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Nu ik beginnen moet de beschouwingen van Cyriel Verschaeve
over onzen dramadichter Vondel in te Leiden, nijpt mij de bekommering, of die beschouwingen eigenlijk wel ingeleid behooren te worden.
Wat kan een inleiding mijnerzijds zijn op Verschaeve's inleidingen
tot Vondel, die ten overvloede zelf beginnen met een woord „ter
inleiding"? Wie die eerste bladzijde leest, zal bekennen, dat er niets
verder noodig is om te weten, wet de schrijver met zijn uitvoerige
bepeinzingen van Vondet's voornaamste treurspelen bedoeld beeft.
Verschaeve tegt den vollen nadruk op den algemeenen titel dezer literaire meditaties : „Wen bewondering voor groote kunstwerken",
waarbij klaarblijkelijk de „Lucifer", de „Adam", de „Noah", de
„Samson", de „Jozef in Dothan", wet op den voorgrond hebben gestaan, maar waarvan andere werken van Vondel evenmin als van
verdere groote schrijvers der wereldliteratuur bleven uitgesloten.
Verschaeve wit dat wij zijn bezigheid van „bewonderen" niet uit
bet oog zullen verliezen. Studie nod) kritiek beet de drijfveer van zijