVIIIe
siècle, Paris 1888.
2) Zie Lenient II, p. 81 vlg.
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St. Germain en St. Laurent. Lesage is de groote organisator ervan
geweest. In zijn Thé tre de la foire, dat een aparte plaats inneemt
naast zijn twee hiervoor besproken stukken, kunnen we de vormen
leeren kennen, waaruit het genre bestaat. 1 ) Met Panard stijgt de moreele
toon van dit soort werk; het komt in eere bij de gezeten burgerij.
Collé was vol sympathie voor dezen „dien du vaudeville" met zijn
piquante zetten zonder bitterheid of laster over wat belachelijk, dwaas
of misdadig was of leek 2). Met Favart bereikt de opera comique zijn
grootste hoogte in de eeuw. 3 ) Hij was auteur en directeur van zijn
troep, waarin zijn vrouw een voorname plaats innam. Hij vond de fijne
nuances, de aangename melodieën; hij had eenvoud, blijheid, elegantie
en een beschaafden toon in zijn werk. De fijne nietsjes, de delicate
details, die kleur en geur aan dit werk geven, zouden bij een nadere
bespreking verloren gaan. Een van de aardigste vaudevilles is misschien
Les trois sultanes (1761). Van deze drie dames zijn Elmire en Delia
gedwee en onderworpen aan sultan Soliman; maar de Fransche Roxelane
9

zet allen een langen neus, lacht den sultan in zijn gezicht uit en steekt

den draak met Osmin, den chef der eunuchen. En met al haar brutale
mutinerie triumfeert ze. Ze maakt den sultan monogaam. Hij stuurt al
zijn dames de straat op en trouwt met Roxelane. Ook Sédaine maakte
van die dingen; Rousseau's Devin du village miste den vrijen, luchtigen
volkstoon.
Als de ergste revolutiejaren voorbij zijn, viert Maillot zijn successen

met Madame Angot ou La poissarde parvenue (1796) 4 ). Madame
Angot wil een adellijken schoonzoon hebben, maar haar oogen gaan
tijdig open. Dit stuk is zeer populair geweest. In mijn kinderjaren
zong het volk nog liedjes van Mme Angot langs de straat. In de laatste
jaren der 19e eeuw zag ik het nog in Den Haag opvoeren. Het is er
misschien nog wel in de 20ste eeuw gespeeld, voor Pruisische propaganda
ons beroofd had van een historisch element in onze Hollandsche cultuur,
onze Fransche opera in Den Haag.
1) V. Barberet, Lesage et le théátre de la foire.
2) Zie Collé, Journal III, p. 34 vlg.
3) M. Dumoulin, Favart et Mme Favart, un ménage d'artistes au XVIII siècle,
Parijs, s.d.
4) L. Moland, Théátre de la Révolution, Garnier- editie, p. 405 vlg.
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We komen thans terug tot de gewone comedie, de glorie van PierreAugustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) 1 ). Zijn leven was
bewogen en luidruchtig, vol intrige en hartstocht, avontuurlijk en
romantisch, maar toch op practisch voordeel gericht. Zoon van een
horlogemaker, begint hij op zijn twintigste jaar zijn carrière met de
uitvinding van een nieuwe soort veer in het horlogewerk. Als een ander
hem de eer van die vinding wil betwisten, weet hij zijn recht te handhaven en verwerft den titel van horloger du roi. In zijn verdere loopbaan
ziet hij er niet tegen op magistraten om te koopen; hij houdt er een
weinig strenge moraal op na; hij heeft de gebreken van zijn tijd en weet
die gebreken handig te exploiteeren. Door zijn talent als harpspeler
wist de armoedige horlogemaker binnen te dringen in de salons van
de dochters van Lodewijk XV. Daar vond hij relaties, die hem dienen
konden, ministers, die hem beschermden en zijn fortuin hielpen maken.
Een controleur staat hem zijn ambt af; later trouwt hij met diens weduwe.
In 1761 kocht hij voor 85000 livre het voordeelig ambt van secretaire
du roi, later den titel van lieutenant des chasses au baillage et capitainerie
de la varenne du Louvre, wat hem ook veel opbracht. Hij ging een
tweede huwelijk aan, weer met een rijke weduwe. Met dat al is hij
edelmoedig van natuur; hij is goed voor zijn vader en zijn kinderen,
weet de eer van zijn zuster te verdedigen (Clavigo). Hij is goed voor
zijn derde vrouw, al beschuldigde men hem zijn beide vorige te hebben
vergiftigd. Maar Voltaire vond, dat hij een veel te lollige kerel voor
zoo iets was. Hij werkte voor zijn litteraire kameraden door de stichting
van de eerste Société des auteurs dramatiques. Hij is goed vaderlander
door te bevorderen, dat Frankrijk de Vereenigde Staten helpt tegen
Engeland; hij verschaft de République francaise 60000 geweren in
haar strijd tegen de coalitie; hij helpt mee aan de verfraaiing der stad
Parijs en aan een goede watervoorziening.
Hij wist zich rijk te maken, maar gebruikte zijn geld goed. Hij hield
van beweging en drukte om zijn naam; zijn blazoen was een trom met
de spreuk Non sonat nisi percussus. Daar zorgden zijn vijanden wel
1) B. de Loménie, Beaumarchais et son temps, Paris 1856. E. Lintilhac, Beaumarchais et ses oeuvres, Paris 1890. André Hallays, Beaumarchais. Lenient, t. a.
p. II, p. 240 vlg. Brunetière, Epoques, p. 315 vlg.
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voor. Als men de balans op maakt, overtreft het goede toch wel het
slechte in zijn leven.
De litteratuur was niet zijn broodwinning, een vermaak, dat lag in
de lijn van zijn natuurlijken aanleg, en in de behoefte voorzag om de
publieke opinie te beheerschen. Wij zagen hem reeds beginnen met
zijn burgerlijk drama Eugénie (1767). Dan komen zijn Memoires
(1774), waarin hij zijn vurigen, strijdlustigen geest ten volle openbaart.
Zij handelen over een proces over een schuldvordering van 15000 frs.
op de erfgenamen van een van zijn beschermers. In een levendig
betoog stelt hij de omkoopbaarheid der rechters in het licht, maar
zelf speelt hij ook geen mooie rol in het geval. Door deze pakkende
Memoires werd hij de populaire held tot in de hoogste kringen en de
verwachting was hoog gespannen, toen hij in 1775 met zijn eerste blijspel
kwam, Le Barbier de Séville; misschien te hoog gespannen en daaruit
is wellicht te verklaren, dat hij aanvankelijk geen succes had. Tusschen
de eerste en tweede voorstelling werkte hij het stuk geheel om en sedert
bleef het in Frankrijk op het repertoire. Aan de uitgave liet hij een
geestig spottend preface voorafgaan: Lettre modérée sur la chute et
la critique du Barbier de Seville. Hij liet den plechtig - pedanten toon
varen, waarmee hij over tooneel sprak, toen Eugenie verscheen: „Me
livrant a mon gai caractère, j'ai tenté dans le Barbier de Seville de

ramener au theatre l'ancienne et franche gaieté, en l'alliant avec le
ton leger de notre plaisanterie actuelle." 1 ) Hij gaat terug van Diderot
naar Rabelais.
Het thema van zijn Barbier was overoud: de oude, versleten voogd,
die zijn aardige pupille wil trouwen, en een jonge, fleurige amant kaapt
ze hem af. Maar hij weet nieuw, persoonlijk leven aan deze oude typen
te geven. Figaro, de barbier van Sevilla, is de laatste schitterende
incarnatie van de knechtstype in de comedie, die zich uit de slavernij,
van bij Plautus tot volkomen vrijheid heeft opgewerkt en op het punt
staat heer en meester te worden, enkel door zijn geest, zijn vernuft,
zijn logisch, klaar verstand, zijn durf, zijn besef van eigenwaarde tegenover de hem omringende maatschappij; Figaro is Beaumarchais zelf,.
1) Deze Lettre is te vinden in de Garnier- editie van Beaumarchais' Theatre.

LE BARBIER DE SEVILLE.

415

zooals hij zich door het leven sloeg. De oude Bartholo, medicus, voogd
van Rosine wil zijn pupille trouwen en belet haar daartoe elke aanraking
met de buitenwereld. De graaf Almaviva, in den grond een Don
Juan-type, is smoorlijk op haar verliefd. Zij kent hem niet. En nu
is Figaro de kwieke, lenige, vindingrijke geest, die Almaviva in Rosine's
nabijheid weet te brengen, als ingekwartierde soldaat, als plaatsvervanger van den ouden muziekmeester Basile. Eindelijk klimmen
ze samen in de kamer van Rosine. Bartholo merkt het, trekt de ladder
weg, gaat politie halen. Maar in dien tusschentijd is de notaris gekomen
voor het huwelijk van Bartholo en Rosine; Figaro weet te bewerken,
dat hij le Comte d' Almaviva met haar trouwt en als de oude terug
komt, is de zaak beslist.
Een doodeenvoudige, traditioneele plot, maar de élan, de levendige
paraatheid, waarmee alles gebeurt, de scherpe typeering van de karakters,
de lenige gang van de handeling, het vuur der woordspelingen maken
deze comedie tot blijde verrukking, waardoor de gallische lach klinkt. 1
Dit was de inleiding op Le Manage de Figaro ou La folle Journée
(1784). Men had Lodewijk XVI gewaarschuwd, dat er gevaar dreigde
in de ideeën, die hier van de planken zouden verkondigd worden en,
als had hij een voorgevoel van wat hem wachtte, heeft hij zoo lang
mogelijk de opvoering tegengewerkt. Van 1781 af loopen de intriges,
de rapporten, de correspondenties over het al of niet opvoeren. Ook
hierin speelt Beaumarchais zelf weer de Figaro-rol en men heeft beweerd,
dat hij meer slimheid heeft moeten gebruiken om het stuk gespeeld
te krijgen, dan geest om het te maken. Men vocht om een plaats bij
de eerste opvoeringen; er was een dolle vroolijkheid, een luiden lach
om de farce, gekruid door prikkelende sensualiteit, die echter niet
buiten de perken der uiterlijke decentie ging; maar wie dieper zagen
en scherper luisterden, verlustigden zich in den frisschen wind der
levende, nieuwe ideeën van den tijd. De grooten der aarde, die het
stuk toejuichten, voelden niet, dat uit deze luchtige vroolijkheid, deze
)

dolle grappen, hun eigen ondergang klonk.
De personen uit den Barbier treden ook hier op en ook dit stuk speelt.
1) Zie voor de teekening van de karakters: Lenient, II, p. 264 vlg.
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in Spanje. Almaviva is getrouwd met Rosine en woont op zijn kasteel;
bij zijn huwelijk heeft hij het jus primae noctis afgezworen. Figaro,
zijn valet de chambre, gaat trouwen met Suzanne, de kamerjuffer van
Rosine, maar de Comte d' Almaviva is verlekkerd op Suzanne en vertrouwt op haar toeschietelijkheid. Dan is er Marceline, een oude huis
zij een kind had. Deze Marceline-houdstervanBl,Wi
meent krachtens trouwbelofte aanspraak te hebben op Figaro, wil het
huwelijk met Suzanne beletten. 't Geval wordt voor een rechtbank ten
gunste van Figaro uitgemaakt. Dan is er nog een bijzonder rijke type
Cherubin, page van den graaf, een bijzonder libidineus jonk, dat zeer
gecharmeerd is op de comtesse Rosine, dat echter weggejaagd wordt
door Almaviva, omdat hij denkt, dat hij zich aan Suzanne te buiten
gaat en ook bijzonder familiaar is met Fanchette, de dochter van den
tuinman, die de graaf ook al wel eens in de boutjes pakt. Maar
Chérubin duikt telkens weer op in zijn verliefde rol.
De graaf voelt er natuurlijk alles voor om den eisch van Marceline
te steunen. Bij de rechtzitting, die van een groote satirische kracht is,

heeft hij de leiding; men tracht een officieel stuk in het geding op
zonderlinge wijze te verdraaien en er wat anders uit te lezen dan er
staat. Er blijkt ten slotte, dat Figaro de zoon is van een relatie tusschen
Bartholo en Marceline. Bartholo weigert haar te trouwen, wat aanleiding
geeft tot een felle tirade over de ongehuwde moeder, die bij de opvoering
werd weggelaten :
Marceline: Dans l' age des illusions, de 1'inexpérience et des besoins,
oû les séducteurs nous assiègent pendant que la misère
nous poignarde, que peut opposer une enfant a tant d'ennemis
rassemblés? Tel nous juge ici sévèrement, qui, peut-être,
en sa vie a perdu six infortunées!
Figaro: Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la regie.
Marceline, vivement: Hommes plus qu'ingrats, qui fletrissez par le mépris
les jouets de vos passions, vos victimes! C'est vous qu'il
faut punir des erreurs de notre jeunesse; vous et vos magistrats, si vains du droit de nous juger, et qui nous laissent
enlever par leur coupable negligence, tout moyen honnéte
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de subsister. Est-il un seul état pour les malheureuses flues?
Elles avaient un droit naturel a toute la parure des femmes:
on y laisse former mille ouvriers de l'autre sexe.
Figaro, en colère : Its font broder jusqu'aux soldats!
Marceline, exaltée: Dans les rangs même plus élevés, les femmes
n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire; leurrées
de respects apparents, dans une servitude réelle ; traitées en
mineures pour nos biens, punies en majeures pour nos
fautes! Ah! sous tous les aspects, votre conduite avec nous
fait horreur ou pitié!
Figaro: Elle a raison!
Le Comte, a part: Que trop raison!
Brid'oison (een van de rechters) : Elle a, mon-on Dieu, raison.
Marceline: Mais que nous font, mon fils, les refus d'un homme injuste?
Ne regarde pas d'ou tu viens, vois ou tu vas : cela seul
importe a chacun.

Figaro is in dit stuk niet zoo geheel en al de zekere leider als in den
Barbier; het toeval heerscht. Hij erkent het zelf aan zijn Suzanne:
,Le hasard a mieux fait que nous tous, ma petite. Ainsi va le monde;
,

on travaille, on projette, on arrange d'un coté; la fortune accomplit
de l'autre : et depuis l'affamé conquérant qui voudrait avaler la terre,
jusqu'au paisible aveugle qui se laisse mener par son chien, tous sont
le jouet de ses caprices; encore l'aveugle au chien est it souvent mieux
conduit, moins trompé dans ses vues, que l'autre aveugle avec son
entourage."
Suzanne, na haar huwelijk, en de comtesse nemen zelf de leiding.
Almaviva heeft haar huwelijkscontract geteekend, alleen op voorwaarde,
dat zij zich tot zijn beschikking zou stellen. Zij heeft hem een rendezvous moeten beloven. En nu wisselen zij en haar meesteres van kleeren
en Rosine, die haar man wil terugwinnen, gaat er op af. 1 ) Figaro weet
van dit spelletje niets. Hij denkt, dat Suzanne hem inderdaad zal bedriegen en ondanks al zijn theorie over de nonsens van jaloezie, wordt
1) Een zeer bekend motief in allerlei oude novellenbundels.
PRINSEN, Het Drama.
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hij benauwd; in het donker beloert hij haar, die hij voor zijn vrouw
aanziet. Dan houdt hij zijn langen, befaamden dialoog, te lang om
hier geheel te citeeren: ,,Noblesse, fortune, un rang, des places, tout
cela rend si fier! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous

êtes donné la peine de naitre, et rien de plus. Du reste, homme assez
tandis que moi, morbleu! perdu dans la foule obscure, it
m'a fallu déployer plus de science et de calculs, pour subsister
seulement qu'on n'en a mis depuis cent ans a gouverner toutes les
Hij overziet heel zijn leven, met al zijn onder- -Espagne"
nemingsgeest, zijn wisseling en avontuur, telkens stond hij weer arm
op straat en kon hij weer van voren aan beginnen. En eindelijk: „Un.
grand seigneur passe a Séville; il me reconnait, je le marie; et pour
prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne!
Prêt a tomber dans un abime, au moment d' épouser ma mère,
mes parents m'arrivent a la file. On se débat, c'est vous, c'est lui,
c'est moi, c'est toi, non, ce n'est pas nous; eh mais qui donc? 0 bizarre
suite d' événements ! Comment cela m' est-il arrivé? Pourquoi ces chosen
et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la
route ou je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir r,
je l'ai jonchée d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis : encore
je dis ma gaieté sans savoir si elle est a moi plus que le reste, ni
même quel est ce moi dopt je m'occupe : un assemblage informe de
parties inconnues; puis un chétif être imbécile ; un petit animal folátre ;
un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les gouts pour jouir,.
faisant tous les métiers pour vivre; maitre ici; valet là, selon qu'il.
plait à la fortune; ambitieux par vanité, laborieux par nécessité; mais
paresseux.... avec délices! Orateur selon le danger; poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folles bouffées, j'ai tout
vu, tout fait, tout usé. Puis 1'illusion s'est détruite, et, trop désabusé... .
D ésabus é ! .... Suzon, Suzon, que to me donnes de tourments!"
Men ziet, hoe de jolige, onbezorgde Figaro langzamerhand de ver
toeschouwer wordt van de comedie der wereld; hoe hij inkeert-biterd
in zich zelf, wijsgeerig zich het leven wil realiseeren en een aanklacht
uitspreekt tegen de maatschappij van zijn tijd, tegen de rechten van
geboorte, die de natuurlijke gaven onderdrukken. Zoo gaat dit blijde:
ordinaire;
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spel met zijn genoegelijke verwikkelingen toch weer elementen vertoonen
van het burgerlijk drama. Figaro heeft Rousseau gelezen , ,sur l' inégalit é
des conditions". Wat weinigen misschien met diepen ernst lazen en
overpeinsden, maakt hij midden tusschen zijn comische avonturen
van de planken tot gemeengoed van duizenden, die het lachend meedragen en in wie het nawerkt, later, al heel gauw.
En Rosine, die in de gedaante van Suzanne met haar man keuvelt,
ze krijgt een wijze les. Als Suzanne-Rosine vraagt, of hij niet meer
van zijn vrouw houdt (V. 7) :
Je l'aime beaucoup; mais trois ans d'union rendent l'hymen si
respectable.
-

La Comtesse: Que vouliez-vous en elle?
Le Comte. la caressant: Ce que je trouve en toi, ma beauté...
La Comtesse: Mais dites donc.
Le Comte:. . .. Je ne sais: moins d' uniformst é peut-être, plus de
piquant dans les manières, un je ne sais quoi qui fait le
charme: quelque fois un refus: que sais -je? Nos femmes
croient tout accomplir en nous aimant; cela dit une fois,
elles nous aiment, nous aiment (quand elles nous aiment) ;
et sont si complaisantes et si constamment obligeantes, et

toujours, et sans reláche, qu'on est tout surpris, un beau
soir, de trouver la satiété oÛ l'on recherchait le bonheur.
La Comtesse, a part: Ah! quelle lecon !
Le Comte: En vérité, Suzon, j'ai pensé mille fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elles, c'est
qu'elles n' étudient pas assez l'art de soutenir notre gout,
de se renouveler à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire,
le charme de leur possession par celui de la variété.
La Comtesse, piquée: Donc elles doivent tout?
..

.

Als Figaro nu naar hij meent zijn Suzanne in vertrouwelijke conversatie met Almaviva gezien heeft, vindt hij in het donkere park zijn
eigen vrouw in de gedaante van Rosine en uit wraak wil hij nu het
ius talionis toepassen op haar, die hij voor de gravin aanziet. Hoor
hem vrijen (V. 8) :
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Ah! madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vous aux graces qui manquent a
ma prière .
Suzanne, a part: La main me brule!
Figaro, a part: Le coeur me bat.
Suzanne: Mais, monsieur, avez-vous songé?..
Figaro: Oui, madame; oui, j'ai songé.
Suzanne:.... Que pour la colêre et l'amour...
Figaro:.... Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame.
Suzanne, de sa voix naturelle et lui donnant au souf f let: La voilà.
Figaro: Ah! demonio! quel soufflet!
Suzanne, lui en donne un second: Quel soufflet! Et celui -ci?
Figaro: Et ques -a -quo? de par le diable? est -ce ici la journée des tapes?
Suzanne le bat a chaque phrase: Ah! ques -a -quo? Suzanne; et voilà
pour tes soupcons, voilà pour tes vengeances et pour tes
trahisons, tes expedients, tes injures et tes projets. C'est-il ca
de l'amour? Dis donc comme ce matin?
Figaro, rit en se levant: Santa Barbara! oui c'est de 1'amour. 0 bonheur!
ó délices ! ó cent fois heureux Figaro! Frappe, ma bienaimée,
sans te lasser. Mais quand to m'auras diapré tout le corps de
meurtrissures, regarde avec bonté, Suzon, l'homme le plus
fortune qui fut jamais battu par une femme.
!

Als de graaf, die naar hij meent terugkomt van een rendez-vous met
een andere, zijn eigen vrouw naar hij meent in verdachte conversatie
aantreft met Figaro, is hij uiterst verbolgen, hij zal zich wreken. Hij
roept allen tot getuigen en de zaak lost zich dan wel op.
De groote tragiek in dit blijspel, waar men zoo hartelijk om gelachen
heeft, is, dat Figaro, de dolle overmoedige heerscher, zich bewust
wordt van zijn onmacht om het leven te beheerschen.
Het derde in den trits is L'autre Tartufe ou La mère coupable (1792)
het valt weer terug tot het sentimenteele en larmoyante genre; Beaumarchais zelf noemde het Drame moral.
Na het strijdvaardig en luidruchtig genie van De Beaumarchais,
zooals dit zich het laatst in Le Manage vertoonde, is het voorloopig
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gedaan in Frankrijk met groote toonaangevende kunst. Dat komt eerst
weer met Hugo. De tamme ex-ritmeester bij de cavalerie Florian was
er met fijngevoelige guitigheidjes en beminnelijkheidjes, arlequinades,
die wel de felste tegenstelling tot het werk van Beaumarchais vormden.
Tijdens de revolutie staan in het blijspel Collin d'Harleville, de zachtmoedige, en Fabre d' Eglantine, de onrustige druktemaker, tegenover
elkaar. Er is tijdens de revolutie een massa werk gemaakt, dat om zijn
inhoud interessant is, maar litterair geen werk van beteekenis.
Alleen als men Pieter Langendijk (1683-1756) binnen de grenzen
van onze eigen litteratuur bekijkt en in verband met de slappe prestaties
voor het tooneel van den tijd, waarin hij leefde, kan men zeggen, dat hij
wel een paar aardige stukken schreef. Vóór wat we dan desnoods een
zedencomedie zouden kunnen noemen, zijn Wederzijds huwelijksbedrog, trachtte hij als volgt zich rekenschap te geven van zijn streven
bij het schrijven van zijn blijspelen, die meestal de klucht naderden 1
„Sommige willen Vrankrijk de eere toeschrijven dat Molière ons eerst
de oogen geopent heeft, in 't verbeelden van de aartgebreken der
menschen : maar zij zijn verdoold; Holland heeft den roem, dat de
doorluchtige Drost, Pieter Kornelisz Hoofd een spel van dat slag dichtte,
naamelijk, Warenar met de pot, en de geestige Bredero zijnen Spaanschen
Brabander, die wel haast gevolgd wierden van verscheidene onzer landgenooten. Wel is waar dat de schikking deezer spelen in deezen tijd
gebreklijk is; maar de natuur hunner Persoonaadjen wijkt nergens van
haar eigenschap, noch doet zulke buitenspoorige sprongen als men
in Molière vind. Ik breng dit niet bij om dien Dichter te verachten,
geenszins; wij houden hem in waardij en geeven hem gaern de eer
dat hij de grootste blijspeldichter zijner eeuw is geweest. Onze Poëten
zullen hem niet ligt op zijde komen ten zij datze de Romansche verbeeldingen verlaaten en de kentekenen (Carakters) der ondeugden op
zijn spoor gade slaande, met kunst op 't tooneel bespottelijk maaken;
waartoe hen geene eigen vindingen noch vertaalingen ten voorbeeld
ontbreeken. Wat zou den Nederlander dan beletten om hen in
) :

1) P. Langendijk Gedichten, II Amsterdam 1721, p. 138.
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het blijspel, ja ook in het treurspel te booven te streeven, indien men
in het eerste de ongebondenheid en in 't laatste de hoogdraavendheid wat
maatigde, misgaders de onkuische uitdrukkingen en snorkerijen ver
dan het graeuw en de losbollen kunnen behaagen."-bande,imt
De glorieuze oubolligheid van onze 17e-eeuwers is hem te sterk
geworden, maar hij zoekt toch aansluiting bij het nationale en bij den
modernen smaak, vindt een gids in Molière.
Wanneer men nu zoo'n stuk als het Wederzijds huwelijksbedrog
(1714) nog eens met aandacht herleest, dan kan men wel zeggen, dat
hij het met zorg en overleg in elkaar gezet heeft. Lodewijk en Charlotte
zijn in hun berooidheid en in de pogingen om die te maskeeren lachwekkend voorgesteld. Hun slimheid daarbij zou bijna bewondering
doen ontstaan en daardoor het lach-wekkende en zedelijk-werkende
benadeelen, ware het niet dat zij elkaar met succes bedriegen en daardoor
het ridicule weer redden. Wij zien beide partijen als dupe van de
andere. Ook heeft hij ze niet te verachtelijk geteekend, zij verdienen
eenig medelijden door de vernedering, waaraan ze zich als menschen

van goeden huize en zekere beschaving moeten blootstellen en Lodewijk
zag zich gaarne ontslagen van zijn kwaden geest, zijn knecht Jan.
Klaartje, de meid, liegt, wat stout is, maar ze doet het met goede bedoe lingen en uit toewijding voor haar meesteres. Op haar beurt wordt ze
belachelijk, als ze meent een huwelijk met een adellijk heer te kunnen
doen en zelf opsnijdt van haar adel. Karel, Charlotte's broer, is een
verstandig man, die door werken in goeden doen is geraakt; ook hij
beloog zijn vrouw, maar de beschaming, die voor hem daaruit voortvloeit,
dwingt hem tot een milder oordeel over Lodewijk. De liefde waarvan
Charlotte en Lodewijk zoo nu en dan hoog opgeven, moet bij beide partijen maar dunnetjes zijn geweest. De ondeugd wordt in ieder geval
belachelijk gemaakt en daarmee is de bedoelde leering bereikt. 1
In Krelis Louwen of het Poëtenmaal wordt de suggestie van den
)

1) Zie de beschouwing over het stuk van Jan te Winkel vóór diens uitgave in
de Zwolsche Herdrukken en van C. Ph. Meyer in zijn boek over Langendijk p. 216
vgl. Langendijk volgde een picaresken roman: Vermakelijke vrijage van den kaalen
Utrechtschen edelman en de niet hebbende Geldersche juffer, Amsterdam 1698.
Dat hij naar Molière werkte ziet men door b.v. IV 9 van het Huwelijksbedrog te lezen
naast Don Juan IV 3 van Molière.

PIETER LANGENDIJK.

423

boer, dat hij Alexander de Groote zou zijn, aardig bewerkt en het geval
geeft aanleiding tot koddige situaties.
Langendijk heeft inderdaad wel veel van Molière geleerd; door hem
geleid, besteedde hij meer zorg aan den bouw van zijn stukken en aan
het typeeren van zijn personen; hij werd kuisch en betamelijk in zijn
manier van voorstellen; maar direct op den voet gevolgd heeft hij Molière
niet. Hij is Hollander gebleven in de teekening van zijn kleine luiden
en in het bijzonder geeft hij echt Hollandsche zeden in zijn laatste stuk,
De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden, dat hij niet geheel zelf
voltooide. Als beeld van het vaderlandsche leven lijkt mij dit Langendijks
verdienstelijkste werk. Iets als het Wederzijds Huwelijksbedrog had
Molière ongeveer kunnen schrijven, al zou hij het zeer stellig anders
en beter gedaan hebben, maar zoo huiselijk en voor zijn tijd reëel de
gegoede burgerij, den koopmansstand uitteekenen, als Langendijk hier
deed, dat valt buiten zijn sfeer. Wat staat echter dit alles nog geheel
buiten de groote stroomingen in de 18e-eeuwsche West-Europeesche
tooneellitteratuur, die we nu reeds leerden kennen. Onmogelijk is het
niet, dat Langendijk bij het schrijven van zijn Spiegel een stuk van
Piron gekend heeft, Les fils ingrats. 1)
Na Langendijk kan men zich nog even Bernagie herinneren; maar
iets, dat in de wereldlitteratuur genoemd mag worden, zooals de romans
van Wolff en Deken naast de groote Europeesche romans, verscheen
er op tooneelgebied niet. Behalve naar Molière werkte men in het
blijspel naar Dancourt, Regnard, Lesage, Destouches, Marivaux
gedurende heel de eeuw, maar al die blijspelletjes en kluchtjes zijn
thans volmaakt dood en we moeten er hier over zwijgen.
Voor een enkel wil ik een uitzondering maken, voor Pietje en Agnietje
(1778) van Onno Zwier van Haren. 2 ) Het was een gelegenheidsstukje
in vijf bedrijven bij het tweede eeuwfeest van de Unie van Utrecht,
bewerkt naar La bofte de Pandore, dat in 1720 te Parijs werd vertoond
1) Meyer, t. a. p. p. 397.
2) In de uitgave van de werken der Van Harens door Van Vloten, p. 471. Het
Fransche motief, La boite de Pandore is aldaar afgedrukt, p. 493 vgl. Zie verder Huet,
Litt. Fant. VI, p. 30 vgl. en H. J. Polak, Studiën, Zutphen 1888, p. 56 vgl. in zijn
studie over de Van Harens.
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en dat behoorde tot het The tre de la foire, waaraan Lesage jarenlang
meewerkte; of liever Van Haren gebruikte La bofte even en borduurde
er in vrije fantasie verder op door. Daar is geest, losheid, frischheid,
speelsche luim, vlotte dialoog die klinkt als een klok, een levendig
entrain van je welste. Deze kostelijke fantasie is verreweg het allerbeste,
dat hier voor het tooneel in heel de 18de eeuw geschreven is, staat
ook ver boven het oeuvre van onzen „Hollandschen Molière", den
beroemden Langendijk. Om dit te bewijzen zou ik groote stukken moeten
citeeren en daarvoor is hier geen plaats, buitendien dat hebben Polak
en Huet al gedaan. Het kale plotje lijkt niets; het is de manier van
zeggen die het doet. Ieder heeft het werk bij de hand, men leze.
Bilderdijk zei ervan, dat het is , ,een recht zoete, een streelende,
een leerzame mijmering; mijmering van een groot man; van een gezond
en, in alles wat kundigheden heet, overrijk hoofd, 't welk het een lust
is, zijne mijmering na te volgen en wiens droomen de heele nacht
dagwaken van duizenden oordeelkundige mannen op een grooten-en
afstand te boven gaan." En Polak, die het weten kon, zegt, dat hij niets

op Bilderdijks lof wil afdingen, maar dat hij er aan toevoegen wil,
„dat Pietje en Agnietje, waarschijnlijk buiten weten of bedoeling van
Van Haren, dezelfde wonderlijke en toch volkomen harmonische
mengeling vertoont tusschen de werkelijke en eene fantastische tooverwereld, die eene der bekoorlijkheden uitmaakt van de meesterstukken
der oudere Grieksche comedie." Van Haren een Hollandsche Aristophanes in onze 18e eeuw, iets geheel aparts buiten alle , , stroomingen"
en nieuwigheden om! Het is misschien niet te veel gezegd. En hij was
het zonder dat hij het zelf wist. Dat is een dubbele deugd.
Holberg vertegenwoordigt dan de Scandinavische landen in onze
eeuw. Ik voel hem altijd na verwant aan onzen Langendijk, maar hij
1) Blijspelen van Ludwig Holberg uit het Deensch vert. en met aant. voorzien
door B. A. Meuleman, 3 din., Nijm. 1926. Inleiding van Walch. H. Grenelle, Holberg
considéré comme imitateur de Molière, Paris 1864. Oscar James Campbell, The
comedies of Holberg, Cambridge 1914. Francis Bull, Un grand disciple de Molière:
L. Holberg (Revue Litt. comparée II, p. 161); Georg Brandes, LudwigHolberg and
seine Zeitgenossen, Lzg. 1885. Valdemar, Vedel. Molière et Holberg, MélangesBaldensperger, Paris 1930 II, p. 344 vgl.
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staat toch hooger, hij ziet ruimer. Dat dankt hij aan zijn cosmopolitisme.
Zijn vader had dat wereldburgerlijke al; hij had als soldaat gediend op
Malta en in Venetië, was te voet Italië doorgetrokken naar Bergen;
daar werd zijn zoon Ludwig Holberg (1684-1754) geboren. In 1702
ging deze studeeren in de theologie te Kopenhagen, maar zijn belangstelling ging naar de groote litteratuur in Engeland, Frankrijk, Italië.
Ook in hem ontwaakte de zwerverslust en hij trok naar Amsterdam,
bleef een jaar in Holland; daarna doceert hij Hollandsch, Fransch en
Engelsch te Christiansand. Hollandsch was toen in het Noorden een
belangrijke taal voor het buitenlandsche verkeer. In 1706 trok hij naar
Engeland; hij woonde in Oxford en Londen in dien tijd van bloeiende
geestelijke cultuur, die vormend voor heel Europa ging worden. Door
lesgeven kwam hij steeds aan den kost. Ook vergezelde hij als mentor
een jongen man door Duitschland. Een paar van zijn historische werken
maken hem in 1714 buitengewoon hoogleeraar te Kopenhagen, zonder
salaris. In afwachting doet hij een wetenschappelijke reis over Holland
naar Parijs en vandaar naar Rome. Deze reizen deed hij pecuniae
causa grootendeels te voet. Steeds bezocht hij de bibliotheken en knoopte
hij relaties aan met geleerden. In Rome moet hij de commedia dell'
arte gezien hebben. In 1717 werd hij voor goed in het corps der hoog leeraren te Kopenhagen opgenomen en sedert bekleedde hij met eere
in zijn land een wetenschappelijke positie.
Tot nog toe waren er in Kopenhagen bijna enkel Fransche stukken
opgevoerd door een Franschen troep met koninklijke subsidie, en de
Duitsche Hauptaktionen. Er kwam echter drang naar een nationaal
tooneel en een eigen litteratuur. Holberg is dien drang tegemoetgekomen.
In 1722 vroeg een nieuw gesticht nationaal tooneelgezelschap hem om
oorspronkelijk werk. Hij ging toen direct aan den slag en heeft toen
in een paar jaar tijds een reeks stukken geschreven, die succes hadden
en het Noorsche theater hebben gevormd. In zijn kunst is geen groei;
toen hij begon was hij rijp en tot zijn hoogste kracht gestegen. Hij had
zijn Plautus 1 ) en Terentius goed bestudeerd, leerde van Ben Jonson
1) Zie voor den invloed van Plautus Carl van Reinhard stottner, Plautus, Spatere
Bearbeitungen plautinischer Lustspiele, Leipzig 1886, passim.
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en van de Restoration comedy, was verwant aan de Spectatorschrijvers,
drong door in de Italiaansche comedie, volgde ook de Spaansche,
maar het innigst is hij toch verbonden met Molière; zonder dezen is
zijn werk niet denkbaar. Maar ook hij, als zelfs ons Langendijkske,
had zijn eigen cachet; meer dan Langendijk had hij een eigen per
soonlijkheid en voelde hij in zich de roeping als hooger ontwikkeld
man leider te zijn van den burgerstand en zich te richten tot eigen volk
met zijn comedies, die een leerende en vormende strekking hadden.
Hij had dan ook een geheel andere levenstaak dan Molière. Directe
navolging van Molière gaf hij niet. En men kan zich een levendig beeld
van de zuiver Deensche cultuur uit zijn werk vormen; hij hield zich
alleen buiten godsdienstkwesties en de Politieke tinnegieter liet hij in
Hamburg spelen. Maar hij bestreed de Fransche mode- zucht, de
liefhebberij voor Duitsche theaterstukken, ingewortelde misbruiken.
Hij laat het gezonde menschenverstand triomfeeren. Hij predikt bezon nenheid en het houden van den gulden middenweg Zoo kon hij de nationale opvoeder zijn, maar een hooger kunstenaarschap kon daarmee

niet gepaard gaan.
De Politieke tinnegieter (1722) sloeg direct in. Het is wijsheid voor
alle tijden, misschien voor onze democratische meer dan ooit. Herman
von Bremen, den Tinnegieter, is de kop op hol; hij zit vol politieke
kritiek, weet alles beter dan de heeren, discussieert met zijn vrienden
in de kroeg over allerlei staatszaken, waar hij geen verstand van heeft,
verwaarloost zijn tinnegieterswerk tot ergernis van zijn vrouw. Een
paar „jonge Kavaliers" zijn overtuigd van het ongepaste en op den
duur gevaarlijke van zulk een bedrijf, besluiten hem te genezen door
hem belachelijk te maken, liever dan hem martelaar te laten worden
van zijn dwaze manie.

Abrahams: Zoo'n tinnegieter kan 't heele Roomsche rijk reformeeren terwijl ie 'n bord giet, een landgieter en kangieter
zijn te gelijkertijd. Maar dat plannetje van die raadsheeren
beviel me toch niet: zoo'n man te straffen of te arresteeren,
dat wekt maar oproerigheid onder 't gemeen en brengt
zoo'n gek nog tot grooter aanzien. Daarom vond ik: we
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moesten liever een klucht met 'm spelen; dat zou beter
uitwerking hebben.
Sanderus: En waar zou die klucht in bestaan?
Abrahams: Hierin dat men 'n deputatie, zoogenaamd uit den raad,
naar 'm toezond om 'm met z'n burgemeesterschap te
feliciteeren en 'm meteen 'n paar lastige aangelegenheidjes
ter beslissing voor te leggen. Dan zal men eens zien, hoe
jammerlijk hij er inzit en zal ie kunnen merken wat groot
verschil er bestaat tusschen het redeneeren over de bediening
en de uitoefening.
Sanderus: Met wat voor gevolg?
Abrahams: Met dit gevolg, dat hij of in wanhoop de stad uitloopt of
nederig om zijn ontslag verzoekt en z'n onbekwaamheid
belijdt 1
.

)

Aldus gebeurt en dat geeft aanleiding tot allerlei comische situaties
en zotte avonturen. Eerst de glorie, dat allen tot hem komen, hem
geluk wenschen, hem huldigen als burgemeester. Dan de moeilijkheden
van het ambt, die hem in angst brengen. Een paar advocaten komen
hem voor een moeilijke rechtskwestie stellen, waarmee hij geen raad
weet; men komt bij hem om moeilijke adviezen; hij moet beslissen en

hij weet niet wat hij zeggen zal, omdat hij niet het minste inzicht in
de zaken heeft. Hij gaat steeds meer voelen, dat hij niet voor zijn ambt
berekend is. Hij wordt er radeloos onder, wil niets liever dan van zijn
hooge waardigheid bevrijd te zijn.
Abrahams: We hebben ons herwaarts begeven om u te doen inzien
wat 'n fout ge begaan hebt met die vreemde minister zoo
smadelijk af te wijzen. De stad zou daardoor wel es in
groote zwarigheden kunnen geraken. We dachten dat de
burgemeester het jus publicum en het ceremonieel beter
verstond.
Bremenfeld: Ach m'n goeje heeren, ge kunt me toch afzetten; dan word
ik van die last bevrijd en die vreemde snoeshaan krijgt dan
tegelijk saf iskatsie.
1) Vertaling Meuleman, deel I, p. 30*
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Sandeurs: U afzetten? We denken er niet aan! Ge moet fluks mee
naar het raadhuis om te overleggen met den syndicus, hoe
die vergissing weer goed gemaakt kan worden.
Bremenf eld : Ik ga niet naar het raadhuis, al zou men mij bij de haren
er heen sleepen. Ik wil geen burgemeester zijn, ik heb er
heelemaal niet om verzocht. Sla me dan maar liever dood!
Ik ben tinnegieter met God en met eere en ik wil als 'n
tinnegieter sterven.
Daar hebben ze hem, waar ze hem hebben wilden. Hij hoort eindelijk,
dat men hem slechts een poets gebakken heeft; hij ziet zijn dwaasheid
in en is bekeerd.
Een soortgelijk stuk, ook van 1722, is Jean de France 1 ), Frands
Hansen, een Kopenhaagsch burger, heeft zijn zoon Hans Frandsen
naar Parijs gestuurd om Fransch te leeren en zijn opvoeding te voltooien.
Hij komt terug als Jean de France, een dolle verheerlijker van al wat
Fransch is, een lichtzinnige, verwaande kwast, die de vaderlijke en
nationale zeden veracht. De buurman Jeronimus heeft een dochter
Elsebet en er was afgesproken, dat die met Jean de France zou trouwen.
Elsebet heeft echter andere vues; zij heeft een vrijer, die meer in haar
smaak valt. De meid van Jeronimus, Marthe, weet raad; zij heeft het
volgende bedacht: , ,Mijn inventie bestaat hierin: Jullie hebt gehoord
dat Hans Frandsen zóó blindelings ingenomen is met al wat Fransch
is, dat als het Parijsche mode was om op klaarlichten dag in z'n hemd
over straat te loopen of zich op te hangen, hij zou het doen ook. Zooals
jullie weet, heb ik in de Pijlstraat drie jaar lang bij 'n fransche kok gediend,
en daar heb ik wel zooveel Fransch opgestoken als ik voor dagelijksch
gebruik noodig heb. Nu zal ik me voor 'n francaise uitgeven die pas
uit Parijs komt en die verliefd is op Hans Frandsen. Wat daar verder
het gevolg van zal wezen, moet de tijd leeren. Laat mij maar m'n gang
gaan; Espen moet m'n kamerdienaar zijn." Dat is de spil van het stuk;
deze quasi Fransche dame laat Jean de France zooveel dwaze dingen
doen, zich zoo compromitteeren, dat een huwelijk met Elsebet een
1) Dit stuk zou onder den invloed staan van El Tindo don Diego van Moreto
(Fitzmaurice—Kelly Littérature espagnole, p. 370).
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onmogelijkheid wordt en zij naar haar smaak kan trouwen. Men ziet
dat in Molière karaktercomedie, maar geheel verdeenscht. Het werk
van Holberg is wat men zou kunnen noemen naiever, van een meer
nuchtere, comische kracht; het nadert onzen Langendijk en dat vind
ik après tout geen deugd.
Het gewone dagelijksche leven bij de Kopenhaagsche burgers vinden
we het allerbest geteekend in De Kraamkamer (1723) 1 ). De handeling
is zwak en ze blijft nog twee bedrijven lang steken om gelegenheid te
geven allerlei typen uit te beelden. Maar dit geschiedt dan ook voor treffelijk, al dat gekakel en gekonkel, al die strijkages, waar zich allerlei
sentimenten achter verbergen, al die soorten van belangstelling bij al
die dames- kennissen, welke de kraamvrouw komen bezoeken en geluk
dat is heel goed gedaan, scherp waargenomen, gemoedelijk-wensch,
gevoeld. En . onder dit alles schikt zich de verstandige kraamvrouw
met inzicht en zachten humor in haar lot: ,,Zoo gaat het vandaag, zoo
ging het gisteren, en morgen staat dezelfde kwelling me weer te wachten.
En toch mag ik niet klagen; zoo gepijnigd te worden, is wel hard, maar
't is nu eenmaal de mode, wat heb ik dan te zeggen? Gesteld eens dat
de voorname lui het in 't hoofd kregen om 't nog erger te maken en
't kraambed op de markt opsloegen dan zouden wij, die zoo gedwee
de mode volgen, dat terstond gaan naapen en daar met alle plezier
zes weken blijven liggen. De arme boer lachte ons uit om die dwaasheid.
Hij zou zeggen: As dat de voornaomigheid is um up de piinbank te
leggen, dan bleef ik maor liever in miin stand en misgun ik die fine
daomes en mammeselles zo'n 'n grootsigheid iin 't minst neet!"
Jeppe-op-den-Berg (1722) geeft het geval van Langendijks Krelis
Louwen in Deensche verhoudingen. Het motief is zeer verspreid 2 ) en
Holberg heeft een der vele redacties, waarin het voorkomt, geheel
zelfstandig gevolgd. Het is beter dan Krelis Louwen en toch is het lang
niet onmogelijk, dat hij Krelis hier in Holland heeft zien opvoeren bij
zijn laatste groote reis die in 1714 begon, over Holland en Parijs naar
Italië en dat dit hem op het idee gebracht heeft de stof eens op zijn
1) Vertaling van Meuleman, Deel II, p. 81.
2) Meyer Langendijk, p. 246 vlg. en vooral ook Dunlop, History of Fiction II,
p. 290.
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manier te behandelen. De boer wordt hier tot Baron- landheer verheven.
Jeppe is o.a. daarom zooveel rijker dan onze Krelis, omdat Holberg
zoo zuiver menschelijk in den boer, als hij zich dan baron waant, het
machtsbesef en de zucht doet opkomen om zijn onderhoorigen te
tyranniseeren, en ook doordat de mystificatie in dien zin wordt voortgezet, dat de baron straf eischt over den boer, omdat hij zich 's Heeren
gezag heeft geusurpeerd. De boer wordt voor den rechter aangeklaagd
en veroordeeld tot vergiftiging en daarna ophanging.
Rechter: , , Nademaal nopens Jeppe-op-den-Berg, zoon van Niels-op-

den-Berg en kleinzoon van Jeppe-op-den-Berg, het overtuigend
bewijs is geleverd, zoowel door wettige getuigen als door eigen
bekentenis, van te zijn binnengesloopen in het slot van Baron
Nilus, diens kleeren te hebben aangetrokken, diens domestieken te hebben mishandeld, zoo is het dat wij hem veroordeelen dat hij door gif zal worden ter dood gebracht en dood
zijnde zijn lichaam aan de galg zal worden opgehangen."
Jeppe, op de knieen: Ach, ach, genaodige rechter, is d'er dan geen pardon?
Rechter: Neen, geenszins. Het vonnis zal aanstonds geëxecuteerd worden
is mijn presentie.
Jeppe: Ach, mag ik dan niet erst 'n gleske brandewijn veur ik 't
vergift inslik, dá'k mit koeraosie kan sterven?
Rechter: Ja, dat kan worden toegestaan.
Jeppe, drinkt drie glazen brandewijn valt weer op de knieen en vraagt:

Is d'er geen pardon?
Rechter: Neen, Jeppe, nu is 't te laat.
Jeppe: Ach, 't is nog niet te laot. De rechter kan toch 't vonnis ver

zeggen dat ie 't mis had den ersten keer. Dat-ánder
gebeurt zoo dukkels: we zijn toch allegaor minschen.
Rechter: Neen, gij zult zelf voelen binnen 'n paar minuten dat het te
laat is, want ge hebt het gif al met de brandewijn binnen
gekregen.
Jeppe: Ach ik rampzaolig minsch! Hê'k 't gif al binnen? Ach vaarwel
Nille (dat is zijn vrouw. P.) nee Karnaolie, gij hêt 't nie
verdiend da'k afscheid van oe nim. Vaarwel, Jens, Niels en
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Christoffer! Vaarwel, miin dochter Marthe, vaarwel, miin
eugappel! Van oe wit ik dak vaoder bin, want gij werd gemokt
veur den Koster hier kwam en gij hebt oe vaoder zijn bakkes;
wij liiken as twee druppels waoter op mekaor. Vaarwel, miinen
bles, en dank veur eiken keer dá'k op oe gezeten heb. Noast
miin eigen kinders hê'k Bien biest zoo liefgehad as oe. Vaarwel,
Fylaks, miin trouwen hond en deurwachter! Vaarwel Mons,
miin zwarte kat! Vaarwel, miin ossen, miin schaopen, miin
verkes, en dank veur 't goeje gezelschap en veur eiken dag
da'k oe-lu gekend heb. Vaarwel.... Ach, noe kan'k nie meer,
'k wor' zoo zwaor, zoo on. . mechtig. ... (valt om en blijft
..

liggen).
Rechter: 't Gaat goed; de slaapdrank heeft al gewerkt. Nu slaapt hij

als 'n steen. Hang hem nu op, maar zorg er voor dat hij er
geen nadeel van ondervindt en dat het touw onder de armen
door komt. Nu zullen we eens zien hoe hij zich houdt als
hij wakker wordt en merkt dat hij aan de galg hangt. 1
)

Alleraardigst is, als daarna zijn vrouw Nille hem ziet hangen en
berouw krijgt over haar woest regiment. Intusschen is Jeppe wakker
geworden, ziet zich aan de galg hangen en meent, dat hij dood is.

Hij zal zijn klagende, berouwvolle ega wel geruststellen :
Jeppe: , , Be oar maor, bedaor maor, miin schatteke, we motten alle

die weg uut. Gao naor huus-toe, zorg veur 't huushouën en pas
up de kinders. Miin rooje trui die kunde wel laoten vermaoken
veur kleine Christoffer; wat er van euver blift mot Marthe hebben
veur enen muts. Zorg véur alle dingen da't miinen bles an niks
mankeert, want 'k heb van dat biest gehouën of 't miin eigenste
bruur was. Was ik niet 'egaon, dan zou'k oe nog heel wat vertellen.
Nille: A....a....a.... Wat heur ik? Kan'n dopje spreken?
Jeppe: Wis nie' bang, Nille; 'k zal oe gin kwaod doen.
Nille: Ach miin allerliefste man, hoe kunde spreken as ge dood bint?
Jeppe: 'k Wit zelf niet hoe 't kumt. Maor heur es, miin schatteke, haol
1) Vertaling Meuleman, I, p. 254.
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me'n es as de weergao veur 8 schellingen brandewiin. 'k Heb
nou nog meer dorst as toen'k in lêven was.
Mille: Foei, gij biest, gij vullik, gij giftige zatterik! Hedde nog geen
brandewijn genog in oe levende lief gewerkt? Hedde nog dorst,
gij smeerkaonis, nou ge dood bint? Zo'n'n zwiin!
Jeppe: Hold den bek, gij sletvink, en haal me den brandewiin, gauw!
As ge 't niet doet, dan za'k veur den duvel iederen nacht in oe
huus kommen spoken.
Men ziet wel dat het zuiver menschelijke en natuurlijke in Jeppe
meer en leutiger vooral is bereikt dan bij onzen Krelis.
Voor het Duitschland der eerste helft der 18de eeuw, toen de Hauptund Staatsaktionen nog heerschten, zijn de vertalingen naar Holberg
een uitkomst geweest. 1 ) Ook in Holland is hij druk vertaald en moest
hij zeer in den smaak vallen; zelfs Bilderdijk berijmde in zijn prille
jeugd naar Holberg de Goudmaker. 2
Naar het model van Jean de France schreef Karl Gyllenborg in
)

Zweden een ,,Zweedsche Franschman" en Richard Modée gaf in Fru

Rangsjuk (1738) een navolging van Le Bourgeois Gentilhomme.
Volledigheidshalve vermeld ik, dat Alexander Fredo het blijspel
onder inspiratie van Molière in Polen vertegenwoordigde; ook Goldoni
kende hij. 3

)

Goldoni gaat misschien niet zooveel dieper dan Holberg. Onder zijn
zeer uitvoerig oeuvre zullen nog al thans voor goed vergeten stukken
zijn, die het moeten afleggen tegenover de Kraamkamer en jeppe; in
eenige andere als I1 bottega del Caffè, Il ventaglio, I1 burbero benefico
overtreft hij den Noor ver door zijn gemakkelijke, breede schildering,
de plotselinge raakheid van toets, de treffende welverzorgde details, de
1) Zie Revue Litt. Comp. III, p. 333 naar aanleiding van C. Roos, Det 18 Aarhundredes tyske Oversoettelser af Holbergs Komedier Kopenhagen, 1.922. E. Schmidt,
Lessing (2e druk) I, p. 116 vlg.
2) Een bibliographic van de 18de-eeuwsche Nederlandsche Holbergiana bij H.
Logeman, Nw. Rotterd. Cour. Avondblad A 28 April 1923 en Het Boek 1924, No. 32.
De Goudmaker uitgeg. door H. Logeman in de Recueil de travaux de la Fac.de phill.
et lettres van de Gentsche Universiteit, No. 55 (Gent 1925).
3) Wie daar meer van wil weten, zie Revue Litt. Comp. II, p. 158 en vooral het
opstel Molière en Pologne van W. Folkierski, aldaar II, p. 175 vgl.
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natuurlijke gebondenheid tot een aangenaam tafereel. Hoe weet hij
over het algemeen te boeien door zijn levendige gratie, zijn vlot gemakkelijk spel van springlevende menschen, dat tintelt van geest; hoe voelen
wij het verschil in ras en landaard, de opkomende, jonge, steeds ietwat
onbeholpen Germaansche kracht in Holberg, ook bij hem weer geschoold
in de schitterende Latiniteit, tegenover de kunst van oude, rijke traditie,
natuurlijk, als van zelf opgeschoten als een gracieuse bloem in een
milieu van overrijpe cultuur, van schoone vormen en aanlokkelijke
charme.
Sta een oogenblik te mijmeren op de kleine Piazza in Venetië, naar
hem genoemd, waar zijn standbeeld u hem weer als levend voor oogen
stelt met zijn zoeten spot en humor in de oogen en om de trekken van
zijn mond, gemoedelijk, maar scherp waarnemer van al dat luchtige
bedrijf om hem heen en ge ziet nog den naglans van het leven van zijn
tijd om u heen, gij ziet het tooneel, waar zijn helden en heldinnen zich
in avontuurlijke minne, in hun beminnelijke deugden en schalke gebreken
bewogen, zooals de Guardi's en Canaletto's, de Longhi's vooral ze
voor ons hebben bewaard. In Noord Italië, maar in Napels vooral was
het spaansche drama bij den aanvang der 18e eeuw overheerschend.
Lope de Vega, Tirso de Molina en anderen werden in Napels als in
Milaan vertoond, gelezen, vertaald; uit hun plots trok men melodrama's
en comedies, die steeds meer afweken van het concrete en ware leven.
Zonderlinge mingevallen en tweegevechten allerlei romantiekerigheid
verstikten de oude Italiaansche comedie.
In Napels begon het eerste verzet en een poging tot terugkeer naar het
nationale 1 ) ; in Noord Italië openbaarde het zich krachtiger. Daar was in
Sienna Girolamo Gigli (1660 1722), een zeer veelzijdig litterator en
geleerde, van wien ik hier enkel zijn Il Don Pilone ovvero it Bacchettone
falso (1711) in herinnering breng. Hij volgt den Tartuffe, vertaalt hem
soms woordelijk, maar het werd toch eigen werk met nationalen geest;
hij ging terug op den Mandragola van Macchiavelli en Ipocrito van
Aretino. In de derde acte wordt Don Pilone, de hypocriet, ontmaskerd;
de rotmeester, die hem arresteert, herkent in hem een Jood, die tot
1) Benedetto Croce, I teatri di Napoli, Bari, 1926, P. 127 vlg.
PRINSEN, Het Drama.
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de Katholieke kerk is overgegaan na twee vrouwen in Portugal en drie in Spanje te hebben getrouwd, de munt vervalscht te hebben in Holland,
vier maal te hebben ingebroken in Engeland, meermalen meisjes te
hebben geroofd, waarvan hij er een bij zich heeft onder een gefingeerde n .
naam als zijn vrouw, hekserij te hebben bedreven. Hij schijnt geteekend
te zijn naar de realiteit van zekeren Prete Felicioli, die door de Inquisitie
is veroordeeld. 1 ) Gigli vertaalde Molière en Racine (Les plaideurs). 2 ,
Ook in het werk van Jacopo Angelo Nelli (1678-1770) in Sienna
komen verschillende Molière-typen voor naast studie naar de realiteit
o.a. in La moglie in calzoni (1728). En daarbij is te noemen Giovanni
Fagiuoli (1660 1742), een Florentijn met zijn Cicisbeo sconsolato, dat.
eenige overeenkomst met de Précieuses ridicules vertoont.
De litteraire regelmatige comedie en de fantastische romantische
comedie vormden het repertoire voor het meer ontwikkelde publiek;
maar het volk bleef loopen naar het volkstooneel met maskers en de tra
figuren, it Dottore, it Pantalone, it Arlecchino etc. en zijn.-diton.el
vroolijken, onbezorgden lach en dat bleef zich heel lang handhaven..
Stendhal te Venetië liep weg van de voorstelling van Zaïre „pour aller
un peu rire sur la place de Saint Marc" voor het theatertje van.
Pulcinella (den Antwerpschen Poesjenellenkelder).
Carlo Goldoni ( 1707-1793) kwam en met hem had Italië weer
een Europeesche figuur onder de comedieschrijvers, die ook naar
buiten zijn kracht deed gevoelen. Wij kennen zijn leven zeer uitvoerig
uit zijn Memoires. De hoofdpunten zijn: Hij werd geboren in Venetië;
studeerde medicijnen in Rimini, trok in Maart 1721 met een troep
reizende comedianten mee; legde zich van 1723 tot '25 te Pavia toe op
de rechten, zonder zijn liefhebberij voor tooneelspelen te verloochenen.
Door het schrijven van satiren op sommige families maakte hij zich
het verblijf aldaar onmogelijk. Hij krijgt een bevlieging om Capucijner
monnik te worden. Vader stemt toe, maar zal hem eerst nog eens meenemen naar de comedie. Dat heeft hem genezen. Na te Pavia gepromoveerd te zijn in de rechten, vestigt hij zich als advocaat in Venetië
)

-

1) Zie Concari, Storia letteraria d'Italia, I1 settecento, p. 92 vlg. Luigi Tonelli;.
Ií teatro Italiano, Milano, 1924, P. 310.
2) Zie Toldo, L'oeuvre de Molière et sa fortune en Italie, Torino 1910.
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(1732). Toen werd zijn eerste blijspel opgevoerd. Hij werd tooneeldichter bij verscheidene reizende gezelschappen. Te Genua trouwt
hij met de dochter van een notaris. Van 1741 tot '43 is hij weer terug
in Venetië als consul van Genua. Voortdurend schreef hij nieuwe
stukken, soms ook in Venetiaansch dialect.
Als hij daarna van 1744 tot '48 te Pisa weer advocaat is, maakt hij
kennis met een gezelschap, dat onder leiding stond van zekeren Mede
een Duitscher, bij wien hij zich aansloot en in Venetië werkte,-bac,
Medebac heeft zijn enorme werkkracht geëxploiteerd. Dit zijn intusschen
zijn groote, vruchtbaarste jaren. Hij schreef in één jaar zestien nieuwe
stukken, waaronder zijn beste. Na een verblijf te Parma en te Rome
kwam hij eindelijk weer terug in Venetië. De tegenwerking en naijver,
die hij van Gozzi ondervond, dreven hem naar Parijs, waar hij met
een Italiaansch gezelschap werkte. Men heeft hem daar weten te behouden. Als hij erover denkt Parijs te verlaten, wordt hij belast met de
lessen in het Italiaansch aan de kinderen van den koning met een voor
dien tijd goed jaargeld. Hij schreef toen ook wel in het Fransch o.a.
Le bourru bienfaisant, dat hij later zelf in het Italiaansch overbracht.
De Conventie bleef zijn jaargeld betalen, gaf zelfs aan zijn weduwe
een pensioen van 1200 frs. 1
Goldoni stond er in Venetië anders voor dan Molière in Parijs, die
daar een machtigen steun vond in de hof kringen. Goldoni vond
weinig steun; het publiek was ook voor het tooneel gehecht aan het oude
en er was een Staatsinquisitie, die hem in toom hield. Toch kwam hij
er, omdat hij van nature had de gave tot het scheppen van een nieuwe
levende comedie, die niet gebonden was aan oude ' regels, waarbij hij
zich slechts te richten had naar wat de wereld aan zijn levendigen geest
bood. Hij zette alle traditie aan den kant en in de opdracht van een van
zijn stukken (L'Impostore) kon hij schrijven: „Nella costruzione delle
mie comedie non ho cercato d'imitare nè i Greci, nè i Latini, nè i
)

Francesi, nè gli Spagnoli, nè gl'Italiani nostri medesimi, ma fissando
1) Zie over Goldoni: Charles Rabany, Carlo Goldoni, le the tre et la vie en Italie
au XVIIIe siècle, Paris 1896. H. C. Chaffield—Taylor, Goldoni, A Biography, London
1914. In dit laatste vindt men een bibliographie van zijn werk met aanwijzingen van
bronnen en van wat over hem verscheen. Zie ook het Goldoni-nummer van Il Marzocco
van 25 Februari 1907.
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la meta nella verita e nella ragione, mi sono condotto per quella via
dove la natura mi ha trasportato."
Hij bereikte niet spoedig een groote hoogte. Eerst tegen 1748 gaat
hij zich geheel als hervormer openbaren. Voor hij Molière nog kende,
hadden de oude Italiaansche comedies uit den Renaissance -tijd, in
het bijzonder de Mandragola hem reeds bezield tot het zoeken van de
nieuwe groote Italiaansche comedie, die daarbij aansluit. Als hij eenmaal
in zijn volle kracht is, volgt hij slechts de algemeene eigenschappen van
Molière, den bouw van zijn scènes, het zoeken van de waarheid in het
leven. Hoe hij voortdurend met het leven in contact stond, zien we in
zijn Memoires, die in 1787 eerst in het Fransch verschenen.
Hij leefde in het tegenwoordige; hij was geen diepzinnig wijsgeer;
zeker, hij zocht de psyche, maar hij zocht ze niet diep. Zijn karakters
zijn waar, maar eenvoudig, weinig gecompliceerd, spontaan, rijk in
variatie. En hij voelde van nature steeds de juiste maat. Hij haalde zijn
stof niet uit de boeken. De Franschman Grosley, die hem in Venetië
goed heeft gekend, schreef : Un Plaute, un Térence, un Molière
composent toute sa bibliothèque ; le monde et les hommes sont les
livres qu'il étudie le plus." En in Venetië was een rijke wereld voor
waarneming in allerlei stand; de vrouwen leefden er vrij als in Frankrijk;
er kwamen veel vreemdelingen. Overal zag hij allerlei kleine zwakheden,
galanterie, woeling van kleine passies, grillen, intriges, zonder ander
doel dan tijdelijk genot. En een drang naar het handhaven van oude
zeden en gewoonten. Hij heeft in zijn stukken wel eens portretten geteekend, maar hij maakte nooit schandaal, was nooit bitter, bleef steeds
in den aangenamen, gracieuzen toon.
Wij kunnen hier slechts oppervlakkig een paar van zijn zeer vele
comedies overzien. Daar is dan Le donne curiose (1752), een dol geestig
spel van vrouwelijke nieuwsgierigheid. De oorzaak van kittelende
begeerte om achter de geheimen der mannen te komen, is de toen
opkomende Vrijmetselarij, waar Goldoni natuurlijk uiterst vrijzinnig
tegenover stond.
Ottavio, een burger van Bologna en Florindo, de verloofde van zijn
dochter Rosaura, hebben met nog een paar lui een ridotto, een klub
opgericht, waar ze wat spelen en hun belangen bepraten, maar absoluut
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geen toegang aan vrouwen geven. De dames zijn er razend nieuwsgierig
naar, wat daar toch wel gebeurt; er gaan de dolste praatjes; vóór alles geboven ze, dat er onbehoorlijke dingen met andere vrouwen gebeuren. De
heeren doen onverschillig, zeggen de waarheid, maar dat alles prikkelt
de nieuwsgierigheid nog meer. Rosaura bruskeert Florindo; ze wil niets
meer van hem weten. Men komt op het idee om langs slinksche wegen
in het geheimzinnig hol binnen te dringen. Eleonora gapt een sleutel
van haar man Lelio, ook een clubgenoot. Corallina, de kamenier bij vrouw
en dochter Ottavio, weet van dezen den sleutel te pakken te krijgen.
Ma en Corallina zullen stil, voor de heeren er naar toe gaan, hun gebouw
binnen gaan. Rosaura mag niet mee. Wie weet wat voor orgieën er
te aanschouwen zijn! Het is een roes van heerlijk opwindende nieuwsgierigheid en ondernemingsgeest. En ziet ook Rosaura weet een sleutel
van Florindo af te trochelen. Prachtig getypeerd is de slimheid, den
durf, de angst, de brutaliteit van al dat vrouwvolk. Eerst komt de
vrouw van Lelio met haar sleutel, maar ze wordt gesnapt door den
voorzitter en weggestuurd. Dat zien uit de verte de ma van Rosaura en
de kamenier: Zie je nou wel, dat er vrouwen komen!
Na eenig gehaspel komen de vier vrouwen samen binnen en de knecht
verstopt ze, terwijl de heeren boven vergaderen. Dezen ontvangen een

nieuw lid en leggen daarbij het doodonschuldige doel van de vereeniging
uit. De dames hebben kunnen hooren, dat er niets misdadigs gebeurt.
Ze worden ontdekt, want ze kunnen natuurlijk haar mond niet houden,
en prachtig is dan haar verzekering, dat ze nooit een oogenblik getwijfeld
hebben aan de onschuldigheid van heel het geval. De vrouwelijke logica.

Beatrice: Ich katte nicht nöthig, zu sehen, um der Klugheit meines
Mannes versichert zu sein.
Ottavio: Weshalb bist du denn hierher gekommen?
Beatrice: Um meine Tochter zu befriedigen.
Florindo: Traut mir Fräulein Rosaura nicht?
Rosaura: Bose Zungen brachten mich in Zweifel, aber ich war Ihrer
Lelio:

Treue ganz gewisz.
Und du, meine theure Gemahlin, du hast dein ganz bis williges : Ich will and must es wissen! durchsetzen wollen.
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Eleonora: Lasz gut sein, lieber Mann, es ist kein Gefahr mehr, dasz

ich sage: Ich will and must es wissen!
Lelio:
Weil du's nun weiszt.
Corallina: Liebe Herren, haben Sie Nachsicht mit uns! Schlieszlich

sind wir doch Frauen. Wenn est heiszt: da dürfen keine
Frauen hingehen, so ist das dasselbe, als uns Lust erwecken,
hinzugehen. Und was mich betrifft, wenn Sie zu mir sagten:
auf dem Grunde eines Brunnens liegt etwas, das Niemand
kennt, ich liesze mich bis an den Hals hinunter, urn meine
Neugierde danach zu stillen. 1
)

Ook onder de mannen is mooi verschil van type: Ottavio is de stoïcijn,
Lelio de heetgebakerde, Florendo de verliefde.
La Bottega del caff è (1750) is de comedie van den speelhartstocht
en van het kwaadspreken. Ik wees er reeds op, het nadert het burgerlijk
drama. Het tooneel is een klein pleintje in Venetië met drie huizen,
in het midden een café, rechts een pruikenmaker en barbier, links een
speelhuis. De hoofdfiguren zijn Eugenio, een koopman, de spelwellusteling, die zijn vrouw Vittoria verwaarloost en in - ellende brengt. Dan
Don Marzio, een venijnig, nietsnuttig edelmannetje, dat razend nieuwsgierig, zich overal mee bemoeit, altijd draait, liegt en lastert, altijd gelijk
wil hebben en uit alles een voordeeltje wil slaan. Ridolfo de ijverige,
fatsoenlijke herbergier, die met den ondergang van Eugenio begaan is.
Zie, hoe Don Marzio zich teekent (I, 3).

Ridolfo (ter zijde): Daar heb je dien vent weer, die nooit zijn mond
houdt

en altijd gelijk wil hebben.

Don Marzio: Koffie!

R.: Direct, meneer.
M.: Wat is er voor nieuws, Ridolfo?
R.: Niets, dat ik weet.
M.: Is er dan nog geen mensch in de zaak geweest?
R.: 't Is nog te vroeg.
M.: Vroeg? 't Is vier uur geslagen.
1) Hoewel er nog al Italiaansch gelezen wordt hier, is het toch voor vele lezers
misschien makkelijker, dat ik grootere Italiaansche citaten in vertaling geef.
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R.: 't Is nog geen twee uur, Jonker.
M.: Ga weg, kwast.
R.: Ik verzeker u, dat het nog geen twee uur geslagen is.
M.: Ga weg, ezel!
R.: U maakt me uit voor niks.
.M.: Ik heb daar net de klok geteld en ik zeg je dat het vier uur is. En
dan, kijk op mijn horloge, dat is nooit mis.
.R.: Accoord, als uw horloge nooit mist, kijk dan maar; uw horloge
zelf wijst kwart voor twee.
M.: Dat kan niet! (Hij neemt zijn monocle en kijkt.)
R.: Nou, wat zegt u?
M.: Mijn horloge loopt verkeerd. Het is Uier uur. Ik heb het zelf gehoord.
R.: Waar hebt U dat horloge gekocht?
M.: Ik heb het uit Londen laten komen.
R.: Zij hebben u bedrogen.
M.: Mij bedrogen? Waarom?
R.: Ze hebben u een slecht horloge in de handen gestopt.
M.: Hoe zoo, slecht? Het is een van de beste horloges die Quarè
.:

gemaakt heeft.
R.: Als het goed was, zou het niet twee uur achterloopen.
M.: Dit horloge gaat altijd goed, nooit achter.
R.: Maar het wijst nou kwart voor twee en u zegt, dat het vier uur is.
M.: Mijn horloge gaat goed.
R.: Nou dan zal het twee uur zijn, - net zooals ik zeg.
M.: Jij durft wat te zeggen! Mijn horloge gaat goed en jij praat onzin.
Ik gooi je dadelijk wat naar je kop. (Een jongen brengt de koffie.)
R.: Daar is Uw koffie. (Met weerzin) : 0 wat een leelijkerd! (ter zijde)
M.: Meneer Eugenio nog gezien?
R.: Nee, meneer.
M.: Hij zal thuis vrijen met zijn vrouw. Dat is een verwijfde kerel.
Altijd zijn vrouw! altijd zijn vrouw! Hij laat zich niet meer zien:
hij wordt ridicuul. 't Is een zotte kerel. Hij weet niet, hoe het
hoort. Altijd zijn vrouw, zijn vrouw.
R.: 't Is wel anders. Hij heeft den heelen nacht zitten spelen daar, bij
.

Pandolfo .
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M.: Net zooals ik zeg: Altijd spelen, altijd spelen! (Geeft zijn kopje
en staat op.)
R.: (ter zijde) : Altijd spelen, altijd zijn vrouw, de duivel mag hem
halen.
M.: Hij is onlangs heel in het geheim bij me komen vragen, of ik
hem tien zecchinen wou leenen op een paar oorbellen van zijn
vrouw.
R.: Ja, alle menschen zitten zoo nu en dan wel eens in nood, maar ze
vinden het niet prettig, dat anderen het later weten. Daarom zal hij
bij U gekomen zijn, overtuigd dat U het aan niemand vertellen zou.
M.: 0, ik spreek er niet over. Ik ben graag van dienst aan iedereen, en
ik bluf er niet over. Kijk hier; dit zijn de oorbellen van zijn vrouw.
Ik heb er tien zecchinen op geleend. Denk je dat ik gedekt ben?
(Laat de oorbellen in een etui zien.)
R.: Ik heb er geen verstand van; maar ik zou denken van ja.
M.: Is je bediende er ook?
R.: Hij zal er wel zijn.
M.: Roep hem eens. He! Trappola.
Trappola.Hier ben ik.
M.: Kom eens hier. Ga eens naar den juwelier hier in de buurt, laat
hem deze oorbellen kijken, die van de vrouw van meneer Eugenio
zijn, en vraag hem namens mij of ik gedekt ben voor de tien
zecchinen, die ik er op geleend heb.
Dit karakter van Don Marzio is door heel het stuk voortreffelijk
volgehouden. We hooren hem direct al weer kwaad spreken van de
ballerina Lisaura, die aan den overkant woont. Zekere Flaminio, die
zich uitgeeft voor Conte Leandro, zou met haar leven en zij zou boven dien door de achterdeur binnen laten ieder, die er het bedrag voor

over had.
Intusschen komt Eugenio; hij heeft al weer verloren. „Conte Leandro"
wint hem alles af, hij moet al weer leenen en verkoopen. Don Marzio
is overal bij met zijn neus en als hij bij den barbier is, gilt hij nog eens
over Lisaura: Vanno per la porti di dietro!
Eugenio, hij heeft weer tijdelijk 30 zecchinen en zit een oogenblik

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ.

441

in zelfverwijt verzonken over zijn gedrag tegenover zijn vrouw en kinderen, doch nauwelijks ziet hij Lisaura aan het raam, of hij maakt haar
het hof, wil haar tracteeren. Maar ze moet niets van hem hebben.
Placida, de vrouw van Flaminio, komt bedelen. Don Marzio komt
van den barbier aanloopen, dol nieuwsgierig, wie die bedelende vrouw
is; hij maakt haar uit voor bedriegster, terwijl Eugenio met zijn verliefde
hart haar verzorgt in zijn locanda.
Vittoria, de vrouw van Eugenio, komt gemaskerd het terrein eens
opnemen. Don Marzio vertelt haar van de verkwisting en het spel van
Eugenio, dat hij nu weer met een vrouw in de locanda is enz. De jongen
van Ridolfo komt terug met de oorbellen. Vittoria ziet ze, hoort, dat
haar man ze verschacherd heeft en van het bedrag den geheelen nacht
heeft gespeeld. Eugenio zelf komt op, herkent Vittoria niet en begint
dadelijk galante aardigheidjes tegen zijn eigen vrouw te verkoopen.
Vittoria loopt verontwaardigd weg naar haar vader en wil haar huwelijksgoed terug eischen.
Dat is een dorre opsomming van feitjes en aanduiding van karakters,
alles nog maar uit het eerste der drie bedrijven. Men ziet, hoe genoegelijk
hier door elkaar groezelt allerlei leven, wat een rijke tooneelen van
menschelijke dwaasheid Goldoni met vlotte gemakkelijke teekening
weet op te zetten.
Ridolfo is onder al die menschen, die onder allerlei zwakheden en
passies lijden en zelfs dreigen onder te gaan, de verstandige eerlijke baas,
die zich alle moeite geeft om ten minste Eugenio op het goede pad te
brengen. Men heeft hem wel eens te zeer zedepreeker genoemd. Hoor
wat Eugenio zelf van hem zegt: , ,Piet is een aardige kerel, toch zou ik
niet willen, dat iemand zei, dat hij te veel dokter is. Inderdaad voor een
caféhouder zegt hij te veel, maar in alle ambachten zijn er menschen
van talent en rechtschapenheid. Ten slotte, hij spreekt niet over wijs
wiskunde, maar als een man van een juist oordeel. De-begrtof
hemel gave, dat ik daar even veel van had als hij heeft." Ondanks
alle belofte aan zijn eigen vrouw, met wie hij , ,con quattro carrezze"
wel weer wat verzoend raakt, aan Ridolfo na alle hulp en terechtwijzing,
gaat Eugenio, de zwakke, karakterlooze, toch weer spelen en al wat hij
machtig kon worden weer verdoen aan dien zoogenaamden Conte
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Leandro, die er slag van heeft het spel te beheerschen. Don Marzio
maakt het hof aan Lisaura, die met hem solt, aan Placida, die het raam
voor zijn neus dicht gooit. Al dat leege nonsensig gefraseer, dat zwetsen
en praatjes maken van den zoo zuiver geteekenden Napolitaan geeft
den fijnen hoogen humor in de tragedie van Eugenio.
Placida ziet en herkent haar man Flaminio, den „conte", die Lisaura
wijs maakte, dat hij met haar trouwen zou. Flaminio wil Placida te lijf.
Eugenio verdedigt haar met zijn degen in de hand in tegenwoordigheid
van zijn eigen vrouw Vittoria, die gemaskerd aanwezig is. Als hij zijn
vrouw herkent, loopt hij beschaamd weg en Lisaura geeft den bons aan
haar bedriegelijken conte. Don Marzio scheldt en tiert en Ridolfo
heeft maar handen vol werk om Eugenio en Vittoria, Flaminio en Placida
weer bij elkaar te brengen. In heel dat wereldje van haat, .bedrog, zwakheid, passie is hij de groote reparateur. Intusschen bekent Pandolfo,
de speelbankhouder aan Don Marzio zijn angst voor ontdekking, dat
er bij hem valsch gespeeld is met gemerkte kaarten, en Don Marzio
verraadt hem natuurlijk direct aan den opperklabak. Pandolfo gaat in
het gevang en Marzio poseert als te loslippige fraseur, die te goeder
trouw het geheim verklapte, doch hij is inderdaad wel de bewuste,
boosaardige schurk.
Maar onder al dat gekakel weet Ridolfo ten slotte toch te bewerken,
dat „Conte Leandro" met Placida verzoend naar Turijn terugkeert.
Ook Eugenio raakt bekeerd en verzoend met zijn vrouw. „Man en vrouw
van elkaar te scheiden is een werk in strijd met alle wetten en er is niets
van te verwachten dan wanorde en nadeel."
Aardig voor de kennis van het ewig-weibliche is, hoe Placida en Lisaura
die in haar onschuld te goeder trouw met den „conte" verkeerde, elkaar
nog eens staan uit te schelden en te verwijten. En Placida verlaat het
strijdperk met den typischen fieren uitroep: La moglie l'ha, e sono io
quella! Een storm van verontwaardiging over Don Marzio besluit het
stuk. Een zeer serieuze comedie, maar zonder iets van het larmoyante
van den tijd. 't Is alles geest en leven, een knettering van spot en humor
van zuivere innige menschelijkheid. Een overzicht van zulk een stuk zoo
rijk aan afwisseling en bewegelijkheid kan geen indruk geven aan de
voortreffelijke uitbeelding der realiteit en de fijne ironie. Men moet het
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zelf lezen om hier Goldoni in zijn groote kracht te leeren kennen.
La Locandiera (1753), ik ben er van overtuigd, dat zij Potgieter ge
heeft tot zijn Weeuwtje van het Hof van Holland, La Locan--ïnspired
diera is hier in Holland misschien het best bekend; nog onlangs werd
het hier gespeeld. Mirandolina is de ietwat coquette eigenares van een
hotel in Florence, waar een graaf en markies logeeren, vergeefs dingende
naar haar liefde. Haar practische zin en de wensch van haar vader gaan
gepaard met haar genegenheid voor Fabrizio, haar bediende, met wien
ze verder haar zaak denkt te exploiteeren. Maar er is nog een derde
logeergast, de cavaliere, iemand, die de vrouwen haat, alle onheil in
de wereld verklaart uit de vrouw. En Mirandolina is genoeg vrouw om
niet in de veilige haven van een verstandig, practisch huwelijk te willen
aanlanden, zonder eerst dien recalcitranten cavaliere aan hare voeten
te hebben zien wegsmelten van verliefdheid. Om de al te felle flonkering
van een frivole lichtzinnigheid in haar wat te matigen, zijn er twee
tooneelspeelsters als logées ingevoerd, die inderdaad het speelsche,
maar zuivere karakter der Locandiera beter doen uitkomen.
De conte is rijk en overlaadt Mirandolina met geschenken ; de
markies is arm en stalt andere voordeelen van stand en protectie uit
om haar te verlekkeren, doch wat geeft zij om adel en geld; ze weet
immers, dat het slechts een tijdelijke bevlieging is, als de heeren
zweren haar te trouwen. Maar de onaandoenlijkheid van dien cavaliere
komt haar vrouwelijke ijdelheid te na. Hem zal ze klein krijgen. Dat
is de groote attractie van dit stuk, hoe ze met fijn psychologisch overleg
dien cavaliere stapje voor stapje in de val lokt, haar kostelijke vrouwelijke
takt van veroveringsgave om dien verstokte te knakken, te laten weeklagen
van minnepijn. En onder die bedrijven staat de goede Fabrizio, die de
listen en lagen van de vrouwelijke eerzucht niet met koelen geest kan
doorgronden en overzien, doodsangsten uit (III. 6).

Cay.: Mirandolina, ik kan niet langer.
Mir.: Krijgt mijnheer het te kwaad?
Cay.: Ja, ik ben mij zelf niet meer.
Mir.: Neem dan wat spiritus, zooals mijnheer mij heeft toegediend.
Cay.: Behandel mij toch niet zoo onbarmhartig, Mirandolina! Geloof
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mij, ik bemin u, dat zweer ik.
Ai, ai! (hij wil haar hand vatten,
maar brandt zich aan het strijkijzer, waarmee ze bezig is).
Mir.: Vergeef mij, dat heb ik niet zoo bedoeld.
Cay.: Stil, het is niemendal; gij hebt mij een veel grooter wond
toegebracht.
Mir.: Ik, mijnheer? Waar dan?
Cay.: In mijn hart.
Mir.: (Naar buiten roepende) . Fabrizio!
Cay.: In 's hemels naam, roep hem niet.
Mir.: Maar ik heb een ander ijzer noodig.
Cay.: Wacht een poos, maar neen, ik zal mijn eigen bediende roepen.
Mir.: Kom dan, Fabrizio!
Cay.: Ik zweer bij God, als hij komt, ben ik in staat hem te vermorzelen.
Mir.: Wel, nu nog mooier! Nu ben ik geen baas meer over mijn eigen
bedienden?
Cay.: Roep dan een ander, Mirandolina! hem kan ik niet zien.
Mir.: Mij dunkt, dat mijnheer de Cavaliere nu toch wat al te ver gaat.
Cay.: Vergeef het mij, ik ben buiten mij zelven.
Mir.: Ik zal zelf naar de keuken gaan en dan hoop ik dat mijnheer
bedaren zal.
Cay.: Neen, mijn lieve, blijf hier.
Mir.: (alsof ze gaan wil): Het is een vreemde geschiedenis.
Cay. (haar volgend om haar terug te houden): Vergeef het mij!
Mir.: Kan ik dan niet roepen wien ik wil?
Cay.: Ik beken het, ik ben jaloersch op hem.
Mir. (ter zijde): Hij volgt mij als een hondje.
Cay.: Mirandolina, dit is de eerste maal, dat ik gevoel, wat liefde is.
Mir. (steeds op en neer gaande en door hem gevolgd): Niemand heeft
mij ooit durven bevelen.
ik smeek u Cay.: 't Is mijn bedoeling niet u te bevelen
Mir.: Maar wat wil mijnheer dan toch van mij.
Cay.: Liefde, medelijden, erbarmen!
Mir..: Iemand die gisteren nog verklaarde, dat hij de vrouwen niet kon
uitstaan, vraagt heden liefde en medelijden! Wie luistert naar
zoo iets. lik niet. Dat kan niet gemeend zijn; ik geloof hem niet.
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Mirandolina wordt ten slotte bang, dat ze de zaak wel wat ver gedreven
heeft. De cavaliere is razend van jaloezie en tot allerlei dwaasheden
in staat. Hij, de vrouwenhater, trekt nijdig weg, als zij haar huwelijk
met Fabrizio aankondigt. De conte is blij, dat de cavaliere niet triumfeert
en geeft een mooi huwelijksgeschenk. De markies, die niet van geven
houdt, blijft op den achtergrond en Fabrizio is blij met de verzekering,
dat zijn vrouw nooit meer zoo'n roekeloos spel spelen zal. Zooals in
Le donne curiose de verschillende soorten van nieuwsgierigheid zijn
geteekend, zoo verlustigen we ons hier in de variaties van huwelijksmin.
Die min gaat niet diep; het heele comedietje gaat niet diep. Maar wie
schreef er toen in Europa zulk een luchtig, gracieus, vroolijk spel van
minne. In oolijke leukheid, in fonkelende gaafheid overtreft Goldoni
zelfs Sheridan en Beaumarchais.
Un curioso accidente (1757) speelt in Den Haag en de hoofdpersonen
zijn een rijke Hollandsche koopman Filiberto en zijn dochter Giannina,
hetwelk is, overgezet zijnde, Jaantje. Goldoni heeft altijd een goedmoedigen kijk op ons Holland gehad. 1
Bij dezen koopman logeert een arme Fransche luitenant De la
Coterie. Maar hij wil weg, want hij is verliefd op Jaantje en is bang, dat
het nog erger wordt. Door inmenging van Giannina's meid en De la
Coterie's knecht, die het ook op elkaar verzien hebben, blijft de luitenant nog voorloopig. Giannina is daar zeer gevoelig voor en ze verklaart
ronduit aan haar luitenant: , ,Als gij een Hollandsche koopman waart
zonder fortuin, maar met middelmatige vooruitzichten, dan verkreegt
gij direct op het oogenblik niet alleen mijn hand maar bovendien 100.000
gulden om u een positie te geven. Een huwelijk met een officier, de
jongste van zijn familie, geldt hier bij ons voor een wanhopig huwelijk
en als mijn vader zelf er toe overhelde het toe te staan, zou een doodelijke
dwang ontstaan van de verwanten, van vrienden en van de natie zelve."
Pa begint te merken, dat er iets is met den luitenant en in haar angst
bekent Giannina, dat hij verliefd is op de dochter van een rijken bankier
Rocardo en dat deze geen armen schoonzoon wil. Pa neemt direct de
zaak van den luitenant ter harte. Hij zal dat zaakje bij Ricardo wel eens
)

1) Zie daarover het Goldoni-nummer van Ii Marzocco.
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opknappen; hij mag blij zijn met zulk een schoonzoon. Pa dringt eerst
in een machtig aardig gesprek den luitenant aan die dochter op, die
er wel ooren naar heeft. Ook den luitenant gaat hij te lijf met de liefde
voor die andere en deze denkt, dat hij het over Giannina heeft en is
in zijn sas. Hoe weet ti dat zoo? vraagt de luitenant. Mijn dochter
heeft het me zelf gezeid. 0, heeft ze den moed gehad u dat mee te deelen?
Zeker. Ze heeft zich wat laten bidden, maar ze heeft het gezeid. 0 welk
een liefde, die gij mij wilt waardig keuren. Och kerel praat er niet van,
ik ken zelf de macht der liefde. In dien toon gaat dit verwarrende
gesprek. Alleraardigst is ook de samenkomst van Filiberto en Ricardo,
die niets van den armen luitenant moet hebben en doof blijft voor alle
betoog. De heeren krijgen ruzie. Dan weet Filiberto raad; hij wil eens
vertrouwelijk met den luitenant praten. Hij moet Costanza trouwen,
ook tegen den wil van haar vader. Zoudt u willen, dat ik met uw dochter
tegen uw wil trouwde, vraagt de luitenant en Filiberto zegt grif : Ja! legt
hem uit, hoe hij het aanleggen moet om te trouwen; hij zal zelf den
luitenant geld geven om met die Constanza naar Frankrijk te trekken, daar

te trouwen en dan de inschikkelijkheid van Ricardo af te wachten. Pa
vindt het alleen maar wat eng, dat Giannina van die ruiterlijke raad gevingen wat gehoord heeft. En zie, daar komt hem de meid vertellen,
dat de luitenant met zijn meisje ervan door zijn. Pa applaudiseert.
Dat vindt hij prachtig! Maar hij barst uit in woede, als het blijkt, dat
niet Constanza, maar zijn eigen dochter mee is. Gelukkig zijn ze nog niet
over de grenzen. Hij moet wel bijdraaien. Ze hebben immers zijn eigen
plan gevolgd. Wel typisch is, dat Goldoni aan het slot Giannina tot
het publiek laat zeggen, dat men haar kwaad voorbeeld maar niet
volgen moet.
Men behoeft de uitvoerige Dispos izione et colpo d'occhio di questa
prima scena, welke aan de eerste acte van Il Ventaglio (1763) vooraf
gaat en waar al de personen van het stuk in hun bijzondere houding en
bezigheid zijn aangegeven, maar even te doorloopen om zich te over
tuigen, dat we hier nog meer dan in La Bottega del Caffè weer heel een
wereldje in actie zullen vinden. Het zijn menschen van allerlei stand en
rang, een aanzienlijke dame met haar schoone nicht, een baron, een
graaf, een boerenmeid, een apotheker, een waard, een schoenmaker. enz.,
-
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enz. Heel dit wereldje wordt in actie gebracht door het feit dat op een
gegeven moment de heer Evaristo, die vues heeft op de schoone
nicht, een waaier koopt en dezen eenigszins geheimzinnig geeft aan de
jonge boerenmeid Giannina met het verzoek om dien te geven aan de
schoone nicht Candida. Dat ziet Candida zelf, dat ziet de schoenmaker,
dat ziet de waard, maar ze kennen de opdracht niet; hieruit ontstaat
achterdocht en twijfel; uit deze onschuldige kleinigheid ontwikkelt zich
heel het onbeteekenende intrigetje, dat ik hier verder niet navertellen
zal, omdat het ons niets geeft en de heerlijke kracht, de sublime schoon
dit stuk geheel gelegen is in tal van kleine trekjes en zetjes, fijne-heidvan
details, geestige situaties, die niet weer te geven zijn binnen de grenzen
van dit boek. Dat wordt onder elkaar één uithooren, vergissen, misverstaan, wantrouwen, totdat alles natuurlijk terecht komt, alle rimpelingen en golvingen vlak vloeien in de voldane rust en bevrediging van
het nagestreefde geluk in den eerzamen minnehandel. En midden in
al dat jonge, geestige gewoel staat de arme conte di Rocca Marina,
de berooide edelman, die in het hoog gevoel van zijn stand alles in zijn.
dorp meent te mogen en te kunnen, alles wil bedisselen en regelen.
Voor mij is Il Ventaglio het allerschoonste, dat ik van Goldoni gelezen.
heb. Van een niemendalletje heeft hij hier gemaakt zulk een rijk tafereel
van zuivere menschelijkheid, van passietjes en levendige bewogenheid;
alles heeft de volle gratie en charme, waarvan in dezen tijd Goldoni
alleen de onbetwiste meester is. Ik kan er hier niet verder op in gaan;
men moet het al weer zelf lezen.
Le bourru bienfaisant, opgedragen aan Madame Marie Adélaide
de France, werd voor het eerst gespeeld te Parijs op 4 November 1771
en verscheen nog hetzelfde jaar. Deze voortreffelijke karakterteekening
wordt meestal als het beste beschouwd wat Goldoni geschreven heeft.
De oude ongetrouwde Géronte is een beste, goede kerel, maar hij is
bruusk, ongeduldig, speelt voortdurend den ongenaakbaren bullebak;
ieder is bang van hem, alleen zijn vriend Dorval, een flegmaticus, weet
hem soms wat te leiden. Hij heeft een neef en een nicht, Delancour en
Angélique. De eerste is getrouwd, zijn vrouw is goed, maar een beetje
verkwistend; hij gaf haar alles toe en daardoor zit hij diep in de schulden.
Dorval doet wel een goed woord voor hem bij oom, maar Géronte wil
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hem niet zien voor hij zijn gedrag heeft gebeterd. „Je n'entre point
dans les désordres de mon neven, ni dans les folies de sa femme. Il a
son bien; qu'il le mange, qu'il se ruine, tant pis pour lui, mais pour ma
nièce! Je suis le chef de la famille, je suis le maitre, c'est a moi à lui
donner un état."
Hij wil haar uithuwelijken, maar Angélique heeft al gekozE n; zij
bemint Valere. Ze durft het niet zeggen; ze is bang, dat men haar in
een klooster zal plaatsen ten behoeve van de positie van haar broer.
Met de beste bedoelingen valt le bourru haar op het lijf met zijn huwelijksplannen.

1)

Ger.: Approchez.
Ang.: (avec timidité, ne faisant qu'un pas) : Monsieur....
Gér. (un peu vivement) : Comment voulez-vous que je vous entende,
si vous êtes à une lieue de moi?
Ang. (s'avance en tremblant) : Excusez, Monsieur.
Gér. (avec douceur) : Qu'avez-vous a me dire?
Ang.: Marton ne vous a-t-elle pas dit quelque chose?

Gér (Ii commence avec tranquilité et s'echauff e peu-d-peu) : Oui, elle

m'a parle de vous; elle m'a parlé de votre frère, de cet insensé,
de cet extravagant, qui se laisse mener par une femme imprudente,
qui s'est ruiné, qui s'est perdu et qui me manque encore de
respect!
Ang. (vent s'en aller) .
Gér (vivement) : Oû allez-vous?
Ang. (en tremblant) : Monsieur, vous êtes en colère ...
Gér.: Qu'est que ca vous fait? Si je me mets en colère contre un sot,
ce n'est pas contre vous. Approchez, parlez et n'ayez pas peur de

ma colère.
Ang.: Mon cher oncle, je ne saurois vous parler, si je ne vous vois
tranquille.
Gér. (a part) : Quel martyre! (A Angélique, en se contraignant) . Me
voila tranquille. Parlez.
Ang.: Monsieur .... Marton vous aura dit ... .
1) P. 15 der editie: Paris 1771 (I, 8).
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Gér.: Je ne prends pas garde a ce que m' a dit Marton, c' est de vous
que je le veux savoir.
Ang. (avec timidité) : Mon frère ...
Gér. (la contrefaisant) : Votre frère ...
Ang.: Voudroit me mettre dans un Couvent.
Gér.: Eh bien? Aimez-vous le Couvent?
Ang.: Mais, Monsieur ...
Gér.: (vivement) Parlez donc.
Ang.: Ce n'est pas a moi à me décider.
Gér. (encore plus vivement) : Je ne dis pas que vous vous décidiez :
Mais je veux savoir quel est votre penchant.
Ang.: Monsieur, vous me faites trembler.
Gér. (a' part) : J'enrage. (En se contraignant.) Approchez, je vous com-

prends; vous n'aimez donc pas le Couvent?
Ang.: Non, Monsieur.
Gér.: Quel est l'état que vous aimeriez davantage?
Ang.: Monsieur.
Gér.(un peu vivement) : Ne craignez rien, je suis tranquille, parlez-moi
librement.
Ang. (a part) : Ah! Que n'ai -je Ie courage? ... .
Gér.: Venez ici. Voudriez-vous vous marier?
Ang.: Monsieur....
Gér. (vivement) : Oui, ou Non?
Ang.: Si vous vouliez ... .
Gér. (vivement) : Oui, ou non?
Ang.: Mais, oui.
Gér. (encore plus vivement) : Oui? Vous voulez vous marier, perdre
la liberté, la tranquillité? Eh bien! tant pis pour vous; oui je
vous marierai.
Ang. (a part) : Qu'il est charmant, avec sa colère!
Gér. (brusquement): Avez-vous quelque inclination?
Ang. (a part) : Si j'osois lui parler de Valère!
Gér. (vivement): Quoi! auriez-vous quelque amant?
Ang. (a part) Ce n'est pas le moment; je lui ferai parler par sa G ouvernante.
PRINSEN, Het Drama.
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Gér. (toujours avec vivacité) : Allons; finissons! La maison oû vous
êtes, les personnes avec lesquelles vous vivez, vous auroientelles fourni l'occasion de vous attacher à quelqu'un? Je veux.
savoir la vérité; oui, je ferai du bien : mais a condition que vous

le méritiez; entendez vous?
Ang. (en tremblant) : Oui, monsieur.
Gér. (avec le même ton) Parlez-moi nettement, franchement, avezvous quelque inclination?
Ang. (en hésitant et tremblant) : Mais ... non, Monsieur, je n'en ai
aucune.
Gér.: Tant mieux. Je penserai a vous trouver un mari.
Ang. (á part) : Dieu! Je ne voudrois pas .. .. (a M. Géronte) : Monsieur.
Gér.: Quoi?

Ang.: Vous connoissez ma timidité ... .
Gér.: Oui, oui, votre timidité .... Je connois les femmes. Vous êtes
a present une colombe; quand vous serez mariée, vous deviendrez un dragon.
Ang.: Hélas, mon oncle, puisque vous êtes si bon.. .
Gér.: Pas trop.
Ang.: Permettez-moi de vous dire ... .
Gér.: (en s'approchant de la table) : Mais Dorval ne vient pas.
Ang.: Ecoutez-moi, mon cher oncle ... .
Gér. occupé á son échiquier) : Laissez-moi.
Ang.: Un seul mot ...
Gér (fort vivement) : Tout est dit.
Ang. (á part, en s'en allant) : Ciel! me voilà plus malheureuse que
jamais; que vais -jee devenir ?
En oom blijft achter in een aardige monoloog: Als ze maar vues
op iemand gehad had, ik zou het voor haar in orde gebracht hebben.
Maar ze heeft niemand. Dat is niks, ik zal wel iemand zoeken en hij
gaat al geheel op in zijn schaakspel, waarvoor hij Dorval wacht. En als
ze dan samen aan het spelen zijn, weet hij het op eens. Dorval moet ze
nemen. Dorval is verbaasd, wijst op zijn leeftijd: „Comptez-vous pour
rien la disproportion de seize a quarante-cinq?" Wel, wel, zegt oom:
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„Vows êtes encore jeune et je connois Angélique; ce n'est pas une tête
éventeé." Onder zijn drang neemt Dorval aan, maar op uitdrukkelijke
voorwaarde, dat Angélique hem hebben wil. Daar twijfelt Géronte niet
aan en hij gaat al voor het contract zorgen.
Aardig is het tooneel, waarin Dorval haar polst en tot de overtuiging
komt, dat hij geen kans heeft, dat Valère de gelukkige is. Dorval wil
voor haar spreken, maar Géronte luistert niet; de notaris is op de komst.
Dorval pruttelt tegen, Angélique stamelt eenige woorden, maar Géronte
buldert Je voudrois bien voir qu'elle trouvát quelque chose a redire
sur ce que je fais, sur ce que j'ordonne et sur ce que je veux. Ce que
je veux, ce que j'ordonne et ce que je fais, je le fais, je le veux et je
l'ordonne pour tout bien; entends-tu?" En als Dorval dan ronduit
weigert, barst zijn woede los. Hij wil niet naar reden luisteren. Dorval
en Angélique zijn weggeloopen; hij moet ze terug hebben; hij zal ze
wel mores leeren! Zijn knecht Picard, waar is hij? Hij moet ze halen.
Pic.: Monsieur.
Gér.: Coquin ! to ne réponds pas?
Pic.: Pardonnez-moi, Monsieur; me voilà.
Gér.: Malheureux, je t'ai appelé dix fois.
Pic.: J'en suis fáché ...
Gér.: Dix fois, malheureux!
Pic. (a part, d'un air f áché) : Il est bien dur quelquefois.
Gér.: As -tu vu Dorval?
Pic. (brusquement) : Oui, Monsieur.
Gér.: Oû est-il?
Pic.: I1 est parti.
Gér. (vivement) : Comment est-il parti?
Pic. (brusquement) : Il est parti comme l'on part.
Gér. (tres fdché) : Ah! pendard! est -ce ainsi que l'on répond a son
maitre? (Il le menace et le fait reculer.)
Pic. (en reculant d'un air tres faché) : Monsieur, renvoyez-moi.
Gér.: Te renvoyer, malheureux! (Il le menace, le fait reculer; Picard en
reculant, tombe entre la chaise et la table; M. Géronte court a' son
secours et le fait lever.)
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Pic.: Ahi! (Il s'appuie au dos de la chaise et it marque beaucoup de douleur.)
Gér (embarrasse) : Qu'est -ce que c'est donc?
Pic.: Je suis blessé, Monsieur, vous m'avez estropié.
Gér. (d'un air pénétré, a part) : J'en suis fáché (' part). Peux-tu

marcher?
Pic. (toujours fdché, it essaye et marche mal) : Je crois qu'oui, Monsieur.
Gér. (brusquement): Va -t-en.
Pic. (tristement): Vous me renvoyez, Monsieur?
Gér.: Point du tout. Va -t-en chez ta femme, qu'on te soigne. (Il tire
sa bourse et veut lui donner de l'argent)' Tiens, pour te faire panser.
Pic.: (a part et attendri) Quel maitre!
Ger.: (en lui offrant
rant de l'argent). Tiens donc.
Pic.: (modestement) Eh non, Monsieur, j'espère que cela ne fera rien.
Gér.: Tiens toujours.
Pic. (en refusant par homme teté) : Monsieur....
Gér.:.• Comment! to refuses de l'argent? est -ce par orgueil? est -ce par
dépit? est -ce par haine? Crois-tu que je j'aie fait exprès? Prends
cet argent, prends-le, mon ami; ne me fais pas enrager.
Pic. (prenant l'arpent) : Ne vous fachez pas, Monsieur, je vous remercie de vos bontés
Gér.: Va -t-en tout-à-l'heure.
Pic.: Oui, monsieur. (Il marche mal.)
Gér.: Va doucement.
Pic.: Oui, monsieur.
Gér.: Attends, attends; tiens ma canne.
Pic.: Monsieur.
Gér.: Prends-la, te dis-je;, je le veux. 1)

Intusschen komt Delancour weer op de proppen. Hij is ten einde
raad en werpt zich aan oom's voeten om bijstand in zijn financi ëele
moeilijkheden. Géronte stoot hem van zich, speelt op, weigert, maar is
toch spoedig verteederd; hij zal hem helpen. Maar zijn vrouw wil hij
nooit zien. Et voilà, daar is de vrouw. Géronte gaat te keer; de vrouw
1) T. a. p. p. 83.
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bezwijmt. En dan is Géronte de eerste, die te hulp snelt, die ongerust
is, die haar met Delancour bij zich houden wil. En in zijn innerlijke
goeiigheid geeft hij het noodige geld, dat hij voor later voor hen bestemd
had! , , Prenez-y garde; si la reconnoissance ne vous touche pas, que
l'honneur vous y engage." En dan komen daar Angélique en Valere,
beiden vol schrik en beven, en ook Dorval. Géronte is woedend, dat
Angélique niet direct gezegd heeft, dat ze zoo bijzonder op dien Valère
was gecharmeerd; hij moet niets van een huwelijk hebben, waar hij
niet in gekend is. Maar allen dringen aan en smeeken en Géronte
bezwijkt: , ,Maudit soit mon chien de caractère ! Je ne puis me gander de
ma col ère comme je le voudrois; je me souffletterois volontiers." Met
nog te meer instemming geeft hij toe, daar Valère Angélique zonder
dot wil trouwen, wat hij niet toestaat, maar zeer waardeert in Valere.
Algemeene vreugde, en dankbetuiging en caresseerderij van de dames.
Maar hij moet van dat alles niets hebben: , , Paix, Paix", en eindigt bruusk
met het' bevel aan Picard. , , L'on soupera chez moi; tout Ie monde est
prié, Dorval! En attendant, nous jouerons aux echecs."
Dat slot is goed en volkomen in overeenstemming met Géronte's
karakter. Geen gezanik verder; een spelletje schaak kan alleen zijn
geschokt evenwicht herstellen. Van eenige poging om den Bourru te
verbeteren of hem een billijke straf te geven is geen sprake bij Goldoni.
Het teekent het verschil tusschen Goldoni en Diderot, den man van
het burgerlijk drama met zijn leering en moraliseering; de laatste was
niet te spreken over dit eenvoudige, natuurlijke slot. Le bourru had
minstens beterschap moeten beloven; het publiek had naar huis moeten
gaan met een wijze les. Goldoni zei in zijn memoires : , , C' est la bienfaisance qui fait l'object principal de ma pièce, et c'est la vivacité du

bienfaisant qui fournit le comique inséparable de la Comédie. La
bienfaisance est une vertue de 1' áme ; la brusquerie n'est qu'un défaut
de temperament." 1
Le bourru bienfaisant is in 19 talen vertaald, ook gedurende de 18de
eeuw in het Nederlandsch, in vele talen meer dan eenmaal, in het geheel
45 maal. Van verscheidene comedies is een zeer groot aantal vertalingen
)

1) Zie daarover Manlio Busnelli, Diderot et 1'Italie, Paris, 1928, p. 142 vlg.
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ontstaan, van de Locondiera o.a. 87 in 22 talen. 1 ) In Holland zijn er
slechts eenige stukken van Goldoni in de 18de eeuw overgezet; maar
een tijdgenoot, Van Goens 2) werd reeds in 1767 uitvoerig attent gemaakt
op Goldoni door Cesarotti uit Venezia zelf. Voor een ernstig geleerde
als Cesarotti was dat alles vrij licht en oppervlakkig werk, maar hij erkent
toch de groote natuurlijkheid, het zuivere talent van zijn stadgenoot
en stelt hem „con molta franchezza" naast Molière.
Wat den reeds genoemden tegenstander van Goldoni in Venetië
betreft, Carlo Gozzi (1720 1806), hij valt buiten dit kader. Hij was
gekant tegen het nieuwe, tegen Fransche invloeden in het algemeen; ook
bij Albergati en Bettina Caminer, die voor de comédie larmoyante
werkten. Hij stond tegenover Goldoni zoowel op politiek en religieus
gebied als op dat der kunst; hij verweet hem, dat hij de oude commedia
dell'arte vernietigde en wist een tijdlang het Venetiaansche publiek
te betooveren door zijn gedramatiseerde sprookjes, waarbij hij elementen
van de commedia dell'arte gebruiken kon. Hij gebruikte de maskers,
zocht het in gedaanteverwisselingen, arlequinaden, in het bovennatuur-

lijke en wonderbare. Reeds in 1761 had hij succes met L'Amore delle
tre melarance. Allegorie en satire vereenigen zich in deze stukjes;
Goldoni zelf werd er soms in bespot. Ook in Duitschland vielen deze
dingen in den smaak; het was eigenlijk net iets voor Duitschland.
Schiller werkte een zijner stukken, Turandot, om voor het theater te
Weimar; Tieck volgde Gozzi na in zijn , , Blaubart" ; de Schlegels stelden
hem boven Shakespeare en Mme de Staël maakte hem in Frankrijk
bekend. Maar Gozzi is nu tamelijk wel dood en Goldoni leeft nog tot
op dezen dag.
Spanje had in Ramón de La Cruz met zijn sainetes iets zeer bijzonder
nationaals en tevens iets zeer persoonlijks. Ramón de la Cruz Cano y

1) Zie Il Marzocco van 4 Maart 1928 en vooral de onderzoekingen van E. Maddalena (Bibliofilia anno XXXI). De Engelsche vertalingen vindt men bij Taylor t.
a. p., p. 633. Zie voor Goldoni's invloed in Engeland: Il Marzocco van 9 Aug. 1925,
in Frankrijk: Ii Marzocco van 10 Juli 1927, in Duitschland: Il Marzocco van 29 Juni
1924.
2) Brieven aan R. M. van Goens, Utrecht, 1884, Y, p. 438 vlg.
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Olmedilla (1731-1794 1 » was geboren en getogen van Madrid. Hij
heeft er heel zijn leven in een matig gesalariëerde staatsbetrekking geleefd
en in den tijd van vijf en dertig jaar ongeveer 540 werken voortgebracht.
Hij volgde aanvankelijk den Franschen smaak, maar tegen 1760 wendt
hij zich naar het nationale en dat cultiveert hij sterk in zijn sainetes,
00k wel entremeses genoemd en inderdaad wel als voorspelletjes of
tusschenspelen bij grooter werk gebruikt. Het zijn korte schetsen uit
het volksleven, van zeden en gewoonten; er is nauwelijks een plot en ze
duren hoogstens een half uur, soms is er een moraliseerende toon. Zij
gaan terug op de Grieksche en Romeinsche mimen 2 ), kwamen in de
13de eeuw in Spanje; ze bereikten een mooie hoogte bij Lope de Vega
en Cervantes, raakten daarna in verval, doch met Ramon de La Cruz
kwam er een schitterende herleving.
Hij richtte zich naar den stelregel: de werkelijkheid dicteert en ik
schrijf het op; zoo kon men hem terecht den glimlachenden Goya van
zijn tijd noemen en men heeft zelfs een studie van de Spaansche zeden
en gewoonten van de tweede helft der 18de eeuw geschreven, geheel
gebaseerd op den inhoud zijner sainetes. 4
Zijn eerste goede sainete is La petimetra en el tocador (1762) een
mooie satire op de Fransche mode in kleeding en manieren bij de hooge
standen en in de middelklasse van het volk. In Manola (1769) geeft hij
de karikatuur van de in Spanje opkomende Fransche classicistische
tragedie. Hij bestrijdt sterk buitenlandsche invloeden en zoekt het
,

)

1) Zie Fitzmaurice--Kelly, Littérature espagnole, Paris 1923, p. 398-400. Voor
de uitgave van totaal 220 spelen: Sainetes de Don Ramón de La Cruz 2 din Madrid
1843, Sainetes de Don Ramón de La Cruz deel 23 van Nueva Bibliotheca de Autores
Espanoles, Madrid 1915, en Sainetes ineditos de D. Ramón de La Cruz, Madrid,
1900. Voor wie slechts matig thuis is in de Spaansche taal, kan ik uit eigen ervaring
aanbevelen: Five Sainetes of Ramón de La Cruz ed. with introduction, notes and
vocabulary by C. E. Kany, Boston—London, 1926. Een heel goede Sainete: La Tertulias de Madrid, vindt men in een dergelijke uitgave: Ten Spanish farces door G.
Tyler Northup, New York 1922. Verdere litteratuur over De La Cruz vindt men bij
Kany.
2) Zie voor een vluchtige kennismaking met Grieksche mimen b.v. Les mimes
d'Hérondas, traduction littérale, Mercure de France, Paris, 1900.
3) Arthur Hamilton, A Study of Spanish Manners (1750-1800) from the plays
of Ramón de La Cruz, University of Illinois Press, 1926.
4) Bij de valkenjacht was sainete de merg en de hersenen van den gevangen vogel,
die tot belooning aan den valk werden gegeven, zoo kreeg het woord de beteekenis van „lekker hapje", ook op het tooneel (Kany, t. a. p., p. XII).
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echte nationale; toch staat hij onder Moli ère's invloed; I1 casamiento
desigual volgt George Dandin, maar het mist de bitterheid; het is meer
in den vroolijken toon gehouden.
Vooral in La Plaza Mayor (1765) en in La Pradera de San Isidoro
(1761) kunnen we De La Cruz leeren kennen als de hartstochtelijke
teekenaar van volkstypen. Op de Plaza Mayor is de handel, het drukke
bedrijf van straatkooplui met vooral eetwaar uit alle oorden van het
land. Komen op Ponce en Eusebio met mantels en breed gerande
hoeden, met pruiken, ieder van een anderen kant; de een loopt door:
')

Eusebio: Zeg, vriend Alonso, hoe ga je zoo voorbij zonder een woord
te zeggen?
Ponce: Excuseer me, dat ik u niet heb herkend.
Eusebio: Zeker soesah aan je hoofd.
Ponce: Neen, waarachtig niet, maar daar er geen comedie is, loop ik
te denken, waarmee ik den namiddag zal passeeren.
Eusebio: Nogal naïef! Kerel, kun je een middag (avond) genoegelijker
doorbrengen dan door naar de Plaza Mayor te gaan?
Ponce: Daar heb je gelijk in. Als ik jou niet ontmoet had, zou ik
dat aardige vermaak gemist hebben.
Eusebio: Daartoe zullen we samen gaan en bestudeeren wat gaat en
komt en om alles lachen.

Zoo voeren ze ons mee in het drukke marktgewoel nog wel op den
avond voor Kerstmis, als deze plaats bijzonder aantrekkelijk is en we
hooren typen van allerlei stand en rang, de majos en majas in hun
brutaal zwetsen, de kletsende kastanjeverkoopers, de leepe boeren, de
pralende petimetres, uitgehongerde muzikanten, de onhandige knechts,
de geile oude kerels, arme geleerden; alles gaat ons voorbij in een vluchtigen dialoog, in schilderachtig leven en daartusschen prijzende kooplui
hun waren aan, klinken hun marktschreeuwen. Califlores y apios ! Moi -je
blomkool, Selderie! A los villancicos, que ya pocos quedan! 't Binnen
de laaste! Om eenig idee van het zaakje te krijgen, leze men de halle1) Zie Arthur Hamillon: Ramón de La Cruz's Debt to Molière, Hispania (Stanford University) IV 1921, p. 101 vlg. en G. Cirot, Une des imitations de Molière par
Ramón de La Cruz, Revue Litt. Comp. III p. 422 vlg.
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en marktscène in Breero's Spaansche Brabander nog maar eens. Maar
La Plaza Mayor is rijker, gevariëerder vooral. Symen zonder Soeticheit
zou men tot op zekere hoogte een Hollandsche sainete kunnen noemen.
San Isidro, de patroon van Madrid, leefde in de 12e eeuw, en gaf zijn
leven aan weldoen en bidden. Na zijn dood kwamen er natuurlijk
wonderen, die van hem uitgingen; in 1622 werd hij onder de heiligen
opgenomen. Hij woonde buiten Madrid aan de oevers van den Manza
ieder jaar worden er van den 15den tot den 30sten Mei pelgrims--nares
tochten gehouden, waarbij men van heinde en ver samenkomt. De
religieuze traditie ging er zoo langzamerhand uit. Waar het volk is,
is de nering; kramen werden opgeslagen aan den oever van de rivier in
een groote weide; er werd gedronken en gefuifd; het werd een kermis,
een volksfeest op den buiten; men at, dronk, danste en speelde en als
de klok luidde, trok men 's avonds vroolijk terug naar de stad. Zoo'n
tooneel teekent De La Cruz in zijn Pradera de San Isidro, zooals Goya
het geschilderd heeft op zijn doek, dat nog in het Prado hangt.
Ook Las Tertulias de Madrid (1770) was zeer populair; het is zeer
modern van toon, rijk aan fijnen humor; het teekent de leegheid, de
onoprechtheid, de holle aanstellerij in de hoogere kringen, als al die
eerzuchtige, egoïstische, onbeteekenende menschjes daar bij elkaar zijn
op hun kransje.
Met deze sainetes neemt Ramon de La Cruz een zeer bijzondere
en eigen plaats in de 18de eeuwsche litteratuur in; hij was een scherp
waarnemer van de menschelijke natuur; hij wist meesterlijk met enkele
lijnen het vulgaire gedoe van de maatschappij, waarin hij leefde, aan
te geven en achter zijn streng realisme zat een wijsgeerige geest.
Duitschland heeft in de laatste helft der 18de eeuw bij zijn streven
naar nationale verheffing en het scheppen van een groote eigen litteratuur, zijn kracht niet gezocht in het blijde blijspel. Men had onder dat
alles geen tijd en geen oog voor zuivere, onbezorgde comedies, eenvoudig
geschreven om de menschen te laten lachen om hun gebreken, zonder
verdere bijbedoelingen dan ze desnoods wat te verbeteren. Goethe
schreef een paar korte geestige, persoonlijke satyren in dramatischen
vorm, die moeilijk bij het blijspel genoemd kunnen worden. Zijn
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Mitschuldigen (1768—'89) is een aardige klucht, maar toch van te
weinig beteekenis om hier nader beschouwd te worden.
Lenz schreef stukken, die hij Komödie noemde, maar ze waren gedrenkt
in den geest van den Sturm and Drang; ik bespreek ze later.
Doch daar is in 1786 Das Räuschchen van C. F. Bretzner (1748 1807),
een koopman in Leipzig, dat voor zijn tijd een lang niet onaardige,
echt Duitsche comedie is.
Daar zijn twee hupsche, vroolijke meisjes, Sophie en Wilhelmine,
die door haar vaders voorbestemd zijn tot een huwelijk, dat haar niet
bevalt. Hoor, hoe ze haar situatie teekenen (II, 1) :
S.: Ach, liebes Minchen! wenn du wüsztest! W.: Was sollt' ich nicht! Alles, alles weisz ich! Soll ich dir's erzählen?
Also: der ganze Status Activa, and Passiva ist in moglichster Kurze
and Einfalt folgender: Mein guter, alter, eigensinniger Onkel,
Herr Johann Konrad Busch, Kauf- and Handelsherr allhier,
hat den sinnreichen Einfall gehabt, seinen áltesten Sohn Fritz

bei seiner, der Himmel gebe, glucklichen Zuruckkunft ! aus Amerika
entweder mit der viel Ehr- and Tugendbelobten Jungfer Karoline
Sophie Wunderlich, beruhmten Doctor Medicinä eheleiblichen
einzigen Tochter, das sind Dero Person; (macht ihr eihen Knicks)
oder mit seiner naseweisen Nichte, der Jungfer Wilhelmine Bland,
das ist meine Wenigkeit, je nachdem es dem Herrn Major belieben
wird, dieser oder jener das Schnupftuch zuzuwerfen, ehelich zu
zu verbinden : demnach aber die Neigungen der Menschen gar
wunderlich and verschieden sind, als haben besagte Dámchen
dergleichen Herzensdisposition gar hoch aufgenommen, and sind
keinesweges gesonnen, dickbesagter Partei zu willfahren, sondern
haben bereits mit ihren respective Herzen anderweite Verfugungen getroffen, dasz nähmlich obengedachte Jungfer Karoline
Sophie Wunderlich den wohledeln and hochgelahrten Herrn
Karl Ferdinand Busch
S.: Mádchen, bist du toll?
W.: Nicht unterbrechen! Karl Ferdinand Busch, Medicinä Baccalaureus, als dem jiIngern Bruder vielgedachten Herrn Major Busch,
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Dero Zuneigung and Affektion erb- and eigentumlich zugewendet.
S. (halt ihr den Mund zu) : 0 Minchen! das ist doch nun wirklich

zu arg !
W.: Nun? Hab'ich etwa nicht recht! Sieh, sieh, du verfärbst dich ja
über and über.
S.: Närriches Mädchen! Ich Weisz gar nicht, was du heute willst.
W.: I, Närrchen, was hilft dir denn das Geziere! Hübsch aufrichtig!
Lasz uns gemeinschaftliche Sache mit einander machen. Es ist
mit mir ebensowenig richtig!
S.: Wie, Mädchen? Du hottest dich
W.: In optima Forma verplempert! Was geht mich denn die Einrichtung an, dasz die Herren Papas and Onkels so gerade nach ihrem
Belieben über unsre Herzen disponieren wollen; ohne unsereinen
als Eigentümer zu fragen, ob einem die Disposition gelegen ist
oder nicht? Ihren Onkel hat darinnen besonders etwas gethan.
Wenn der auf seinen eigensinnigen Starrkopf kommt, so macht
der einen glucklich, man mag mit Handen and Füszen darwider
appellieren. Ans Widersprechen ist gar nicht zu denken; da machte
man Uebel tausendmal árger!
S.: Aber, liebes Minchen, was sollen wir machen? Soil ich, must
ich seinen ältern Sohn heiraten; so werde ich es thun; aber das
Herz wird mir brechen, and mein Gluck ist auf ewig dahin.
W.: Bis zum Herzbrechen kommt's nun bei mir nicht! dafür werd' ich
aber einen ganz entsetzlichen Lärm anfangen, Himmel and
Holle bewegen and dem guten Bráutigam das Leben so sauer
machen, dasz ihm der Appetit vergehen soil; and geht auch
das nicht: so mach' ich einen Desperationscoup and laufe davon.
Wilhelmine heeft zich al gedeclareerd aan een aardig geteekende
jonge Engelschman Eduard. Tot wanhoopsdaden behoeft het niet te
komen. Men besluit den goedhartigen, maar eigenzinnigen barschdoenden oom Busch dronken te maken; dan wordt hij gemoedelijk en
is voor alles te vinden. Maar met zijn vriend en tafelbroeder Wunderlich,
den vader van Sophie, is het net andersom; die wordt dwars en onhandelbaar, als hij hem om krijgt. Hier ligt het probleem. Hoe dat wordt
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opgelost, zal ik hier nu maar niet verder vertellen. Men heeft nu al
wel gemerkt, dat dit een leutig spelletje is. Men zou waarachtig bijna
weer aardigheid gaan krijgen in die eigenste Pruisen, als men een oogenblik meeleeft in deze gezellige, vroolijke en gemoedelijke compagnie.
Nog een paar kleinigheden slechts uit het Räuschchen, die van belang
zijn voor den tijd; voor den sentimenteelen roman: ,,Wilhelmine. In
ganzen Ernste, Vetterchen! das könnt Ihr Euch ja gleich an den Fingern
abzählen. Ein Mädchen von achtzehn Jahren, rasch wie ein Rehbock,
hübsch wie eine Grazie and nicht verliebt? I, das läszt sich anno 1786
gar nicht denken!
Karl Busch: 0 Mühmchen hor auf zu spaszen! Das glaub' ich nicht;
die Verliebten sind nicht so lustigen Humors.
Wilhelmine: Nicht? als wenn wir alle a la Sigwart lieben muszten!
Verliebt sind wir lustigen, muntern Mädchen so sehr als

die schmachtenden Geschöpfchen nimmermehr! der ganze
Unterschied besteht darinnen: dasz jene mit hängendem
Kopfe and mit einem Menuettpas, and wir im vollen Lachen
and mit einer Angloise in den lieben Ehestand hineintanzen.
En de oude Duitscher Busch tot zijn zoon uit Amerika, die een
echte soldaat is : , , Wenn die Groszen im Kabinett ungerechte Kriege
anfangen, freie Manner in Banden schlagen, Menschheit and Völkerrecht unterdrücken, um eines schalen Gewinnes willen Tausende
morden lassen : soil da der brave, rechtschaffne Kerl seinen Arm dazu
leihen? soil er morden helfen, Weil man ihn dafür bezahlt? Phui, wenn
ihr das Ruhm and Ehre erringen heiszt 1
Hensler gaf in Das Donauweibchen (1792—'98) iets wat, zuiver
Duitsch genoemd kan worden, naast de hiervoor even aangeroerde
Fransche en Engelsche vaudevilles. Het is echter meer Ritterposse
met zang. 2
Iffland schreef goede comedies; maar ze hellen altijd over naar het
burgerlijk drama; we zagen het reeds aan Die Hagestolzen e.a. Doch
Kotzebue had soms de echte vis comica. Die Weibliche Jacobinerkiub
"

)

)

1) Ik gebruikte de uitgave in Deutsche National-Litteratur Band 138.
2) Staat in hetzelfde deel van de D. N. Litteratur.
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(1791) is een tamelijk onwaardige persiflage op de Fransche Revolutie.
Doch Die deutsche Kleinstädter (1802) lijkt ons thans een voortreffelijke
comedie, waarin de beperkte kleinzieligheid, de dwaze titel- en rangzucht, het laaghartig aanbidden van al wat gezag en aanzien lijkt, den
Duitscher zoo eigen, schitterend wordt aan de kaak gesteld. Maar als
men weet, dat er verschillende toespelingen inzitten op Tieck, Schlegel,
Schelling e.a., die niet voldoende eerbied voor Kotzebue toonden,
verliest het wel iets van zijn frisschen geur.
Zijn beste comedie lijkt mij Der Rehbock (1815), dat ook thans nog
in Duitschlland voor bijzonder onzedelijk en lascief doorgaat. Toen
het verscheen, toonden velen zich diep verontwaardigd.
Naast al wat thans op het tooneel komt, zal men moeten erkennen,
dat er geen onvertogen woord in wordt gezegd en dat de verhoudingen,
waarin de verschillende helden en heldinnen komen, meer dol comisch,
dan prikkelend of aanstootelijk zijn.
De zaak is, dat een adellijke jongedame met haar kamenier naar een
kasteel trekt, waar een jonge man logeert, die voor haar bestemd is.
Beide partijen willen eerst de kat wel eens uit den boom kijken, voor ze
toehappen. Daartoe geeft de jongeman zich uit voor den stalmeester
van den graaf en gravin, bij wie hij logeert, en de jonge dame met haar
kamenier gaan op weg in manskleeren. In de buurt van het kasteel komen
ze bij een ouden boer, die een jonge vrouw getrouwd heeft. Deze boer
is met zijn vrouw op het kasteel gesommeerd en hij staat doodsangsten
uit voor zijn vrouw, want de graaf staat in een slechten reuk. De jonge
dame stelt nu voor het pak van de boerin aan te trekken en met den
boer mee te gaan quasi als diens vrouw, terwijl haar (zijn) „page" bij
de jonge boerin blijft. Aldus geschiedt. Zoo komt ze tegenover haar
aanstaanden gemaal te staan in het milieu van den graaf, die wel iets
voor de jonge boerinnetjes van zijn pachters voelt. Nu, dit alles geeft
aanleiding tot allerkostelijkste complicaties. Het stuk is vlot geschreven
en geestig in elkaar gezet. Wat wil men meer van zulk werk. Het kon
van Goldoni zijn, als deze niet steeds kuizelijk binnen de strenge perken
van de buitengemeen nette minnekoozerij was gebleven. We hoorden
reeds, hoe hij zijn Hollandsche Jaantje excuses liet maken aan het
publiek voor haar klein stoutigheidje.

VIII.
STURM UND DRANG.

Wij komen thans terug tot de felle bewogenheid van den Sturm-undDranggeest, zooals zij zich in het drama, dat zich naast het reeds
geschetste burgerlijke in de lijn van Lessing ontwikkelde, heeft
gemanifesteerd. Den aard dier beweging kan ik hier slechts in het
kort samenvatten. 1
Wat in, om en uit Lessing groeide is voornamelijk gevoed door de
Auf klarung, die met redeneerkracht naar klaarheid zocht in het begrip
van het zijnde. Voltaire, niet de tooneeldichter, maar de philosoof,
Diderot in heel zijn omvang, zijn hierbij de voornaamste stuwende
krachten, de geesten, die leiding geven aan de ontplooiïng van allerlei
humanitaire gedachten, ook in het drama. Hier streeft men naar zede
idealen; hier is drang naar vrijheid op velerlei gebied, strijd tegen-lijke
geestelijke benauwing, doch steeds in hoofdzaak verstandelijk, wel
beredeneerd. Het gevoel spreekt daarbij zeer stellig mee; het gevoel
werd zelfs gevoelerigheid; de larmoyante toon van sommige dezer
drama's bewees het. Maar er is altijd toch een poging om zich verstande
te schikken binnen de bestaande orde van zaken, om van daaruit-lijk
met wijs beleid tot het verondersteld betere te geraken. De oudere
generatie, waar Lessing het middelpunt van is, was optimistisch; men
hoopte door wet en verordering wel een staat te kunnen opbouwen,
waarin voor een zoo groot mogelijk aantal individuën een zekere mate
van vrijheid en levensgeluk verzekerd kon zijn.
)

1) De naam Sturm and Drang voor de beweging in verband met Originalgenie
schijnt het eerst gebruikt te zijn in 1781 in het A. B. C.-buch fir grosze Kinder (Zie
Modern Language Notes, 1927, p. 176).
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Het verschil tusschen de sociale groepen, het huiselijk en maatschappelijk leven van de burgerij in Duitschland in de 18de eeuw met
die van Holland, Frankrijk, Engeland vooral was groot. De stadige druk
van de feodale machten was door de eeuwen heen zwaar, afmattend,
versuffend geweest; de loome atmosfeer was in spanning geraakt door
giftige, bedwelmende, spoedig ontvlambare gassen, die zich geleidelijk
boven het maatschappelijk moeras verzameld hadden. Er behoefde
maar een vonk bij te komen en alles stond in wilden brand. Lessing
zelve had de lont gereikt in zijn Emilia Galotti. De vonk was het woord:
Natuur! Rousseau!
De jeugd, die hij in vlam zette, ging dwars in tegen het optimistische
geloof van de Auf kla*rung. Zij stelde het onbeheerschte gevoel tegenover
het wijs beleid, de intuïtie tegenover de doordachte plannen, het individu
in zijn bandelooze vrijheid tegenover de geordende samenwerking, de
onbelemmerde ontplooiing van alle zielskrachten, den wilden hartstocht,
de vrije uiting van alle begeerten, die de Natuur zelve immers den mensch
meegaf, tegenover allen opbouw bij menschen, die van goeden wille zijn.
Het werd een volledige revolutie en al de elementen daartoe vond
men in Rousseau, in zijn Confessions, zijn Nouvelle Heloïse, zijn Emile,
zijn Contral social. Had hij niet op de vraag uit Dijon van 1749, of
kunsten en wetenschappen de zeden gezuiverd hadden, alle beschaving
als de bron van alle verderf in de maatschappij aangewezen! Terug naar
de Natuur, naar den oertoestand, naar de volkomen natuurlijke vrijheid!
De natuur haar gang laten gaan, werd het wachtwoord, met vertrapping
van alle conventie en traditie, allen stand en rang, alle regel en orde, alle
officieele politoer, alle zoetsappige braafheid en verstandelijkheid.
, ,Was stumm and ahnungsvoll im Herzen der deutschen Jugend gelegen,
das hatte durch Rousseau Leben and Bewusztsein, Ziel and Richtung,
Gehalt and Gestalt gewonnen." 1
Er ontstaat een verheerlijking van wat men als de oerkracht voelde, en
van de goddelijkheid van het genie, dat tot recht en plicht heeft zich vol
en vrij uit te leven. En al de medestrijders in de Sturm-und-Drangbeweging hadden de onwrikbare overtuiging, dat ze tot de met genie
)

1) Hettner, Gesch. der d. Lit. im achtzehnten Jahrhundert III', 6de druk p. 3.
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begenadigden behoorden, dat ze buiten hun genialen drang geen zeden

of levenswet te erkennen hadden. Ze erkenden slechts de macht en het
recht van het Ik, zooals dat door de Natuur was voortgebracht.
Een pathetische storm steekt op in de litteratuur tegen alle verstandelijk
streven naar emancipatie. Dezelfde ideeën van Rousseau en anderen, die
de Fransche burgerij voerden tot de erkenning der volkssouvereiniteit,
tot de vernietiging van het koningschap bij de gratie Gods, tot de verkondiging van de rechten van den mensch, verwekten in Duitschland
een revolutie op het papier. Na een jaar of tien gewoed te hebben ging
de storm weer liggen en in hoofdzaak bleef alles zoo als het te voren was.
Alleen de litteratuur heeft er eigenlijk bij gewonnen en daaruit werd
wel een zekere geestelijke eenheid van het volk geboren, dat zich zelf
ook leerde overzien in zijn oude nationale tradities in volkspoëzie en
mythologie, de waarde van eigen stam leerde op prijs stellen, toen de
wilde overgangsperiode voorbij was en alles in rustiger banen kwam.
Van de Sturm and Drang - periode hebben de grootsten, Goethe en
Schiller, aanvankelijk zelf de leiding gehad en die hebben ze daarna ook
behouden. Maar dat alles neemt niet weg, in de eerste jaren der nieuwe
eeuw kon Mme de Staël schrijven: „L'enthousiasme pour les arts et
la poésie se réunit a des habitudes assez vulgaires dans la vie sociale.
I1 n'est point de pays oû les hommes de lettres, oû les jeunes gens qui
etudient dans les universités, connaissent mieux les langues anciennes
et l'antiquité, mais ii n'en est point toutefois oû les usages surannées
.subsistent plus généralement encore" „Les institutions politiques
peuvent seules former le caractère d'une nation; la nature du gouvernement de l'Allemagne était presque en opposition avec les lumières
philosophiques des Allemands. De là vient qu'ils réunissent la plus
grande audace de pensée au caractère le plus obéissant. La prééminence
de l'état militaire et les distinctions de rang les ont accoutumés a la
soumission la plus exacte dans les rapports de la vie sociale." „Les
hommes éclairés de l'Allemagne se disputent avec vivacité le domaine
des spéculations et ne souffrent dans ce genre aucune entrave; mais ils
abandonnent assez volontiers aux puissants de la terre tout le réel de
la vie." 1 ) En het is zoo gebleven tot in een verre toekomst.
1) De 1'Allemagne ed. Gamier p. 23 en 27.
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De meesten van de bandelooze, geestdriftige strijders gingen ten onder;
sommigen stierven vroeg; anderen werden krankzinnig; anderen leefden,
gekalmeerd, op een tweederangsplaats voort tijdens de later komende
Romantiek. De krachtige geesten Goethe en Schiller verheffen zich
uit den roes, gereinigd en gesterkt tot een hooger streven en kunnen.
Met hen begint dan de breede, grootsche ontwikkelingsperiode van
de Duitsche litteraire kunst. Kant's Kritik der reinen Vernunft (1781) en
zijn later werk was de veroordeeling van al dat ijdele gevoelsgezwatel.
Hij zag en zei het : , , Leere Wi nsche and Sehnsuchten noch unersteiglicher Vollkommenheit bringen nur Romanhelden hervor, die, indem
sie sich auf ihr Gefühl fur das überschwengliche Grosze viel zu gute thun,
sich dafür von der Beobachtung der gemeinen and gangbaren Schuldig keit, die alsdann ihnen nur unbedeutend klein scheint, frei sprechen."
De leer van dezen man zonder hartstochtelijkheid stond in scherpe
tegenstelling tot al dat eudemonische, onbestemde zoeken en streven
onder den drang van vaag gevoel en holle frase. Tegenover dit epicurisme,
al dezen ijdelen waan stelt hij het moeten van den plicht en daarmee
werd ook hij weer voor de kunst eenzijdig en beperkt.
Wanneer we nu echter willen overzien de factoren, die van grooten
invloed zijn geweest in de wording van deze veelbewogen litteraire
revolutie, dan is het aannemelijk, dat we toch ook weer in de eerste plaats
op dienzelfden Kant wijzen, den Kant echter uit een vroegere periode
zooals Herder en Lenz hem in hun studietijd te Königsbergen gekend
en gehoord hebben, 1 ) toen hij zelf zijn eerste schreden deed naar de
Kritik der reinen Vernunft en tot de scheiding kwam van het zinnelijke
en het intellectueele, toen hij de mogelijkheid „das Wahre vorzustellen,"
dus het intellectueele inzicht, de Erkenntnis, stelde tegenover „das Cute
zu empfinden," dus het gevoel. Dit goede zag hij als een ethisch altruïsme,
een geheime macht, die ons dringt ons te richten op het welzijn van
anderen. , , Dadurch sehen wir uns in den geheimsten Beweggrunden
abhangig von der Regel des allgemeinen Willens and es entspringt
daraus in der Welt aller denkenden Naturen eine moralische Einheit
and systematische Verfassung nach blosz geistigen Gesetzen." Kant zelf
1) Zie o.a. Heinz Kindermann, Lenz and die Deutsche Romantik, Wien and
Leipzig, 1925, p. 19.
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was een tijdlang onder den invloed van Rousseau, in het bijzonder van
Emile; ook onder invloed van Shaftesbury.
De inwerking van Rousseau op allen, die in den Sturm and Drang
meeleven, is zoo groot, dat zij slechts samen te vatten is in de woorden:
Allen hebben hem verheerlijkt en aangebeden, allen hebben zich aan
hem dronken gedronken. Herder werd door Rousseau gevormd in zijn
Königsberger studietijd; Kant zelf leidde hem in tot Rousseau en uit.
deze Rousseau-vereering ontstond zijn drang tot herschepping en verjonging van wetenschap en kunst. Zooals Rousseau zijn ideeën richtte
op staat en maatschappij, zoo Herder op poëzie, godsdienst, geschiedenis.
Rousseau's schreeuw naar natuur wordt daad bij Herder, als hij gaat
zoeken naar den oorsprong van de eenvoudige, frissche natuurpoëzie,.
de geheimen van gevoel en waarneming in de oudste tijden tracht na
te sporen. Wat hij deed, deden de Franschen en Engelschen vóórhem; maar hij zet het werk voort onder nieuwe impulsen. 1
In Strasbourg krijgt Goethe zijn geweldigste indrukken van Rousseau;
hij vond er immers Herder. Daar zint hij reeds op de dramatizeering
van Götz ; daar zweeft de schim van Faust hem reeds voor den geest;
daar peinst hij over een drama van Julius Caesar als , , Kraftgenie" . 2
Lenz komt in Strasbourg en zwelgt mee. Zoo ging het met Heinse,
met Wagner, met Schiller, met Klinger, met die allen, die den mensch
wilden terug voeren naar dat verloren paradijs De Natuur. Doch bij
alle verheerlijking voor Rousseau openbaart zich bijna bij allen een
afkeer van Frankrijk in het algemeen. 3
In Duitschland zelf zijn de Urheber der beweging naast Herder,.
Haman en Gerstenberg.
Johann Georg Haman (1730 1788), in Königbergen de Magus im
-

)

)

)

1) Hettner III 3-1 P. 25 vlg.
2) Zie over den invloed van Rousseau op Goethe, o.a. E. Schmidt, Richardson,.
Rousseau and Goethe, Jena, 1875, p. 114 vlg.
3) Zie o.a. Reynaud, Histoire generale de 1'influence francaise en Allemagne,
Paris, 1915, p. 356 vlg. Wat verderop vereenigt Reynaud (p. 364) tot een aardige
collectie eenige „lichtzinnige" mingevallen bij de dragers der Sturm-und-Drangbeweging. Ze zijn natuurlijk volop van elders bekend, maar zelden vindt men ze zoo
gezellig bij elkaar. In hun verhouding tot de vrouw kwam er natuurlijk heel wat los
bij deze heeren; men zie o.a. 0. F. Waltzel, Deutsche Romantik, Leipzig, 1912, p..
56 vlg.
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Norden, was in alles de tegenpool van Lessing. Lessing trachtte in zijn
Hamburgische Dramaturgie door betoog te bewijzen, dat Shakespeare
past in de regels van Aristoteles, als men de leer van Aristoteles maar
goed verstaat; Haman, de profeet van den Sturm and Drang, had in
1759, voor de Hamburgische Dramaturgie, reeds verkondigd, dat alle
groote kunst zijn wet en regel in zich zelf heeft, dat , ,wer den schönen
Kunsten Willkur and Phantasie entziehen wolle, ihrer Ehre and ihrem
Leben als een Meuchelmörder nachstelle and keine andere Sprache
der Leidenschaften als die Sprache der Heuchler verstehe." Deze
Haman is eigenlijk een vage, zwoele, troebele persoonlijkheid, een
fantastische droomer, drijvend op gevoel; iets van beteekenis heeft hij
niet voortgebracht. Hij was veelweter en essayist; wat hij schreef was
onklaar en verward; hij zelf wist eenige jaren na de voltooiing niet meer
wat hij in sommige van zijn werken had bedoeld. Zijn meest bekende
werk verscheen in 1759 te Amsterdam: Sokratische Denkwürdigkeiten
fur die lange Weile des Publicums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Weile. Mit einer doppelten Zuschrift an Niemand
and an Zween. 1) Tochflitsten er ideeën uit zijn werk op, die zeer bevruchtend op de jeugd gewerkt hebben: , , Wagt Euch nicht in die Metaphysik
der schönen Künste, ohne in den Orgien der Leidenschaften and in
den eleusinischen Geheimnissen der Sinne vollendet zu sein. Die
Natur wirkt durch Sinne and Leidenschaften. Wer ihre Werkzeuge
verstümmelt, wie mag Der empfinden. Eure mordlugnerische Philosophie hat die Natur aus dem Wege geräumt. Wenn die Leidenschaften Glieder der Unehre sind, horen sie deswegen auf Waffen
der Mannheit zu sein. Leidenschaft allein giebt den Abstractionen
and Hypothesen Hande, Füsze, Flugel ; Bildern and Zeichen Geist,
Leben and Zunge. Wo sind schnellere Schlüsse? Wo wird der rollende
Donner der Beredtsamkeit erzeugt, and sein Geselle, der einsilbige
Blitz?"
Ja, „Kunst is Passie ", ook Van Deyssel zei het. Men voelt wel, dat dergelijke uitspraken er vlot moeten zijn ingegaan bij de jongeren van toen.
1) Zie een uitvoerig excerpt hieruit in de schets van den St. u. Dr. van A. Sauer
voor de drie deelen Stürmer and Dranger in de serie Deutsche National Litteratur,
I, p. 9 vlg.
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Herder vooral is de man, die den Helden van den Sturm and Drang
het evangelie van Rousseau gepredikt heeft. Doch Herder had meer
wetenschappelijken zin dan Rousseau. Rousseau droomt en fantaseert;
Herder bouwt voor de toekomst. Zijn diep gevoel gaat gepaard met een
mysterieuzen dadendrang; in later jaren wordt hij krachtiger in zijn
betoog en vaster van omtrek; doch steeds blijft bij hem het gevoel de
logische redeneerkracht overheerschen. Hij wil werk voortbrengen, dat
eeuwig duren zal, de menschheid zal aangrijpen en hervormen. Trotsch
roept hij uit: „Warum könnte ich eine solche Stiftung nicht ausführen!
War es den Lykurgen and Solonen möglich, eine Republik zu schaffen,
warum nicht mir, eine Republik fur die Jugend? Ihr Zwinglis, Calvins,
Oekolampadius, wer begeisterte Euch and wer soil mich begeistern? O Zweck, groszer Zweck, nimm alle meine Kräfte and Begierden!
Ich gehe durch die Welt; was hab ich in ihr, wenn ich mich nicht
unsterblich mache?" Ik noemde daareven niet zonder bedoeling den
naam van Van Deyssel. Is onze „groote" Beweging van 80 eigenlijk
niet een klein Sturm-und-Drangetje in Holland? Een onbewuste, toch
nog altijd wel min of meer benepen navolging?
Herder ziet niet op tegen het moeizaam verzamelen van materiaal,
maar hoofdzaak blijft toch bij hem het geniaal begrip van het karakter
der dingen, met hartstochtelijkheid de volksziel doorgronden. Achter
groote, levende kunst zag hij altijd het volk; als hij Homeros las, stond
hij in zijn verbeelding onder het volk op een Grieksch marktplein; in
de kunst sprak hem altijd het hart tot het hart.
Herder beteekent voor Duitschland niet enkel Rousseau; hij beteekent
ook bovenal Shakespeare. , ,Der Genius der Sprache ist auch der Genius
der Literatur einer Nation." Ieder volk heeft zijn natuurlijk persoonlijk
karakter. Vandaar uit moet het verstaan en begrepen worden in zijn
levensuitingen, in zijn kunst. In Griekenland ontstond uit den Griekschen
volksgeest de antieke tragedie en comedie. In het Noorden kan ze zoo
niet zijn, als ze echt is, als ze gedragen wordt door het natuurlijke
genie. Het drama van Sophokles en van Shakespeare zijn tot op zekere
hoogte twee dingen, die den naam slechts gemeen hebben. Merk op,
hoe hij hier lijnrecht tegenover Lessing komt te staan.
Al deze dingen heeft hij uitvoerig uiteengezet in zijn beroemd
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opstel over Shakespeare van 1773, reeds in 1771 opgesteld. Door navolging van de Grieken is niets tot stand te brengen. Shakespeare vond in
zijn tijd en in zijn land niets van de elementen, waaruit de Grieksche
tragedie is ontstaan. „Shakespear fand vor and um sich nichts weniger
als Simplicitat von Vaterlandssitten, Thaten, Neigungen and Geschichtstraditionen, die das griechische Drama bildete, and da also nach dem

ersten metaphysischen Weisheitssatze aus Nichts Nichts wird, so ware,
Philosophen uberlassen, nicht blosz kein griechisches, sondern, wenn's
auszerdem Nichts giebt, auch gar kein Drama in der Welt mehr geworden, and hätte werden können. Da aber Genie bekanntermaszen mehr
ist, als Philosophie, and Schöpfer ein ander Ding, als Zergliederer :
so war's ein Sterblicher mit Götterkraft begabt, eben aus dem entgegengesetztesten Stoff, and in der verschiedensten Bearbeitung dieselbe
Wirkung hervor zu rufen, Furcht and Mitleid! and beide in einem
Grade, wie jener erste Stoff and Bearbeitung es kaum vormals hervorzubringen vermocht! Glucklicher Göttersohn über sein Unternehmen!
Eben das Neue, Erste, ganz Verschiedne zeigt die Urkraft seines
Berufs." 1
Als Herder over Shakespeare geschreven heeft, is het voorgoed uit
met alle vergoelijkende praatjes, die we heel de eeuw door hooren, dat
Shakespeare wel een geniale kerel was, maar toch eigenlijk een barbaar,
die door zijn staan buiten alle geheiligde voorschriften der Ouden niet
meetelt in het echte drama. , ,Die kühnsten Feinde Shakespears haben
ihn unter wie vielfachen Gestalten! beschuldigt and verspottet,
dasz er, wenn auch ein groszer Dichter, doch kein guter Schauspieldichter
and wenn auch dies, doch wahrlich kein so klassischer Trauerspieldichter
sei, als Sophokles, Euripides, Corneille and Voltaire, die alles Höchste
and Ganze dieser Kunst erschopft. Und die kühnsten Freunde
Shakespears haben sich meistens nur begnüget, ihn hieruber zu ent schuldigen, zu retten; seine Schönheiten nur immer mit Anstosz gegen
die Regeln zu wagen, zu kompensieren; ihm als Angeklagten das
absolvo zu erreden, and deun sein Groszes desto mehr zu vergöttern,
je mehr sie über Fehler die Achsel ziehen muszten. So stehet die Sache
)

1) Herders Werke in de Deutsche National-Litteratur, Deel III, zweite Abteilung, p. 238.
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noch bei den neuesten Herausgebern and Kommentatoren über ihn
ich hoffe, diese Blätter sollen den Gesichtspunkt verándern, dasz
sein Bild in ein volleres Licht kommt." 1
Men heeft nu een paar eeuwen er naar gestreefd de hoogte van het
Grieksche drama weer te bereiken. ,,Bei alle dem fist's aber doch ein
druckendes and widersstrebliches Gefühl , ,das ist keine griechische
)

Tragödie !, von Zweck, Wirkung, Art, Wesen kein griechisches Drama!"
and der parteiïschte Verehrer der Franzosen kann, wenn er Griechen
gefühlt hat, das nicht leugnen. Ich will's gar nicht einmal untersuchen,
„ob sie auch ihren Aristoteles den Regeln nach so beobachten, wie
sie's vorgeben, wo Lessing gepen die lautesten Anmaszungen neulich
schreckliche Zweifel erregt hat". Das alles aber auch zugegeben, Drama
ist nicht dasselbe, warum? weil im Innern nichts von ihm Dasselbe
mit Jenem ist, nicht Handlung, Sitten, Sprache, Zweck, nichts and
was hülfe also alles Aüszere so genau erhaltne Einerlei? Glaubt denn
wohl jemand, dasz Ein Held des groszen Corneille ein römischer oder
französischer Held sei? Spanisch-Senecasche Helden! galante Helden,

abentheurlich tapfere, groszmutige, verliebte, grausame Helden, also
dramatische Fiktionen, die auszer dem Theater Narren heiszen würden,
and wenigstens fur Frankreich schon damals halb so fremde waren, als
sie's jetzt bei den meisten Stücken ganz sind das sind sie." 2
Daar stelt hij dan den waren Shakespeare tegenover; maar ik mag niet
meer aanhalen. Wie den nieuwen geest, die over Duitschland en WestEuropa vaart, ver over de bokkensprongen van den Sturm and Drang
heen, begrijpen wil, moet dit stuk zelf in zijn geheel lezen.
En in Strasbourg heeft Herder Goethe tot Shakespeare gebracht. 3
Toen Goethe op 2 April 1770 daar aan kwam, had hij in Leipzig al iets
gemerkt van Shakespeare uit Dodd's Beauties of Shakespeare. Hij bleef
in Strasbourg tot eind Augustus 1771. In Leipzig had hij geleefd onder
den nagalm van Gottsched's werk; in Strasbourg komt de groote omkeer
in zijn ontwikkeling door de aanraking met Herder, door zijn inzicht
in de Gothiek. Als hij teruggekeerd is naar Frankfurt, schrijft hij voor
)

)

1)
2)

T. a. p. P. 229.
T. a. p. p. 234.

3) Zie o. a. A. Böhtlingk, Goethe and Shakespeare, Leipzig 1909, p. 21.
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de vrienden daarginds zijn rede over den machtigen Engelschen dichter:
,Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich auf Zeitlebens ihm
eigen, and wie ich mit dem ersten Stücke fertig war, stund ich wie ein
Blindgeborner, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich fühlte aufs lebhafteste meine Existenz
um eine Unendlichkeit erweitert, alles war mir neu, unbekannt, and
das ungewohnte Licht machte mir Augenschmerzen. Nach and nach
lernt' ich sehen, und, Dank sei meinem erkenntlichen Genius, ich
fühle noch immer lebhaft, was ich gewonnen babe." „Und ich
rufe: Natur! Natur! nichts so Natur als Shakespeares Menschen."
„Laszt mir Luft, dasz ich reden kann! Er wetteiferte mit dem Prometheus,
bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in kolossaliscker
Grösze; darin liegt's, dasz wir unsre Brüder verkennen; and dann
belebte er sie alle mit dem Hauch seines Geistes, er redet aus allen,
and man erkennt ihre Verwandtschaft. Und was will sich unser Jahrhundert unterstehen, von Natur zu urteilen? Wo sollten wir sie her
kennen, die wir von Jugend auf alles geschnürt and geziert an uns fühlen,
and an andern sehen. Ich schäme mich oft fur Shakespearen, denn es
kommt manchmal vor, dasz ich beim ersten Blick denke, das hätt
ich anders gemacht! Hinterdrein erkenn ich, dasz ich ein armer Sunder
bin dasz aus Shakespearen die Natur weissagt, and dasz meine Menschen
Seifenblasen sind, von Romanengrillen aufgetrieben."
Toch is door heel zijn ontwikkeling heen Goethe in heel zijn scheppen
en persoonlijkheid een ander mensch gebleven dan Shakespeare.
Dilthey heeft dit in zijn beschouwing over Goethe zoo klaar en eenvoudig
geformuleerd: , , Fassen wir alle Zuge des dichterischen Schaffens von
Shakespeare zusammen, so erleuchten sie durch den Kontrast die
poetische Grundrichtung Goethes. Shakespeare lebte vorherrschend
in der Welterfahrung, alle Kräfte seines Geistes dem, was um ihn in
Welt and Leben geschieht, entgegenstreckend, Goethes eigenste Gabe
ist, die Zustände des eigenen Gemüts, die Welt der Ideen and Ideale
in ihm auszusprechen. Jener ist mit allen Sinnen and Kräften darauf
gerichtet, Leben aller Art, Charaktere aller Klassen in sich zu hegen,
zu genieszen, zu gestalten, dieser blickt immer wieder in sich selber,
and was die Welt ihn lehrt, machte er schlieszlich benutzen, sein
;
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Selbst zu erhöhen and zu vertiefen. Künstlerische Gebilde auszer sich
hinzustellen ist dem einen das höchste geistige Geschaft seines Lebens ;
dem anderen bleibt doch das Letzte, das eigene Leben, die eigene
Persönlichkeit zum Kunstwerk zu formen." 1
Een andere figuur, die bij de wording van den Sturm and Drang van
beteekenis is geweest, is Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (17371823). Reeds in 1766 verschenen van hem Briefe über Merkwurdigkeiten der Literatur, de zoogenaamde Schleswigsche Briefe, waarin ook
hij komt te staan tegenover de verstandelijke bewondering van Shakespeare bij Lessing; ook hij wil Shakespeare niet, gelijk Lessing, verzoenen
met Aristoteles. Doch als Shakespeare niet beheerscht wordt door de
Aristoteliaansche traditie, wat blijft er dan van hem over? , ,Der Mensch!
die Welt! Alles!" Het genie van Shakespeare ziet hij geheel los van
Aristoteles: ,,Er hat alles, den bilderreichen Geist der Natur in
Ruhe and der Natur in Bewegung, den lyrischen Geist der Oper,
den Geist der komischen Situation, sogar den Geist der Groteske."
)

Als Herder richt hij zich tegen het verstandelijke; ook hij zoekt het

in oorspronkelijkheid, in genie. Wat genie is kan hij niet zeggen; hij
kent er alleen de werking van: „Der bestándige Ton der Inspiration,
die Lebhaftigkeit der Bilder, Handlungen and Fictionen, die sich uns
darstellen als waren wir Zuschauer and die wir mit bewunderndem
Enthusiasmus dem gegenwärtigen Gotte zuschreiben, diese Hitze,
diese Starke, diese anhaltende Kraft, dieser uberwältigende Strom der
Begeisterung, der uns wider unseren Willen zwingt, an Allem gleichen
Antheil zu nehmen, das ist die Wirkung des Genies!" Men voelt wel
aan die paar regels, daar zit niet de élan in van Herder. Uitvoerig schreef
hij over Shakespeare in zijn scherpe kritiek op de vertaling van Wieland;
Lessing kwam er tegen op. 2 ) Na al wat we nu over Shakespeare bij
Herder en Goethe gehoord hebben, behoef ik er niet nader op in te gaan.
Vooral is Gerstenburg van belang door zijn tragedie Ugelino (1767), 3
waarvoor hij de stof nam uit Dante, de episode van Ugelino della
Gherardesca's hongerdood met zijn zonen (Inferno, 33). Hij probeert
)

1) W. Dilthey, Das Elebnisz and die Dichtung, 2de druk, Leipzig, 1907, p. 198.
2) Zie E. Schmidt, Lessing, I, p. 613. Hettner III, 3, 1. p. 99.
3) Er bestaat een Reclam- editie van.
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in Shakespeare's manier te werken, tracht in levendige aanschouwelijkheid
het toenemen van den honger, de ontzetting en vertwijfeling te teekenen.
Men heeft dit stuk de Laocoongroep in de tragedie genoemd. Wat
Dante kon doen in zijn verhalenden vorm, werd pijnlijk in de felle
aanschouwelijkheid van het drama. Maar het stuk bleef een historisch
moment in de wording van den Sturm and Drang; hier vinden we voor
het eerst dat hartstochtelijk niet - gebonden-zijn aan traditie, dat pralend
zelfgevoel 't welk de beweging kenmerkt.
Eer we nu tot het drama van deze periode in het bijzonder bij de
Stürmer and Dranger overgaan, moet ik nog even herinneren aan een
paar van de voornaamste buitenlandsche invloeden, die naast Rousseau
op de beweging gewerkt hebben. Hoewel Young in het genie niet bepaald
een persoonlijke gave zag, zooals in den geniecultus van den tijd paste,
vinden we zijn Conjectures on Original Composition toch telkens met
geestdrift genoemd bij de Stürmer and Dranger. Daarvoor zijn verscheidene motieven: Zijn aansluiten bij de Natuur, zijn Shapespeare- begrip,
zijn strijd tegen de klassieke regels en bovenal de hartstochtelijke
aangrijpende stijl van dit kleine tractaat. Reeds in 1760 verscheen
een Duitsche vertaling. 1
Hierbij sluiten zich aan Ossian (1760) en Percy's Reliques of ancient
poetry (1765). Daar lag een rijk terrein voor hen, die den mensch zochten,
welke nog niet door de beschaving bedorven was, den ruwen, geweldigen
natuurmensch of den middeleeuwschen „naieveling," die nog niet
bedwelmd waren geraakt in de misère van kunsten en wetenschappen,
die nu eenmaal de Natuur verdreven. Voor Herder vooral waren deze
oude liederen een kostbaar en leerzaam bezit. Heel de lyriek van dezen
tijd in Duitschland zit vol van Ossian en Percy. Klopstock het eerst
eigent zich Ossian toe en Ossian's geluid klonk in zijn overigens voor
de wereldlitteratuur waardelooze dramatische gedichten, die hij Bardiete
noemde, naar de oude Barden. Ook in Gerstenberg's Ugolina en latere
drama's hoort men Ossian. 2
)

)

1) Zie: Brandl in Jahrbuch der deutschen Shakespeare-gesellschaft, XXXIX.
C. L. Kind, E. Young in Germany, New-York 1906. Zie ook mijn Roman, p. 125,
2) P. van Tieghem, Ossian et 1'Ossianisme dans la litt. eur. au XVIIIme siècle.
Groningen 1920, p. 33 en 36.
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Vooral ook Séba stien Mercier vond grooten bijval; hij heeft zeer
stellig meegewerkt aan de Duitsche litteraire emancipatie. Men behoeft
zijn Nouvel Essai sur l'art dramatique slechts te doorbladeren om slag
op slag uitspraken te lezen, die uit het hart van de jonge enthousiasten
gegrepen waren. De dichter, „législateur en montrant la mesure et
1' étendu de nos obligations mutuelles," past die niet geheel in de opvattingen van hen, die door individueele krachten de hoogste zaligheid op
ieder gebied aan het menschdom hoopten te brengen. In Schiller's rede
Die Schaubuhne als eine moralische Anstalt (1884) vindt men tal van
Anklange met Mercier. De Nouvel Essai (1773) werd in '76 door
Wagner op aandrang van Goethe vertaald en Lenz gebruikte ze voor
zijn Anmerkungen über das Theater. 1
Die Sturm and Drang-beweging openbaart zich wel heel fel en krachtig
in Duitschland, omdat daar de druk op allen stoffelijker en geestelijken
bloei het sterkst was, maar men moet niet vergeten, dat zij eigenlijk
een West-Europeesche is; Sebastian Mercier vertegenwoordigt den
Franschen Sturm and Drang, voor de Duitsche er nog is. En zoo is
het door heel Europa. Er is in deze preromantische dagen in Duitschland
niets gebeurd, of, om het te verklaren en begrijpen moet men terug
naar Frankrijk en Engeland. 2
Wie Fielding kent in zijn schitterende romans, zal onmiddellijk
voelen, dat ook hij den Sturm-und- Drangers na aan het hart moet
gelegen hebben. Zijn romans werden na hun verschijning dadelijk vertaald en men beweerde in 1784, dat hij meer in Duitschland gelezen werd
dan in Engeland; men noemt hem naast Cervantes en Shakespeare.
De afkeer van alle conventie, het ongebonden genieten van het leven,
het meer luisteren naar de inspraken van het hart, dan naar de stem van
het verstand; het onbezorgd volgen van alle natuurlijke menschelijke
neigingen, dat zijn alle elementen, die dit werk aan de beweging bonden.
In vele drama's vinden we de sporen ervan terug; de zigeunerscène
)

)

1) Zie Revue Litt. Comp. III, p. 172, waar naar verdere litteratuur over dit onderwerp wordt verwezen. Zie ook Léon Mis, Sebastian Mercier, Schiller, Otto Ludwig,
in Euphorion 1918, p. 190 vlg.
2) Zie daarover o.a. Paul van Tieghem, Le Préromantisme, Paris 1924, p. 47 vlg.
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in Götz, de twee karakters Moor in de Räuber gaan terug op Tom Jones,
Om maar even iets te noemen. 1
)

In Goethe met zijn Götz von Berlichingen (1773) hebben de Sturmer
and Dranger hun hoofd en hun leider erkend. Götz is geboren uit
Shakespeare en de Straatsburger Kathedraal, de Gothiek, die, hoezeer
ze ook zeer stellig van Franschen oorsprong is, voor Goethe een symbool
was van de Duitsche oudheid, waarin hij te Strasbourg werd ingeleid
ook door Herder. Hier kwam hij uit den bleeken nabloei van het Classicisme tot de vurige liefde voor de nationale historie, het oer-krachtige
in de oude ridderwereld met haar vrij en ongebonden leven in daden
van moed en kracht. De mensch, die in alle gevaren zich zelf weet te
helpen, niet bukt voor wet of gezag, komt te staan tegenover het slappe
heden, het slaafsch onderworpene. De voornaamste bron voor de
teekening van zulk een held vond hij in de levensbeschrijving van Götz
zelf, die in 1731 verschenen was. Götz zelf, die leefde van 1480 tot 1562,
schreef die in zijn hoogen ouderdom, tijdens zijn tweeden, rijk met
kinderen gezegenden echt; hij schreef de feiten van zijn leven uit zijn
jeugd en de jaren van zijn kracht op, zonder eenig streven naar een
kunstvorm. Sedert 1509 leefde hij in vijandschap met het bisdom Bamberg, sedert 1512 met Nurnberg; te Heilbron lag hij gevangen; in 1525
dwongen hem de oproerige boeren zich aan hun hoofd te stellen. Na
lange gevangenschap heeft hij daarna nog aan twee keizerlijke veldtochten deel genomen. Uit deze bonte rij van avonturen heeft Goethe
een goed geheel kunnen maken.
Einde November 1771, terug in Frankfurt, onderwierp hij in zes
weken de Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen
Hand. Herder had naast bewondering strenge kritiek; hij verweet hem,
dat hij zich te zeer door Shakespeare had laten meesleuren in blinde
verheerlijking. Eerst in den zomer van 1773 heeft Goethe deze Ur-Götz,
die na zijn dood in 1882 is uitgegeven, geheel omgewerkt; hij heeft
den bouw en de taal versoberd, veel wilde ranken weggesneden, als

,

1) Men zie verder het zeer gedocumenteerde Ch. H. Clarke, Fielding and der
deutsche Sturm and Drang. Freiburg i. B. 1897. Ook van Sterne ging invloed uit. H.
W. Thayer, Sterne in Germany, New York 1905.
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de woeste scenes van de oproerige boeren, de vernietiging van Adelheid
op het tooneel.
De Götz van 1773 was de volledige breuk met alles wat ook maar in
de verte nog leek op het regelmatige drama. Het drama is echter voor
Goethe nooit geweest als voor Lessing en later voor Schiller in zijn
rijpheid, een aparte kunst met zekere eischen en normen om een wereld
buiten zich zelf uit te beelden; voor hem was het voor alles een middel
om uit te drukken wat er in zijn ziel omging. Al lijkt de uiterlijke bouw
van Götz veel op werk van Shakespeare, zijn werk is nooit geweest wat
hij in Shakespeare in 1771 zag, een „schone Raritátenkasten, in dem die
Geschichte der Welt vor unsern Augen an dem unsichtbaren Faden
der Zeit vorbeiwallt." Ziehier wat hij van dezen Götz gemaakt heeft, in
enkele trekken in herinnering geroepen: Götz tracht met eenige gelijkgezinde vrienden, Selbitz en Sickingen, de oude vrijheid van de zelf
ridderschap te handhaven. De vriend zijner jeugd, Adelbert-standige
von Weislingen, daarentegen is in dienst getreden van den bisschop
van Bamberg en strijdt voor het recht der vorsten en de nieuwe zich

ontwikkelende staatkundige orde. Götz neemt dezen gevangen, doch
behandelt hem met de meest joviale vriendschap. Door de gastvrije
ontvangst getroffen, geroerd door de herinneringen uit vroeger dagen,
sluit Weislingen zich weer bij Götz aan en bezegelt den band met de
verloving met Maria, de zuster van Götz. Hij valt echter in de handen
van de schoone, verleidelijke, eergierige Adelheid von Waldorff aan
's bisschops hof, als hij door Liebetraut daarheen gelokt is. Zij weet
hem geheel in haar macht te krijgen, en om zijn gewetenswroeging te
verstikken, gaat hij in Götz een vijand van het Rijk zien en bewerkt,
dat hij in den ban wordt gedaan. Door verraad valt Götz in de handen
van de rijkstroepen en moet te Heilborn onder smadelijke voorwaarden
zweren geen oorlog meer te zullen voeren. Zijn zwager Sickingen, die
na het verraad van Weislingen Maria getrouwd heeft, redt hem. De
belofte om het rechtsgebied van zijn kasteel niet te verlaten, moet Götz
breken, daar de oproerige boeren hem dwingen hun aanvoerder te
worden. Bij de nederlaag der boeren wordt hij gevangen genomen en
Weislingen veroordeelt zijn ouden vriend ter dood. De verleidelijke
Adelheid, die met zijn dienaar Franz boeleert, laat Weislingen door
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dezen vergiftigen en valt daardoor de wraak van een veemgericht in
handen. Van den stervenden Weislingen verkrijgt Maria de begenadiging van haar broer, maar te laat; de kracht van Götz is gebroken en hij
sterft in de gevangenis.
De vorm met zijn talrijke wisseling van tooneelen is Shakespeariaansch 1 ) doch de inhoud staat buiten Shakespeare's koningsdrama's,
die tot model hebben gediend. Götz is niet veel meer dan de dramatiseering van de levensgeschiedenis van een voor zijn tijd gewonen, maar
geïdealiseerden roofridder; alleen Adelheid, het demonische wijf, is
in den grooten Shakespeare -stijl gehouden. Götz werd een type geheel
gevoeld in den geest van den genietijd, een krachtige, dappere, geniale
kerel, waarin Goethe weer zich zelf heeft gelegd door hem om te scheppen
tot een idealen strijder voor Natuur en Vrijheid; hij werd de uiting van
Goethe's eigen levensgevoel in die dagen. In Götz en trouwens
in Faust ook is van Goethe zelf het titanische, het patriottische en
het schuldbewuste. Dit laatste openbaart zich in het zwakke, weifelende,
verraderlijke van Weislingen, die ontrouw wordt aan Maria-Frederike.
Hoe zich dit persoonlijke ook naar voren dringt, Götz was van geweldige
beteekenis voor zijn tijd. Welk een rijkdom van nieuw, frisch, natuurlijk
leven openbaart zich hier in al die levende menschen van allen stand,
boeren, soldaten, ridders, abten, bisschoppen, vrouwen van zoo verschillend temperament en karakter; welk een krachtige Shakespeariaansche
tegenstellingen, welk een drang tot schoonen, hoogen humor, gewekt
door luchtige speelsche verschijningen. Denk aan dien geweldigen
roofridder, babbelend met zijn kleinen Karl: „ Jaxthausen ist ein Dorf
and Schlosz an der Jaxt, gehort seit zweihundert Jahren den Herrn von
;

Berlichingen erb- and eigentümlich zu." Kennst du den Herrn von
Berlichingen? (Karl sieht ihm starr an. Gotz vor sich:) Er kennt wohl
vor lanter Gelehrsamkeit seinen Vater nicht." Hebben we aan die paar
regels eigenlijk niet genoeg voor heel onze paedagogische wetenschap?
Als Götz sterft zijn zijn laatste woorden tot zijn vrouw en Maria:
„Schlieszt eure Herzen sorgfaltiger als eure Tore! Es kommen die Zeiten
des Betrugs, es ist ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden
1) Zie H. Bohtlingk, Goethe and Shakespeare Lzg. 1909. p. 40.

478

G OTZ VON BERLICHINGEN.

regieren mit List, and der Edle wird in ihre Netze fallen. Himmlische
Luft Freiheit! Freiheit !" en Lerse heeft het laatste woord: , , Wehe
der Nachkommenschaft, die dich verkennt!" Men heeft dit slot, den
dood van Götz, een bezwaar gevonden tegen het stuk, pijnlijk, niet
verheffend. 1 ) Doch in Götz moest de vrijheid sterven immers, om later
een symbool te worden voor de herleving in de late jaren der 18de eeuw.
Want heel het stuk is een kreet tot vertrapping van de heerschende
onnatuur in leven en kunst, een drang naar kracht en oorspronkelijkheid,
naar eenvoud en innerlijke sterkte. Vrijheid en natuur waren dood als
Götz zelf; maar uit zijn leven moest de herleving van Duitschland
groeien.
Er zijn machtige schoonheden in dit stuk, waarvan ik er hier slechts
enkele even in herinnering brengen kan. Neem dat tafelgesprek van de
hooge heeren in het bisschoppelijk paleis te Bamberg. Welk een fijne
humor in al dat rustig gebabbel; hoe laten ze telkens door hun uiterlijke
waardigheid heen kijken op hun vormelijke, zelfvoldane naaktheid:

Bischof: Wie sagtet Ihr, dasz der Keiser hiesz, der euer Corpus Juris

geschrieben hat?
Olearius: Justinianus.
Bischof: Ein trefflicher Herr! er soll leben!
Olearius: Sein Andenken! (Sie trinken. )
Es mach ein schön Buch sein.
Abt:
Olearius: Man möcht's wohl ein Buch aller Bucher nennen; eine Sammlung aller Gesetze; bei jedem Fall der Urteilsspruch bereit;
and was ja noch abgangig oder dunkel ware, ersetzen die
Glossen, womit die gelehrtesten Manner das vortrefflichste
Werk gesmuckt haben.
Abt.:
Eine Sammlung aller Gesetze! Potz! Da mussen wohl auch
die zehn Gebote drin sein.
Olearius: Implicite wohl, nicht explicite.
Abt:
Das mein' ich auch, an and vor sich, ohne weitere Explication.
Uit die paar regels hoort men den toon. Later in het gesprek de
bisschop over Götz:
1) Hettner, III, 3, 1. p. 134.
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Bischof: Besonders ist der letztere seit vielen Jahren mein unversohn-

licher Feind and molesteert mich unsaglich; aber es soli nicht
lang mehr währen, hoff' ich. Der Kaiser hilt jetzt seinen Hof
zu Augsburg. Wir Naben unsere Maszregeln genommen, es
kann uns nicht fehlen. Herr Doctor, kennt Ihr Adelberten
von Weislingen?
Olearius: Nein, Ihre Eminenz.
Bischof: Wenn Ihr die Ankunft dieses Manns erwartet, werdet Ihr
Euch freuen, den edelsten, verstandigsten and angenehmsten
Ritter in einer Person zu sehen.
En dan plotseling als weerslag op al dit duffe gebazel het bericht,
dat die nobele ridder Weislingen door dien zelfden Götz gevangen
genomen is.
En hoor dan hier tegenover den edelen, vrijen geest van Götz in.
zijn gesprek met zijn gevangen vriend Weislingen.
G. (mit einer Flasche Wein and Becher): Bis das Essen Eertig wird,.

wollen wir eins trinken. Kommt, setzt Euch, tut, als wenn.
Ihr zu Hause wart! Denkt, Ihr seid wieder einmal beim Götz.
Haben doch lange nicht beisammen gesessen, lang keine Flasche
mit einander ausgestochen. (Bringt's ihm.) Ein fröhlich Herz!
W.: Die Zeiten sind vorbei.
G.: Behüte Gott! Zwar vergnügtere Tage werden wir wohl nicht wieder
finden, als an des Markgrafen Hof, da wir noch beisammen schliefen
and mit einander herumzogen. Ich erinnere mich mit Freuden
meiner Jugend. Wiszt Ihr noch, wie ich mit dem Polacken Handel
kriegte, dem ich sein gepicht and gekräuselt Haar von ungefahr
mit dem Armel verwischte?
W.: Es war bei Tische, and er stach nach Euch mit dem Messer.
G.: Den schlug ich Wacker aus dazumal, and darüber wurdet Ihr mit.
seinem Kameraden zu Unfried. Wir hielten immer redlich zusammen als gute brave Jungen, dafür erkennte uns auch jedermann.
(Schenk een and bringt's.) Castor and Pollux. Mir tat's immer im
Herzen wohl, wenn uns der Markgraf so nannte.
W.: Der Bischof von Würzburg hatte es aufgebracht.
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G.: Das war ein gelehrter Herr and dabei so leutselig. Ich erinnere
mich seiner, solange ich lebe, wie er uns liebkoste, unsere Eintracht lobte and den Menschen glucklich pries, der ein Zwillingsbruder seines Freundes ware.
W.: Nichts mehr davon!
G.: Warum nicht? Nach der Arbeit wüszt' ich nichts Angenehmers,
als mich des Vergangenen zu erinnern. Freilich, wenn ich wieder
so bedenke, wie wir Liebs and Leids zusammen trugen, einander
alles waren, and wie ich damals wáhnte, so sollt's unser ganzes
Leben sein! War das nicht all mein Trost, wie mir diese Hand
weggeschossen ward vor Landshut and du mein pflegtest and
mehr als Bruder fur mich sorgtest? Ich hoffte, Adelbert wird
künftig meine rechte Hand sein. Und nun W.: Oh!
G.: Wenn du mir damals gefolgt hättest, da ich dir anlag, mit nach
Brabant zu ziehen, es ware alles gut geblieben. Da hielt dich das
unglückliche Hofleben and das Schlenzen and Scherwenzen mit
den Weibern. Ich sagt'es dir immer, wenn du dich mit den eitlen
garstigen Vetteln abgabst and ihnen erzähltest von miszvergnügten
Ehen, verführten Mädchen, der rauhen Haut einer Dritten, oder
was sie sonst Berne horen, du wirst ein Spitzbub, sagt'ich, Adelbert.
W.: Wozu soil das alles?
G.: Wollte Gott, ich könnt's vergessen, oder es war' anders! Bist du
nicht eben so frei, so edel geboren als einer in Teutschland, unabhangig, nur dem Kaiser unterthan, and du schmiegst dich unter
Vasallen? Was hast du von dem Bischof? Weil er dein Nachbar ist?
dich necken könnte? Hast du nicht Arme and Freunde, ihn wieder
zu necken? Verkennst den Wert eines (reien Rittersmanns, der nur
abhangt von Gott, seinen Kaiser and sick selbst! Verkriechst dich
zum ersten Hofschranzen eines eigensinnigen, neidischen Pfaffen!
Daar is het geluid van den Sturm and Drang.
Liebetraut is de Carlos uit Clavigo, die Weislingen omgepraat heeft
en van zijn goede plannen en zijn Maria afbrengt. Hoor het hem
Adelheid vertellen.
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Adelheid: Wie habt Ihr's gecoacht, ihn herzubringen?
Liebetraut: Ihr wiszt zu gut, wie man Schnepfen fángt ; soli ich Euch

meine Kunststückchen noch dazu lehren? Erst tat ich,
als wüszt' ich nichts, verstond nichts von seiner Aufführung
and setzt' ihn dadurch in den Nachteil, die ganze Historie
zu erzählen. Die sah ich nun gleich von einer ganz andern
Seite an als er, konnte nicht finden nicht einsehen
and so weiter. Dann redete ich von Bamberg allerlei durcheinander, Groszes and Kleines, erweckte gewisse alte Erinnerungen, and wie ich seine Einbildungskraft beschaftigt
hatte, knüpfte ich wirklich eine Menge Fädchen wieder an,
die ich zerrissen fand. Er wuszte nicht, wie ihm geschah,
fühlte einen neuen Zug nach Bamberg, er wollte ohne
zu wollen. Wie er nun in sein Herz ging and das zu entwickeln
suchte and viel zu sehr mit sich bescháftigt war, um auf
sich achtzugeben, warf ich ihm ein Seil um den Hals, aus drei
machtigen Stricken, Weiber-, Fürstengunst and Schmeichelei
gedreht, and so hab' ich ihn hergeschleppt.
Adelheid: Was sagtet Ihr von mir?
Liebetraut: Die lautre Wahrheit. Ihr hättet wegen Eurer Güter Ver
da er beim Kaiser so viel-drieszlchktnägof,
gelte, vierde er das leicht enden kinnen.
Adetheid: Wohl.
Liebetraut: Der Bischof wird ihn. Euch bringen.
Adelheid: Ich erwarte sie.
Mit einem Herzen, wie ich selten Besuch

erwarte
Mooi Shakespeare-motief: Götz achtervolgd, gewond opgenomen en
verzorgd met liefde en eerbied door een Zigeunerbende in het wilde
woud. De aanvoerder: „Ist mir herzlich lieb, Euch zu haben" Götz:
Kennt ihr mich? Hauptmann: Wer sollte Euch nicht kennen! Götz,
unser Leben and Blut lassen wir vor Euch." En daar direct vlak tegen
over: Adelheid's slaapkamer, waar ze vertrouwelijk Franz, den dienaar
van Weislingen, ontvangt en hem gif meegeeft voor zijn meester:
,Du solist einen Brief an ihn haben, voll Demut, dasz ich gehorche.
,
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Und dieses Fläschen giesz ihm ureter das Getränk. Franz: Gebt! Ihr
sollt frei sein! Adel heid : Frei! Wenn du nicht mehr zitternd auf deinen
Zehen zu mir schleichen wirst nicht mehr ich ángstlich zu dir sage :
brich auf, Franz, der Morgen kommt."
Wat moet zoo'n scène van het veemgericht over Adelheid het gedaan
hebben : Vermomde mannen en daaronder de oudste : , ,Richter des heimlichen Gerichts, schwurt auf Strang and Schwert, unsträflich zu sein,
zu richten im verborgenen, zu strafen im verborgenen Gott gleich!
Sind eure Herzen rein and eure Hinde, hebt die Arme empor, ruft
liber die Missetäter: Wehe, Wehe! Alle. Wehe! Wehe!"
Bij Lessing is het dramatische genot door fijne dialectiek te worden
geboeid en in spanning gehouden te worden, gevoerd te worden door
een gedachte - probleem, soms in ontroerende aanschouwelijkheid voor
Goethe trat eine neue, d.h. in Deutschland neue Art-gestld.„Mi
dramatischen Zaubers eire, der nicht mehr auf dem bewegten Gedanken,
sondern auf den erregten, von den Sinnen her erregten Gemütskräften
beruhte. Anschauung, Farbe, Fülle, sinnliche Aktion, sprachliche

Frische and Süsze, Stimmung, all das was bestenfalls nur als Mittel
gegolten hatte and deshalb eetweder verfehlt oder unterdrückt worden
war, wirkt jetzt als dramatischer Selbstzweck." 1
Zooals Minna von Barnhelm de mode van het Soldatenstock deed
ontstaan, zoo Götz die der Ritterdramen en deze kregen van den Sturm.
and Drang meestal hun hartstochtelijkheid en pathos, hun bezieling.
voor vaderlandsche traditie. 2 ) Zoo komen Klinger met Otto (1775),
waarin het Lear- motief geheel is nagevolgd, Jacob Maier, o.a. met
Der Sturm von Boxberg (1778), Langenfeld met Ludwig der vierte,
genannt der Bajer 1780, Joseph August von Tarring met Kaspar der
Thorringer (1779, gedrukt 1785) en Agnes Bernauerin (1780), Maler
Muller met Golo en Genoveva (1781, gedrukt 1811), Babo met Otto
von Wittelsbach 1782 enz., enz. Ik kan hier niet op al deze dingen, die
over het algemeen slechts een tijdelijke en plaatselijke beteekenis hebben,.
ingaan. Bij e nkele staan we een oogenblik stil.
)

1) Friedrich Gundolf, Goethe, Berlin 1918, P. 127.
2) Zie 0. Brahm, Das deutsche Ritterdrama des 18 Jh. Straszburg 1880; A. Hauffen
Inleiding tot deel 138 van de Dt. National-Litteratur (Das Drama der klassischen.
Periode) p. IV vlg. ; Arnold, Das deutsche Drama, p. 405 vlg.
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Joseph August Graf von Tarring (1753-1836), geboren te München,
stamde uit een oud, adellijk Beiersch geslacht; hij studeerde rechten en
wijsbegeerte in Ingolstadt en kwam in 1773 in Beierschen staatsdienst
te München; in 1817 werd hij Staatsminister en president van den
Staatsraad; hij bleef dit tot een jaar voor zijn dood. Hij was een trotsche
aristocraat, die zich met eenige hooghartigheid ook wel met litteratuur
inliet, waarvoor hij zeker talent bezat. Voor zijn eerste stuk, Kaspar
der Thorringer, vond hij materiaal in zijn eigen familiegeschiedenis;
daar vond hij volop stof voor zijn aristocratische gezindheid. Als men
den ouden Kaspar vraagt, wie de ridders tot rechters der menschheid
gemaakt heeft, antwoordt hij : ,,Unser Recht ist unsere Kraft; unsere
Gesetze sind unsere Ritterpflichten. Wollte Gott! jeder, der Macht hat,
brauchte sie wie wir! Tod ist die Strafe der Sünde; Gott verordnete
sie, wir geben ihn." Hij heeft een afkeer van „Schulfuchse, Pfaffen
and Hofschranzen" ; hij heeft een krachtig zelfgevoel tegen de hem
onverschillige burgerij. Hij vervloekt den vrede; strijd is hem alles.
,,Da war Ruhm zu ernten, da nannte man mich ! da war Thorringer
noch ein Feldgeschrei!" Hierop is Agnes Bernauerin gevolgd en daarbij
heeft Joseph August het gelaten. Hij was van meening, , , dasz auch eines
Shakespears Glorie einero deutschen Edelmann, einem zum hohen
Dienste des Staats gebohrenen Burger nicht ruhmlich seie."
Door zijn thema, standsverschil bij huwelijk, heeft Agnes eenige
verwantschap met den Sturm and Drang, maar de geest is anders en
ver staat Törring's werk van Goethe's vrijheidsdrang. Het stuk is naar
zijn eigen verklaring geboren uit een ongelukkige liefde, waarschijnlijk
voor een meisje beneden zijn stand. Die liefde triumfeert in de eerste
helft, maar in de tweede komen al de eischen van hooge ridderplichten
daartegenover te staan.
Albrecht, de zoon van hertog Ernst zu Bayern -München, is in het
geheim getrouwd met Agnes Bernauerin, een Augsburgsch burgermeisje; midden onder zijn eerste liefdegeluk wordt hij door zijn vader
opgeroepen naar een toernooi te Regensburg; daar aangekomen, wordt
hij om zijn betrekkingen tot Agnes smadelijk geweerd uit den ridder
kring. Hij dreigt met wraak, maar de gezanten van zijn vader-lijken
weten hem te kalmeeren en hij wordt uitgezonden voor staatszaken.
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Tijdens zijn afwezigheid wordt Agnes gevangen genomen en voor het
gerecht gebracht. Vooraf wil men haar overhalen tot afstand van haar
huwelijksrechten : „Liebe! darnach heiraten nur Eure Burger and
das Volk, das unter einander so wenig zu gewinnen als zu verlieren hat.
Ein Priester, das ist noch die Kirche nicht; and ein paar mitverschworne
Ritter, sollen die mehr als der Herzog, mehr als die bayerischen Stonde,
des Reichs Adel? and miszbrauchte Ceremonien mehr als Ritter, Landesund Reichsgesetze gelten? Bedenke doch!" Zij moet bedenken, „dasz
es um Ruhe des Staats, um Aufrechthaltung der Gesetze, um Albrechtens

Herzogshut, um Ernstens Ehre, um Bayerns Thronfolge zu thun ist."
Maar Agnes houdt zich waardig aan haar eenmaal gezworen huwelijkstrouw; als vrije , , Reichsstädterin" eischt ze voor het gerecht van haar
geboortestad Augsburg te verschijnen en ze weigert standvastig van
Albrecht afstand te doen. Zij wordt veroordeeld tot verdrinking en op
het tooneel wordt dit vonnis voltrokken; in een volgende scène ziet
Albrecht het lijk van Agnes in den Donau drijven. Hij komt te laat om
haar te redden. Weer zweert hij wraak aan de rechters, maar zijn vader
weet hem tot vergeven te stemmen en antwoordt op de vraag: Was
ware dann mein Trost?" enkel: ,,Bayern".
Von Tarring liet in dit stuk weer een zijner eigen voorvaderen, een
Thorringer, optreden om Albrecht de les te lezen: , , Gewohnheiten
and Gebräuche, Volksklassen and Stammordnungen, die das Reich
erkennt; die es von den Teutonen erbte; denen ihr, Agilolfinger! eure
Rechte über uns Bayern zu danken habt; die zur Rittersitte geworden;
die sollen euch verehrliche, unverbrüchliche Gesetze and nicht Vorurteile sein. Ich darf Euch nicht erst sagen, wie notwendig die Burgerklassen, wie unentbehrlich der Adel einero freien Staate wie Teutschland; wie wesentlich die Reinigkeit des Bluts and der Stammfolge bei
Fürsten and Rittergeschlechtern sei? Nun, Ihr seid ein Teutscher,
ein Wittelsbacher, ein. Ritter, geboren zum Throne; and Ihr wolltet
des Reiches Gesetze, das Gesetz, wodurch Ihr Ritter and Herzog
seid, brechen? Ihr seid geboren, Unterthan der Gesetze, sie zu befolgen
and zu handhaben, nicht zu beurteilen; Ihr seid geboren ein Teutscher
Furst, eine Stütze des Reiches zu sein, nicht seine Grundfesten zu
erschüttern; Ihr seid geboren eire bayerischer Herzog, Richter einer
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Nation zu sein, nicht nach umgestoszenen Gesetzen ihr Despote zu
werden oder des Aufruhrs Beispiel zu geben; so solltet Ihr denken."
Door dien voorvader sprak wel Joseph August zelf. 1
Een geheel ander type was Friedrich Muller (1749-1825), in de
wandeling genaamd Maler Muller. Hij was de zoon van een bakker herbergier in Creutznach; hij moest zijn gymnasiale opleiding er aan
geven, toen zijn vader stierf, en mee in de zaak helpen. Hij ging zich
op het schilderen toeleggen in Mannheim sedert 1774 en had ook
litteraire neigingen. Hij is nimmer tot rijpheid gekomen en kwam ook
nimmer boven den Sturm and Drang uit, hij heeft nimmer iets gaafs
en volkomens bereikt. Tusschen 1774—'78 kwam hij te Mannheim in
aanraking met invloedrijke lui in de daar sedert 1763 bestaande Deutsche
Gesellschaft. In dien tijd is zijn meeste litteraire werk ontstaan of
ontkiemd. Daarna trekt hij naar Rome om zich uitsluitend op het
schilderen toe te leggen, maar ook dat vlotte niet en ten slotte werd
hij er gids voor vreemdelingen en antiquair. Hij is er naast Angelika
Kaufmann begraven. Hij heeft aan een Faust gewerkt en voltooide
in 1781 zijn Golo and Genoveva, dat eerst twintig jaar later gedrukt
werd. 2 ) Het wortelt in de oude volkspoëzie. Hier heeft hij werkelijk
in schoone romantiek een merkwaardige hoogte bereikt. Het romantisch
element komt bij hem reeds sterk naar voren. We zijn in 1781 bij een
min of meer mislukt Duitsch talent in Rome, maar zijn werk nadert
reeds het romantische drama van Hugo b.v.
Het stuk is te gecompliceerd, te rijk aan kleine romantische schoon
om er hier een kort en klaar overzicht van te kunnen geven.-hedn
Siegfried, de Palzgraaf, is ten oorlog getrokken en heeft Golo, ridder
von Drachenfels, bij zijn vrouw Genoveva achtergelaten om het kasteel
te beheeren. In Golo ontbrandt een misdadige liefde voor Genoveva.
Aanvankelijk heeft hij een dichterlijke Werther- natuur, dweepend en
peinzend, gereed om naar Werthers voorbeeld een einde te maken aan
zijn leven, daar de last van zijn hopelooze liefde hem te zwaar drukt.
)

1) Agnes Bernauerin is uitgegeven in de Serie Deutsche National-Litteratur,
Band 138. In dit zelfde deel vindt men het hiervoor genoemde Otto von Wittelsbach
van Babo.
2) Uitgegeven in Deutsche National-Litteratur Band 81 (Stürmer and Dranger
door A. Sauer, III).
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Doch zijn wilde hartstocht domineert, sleurt hem mee; onder invloed
van zijn moeder Mathilde ontwikkelt zich uit hem een woeste tyran,
een misdadiger, door vertwijfeling steeds tot nieuwe wandaden gedreven.
Bij dit alles is zijn moeder zijn bondgenoot en kwade geest; zij, het
„Machtweib", de betooverend- wellustige, die boeleert met allen, die
onder haar bereik komen, die allen in haar ban houdt door haar helsche
behaagzucht, haar naakte borsten en mooi haar, Adelheid uit den Götz,
maar omgeschapen tot een wreede, satanische, niets ontziende Messa
lina. Tegenover die beide staat Genoveva, argeloos en liefelijk, in het
bewustzijn van haar reinheid en onveranderlijke trouw, ongebroken in
de ontzettende ellende, die over haar gebracht wordt. En Siegfried staat
haar in haar leed ter zijde in edele ridderlijkheid.
Zie hier iets van de beide typen Golo en Mathilde, als de eerste nog
in zijn Werthersentimenten verkeert. Hij leest zijn moeder Wertheriaansche fragmenten voor: ,,Das Beste in der menschlichen Natur ist
es, dasz wir es abschütteln kinnen, wenn uns etwa die Last zu schwer
drückt, das kürzere Ziel ergreifen, wenn uns das weitere zu lang deucht.

Er, der uns mitten im Wirbel von Zirkeln and dunkeln Labyrinthen
dieses Lebens in Irre gelassen, wo wir oft, geblendet, von höherer Hand
fortgestoszen, unserm Verderben manchmal wider Willen entgegeneilen,
wo wir oft, gedrückt, durch enge Wölbungen auf dem Bauch fortkriechend, mit Lasten von Elend beschwert, atemlos nach Luft schnappen,
durchwollen and nie Auskunft sehen; er hat uns zum Stab and Freund
das herrliche Gefühl von Vermogen mitgegeben, abzuschütteln, wenn
wir es müde sind, and uns aus dies ein Knáuel von zusammengewickelten
Drangsalen and Leiden durch eine grosze Thür herrlich and frei wieder
loszuwinden." V(-.rtreff lich !
Mathilde (reiszt's Buch -weg): Quacksalberei, die den Kranken noch elender
macht, Hirnwulst! Willt du auch noch so ein denkender Narr
werden, jetzt, da der Hundstern ohnehin am Himmel steht?
Denken and Denkeln, was kommt dabei heraus? Dummheit!
Eine Maus sucht das erste beste Loch, sich drein zu retten, wenn

hinter ihr her die Katz' ist. Der simple einfache Mensch sieht
immer zehn Auswege, einem Beschwernis zu entkommen, wo ein
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Denker oft stockt and stottert. Warum? Er turmt sich nicht selbst-

ausgeheckte Erschwernisse hin, seine Phantasie bekleistert ihm
nicht die Augen; er schaut aufs Wirkliche, Wahre umher, staunt
nicht am eigen hingedachten Unwahren bestndig hinauf wie
ihr andern. Und wenn ihr deun endlich durch euch selbst kaput
werdet and wie die Hunde darüber zur Welt hinausmarchiert,
wollt ihr's noch Wort haben, dasz ein grosz Mannstück heiszen
soli. Leiden and sich uberwaltigen lassen war nie meine Sache;
auf andere wirken nach unserm Willen, die Peitsche hochgeschwungen and tuchtig drüber hineingehauen, wenn die Schindma-hren
Konvention and Menschenumgang es einem zu warm machen;
Projekten auf Projecten hingetürmt, eins ubers andere hinauf,
Fusz auf Fusz, fest, bis es durch ist, was wir wollen! Der Uner
müdende, Unermattende ist mein Idealheld. Was wire diese
schmutzige ungewaschene Welt dir gleich wieder, wenn Genoveva
auf deine Lippen hin dir eine Kusz drückte?
Golo (schlágt zusammen); Himmel! o Himmel!
M.: Also voran! Mit Stillhocken erjagt man nichts. Ihr Beid wie die
Kinder in euern Projekten, die sich wohl wollen and doch einander
bestandig die Rücken zudrehen. Was ist's, warum das Kind schreit?
Mama will ihm den Apfel nicht reichen. Hätt's ihn genommen and
wie ein braver Jung' verzehrt and weiter's Maul gehalten!
-

En dan later, als de eerst weeke Golo meegerukt is in wilde daden
van bloedigen hartstocht, heeft verraden en gemoord onder aanhitsing
geheel in de macht van de bronstige Mathilde; als deze hem vindt in
den nacht met ontblooten dolk voor de kamer van Siegfried, als hij in
zijn rillenden angst en ontreddering de schimmen ziet van zijn slacht offers: „Ich will zu Asche verbrannt werden, wenn Siegfried mir Neut'
überm Essen nicht Gift in Wein eingosz. Du lächeltest ihm zu, da er
mir's gereicht, zähltest deine Halsperlen, wiesest deine verguldeten
Finger; aber ich Bosz alles bray hinter mich, ob ich's gleich so zum Schein
annahm.
M.: Hirngespinste, wie dies, das du eben hier erblickt.
Und wax's auch Phantasie, hat's doch in meinen
G.: Wo ist's ?
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Augen wirklich existiert, and die Ursach' eben, warum's da existieren darf, zermalmt mir das Herz. 0 du Schändliche! Wenn

ich's gewisz wüszte, dasz du falsch an mir thätest, mich nun auf
diesem Punkt verlassen wolltest : Holle ! Wenn ich dick nur auf
einer Spur von Untreue ertrappe ...
M.: Niedertráchtiger, verdiene ich's, dasz du so zu mir sprichst?
G.: Bist du nicht die Verruchteste, die unter der Sonne lebt? die
mich verfälscht, verdammt, aus mir einen Teufel gemacht hat?
M.: Weg, Rasender!
G.: Blutschuldige!
M.: Weh' mir! o Abscheulicher, ist das mein Lohn?
G.: Ha Lohn! Da nimm hin! (Stoszt sie in die Seite.)
M.: Ermorde deine Mutter nicht! Golo, ich bin deine Mutter!
G.: Du. . Du. . . . ! 0 mehr als Fluch! mehr als alles, was ich schon
erduldet! (Ab.)
M.: Hi lfe ! 0 Hulfe !
Stejfen (mit Licht): Was ist geschehen? Was soll's? Gräfin, in Blut wie?
Ein anderen Bediente mit Licht: Was fur Aufruhr, Lärm stort die allgeGob renut eben wie ein Wutiger
meine Ruh'?
Ha, Ihr !
mit blutigem Messer an mir vorbei der Schloszpforte zu, hat der
Euch verwundet?
M.: Nicht er! Ein Murder drang herein, der mir nach dem Leben
gezückt; Golo hat den verwundet and verfolgt ihn noch auf der
Flucht.
..

Later het sterf bed van Mathilde en de brand van haar kasteel, door
een harer wrekende minnaars gesticht. En het weervinden van Genoveva
vier jaar later door Siegfried, in een hol in het woud, waar ze zich met
haar zoontje schuil hield: „Segen ruhe ober dir, freundliche Höhle, die
mich aufgenommen and bewahrt! Steh immer gran zu meinem Aasdenken, sei ferner noch gedruckter Unschuld Freistatt, nimm vom Ungluck
Verfolgte in sichern Schirm auf! Meine Verbannung hat nun eias Ende ".
Maler Muller is de meest romantische van den Sturm and Drang;
in Golo heeft hij werkelijk iets machtigs bereikt; hij gaf een volheid en
rijkdom van fantastisch leven, midden in zijn 18de eeuwsche Sturm-
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and Drang-visie, van de oude ridderlijke tijden. Dat alles is gezien in de
bandeloosheid van zijn verbeelding, in vlam gezet door Shakespeare
en door de wilde droomen van zijn tijd; het is zonder maat of beheersching,
maar er brandt leven in, dat ook thans nog ontroert, als we in onze
nuchtere tijden in staat zijn ons willig aan hem over te geven..
Sedert Emilia Galotti deed het Italiaansche decor opgeld, ook onder
de Stürmer and Dranger. Wat was daar ee n rijke stof, in wat men lezen
kon over de toestanden in de dagen der Renaissance. Ook voor de „Ritterdramen" greep men naar Italië en dikwijls was er weinig historie en
weinig van het echte Italiaansche in. Toch soms zeer typeerend werk
voor den tijd. Zoo is daar o. a. Johan Anton Leisewitz (1752-1806)
met Julius von Tarent. In zijn techniek stond hij sterk onder den invloed
van Lessing, maar het karakter van het stuk behoort geheel aan de jonge
generatie. Er is een Constantin, vorst van Tarente, en zijn twee zonen
Julius en Guido, en dan is er Blanca en die beide zonen zijn verliefd op
Blanca, maar geheel verschillend. De oudste Julius wil haar hebben,
omdat hij haar hartstochtelijk bemint. Guido kan haar niet laten, omdat
hij eenmaal reeds openlijk naar haar hand gedongen heeft, omdat zij
genoemd wordt op toernooien als zijn geliefde. Zijn eer eischt, dat hij
haar trouwt. Vader Constantin probeert of een andere schoone, Cecilia,
het hart van Julius niet in vlam kan zetten; lukt dit niet, dan zet hij
Blanca als non in een klooster. Julius ontvoert haar. Guido overvalt
hem daarbij en doodt hem. En de vader zelf voltrekt aan zijn overgebleven
zoon de zoenende straf, steekt hem dood en gaat daarna zelf in een
klooster.
De kern van dit stuk ligt in deze woorden van de broeders:
Guido: Ich glaube meiner Ehre genug gethan zu haben, wenn sie
niemand anders besitzt, wenn sie bleibt, was sie ist denn
wer kaan auf den Himmel eifersuchtig sein? Aber du siehst,

wenn ich meine Ansprüche aufgebe so muszt du auch die
deinigen, mit alle den Entwürfen, sie jemals in Freiheit zu
setzen, aufgeben.
Lasz uns das thun and wieder Brudt r and
Sóhne sein!
Wie wird sich unser Vater freuen, wenn er uns
beide zu gleicher Zeit am Ziel sieht, wenn wir beide aus dem
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Kampfe mit einander als Sieger zuruckkommen, and keiner
uberwunden ; and noch heute musz das geschehn, heut' an
seinem Geburtstage.
Julius: Ach, Guido!
Guido: Eine entscheidende Antwort!
Julius: Ich kann nicht.
Guido: Du willst nicht? so kann ich auch nicht. Aber von nun an bin
ich unschuldig an diesen väterlichen Thränen, ich schwor' es,
ich bin unschuldig. Auch ich bekäme meiren Anteil davon,
sagt' er. Sielle, ich wälze ihn hiemit auf dish. Dein ist die
ganze Erbschaft von Thränen and Fli chen !
Julius: Du bist ungerecht glaubst du denn, dasz sich eine Leidenschaft so leicht ablegen lasse, wie eine Grille, and dasz man die
Ob
Liebe an- and ausziehen kunne, wie einen Harnisch?
ich will
wer liebt, will lieben and weiter
ob ich will
nichts.
Zoo staan deze twee ongelijke broeders tegenover elkaar, beiden
gelijk in kracht, de een beheerscht door zijn liefde, de andere door zijn
eer. De vader moraliseert niet, hij bepeinst, hoe hij ieder naar zijn eigen
aard behandelen zal om de katastrofe te voorkomen. Want hij weet : de
natuur is niet te buigen; de natuur is echt, cultuur is zwakheid. Hoe
geheel anders zou Lessing tegenover zulk een probleem gestaan hebben.
Er zijn verschillende uitingen in dit stuk die zeer typeerend voor den
Sturm and Drang zijn. Zoo b.v. maakt het Cecilia Julius nog al makkelijk
om aan zijn Blanca te komen door te verklaren: „Ich babe der Liebe
auf ewig entsagt; frei geboren, will ich auch frei sterben; ich kann den
Gedanken nicht ausstehn, die Sklavin eines Mannes zu werden, das
Wort Heirat klingt mir wie ein Gerassel von Ketten, and der Brautkranz kömmt mir vor, wie der Kranz der Opfertiere." Dat is pas
mannentaal, wat?
En Julius, als hij plannen maakt er met Blanca van door te gaan,
beweert: , ,Die Welt ist mein Vaterland, and alle Menschen sind ein
Volk. Durch eine allgemeine Sprache vereint! Die allgemeine
ich verstehe auch den
Sprache der Volker ist Thränen and Seufzer;
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hilflosen Hottentotten and veerde mit Gott, wenn ich aus Tarent bin,
nicht taub sein! Und muszte denn das gauze menschliche Geslecht,
um glücklich zu sein, durchaus in Staaten eingesperrt werden, wo
jeder ein Knecht des andern, and keiner frei ist jeder an das andere
Ende der Kette angeschmiedet, woran er seine Sklaven halt? Narren
können nur streiten, ob die Gesellschaft die Menschheit vergifte!
Beide Teile geben es zu, der Staat tötet die Freiheit. Sehen Sie, der
Streit ist entschieden! Der Staub hat Willen, das ist mein erhabenster
Gedanke an den Schopfer, and den allmachtigenn Trieb zur Freiheit
scha*tz' ich auch in der sich sträubenden Fliege".
Men ziet, dit is niet bepaald Italië in de middeleeuwen, maar wel
heel echt van den tijd, waarin het stuk ontstond.
Die Zwillinge van Klinger werd in 1776 met den eersten prijs bekroond
als beste Duitsche tragedie, met Leisewitz' Julius von Tarent als mededinger. Beide stukken behandelen een zelfde thema uit de ridderwereld.
Klinger zelf voelde zich achteruit gezet in de wereld en uitte in zijn stuk
wild bruisende wereldverachting en haat tegen blinde willekeur.
Leisewitz volgt in den vorm Lessing. Klinger is de volle Sturm and
Drang.
Na Clavigo schreef Goethe in het voorjaar van 1775 Stella, dat stelselmatig geweerd wordt uit alle Goethe - edities voor het groote publiek.
Schiller en andere tijdgenooten namen er niet den minsten aanstoot aan,
natuurlijk, want het drukt volkomen den geest van den tijd uit in de
jonge dichters. Later heeft men het verguisd, heeft men zich ontsteld
afgevraagd, hoe Goethe zoo iets schrijven kon. Hoor o.a. Hettner, nog
in mijn uitgave van 1913: , , Goethe's Stella ist ein schlagender Beweis,
dasz die unsittliche Lösung eines Konflikts auch künstlerisch immer
unbefriedigend wirkt. Wie können wir einep erfreulichen Ausblick
in die Zukunft gewinnen, nachdem wir den Helden als verbrecherischen
Lumpen and die liebenden Frauen als liebekranke Thörinnen kennen
gelernt haben? Wo ist Wahrheit, wo ist Ueberzeugungskraft?" 1
)

1) Hettner III, 3, 1, p. 152.
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Fernando was gelukkig getrouwd met Cäcilie, had een dochter Lucie.
Hij ontmoet Stella, verlaat voor haar vrouw en kind, leeft gelukkig
met haar, krijgt echter wroeging, zwerft drie jaar vergeefs rond om
Cäcilie en Lucie terug te vinden. Op den dag dat hij weer naar Stella
terug wil keeren, is juist Cäcilie onder den naam Mme Sommer met
Lucie in het dorp, waar Stella woont, aangekomen; Lucie zou bij Stella
als gezelschapsjuffer in dienst treden. De postmeester heeft deze al
geroemd als een toonbeeld van liefde en toewijding voor de bevolking.
Fernando heeft in hetzelfde posthuis Lucie al ontmoet, niet wetend,
dat zij zijn dochter is. Stella is blij met de komst van Lucie, wil haar
moeder ook bij zich houden.
In haar gesprek met Mme Sommer en Lucie blijkt ook Stella nu nog
een hartstochtelijke, extatische, romantische liefde voor Fernando te
koesteren. Zij toont haar het portret van hem, dien zij terug verwacht
en die herkend wordt door Lucie als haar tafelgenoot in de herberg.
En als Stella zich verwijderd heeft:
Lucie: Was fehlt Ihnen, meine Mutter? Wie blasz !
Madame Sommer: Das ist der letzte Tag meines Lebens! Das trägt mein
Herz nicht! Alles, alles auf einmal!
Lucie: Groszer Gott!
G eliebte ! Das
M.S.: Der Gemahl
der Erwartete
das Bïld
ist mein Gemahl! Es ist dein Vater!
Lucie: Mutter! beste Mutter!
M.S.: Und der ist hier! wird in ihre Arme sinken, in wenig Minuten!
and wir?
Lucie, wir mussen fort!
Lucie: Wohin Sie wollen.

M.S.: Gleich!
Daarop volgt de hartstochtelijke ontmoeting tusschen Fernando en

Stella :
Fernando: Stella! Lasz mich wieder deinen Atem trinken, deinen Atem,
gegen den mir alle Himmelsluft leer, unerquicklich war! - -

Stella:

Lieber!

Fernando: Hauche in diesen ausgetrockneten, versturmten, zerstorten
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Busen wieder neue Liebe, neue Lebenswonne aus der Fulle
deines Herzens!
Stella:
Besterf
Fernando: Erquickung ! Erquickung!
Hier, wo du atmest, schwebt
alles in genüglichem, jungem Leben. Liebe and bleibende
Treue würden hier den ausgedorrten Vagabunden fesseln.
Caecilie (Sommer) heeft zich intusschen weten te beheerschen; bij
haar ontmoeting met Fernando uit zich niet de gebruikelijke woede
en verontwaardiging. Zij is trouwens van een geheel ander temperament
dan Stella, heeft zich steeds meer de eenvoudige, waardige echtgenoote
gevoeld, die voor alles op wenscht te gaan in de plichten van haar huis
en haar kinderen:
„Ich nun gar konnte ihm zuletzt nichts sein als eine redliche Hausfrau,
die zwar mit dem festesten Bestreben an ihm hing, ihm gefallig, fur
ihn sorgsam zu sein; die dem Wohl ihres Hauses, ihres Kindes all' ihre
Tage widmete and freilich sich mit so viel Kleinigkeiten abgeben
muszte, dasz ihr Herz and Kopf oft wuste ward, dasz sie keine unterhaltende Gesellschafterin war, dasz er mit der Lebhaftigkeit seines
Geistes meinen Umgang notwendig schal finden muszte. Er ist nicht
schuldig. - -

F.: Gott
Cäcilie, deine Thränen an meinen Wangen
das Zittern
deines Herzens an dem meinigen!
Schone mich! Schone mich!
C.: Ich will nichts, Fernando! Nur diesen Augenblick! Gönne
meinem Herzen diese Ergieszung, es wird frei werden, stark! Du
sollst mich los werden F.: Eh' soll mein Leben zerreiszen, eh' ich dich lasse!
C.: Ich werde dich wiedersehn, aber nicht auf dieser Erde! Du gehörst
einer andern, der ich dich nicht rauben kann.
Haar innige, trouwe liefde maakt Caecilie sterk tot nobele zelfopoffering aan hem, dien zij bemint:
, , Bisher beklagte ich deinen Ver lust ; ich härmte mich ab über das,
wals ich nicht ändern konnte. Ich finde dich wieder; deine Gegenwart
flöszt mir neu.es Leben, neue Kraft ein. Fernando, ich fühle, dasz
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meine Liebe zu dir nicht eigennützig ist, nicht die Leidenschaft einer
Liebhaberin, die alles dahingabe, den erflehtenGegenstand zu besitzen:
Fernando! mein Herz ist warm and voll fur dich; es ist das Gefühl
einer Gattin, die aus Liebe selbst ihre Liebe hinzugeben vermag".
Fernando voelt zich onverbrekelijk aan beide vrouwen verbonden;
wil van geen van beiden afstand doen. Hij weet ook Câcilie tot bezinning te brengen. In een schoon sprookje vindt zij de oplossing:
beiden blijven met Fernando vereenigd.
Goethe heeft hier natuurlijk niet bedoeld een systeem te ontwerpen,
waarvan zich de eerste de beste proleet of philister zou mogen bedienen.
Wat hier geteekend wordt, is een verschijnsel, dat zich in de praktijk
herhaaldelijk openbaart bij de groote geesten in de laatste helft der eeuw
en in de Romantiek. In het hooge gevoel van dezen tijd, waarin het
genie zich gerechtigd acht alle maatschappelijke banden, die de Natuur
beknellen, van zich te slingeren, vond Goethe deze natuurlijke oplossing
voor zich zelf en zijns gelijken aanvaardbaar. Dat kon hij en dat mocht
hij. Hij heeft veel liefgehad en telkens heeft deze liefde hem weer tot
scheppen van schoonheid gedreven, wat het hoogste is. Alle deze liefden
waren echt en natuurlijk, geboren uit een krachtigen geest en een gezond
lichaam.
Men heeft bij dit spel aan de liefde van Kestner en Goethe voor
Lotte gedacht. Wel ten onrechte. In Maart schreef Goethe Stella; de
volgende maand verloofde hij zich met Lili Schönemann met , ,Herz
and Sinn"; van Frederike had hij zich gewelddadig losgerukt. Deze
stond dreigend op den achtergrond bij zijn verbinding met Lili; ook
zij had hare rechten. Uit Lili en Frederike kan deze schoone dichter droom ontstaan zijn. Men heeft ook aan Lili en Augusta Stolberg gedacht.
Den naam Stella heeft hij wel ontleend aan Swift in zijn liefde voor
Esther Johnson (Stella) en voor Esther Vanhomrigh (Vanessa). 1
In dit stuk is niets liederlijks of minderwaardigs, zooals men heeft
willen beweren. Het is een poging bij Goethe om tot klaarheid te komen
van zijn eigen toestand in de dagen dat hij zelf nog geheel in den geest
van den Sturm and Drang dacht en voelde. Hij geeft zich rekenschap
)

1) Zie over dit alles uitvoerig o.a. K. J. Scher in Dt. National-Litteratur, Band 87
(Goethe's Werke VI), p. 121 vlg. Zie de opvatting van Gundolf, Goethe, p. 206.
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van zijn gevoel; de liefde bindt hem hier; de liefde bindt hem daar;
hij staat tegenover twee, kan geen van beiden missen, heeft voor elk een
zuiver natuurlijk gevoel, kan geen van beiden verlaten. De geest van
den tijd wees hem den weg naar de mooie oplossing, die in de practijk
wel uiterst zelden mogelijk zal blijken, alleen voor zeer superieure
menschen. Zij is in onze Westersche „beschaving" nu eenmaal in strijd
gekomen met het Ewig-weibliche, met andere woorden: de wijfjes
zouden op den duur elkaar de oogen uitkrabben.
Nadat Stella herhaaldelijk opgevoerd was in de redactie van 1775,
kwam het in Januari 1806 voor het eerst als treurspel op de planken.
Goethe laat Stella zich vergiftigen en Fernando schiet zich dood. Daarmee
is het stuk ook dood. Alleen in de eerste redactie geeft het een schoon
en hoogmenschelijk geheel, waar de ziel van Goethe zelf in leeft.
Intusschen ging hij toch in deze jaren reeds zoo nu en dan den spot
drijven met den Sturm and Drang in satiren als Pater Brey en Satyros
oder der vergötterte Waldteufel (1773). Vooral dit laatste teekent krachtig
het spotbeeld van den profeet der Natuur, van den drang naar het
bandelooze en de vrije sensualiteit. Men heeft er de figuur van Herder
in gezocht; Goethe zelf leeft er in. De „Charlatan der Empfindsamkeit"
zoowel als die der „Urwuchsiger Naturlichkei %„” worden in deze stukken

aan de kaak gesteld. Hij grijpt de beweging van zijn tijd aan, maakt
Satyros tot den vertegenwoordiger van den Natuurcultus van Rousseau
en van den haat tegen het positieve geloof van Voltaire en levert hem
ten slotte over aan den spot van goden en menschen.
Satyros leeraart : 1)

Habt eures Ursprungs vergessen,
Euch zu Sklaven versessen,
Euch in Hauser gemauert,
Euch in Sitten vertrauert,
Kennt die goldnen Zeiten
Nur als Marchen, von weiten Selig, wer fuhlen kann,
Was sei : Gott sein! Mann!
1) Goethe's Werke VI (in de Serie Dt. National-Litteratur), p. 340 vlg.
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Seinem Busen vertraut,
Entáuszert bis auf die Haut
Sich alles fremden Schmucks,
Und nun ledig des Drucks
Gehäufter Kleinigkeiten, frei
Wie Wolken, fuhlt, was Leben sei !
Stehn auf seinen Füszen,
Der Erde geneeszen,
Nicht kränklich erwählen,
Mit Bereiten sich qualen;
Der Baum wird zum Zelte,
Zum Teppich das Gras,
Und robe Kastanien
Ein herrlicher Frasz!

Dergelijke dingen zijn geboren uit wat hij, de groote geniale geest,
als dwaas vertoon om zich heen zag onder de mannekes van zijn tijd,
als belachelijke pose; maar het diepere, het heilige van den vrijheidsen natuurdrang blijft heel zijn persoonlijkheid in beslag nemen. In
diezelfde jaren is de Urfaust ontstaan; in 1775 was hij voltooid, eerst in
1887 werd hij voor het eerst uitgegeven.
Nauw verwant aan den Urfaust is de Prometheus, uit dezen tijd, die
als drama een fragment is gebleven. Sterker dan in deze fragmenten
spreekt zijn Godloochenende Titanentrots in zijn gedicht Prometheus:

Da ich een Kind war,
wuszte wo aus noch een,
Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wean drüber war'
Ein Ohr, zu horen meine Klage,
Ein Herz, wie meins,
Sich des Bedrangten zu erbarmen.
Nicht

Wer half mir
Wider der Titanen Uebermut ?
Wer rettete vom Tode mich,
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Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung and gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden dadroben?
Ich dick ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tranen gestillet
Je des Geángsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmachtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn and define?
Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wasten fliehen,
Weil nicht alle
Blutentráume reiften?
Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genieszen and zu freuen sich
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!
Faust is uit deze zelfde stemming geboren, doch wat hier een fiere
negatie is, werd in den Urfaust reeds onder den drang der liefde,
aanvaarding: Glaubst du an Gott? vraagt G retgen. 1 )
1) Urfaust in: Goethe's Faust, herausgegeben van Georg Witkowski, Leipzig 1906,
I, p. 352. Over den Urfaust in het algemeen Witkowski, II, 55 vlg.
PRINSEN, Het Drama.
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Mein kind wer darf das sagen,
Ich glaub einen Gott!
Magst Priester, Weise fragen
Und ihre Antwort scheint nur Spott
Uber den Frager zu seyn.
Gretgen:
So glaubst du nicht.
Mishor mich nicht du holdes Angesicht.
Faust:
Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen?
Ich glaub ihn!
Wer empf inden ?
Und sich unterwinden
Zu sagen ich glaub ihn nicht!
Der Allumfasser
Der Allerhalter
Faszt and erhält er nicht
Dich, mich, sich selbst!
Wölbt sich der Himmel nicht dadroben
Liegt die Erde nicht hierunten fest
Und steigen hüben and dri ben
Ewige Sterne nicht herauf!
Schau ich nicht Aug in Auge dir!
Und dra*ngt nicht alles
Nach Haupt and Herzen dir
Und webt in ewigem Geheimnisz
Unsichtbaar Sichtbaar neben dir,
Erfi ll davon dein Herz so grosz es ist
Und wean du ganz in dem Gefühle seelig bist
Nenn das dann wie du willst,
Nenn's Gluck! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Nahmen
Dafür. Gefühl ist alles,
Nahme Schall and Rauch
Umnebelnd Himmels Glut.
Gretgen: Das ist alles recht schon and gut
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Ohngefáhr sagt das der Catechismus auch
Nur mit ein bisgen andern Worten.
Es sagens aller Orten
Alle Herzen unter dem Himmlischen Tage,
Jedes in seiner Sprache
Warum nicht ich in der meinen.

Faust schildert den tragischen strijd, de eeuwig pijnigende tegenspraak
tusschen het den mensch aangeboren gevoel van onvergankelijkheid
en oneindigheid en het evenzeer aangeboren besef van omperking der
der menschelijke eindigheid. Werthers innigheid van gevoel, Prometheus
hooge trots worden in Faust het hartstochtelijke protest tegen de doode
letter, de schreeuw naar het levend begrip in geest en waarheid, de
drang naar de ondeelbare eenheid van gevoel en denken. Goethe nam
de figuur uit het oude volksboek van 1587; daar reeds is Faust de man,
die zich voorgenomen had de „Elementen zu speculiren", maar zich
overgaf aan den geest, die zich Mephistopheles noemt, toen hij merkte,
dat hij „aus den Gaaben so mir von oben herab bescheret and gnedig
mitgetheilt worden, solche Geschicklichkeit" niet verkrijgen kon. Zeer
vele zijner motieven vond Goethe in het oude Faustboek, tot de
Helena -figuur uit het tweede deel toe.
In den Urfaust is in hoofdzaak alles reeds aanwezig, wat later Faust I
vormen zal, wat dit werk tot de machtigste schepping van Goethe
maakt. De Gretchen- tragedie vormt in die oude redactie verreweg
het grootste deel van den tekst. Daaraan gaat vooraf Faust in zijn
studiecel in zijn onbevredigden drang naar weten en begrijpen; de
wereld en haar wellusten blijven hem slechts over.
Statt all der lebenden Natur
Da Gott die Menschen schuif hinein
Umgiebt in Rauch and Moder nur
Dich Tiergeripp and Todtenbein.
Flieh! Auf! hinaus in 's weite Land!
Und dies geheimnissvolle Buch
Von Nostradamus eigeer Hand
Ist dir das nicht Geleit genug?
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Ha weiche Wonne flieszt in diesem Blick
Auf einmal mir durch alle meine Sinnen.
Ich fühle iunges heilges Lebensglück,
Fühl neue Glut durch Nery and Adern rinnen.

Voor de Auf klárung was de wetenschap en het logische redeneeren
de eenige onfeilbare weg geweest om antwoord te krijgen op alle vragen
des levens. De Sturm and Drang wees aan het persoonlijk Genie het
gevoel aan, onafhankelijk van weten en logica, als scheppende kracht
in den mensch. Het verloochenen van het beginsel dier Aufklarung,
het bankroet der wetenschap, is het sterkste bewijs, dat Goethe leefde
in den geest van zijn tijd, toen hij den Faust schiep.
Dan volgt de oproeping van den „Geist", waaraan hij zich trotsch,
als gelijke tegenover stelt: , ,Du gleichst dem Geist den du begreiffst.
Nicht mir!" Hiermee verdwijnt de ,,Geist", zonder dat er een pact
gesloten is of van een verjongingskuur gerept wordt. En Faust (zusam-

men sturzend) :
Nicht dir!
Wem denn?

Ich Ebenbild der Gottheit!
Und nicht einmal dir! (es klop.ft)
0 Todt! ich kenn's, das ist mein Famulus.
Hier volgt de Wagner- scène; daarna Mephistopheles met den student;
dan Auerbachs Keller, waar niet Mephisto, maar Faust het wijnmirakel uitvoert. Verder is al het overige, Gretchen vooral, het ver
voor Faust in zingenot.
-zinke
Faust:
Mephisto:
Faust:
Mephisto:

Hor du must mir die Dirne schaffen.

Nun welche?
Sie ging fust vos bey.
Da die! Sie kam von ihrem Pfaffen,
Der sprach sie aller Sünden frey.
Ich schlich mich hart am Stul herbey.
Es ist ein gar unschuldig Ding
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Das eben für nichts zur Beichte ging.
Ueber die hab ich keine Gewalt.
Ist liber vierzehn Jahr doch alt.
Sprichst ey wie der Hans Lüderlich,
Der begehrt iede liebe Blum für rich
Und dünckelt ihm es war kein Ehr
Und Gunst die nicht zu pflücken war.

Alles wat Goethe tot nu toe aan bekoorlijkheid, overgave, zinnenlust
bij de vrouw gevonden heeft, concentreert zich in Gretchen in dit
, ,boldes, unseliges Geschópf " ; Frederike, Lotte, Lili en andere leven
er in, alleen haar uiterlijk bestaan valt weg in het beeld der vrije fantasie, waarin hij tevens verwerkt heeft het thema van de kindermoordenares, van het meisje, dat zich in blind vertrouwen overgeeft aan den
hooger staanden man, dien zij liefheeft; dat zich in den waanzin van
den angst vergrijpt aan haar kind en door de wreede, harde, ontaarde
maatschappij met den dood gestraft wordt. Reeds in 1771 bij zijn
licentiaatsexamen had hij onder zijn stellingen den twijfel geopperd,
of de moordenares van haar kind met den dood mocht gestraft worden:
,An foemina partum recenter editum trucidans capite plectanda sit?
quaestio est inter Doctores controversa." 1
De Rousseau- cultus, het Sturm-und- Drang - motief van het volgen
der Natuur vertoont zich in bewogen evenmaat, zuiverheid en bewuste
kracht in Gretchens ondergang. Gretchen is eenvoudig, natuurlijk,
rein, vroom, onbevangen. Van het oogenblik af, dat zij Faust gezien
heeft, volgt zij zonder eenig bedenken de Natuur; zij geeft zich volkomen
weg in haar liefdedroom. Zonder eenige aarzeling of idee van schaamte
beantwoordt zij zijn drang:
,

)

Faust:

Ach kann ich nie,
Eire Stundgen ruhig dir am Busen hangen
Und Brust an Brust and Seel an Seele dringen .

1) Zie over dit motief in den Faust: J. M. Rameckers, Der Kindesmord in der
Litteratur der Sturm- and Drang-Periode, Rotterdam,1927, p. 189 vgl. Ook in Gretchen
meent men nog de wroeging over de ontrouw aan Frederike terug te vinden. Zie :
W. Krogmann, Untersuchungen zum Ursprung der Gretchen tragödie, Rostock 1928.
Over hetzelfde onderwerp: Germ. Rom. Monatsschrift, Mei—Juni 1929, p. 193 vlg.
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Ach wenn ich nur alleine schlief
Ich lies dir gern heut Nacht den Riegel offen.
Doch meine Mutter schláfft nicht tief.

Zij is onmiddellijk bereid van den slaapdrank voor haar moeder
gebruik te maken. Al haar doen is zuivere menschelijkheid tegenover
de wanbeschaving van den tijd. Faust echter is de hartstochtelijke
wellusteling, die met eeden van trouw, waarin hij wel gelooft, als hij ze
uitspreekt, haar in het verderf rukt :

Sich hinzugeben ganz and eine Wonne
Zu fühlen die ewig seyn muss!
Ewig!
Ihr Ende würde Verzweiflung seyn
Nein kein Ende! Kein Ende!
Tegenover de meest natuurlijke en eenvoudige overgave en den
heiligen drang tot geven in een volkomen rein gemoed, stelt de maat
ver van de Natuur is afgeweken, den geweldadigen-schapij,dezo
dood en de felle bitterheid van haat en verachting. Zoo is Gretgen
een figuur, volkomen passend in de sfeer van Sturm and Drang; maar
zij is met diep psychologisch inzicht, in nobele klaarheid geteekend.
Goethe staat hier ver van Satyros den Waldteufel, maar toch leeft
hij nog geheel in den geest van zijn tijd, dien hij echter in zijn geniale
scheppingskracht weet te beheerschen.
7 Nov. 1775 's morgens om vijf uur kwam hij op zijn 26ste jaar
in Weimar, eerst als gast, bij den 18-jarigen hertog Karl August,
zijn even jonge vrouw, hertogin Luise, en de 36- jarige hertogin - moeder
Amalia. 11 Juni 1776 kreeg hij den titel van Legationsrath met zitting
en stem in het geheime Consilium; in '79 werd hij Geheimrath.
In de eerste maanden van zijn verblijf in Weimar heeft hij, wat wij
thans den Urfaust noemen in den hofkring voorgelezen. Het verband
tusschen de verschillende scènes zal hij daarbij wel buiten den gebruikten tekst om hebben toegelicht. Van den toen bestaanden tekst heeft een
hofdame, Fräulein von Göckhausen een vermoedelijk volledige copie
mogen nemen, die ruim honderd jaren later door Erich Schmidt werd
uitgegeven.
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In dezen vroolijken kring van Weimar maakt Goethe zich steeds meer
los van den Sturm and Drang; hij komt tot geestelijke rust, tot het
streven naar de kalokagathia. Hij begint aan breed opgezette wetenschappelijke studies op velerlei gebied, dringt dieper door in de leer
van Spinoza. Hij maakte zijn reizen in den Harz en in Zwitserland.
De liefde naar Fiau von Stein komt op.
Die nieuwe geestesgesteldheid spreekt ook uit tal van gedichten uit
dien tijd. Zoo in Ilmenau van 1783:
Und o wie dank' ich euch,
Verschwinde, Traum!
Dasz ihr mich heut auf einep Pfad gestellet,
Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich
Zum schönsten Tage sich erhellet!
Die Wolke flieht, der Nebel fällt,
Die Schatten sind hinweg: ihr Getter, Preis and Wonne!
Es leuchtet mir die wahre Sonne,
Es lebt mir eine schönre Welt;
Das ángstliche Gesicht ist in der Luft zerronnen,
Ein neues Leben ist's, es ist schon lang begonnen
En dit uit Das Göttliche:
Edel sei der Mensch,

Hilfreich and gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.
Heil den unbekannten
Hohern Wesen
Die wir ahnen!
Ihnen gleiche der Mensch;
Sein Beispiel lehr' uns
Jene glauben
Zoo ontwaakt de Olympier.
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JACOB MICHAEL REINHOLD LENZ.

In dezen tijd, 1779, ontstond ook de Iphigenie, die hij in Rome omwerkte, maar daar komen wij later op terug.
Jacob Michael Reinhold Lenz 1751_1792 1 ) was de zoon van een
rechtzinnig dominee in een Lijf landsch dorp ; hij begon in 1768 zijn
theologische studie in Königsbergen, waar hij zijn heil zocht bij Kant.
Hij was een half jaar huisleeraar (Hofmeister) bij een adellijke familie
en ondervond daar de stof voor zijn meest bekend drama. In 1771
trok hij mee naar Strasbourg als geleider van de heeren Von Kleist,
die zich in den Franschen krijgsdienst begaven. Hij had toen reeds
een vertaling gemaakt van Pope's Essay on criticism. Hij kon dus in
Strasbourg terstond mee opgaan in de Shakespeare- extase. Hij was
ontegenzeggelijk een man van talent, maar zijn persoonlijkheid miste
alles om zich door het leven te slaan en zich tot een welbewust, krachtig
kunstenaar te ontwikkelen. Hij had een barokke, grillige natuur.
Wieland heeft hem aldus gekarakteriseerd: 2 Man kann den Jungen
nicht lieb genug haben, so eine seltsame Komposition von Genie and
Kindheit! So ein gutes Maulwurfsgefühl and so ein netlichter Blick!
Und der ganze Mensch so harmlos, so befangen, so liebevoll ! ... .
ein heteroklites Geschöpf; gut and fromm, wie ein, Kind, aber zugleich
voller Affenstreiche, daher er oft ein schlimmerer Kerl scheint, als er
ist and zu sein Vermogen hat. Er hat viel Imagination and keinen
Verstand .... machte immer was beginnen and wirken and weisz
nicht was and richtgit wie die Kinder manchmal Unheil an ohne Bosheit,
blosz weil er nichts anders zu thun weisz."
In Strasbourg ging een nieuwe wereld voor hem open; hij leerde
er Goethe en Herder kennen, leerde dwepen met Ossian en Homerus,
las Plautus en ook Holberg en trok zich ten slotte terug uit de soldaten
Kleisten. Hij liet zich in 1774 inschrijven als student-kringedVo
en bereidde zich geestdriftig voor tot zijn Sturm-und- Drang - missie
) „

1) E. Schmidt, Lenz and Klinger, Berlin, 1878.
Heinz Kindermann, Lenz and die Deutsche Romantik, Wien and Leipzig, 1925.
H. Rauch, Lenz and Shakespeare, Berlin, 1892.
2) Aangehaald bij A. Sauer in zijn Sturmer and Dranger II, p. IV, waar tevens een
afdruk te vinden is van Der Hofmeister, Die Soldaten en het Pandaemonium germanicum.
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om de verdorven maatschappij en den ontaarden mensch nieuwe wegen
tot gelukzaligheid te wijzen langs de vrije en onbelemmerde ontwikkeling van alle menschelijke neigingen en driften. Daartoe zou het
tooneel hem vooral de leerschool zijn, waar hij de harten der menschen
kon ontvonken voor het heil van natuur en vrijheid.
In 1774 gaf hij Anmerkungen über das Theater, die met Mercier's
Nouvel essai sur le the tre de dramaturgie van den Sturm and Drang
werden. Daar is felle hoon voor het Fransche classicisme, in het bijzonder bij Voltaire, daar wordt de onbeperkte tuchtelooze vrijheid van
werken geproclameerd in barokke geestdrifsfrasen, die allerminst van
grondige kennis getuigen. Hij verwerpt niet alleen de eenheid van tijd
en van plaats, maar ook die van handeling; hij wil het leven geven in
al zijn bonte afwisseling en wisselvalligheid, een kijkkast, vol afwisseling
een echte Raritätenkasten, zooals Goethe het tooneel in zijn Shakespearerede genoemd had. Het moesten allemaal individuën worden op het
tooneel, zooals Shakespeare ze vol leven geschapen had; men moest van
den held in bewondering kunnen uitroepen: , ,Das ist ein Kerl ! "
, ,Shakespeare fand den Göttergriff eine ganze Welt disperatesten
Auftritte zu Einer Begebenheit zu erfassen." Dat zal Lenz hem
nadoen. 1
Aan Goethe heeft hij zich bijzonder opgedrongen; hij voelt zich
hem gelijk. In zijn Pandaemonium germanicum, een satyre, die na den
Werther uitkwam, stelt hij voor, hoe hij met Goethe alleen den hoogsten,
steilsten top van een gebergte beklimt; langs verschillende kanten
kruipen beiden met moeite naar boven, terwijl alle anderen ver beneden
hen blijven. Eerst komt Lenz boven: , , Gutiger Gott! so allein! (In
einiger Entfernung Goethe auf einem Felsen, der ihn gewahr wird.
Mit einem Sprung ist er bei ihm) : , , Lenz, was Teutscher machst du denn
hier?
)

Lenz: (ihm entgegen) Bruder Goethe! (Druckt ihn an sein Herz).
Goethe: Wo Henker bist du mir nachgekommen?
L.: Ich weisz nicht, wo du gegangen bist, aber ich hab' einen beschwerlichen Weg gemacht.
1) Zie H. Rauch, t.a.p. p. 15 vlg.
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PANDAEMONIUM GERMANICUM.

G.: Bleiben wir zusammen (Gehen beide einer andern Anhohe

zu).

Beneden kruipen de mindere goden rond en doen vergeefsche pogingen
om ook het hoogste punt te bereiken.
Goethe: (kehrt sich lachend um, zu Lenz) Die Narren!
Lenz: Ich machte fast hinunter and sie bedeuten.
G.: Lasz sie doch. Wenn keine Narren auf der Welt waxen, was ware

die Welt? (Der ganze Hauf e kommt den Berg hinangekrochen
wie Ameisen. Rutschen alle Augenblicke wieder herunter and
machen die potsierlichsten Kapriolen.)" 1
)

Lenz maakte het hof aan Frederike en evenzeer aan de reeds getrouwde
zuster van Goethe. Toen Goethe in Weimar gevestigd was, trok Lenz
hem na; hij werd er aanvankelijk goed ontvangen en geholpen door
de litteraire vrienden; doch hij moet er ten slotte streken hebben uit gehaald Goethe spreekt van , , Eselei" , waardoor hij zich voor goed
onmogelijk maakte. Hij heeft Weimar als banneling moeten verlaten.
Sedert 1778 is hij krankzinnig; hij is in armoede in Moskou gestorven.
Hij was een niet onverdienstelijk dichter. Voor het tooneel schreef
hij tusschen 1772 en '77 Der Hofmeister (verschenen 1774), Der neue
Menoza (1774), Die Freunde machen den Philosophen (1776), Die
Soldaten (1776), Der Englander (1777). 2
In Der Hofmeister oder Vortheile der Privaterziehung, ontstaan
onder invloed van Götz en natuurlijk van Shakespeare, is het oude
thema van Abélard en Héloise wel bijzonder excentriek naar 's lands
gelegenheid verduitscht. De jonge Läuffer komt pas van de Universiteit Leipzig; hij is de luchthartige zoon van een armen dominee,
wordt Hofmeister, i.e. gouverneur, huisleeraar, bij een adellijke familie,
Major von Berg te Insterburg. De trotsche mama Von Berg en haar
,,vertrouwde" Graaf Wermuth behandelen den jongen Läuffer als
een inferieuren bediende, beknibbelen hem op zijn salaris enz. De
onduldbaar vernederende positie van zoo'n gouverneur wordt scherp
geteekend. Als Läuffer een opmerking gewaagd heeft in een gesprek
)

1) Stürmer and Dranger II (Dt. Nat. Litt. Band 80) p. 140 en 141.
2) Zie over zijn „roman" Der Waldbruder: mijn Roman, p. 477 vlg.
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tusschen de Major en Wermuth, dan de Majorin: „Merk Er sich,
mein Freund! das Domestiken in Gesellschaften von Standespersonen
nicht mitreden. Geh Er auf sein Zimmer. Wer hat Ihn gefragt?"
Een broer van den majoor Geheimrath Von Berg, is een royale kerel,
die voor de schoolopvoeding strijdt; hij voegt den vader van Läuffer
toe: „Wurde der Edelmann nicht von euch in der Grille gestárkt,
einen kleinen Hof anzulegen, wo er als Monarch oben auf dem Thron
sitzt, and ihm Hofmeister and Mamsell and ein ganzer Wisch von
Tagtieben huldigen, so wi rd' er seine Jungen in die öffentliche Schule
thun müssen; er würde das Geld, von dem er jetzt seinen Sohn zum
hochadligen Dummkopf aufzieht, zum Fond der Schule schlagen ;
davon könnten denn gescheite Leute salariert werden, and alles würde
seinen Buten Gang gehn; das Studentchen müszte was lernen, um
bei einer solchen Anstalt brauchbar zu werden, and das junge Herrchen,
anstatt seine Faulenzerei vor den Augen des Papas and der Tanten,
die alle keine Argusse sind, künstlich and manierlich zu verstecken,
würde seinen Kopf anstrengen müssen, um es den bürgerlichen Jungen
zuvorzuthun, wenn es sich doch von ihnen unterscheiden will."
Met de dochter van den Majoor, Gustchen, die in het geheim met haar
neef Fritz verloofd is, leest Läuffer Romeo and Juliet en La nouvelle
Héloïse met daadwerkelijke gevolgen; beiden vluchten verschillende
kanten uit. Läuffer komt te land bij den schoolmeester van het dorp,
Wenzelaus.
Wenzelaus: (sitzt an einem Tisch, die Brill' auf der Nase and liniert)

Wer da? Was giebt's?
Schutz! Schutz! werter Herr Schulmeister! Man steht mir
nach dem Leben.
W.: Wer ist Er denn?
L.: Ich bin Hofmeister im benachbarten Schlosz. Der Major Berg
ist mit all seinen Bedienten hinter mir and wollen mich erschieszen.
Hier hat Er meine
W.: Behute
Setz' Er sich hier nieder zu mir
Und nun erzáhl Er mir derHand: Er sell sicher bei mir sein
weil ich diese Vorschrift hier schreibe.

Lauff er

:

Deze Wenzelaus is een prachttype, wel ontstaan onder Fielding's
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invloed, altijd breed redeneerend en betoogend zijn wijsheid aan den
man brengend, moedig en trouw, als zijn huisrecht bedreigd wordt
door de bende van het kasteel, die Läuffer te lijf wil.
Gustchen met haar kind is bij eene Frau Marthe; zij wil een eind aan
haar ellende maken en springt in een meertje, maar haar vader redt haar.
Die majoor is een barsche, bulderende kerel, maar toch gevoelig van
hart; hij houdt dol veel van Gustchen; hij is teeder en opvliegend,
grimmig en lichtgeroerd, een oud soldaat, die min of meer onder den
pantoffel zit. Hoor hem als hij Gustchen op het droge gebracht heeft:
Major: Da!
Verfluchtes Kind! hab ich das an dir erziehen mussen !
(kniet nieder bei ihr), Gustel! was fehlt dir? Hast Wasser einge-

schluckt ? Bist noch mein Gustel? Gottlose Canaille! Hättst
du mir nur ein Wort vorher davon gesagt; ich hitte dem Lausejungen einep Adelbrief gekauft, da hättet ihr können zusammen
kriechen Gott behüt! so helft ihr doch; sie ist ja ohnmachtig.
(Springt auf, ringt die Hinde; umhergehend) Wenn ich nur
wuszt', wo der maledeite Chirurgus vom Dorf anzutreffen ware!
Ist sie noch nicht wach?
Gustchen: (mit schwacher Stimme). Mein Vater!
M.: Was verlangst du?
G.: Verzeihung.
M.: (geht auf sie zu). Ja verzeib' dir's der Teufel, ungeratenes Kind.
Nein, (kniet wieder bei ihr), fall nur nicht hin, mein Gustel mein
Gott
Gustel! Ich verzeih' dir; ist alles vergeben and veegessen.
Verzeih' du mir nur! Ja aber nun ist's
weisz es: ich verzeih'dir
nicht mehr zu ändern. Ich babe dem Hundsfott eine Kugel Burch
den Kopf geknallt.
Geheimrath: Ich denke, wir tragen sie fort.
M.: Laszt stehen! Was geht sie Euch an? Ist sie doch Eure Tochter
nicht. Bekümmerst Euch nur Eure Fleisch and Bein daheime.
(Er nimmt sie auf die Arme) Da, Mädchen Ich sollte wohl wieder
nach dem Teich mit dir (Schwenkt sie gegen den Teich zu), aber
wir wollen nicht eher schwimmen, als bis wir's Schwimmen ge
Naben, mein' ich (Druckt sie an sein Herq). 0 du mein-lernt
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einzig teurester Schatz! Dasz ich dick wieder in meinen Armen
tragen kann, gottlose Canaille!

Läuffer zelf is door al deze gebeurtenissen zoodanig van streek
geraakt, dat hij zich ontmant tot groote voldoening van Wenzeslaus,
die niet veel sympathie voor de vrouw heeft. Hij vindt het diep tragisch,
als echter al spoedig blijkt, dat Läuffer berouw heeft over zijn daad
van zelfkastijding en hij neemt hem danig onderhanden, dat hij onder
de preek naar een meisje zit te kijken. Dit is alles werkelijk kostelijk
gedaan in rijken humor. De bouw van het stuk is hyper-Shakespeariaansch, maar overigens zit het vol van Fielding en Smollett.
En inderdaad, Läuffer gaat trouwen met Lise, het jonge boerinnetje,
een pracht van een naievelinge met levenservaring. Läuffer vraagt
haar of ze vroeger al eens een vrijer gehad heeft :
Lise (munter): 0 ja einen, noch die vorige Woche; and des Schafwirts
Grethe war so neidisch auf mich and hat immer gesagt :
ich weisz nicht, was er sich um das einfaltige Mädchen so
viel Mühe macht, and deun hab' ich auch noch einen Offizier
gehabt; es ist noch kein Vierteljahr.
Lauffer: Einen Offizier?
Lise: Ja doch, and einer von den recht vornehmen. Ich sag' Ihnen,
er hat drei Tressen auf dem Arm gehabt; aber ich war noch
zu jung, and mein Vater wollt' mich ihm nicht geben, wegen
des soldatischen Wesens and Ziehens.
Lauffer: Würdest du
Würdest
0 ich weisz nicht, was ich rede
du wohl
Ich Elender !
Lise:0 ja, von ganzem Herzen.
Laufer: Bezaubernde!
(Will ihr die Hand kussen). Du weiszt ja
noch nicht, was ich fragen wollte.
Lise: (zicht sie weg). 0 lassen Sie, meine Hand ist ja so schwarz. 0 pfui doch! Was machen Sie? Sehen Sie, einen geistlichen
Herrn hätt' ich allewege gem: von meiner ersten Jugend an
hab ich die studierte Herren immer gern gehabt; sie sind alle weil so artig, so manierlich, nicht so puf paf, wie die Soldaten,
obschon ich einewege die auch gern habe, das leugn' ich
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nicht, wegen ihre bunten Röcke; ganz gewist, wenn die geistlichen Herren in so bunten Rocken gingen wie die Soldaten,
das ware zum Sterben.
Als zij er attent op gemaakt wordt, dat ze geen kinderen krijgen zal
bij haar heer gemaal, is dit geheel naar haar smaak: , , Nein, Herr
Schulmeister, ich schwör's Ihm; in meinero Leben mocht' ich keine
Kinder haben. Ei ja doch, Kinder! Was Sie nicht meinen! Damit
wax mir auch wohl grosz gedient, wenn ich noch Kinder dazu bekäme.
Mein Vater hat Enten and Hi finer genug, die ich alle Tage füttern
musz; wenn ich noch Kinder obenein füttern muszte .... LaufJer
(kuszt sie) : Göttliche Lise!
Tusschen al deze bedrijven door zijn er in dit stuk nog levendige
studententooneelen van Fritz en zijn vriend Pätus en ook in dit milieu
is al weer de voortreffelijk geteekende type van den muziekmeester
Rehaar. Als Fritz thuis komt, trouwt hij toch maar met Gustchen;
dito Pätus met de door hem verleide dochter van Rehaar, en Pätus herkent in Frau Marthe zijn mama. Zoo komt alles perfect in orde en een
Fabula docet besluit de historie:
Fritz: (umarmt das Kind auf dem Kanapee, kuszt's and trdgt's
zu Gustchen). Dies Kind ist jetzt auch das meinige; ein

trauriges Pfand der Schwachheit deines Geslechts and
der Thorheiten des unsrigen: am meisten aber der vortheilhaften Erziehung junger Frauenzimmer durch Hof meister.
Major: Ja, mein lieber Sohn, wie sollen sie denn erzogen werden?
Geheimrath: Giebst's fur sie keine Anstalten, keine Náhschulen, keine
Kloster, keine Erziehungshäuser Doch davon wollen
wir ein andermal sprechen.
Fritz (kuszt's abermal): Und dennoch mir unendlich schätzbar weil's
das Bild seiner Mutter trage. Wenigstens, mein süszer
Junge! werd' ich dick nie durch Hofmeister erziehen
lassen.
Een dwaas stuk zal men zeggen. In grenzenlooze onbevangenheid
teekent Lenz de zotste situaties, geeft hij de zotste ideeën. De eenige
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normale verstandige mensch in dit spel is Fritz' vader, de Geheimrath
Von Berg, de bezonnen, wereldkennende moralist. En al dit dolle
spectakel wordt vertoond om de menschen te leeren, dat schoolonderwijs
beter is dan huisonderwijs en dan nog op den koop toe, dat men argeloos over vooroordeelen heen stappen kan. Van eenig plan in de compositie is geen sprake; om toch maar vooral , , Shakespeariaansch" te
zijn wisselt het tooneel om de haverklap. Nu zijn we in Insterburg,
de volgende pagina in Halle, Leipzig of Konigsberg; nu in een adellijke huizinge, dan bij den schoolmeester; nu op een studentenkast,
dan in een bedelaarshut in het woud. Hij stelt den hoogmoed van den
adel aan de kaak, zoowel als de slaafsche onderwerping van de burgerij,
laat een barones zoowel als de dochter van een muziekmeester ver
één bladzij is er soms driemaal verandering aan tooneel en-leidn.Op
men kan desnoods de volgorde dier scenes veranderen.
Maar dit alles neemt niet weg, dat er onder die tooneelen soms
prachtdingen zijn; alles wat gechargeerd, maar toch krachtig en
vast van teekening; men ziet het aan het weinige, dat ik uit het
vele wat zich naar voren drong, dorst citeeren. Hij heeft soms een
pakkenden, grotesken humor bereikt; zijn personen leven, al is het
dan ook in een Sturm-und- Drang-bestaan buiten het normale evenwicht.
Der Hofmeister is verreweg het beste stuk van Lenz, maar ik wil
toch nog even een kort overzicht van Die Soldaten geven. In Die Soldaten
zitten, als in de meeste stukken van Lenz, eigen levenservaringen,
hier uit den kring der Von Kleisten, en ook dit stuk draagt een wijze,.
ietwat zonderling aandoende leering, waarbij de menschlievendheid
men zal het mij geredelijk toegeven wel wat te zeer van één kant
moet komen. Lenz noemt dit spel een Komödie; men is het misschien
wel met mij eens, dat het lachen om de gebreken onzer medemenschen
volgens het recept van Aristoteles, hier nu niet bepaald van harte zal
gaan.
Er is een handelaar in galanteriewaren, Wesener, te Lille. Hij heeft
een dochter Marie, die verloofd is met Stolzius, een braven kerel, die
een lapjeswinkel te Armentieres exploiteert. Deze Marie komt in aanraking met een Franschen baron Desportes, die in het Fransche leger
dient, en met andere ,officieren. Dat begint met een door vader verboden
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bezoek aan den schouwburg in gezelschap van Desportes en het eindigt
met Marie als straathoer. Vader vindt het geval aanvankelijk verdacht,
moet niets van Desportes hebben, maar als hij versjes van dezen leest
aan zijn dochter, die beginnen met „Du höchster Gegenstand von
meinen reinen Trieben," dan raakt hij spoedig verteederd en gaat
gelooven aan de mogelijkheid van een glorieus huwelijk voor zijn
dochter.
Marie: Wart' Er, ich will Ihm noch was weisen, er hat mir auch ein

Herzchen geschenkt mit kleinen Steinen besetzt in einero Ring.
(Der Vater besieht es gleichgultig).
Wesener: (liest noch einmal) Du höchster Gegenstand von meinen
reinen Trieben. (steckt die Verse in die Tasche). Er denkt doch

honett, seh' ich. Hor' aber, Marieel, was ich dir sage, du muszt
kein Präsent mehr von ihm annehmen. Das gefallt mir nicht.
dasz er dir so viele Präsente macht.
M.: Das ist sein gutes Herz, Papa.

W.: Und die Zitternadel gieb mir her, die will ich ihm zuruckgeben.
Lasz mich nur machen, ich weisz schon, was zu deinem Glück
dient; ich hab' langer in der Welt gelebt als du, mein' Tochter,
and du kannst nur immer allesfort mit ihm in die Komödie gehn,
nur nimm jedesmal die Madam Weyher mit, and lasz dir nur
immer nichts davon merken, als ob ich davon wüszte, sondern
sag' nur, dasz er's recht geheim halt, and dasz ich Behr base werden
würde, wenn ich's erführe. Nur keine Präsente von ihm angenommen, Midel, um G otteswillen !
M.: Ich weisz wohl, dasz der Papa mir nicht übel raten wird. (kuszt
ihm die Hand) Er soil sehn, dasz ich Seinem Rat in allen Stücken
folgen werde. Und ich werde Ihm alles wieder erzählen, darauf
kann Er sich veelassen.
W.: Na, so denn (kuszt sie). Kannst noch einmal gnadige Frau werden,
närrisches Kind. Man kann nicht wissen, was einero manchmal
fur ein Glück aufgehoben ist.
M.: Aber, Papa, (etwas leise) was wird der arme Stolzius sagen?
W.: Du muszt darum den Stolzius nicht so gleich abschrecken, hor'
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Nu, ich will dir schon sagen, wie du den Brief an ihn
einmal.
einzurichten hast. Unterdessen schlaf Sie gesund, Meerkatze.
M.: (kuszt ihm die Hand). Gute Nacht, Pappuschka i (Da er fort
ist, thut sie einen Lief en Seufzer, and tritt am Fenster, indem sie
sich auf schnurt). Das ' Herz ist mir so schwer. Ich glaube, es wird
gewittern die Nacht. Wenn es einschlüge (sieht in die Höhe,
die Hánde über ihre offene Brust schlagend). Gott! was hab' ich

denn Böses gethan? Stolzius ich lieb' dich ja noch aber
wenn ich nun mein Gluck besser machen kann and Papa selber
mir den Rat giebt, (zieht die Gardine vor), trifft mich's, so trifft
mich's, ich sterb' nicht anders als gerne. (Lo**scht ihr Licht aus).
Deze aardige, lichtzinnige Marie en haar dwaze vader zijn weer
vol leven en beweging; Lenz werkte naar de natuur. Heel de sfeer in
die Rijsselsche burgerfamilie trof hij goed. Marie 's oude grootmoeder
neuriet klagelijk uit een oud volkslied:
Was láchelst so froh, mein liebes Kind,
Dein Kreuz wird dir'n schon kommen;
Wenn's heiszt, das Rasel aus Hennegau
Hab' nun einen Mann genommen.
O Kindlein mein, wie thut's mir so weh,
Wie dir dein' Augelein lachen,
Und wenn ich die tausend Thränelein seh'
Die werden dein' Báckelein waschen.
Als Marie eenmaal den premier pas qui coûte heeft gezet, gaat ze
spoedig van hand tot hand, tot ze geheel in de modder ligt. Een poging
van een menschlievende gravin om haar te redden mislukt. Stolzius
vergiftigt Desportes en zich zelf. De vader wordt 's avonds laat op
straat nageloopen door een straatmeid. En daarin herkent hij zijn dochter.
Daarmee is het stuk uit. De goede gravin en een goede overste formuleeren dan nog enkel de leering:
Obrister: Ich babe allezeit eine besondere Idee gehabt, wenn ich

die Geschichte der Andromeda gelesen. Ich sehe die Soldaten
an wie das Ungeheuer, dem schon von Zeit zu Zeit ein ungluckPRINSEN, Het Drama.
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liches Frauenzimmer freiwillig aufgeopfert werden musz, damit
die übrigen Gattinnen and Töchter verschont bleiben.
Gr.: Wie verstehen Sie das?
0.: Wenn der König eine Pf lanzschule von Soldatenweibern anlegte;
die müszten sich aber freilich denn schon dazu verstehen, den
hohen Begriffen, die sich ein junges Frauenzimmer von ewigen
Verbindungen macht, zu entsagen.
Gr.: Ich bezweifle, dasz sich ein Frauenzimmer von Ehre dazu ent
-schlieznköt.
0.: Amazonen müszten es sein. Eine edle Empfindung, deucht mich,
halt hier der andern die Wage. Die Delikatesse der weiblichen
Ehre dem Gedanken, eiree Martyrerin fur den Staat zu sein.
Gr.: Wie wenig kennt ihr Minner doch das Herz and die Wünsche
eines Frauenzimmers .
0.: Freilich müszte der König das beste thun, diesen Stand glanzend
and rühmlich zu machen. Dafür ersparte er die Werbegelder,
and die Kinder gehörten ihm. 0 ich wünschte, dasz sich nur

einor fände, diese Gedanken bei Hofe durchzutreiben, ich wollte
ihm schon Quellen entdecken. Die Beschützer des Staats würden
sodann auch sein Gluck sein, die äuszere Sicherheit desselben
nicht die innere aufheben, and in der bisher durch uns zerrütteten
Gesellschaft Fried' and Wohlfahrt aller, and Freude sich untereinander kussen.
Deze burgerlijke tragedie kenmerkt zich bovendien door loszinnige
soldatenscènes. Lenz wil den ganschen stand in zijn goede en kwade
elementen typeeren en zet er een veldprediker in als zedenmeester.
Ook zijn er nog wonderlijke, uiterst komische karikaturen bij geteekend, die eigenlijk buiten de handeling staan. Als in Der Hofmeister
zijn hier evenzeer scènes, die getuigen van een groot talent; als geheel
draagt het stuk echter te zeer het stempel van zijn tijd, van den wilden,
bandeloozen, cynischen Sturm and Drang, om nog aan een algemeen
publiek te kunnen voldoen. De verwarde, grillige, maar toch wel inderdaad geniaal aangelegde geest van Lenz was niet in staat een volkomen
zuiver, gaaf geheel te scheppen.
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In zijn jonge j aren was Friedrich Maximilian Klinger (1752-183 1) 1
een even wild en onberekenbaar type als Lenz, maar hij had een ge
krachtigen geest, die de dolle periode te boven kwam. Wat-zonde,
bij Lenz misschien een eerste stadium van zijn krankzinnigheid was,
was bij Klinger forsch opbruisende levenskracht, die zich uiten moest
in dolle streken en wilde ongedurigheid.
Hij werd in Frankfort a. M. geboren als Goethe, doch hij was een
proletarier, zoon van een waschvrouw uit een armoedige buurt niet
ver van de Hirschgraben; geen speelmakker voor den kleinen Johann
Wolfgang. Hij studeerde jura te Giessen, in armoede, maar toch in
onbekommerde geniale vroolijkheid; hij had er zelfs succes bij geniale
meisjes. Hij moet er het volle luidruchtige en bandelooze studenten
hebben meegemaakt. Hij verwekte opzien door zijn Werther--levn
costuum, de blauwe frak, den witten hoed met gele banden. In 1774
had hij Goethe leeren kennen en er ontstond een vertrouwelijke vriendschap; in '76 kwam hij naar Weimar. Daar maakte hij het als uitgelaten
Kraftmensch Goethe te bar, hoe zeer er ook een vrije, losse toon in
den hofkring heerschte. Goethe kon in de opkomst van zijn aanzien
in Weimar het hof waarlijk niet maken tot een ,,Asyl fur allen vacierenden
)

Genies". Lenz was er ook al. Klinger is toen met een comediantentroep

mee getrokken en er zijn in die dagen eerzame Duitschers, die, na met
hem kennis gemaakt te hebben, getuigen: 2 Seit vorgestern bin ich
mit den deutschen Genies auf ewig zerfallen. Weder ich, noch die
meinigen sind unmittelbar beleidigt; aber es ist Folter, einen Buben,
der eine Handvoll von Shakespeare's- excrementen gefressen hat, ehrliche Leute, die nicht nach Shakespeare's- excrementen stinken and
doch ehrliche Leute sind, verachten and beschimpfen zu sehen."
Toch heeft deze meneer nog moeite voor hem gedaan om hem een
plaats in het Amerikaansche leger te bezorgen. Klinger is nog een tijdje
soldaat geweest in Oostenrijk; in 1780 trok hij naar Rusland en daar
begon voor hem een schitterende carrière. 3
)

„

)

1) Erich Schmidt, Lenz and Klinger, Berlin 1878. -- Ludwig Jacobowski, Klinger
and Shakespeare, Dresden 1891. Klinger's spelen Die Zwillinge en Sturm and Drang
zijn door A. Sauer opgenomen in zijn Sturmer and Dranger I (Dt. Nat. Litt. Band 79).
2) E. Schmidt, t.a.p. p. 72.
3) Zie mijn Roman, p. 79.
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In Giessen nog schreef hij voor het tooneel Das leidende Weib,
dat men wel voor werk van Lenz heeft aangezien, zoozeer was het eraan
verwant. Otto is van 1775; met Die Zwillinge (1776) bereikte hij een
eigen hoogte. 1 ) Uit zijn latere tooneelspelen bepaal ik me hier tot
Sturm and Drang, ein Schauspiel (1776).
Het speelt in Amerika en heeft het Romeo and Juliet- motief, de
elkaar vijandige ouders met de elkaar minnende kinderen, de balkonscène enz 2 ) De families Berkley en Bushy liggen overhoop. Wild de
„ontredderde fantast, de teleurgestelde van het leven, La Feu, de pastorale dweeper, de zoeker naar de idylle, en Blasius, de voor goed ge
komen in aanraking met Berkley, die de drie wijfjes-desiluonr,
herbergt: zijn dochter Jenny Karoline, een zeer lichtzinnig nichtje
Luise en de manzieke tante Katharina, om met genoemde drie mannetjes antithesen van de liefde te maken. Vader Berkley staat in blakerden
haat tegenover het geslacht Bushy, Lord Bushy zou Berkley's vrouw en
dochter gedood hebben. Wild is de zuivere Sturm-und -Drang -type,
de rustelooze zwerver, die voor alles openstaat. Hoor hem:
.

Wild: Wir Sind nun mitten im Krieg hier, die einzige Glückseligkeit,
die ich kenne, im Krieg zu sein. Genieszt der Scenen, thut was ihr
wollt.
La Feu: Ich bin nicht für 'n Krieg.
Blasius: Ich bin für nichts.
W.: Gott mach' euch noch matter! Es ist mir wieder so taub vorm
Sinn. So gar dumpf. Ich will mich über eine Trommel spannen
lassen, um eine neue Ausdehnung zu kriegen. Mir ist so weh
wieder. 0 könnte ich in dem Raum dieser Pistole existieren,
bis mich eine Hand in die Luft knallte. 0 Unbestimmtheit!
wie weit, wie schief führst du den Menschen!
BI.: Was soll's aber hier am Ende noch werden?
W.: Das ihr nichts seht! Um aus der grászlichen Unbehaglichkeit
and Unbestimmtheit zu kommen, muszt' ich fliehen. Ich meinte,
die Erde wankte unter mir, so ungewisz waren meine Tritte. Alle
1)
2)

Zie voor Otto en Die Zwillinge hiervoor bij de Ritterdramen, p. 491.
Zie Jacobowski, t.a.p. p. 30 vlg.
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gute Menschen, die sich fur mich interessierten, hab' ich durch
meine Gegenwart geplagt, weil sie mich nicht helfen konnten.
Bl.: Sag lieber, nicht wollten.
W.: Ja, sie wollten. Ich muszte uberall die Flucht ergreifen. Bin alles
gewesen. Ward Handlanger, um was zu sein. Lebte auf den Alpen,
weidete die Ziegen, lag Tag and Nacht unter dem unendlichen
Gewölbe des Himmels, von den Winden gekühlt and von innern
Feuer gebrannt. Nirgends Ruh', nirgends Rast. Die Edelsten aus
Engeland irren verloren in der Welt. Ach! and ich finde die Herrliche nicht, die Einzige, die da stekt Seht, so strotze ich volt
Kraft and Gesundheit, and kann mich nicht aufreiben. Ich will
die Campagne hier mit coachen, als Volontär, da kann ich meine
Seele ausrecken, and thun sie mir den Dienst, and schieszen mich
nieder, gut dann! Ihr nehmet meine Barschaft, and ziekt .
Jenny Karoline en Wild, die eigenlijk Karl Bushy is, hebben elkaar
in hun prille jeugd al gekend en liefgehad. Wild vindt haar in een hotelkamer bij toeval:
Karoline: Mein Vater, Mylord, ist Lord Berkley.
das war's
Wild: (Jährt zusammen) Lord Berkley!

das lebendige
Bud!
K.: Was fällt Ihnen das so auf? Kennen Sie den unglücklichen Lord
Berkley?
and Sie Jenny Karoline Berkley?
W.: Kennen? Nein!
K.: Ja Sir! (Sich umsehend im áuszersten Kampf) 0 Sir! Sir! wer sind
Sie?
W.: (vor ihr knieend, ihre Hdnde fassend) Nein Misz ich bin meine
Misz
ich bin
Zunge ist so schwach, meines Herzens so viel
Berkley
(geschwind auf springend) Der Glückliche der Sie
(nach der Thure) Der
gesehen, der Sic durch alle Welten
ungluckliche.
K.: Karl Bushy!
Mein Karl!

Men voelt al wel, na al die geagiteerde uitroepen komt dat wel in orde
tusschen Karl en Jenny. Als humoristische tegenstelling tot deze pathetische liefde komt de dwaas-komische hofmakerij van La Feu en Blasius
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bij Luise en Tante en het feit dat papa Berkley, die niet weet, wie Wild
eigenlijk is, tegen dezen fel zijn haat lucht voor de Bushy's. Zoo staat
een teedere , ,balcon" -scène van Wild en Jenny tegenover een kostelijke
persiflage op het pastorale bij La Feu.
Wild is volkomen van zijn ongedurige troosteloosheid genezen door
de liefde van Jenny; hij houdt hartelijke monologen onder haar venster:
„Die Nacht liegt so kühl, so gut um mich! Die Wolken ziehen so still
dahin! Ach sonst, wie das alles trub' and duster war! Wohl mein Herz!
dasz du dies Schauerhafte wieder einmal rein fühlen kannst ! dasz die

Nachtlüftchen dich umsäuseln, and du die Liebe wehen fühlst in der
ganzen stillen Natur. Glänzet nur Sterne! ach Freunde sind wir wieder
worden! Ihr werdet getragen mit allmachtiger Liebe, wie mein Herz,
and flimmt in reiner Liebe, wie meine Seele." Zoo gaat dat nog een tijdje
door, tot Jenny Karoline haar venster openmaakt en in denzelfden toon
de zaak voortzet : Nacht! stille Nacht! lasz dir's vertrauen! Laszt's

euch vertrauen, Wiesen! Tháler ! Hugel and Wald! Lasz dir's vertrauen,
Mond and all' ihr Sterne! Nicht mehr nach ihm weinend, nicht mehr
ihm seufzend, wandle ich unter deinem Licht, sonsten trauriger
Freund! Nicht mehr klagend antwortest du mir, Echo, dasz du keinen
andere Wiederhall, als seinen Namen kanntest. Karl! Hallt das
nicht süsz durch die Nacht? enz. enz.
Eindelijk treedt Wild naar voren: Leben! mein Leben!
Karoline: Freund meines Herzens!
Wild: Fittiche der Liebe mir! ich babe sie (steigt den Baum hinauf).

K.: Halt dich fest, mein Lieber, die Aste biegen.
W.: Lasz sie biegen, stark sind die Schwingen der Liebe (nach ihrer
Hand reichend) Misz! meine Misz!
K.: Nicht so verwegen, trau den Asten nicht!
W.: Hange an deinen Augen. Lasz mich atmen.
En nu daar tegenover het gekonkelefoes van La Feu met tante
Kathrin.
La Feu: Ach, so will ich meine ganze Empfindung in Ih re Seele legen!
Meine Diana! einen süszen, sanften Traum wollen wir träumen,
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immer so susz wie der erste Kusz der Liebe. Nur phantastisch!

Blumenreich!
Kathrin: Sie entzucken mich!
L. F.: Ich bin willens ein Schafer zu werden. Das war mein Gedanke
von lange her. Nur fehlte mir's an einer Scháferin, die hab' ich
in Ihnen gefunden, liebliche Seele!
K.: 0 Mylord! and Scha-flein, einen Schäferhut, Scha-ferstab, Schaferkleid, weisz mit rot! Ich hab' noch solche eine Maske aus London
mitgebracht. Ich sterbe fur Freude bei denen süszen Gedanken.
L. F.: Ich kleide mich in einen onschuldigen Schafer. Wie kaufen uns
eine Herde. Wild schenkt uns einen von seinen Hunden. Und
so wollen wir das Leben wegphantasieren. Ewig in Friede, ewig
in Liebe leben, o der Seligkeit !
K.: Mylord! Mylord! Und auch Schäfchen?
L. F.: Ja, Mylady! and auch eine Hitte : Ich Ihr Schafer!
heiraten? K.: Und auch
ha Mylord
L. F.: Beht te! ganz geistig, ganz phantastisch. Das ist der Reiz davon.
Ten slotte blijkt, dat de Berkley's niet afgemaakt zijn door de Bushy's. Pa Bushy komt op de proppen; alles heldert zich op en het wordt
pays en vree, algemeene verzoening.

Dit eene stuk is voldoende om te laten zien, dat men zich bij Klinger
min of meer in een gekkenhuis bevindt, een wereld vol dolle kuren en
kunsten, ook de meer serieus bedoelde typen doen grotesk aan en dreigen
te barsten van hartstochtelijkheden. Hij werkt zijn motief niet met
liefdevolle zorg tot in de details uit; hij zoekt naar het nieuwe, ver
naar grillige effecten. Men vraagt zich af: spot of ernst? -rasend,

En dan hebben wij bij de Stürmer and Dranger Heinrich Leopold
Wagner (1747-1779). Uit zijn oeuvre komt in de eerste plaats Die
Kindermörderin, En Trauerspiel (1776) naar voren. 1 ) Het stuk speelt
in Strasbourg; de handeling duurt negen maanden. De eerste akt
1) Over Wagner: Erich Schmidt, Heinrich Leopold Wagner, Jena 1879. In het
bijzonder over de Kindermórderin, aldaar p. 70 vlg. J. M. Rameckers, Der Kindesmord,
p. 158 vlg. Die Kindermórderin is herdrukt door A. Sauer in Sturmer and Dranger II
p. 283 (Dt. Nat. Litt. Band 80).
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speelt in een bordeel. De luitenant Von Gröningseck heeft daarheen
zijn hospita Frau Humbrecht en haar 18-jarige dochter Evchen na een
bal meegenomen om te soupeeren. Ma maakt zich wijs dat alles om
haar te doen is; maar door een slaapmiddel wordt ze buiten gevecht
gesteld en in dien tijd verkracht de luitenant Evchen. Na afloop:

Evchen: (stUrzt wieder aus dem Nebenzimmer heraus, auf ihre Mutter
hin). Mutter! Rabenmutter! Schlaf, Schlaf ewig i deine
Tochter ist zur Hure gemacht (Fdllt schluchzend ihrer Mutter
auf die Brust; der Lieutenant geht ein paarmal die Stub' auf and
ab, endlich stept er sich vor sie).
Von Groningseck: So wollen Sic deun gar nicht Raison annehmen,
wollen sich selbst furs Teufels Gewalt prosMademoiselle?
alle Welt wissen lassen was jetzt unter uns ist?
tituieren?
(richtet sich auf, bedeckt aber das Gesicht mit dem Schnup 1tuch)
E.:

Teufel in Engeisgestalt! Fort, fort! Henkersknecht!
V. G.: Sie haben Romanen gelesen, wie's scheint? Ewig schade
wax's ja, wenn Sic nicht selbst eine Heldin geworden waren
(geht wieder auf and ab).
ja ich hab' Romanen
Spott nur Ehrenschánder, spott nur!
E.:
gelesen, las sic, um euch Ungeheuer kennen zu lernen, mich
vor euren Ranken hi ten zu kinnen and dennoch! Gott!
Gott! dein Schlaf ist nicht natürlich, Mutter! j etzt merk' ich's
du bist ja nicht
V. G.: Um Himmelswillen, so komm doch zu dir!
die erste.
nicht die
Die du zu Fall gebrachst hast?
bin ich's nicht
E.:
erste? 0 sag' mfr's noch einmal.
V. G.: Nicht die erste, sag' ich, die Frau wurde, eh' sic getraut war.
Von dem jetzigen Augenblick an bist du die Meinige ! ich
schwur's schon in der Kammer, and wiederhol's hier bei allem,
auf meinen Knieen wiederhol ' ich 's -- In
was heilig ist
fünf Monaten bin ich ma j orenn, dann führ' ich dich an Altar,
erkenne dich öffentlich fur die Meine.
Tegenover de lichtzinnige moeder staat de soliede vader Metzger
Humbrecht, een ruwe, stugge natuur, maar gevoelig van hart, trotsch
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op zijn burgereer, gehecht aan het oude, afkeerig van de frivole moderne
zeden. Zijn Evchen is hem alles. Deze durft haar moeder niet te beken nen, wat er gebeurd is; zij klemt zich vast aan de hoop, dat Von G röningseck na zijn meerderjarigheid zijn woord zal houden. Deze staat
onder den boozen invloed van zijn collega Hasenpoth; maar hij weerstaat
al den spot; hij heeft berouw over zijn daad, is overtuigd, dat Evchen
een ander meisje is dan hij vermoedde; hij zal het leger verlaten en
haar inderdaad trouwen. Hasenpoth bezweert hem, dat hij dat wel ver
zal: „Wenn du mit all deinen uberspannten Begriffen von-hinder
Tugend sie zur Frau kriegst, so soli mich der Teufel vierundzwanzigmal auf and ab durch die ganze Armee seiner dienstbaren Geisten
Spieszruten laufen lassen."
Vader en moeder Humbrecht bevroeden maar niet wat hun dochter
zoo melancholiek maakt. Vijf maanden na het bal komt Von Gröningseck
van haar afscheid nemen; over twee maanden komt hij terug, dan zullen
ze trouwen. Bij dit afscheid ziet Evchen haar toekomst voor zich;
als Von Gröningseck niet zijn woord gestand deed, „die grauenvollste
Wildnis würde ich aufsuchen, von allem was menschliches Ansehn
hat, entfernt, mich im dicktsten Gesträuch vor mir selbst verbergen,
nur den Regen des Himmels trinken, um mein Gesicht, mein geschandetes Ich, nicht im Bach spiegeln zu dürfen, and wenn dann der Himmel
ein Wunderwerk thäte, mich and das ungluckliche Geschöpf, das
Waise ist, noch eh' es eihen Vater hat, beim Leben zu erhalten, so
wollt' ich, so bald es zu stammlen anfing, ihm statt Vater and Mutter,
die graszlichen Worte Inure and Meineid so lang' ins Ohr schreien,
bis es sie deutlich nachspráche, und dann in einero Anfall von Raserei
durch sein Schimpfen mich bewöge, seinem and meinee Etend ein
Ende zu machen. Wax das nicht blutig? Gröningseck!"
Als Gröningseck weg is, schrijft Hasenpoth in diens naam een
valschen brief vol beleedigingen aan Evchen. Dit drijft haar tot wanhoop.
Ze vlucht en nu krijgen ook haar ouders argwaan. En voor Evchen
komt de ondergang. Ze heeft bij een waschvrouw onderkomen gezocht;
daar is ze bevallen. Daar wordt haar geest in angstige spanning gebracht,
tot de uiterste vertwijfeling opgejaagd. Als haar beschermster van huis
is, doodt ze in een voor het groote publiek aangrijpende scène haar kind.
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,Mein armes biszchen Verstand hat, glaub' ich, vollends den Herzstosz bekommen!
(Das Kind schreit wieder). Singst du? singst?
singst unsern Schwanengesang?
sing, Gröningseckchen! sing Gróningseck ! so hiesz ja dein Vater! (Nimmt's vom Bett wieder auf and
liebkost's). Ein boser Vater! der dir and mir nichts sein will, gar nichts,
and mir 's doch so oft schwur, uns alles zu sein!
Ha!, im Bordell
sogar es schwur
(zum Kind) Schreist? schreist immer? lasz mich
schrein, k ch bin die Hure, die Muttermörderin; du bist noch nichts!
ein kleiner Bastert sonst gar nichts;
(mit verbiszner Wut) solist
auch nie werden was ich bin, nie ausstehn, was ich ausstehn musz.
(Nimmt tine Stecknadc l and druckt sie dem Kind im Schlaf, das Kind
schreit arger; es gleichsam zu uberschrein, singt sie sehr taut, hernach immer
schwacher)

Eia Pupeia!
Schlaf, Kindlein, schlaf wohl!
Schlaf ewig wohl!
Ha ha ha, ha ha!
(Wiegt 's auf dem Arm)
Dein Vater war ein Bösewicht,

Hat deine Mutter zur Hure gemacht;
Eia Pupeia!
Schlaf, Kindlein! Schlaf wohl!
Schlaf ewig wohl!
Ha ha ha, ha ha!
Schláfst du, mein Liebchen, schläfst?
Wie sanft!
bald beneid'
ich dick, Bastert, so schlafen Engel nur!
Was mein Liedchen nicht
konnte!
sang mich doch auch jemand in Schlaf so!
Ha! ein Blut noch einer! auch den! (kuszt das
tropfen! den musz ich wegkussen
Kind an dem verwundeten Schlaf) Was ist das?
susz! sehr süsz! aber
ha, j etzt merk' ich's Blut meines eignen Kinds!
hinten nach bitter
Und das trink ich? (wirf t's Kind aufs Bett) Da schlaf, Gröningseck!
schlaf! Schlaf ewig! bald werd ich auch schlafen schwerlich so sanft
als du einschlafen, aber wenn's einmal geschehn ist, ist's gleichviel.
(Man hort jemand) Gott! wer kommt?
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Vader Humbrecht, de barsche vader, is gauw verteederd, vooral om
het kind, waarvan hij eerst later ziet, dat het dood is. Door heel dit
fel bewogen drama beweegt zich nog de figuur van een Magister, die
steeds de tegenstelling vormt door moreele, verstandige redeneering
en betoog. Deze Magister komt ten slotte met het bericht dat Gröningseck zwaar ziek is geweest en thans komt om zijn woord gestand
te doen, om Evchen te trouwen. Hij is onschuldig aan trouwbreuk.
Daar is hij zelf, doorziet het verraad van Hasenpoth.
Von Groningséck: Der niedertrachtige, feige Verräter! Glauben sie

jetzt bald, Magister, dasz es Fälle gibt, wo Selbstrache zur
Pf licht wind? Wo ist der Staat, in dem solche Ungeheuer,
solche Hasenpoths, die unter der Larve der Freundschaft
ganze Familien unglücklich machen, nach Verdienst bestraft
werden? Ha! wie will ich mir wohl thun, mit welcher
Herzenswonne will ich mich in seinem Blut herumwälzen!
Magister: Es ware menschlicher, glaub' ich, wenn Sie darauf bedacht
waren, diese arme Betrogne vom Schafott zu retten, als Ver
-brechnmitV zuäfen.
Fiskal : Ja, da rettet sich was! Das Gesetz, welches die Kindsmörderinnen zum Schwert verdammt, ist deutlich, and hat

seit vielen Jahren keine Exception gelitten. Ist nun das
Faktum, wie es der Anschein giebt, auch klar, so kinnen sie
die Mi h' sparen.
Goethe beweert in Wahrheit and Dichtung, dat hij het plan voor
zijn Gretchen-tragedie aan Wagner had verteld en dat deze zijn idee
voor de Kindermörderin verwerkt heeft. In groote trekken is er inderdaad wel overeenkomst, maar in de uitwerking van het geval loopen
beide stukken zoo zeer uit elkaar, dat hier toch wel van geen plagiaat
sprake kan zijn.
Als Evchen zich zelf in liefde aan Gröningseck gegeven had, zou
men kunnen spreken van het verbreken van de „hoogere wereldorde ",
thans gaat zij te gronde zonder eenige tragische schuld; zij doodt haar
kind in zinsverbijstering. Zoo had Wagner het geval noodig om de
tragedie aan zijn sterk uitgesproken tendenz te laten voldoen: opkomen
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tegen de onverbiddelijke doodstraf over de moeder, die haar buitenechtelijk kind doodt. Hij wist zijn dramatisch talent hier in aangrijpende
menschelijkheid te ontplooien, de pijnlijke realiteit der feiten zuiver
te treffen. Zijn menschen staan ons levend voor den geest, al verweet
men hem dan ook in zijn tijd en lang daarna ruwheid, platheid, gebrek
aan goeden smaak. Hij had natuurlijk Richardson, Fielding, Smollett
gelezen; daaruit kon hij het recht voor zijn realisme putten. In onzen
tijd heeft men van zijn stuk gezegd, dat het ,,bezeichnet fur die Geniezeit ein Gipfelpunkt des rücksichtslosen Naturalismus." 1
Tegenover Lenz en Klinger mist Wagner dat wilde, jonge, hartstochtelijk revolutionnaire, dat stormachtige pathos. Hij blijft bij de feiten,
hij wil weloverwogen de wreedheid van een wet krachtig doen uitkomen
en dat bereikt hij. Hij weet zijn stuk welbewust zoodanig in elkaar
te timmeren, dat we die wreedheid inderdaad sterk voelen. Hij gebruikt
daarbij zeer stellig Sturm and Drang - elementen, maar hij is er niet zelf
dronken door geworden als Lenz en Klinger. Men kan desnoods Die
Kindermörderin als een gewoon burgerlijk drama beschouwen, buiten
de groote beweging van zijn tijd om.
Wagner werd te Strasbourg geboren, studeerde er rechten, verkeerde
er met. Goethe. Hij schijnt niet iemand van een aangenaam karakter
geweest te zijn. Erich Schmidt getuigt. , , Ich machte ihm nicht gern
zu nahe treten, aber einon erfreulichen Eindruck macht er mir nicht.
Neben dem Lobe eines rührigen, geistigen Strebens darf ihm der
Vorwurf der Unzuverlassigkeit and der Zweideutigkeit, der hämischen
Lust an Pamphleten, kritischen „Striegeleien", litterarischen Scandal,
der Selbstgefalligkeit sowie einer nicht aufs grosze, ganze gerichteten, sondern in einzelne Wichtigkeiten zersplitterten Vielgeschâftigkeit nicht erspart bleiben." 2
Met Klinger was hij theaterdichter bij de Seylersche troep, die in
de steden Frankfort, Mannheim, Mainz een goeden naam had. In
deze kwaliteit gaf hij ook Briefe die Seylersche Schauspielergesellschaft betreffend uit, waarin hij op het spoor van Lessing en Lenz
zich met afkeer uitlaat over „das französische bouillon, die geschmack)

)

1) Zie Rameckers, t.a.p. p. 179.
2)

Schmidt, H. L. Wagner, p. 22.
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lose Brühe des groszen Versificateur Monsieur de Voltaire," waar
tegenover Klinger's Sturm and Drang hemelhoog verheven wordt.
Hij was later nog advokaat in Frankfort.
Goethe opende met Götz glorierijk de periode van den Sturm and
Drang; Schiller gaf er een waardig slot aan.
Friedrich Schiller (1759-1805) werd in het Wurtembergsche
Marbach geboren; hij bracht zijn jeugd onder benauwende omstandig heden door, onder den druk van een despotischer vader en van den
tyranieken willekeur van hertog Karl Eugen. Met dezen heerschzuchtigen vorst kwam de jonge man, die gloeide van vrijheidsliefde, van
zelf bewusten trots persoonlijk in aanraking, toen hij in 1773 gedwongen
werd de militaire school te volgen. Hij had veel gelezen van de litteratuur van zijn tijd, dweepte met Rousseau, zoodat hij feller de tegen
voelde tusschen zijn eigen jeugdleven en wat er in hem bruischte-steling
van Rousseau's Natuurdienst. Door het besef van wat de „beschaving"
van het Duitsche leven gemaakt had, klonk bij hem nog scheller de
schreeuw naar verlossing van den boden last, naar herstel van de verloren menschwaarde.
In 1780 werd hij regimentsmedicus en in het volgende jaar reeds
voltooide hij Die Ráuber „In tyrannos", waarin heel zijn wilde drang
naar Natuur en Vrijheid hoog oplaaide. Daar de hertog hem allen litterairen arbeid verbood, was hij gedwongen te vluchten (Sept. 1782).
Bij den theaterintendant Dalberg te Mannheim vond hij weinig medewerking; hij was er korten tijd theaterdichter. In zijn armoede vond hij
steun bij Körner. Fiesko en Kabale and Liebe volgden, met Don
Karlos kwam er meer bezinning in de wilde mateloosheid van zijn
streven.
In Weimar leerde hij de dames Lengefeld kennen en door hare
tusschenkomst had op 7 September 1788 te Rudolfstadt de eerste
ontmoeting met Goethe plaats, die juist uit Italië terug was. Door
Goethe's medewerking werd hij professor in de geschiedenis te jena;
toen trouwde hij met Charlotte Lengefeld.
In Die Räuber staan de beide broeders Franz Moor en Karl Moor
- scherp, zwart en wit, tegenover elkaar. Franz de raisonneerende schurk,
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weerzinwekkend van uiterlijk en van gemoed en geest, wrokkend tegen
het leven, tot de zwartste misdaad bereid om aan zijn begeerte naar
geld, zingenot, vale eer, schijnbare superioriteit te kunnen voldoen,
verwrongen in fel egoïstischen drang: ,, Jeder hat gleiches Recht zum
Gröszten and Kleinsten, Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb
and Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Uberwaltiger,
and die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze. Wohl gibt es
gewisse gemeinschaftliche Pakta, die man geschlossen hat, die Pulse

des Weltzirkels zu treiben. Ehrlicher Name! Wahrhaftig eine reichhaltige Münze, mit der sich meisterlich schachern läszt, wer's versteht,
sie gut auszugeben. Gewissen
o ja freilich! ein tochtiger Lumpenauch das ein
mann, Sperlinge von Kirschbäumen wegzuschrecken!
gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Bankerottierer zur
Not noch hinauslangt. In der Tat sehr würdige Anstalten, die Narren
im Respekt and den Pöbel unter dem Pantoffel zu halten, damit die
Gescheiten es desto bequemer haben. Ohne Anstand, recht schnackische Anstalten! Kommen mir fur, wie die Hecken, die meine Bauern

gar schlau um ihre Felder herumführen, dasz ja kein Hase drübersetzt,
ja beileibe kein Hase!
Aber der gnádige Herr gibt seinera Rappen
Ich
den Sporn and galoppiert weich ober der weiland Ernte.
will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dasz ich nicht
Herr bin. Herr musz ich sein, dasz ich das mit Gewalt ertrotze, wozu
mir die Liebenswurdigkeit gebricht."
En daar tegenover Karl in jonge, gezonde, vurige kracht, in wilde,
reine hartstochtelijkheid gedreven naar alles wat hem grootsch, heerlijk,
rechtvaardig lijkt voor heel de menschheid, naar Vrijheid, Natuur,
verbreking in stoere mannelijkheid van alle banden, die hem en heel
zijn Duitsche volk kluisteren in slaafsche onderwerping aan brute,
stupide machten: , ,Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben,
was Adlerflug geworden wire. Das Gesetz ' hat noch keinen groszen.
Mann gebildet; aber die Freiheit brütet Kolosse and Extremitäten
aus. Sic verpallisadieren sich ins Bauchfell eines Tyrannen, hofieren
der Laune seines Magens and lassen sich klemmen von seinen Winden.
Stelle
Ah! dasz der Geist Hermanns noch in der Asche glimmte!
mich vor ein Heer Kerls wie ich, and aus Deutschland solt eine Repu-
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blik werden, gegen die Rom and Sparta Nonnenklister sein sollen."
Hij is de dolle, brooddronken student onder zijn makkers, die onder
Spiegelberg's leiding een rooverbende willen oprichten. Maar Kail
wil naar huis, naar zijn vader, naar zijn Amalia die hij lief heeft:
„Gluck auf den Weg! Steig du auf Schandsäulen zum Gipfel des Ruhms.
Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia
lockt mich ein edler Vergnugen. Schon die vorige Woche hab' ich mei nem Vater um Vergebung geschrieben, hab' ihm nicht die kleinsten
Umstand verschwiegen, and wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitleid and

Hilfe. Lasz uns Abschied nehmen, Moritz! Wir sehen uns heut, and
nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters ist
schon innerhalb dieser Stadtmauern."
Thuis stookt, liegt, lastert Franz bij den ouden vader, stelt den joligen,
luchthartigen student, den dolleman, die op vergiffenis rekent, voor
in vervalschte brieven als een misdadiger, die de galg verdient. De oude
laat het aan Franz over om te antwoorden en Karl ontvangt de tijding,
dat zijn vader hem voor goed verstooten heeft. Dan is er voor Karl
geen houden meer aan, dan trekt hij in vertwijfeling met den schetteraar
Spiegelberg en de andere makkers mee in het rooversavontuur, waarvan
hij zich nog nobele illusies maakt: „Siehe, da fállt's wie der Star
von meinen Augen! was fur ein Tor ich war, dasz ich im Käficht zuruckwollte! Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit,
Murder, Räuber! mit diesen Worten war das Gesetz unter meine
Füsze gerollt. Menschen haben Menschheit vor mir verborgen, da
ich an Menschheit appellierte, weg dann von mir Sympathie and menschliche Schonung! Ich habe keinen Vater mehr, ich habe keine Liebe
mehr, and Blut and Tod soli mich eergessen lehren, dasz mir jemals
etwas theuer war! Kommt, kommt! 0, ich will mir eine fürchter
liche Zerstreuung machen. Es bleibt dabei, ich bin euer Hauptmann!
Und Gluck zu dem Meister unter euch, der am wildesten sengt, am
graszlichsten mordet, denn ich sage euch, er soli königlich belohnt
werden. Tretet her um mich ein jeder and schwöret mir Treu and
Gehorsam zu bis in den Tod!"
Thuis gaat de zwarte nijd door met vuige verdachtmaking, ook tegenover Amalia, die echter uit de droomen van haar ouden oom hooren
-
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moet, dat hij zijn zoon Karl nog steeds lief heeft. Door schrik en wroeging zal Franz zijn vader dooden en zoo in zijn bezittingen komen.
In vermomming laat hij een der dienaren het valsch bericht van Karl's
dood brengen in een slag bij Praag. Karl zou bovendien zijn laatste
krachten gebruikt hebben om Amalia aan Franz over te dragen. Franz.
Seh' ich recht oder träum' ich? Siehe da mit blutiger Schrift: „Franz,
verlasz meine Amalia nicht!" Sieh doch, sieh doch! and auf der andern
Seite: , ,Amalia! Deinen Eid zerbrach der allgewaltige Tod." Siehst

du nun, siehst du nun? Er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's
mit dem warmen Blut seines Herzens, schrieb's an der Ewigkeit feierlichem Rande! Sein fliehender Geist eerzog, um Franz and Amalia
noch zusammenzuknüpfen.
De oude Moor krimpt werg van smart en ontzetting: Wehe, Wehe!
Verlasz mich nicht, meine Tochter! Franz, Franz! gib mir meinep
Sohn wieder!
Franz: Wer war's, der ihm den Fluch gab? Wer war's, der seinen
Sohn jagte in Kampf and Tod and Verzweiflung? 0! er war ein Engel!

ein Kleinod des Himmels! Fluch über seine Henker! Fluch, Fluch
über Euch selber !
Der alte Moor (schlágt sich mit geballter Faust wider Brust and Stirne):

Er war ein Engel, war Kleinod des Himmels! Fluch, Fluch, Verderben,
Fluch über mich .selber! Ich bin der Vater, der seinen groszen Sohn
erschlug. Mich liebt' er bis in den Tod! Mich zu rächen, rannte er in
Kampf and Tod. Ungeheuer, Ungeheuer!
En altijd jaagt de schurk de wroeging van zijn vader maar aan, tot
hij den gebroken oude bewusteloos laat verdwijnen in een ouden toren,
om hem daar te laten doodhongeren.
Daar staan dan weer tegenover de wilde, ruwe scènes in het kamp
der roovers, dat door zevenhonderd man van de regeering belegerd
wordt. Dolle Shakespeariaansche humor 1 ) als een pater als parlementair
der troepen onder de roovers verschijnt en het trotsche woord van hun
hoofdman: , , Geh hin, and sage dem hochlöblichen Gericht, das über
1) Over de invloeden die in de Räuber aan te wijzen zijn: Schubart, Götz, Minna,
Rousseau, Leizewitz, Plutarchus, Cervantes, maar bovenal van Shakespeare, zie Arthur
Bohtlingk, Schiller and Shakespeare, Lzg. 1910, p. 16 vlg.
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Leben and Tod wurfelt. Ich bin kein Dieb, der sich mit Schlaf and
Mitternacht verschwört and auf der Leiter grosz and herrisch tut. -Was ich getan babe, werd' ich ohne Zweifel einmal im Schuldbuch des
Himmels lesen; aber mit seinen erbärmlichen Verwesern will ich kein
Wort meter verlieren. Sag' ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung.
Rache ist mein Gewerbe."
De pater komt echter met een voorstel van het „gezag" : „So höret
dann ihr, was die Gerechtichkeit euch durch mich zu wissen tut! —
Werdet ihr itzt gleich diesen verurteilten Misset ter gebunden ober
liefern, sekt ; so soll euch die Strafe curer C räuel bis auf das letzte
Andenken erlassen sein die heilige Kirche wird euch verlorne Schafe
mit erneuerter Liebe in ihren Mutterschosz aufnehmen, and jedem
unter euch soll der Weg zu einem Ehrenamt offen stehn (reit triumphierendem Lácheln) Nun, nun? Wie schmeckt das, Ew. Majestät? Frisch also! Bindet ihn and seid frei!"
De roovers weigeren zonder aarzelen natuurlijk; daardoor wordt de
band met de bende voor Karl steeds inniger en na den dood van Roller
bij den kavalerieaanval zweert hij, zijn makkers nooit te zullen verlaten.
Toch keert hij nog eenmaal vermomd naar het kasteel terug. Van den
ouden Daniël hoort hij het bedriegelijk spel van zijn broer, die ook zijn
leven bedreigt; hij weet nu, dat zijn brieven vervalscht werden, dat
zijn vader van hem bleef houden. Als hij als vreemdeling met Amailia
spreekt, hoort hij uit haar eigen mond, dat ook zij hem nog innig
liefheeft: „Meere and Berge and Horizonte zwischen den Liebenden
aber die Seelen versetzen sich aus dem staubigten Kerker and treffen
sich im Paradiese der Liebe." Als hij teruggekeerd is tot zijn bentgenooten, als zijn mannen allen slapen, zit hij eenzaam op zijn luit te
tokkelen en een lied te zingen. Hij houdt monologen, die aan Shakesspeare's , ,To be or not to be" herinneren, terwijl hij zijn pistool in
handen heeft: , , Zeit and Ewigkeit" gekettet aneinander durch ein
einzig Moment! Grauser Schlüssel, der das Cefangnis des Lebens
hinter mir schlieszt and vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen
Nacht sage mir o sage mir wohin, wohin wirst du mich führen?
Siehe, die Menschheit erschlappt
Fremdes, nie umsegeltes Land!
unter diesem Bilde, die Spannkraft des Endlichen läszt nach, and die
PRINSEN, Het Drama.
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Phantasei, der mutwillige Affe der Sinne, gaukelt unserer Leichtglaubigkeit seltsame Schatten vor.
Nein! Nein! Ein Mann musz
straucheln
Sei,
nicht
wie du willt, namenloses Jenseits bleibt
mir nur dieses mein Selbst getreu Sei, wie du willt, wenn ich nur mich
selbst mit hinübernehme Auszendinge sind nur der Anstrich des Mannes. Ich bin mein Himmel and meine Holle." Maar welk een sterker
persoonlijkheidsgevoel bij dezen Schiller-Karl Moor dan bij Hamlet.
Dan ontdekt hij plotseling in den nabij zijnden ouden toren in het
woud zijn vader, dien hij dood waande. Hij zendt onmiddellijk Schweizer
met zijn mannen af om het slot binnen te dringen en Franz levend
mee te brengen. In zijn angst probeert Franz vergeefs te bidden; hij
verworgt zich. Amalia vlucht naar de roovers en wordt door Karl
doodgestoken. De oude sterft van schrik. De nobele misdadiger Karl
Moor ziet in, dat hij met zijn vijandige houding, zijn daden van geweld,
de gerechtigheid niet heeft kunnen doen zegevieren. Hij geeft zich over
aan het gerecht om voor zijn schuld te boeten: , ,Ich erinnere mich,
einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herüberkam, der im
Taglohn arbeitet and elf lebendige Kinder hat. Man hat tausend
Louisdore geboten, wer den groszen Räuber lebendig liefert. Dem
Mann' kann geholfen werden."
Voor de motieven en karakters, die in de Räuber verwerkt zijn, kan
men wijzen op tal van illustere figuren in de wereldlitteratuur, tal van
ideeën, die bij de conceptie door Schillers geest kunnen gespeeld hebben,
bewust en onbewust. Franz moge teruggaan op Richard III, op Jago,
dit staat wel vast, dat Karl Moor voor alles Schiller zelf is, zooals hij
zich in zijn jonge jaren tegenover leven en maatschappij geplaatst
voelde. Die Räuber is in de eerste plaats wel een begin der katharsis
van den jongen dichter zelf geweest. Hij is overtuigd geworden van zijn
zelfoverschatting, van de onmogelijkheid om enkel met zijn vage
grootsche idealen van Vrijheid en Natuur als wereldhervormer op te
treden, wel niet door grondige kennis van het leven en solied begrip,
dan toch voor zijn gevoel, dat hem dreef. Waar Goethe in zijn Götz
reeds toonde een diepe menschen- en wereldkennis te bezitten, de
kracht bezat individuën waar en levendig te teekenen, toont Schiller
absoluut vreemd en onervaren te staan tegenover het leven, teekent hij
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heldhaftige, misdadige karikaturen in plaats van levende menschen.
Doch heel de ziel van Schiller leeft en zwelgt in deze misdadige hartstochtelijkheid, in dezen vlammenden waan. Dat geeft de grootere
eenheid en gaafheid aan de Räuber boven het werk van Lenz en Klinger,
voor wie al die Sturm-und- Drang-ideeën en -gebaren meer een aan
spel waren, waarin ze wel met hart en ziel in hoogen ernst-lokeij
opgingen, maar dat toch vrije fantastische ruimte liet aan den geest
om zich te vermeien in allerlei bijwerk. In de Räuber leeft de geheele
mensch Schiller met al wat er aan hem trilt, in hem bruist en woelt.
En hij moest zijn Karl Moor te gronde laten gaan.
In de niet gedrukte voorrede voor den eersten druk bepaalt hij de
houding met zijn stuk tegenover het theater. Daarin is reeds iets van
de l'art pour l'art-stemming, die zich veel later wel bewust als systeem
zal uiten. Hij betoogt hier met nadruk, dat het drama zich zelf genoeg
zij als de zuiverste uitdrukking van de hartstochten en de geheimste
bewegingen der ziel. 1 ) Hij schreef een dramatischen roman en geen
tooneeldrama. En ook in de voorrede, die inderdaad den eersten druk
vooraf ging, zegt hij nadrukkelijk: „Man nehme dieses Schauspiel fur
nichts anders als eine dramatische Geschichte, die die Vortheile der
dramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten
Operationen zu ertappen, benutzt, ohne sich übrigens in die Schranken
eines Theaterstocks einzuzäunen, oder nach dem so zweifelhaften
Gewinn bei theatralischer Verkörperung zu geizen. Hier war Fülle
ineinandergedrungener Realitäten vorhanden, die ich unmöglich in die
allzu engen Palisaden des Aristoteles and Batteux einkeilen konnte."
Toch werd Die Räuber in 1782 na veel besnoeiïng en wijziging met
enorm succes te Mannheim opgevoerd.
In hetzelfde jaar voltooide Schiller Fiesko. Het is zakelijker; voor de
in de lucht zwevende rooverromantiek komt hier de drang, naar het
bereiken van menschelijke vrijheid binnen de grenzen eener republiek.
De Brutus-Caesar -idee is hier. Fiesko is aanvankelijk het hoofd
der leiders van een republikeinschen opstand tegen de tyrannie der
Doria's te Genua. Maar het gezag van zijn leiderschap bedwelmt hem;
1) Zie o.a. de uitg. van Schiller's Werke in Bongs Goldene Klassiker, XIII, p. 33.
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de eerzucht en het genot van te heerschen grijpen hem aan; hij streeft
zelf naar den troon der Doria's : (Die Sonne geht auf ober Genua).
Diese majestátische Stadt! (Mit offnen Armen dagegen eilend). Mein!
and drüber emporzuflammen, gleich dem königlichen Tag drüber
zu bruten mit Monarchenkraft all die kochenden Begierden all
die nimmersatten Wünsche in diesem grundlosen Ozean unterzutauchen?
Gewisz! Wenn auch des Betrügers Witz den Betrug nicht adelt, so
adelt doch der Preis den Betrüger. Es ist schimpflich, eine Barse zu
lesren es ist fresh, eine Million zu veruntreuen, aber es ist namenlos
grosz, eine Krone zu stehlen. Die Schande nimmt ab mit der wachsenden
Sünde (Pause. Dann mit Nachdruck): Gehorchen! Herrschen!
ungeheure, schwindliche Kluft. Legt alles hinein, was der Mensch
Kostbares hat eure gewonnenen Schlachten, Eroberer Künstler,
eure unsterblichen Werke eure Wollüste, Epikure eure Meere
and Inseln, ihr Weltumschiffer! Gehorchen and Herrschen, Sein and
Nichtsein!"

De edele, onwrikbare republikein Verrina brengt hem ten val, drijft
hem in zee. Het geheel gaat terug op historische feiten met vrijheden en
wijzigingen. Als Karl Moor is Fiesko een Übermensch, van nature groot
en goed, drager van verheven idealen; hij valt niet als , , Opfer einer
ausschweifenden Empfindung" in een fantastische wereld; hier is de
menschelijke drang naar heerschzucht en macht veel zuiverder in een
meer reëele wereld geteekend; aanvankelijk stelt zich nog een vrouw
tegenover deze heerschzucht; maar de heerschzucht triumfeert. Bijzonder
klaar is Schiller in de oplossing van dit conflict niet geweest.
In Kabale and Liebe (1783) kwam hij tot de realiteit van den dag in
zijn eigen land; in deze sociale tragedie toonde hij, hoe de verderfelijke
verrotting in een Franz Moor den grondslag vormde van heel het staat
maatschappelijk leven van zijn tijd; hij stelt de onnatuur der-kundige
samenleving vooral in haar kaste-geest en stands-vooroordeelen in een
pijnlijk en schel licht. Het stuk is op de planken met groote belang
geestdrift ontvangen, het moet van groote beteekenis zijn-steling
geweest voor de vorming van den Duitschen volksgeest, wat niet weg
neemt dat nog zeer lang daarna meer dan in eenig ander land de slaafsche
eerbied is bewaard tegenover allen, die met teekenen van gezag en
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waardigheid konden optreden. De Beaumarchais heeft met zijn lustig
spelletje meer en vlotter succes gehad bij zijn volk, dat hij ontegenzeggelijk beter voorbereid vond.
Wat Lessing in zijn Emilia Galotti had durven uitspreken in quasiItaliaansche toestanden uit het verleden, stelde Schiller forsch en krachtig
in de realiteit van zijn eigen dagen en zijn eigen omgeving; hij teekende
den leugen, het onrecht, de tyrannie aan een van de vele Duitsche hoven,
waarvan hij zelf al de ellende, den pijnigenden dwang aan lijf en ziel
had ondervonden. Wat hij te aanschouwen geeft, is „fast porträthaft

den Persönlichkeiten and Verhältnissen des Stuttgarter Hof- and
Beamtenlebens entnommen." 1
Zooals Lessing deed, deed Schiller. De beide gelieven in Kabale and
Liebe, die onze sympathie moeten hebben, Luise, de eenzame, sentimenteele dochter van den muziekmeester Miller en de vurige Ferdinand,
zoon van den machtigen President Von Walter, schieten er volmaakt
onschuldig het leven bij in en de schurken, die dit alles hebben bewerkt,
krijgen niet de straf, die hun toekomt, ten minste niets positiefs blijkt
daarvan. Is dit gebrek aan durf? Was het bij Lessing gebrek aan durf?
Men mag dit bij beide machtige, vrijheidlievende geesten niet veronder)

stellen. Hebben beiden juist door onschuldigen ten onder te laten gaan

en de schuldigen intact te laten, het publiek feller denken te treffen en
het revolutionnaire gevoel hopen te wekken?
Toch lijkt mij de daad van Galotti, die zijn dochter Emilia neersteekt,
omdat die dochter meent niet geheel vrij gebleven te zijn van eenige
zedelijke besmetting, die van den hof kring uitging, nadat haar echtgenoot
door het vuig beleid van 's vorsten handlanger was omgebracht, een
nobeler oplossing dan de ondergang van beide gelieven in Kabale and
Liebe door een misverstand. Ferdinand vergiftigt Luise en zich zelf,
omdat hij afgaat op valsche gegevens, waarvan hij de valschheid had
kunnen kennen, als hij zelf niet in zijn opvliegendheid de bekentenis
van een der schuldigen had tegengehouden. Bij Lessing kan men
berusten in een nobel offer, dat gebracht wordt bij den dood van Emilia;
bij Kabale and Liebe moet men constateeren: dit had niet behoeven te
gebe uren.
1) Hettner, III, 3, 1, p. 321.
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Als drama in zijn geheel staat voor mij Emilia Galotti ver boven Kabale
and Liebe. De Kabale zijn voortreffelijk geteekend, al dat lage gewroet,
die leege grootheidswaan, dat geslepen bedrog, die boden tyrannie van
lage schoeljes, die zich in valsche, uiterlijke schittering van macht en
glorie koesteren ten koste van het goed, bloed, de eer en het geluk van
nijvere onderdanen. Maar in de Liebe, zoowel die van Lady Milford
als in het bijzonder, die van Ferdinand en Luise, geprezen vaak als
een schoone, heerlijke bloeme, daarin voel ik veel onechts, veel onverklaarbaars, veel dat psychologisch onzuiver is. De achttienjarige Duitsche
meisjes van dien tijd mogen Schwármerinnen geweest zijn, ze mogen
thuis zijn geweest in de romanlitteratuur van den dag, het komt me
toch onwaarschijnlijk voor, dat zoo'n wezentje in een betoog tot haar
vader, haar liefdesgeluk met den jongen man van hooger stand voor
de eeuwigheid reserveert: , , Auch will ich ihn ja j nicht, mein Vater!
Dieser karge Tautropfe Zeit schon ein Traum von Ferdinand trinkt
ihn wollüstig auf. Ich entsag' ihm für dieses Leben. Dann, Mutter,
Bann, wenn die Schranken des Unterschiedes einstürzen wenn

Menschen
von uns abspringen all die verhaszte Hülsen des Standes
nur Menschen sind Ich bringe nichts mit mir als meine Unschuld;
aber der Vater hat ja so oft gesagt, dasz der Schmuck and die prachtigen
Titel wohlfeil werden, wenn Gott kommt, and die Herzen im Preise
steilten. Ich werde dann reich sein. Dort rechnet man Tranen für
Triumphe and schöne Gedanken für Ahnen an! Ich werde dann
vornehm sein, Mutter! Was hätte er dann noch vor seinem Mädchen
voraus?" Wat is dit anders dan sentimenteele liefde van onze Julia bij
Feith, een zot modeproduct. Wat een weerzinwekkende ongezonde
berekening. De werkelijke groote hartstocht der liefde overheerscht
alle dingen en bespeculeert ze niet. Men mist in Luise alle natuurlijke
veerkracht van een werkelijker, levenden hartstocht. Zij is niet echt
verliefd. Zij laat zich volkomen overheerschen door redeneering over
geloof en stand. Het ondenkbare wordt als waarschijnlijk voorgesteld.
Dit drijft zij zoover door, dat, wanneer Ferdinand haar op het laatste

oogenblik haar schijnbaar verraad verwijt (Schange, du lügst! Dich
fesselt was anders hier"), zij gelaten en laconisch antwoordt: , , Bleiben
Sic bei deiner Vermutung; sic macht vielleicht weniger elend." Daarop
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volgt dan beider dood en men mag vragen, had de jongen geen menschenkennis genoeg, om achter dit laconische antwoord een geheim te voelen?
In den simpelen vader Miller, als hij door vader Walter getrapt en
verguisd wordt, ontwaakt tenminste nog zijn gevoel van recht, de
fierheid van eigen stand tegenover het brute geweld van den machthebber: „Deutsch and verständlich. Halten zu Gnaden. Euer Exzellenz
schalten and walten im Land. Das ist meine Stube. Mein devotestes
Kompliment, wenn ich dermaleins ein Promemoria bringe, aber den
ungehobelten Gast werf' ich zur Tür hinaus. Halten zu Gnaden.
Pra-sident. Was? Was ist das? Miller. Das war nur so meine Meinung,
Herr Halten zu Gnaden.
En dan zou Luise, gedreven door een machtige liefde, maar steeds
wijken en bukken voor allerlei vooroordeelen van godsdienst en stand
en andere suggesties. Echte Liebe is er niet in Kabale and Liebe. Om
dit volledig te bewijzen, zou ik veel te veel moeten citeeren, ik wil mij
dus bepalen tot een vluchtige schets van den inhoud van dit toch wel
aan velen bekende stuk. 1
Er is een vorst; deze verbeeldt Karl Eugen van Wurtemberg, die,
zich niet storend aan recht of wet, doet wat hem lust, 7000 onderdanen
aan Amerika verkoopt om een maîtresse in pronk en praal te onderhouden.
Het werkelijk gezag wordt met de barste willekeur uitgeoefend door
een paar gunstelingen; een andere maîtresse Lady Milford, min of meer
van edele natuur, hoopt door haar persoonlijken invloed eenige verbetering in de wantoestanden te brengen. Zij is verliefd op Ferdinand:
„Gib mir den Mann, den ich jetzt denke den ich anbete sterben,
Sophie, oder besitzen musz (smelzend). Lasz mich aus seinem Mund es
vernchmen, dasz Tranen der Liebe schoner glanzen in unsern Augen,
als die Brillanten in unserm Haar, (Jeurig) and ich werfe dem Fürsten
sein Herz and sein Fürstentum vor die Füsze, fliehe mit diesem Mann,
fliehe in die entlegenste Wüste der Welt "
Daarnaast de almachtige minister President Von Walter, de vader
van Ferdinand, die door moord op zijn voorganger tot zijn ambt kwam,
die steeds kan vallen door het verraad van zijn helpers, door het verraad,
)

1) Edm. Eggli voelt sterke verwantschap in de plot met Diderot's Père de famille
in zijn opstel over Diderot et Schiller (Revue Litt. Comparée, Y, p. 81).
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waarmee zijn eigen zoon, als hij zich gedwarsboomd ziet in zijn liefde
voor Luise, hem dreigt, zijn eigen zoon voor wien hij zegt den moord
bedreven te hebben: „Wem that ich dies alles?"
Ferdinand (tritt mit Schrecken zuruck): Doch mir nicht, mein Vater?

Doch auf mich soil der blutige Widerschein dieses Frevels
nicht fallen? Beim allmachtigen Gott! Es ist bosset, gar nicht
geboren sein als dieser Missethat zur Ausrede dienen!
Pra-sident: Was war das! Was? Doch ich will es dem Romanenkopfe zu
gut halten!
Ferdinand!
Ich will mich nicht erhitzen!
Vorlauter Knabe. Lohnst du mir also für meine schlaflosen Nächte? Also für meine rastlose Sorge? Also für den
ewigen Skorpion meines Gewissen s ? Auf mich fallt die
Last der Verantwortung auf mich der Fluch, der Donner
des Richters Du empfangst dein Glück von der zweiten
Hand
das Verbrechen klebt nicht am Erbe.
Ferdinand (St recht die rechte Hand gen Himmel) Feierlich entsag' ich
hier eiasem Erbe, das mich nur an einen abscheulichen
Vater erinnert!
Prásident: Höre, junger Mensch, bringe mich nicht auf!
Wenn
es nach deinem Kopfe ginge, du kröchest dein lebenlang
im Staube!
Ferdinand: 0, immer noch bes ser, Vater, als ich krach' um den Thron
herum.
Pra-sident (verbeiszt seinen Zorn): Hum!
Zwingen musz man dich,
dein Glück zu erkennen. Wo zehn andre mit aller Anstrengung nicht hinauf klimmen, wirst du spielend, irn Schlafe
gehoben! Du bist im zwölften Jahre Fähnrich ! Im zwanzigsten Major! Ich hab' es durchgesetzt beim Fursten. Du wirst
die Uniform ausziehen and in das Ministerium eintreten!
Der Furst sprach vom Geheimenrat Gesandschaften
auszerordentlichen Gnaden! Eine herrliche Aussicht dehnt
sich vor dir.
Die ebene Strasze zunáchst nach dem
Throne
zure Throne selbst, wenn anders die Gewalt
so viel wert ist als ihre Zeichen
das begeestert dich nicht?
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Om dit alles heen een adel, die opgaat in leeg vermaak en leege eer
en een verdrukt en vernederd volk, dat den moed mist tot verzet. Dit
is het hofbedrijf zooals Schiller het door eigen ervaring heeft leeren
kennen. Het volk is aardig geteekend in de echtelieden Miller, de ouders
van Luise. Voor deze Luise koestert Ferdinand een hooge, dweepende
liefde naar de litteratuur van den dag, met verachting van heel den
zwendel van het hof. Zijn vader wil hem laten trouwen met Milford
om daardoor zijn eigen invloed aan het hof te vergrooten. Het eigenlijke
werktuig in de zich ontwikkelende Kabale is Wurm, de secretaris van
den President, een laaghartig individu, dat zelf trek in Luise heeft.
Hij verraadt de verhouding tusschen Ferdinand en Luise aan den Vader
en als deze zijn zoon dwingt van alle serieuze bedoelingen met Luise
als gewone tijdpasseering mag hij haar gerust gebruiken af te
zien, dreigt de zoon „der Residenz eine Geschichte zu erzählen, wie
man Präsident wird."
Voor Milford heeft Ferdinand slechts verachting; op wederliefde
valt voor haar niet te hopen. Als zij zijn liefde voor Luise kent, wil
zij haar Nebenbuhlerin ontmoeten; als zij haar eenmaal kent, trekt zij
zich beschaamd terug en verlaat haar onteerende positie. Wurm en de
President hebben intusschen de Kabale in elkaar gezet om een huwelijk
met Luise onmogelijk te maken. Haar ouders worden gevangen genomen.

Zij kan hen alleen bevrijden op voorwaarde dat zij een soort minnebrief
schrijft aan den hofmaarschalk Von Kalb en tevens zweert, dat zij nimmer
verraden zal dien brief gedwongen te hebben geschreven. Zij laat zich
daartoe brengen en deze brief wordt Ferdinand in handen gespeeld.
Woedend gaat hij er mee naar Von Kalb; hij gaat daar zoo wild te keer,
dat Von Kalb in zijn angst bijna het spel verraadt, maar Ferdinand
laat hem geen tijd om zich uit te spreken. Geloovend in de ontrouw
van zijn Luise, beschuldigt hij haar van laaghartig gedrag. Luise aanvaardt de beschuldiging. Hij vergiftigt haar en zich zelf. Stervend zegt
zij de waarheid: (Ihre Zunge wird schwerer, ihre Finger fangen an gich-

terich zu zucken.) Dieser Brief Fasse dich, ein entsetzliches Wort
zu horen
meine Hand schrieb, was mein Herz verdammte.
Dein Vater hat ihn diktiert.
En de stervende Ferdinand tot zijn vader bij het lijk van Luise:
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„Hier, Barbar! Weide dich an den entsetzlichen Frucht deines Witzes,
auf lieses Gesicht ist mit Verzerrungen dein Name geschrieben, and
die Wurgengel werden ihn lesen. Eine Gestalt wie diese ziehe den
Vorhang von deinem Bette, wenn du schläfst, and gebe dir ihre eiskalte
Hand. — Eine Gestalt wie diese stehe vor deiner Seele, wenn du stirbst, and
di ange dein letztes Gebet weg Eine Gestalt wie diese stehe auf deinem
Grabe, wenn du auferstehst and neben Gott, wenn er dich richtet."
En als vader Walter dan Wurm verwijt, dat deze eigenlijk de schuld
van alles is, wordt Wurm wel boos en beweert, dat hij geheimen verklappen zal en dat ze samen het schavot op zullen gaan, maar welke
zekerheid hebben we, dat in zulk een verrotte omgeving het geval niet
den doofpot in gaat?
Na Kabale and Liebe groeide langzaam in de jaren 1783 tot '87
Don Karlos van een gewone familietragedie met intrige tot een politieke
tragedie met een achtergrond uit de wereldhistorie. Schiller maakt zich
los van wat hij in zijn vorige stukken cultus van de realiteit noemde;
hij wil een verheven stof bewerken en gebruikt daarvoor jambische

verzen in plaats van het proza der drie voorafgaande; hij wil een ideale
schittering van waardigheid geven aan zijn werk. Zoo wordt dit stuk
de waardige afsluiting van den Sturm and Drang in Schiller. De oude
vrijheidsheld leeft ook hier, doch Marquis von Posa is geworden de held,
die zijn leven geeft aan de groote gedachte der humaniteit. Als Karl
Moor is hij de geestdriftige strijder voor Natuur en Vrijheid, maar dit
alles is hier langs minder fantastische wegen geleid. Posa zoekt door
betoog en overreding vorsten te winnen voor zijn heilige zaak, voor
zijn grootsche politieke ideeën, zijn humaniteitsidealen. Hier wordt
niet meer tegen den staat gevochten, er wordt gevochten voor de reiniging
en verheffing van den staat. De staat wordt niet meer gemeten aan het
menschelijke ideaal, hij moet aan dat ideaal onderworpen worden;
de vrijheid staat niet meer buiten de maatschappij, zij wil haar verlichten
en verwarmen; de revolutionnaire trots wordt een bezielend geloof in
de toekomst, de overtuiging, dat verbetering en verheffing binnen de
grenzen van den staat mogelijk zijn, dat de vorsten, die tot nu toe den
vooruitgang belemmerden, vervuld van de nieuwe gedachte, leiding
kunnen geven aan de ontwikkeling der menschheid.
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Dat zoekt Posa bij den kroonprins Don Karlos, zijn vriend, de hoop
der toekomst. Hij weet hem te bezielen voor de vrijheidsliefde die
hij kent uit onzen opstand, uit Vlaanderen:

Dreiundzwanzig Jahre
Und nichts fur die Unsterblichkeit getan!
Ich bin erwacht, ich fuhle mich.
Mein Ruf
Zum Kónigsthron pocht wie ein Glaubiger
Aus meinem Schlummer mich empor, and alle
Verlornen Stunden meiner Jugend mahnen
Mich laut wie Ehrenschulden. Er ist da,
Der grosze, schone Augenblick, der endlich
Des hohen Pfundes Zinsen von mir fodert :
Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm
Und des Geri chtes donnernde Posaune.
Nun ist die Zeit gekommen, mir des Ruhmes
Glorreiche Schranken aufzutun
Mein Kónig,
Darf ich die Bitte auszusprechen wagen,
Die mich hieher geführt
Philipp:
Noch eine Bitte?
Entdecke sie.
Karlos:
Der Aufruhr in Brabant
Wáchst drohend an. Der Starrsinn der Rebellen
Heischt starke, kluge Gegenwehr. Die Wut
Der Schwärmer zu bezahmen, solt der Herzog
Ein Heer nach Flandern fuhren, von dem Kónig
Mit souveräner Vollmacht ausgestattet.
Wie ehrenvoll ist dieses Ambt, wie ganz
Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel
Mir, mein Konig,
Des Ruhmes einzufuhren!
Mir iibergeben Sie das Heer! Mich lieben
Die Niederldnder ; ich erkuhne mich,
Mein Blut fur ihre Treue zu verbi rgen.
Phitipp: Du redest wie ein Tráumender. Dies Ambt
Will einep Mann and keinen Jiingling
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Will
Nur eiven Menschen, Vater, and das ist
Das einzige, was Alba nie gewesen.

Maar Posa moet getuigen: , ,Mein Gebäude stürzt zusammen ich vergasz dein Herz." Karlos is zwak, verwart zich in intriges, zijn
liefde voor zijn stiefmoeder Elisabeth, die aanvankelijk voor hem.
bestemd was geweest, de koningin. Prinses Eboli bemint hem vergeefs,
verraadt hem uit jaloezie. Heel deze breed opgezette intrige omspint
het schoone streven van Posa, die haar gebruiken wil tot bereiking van
zijn doel. Hij moet zich wenden tot den Koning zelve tot Philips. Naar
Schiller's eigen verklaring wordt heel de tragedie beheerscht door het
karakter van Philips. 1 ) In de derde akt klimt Philips op tot tragische
grootheid, tot een geweldigen zielestrijd, waar worstelen zijn persoonlijke
levensenergie met de koorts van zijn argwaan en achterdocht en de
giftige verdachtmakingen, de duivelsche influitingen van de machten
der duisternis. Hoor Posa tegenover Philips:

König:

Sie wollen pflanzen fur die Ewigkeit
Und säen Tod? Ein so erzwungnes Werk
Wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern.
Den Undank haben Sie gebaut
umsonst
Den harten Kampf mit der Natur gerungen,
Umsonst ein groszes königliches Leben
Zerstö renden Entwürfen hingeopfert.
Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten.
Des langen Schlummers Bande wird er brechen
Und wiederfordern sein geheiligt Recht.
Zu einem Nero and Busiris wirft
Er Ihren Namen, and das schmerzt mich; denn
Sic waren gut.
Wer hat Euch dessen so
Gewisz gemacht?

1) Men leze vooral de 12 Briefe liber Don Karlos van Schiller, o.a. in de Werke
in Bongs Klassiker Bibliothek, deel XIII, p. 81 vlg.
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,Marquis (mit feuer): Ja, beim Allmächtigen!
Ja
ja
ich widerhol' es. Geben Sie,
Was Sie uns nahmen, wieder! Lassen Sie,
Groszmütig wie der Starke, Menschenglück
Aus Ihrem Füllhorn stromen
Geister reifen

In Ihrem Weltgebaude ! Geben Sie Sie
Was Sie uns nahmen wieder! Werden Sic
Von Millionen Königen ein König!
(Er náhert sich ihm kuhn, indem er f Este and Jeurige Blicke auf
ihn richtet)
0, könnte die Beredsamkeit von allen

Den Tausenden, die dieser groszen Stunde
Teilhaftig sind, auf meinep Lippen schweben,
Den Strahl, den ich in dieser Augen merke,
Zur Flamme zu erheben! Werden Sie uns Muster.
niemals
Des Ewigen and Wahren! Nicmals
Besasz ein Sterblicher so viel, so göttlich
Es zu gebrauchen. Alle Könige.
Europens huldigen dem span'schen Namen,
Gehn Sic Europens Kön.igen voran!
Ein Federzug von dieser Hand, and neu
Erschaffen wird die Erde. Geben Sic
Gedankenfreiheit!
(Sich ihm zu Füszen werfend).
Kónig: (überrascht, das Gesicht weggewandt and dan wieder auf den
Marquis gehe.f tet) :

Sonderbarer Schwdrmer!
stehet auf
ich Doch
Sehen Sic sich um
Marquis:
In seiner herrlicher Natur! Auf Freiheit
and wie reich ist sie
Ist sie gegründet
Durch Freiheit! Er, der grosze Schöpfer, wirft
In einen Tropfen Tau den Wurm and läszt
Noch in den toten Räumen der Verwesung
Die Willkür sich ergetzen Ihre Schöpfung,
Wie eng and arm! Das Rauschen eines Blattes
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Erschreckt den Herrn der Christenheit
Sie mussen
Vor jeder Tugend zittern. Er
der Freiheit
Entzi ckende Erscheinung nicht zu storen
Er lâszt des Ubels grauenvolles Heer
In seinem Weltall lieber toben
ihn,
Den Künstler, wird man nicht gewahr, bescheiden
Verhi llt er sich in ewige Gesetze;
Die sieht der Freigeist, doch nicht ihn. Wozu
Ein Gott? sagt er: die Welt ist sich genug.
Und keines Christen Andacht hat ihn mehr
Als dieses Freigeist Lasterung gepriesen.
König: Und Wollet Ihr es unternehmen, dies
Enhabne Muster in der Sterblichkeit
In meinen Staaten nachzubilden ?
Sie
Marquis:
Sie kinnen es. Wer anders? Weihen Sie
Dem Gluck der Volker die Regentenkraft,
Die ach so lang des Thrones Grösze nur
Gewuchert hatte
stellen Sie der Menschheit
Verlornen Adel wieder her!
Als Posa gevallen is voor Karlos, buigt deze zich over zijn lijk ongevoelig
voor den wensch der koningin, die hem begeert te spreken. Doch als
hij hoort, dat bij haar voor hem een opdracht berust van Posa, is de ban
der gevoelloosheid gebroken ; zijn wil is versterkt ; het offer van Posa is
niet vergeefsch geweest.
Intusschen zijn de duistere machten, die de bevrijding der menschheid belagen, vertegenwoordigd in den inquisiteur Domingo en in
Alva, op de hoogte van de opdracht, die hun in handen viel; zij vinden
er een wapen in tegen den koning, die nog altijd onder de bekoring van
Posa's geestdrift leeft. De koning begrijpt:
Wem bracht' er dieses Opfer?

Dem Knaben, meinem Sohn? Nimmermehr.
Ich glaub' es nicht. Fur einen Knaben stirbt
Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme.
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Füllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug
Der ganzen Menschheit. Seine Neigung war
Die Welt mit alien kommenden Geschlechtern.
En dan ten slotte :
Er brachte
Der Menschheit, seinem Gótzen, mich zum Opfer;
Die Menschheit busze mir fur ihn!
Und j etzt Mit seiner Puppe fang' ich an.
(Zum Herzog von Alba).

Alba:

König:

Was war's

Mit dem Infanten? Wiederholt es mir! Was lehren
Mich diere Briefe?
Diese Briefe, Sire,
Enthalten die Verlassenschaft des Marquis
Von Posa an Prinz Kai I.
Man rufe mir
Den Inquisitor Kardinal!

Van dit oogenblik af nadert de katastrophe; de duistere machten
in Alba en Domingo, waarvoor alle granden en de koning zelf in het
stof buigen, die de menschheid verstikken, hebben de verdere leiding.
Als Don Karlos gereed staat naar Brabant te vluchten, om een heilige
levenstaak met bezieling te aanvaarden, als hij afscheid neemt van
Elisabeth:
Gute Nacht denn, Mutter!
Aus Gent empfangen Sie den ersten Brief
Von mir, der das Geheimnis unsers Umgangs
Laut machen soil. Ich gehe, mit Don Philipp
Jetzt einee öffentlichen Gang zu tun.
Von nun an, will ich, sei nichts Heimliches
Mehr unter uns! Sie brauchen nicht das Auge
Der Welt zu scheuen
Dies hier sei mein letzter
Betrug ! (Er will nach der Mastre greifen. Der König steht
zwischen ihnen)
König: Er ist dein letzter! (Die Koningin fdllt ohnmi chtig nieder)
Karlos (eilt auf sie zu and empfangt sie mit den Armen) Ist sie tot?

0 Himmel and Erde!
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Kónig (Kalt and still zum Groszinquisitor) : Kardinal! Ich habe
Das

meinige getan. Tun Sie das Ihre!

Dat is het graf. Het martelaarsbloed vloeit voor den schoonen bloei
der vrijheid.
Mercier heeft in zijn Philippe II roi d'Espagne ook Don Karlos en
Philips tegenover elkaar gesteld. Hier is alles wilde haat en afgunst,
die Philips maken tot den beul van Karlos, zijn zoon, tot den giftmenger
voor Elisabeth. Philips is de onverbiddelijke despoot, die zwelgt in het
bloed. Schiller heeft het drama van Mercier gekend; het verscheen in
1785, twee jaar voor de voltooiïng van zijn eigen tragedie, 1 ) die natuur1 k vol met historische onwaarheden en onjuistheden zit. Maar wat doet
dat er toe? Het was Schiller slechts te doen om den wilden drang, waarvan
hij zich ontworstelt had, om te zetten in een hoogen, nobelen strijd voor
het humaniteitsbeginsel, en dat heeft hij in volle schoonheid bereikt. 2
)

De invloed van Schiller en Goethe als tooneelschrijvers is groot ge
maar valt bijna geheel buiten onze achttiende eeuw. In deze-west,
vertoonen zich slechts de eerste teekenen. De Sturm-und- Drang-po ëeten,
Klinger, Lenz, Wagner en anderen hebben vooral in die laatste jaren
der 18de eeuw buiten Duitschland zoo goed als niet de aandacht
getrokken.

In Holland waren vóór 1800 van Goethe vertaald Clavigo (1781),
Egmont (1789), Stella (1782) ; Götz, verreweg het meest typeerende voor
den Sturm und Drang, dus niet eens. Reeds in 1776 verscheen hier een
treurspel, De jonge Werther, waarbij de anonieme auteur meedeelde,
dat hij zijn tekst had samengesteld „zooveel mogelijk met de eigen
woorden van Goethe" en in 1786 ontleende J. A. Backer aan den Werther
Alardus of de zelfmoord door liefde. 3
De eerste vertaling naar Schiller was die van Don Karlos (1789)
door Elisabeth Post; daarna komen De Roovers (1789), Kabaal en Liefde
)

1) Zie Béclard, Sébastian Mercier, Paris 1903, P. 316.
2) Zie over de verhouding van Don Karlos tot Hamlet en Othello: Böhtlingk,
Schiller and Shakespeare, p. 138 vlg.
3) Zie Worp, Drama en Tooneel, II, p. 160, 173, 327.
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(1791) en Fiësko (1792) 1 ). Het is mij niet gebleken, dat deze dingen
hier in de 18de eeuw met bijzondere geestdrift zijn ontvangen. Feith
leefde hier enkel in Werther; de rest van Goethe's werk zag hij niet.
Als we ons even over de grenzen der eeuw wagen, hooren we Kinker
voor zijn vertaling van Maria Stuart en De maagd van Orleans de
belangstelling opwekken voor Shakespeare en Schiller, waarmee hij
Kotzebue en Iffland wil verdringen van het tooneel, maar zelf houdt hij
zich in zijn dramatisch werk aan zijn Fransche modellen. 2)
Bilderdijk haatte Schiller: „Schillers drekhoop walgt bij 't goud van
Sofokles." Toen echter Helmers bij hem protesteerde tegen dien drek hoop, moest Bilderdijk bekennen, „dat hij van Schiller niets dan Die
Räuber had gelezen." j) In de laatste jaren der eeuw vond men over
het algemeen Die Räuber hier monsterlijk, en ziet, Witsen Geysbeek
vertaalde hier in 1796 de Fransche bewerking, Robert chef des Brigands,
van Lamartelière, die het oorspronkelijke geheel had verknoeid, als
Robert of de Struikroovers, en dat ging er als koek in bij het groote
publiek.

Wiselius, die naar nieuwe vormen zocht voor de classicistische
tragedie, voelde bijzonder weinig voor de Duitsche „onregelmatige"
stukken en sprak van „Germaansch ontuig." 4 )
Wie zich in die dagen geestelijk aristocraat voelde, gebruikte Schiller

en Goethe alleen om Iffland en Kotzebue te nekken, die nu eenmaal
het gemoed der massa wisten te treffen. M. van Hall schreef : „Het
bestuur van de Amsterdamsche schouwburg kende de wansmaak van
het publiek te zeer, om, voor de drama's van Kotzebue en IffIand en de
melodrama's van Pixéricourt en anderen, de meesterstukken van
Schiller te doen opvoeren" 5 ) en men zal het er bij een onpartijdige
beschouwing mee eens moeten zijn, dat stellig Die Räuber en Kabale
and Liebe in geen enkel opzicht boven Menschenhasz and Reue en
Di e J^^g
a er staan.
1) Worp, t.a.p. p. 331 en W. Nijhoff, Schiller-feier, Den Haag 1905 p. 55 vlg.
2) Van den Bergh van Eyzinga-Elias, De litterair-historische beteekenis van Mr.
Joh. Kinker (Nw. Gids 26ste jrg. I, p. 518 vlg.).
3) Kollewijn, Willem Bilderdijk, I, p. 436.
4) In de Voorrede van Walwais en Adelheid in deel III der Mengel- en Tooneelpoëzie, p. III, XX en XXIII.
5) Emil Cohen, Mr. M. C. van Hall als letterkundige, Maassluis, 1928, p. 37.
PIRINSEN, Het Drama.
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DIE RAUBER IN FRANKRIJK.

Voor Frankrijk noemde ik reeds de omwerking der Räuber door
Lamarteliére van 1786. Er bestaat echter nog een oudere vertaling van
Bonneville (1785), uitgegeven in de serie Nouveau The tre allemand van
Friedel en Bonneville, die 27 stukken bevat, waartoe o.a. ook Gritz
en Stella behooren. Deze vertaling is goed; Bonneville verzacht en
omsluiert zekere details, die het Fransche oor pijn moesten doen, maar
hij geeft dan steeds in een noot de vertaling van wat er werkelijk staat
in den Duitschen tekst, er bij. Als hij Amelia tot Franz Moor laat zeggen:
„Je me sens soulageé quand je puis te maudire en face" verwittigt
hij inde noot den lezer, dat er cigenlijk staat: „quand je puis te cracher
au visage." Als hij Schweizer, op den monnik doelend, laat zeggen :
„Faut -il aller couper la gorge a ce chien-là et son sang jailisse dans tous
ses membres d échir és ?" verheelt hij niet, dat men zou behooren te
lezen: , , pourque le pus rouge lui sorte par tous les pores." 1 Men kan
aan deze vertaling precies nagaan, tot welke hoogte Bonneville het
Duitsche „realisme" dorst te doen stijgen, waar de Fransche smaak
)

zich naar zijn gevoel zou gaan verzetten.

De revolutie heeft het succes der stukken in den Sturm-und-Dranggeest bevorderd; zij was zelf een zoo veel geweldiger en bloediger
Sturm and Drang. Het volkskarakter van deze stukken viel in den smaak
der sansculotten, die zich afwendden van de statige classicistische tragedies. Het melodrama voor het volk ging floreeren en men vond er de
elementen voor in de opkomende Duitsche litteratuur. Nooit, zelfs
niet in den tijd der Romantiek, zijn er meer Duitsche stukken vertoond
dan onder de Terreur.
10 Maart 1792 werd Die Räuber vertoond in de vertaling van Lamarteliere (hij kwam uit den Elzas en heette eigenlijk Schwindenhammer).
Hij noemde zijn stuk Robert, chef des Brigands, met de toevoeging
„fait historique en 5 artes, en prose, imité de l' Allemand" . Het bleef
het geheele jaar op het repertoire en had een enorm succes, ook in
de volgende jaren. Hij liet het spelen in de 15de eeuw en al zijn brigands
waren gemetamorfoseerd in deugdzame, idealistische Jacobijnen, dragers
van gerechtigheid en rechtvaardigheid, terwijl bij Schiller eigenlijk
1) Edmond Eggli, Schiller et le Romantisme francais, Paris, 1927, I, p. 72.
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Karl Moor alleen de nobele roover is, die de gezaghebbers straft als
zij het volk verdrukken. Doch hij heeft ook hier de leiding en verklaart,
„que le scélérat de quelque rang qu'il soit, tremble en apprenant
qu'il existe des juges incorruptibles qui pèsent dans la même balance
l'homme qui repose sous le chaume et l'homme entouré du faste de
1'opulence". De rechtspraak wordt in volledigen vorm door de roovers
gezamenlijk uitgeoefend; in hun vrijen tijd lezen zij in de bosschen
Plutarchus en ze beweren, dat Rome door roovers is gesticht.
Later verklaarde George Sand, dat deze Robert een Karl Moor is
,a l'eau de rose. I1 est pur de tout crime et, s'il règne par la terreur,
eest pourqu'il lui plait de se faire craindre et d'avoir de grandes
moustaches rousses. D'ailleurs c'est un agneau et bien qu'il menace
ses compagnons de leur casser la tête au moindre méfait, it les a si bien
élevés qu'il n'en est pas un qui n'ait mérité dix fois le prix-Montyon."
Aangezien Robert zich niets te verwijten heeft, is er voor hem een
gunstig slot weggelegd. Als hij zijn pa en zijn meisje Sophie (Amalia)
heeft teruggevonden, vormt hij met zijn vrienden een vrijcorps in het
keizerlijke leger en Maurice (Franz), om alle beroerdigheid van broedermoord en zoo te vermijden, stort zich op eigen gelegenheid in de Main.
Nu kunnen we begrijpen, dat de Hollanders van dezen tijd liever
het spulletje van Larmartelière zagen dan de echte Räuber.
Toen zes maanden lang Robert op het Théátre du Marais vertoond
was, heeft de Legislative Schiller den titel van Citoyen francais toegekend. 1 ) Toch schijnt men er in 1794 onder Robespierre een paar
plaatsen in gevonden te hebben, die antirevolutionnair konden worden
uitgelegd; het stuk verdween van de officieele lijst; in 1796 komt het
terug; in '97 verdwijnt het weer, telkens onder den invloed van politieke
stemmingen. Maar het komt weer op en houdt nog jaren zijn leutig
melodramatisch leven op het Parijsche tooneel en in de groote Fransche
steden. In 1830, zijn sterfjaar, heeft Lamartelière er nog veranderingen
in aangebracht om het geschikt te maken voor de revolutie van dat jaar.
1) Zie over al deze dingen uitvoerig het voortreffelijke boek van Edmond Eggli,
Schiller et le Romantisme francais. Ook voor de algemeen verspreiding van Die Räuber:
de inleiding op de Ráuber- editie van M. Willoughby, Oxford 1922, waar o.a. blijkt,
dat de Comte de Lagarde reeds in 1811 de Rauber zag opvoeren in Temesvar.
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Lamartelière had van zijn succes met Robert geprofiteerd door het
schrijven van vervolgen, reeds in 1792 met Le tribunal redoutable ou
la suite de Robert chef des Brigands en later nog met Les Francs Juges
ou les Temps de barbariet litteraire waarde hebben deze stukken niet,
doch hij maakte het theatertype van den deugdzamen, heldhaftigen
roover populair en werkte krachtig mee aan den bloei van het melodrama. 1
In 1795 is er nog een andere navolging van de Räuber verschenen
van Creuzé de Lesser onder den titel Les Voleurs, die buiten alle speculatie op theater- successen om, onder inspiratie van Mme de Staël,
bestemd was voor hen die litteraire belangstelling voor het Duitsche
drama hadden. 2
Onder dit alles blijft Sébastian Mercier de groote, luidruchtige kam
voor de Engelsch-Duitsche vernieuwingen; in 1798 schreef hij:-pioen
„Si j'etais millionnaire, j'aurais un the tre a moi et j'écrirais au frontispice: Ici on ne joue ni Corneille, ni Racine, in Voltaire, ni même
)

)

Molière." „Tout y serait neuf et surtout les acteurs. Je ferais voyager
les esprits; je leur ferais faire connaissance avec Shakespeare, non
denaturé, avec tous les poètes dramatiques de nos voisins. Je briderais
ces impertinentes règles théátrales qui ne sont pas même d'Aristote
et d'ailleurs si opposées au mécanisme de nos opérations intellectuelles.
Esprits pusillanimes qui ne concevez rien au delà de votre étroit horizon,
nous verriez des personnages nouveaux sur un théátre agrandi". En toch
komt er wonder het nieuwe politieke en sociale leven van de Empire
weer een nieuwe classicistische reactie. 3 ) Van omstreeks 1800 is er weer
een tijdelijke bestrijding van buitenlandsche invloeden, die zich vooral
richt tegen Engeland en Duitschland; mannen als Chateaubriand
namen daarbij de leiding. Het echec van Kabale and Liebe in Frankrijk
in 1801 wordt van verschillende zijden toegejuicht. In 1799 verscheen
een vertaling van Don Karlos; de vertaler hoopte er een verlicht lib. ralisme mee te steunen; hij leefde geheel in het humanitaire enthousiasme van Posa, en in datzelfde jaar publiceerde Lamartelière zijn
1) Zie E. C. van Bellen, Les origines du mélodrame, Utrecht 1928, p. 143 vlg.
2) Ook hierover uitvoerige en interessante meedeelingen bij Eggli. t.a.p.
3) Eggli t.a.p. p. 202.
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Fiesko- vertaling, die reeds twee jaar te voren op de planken kwam.
Goethe is direct na 1774 „1'auteur de Werther" en daarbij is het lang
gebleven. Tusschen 1776 en 1797 verschenen 18 vertalingen en herdrukken van den Werther, waarvan sommige in sentimentaliteit het
oorspronkelijke overtreffen; die sympathie openbaart zich ook in een
paar overigens onbeteekenende drama's uit Werther en uitte zijn bewondering in een drama Romainville ou le Poète vertueux.
Op de vertalingen van Götz en Stella wees ik reeds. 1 ) Clavigo verscheen
in het Fransch in 1782 in het eerste deel van Le Nouveau the tre allemand. 2 ) Pixérécourt profiteerde van de bruikbare elementen in Götz
en Die Räuber bij de samenstelling van zijn Victor ou l' Enfant de la
forêt en van Charles le Téméraire. 3 ) Succes had Goethe in die eerste
jaren in Frankrijk enkel met zijn Werther en Schiller eigenlijk enkel
met zijn Räuber. In de strubbelingen tusschen de klassieken en de
toekomstige romantici wordt er steeds om Götz gevochten. In 1804
constateerde Les Débats : ,,Les Anglais mémes repoussent de leur
scène les drames germaniques qu'on a commencé a introduire sur la
notre. S'ils appellent invasion des barbares vette introduction des
pièces de Kotzebue, de Schiller, de Goethe etc. quel nom devons -nous
leur donner?" En ook thans nog is in sommige Fransche kringen het

oordeel over de invasie van Engelsche en Duitsche litteratuur, die in
ieder geval in de laatste decennia der 18de eeuw begint, vernietigend. 4
Ook voor Engeland was de kennismaking met Goethe en Schiller
in die laatste jaren der eeuw slechts een voorloopige en oppervlakkige.
Ook daar had de Werther een adaptie voor het tooneel ten gevolge;
Werther a tragedy in 3 acts werd in 1785 in Drurylane en Haymarket
geweigerd, doch in hetzelfde jaar toch opgevoerd met succes; maar men
vond het shocking. Goethe's drama's zijn in Engeland in de 18de eeuw
minder bekend geweest dan die van Lessing en Schiller; deze werden
)

1) F. Baldensperger, Goethe en France, Paris 1920, P. 95 vlg.
2) Zie ook Th. Süpfle, Geschichte des deutschen Kultureinflusses auf Frankreich,
II iste Abt. p. 52 vlg.
3) E. C. van Bellen, Les origines du Mélodrame, p. 151 vlg. en Edmond Estève,
Le père du Mélodrame: Guilbert de Pixérécourt in Etudes de littérature préromantique,
Paris 1923, p. 139 vlg.
4) Zie o.a. L. Reynaud, Le Romantisme, ses origines Anglo-Germaniques, Paris
1926,

o.a. p. 127 en 163 vlg.
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een enkele maal opgevoerd, die van Goethe nooit.') Zijn klassieke
drama's Iphigenie auf Tauris (reeds in 1793 vertaald) en Tasso, werden
gelezen, maar werden nimmer populair. Götz, Clavigo, Stella verschenen
in het laatste decennium der eeuw. De vertaler van Stella neemt aan,
dat de manage a trois in Duitschland een gewoonte is, die men door
de vingers ziet, en moet verklaren : , ,An English audience might be

enclined to wish that Count Ferdinand had been left to pursue in
purpose" van zich van kant te maken. Verschillende Engelsche periodieken veroordeelden in dit stuk, wat ze als immoreele strekking zagen.
Nog voor het einde der eeuw vertaalde Walter Scott den Götz (1799)
Het moet een stuk naar zijn hart zijn geweest; in de inleiding weidt
hij uit over den Godsvrede en het veemgericht; de toon van de vertaling
is nog romantischer dan die van het oorspronkelijke. Hij verklaart:
,,In Germany it is the object of enthousiastic admiration; partly owing
doubtless to the force of national partiality towards a performance in
which the ancient manners of the country are faithfully or forcibly
painted." Ook hij komt hier en daar aan de Engelsche pruderie tegemoet.

Toch had ook Scott tot zijn groote teleurstelling geen succes met zijn
vertaling, daar juist in dien tijd de Anti-Jacobin Review zijn eerste
aanvallen begon tegen de revolutionnaire Duitsche litteratuur. 2
In 1790 gaf H. Mackenzie een Account of the German theatre, waarin
Götz zeer geprezen wordt om de teekening van den laat -middeleeuwschen
tijd, doch gelaakt om zijn vorm, „very irregular in its plan, being a
)

life thrown in dialogue rather than a tragedy."
Ook van Schillers Sturm and Drang- drama's verschenen vertalingen
in Engeland, in de eerste plaats van de Räuber 3 ) Coleridge heeft in
de 19de eeuw Wallenstein vertaald; hij en Wordsworth hebben in den
opgang van hun letterkundige carrière voornamelijk onder den invloed
van Die Räuber drama's geschreven. Daar is Coleridge in 1797 met
Osorio (eerst in 1812 in Drury Lane gespeeld onder den titel Remorse).
Het is geheel geïnspireerd door de Räuber en Der Geisterseher; het
1) Zie over Goethe: Jean Marie Carré, Goethe en Angleterre Lyon 1920 (enkel
de bibliographie) en Paris 1921. Verder V. Stockley, German Literature as known in
England 1750-1830, London 1929, P. 128 vlg.
2) V. Stockley, t.a.p. p. 130.
3) Thomas Rea, Schiller's Drama's and Poems in England, London, 1906.
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speelt in Spanje en vertoont ook elementen van Lewis' Monk en van
het veemgericht uit Gótz. Monk zelf stond onder den invloed van den
jongen Goethe. Zoo is ook The Borderers (1795) van Wordsworth door
de Râuber geïnspireerd. Doch beide spelen zijn niet van algemeen
West-Europeesche beteekenis. 1)
Van de overige Sturmer and Dranger werd slechts een minder beteekenend spel van Klinger vertaald, Die neue Arria (1795) en van Leisewitz
Julius, von Tarent (1800) 2 )
Tusschen Italië en de nieuwe Duitsche litteratuur zijn in de 18de eeuw
slechts weinige aanrakingspunten; men stond onverschillig, aarzelend,
ietwat wantrouwend tegenover de Duitschers. , , Il popolo tedesco è
1'homo novus per l'aristocratica repubblica letteraria." En men moest
afgaan op uiterst vage berichten. Een der eerste en voornaamste
onderzoekers van de nieuwe wereld van over de Alpen was voor de
Italianen de abate De Giorgi Bertóla met zijn referaat Della bella lette ratura alemanna (1784), maar zijn persoonlijkheid stond te zeer buiten
de nieuwe stof om de harten te kunnen veroveren. De verknoeide en
verjacobiniseerde bewerking der Räuber van La Marteli*ere werd in
1798 in het Fransch in Milaan opgevoerd en in hetzelfde jaar in Venetië
onder den titel Robert Moldar capo d'assassini in Franconia. Beide
gingen voorbij zonder de aandacht te trekken. 3 ) De eerste trouwe
vertaling van de Räuber was van 1832.
Te beginnen met 1796 komt er een reeks vertalingen in 60 deelen
van het Teatro Moderno. Daarin staat Kotzebue bovenaan, dan Iffland
en Lessing. In deze serie verscheen een valsche Schiller Il Mendico di
Erbestein, Farsa del signor Federico Schiller (1804). 4 ) Hiermee is , ,la
fortune" van Schiller en de andere Duitschers voor de 18de eeuw wel
in hoofdzaak afgehandeld. Deze en gene had wel een vaag besef van
zekeren Sciller, Skiller, Schuller, Schillerio of zelfs Schiller, die o.a.
,fabricava tragedie col diabolico metodo inglese"; sommigen hadden
1 L. A. Willoughley, Engl. Translations and adaptations of Schiller's Robbers
(Mod. Lang. Rev. XV (1921), p. 297); P. Sanftleben, Wordsworth's Borderers and
die Entwicklung der nationalen Tragódie in England im 18 Jhd. Rostock, 1907.
2) V. Stockley, t.a.p. p. 119 en 123.
3) Lavinia Mazzucchetti, Schiller in Italia, Milano 1913, p. 43.
4) Mazzucchetti, t.a.p. p. 51.
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in het Fransch over zijn Dertigjarigen oorlog gelezen of enkele verzen,
„ma dovettero essere sempre notizie sconnesse o simpatie fortuite,
manca un interessamento conscio e diretto. 1) De groote verwantschap
met Schiller en Goethe komt eerst bij Manzoni en zijn tijdgenooten. 2
Zoo is ook Shakespeare in zijn volle waarde eerst zeer langzaam tot
Italië doorgedrongen. Monti is de eerste die eenigermate zijn beteekenis
gaat beseffen en ook Klopstock, Milton, Goethe en Schiller leest 3 ).
En Ugo Foscolo kende Goethe, werd door hem geïnspireerd tot zijn
Ultime Lettere di Jacopo Ortis (1802) 4 ).
In Spanje komt de invloed van Goethe en Schiller eerst ver over de
grenzen der 18de eeuw. Alleen een bewerking van den Werther verscheen
nog voor 1800, Las Cuitas de Werther van J. Mor de Fuentes (1797),
maar Götz werd eerst in 1846 vertaald. 5
In Scandinavië staat de litteratuur van dezen tijd zeker sterk onder
Duitschen invloed; in Denemarken vooral bij Baggesen en bij Oehlenschlâger 6 ) ; doch in geen der drie landen heeft die invloed zich toen in
)

)

de tooneellitteratuur geopenbaard met werk, dat hier kan genoemd
worden.
1) Mazzucchetti, t.a.p. p. 67.
2) Mazzucchetti, t.a.p. p. 206.
3) Siro Attilio Nulli, Shakespeare in Italia, Milano, 1918, P. 67 vlg.
4) Zie mijn Roman, p. 348.
5) Zie J. J. A. Bertrand, Goethe en Espagne (Mélanges-Baldensperger, Paris 19301,
p. 39 vig.).
6) Louis Bobé, Schiller and Dänemark (Euphorion XII jrg. I, p. 159).
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IX.
HET NIEUWE CLASSICISME BIJ GOETHE EN SCHILLER.

De laatste groote gebeurtenis in de tooneellitteratuur der 18de eeuw
is het ontstaan van het nieuwe classicisme bij Goethe en Schiller. Het
groeit uit het nieuwe begrip der klassieke oudheid, dat opkomt met
Robert Wood in Engeland, met Caylus en Barthélémy in Frankrijk,
met Winckelmann en Lessing in Duitschland ; het is een verlaten van
den dooden en verouderden regeldienst zonder ziel, van kunstmatig
op gebouwde schema's, een komen tot een voor den toenmaligen tijd
levend inzicht in de oudheid, een speuren naar het zuiver menschelijke in statige vormen, een herleving, die echter voor de oudheid in
haar geheel nog onder den ban heeft geleefd van Winckelmann's uit
„Das allgemeine vorzugliche Kennzeichen der griechischen-sprak:
Meisterwerke ist endlich eiree edle Einfalt and eiree stille Grösze, so
wohl in der Stellung als im Ausdruck." In deze uitspraak past Aristophanes niet om slechts iets uit het volle, rijk gevariëerde leven der
Hellenen te noemen. De hoofdlijnen van deze beweging heb ik reeds
elders aangegeven. 1 )
Had Goethe aanvankelijk geleefd in Shakespeare en in d - Oud
Oud - Nederlandsche kunst, in Weimar komt de drang in-Duitschen
hem op naar de koele strakheid, die hij in de antieke vormen meende
te zien, naar het maathouden, naar het weren van al het toevallige en
uiterlijke. Iphigenie auf Tauris is daar de eerste volledige uiting van; hij
begon er aan in Weimar in 1779 en voltooide ze in Italië op 6 Januari
1787. Daar werd klassieke vornzbeheersching hem alles en hij ver1) Zie mijn Roman, p. 93 vlg.
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klaarde: , , Ich war froh mein nordliches Erbteil verzehrt zu haben and

wandte mich zu den Tischen der Griechen." 1
, ,Der Künstler trachte wetteifernd mit der Natur etwas geistig
organisches hervorzubringen and seinem Kunstwerk einen solchen
Gehalt, eine solche Form zugeben wodurch es natürlich zugleich and
übernatürlich erscheint Der echte gesetzgebende Künstler strebt
nach Kunstwahrheit, der gesetzlose nach Naturwirklichkeit Ein
vollkommenes Kunstwerk ist ein Werk des menschlichen Geistes and
in diesem Sinne auch ein Werk der Natur." Deze en dergelijke ideeën
geven in deze periode leiding aan Goethe's streven. Hij wendt zich af
van het vlakke, uiterlijke realisme en zoekt zijn modellen bij de antieken;
gaat van het naturalisme naar het idealisme. De kunst geve het blijvende,
het typeerende in de verschijningen van de natuur, niet het wisselend
toevallige; grijpe het wezen van het zijnde, teekene niet den wirwar van
bijzonderheden. Wie naar de zuivere realiteit van de natuur streeft,
plaatst zich op den laagsten trap; hij geeft slechts een copie van wat hij
)

namaakt, zonder er iets van zich zelf aan toe te voegen.

2)

De Iphigenie van 1787 stond in scherpe tegenstelling tot den Gertz
en den Werthertij d. Hier is de , , edle Einfalt and stille Grösze" zorg vuldige en welbezonnen namaak. Alle hartstochtelijke bewogenheid
ontbreekt in de intrige; er is een rustige, klare gang in de handeling,
een pogen om ook in zijn strakke verzen de antieke waardigheid en
hoogheid nabij te komen; zoo zeer, dat de Franschen van onzen tijd,
die met weemoed terugzien op hun verloren classicisme, met bitterheid
Shakespeare, den Sturm and Drang, de Duitsche Romantiek verwijten,
dat ze zoo hooge idealen van strenge, logische schoonheid vernietigd
hebben, geestdriftig van Goethe verklaren: , , Transplant é a Weimar,
dans une de ces petites cours allemandes oû régnait en souveraine
notre culture francaise, it se sentit devenir un autre homme, comprit

1) Zie voor den kijk, dien Goethe toen op de Grieksche kunst kreeg o. a. Otto Harnack,
Die Klassische Aesthetik der Deutschen. Würdigung der Kunsttheoretischen Arbeiten
Schiller's, Goethe's and ihrer Freunde, Berlin 1892. Thorwalsen en Schinkel brengen
deze ideeën in de practijk van hun kunst.
2) Zie ook over deze dingen: Hettner VI (1913) p. 253 vlg.: Goethe's and Schiller's
antikisirende Kunsttheorie.

DE IPHIGENIA BIJ EURIPIDES.

55

la nécessité de la discipline morale et artistique, se remit á l' école de
.nos classiques et des Anciens, épura sa pensée et écrivit ces nobles
tragedies d'Iphigénie en Tauride et de Torquato Tasso, ou l'on croit
respirer fair du grand siècle, embaumé du parfum le plus délicat de
1'hellénisme ou de la Renaissance italienne." 1
En toch verschilde de sfeer van Goethe aanmerkelijk van die „du
grand siècle." Toch is er ook een grondig onderscheid tusschen de
antieke tragedie en die van dit moderne classicisme bij Goethe. Hij had
niet straffeloos meegeleefd in zijn tijd en Shakespeare als den nieuwen
god der moderne tijden begroet. Bij de Ouden wortelde het tragische
in de onontkoombare macht der Goden, die als een noodlot over den
mensch heerschen, als hoogere demonische machten naar welgevallen
beschikken over den mensch, welke echter voor zijn eigen daden verantwoordelijk blijft. Bij den modernen mensch, bij Shakespeare leven deze
demonen echter in het hart van den mensch zelf; het zijn zijn eigen
goede en booze tochten; de mensch is zelf heerscher over zijn lot en
is aansprakelijk voor zijn eigen daden tegenover zich zelf. De tragische
ondergang wordt het gevolg van een natuurlijke noodwendigheid, van
een onderworpen zijn aan de wereldorde, waartegen men niet straffeloos
)

zondigt.

Goethe's bron voor de Iphigenie auf Tauris was in hoofdzaak
Euripides: Orestes heeft op Apollo's bevel naar oud recht en gebruik
bloedwraak geoefend over zijn moeder Klytemnestra, die zijn vader
Agamemnon doodde na haar overspel met Aigisthos. De toornende
Erinyen vervolgen Orestes, daar hij nu beladen is met de schuld van
moedermoord. Apollo belooft verzoening, als het hem gelukt het beeld
van Artemis, dat tegen haren wil in een barbaarsch land wordt
vereerd, uit den tempel van Tauris ontvoert. Orestes, vergezeld van
Pylades, zal dit ondernemen. Hij vindt zijn zuster Iphigenia, die hij
dood waande, in Tauris als priesteres van het beeld. Iphigenia, die naar
Scythisch gebruik de beide vreemdelingen moet offeren, besluit, gedreven
door broederliefde en den drang naar haar verloren vaderland, tot de
vlucht met haar broer en Pylades, op listige wijze het beeld mee1) Louis Reynaud, Le Romantisme, Paris, 1926, p. 166.
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voerende. De Koning Thoas wil de vluchtenden vervolgen, maar Athene
openbaart hem, dat alles naar den wil der goden is geschied en Thoas
berust. Voor Orestes is de verzoening bereikt. Heel het drama berust
in een handelen naar den wil der goden.
In hoofdzaak volgde Goethe de handeling bij Euripides; maar hij
heeft in alles het zuiver menschelijke gelegd.
Die Gutter r schen
Der Váter Missetat nicht an dem Sohn;
Ein jeglicher, gut oder böse, nimmt
Sich seinen Lohn snit seiner That hinweg.
Er erbt der Eltern Segen, nicht ihr Fluch.
Iphigenia is geworden onder de hooge liefde voor Frau von Stein.
Goethe onderging deze liefde aanvankelijk als een wilde hartstochtelijkheid, die hem tot halven waanzin dreef. Ten slotte leert hij in deze
liefde erkennen een hoog ideaal van reinheid, dat slechts broederlijke
liefde nabijkomt, die, buiten alle zinnelijke begeerte, aan de geweldig

bewogen ziel heilige rust schenkt. Hij legde in de reine natuur van
Iphigenie het hoofdmotief, de goddelijke hoogheid in de menschenziel.
Iphigenie's zuivere menschelijkheid wordt het fatum der Ouden.
Koning Thoas vraagt Iphigenie tot vrouw; zij kan zijn neiging niet
beantwoorden en hoopt, dat het geheim van haar afkomst uit het van
de goden vervloekte geslacht van Tantalus hem afschrikken zal. Vergeefs.
Thoas heeft om haar de oude menschenoffers afgeschaft, doch in zijn
teleurstelling dreigt hij, dat zij als priesteres haar offerambt inderdaad
zal moeten vervullen. De eerste offers, die zij brengen moet, zijn Orestes
en Pylades, de vreemdelingen, die geland zijn.
Pylades vertelt haar van haar vaderland. Orestes moet haar zijn eigen
moedermoord bekennen, bij de vreugde van het wederzien de vloek
van haar huis openbaren. Opnieuw breekt de razernij uit; immers de
goden hebben de reine, onschuldige bewaard, opdat zij den laatste van
haar geslacht zou dooden. Doch Orestes ontwaakt uit de verdooving als
een nieuw mensch. De reinheid en zielenadel van zijn zuster hebben

hem een meer hoopvol levensinzicht gegeven. De goden toornen niet
eeuwig; verzoening is mogelijk; in half wakenden toestand ziet hij in
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de onderwereld de schimmen van zijn geslacht en van de eens in het
leven door schuld en bloed gescheidenen hoort hij de zekerheid van
zijn bevrijding.
Tritt auf, unwill'ger Geist!
Die Mutter f iel !
Tm Kreis geschlossen tretet an, ihr Furien,
Und wohnet dem willkommnen Schauspiel bei,
Dem letzten, grászlichsten, das ihr bereitet !
Nicht Hasz and Rache schärfen ihren Dolch;
Die liebevolle Schwester wird zur Tat
Gezwungen. Weine nicht! Du hast nicht Schuld.
Seit meinen ersten Jahren hab' ich nichts
Geliebt, wie ich dick lieben könnte, Schwester.
Ja, schwinge deinen Stahl, veeschone nicht,
Zerreisze diesen Busen and eröffne
Den Stromen, die hier sieden, einen Weg!
(Er sinkt in Ermattung.)
Na eenigen tijd, „aus seiner Betaubung erwachend and sich auf
-richtend":
Noch einen! reiche mir aus Lethes Fluten

Den letzten kiihlen Becher der Erquickung !
Bald ist der Krampf des Lebens aus dem Busen
Hinweggespullt ; bald flieszet still mein Geist,
Der Quelle des Vergessens hingegeben,
Zu euch, ihr Schatten, in die ew'gen Nebel.
Gefallig laszt in eurer Ruhe sich
Den umgetriebnen Sohn der Erde laben!
Welch ein Gelispel heir ich in den Zweigen,
Welch ein, Geráusch aus jener D,mmerung säuseln?
Sie kommen schon, den neuen Gast zu sehn!
Wer ist die Schar, die herriich mit eipander
Wie ein gesammelt Fiirstenhaus sich freut?
Sie genen friedlich, Alt' and Junge, Manner
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Mit Weibern; göttergleich and ähnlich scheinen
Die wandeinden Gestalten. Ja, sie sind's,
Mit Thyesten
Die Ahnherrn meines Hauses!
Geht Atreus in vertraulichen Gesprachen ;
Die Knaben schlüpfen scherzend um sie her.
Ist keine Feindschaft hier mehr unter euch?
Verlosch die Rache wie das Licht der Sonne?
So bin auch ich willkommen, and ich darf
In euren feierlichen Zug mich mischen.
Willkommen, Voter! euch grüszt Orest,
Von eurem Stamme der letzte Mann;
Was ihr gesät, hat er geerntet:
Mit Fluch beladen, stieg er herab;
Doch leichter trágt sich hier jede Bi rde :
Nehmt ihn, o nehmt ihn in euren Kreis i
Dich, Atreus, ehr'ich, auch dich, Thyesten:
Wir Sind hier alle der Feindschaft los.

Zeigt mir den Vater, den ich nur einmal
Im Leben sah! Bist du's, mein Vater?
Und führst die Mutter vertraut mit dir?
Darf Klytámnestra die Hand dir reichen,
So darf Orest auch zu ihr treten
Und darf ihr sagen: Sieh deinen Sohn!
Seht euren Sohn! Heiszt ihn willkommen !
Auf Erden war in unserm Hause
Der Grusz des Mordes gewisse Losung,
Und das Geschlecht des alten Tantalus
Hat seine Freuden jenseits der Nacht.
Ihr ruft: Willkommen! and nehmt mich auf..
Hij wordt overtuigd van zijn redding.

Es loset sich der Fluch, mir sagt's das Herz.
Die Eumeniden ziehn, ich hore sie,
Zum Tartarus and schlagen hinter sick
Die ehrnen Tore fernabdonnernd zu.
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Die Erde dampft erquickenden Geruch
Und ladet mich auf ihren Fláchen ein
Nach Lebensfreud' and groszer Tat zu jagen.
Pylades beraamt een plan om door list te vluchten. Hij is al bezig
het met Orestes uit te voeren; maar Iphigenie is niet in staat, van bedrog
gebruik te maken. Zij bekent Thoas alles en zij weet hem te bewerken,
dat hij hen vrij zonder bedrog laat vertrekken.
Da alle Rettung auf der weiten Erde
Verloren schien, gibst du uns alles wieder.
Lasz deine Seele sich zum Frieden wenden,
O König! Hindre nicht, dasz sie die Weihe
Des väterlichen Hauses nun vollbringe,
Mich der entsühnten Halle wiedergebe,
Mir auf das Haupt die alte Krone drücke!
Vergilt den Segen, den sie dir gebracht,
Und lasz des nähern Rechtes mich genieszen!
Gewalt and List, der Manner höchster Ruhm,
Wird durch die Wahrheit dieser hohen Seele
Beschámt, and reines kindliches Vertrauen
Zu einero edlen Manne wird belohnt.
Iphigenie: Denk' an dein Wort, and lasz durch diese Rede
Aus einem graden, treuen Munde dich
Bewegen! Sieh uns an! Du hast nicht oft
Zu solcher edlen Tat Gelegenheit.
Versagen kannst du's nicht; gewahr' es bald!
Thoas: So geht!
Iphigenie:
Nicht so, mein Kónig! Ohne Segen,
In Widerwillen scheid' ich nicht von dir.
Verbann' uns nicht! Ein freundlich Gastrecht walte
Von dir zu uns! so sind wir nicht auf ewig
Getrennt and abgeschieden. Wert and teuer,
Wie mir mein Vater war, so bist du's mir,
Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele
Bringt der Geringste deines Volkes je
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Den Ton der Stimme mir ins Ohr zuruck,
Den ich an euch gewohnt zu horen bin,
Und seh' ich an dem Armsten eure Tracht:
Empfangen will ich ihn wie einen Gott,
Ich will ihm selbst ein Lager zubereiten,
Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden
Und nur nach dir and deinem Schicksal fragen.
0 geben dir die Gutter deiner Taten
Und deiner Milde wohlverdienten Lohn!
Leb' wohl! 0 wende dich zu uns and gib
Ein. holdes Wort des Abschieds mir zuruck!
Dann schwellt der Wind die Segel sanfter an,
Und Tranen flieszen lindernder vom Auge
Des Scheidenden. Leb' wohl! and reiche mir
Zum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte!
Lebt wohl!

Zoo heeft reine menschelijkheid vrede en verzoening gebracht aan
den moordenaar van zijn moeder. Onder de oogen van den grootmoedigen
koning trekken zij weg met zijn zegen, zonder leugen of bedrog. Men
ziet het enorme verschil met de oude Grieksche Iphigenia van Euripides.
Bij Goethe krijgt Orestes zijn zelfvertrouwen en moed tot het leven
terug door de toewijding van zijn vriend Pylades, maar bovenal door
de liefde en het vertrouwen van Iphigenie; bij Euripides geschiedt alles
door den wil der Goden. De menschen bij Goethe zijn geen echte Hellenen,
geen echte Skythen, eigenlijk ook geen echte menschen. Er is een
schoone idee, dc triumf van de kalokagathia. , ,Alle menschlichen
Gebrechen sühnet reine Menschlichkeit." Een idee zwevend tusschen
schoone gestalten, rijk aan gevoel en zedelijken adel; maar de volle
levenswarmte ontbreekt, de reële, levende mensch van Egmont en Götz.
De kunstkenner, die dit stuk leest, vermeit zich in de Idee met wel gevallen. Maar voor de groote massa, die naar de komedie gaat, is deze
schoone vergeestelijking iets wat haar niet aangrijpen en in spanning
houden kan. Hoe zeer de statelijke hoogheid der Grieken in den vorm
ook bereikt is, de inhoud is modern. Reeds Schiller noemde de Iphigenie

TORQUATO TASSO.

561

„erstaunlich ungriechisch and modern", zag er hooge dichterlijkheid
in, maar geen Grieksche tragiek.
In 1789 volgde Torquato Tasso, ook dit reeds voor de Italiaansche
reis in 1780 ontworpen, een idealiseering van het hofleven in Weimar,
overgebracht naar het hof van Ferrara, en daar middenin staat het
eenzame genie in zijn trots, zijn hoog hartstochtelijk persoonlijkheidsgevoel, vol wantrouwen en verachting voor het reëele, practische leven.
Ook hier is de strenge klassieke band.
In den tuin van het kasteel Belriguardo kronen de prinses Leonore
d'Este, zuster van den hertog Alfons van Ferrara, en haar vriendin,
Leonore Sanvitale, de bustes van Virgilius en Ariosto, terwijl zij in
gedachten leven met den grooten, levenden dichter aan haar hof, Tasso,
wiens groote werk de voltooiing nadert. Een schoone idylle. Aarzelend
biedt Tasso zijn werk den hertog aan en deze laat hem door zijn zuster
kronen met den krans, die Virgilius siert. De verstandige, practische,
wereldwijze staatsman Antonio ziet in dit alles ijdelheid en als de dichter
op den wensch van Leonore d'Este hem zijn vriendschap biedt, prikkelt
hij den licht ontvlambare en uiterst gevoelige zoo zeer door zijn bitterheid
en koelheid, dat de dichter hem tot een duel uitdraagt. De hertog scheidt
de partijen en geeft Tasso eenige dagen kamerarrest, waardoor zijn
gevoelig en hooggestemd gemoed nog meer tot afkeer van het hofleven
wordt aangezet. Dit is de situatie :
Tasso: Verdrieszlich fiel mir stets die steife Klugheit,
Und dasz er immer nur den Meister spielt.
Anstatt zu forschen, ob des Hörers Geist
Nicht schon fur sich auf Buten Spuren wandle,
Belehrt er dich von manchem, das du besser
Und tiefer fühlest, and vernimmt kein Wort,
Das du ihm sagst, and wird dich stets verkennen.
Verkannt zu sein, verkannt von einem Stolzen,
Der lächelnd dich zu i bersehen glaubt!
Ich bin so alt noch nicht and nicht so klug,
Dasz ich nur duldend gegenlácheln sollte.
Früh oder spat, es konnte sich nicht halten,
PRINSEN, Het Drama.
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Wir muszten brechen; später war' es nur
Um desto slimmer worden. Einen Herrn
Erkenn' ich nur, den Herrn, der mich ernährt,
Dem folg' ich gern, sonst will ich treinen Meister.
Frei will ich sein im Denken and im Dichten;
Im Handeln schrankt die Welt genug uns ein.
Leonoro: Er spricht mit Achtung oft genug von dir.
Tasso: Mit Schonung, willst du sagen, fein and klug.
Und das verdrieszt mich eben; denn er weisz
So glatt and so bedingt zu speechen, dasz
Sein Lob erst recht zum Tadel wird and dasz
Nichts mehr, nichts tiefer dich verletzt, als Lob
Aus seinem Munde.
Möchtest du, mein Freund,
Leonore:
Vernommen haben, wie er sonst von dir
Und dem Talente sprach, das dir vor vielen
Die giftige Natur verlieh. Er fühlt gewisz

Das, was du bist and hast, and schätzt es auch.
Tasso: 0 glaube mir, ein selbstiches Germut
Kann nicht der Qual des engen Neids entfliehn.
Ein solcher Mann verzeiht dem andern wohl
Vermogen, Stand and Ehre; denn er denkt:
Das hast du selbst, das hast du, wenn du willst,
Wenn du beharrst, wenn dich das Cluck begunstigt.
Doch das, was die Natur allein verleiht,
Was jeglicher Bemühung, jedem Streben
Stets unerreichbar bleibt, was weder Gold,
Noch Schwert, noch Klugheit, noch Beharlichkeit
Erzwingen kano, das wird er nie verzeihn.
Er gönnt es mir? Er, der mit steifem Sinn
Die Gunst der Musen zu ertrotzen glaubt?
Der, wenn er die Gedanken mancher Dichter
Zusammenreiht, sich selbst ein Dichter scheint?
Weit eher gönnt er mir des Fürsten Gunst,
Die er doch gern auf sich beschränken machte,
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Als das Talent, das jene Himmlischen
Dem armen, dem verwaisten Jungling gaben.
Leonore: 0 sahest du so klar, wie ich es sehe!
Du irrst dich liber ihn; so ist er nicht.
Tasso: Und irr' ich mich an ihm, so irr' ich gem!
Ich denk' ihn mir als meihen ârgsten Feind
Und wax' untröstlich, wenn ich mir ihn nun
Gelinder denken müszte. Töricht ist 's
In allen Stücken billig sein; es heiszt
Sein eigen Selbst zerstö ren. Sind die Menschen
Denn gepen uns so billig? Nein, o nein!
Der Mensch bedarf in seinem engen Wesen
Der doppelten Empfindung, Lieb' and Hasz.
Bedarf er nicht der Nacht als wie des Tags?
Des Schlafens wie des Wachens? Nein, ich musz
Von nun an diesen Mann als Gegenstand
Von meinem tiefsten Hasz behalten; nichts
Kann mir die Lust entreiszen, schlimm and schlimmer
Von ihm zu denken.
Tegenover den drang van den hertog tot verzoening, staat Tasso's
ziekelijk wantrouwen; de geniale dichtertrots stoot de soliede wereldwijsheid van zich. Tasso weet van Antonio verlof te krijgen naar Rome
te trekken. Als hij afscheid komt nemen bij de prinses, openbaart hij
haar zijne liefde, die lang in hem voor haar brandt; de prinses, die
zeer stellig een hooge dichterlijke vriendschap voor hem koestert; maar
zij blijft prinses.
In hartstochtelijke woorden stort hij zijn gevoel uit:
Wie ich dich, Tasso, langer horen soll

So maszige die Glut, die mich erschreckt.
Tasso: Beschránkt der Rand des Bechers einen Wein,
Der scháumend wallt and brausend überschwillt?
Mit jedem Wort erhöhest du mein Gluck,
Mit jedem Worte glänzt dein Auge heller.
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Hij omarmt haar, maar Leonore stoot hem van zich en snelt weg.
Haar vriendin zag het, Antonio en de hertog treden binnen. Zijn positie
is voorgoed onmogelijk geworden aan het hof en zijn hoog gevoel kreeg
den laatsten stoot. De bezadigde, redeneerende Antonio tracht den in
vertwijfeling en wantrouwen, ook tegenover de prinses, verzonken dichter
tot rede te brengen, wijst hem op zijn hooge roeping, tracht hem op
te heffen aan zijn eigen vast karakter, maar de hooge, fijn voelende dichter ziel is gebroken; hij gaat heen in eenzaamheid zijn verdere toekomst
tegemoet. Een dichterkroning in Rome of volslagen krankzinnigheid?
En als Antonio hem bij het afscheid de hand drukt, Tasso:

O edler Mann! Du stehest fest and still,
Ich scheine nur die sturmbewegte Welle.
Allein bedenk' and überhebe nicht
Dich deiner Kraft! Die machtige Natur,
Die diesen Felsen gri ndete, hat auch
Der Welle die Beweglichkeit gegeben.
Sic sendet ihren Sturm, die Welle flieht
Und schwankt and schwillt and heugt sich schäumend uber.
In dieser Woge spiegelte so schon
Die Sonne sich, es ruhten die Gestirne
In dieser Brust, die zärtlich sich bewegte.
Verschwunden ist der Glanz, entflohn die Ruhe.
Ich kenne mich in der Gefahr nicht mehr
Und schäme mich nicht mehr, es zu bekennen.
Zerbrochen ist das Steuer, and es kracht
Das Schiff an allen Seiten. Berstend reiszt
Der Boden ureter meinen Füszen auf!
Ich fasse dich mit beiden Armen an!
So klammert sich der Schiffer endlich noch
Am Felsen fest, an dem er scheitern sollte.
Hoe staat Goethe zelf tegenover dit probleem in Tasso? Dat moeten
we ook hier vragen. Hier is wel de dichterziel, die naleeft in den wilden,
heerlijken waan van den Sturm-und- Drang-tijd midden in deze edel-
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gezinde hofwereld van Weimar. Later zal Goethe zelf meer Antonio
naderen; de Tasso in hem is voorgoed overwonnen.
Bij Eckermann lezen wij van een bezoek van J. J. Ampère en op 3
Mei 1827 zou Goethe naar aanleiding van dezen Franschman gezegd
hebben: ,,Er hat den abwechselnden Gang meiner irdischen Laufbahn
and meiner Seelenzustände im tiefsten studiert and sogar die Fáhigkeit
gehabt, das zu sehen was ich nicht ausgesprochen and was, sozusagen,
nur zwischen den Zeilen zu lesen war. Wie richtig hat er bemerkt, dasz
ich in den ersten zehn Jahren meines Weimarischen Dienst- and Hoflebens so gut wie gar nichts gemacht, dasz die Verzweiflung mich nach
Italien getrieben, and dasz ich dort mit newer Lust zum Schaffen die
Geschichte des Tasso ergriffen, um mich in Behandlung dieses angemessenen Stoffes von demjenigen frei zu machen, was mir noch aus
meinen Weimarischen Eindrücken and Erinnerungen Schmerzlicheb
and Lástiges anklebte. Sehr treffend nennt er daher auch den Tasso
einen gesteigerten Werther. "
Dit lijkt mij inderdaad een oplossing. In Leonore d'Este moeten
elementen van Frau von Stein liggen en bovendien schudt Goethe
voor het laatst den ouden mensch van zich af, geeft een laatste schildering
van zijn eigen waan en droom, van den ondergang eener hartstochtelijke
titanenziel en haar stoot op de werkelijkheid om daarna voorgoed de
Olympier te worden, die naar harmonische zelf beheersching streeft. 1
Maar men moet vooral niet vergeten, dat de strapatsen van Lenz in
Weimar hem stellig ook wel voor den geest hebben gezweefd toen hij
Tasso opzette. 2
Tusschen 1789 en 1803 ontstond Die natürliche Tochter, het meest
classicistische aller drama's van Goethe, al behandelt het ook een moderne
stof, waarvan de heldin Stephanie Louise de Bourbon-Conti nog leefde.
Zij alleen heeft een naam in het stuk, Eugenie, alle andere personen zijn
naar klassiek gebruik slechts een koning, hertog, abdis of monnik. De
vorm is van klassiek standpunt misschien meesterlijk, maar hij is ijskoud;
alle personen spreken in dezelfde pronkerige taal en beeldspraak;
)

)

1) Zie vooral: Gundolf, Goethe, 1918, p. 323.
2) Zie o.a. Arthur Böhtlinck, Goethe and Shakespeare, p. 164 vlg.
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alle persoonlijkheid, alle zuiver natuurlijk leven is gebannen. Het stuk
was bedoeld als inleiding tot een uitbeelding der Fransche revolutie
„in angemessener Form"; de ongelukkige Eugenie zou reeds een symbool zijn voor het onderdrukte volk. Op zich zelf beschouwd is deze
inleiding als handeling een gewoon burgerlijk drama.
Nadat in 1790 in het Faust-fragment de Ur-Faust in een hechter
verband was gezet, heeft Goethe in de jaren 1794 tot 1805, waarin hij
in innige samenwerking met Schiller leefde, het dramatisch grondplan
voor Faust I en II vastgesteld. Faust I verscheen in 1808; voor Faust II
lag veel gereed; maar hij heeft er nog heel zijn leven aan gewerkt ; hij
verscheen in 1831. Dit alles valt buiten ons bestek.

Schiller heeft van 1791 tot 15 Maart 1799 aan zijn Wallenstein
gewerkt; met deze tragedie bereikt hij na zijn stadigen groei van de
Räuber af, zijn opperste rijpheid.
Reeds in Mannheim verdiepte hij zich in het Grieksche theater en
opende hem de zaal met antieke beelden een nieuwe wereld. Hoor hem
in zijn „Brief eines reisenden Dänen" over een tors: „In dieser zerschmetterten Steinmasse liegt unergründliche Betrachtung! Dieser
Torso erzählt mir, dasz vor zwei Jahrtausenden ein groszer Mensch
dagewesen, der so etwas schaffen konnte dasz ein Volk dagewesen,
das einem Künstler, der so etwas schuf, Ideale gab dasz dieses Volk
an Wahrheit and Schönheit glaubte, weil einor aus seiner Mitte Wahrheit and Schönheid fühlte, dasz dieses Volk edel gewesen, weil Tugend
and Schönheit nur Schwestern der nämlichen Mutter sired." En
als hij er den Homeroskop toevallig vindt staan naast de buste van
Voltaire: „Ich weisz koine beiszerende satire auf unsex Zeitalter.
Voltaire ich glaube, dasz man das jetzt in Deutschland laut sagen
darf Voltaire war eire wahrhaftig groszer Geist, aber warum war
mir sein Kopf in dieser Gesellschaft so lächerlich?"
Ook bij hem ontwaakt het heimwee, de Sehnzucl ,t naar die oude,
schoone wereld, die men in zulk een heerlijken, extatischen droom zag,
een droom die de pijnlijke realiteit van eigen Duitsch leven, van eigen
jachtende fantasiën verduisterde. In die jaren zingt hij Die Götter
Griechenlands (1788) :
-
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Finstrer Ernst and trauriges Entsagen
War aus eurem heitern Dienst verbannt;
Glücklich sollten alle Herzen schlagen,
Denn euch war der Gluckliche verwandt.
Damals war nichts heilig als das Schone,
Keiner Freude schämte sich der Gott,
Wo die keusch errötende Kamöne
Wo die Grazie gebot. - Hij heeft Lessing's Wie die Alte den Tot gebildet, gelezen:

Damals trat kein grászliches Gerippe
Vor das Bett des Sterbenden. Ein Kusz
Nahm das leute Leben von der Lippe,
Sein Fackel senkt' ein Genius
Schone Welt, wo bist du? Kehre wieder,
Holdes Blütenalter der Natur!
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafie Spur
Hij verdiept zich in Aischylus en Euripides, is in extase over Goethe's
Iphigenie. Later na den Wallenstein komt hij tot een zuiverder inzicht
van Goethe's poging om een klassieke tragedie te scheppen, als hij aan
Körner schrijft: „Ich habe mich sehr gewundert, dasz Goethe's Iphigenie auf mich den guns tigen Eindruck nicht mehr gemacht hat, wie
sonst; ob es gleich immer ein seelenvolles Produkt bleibt. Sie ist aber
so erstaunlich modern and ungriechisch, dasz man nicht begreift, wie
-

es möglich war, sie jemals einem griechischen Stuck zu vergleichen.
Sie ist ganz nur sittlich; aber die sinnliche Kraft, das Leben, die Bewegung and alles was ein Werk zu einem echten dramatischen spezifiziert,
geht ihr sehr ab." Schiller zelf is in die dagen wel tot den zuiveren
aard der klassieke tragedie doorgedrongen; dat bewijst zijn Braut von
Messina (1803), waarin hij de meest zuivere navolging der Grieken
geeft, die dan ook volmaakt dood is als eigen persoonlijk kunstwerk,
opbloeiend in het leven van den eigen tijd.
In de jaren die aan de voltooiïng van den Wallenstein voorafgaan,
heeft hij zich in ethisch -aesthetische theorieën verdiept; bovendien
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gaat hij op in de studie van Kant en in historie - studie, die hem recht
-strekod
stof voor zijn Wailenstein voert.
In zijn studiën over „Der Grund des Vergnügens an tragischen Gegenstánden," in , , Uber die tragische Kunst," in ,,Vom Erhabenen" komt
hij tot uitspraken als deze: , , Nie schamt sich der Grieche der Natur,
er läszt der Sinnlichkeit ihre vollen Rechte, and ist dennoch sicher,
dasz er nie von ihr unterjocht werden wird. Sein tiefer and richtiger
Verstand läszt ihn das zufállige, das der schlechteste Geschmack zum
Hauptwerke macht, von dem notwendigen unterscheiden; alles aber,
was nicht Menschheit ist, ist zufallig an dem Menschen. Der griechische

Künstler, der einen Laokoon, eine Niobe, einen Philoktet darzustellen
hat, weisz von keiner Prinzessin, keinem König and keinem Königssohn;
er halt sich nur an dem Menschen." Hij sluit zich aan bij Lessing in
zijn afkeer van het Fransche classicisme : „Der frostige Ton der Dekla
alle wahre Natur, and den französischen Tragikern-mationersck
macht es ihre angebetete Dezenz vollends ganz unmöglich, die Menschheit in ihrer Wahrheit zu zeichnen. Die Dezenz ve-rfálscht i berall,
auch wenn sic an ihrcr rechten Stelle ist, den Ausdruck der Natur, and
doch fordert diesen die Kunst unnachlászlich. Kaum kinnen wir es
einem französischen Trauerspielhelden glauben, dasz er leidet, Glenn
er läszt sich über seinem Gemütszustand heraus wie der ruhigste Mensch,
and die unaufhörliche Rücksicht auf den Eindruck, den er auf andere
macht, erlaubt ihm nie, der Natur in sich ihre Freiheit zu lassen. Die
Könige, Prinzessinnen and Helden eines Corneille and Voltaire vergessen ihren Rang auch im heftigsten Leiden nie, and ziehen weit eher
ihre Menschheit als ihre Würde aus. Sie gleichen den Königen and
Kaisern in den alten Bilderby Cher. n, die sich mitsamt der Krone zu
Bette legen" (Vom Erhabenen).
Hij komt uiterst kritisch te staan ook tegenover dien Shakespeare,
dien hij eerst heeft verheerlijkt.
Van zeer groote beteekenis bij de wording van den Wallenstein is
geweest het voortdurend rechtstreeksche, intieme verkeer met Goethe,
juist in die laatste jaren der. eeuw. Goethe heeft den zich zelf wantrouwenden dichter staande gehouden. Met Wallenstein kwam Schiller,
die van de Räuber af in zijn drama's bovenal zijn eigen ziel tot uiting
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bracht, zijn eigen vlottende en zwevende idealen vorm gaf, tot het besef
van het groote reëele leven, tot een ernstig pogen om zijn werk te geven
zuiverheid van indruk, buiten eigen ideale hartstochtelijkheid een kunstwerk te scheppen, dat in volle eigen kracht buiten zijn eigen zieleleven
stond. Hij meent de passende stemming voor zulk een werk te bereiken,
waar hij schrijft: „Es will mir ganz gut gelingen, meinen Stoff auszer
mir zu halten and nur den Gegenstand zu geben. Beinahe möchte ich
sagen, das Sujet interessiert mich gar nicht, and ich habe nie eiree solche
Kälte für meinen Gegenstand mit einer soichen Warme für die Arbeit
in mir vereinigt. Den Hauptcharakter so wie die meisten Nebencharaktere traktiere ich wirklich bis jetz t mit der reinen Liebe des Künstlers."
En toch is hem die objectiviteit in den Wallenstein niet volkomen
gelukt; hij werd te zeer beheerscht door zijn eigen ideeën om eenen
enkelen mensch geheel buiten zich zelf te zien en ten voeten uit uit te
beelden. Ook hier zeggen zijn personen slag op slag in schoone verzen,
wat in Schiller zelf zich als algemeene idee naar voren dringt. Bovendien
hij hield te veel van den schoonen klank van zijn eigen vers om vóór
alles zijn helden zich te doen hooren in de zuivere dictie van hun gemoed
en persoonlijkheid. „Seine so ausgesprochen idealistische Natur erwies
sich starker als seine auf Realismus zielende Theorie." 1
Het is niet mogelijk hier, binnen de beperkte grenzen van dit boek,
een volledig overzicht te geven van Wallenstein. Het is te rijk aan allerlei
kleine details, die alle hun waarde hebben in den bouw van het geheel,
die we alle tot hun recht zouden moeten doen komen. De hoofdlijn
dus enkel.
Een trilogie is het stuk eigenlijk niet; het Trauerspiel is Wallensteins
Tod; dat is een op zich zelf afgerond geheel; al wat voorafgaat, dient
enkel om deze tragedie in vollen omvang te doen begrijpen en doorvoelen.
Wallensteins Lager is slechts een tableau, een teekening van het
milieu, waarin de eigenlijke tragedie wortelt. De gestalten van boeren
en burgers, van wachtmeester en rekruut, van marketenster en kapuzijner,
van jagers en kurassiers, die vele anderen komen en gaan, praten, laten
zich zelf even in hun persoonlijkheid zien, in hun gemoedelijkheid en
-

)

1) Arthur Bóhtlinck, Schiller and Shakespeare, p. 244.
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onbezorgdheid, hun onbetrouwbaarheid en geestdrift, hun oppervlakkige
stemming en vlottende meening over den gang van zaken. Zij vormen
een prachtige, kleurige, levendige historieprent bij de eigenlijke tragedie.
, ,Die Picolomini" opent met de teekening van de populariteit van
Wallenstein en de manier waarop hij zijn mannen aan zich weet te
binden.
Illo: Der Kaiser gibt uns nichts vom Herzog

Kommt alles, was wir boffen, was wir haben.
Herr Bruder, hab' ich's schon erzählt? Der Furst
Will meine Kreditoren kontentieren,
Will selber mein Kassier sein künftighin,
Zu einem ordentlichen Mann mich machen.
Und das ist nun das drittemal, bedenk' Er!
Dasz mich der Königlichgesinnte vom
Verderben rettet and zu Ehren bringt.
Plo:Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte!
Er schenkte Land and Leut' an die Soldaten,
Doch wie verkurzen sic in Wien ihm nicht den Arm,
Beschneiden, wo sie können, ihm die Flugel ! Isolani:

Inderdaad Questenberg is door den keizer gezonden; de Keizer
eischt onderwerping van den eerzuchtige. Octavio Piccolomini, Wallensteins wapenbroeder, in wien hij het volste vertrouwen heeft, is de
verrader, die heult met den Keizer, in het geheim tot zijn ondergang
werkt en al de verborgen machinaties in Weenen tegen Wallenstein
kent. Max, zijn zoon, heeft Wallensteins vrouw en diens dochter Tekla
uit Weenen in veiligheid gebracht in het leger. Tusschen Max en
Wallenstein bestaat eene groote sympathie. Gravin Terzky, Wallensteins
schoonzuster, is naast Octavio de groote figuur in dit drama, naast den
verrader de kracht, die Wallenstein, den immer aarzelende, drijft tot
handelen, tot de daad. Zoo ook Illo :
0! nimm der Stunde wahr, eh' sie entschlupft !
So selten kommt der Augenblick im Leben,
Der wahrhaft wichtig ist and grosz. Wo eine
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Entscheidung soli geschehen, da musz vieles
Sich glücklich treffen and zusammenfinden Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich
Des Gli ckes Fäden, die Gelegenheiten,
Die nur in einen Lebenspunkt zusammenGedrangt, den schweren Früchteknoten bilden.
Sieh, wie entscheidend, wie verhangnisvoll
Sich's jetzt urn dich zusammenzieht i
Die Haupter
Des Heers, die besten, trefflichsten, um dich,
Den königlichen Führer, her versarmelt,
Nur deinen Wink erwarten sie
0! last
Sie so nicht wieder auseinander gehen!
So einig i first du sie im. ganzen Lauf
Des Krieges nicht zum zweitenmal zusammen.
Die hohe Flut ist's, die das schwere Schiff
and jedem einzelnen
Vom Strande hebt
Wächst das Gemut im groszen Strom der Menge.
Jetzt hast du sie, jetzt noch! Bald sprengt der Krieg
Sie wieder auseinander, dahin, dorthin,
In eignen kleinen Sorgen and Intressen
Zerstreut sich der gemeine Geist. Wer heute
Vom Strome fortgerissen, sich vergiszt,
Wird nüchtern werden, sieht er sich allein,
Nur seine Ohnrnacht fühlen and geschwind
Umlenken in die alte breitgetretne
Fahrstrasze der gemeinen Pficht, nur wohlBehalten ureter Dach zu kommen suchen.
En daar tegenover Wallenstein :
Wie oft and vielmals
Erklärt' ich dir's ! Dir stieg der Jupiter
Hinab bei der Geburt, der helle Gott;
Du kannst in die Geheimnisse nicht schauen,
Nur in der Erde magst du finster wühlen,
Blind wie der Unterirdische, der mit dem bleichen
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Bleifarbnen Schein ins Leben dir geleuchtet.
Das Irdische, Gemeine magst du sehn,
Das Nächste mit dem Nächsten klug verknupfen ;
Darin vertrau' ich dir and glaube dir.
Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt
Und bildet in den Tiefen der Natur,
Die Geisterleider, die aus dieser Welt des Staubes
Bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen
Hinauf sich baut, an der die himmlischen
Gewalten wirkend auf and nieder wandeln,
Die Kreise in den Kreisen, die sich eng
Und enger ziehn um die zentralische Sonne Die sieht das Aug' nur, das entsiegelte,
Der hellgebornen, heitern Joviskinder.
Die himmlischen Gestirne machen nicht
nicht
Blosz Tag and Nacht, Frühling and Sommer
Dem Sämann blosz bezeichnen sic die Zeiten
Der Aussaat and der Ernte. Auch des Menschen Tun
Ist eine Aussaat von Verhángnissen,
Gestreuet in der Zukunft dunkles Land,
Den Schicksalsmächten hoffend übergeben.
Da tut es Not, die Saatzeit zu erkunden,
Die rechte Sternenstunde auszulesen,
Des Himmels Houser forschend zu durchspüren,
Ob nicht der Feind des Wachsens and Gedeihens
In seinen Ecken schadend sich verberge.
Drum laszt mir Zeit!

Tusschen al die duistere elementen bloeit de schoone, zuivere liefde
van Tekla en Max, die buiten al dit jachtig zoeken bij al die generaals en
diplomaten naar macht en hoogheid, staat hoog boven dezen klomp
eerzuchtige zelfzucht. Tekla is bij den ouden Seni, haars vaders sterren
-wichelar
geweest en heeft daar vele wondere dingen gezien:
Das waxen die Planeten, sagte mir
Mein Führer, sic regieeten das Geschick,
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Drum seien sic als Könige gebildet - Ganz in der Mitte glanzte silberhell
Ein heitrer Mann, mit einer Königsstirn
Das sei der Jupiter, des Vaters Stern,
Und Mond and Sonne standen ihm zur Seite.
0! nimmer will ich seinen Glauben schelten
An der Gestirne, an der Geister Macht.
Nicht blosz der Stolz des Menschen füllt den Raum
Mit Geistern, mit geheimnisvollen Kräften,
Auch für ein liebend Herr ist die gemeine
Natur zu eng, and tiefere Bedeutung
Liegt in dem Marchen meiner Kinderjahre
Als in der Wahrreit, die das Leben lehrt.
Die heitre Welt der Wunder ist's allein,
Die dem entzückten Herzen Antwort gibt,
Die ihre ew'gen Ráume mir eröffnet,
Mir tausend Zweige reich entgegenstreckt,
Worauf der trunckne Geist sich selig wiegt.

Als Max, die het woelen en barnen der wereld kent, vraagt: , , 0, werden
wir auch jemals glucklich werden?" dan Tekla :
Sind wir's denn nicht? Bist du nicht mein? Bin ich
In meiner Seele lebt
Nicht dein?
Ein hoher Mut, die Liebe gibt ihn mir
Ich sollte minder of en sein, mein Herz
Dir mehr verbergen; also will's die Sitte.
Wo aber ware Wahrheit hier für dich,
Wenn du sie nicht auf meinem Munde findest?
Wir Naben uns gefunden, halten uns
Umschlungen fest and ewig. Glaube mir!
Das ist um vieles mehr, als sie gewollt.
Drum lasz es uns wie einen heil'gen Raub
In unsers Herzens Innerstem bewahren!
Aus Himmelshohen fiel es uns herab,
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Und nur dem Himmel wollen wir's verdanken.
Er kann ein Wunder fur uns tun.

Gravin Terzky, die de gevaren van deze hooge liefde gaat inzien,
tracht Tekla binnen de sferen, die passen aan Wailensteins belangen,
terug te brengen:
Blick' um dich her! Besinn dich, wo du bist!
Nicht in ein Freudenhaus bist du getreten,
Zu keiner Hochzeit findest du die Wande
Geschmuckt, der Gaste Haupt bekränzt. Hier ist
Kein Glanz als der von Waffen. Oder denkst du,
Man führte diese Tausende zusammen,
Beim Brautfest dir den Reihen aufzufuhren?
Du siehst des eaters Stirn gedankenvoll,
Der Mutter Aug' in Tranen, auf der Wage liegt
Das grosze Schicksal unsers Hauses!
Lasz jetzt des Mädchens kindische Gefuhle,
Die kleinen Wunsche hinter dir. Beweise,
Dasz du des Auszerordentlichen Tochter bist!
Das Weib soil sich nicht selber angehören,
An fremdes Schicksal ist sie fest gebunden;
Die aber ist die beste, die sich Fremdes
Aneignen kann mit Wahl, an ihrem Herzen
Es trägt and pf legt mit Innigkeit and Liebe.
Tekla: So warde mir's im Kloster vorgesagt.
Ich batte keine Wünsche, kannte mich
Als seine Tocher nur, des Machtigen,
Und seines Lebens Schali, der auch zu mir drang,
Gab mir kein anderes Gefühl als dies:
Ich sei bestimmt, mich leidend ihm zu opfern.
Das ist dein Schicksal. Füge dich ihm willig!
Graf in:
Ich and die Mutter geben dir das Beispiel.
Das Schicksal hat mir den gezeigt, dem ich
Tekla:
Mich opfern soil: ich will ihm freudig folgen.
Dein Herz, mein liebes Kind, and nicht das Schicksal.
Gràjin:
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Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme.
Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein
Ist dieses neue Leben, das ich lebe.
Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich,
Eh' seine schone Liebe rnich beseelte?
Ich will auch von mir selbst nicht kleiner denken
Als der Geliebte. Der kann nicht gering sein,
Der das Unschätzbare besitzt. Ich fühle
Die Kraft mit meiasem Glücke mir verlieten.
Ernst liegt das Leben von der ernsten Seele.
Dasz ich mir selbst gehore, weisz ich nun,
Den festen Willen hab' ich kennen lernen,
Den unbezwinglichen, in meiner Brust,
Und an das Höchste kann ich alles setzen.

Dit moet als tegenwicht in dit drama dienen tot het brandend wroeten
der eerzucht, tot den doodelijken tweekamp om de aardsche macht en
glorie. Het is Schiller niet gelukt deze antithese tot een eenheid te maken.
De liefde van Max en Tekla staat buiten de ontwikkeling van de tragedie.
Door een handige manoeuvre weet men ten slotte al de generaals een
stuk te doen teekenen, waarbij zij trouw zweren aan Wallenstein. Ook
Octavio, de verrader teekent.Zijn zoon Max heeft aanvankelijk geweigerd;
hij wil het stuk morgen eerst nog eens rustig doorlezen. Zijn vader
denkt, dat hij weigerde uit overtuiging, uit trouw aan den keizer, en
openbaart hem zijn verraad, zegt, dat hij van Questenberg de stukken
ter beschikking kreeg, waarbij Wallenstein in den ban wordt gedaan
en ontzet uit zijn gezag, dat hij, Octavio, zelf het oppergezag over de
troepen krijgt. Max is diep verontwaardigd over het gedrag van zijn
vader, blijft in Wallenstein geldoven. Een bode komt meedeelen, dat
een koerier van Wallenstein is opgevangen, dat stukken op hem zijn
gevonden, waaruit blijkt, dat Wallenstein zich mat 's keizers vijanden,
de Zweden, heeft verbonden om samen op te trekken naar Weenen,
dat daarbij Wallenstein tot koning van Bohemen zal worden gekroond.
De eerlijke Max gaat al deze feiten aan Wallenstein openbaren. Zoo
staat macht tegenover macht, list tegenover list; de teerling is geworpen.
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Na deze inleiding begint de tragedie Wallensteins Tod. In den aanvang
zien we Wallenstein in zijn astrologische bespiegelingen verdiept;
hij wordt ons geteekend in al de onzekerheid van zich zelf, de onvastheid van zijn willen.

War's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte?
Nicht mehr zurück, wie mir's beliebt? Ich müszte
Die Tat volbringen, weil ich sie gedacht,
Nicht die Versuchung von mir wies
das Herz
Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse
Erfüllung hin die Mittel mir gespart,
Die Wege blosz mir offen hab' gehalten?
Beim groszen Gott des Himmels! Es war nicht
Mein Ernst, beschloszne Sache war es nie.
In dem Gedanken blosz gefiel ich mir;
Die Freiheit reizte mich and das Vermogen.
War's Unrecht, an dem Gaukelbilde mich
Der königlichen Hoffnung zu ergötzen?
Hij voelt zich misdadiger en heros; hij is een speelbal van machten
die hem aantrekken en afstooten. De Zweden voeren een hoogen toon,
eischen Praag als pand voor Wallenstein's trouw.

Euch meine Hauptstadt ráumen! Lieber tret' ich
zu meinem Kaiser.
Zuruck
Wenn's noch Zeit ist.
Wrangel:
Gravin Terzky zwiept hem op. Zij is Wallenstein's eerzucht; Max
zijn geweten. Max is smartelijk verslagen over Wallenstein's erkenning
van zijn verraad aan den keizer; hij wil naar Weenen snellen om bij
den keizer alles nog goed te maken. Men heeft in hem den Kantiaanschen
plichtsbetrachter gezien, den levenden kategorischen imperatief. Doch
het is te laat.
Wallenstein: Es ist zu spat. Indem du deine Worte
Verlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern
Zurückgelegt von meinen Eilenden,

WALLENSTEINS TOD.

577

Die mein Gebot nach Prag and Eger tragen.
Ergib dich drein! wir handeln, wie wir mussen.
So lasz uns das Notwendige mit Würde,
Mit festem Schritte tun.
Was tu' ich Schlimmres
Als jener Cäsar tat, des Name noch
Bis heut das Höchste in der Welt benennet?
Er führte wider Rom die Legionen,
Die Rom ihm zur Beschützung anvertraut.
Warf er das Schwert von sich, er war verloren,
Wie ich es war, wean ich entwaffnete.
Ich spüre was in mir von seinem Geist.
Gib mir sein Gluck! Das andre will ich tragen.
Hij moet het hoogverraad aanvaarden, het is zijn werk. Als men hem
het verraad van Octavio uitlegt, kan hij het niet gelooven. Octavio zelf
maakt intusschen door zijn stukken uit Weenen te toonen, generaal na
generaal afvallig, in het bijzonder den eerzuchtigen Ier Buttler, die op
een graventitel gerekend had door de tusschenkomst van Wallenstein
en nu verneemt, dat deze .hem daarbij tegengewerkt heeft. Buttler wordt
de felste vijand; hij zweert Wallensteins dood.
Terwijl in de verte het onweer steeds luider rommelt, terwijl de

hertogin en Tekla in instinctiever angst elkaar omklemmen en gravin
Terzky met demonische energie de elementen nog hoopt te bezweren,
treedt Wallenstein zelf gemoedelijk den kring der zijnen binnen:

Sieh da, die Mutter mit der lieben Tochter!
Wir wollen einmal von Geschäften ruhn
Kommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde
Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.
Wir waren lang nicht so beisammen, Bruder.

Grif in:
Wallenstein (beiseite zur Grof in) :

Kann sie's vernehmen? 1st sie vorbereitet?
Graf in:
Noch nicht.
Wallenstein: Komm her, mein Mádchen! Setz' dich zu mir!
Es ist ein guter Geist auf deinen Lippen,

Die Mutter hat mir deine Fertigkeit
PRINSEN, Het Drama.
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Gepriesen, es soil eine zarte Stimme
Des Wohllauts in dir wohnnen, die die Seele
Bezaubert. Eine solche Stimme brauch'
Ich jetzt, den bosen Damon zu vertreiben,
Die um mein Haupt die schwarzen Flugel schlagt.

Tekla kan niet spelen en zingen; in haar pijnigenden angst werpt ze
de citer op den grond en als vader er zich over verwondert, zoekt
moeder de oorzaak in de nerveuze stemming van haar liefde voor Max.
Vader hoort thans voor het eerst, dat Max haar hoopt te bezitten:
Ist der Junge toll?
Die Friedländerin
Denkt er davonzutragen? Der Einfall
G efäilt mir! Die Gedanken stehen ihm nicht niedrig.
Weil du so viele Gunst ihm stets gezeugt,
Grá f in:
So
Wallenstein: Will er mich auch endlich noch beerben.
Nun ja! Ich lieb' ihn, halt' ihn weit ; was aber
Hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen?
Sind es die Töchter, sind's die einz'gen Kinder,
Womit man seine Gunst bezeugt?
Herzogin: Sein adeliger Sinn and seine Sitten
Wallenstein: Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter.
Herzogin: Sein Stand and seine Ahnen
Ahnen! Was!
Wallenstein:
Er ist ein Untertan, and meinep Eidam
Will ich mir auf Europens Thronen suchen.
Zu besitzen?

Welk een aangrijpende humor. Van allen kant dreigt de ondergang
en nog rekent hij vast op een ebenbürtig huwelijk voor de dochter van
den toekomstigen koning van Boheme. Daar flikkert de bliksem. Hij
verneemt, hoe zijn generaals hem met hun troepen verlaten hebben.
Buttler zelf licht hem met welgevallen over den volledigen debacle in:
and schnell
Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen;

Wallenstein: Es ist entschieden, nun ist 's gut
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Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell;
Nacht musz es sein, wo Friedlands Sterne strahlen.
Mit zógerndem Entschlusz, mit wankendem Gemut
Zog ich das Schwert, ich tat's mit Widerstreben,
Da es in meine Wahl noch war gegeben.
Notwendigkeit ist da, der Zweifel flieht,
Jetzt fecht' ich fur mein Haupt and fur mein Leben.
En wat zal Max tusschen Tekla, zijn vader en Wallenstein. Zijn plicht
roept hem aan de zijde van den keizer.
Tekta:

Wie konnte das
Das Rechte sein, was dieses zarte Herz
Nicht gleich zu erst ergriffen and gefunden?

Geh and erfülle deine Pflicht! Ich wuirde
Dich immer lieben. Was du auch erwählt,
Du wurdest edel stets and deiner würdig
Gehandelt Naben
aber Reue soil
Nicht deiner Seele schonen Frieden storen.
Max:
So musz ich dick verlassen, von dir scheiden!
Tekta: Wie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir.
Uns trennt das Schicksal, unsre Herzen bleiben einig
Ein blut'ger Hasz entweit auf ew'ge Tage
Die Hauser Friedland, Piccolomini,
Doch wir gehoren nicht zu unserm Hause.
Fort! Eile! Eile, deine gute Sache
Von unsrer ungluckseligen zu trennen!
Auf unserm Haupte liegt der Fluch des Himmels,
Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich
Wird meines Vaters Schuld mit ins Verderben
Hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schicksal
Wird bald entschieden sein. Wallenstein zelf is intusschen gevlucht naar de grenzen van Bohemen,
in Eger, in het huis van den burgemeester. Nog is hij vol vertrouwen op
de toekomst. Als hij zich met de Zweden kan vereenigen, zal hij mee op
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Weenen lostrekken. Rustig en gemoedelijk praat hij met Gordon over
hun beider jeugd en speelt den gebieder tegenover den burgemeester.
En Buttler weet, dat Wallenstein dit huis niet meer levend zal verlaten.
Ook dit treffende humor.
Bericht komt, dat Max gesneuveld is tegen de Zweden; doch deze
naderen en nog altijd vertrouwt Wallenstein op een overwinning.
Tekla gaat in stilte naar het graf van Max. Zijn sterrenwichelaar
Seni komt den veldheer het onheil verklaren, dat de sterren spellen:
O glaube nicht, dasz leere Furcht mich táusche !
Komm, lies es selbst in dem Planetenstand,
Dasz Ungluck dir von falschen Freunden droht.
Dan komt de moord. Octavio had Wallenstein liever levend meegevoerd naar Weenen. Doch Buttler heeft zijn wraak geoefend, trekt
naar het hof op hoop van zijn graventitel. Octavio is thans vorst, maar
zijn „Raus ist verödet"; zijn stamhouder Max heeft hij in den dood
gejaagd. En Tekla voor wie Wallenstein een koningskroon gedroomd
had, klaagt in een klooster.
Toen Schiller den geest der grieksche tragedie wilde doen leven in
zijn Wallenstein, moest hij zoeken naar een middel om de Grieksche
Nemesis uit te beelden, het Grieksche noodlot, waar de mensch machte loos tegenover staat. Het oude geloof van .de machtig heerschende goden
kon hij niet meer gebruiken. Hij meende het te vinden in de astrologie.
Aanvankelijk zei hem die sterrenwichelarij niet veel, maar Goethe
gaf hem steun en geloof: , , Ist doch der Philosoph geneigt, ja genótigt,
eine Wirkung auf das enfernteste an zu nehmen; so darf der Mensch
im Vorgefühl seiner selbst nur etwas weiter schreiten and diese Einwirkung aufs Sittliche, auf Gluck and Unglück ausdehnen. Diesen and
ähnlichen Wahn machte ich nicht einmal Aberglauben vennen. Es liegt
unserer Natur so nahe, ist so leidlich and läszlich als irgend ein Glaube."
Maar met of zonder sterren, zóó als de omstandigheden voor Wallen stein lagen, met zijn dualisme van dadendrang en aarzeling, moest alles
gaan zooals het ging, , , Wir handeln, wie wir müszen." Wallenstein gaat
te gronde aan mateloozen hoogmoed en zelf bedrog, een hoogmoed die
niet gedragen wordt door een sterken, ijzeren wil; ook hij droeg zijn
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noodlot in zijn eigen borst. Zoo vinden we dus ook in den Wallenstein
een zweven tusschen de ideeën van de Grieksche tragedie en een drang
naar het nieuwe, menschelijke begrip bij Shakespeare. Schiller „beruhrt
sich, obgleich er die Astrologie and Wallensteins Glauben an diese an
die Stelle der C titter and der Orakel der alten Griechen hatte ri cken
wollen, weit mehr mit dem groszen Briten als mit letzteren" 1 ) ; ook in
zijn dialoog en in den bouw van zijn tooneelen.
Toch zijn de mindere goden in het eerste gedeelte der 19de eeuw
juist op dat zekere fatalisme, dat er is in den Wallenstein, die astrologische
elementen, die geheimzinnige voorteekenen enz. aangevallen. We zagen
uit Minna en uit C ótz twee modestroomen ontstaan, het Soldatendrama en het Ritterdrama. Zoo is in de 19de eeuw uit Wallenstein en
meer nog misschien uit Schiller's later werk een nieuwe mode ontstaan,
das Schickalsdrama. De voornaamste vertegenwoordigers waren

Zacharias Werner, Adolf Miillner, Houwald.

2)

1) Böhtlingk, Schiller and Shakespeare, p. 226, zie ook aldaar voor den overigen
invloed, dien B. in den Wallenstein meent te zien, p. 228 vlg.
2) J. Minor, Die Schicksaltragödie in ihren Hauptvertretern, Frankfort, 1883.
Das Schicksaldrama, herausgegeben von Jakob Minor (Dt. Natonial Litteratur,
Band 151).
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Funeral The)
(

196
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H.

Hagestolzen (Die)
Hall (M. C. van)
Haman
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gemmingen (0. H. von)

Hennuyer (Jean)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

328
Gentleman Dancing Master (The) 117, 121
George Dandin
8, 301
Gerstenberg
472
Geschichte des deutschen Reiches
353
Geschwister in Taurien
151
Gigli
147, 433
Giulio Caesare
154
.

.

.

.

.

Gloriant
Glorieux (Le)
.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

208, 404
Gluck
73
Go ens (Van)
216
Goethe 12, 335, 350, 351, 353, 470, 491,
544, 553, 565.
Goldsmith
13, 279, 376
Goldoni 13, 218, 249, 370, 376, 432, 434
Golo and Genoveva
485
Good natur'd man (The)
377
Gorboduc
7
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
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.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

348, 460
545
467
.

.

.

.

Hamburgische Dramaturgie (Die) 165, 255
62, 158, 327
Hamlet
348
Hand des Rdchers (Die)
380
Handsome Housemaid (The)

.

.

.

.

.

Hazlitt

...
.

.

.

.

.

.

.

(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Harlot's Progress
Harpe (La)
Haus-franzosin (Die)

.

. .

.

.

Gedanken zur Aufnahme des diinischen
Theaters (Behrmann)
151
Gecroonde Leersse (De)
298
Geister
550
Gellert.
. ... .
209, 255
. .

.

.

.

Gamester (The) 57, 59, 217, 237, 242, 253
Gammera (G. di)
325
Garcia de la Huerta (V.)
159
Gam ier
7
Garrick (David)
.149,
149, 244, 375
Gassendi
27
Gay (John)
169, 371, 375
Gazette littéraire (La)
243

.

.

.

.

.

G.

.

. .

Haren (0. Z. van)
.

.

.

Hensler
Herder

.

.

.
.

Hermann

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
. .

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Horace
Horazier (Die)
Hormesinda (La)
.

.

.

Heywood (Th)
Hill (Aaron)
Hjarne (Urban)
Ho f meister (Der)
Holberg
Holcroft
Home
.

.

.

.

.

Hout (Jan van)
Howard (Rob.)
Hugo (V.)
Huydecoper.
Huygens
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

156, 423
233
73
146
.

.

.

.

.

.

.

.

115

314
460
152, 468
151
224
69, 215
152
506
13, 153, 185, 370, 424
279, 281, 396
149, 153
18, 82
151
159
7, 9
87, 160
23
149
114, 122, 224
.
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Blz.
I.
Ibanez
Ibsen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Idea della

327
253

a

(Bertola)
Iff land
.

.

Ilmenau

.

.

.
. ...................
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Iftes de Castro
I nés de Castro
...
Intriguing Chambermaid (The)
Ipocrito
Iphigenie auf Tauris
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Kinker

168, 181, 277, 268
d185
Klinger
352, 482, 491, 515, 551
Klopstock
153
Koeman
140
Kormart
80
Koopman van Londen (De)
242
Körner
567
Kotzebue 1, 13, 327, 339, 351, 371, 396, 460
.

.

.

.

.

.

.

Kioerlighed u en Strómper

277

327, 339, 348. 352, 367, 460
503
Inchbald (Mrs.)
396
Indianer in England (Die)
366
Indigent (L')
304
.

Blz.

Kindermórderin (Die) . . . . . . . 520
King and the Miller of Mansfield (The) 298

.

7
190

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kraamkamer (De)

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Krage (Rolf)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

429
153

.

.

Krelis Louwen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

429

374
433
554, 556

L.
J.

Jager (Die)
Jane Gray
Jane Shore

344, 367
97
97, 100, 225
Jansenius (Corn.)
38
Jeu de l' Amour et du Hasard (Le) 406
Jealous Wife (The)
376
Jean de France
...
.. 428
Jenneval ou le Barnevelt f ran cais 241
Jeppe-o p-den-Berg
429
jodelle
7
Johnson (Sam.)
161
Johnstone
217
Jonson (Ben.)
84, 88, 116, 139
Joueur (Le)
57, 106
Journal étranger (Le)
243
Jovellanos (G. M. de)
327
Julie
164
Julius Caesar (Bock)
151
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Julius Caesar (Shakespeare)
Julius von Tarent
.

.

.

.

.
.

.

489,

64
551

K.

Kabale and Liebe . . . . 523, 544, 548
Kaimes (Lord) (Henry Home) . . . 161
Kant . . . . . . . . . . . . . . 465
Karlos (Don) . . . . . . . . 538, 544
Kaspar der Thorringer . . . . . . . 483

Kaufmann von London (Der) . . . . 241
Kellgren . . . . . . . . . . . . . 153
Kelly (Hugh) . . . . 176, 279, 280, 376
Killegrew (Th.) . . . . . . . . . . 85
Kind der Liebe (Das) . . 352, 366, 368

La Cruz (Ramon de) 160, 190, 327, 371
454.
Lacy (John)
77
Lamartelière
545, 551
Lamb
115
Langenfeld
482
Langendijk 102, 145, 181, 371, 421, 426
Lanny
150
Lanseloet van Denemarken
1, 365
Lazzarini
187
Lee (Nathaniel)
91
Legs (Le)
408
Leisewitz
489, 551
Lelyveld (Frans)
216
Lemercier
75
Lenz
504
Lesage 13, 55, 168, 177, 370, 397, 412, 424
Lessing 12, 70, 72, 152, 159, 165, 213,
252, 255, 327, 396, 462
Lewes
324
Life and Death of Tom Thumb 168, 375
Lillo (George) 12, 13, 226, 240, 252, 255,
259, 279, 300, 370
72
Lindelle (De la)
442
Locandiera (La)
194
Locke
224
London Prodigal (The)
53
Longepierre (H. B. de)
433
Lope de Vega
16
Louanges de la Vierge
411
La Noue
132
Love for Love
144
Love in a Bottle
121
Love in a Wood
.
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Love's last shift . . . . . 140, 142, 195

Mitschuldigen (Die) . . . . . . . . 458

Luce de Lancival . . . . . . . . . 75

Mocedades del Cid (Las) . . . . . .

Lucie Woodvil . . . . . . . . . . 261
Lucrecia . . . . . . . . . . . . . 159

Moglie in calzoni (La) . . . . . . . 434

Luzan (Ignacio de) . . . . . . . . 159
Lying Lover (The) . . . . . . . 195, 198

M.
Macauly . . . . .
Machiavelli . . . .
Mackenzie . . . .
Maestro de Danzar
Maffei . . . . . .

. . . .
. . . .
. . . .
(El) . .
. . 72,

. . . . 113
. . . .
5
. . . . 550
. . . . 117
106, 154, 187

Maid of Bath (The) . . . . . . . . 376
Maier (Jacob) . . . .
Mamamouchi . . . .
Mandragola (La) . .
Manlius Capitolinus .
Man of Mode (The) .
Manola . . . . . .
Manzoni . . . . . .

. . . . . . . 482
. . . . . . . 118
. . . . . . 5,433 ,

16
Modée . . . . . . . . . . . . . . 4.32

Molière 12, 26, 26, 51, 53, 55, 59, 78, 81,
83, 116, 118, 128, 144, 146, 421, 423, 434

329, 4 3
. .
7
. .158
.158
159, 272
Monzongo o f de Koninklijke slaaf . . 150

Molina (Tirso de) . . . . . . .
Montchrestien . . . . . . . .
. . . . . .
Monti (Vincenzo)
Montiano (Augustin de) . . . .
Motte (La)

. . . . . . . . . . . 190

Moore (Edward)

. . . 57, 106, 217, 237

240, 279, 300

Mor de Fuentes (J.) . . . . . . . . 552
Moratin (Leandro Fernandes de) 82, 160
190, 219, 327

. . . . . . . 53
.120
. . . . . 190,455
. . . . . 158, 552
Matiage de Figaro . . . . . . . . . 416

. 259
Moratin (Nicolas Fernandez de)
396
Moritz (K. P.)
Morton (Thomas) . . . . . . . . . 396
Muller (Maler) . . . . . . . . 482,485
Multatuli . . . . . . . 352,359,361,363

1

Mundel (Die ) . . . . . . . . . . . 341

Mariken van Nymegen . . . . . . .

r

. . . . . . . . 194, 203, 405

Mu alt (Bust de) . . . . . . . . . 243

Marmontel . . . . . . . . . . . . 73
Martelli (Pier Jacopo) . . . . . . . 153
Martini . . . . . . . . . . . . . 261
Méchant Le) . . . . . . . . . . . 61

Muratori . . . . . . . . . . . . . 153
6
Muretus . . . . . . . . . . . . .

Mélanide
. . . . • • • • • • •
Mélite . .... . . • • • • • • • • •

Nathan der Weise . . . . . . . . . 273
254
Naturliche Sohn (Der)
.565
Naturliche Tochten (Die)

Marivaux

Menander . . . . . . .
Mendico di Eberstein (Il.)
Menschenhasz and Reue .
. . .
.
(Le)
Metastasio
. . . . .

206

76

N.

. . . . 4, 26
551
. . . .
Nelli .
352, 354, 368
^Teuber (Joh .) .
. . 26, 81, 198
Neuber (Caroline) .
f
. .
102, .158

Neue Arria .

. 103
103,182

.551

61 ^
é
Nicht mehr als sechs Schussetn
. . . . 227, 340 Í
152
Nicola! .
Mere confidente (La) . . . • • • • • 203
104
Nil Volentibus Arduum .
Mere coupable (La) . . . . . . 300, 420 1 Noches lugubres . . . . . . . . . . 327

^Vl tromanie ou le Poéte (La)

Merchant of London . .

Mercier 166, 177, 215, 241, 300, 326, 474 t
No puede ser . . . . . . . . .
505 , 544 , 548
. . . . . . . . . . . .
Norton
Merken (Lucretia van) . . . . . . . 250
Nouveau Théátre allemand 216,
Mérope . . . . . . . 70, 149, 154, 187
Nouvel Essai (Mercier) . . .
Meyer (Lod.) . . . . . . . . . 78, 103
Novella Poesia (Della) (Becelli I

Michot . . . . . . . . . . . . . . 354

Numancia

. . 117

. .

7

546, 549

. 474
. . 166

7

Minna von Barnhelm . 212,216,219,340
Minor ( The) . . . . . . . . . . . 375
O'
Misanthrope (Le) 28, 36, 51, 106, 131, 284 '
Oedipe chez Admète . . . . . . . . 73
Miss in her teens . . . . . . . . . 375
Oehlenschlager . . . . . . . . . . . 153
Miss Sara Sampson . . . . 211 6,255,257

Mitchell . . . . . . . . . . . 225,237

Ogier
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Blz.

Old Bachelor (The) . . . . . . . . 132
Olimpiade . . . . . . . . . . . . 158
Opitz . . . . . . . . . . . . . .
7
Orfan (The, . . . . . . . . . . . 225
Original Composition (On) (Young)
161, 473
Oroonoko or the royal slave. . . . . 97
Orosman de kleine . . . . . . . . . 168
Osorio . . . . . . . . . . . . . . 550
Ossian . . . . . . . . . . . . . . 473
Othello . . . . . . . . . 68,
68, 158, 323
Otto . . . . . . . . . . . . . . . 482
Otway . . . . . . 53, 62, 77, 91, 96, 225

Polyeucte . . . . . . . . . . . . . 22
Pour et le Contre (Le) . . . . . . . 243
Pradera de San Isidoro . . . . . . 456
Précieuses ridicules (Les) 27, 81, 146, 205
Prevost (L'Abbe) . . . . . . . 240, 243
Prolog zur Eróf f nung des Berliner
Theaters Mai 1821 (Goethe) . . . 350
Promos and Cassandra . . . . . . . 84
Prometheus . . . . . . . . . . . . 496
Provok'd Wife (The) . . . . . . . 140

.

P.
Palissot . . . . . . . . . . . . . 411
Pamela . . . . . . . . . . . . 209,217
Panard . . . . . . . . . . . . . . 412
Panders (Joan) . . . . . . . . . . 277
Pandaemonium germanicum . . . . . 505
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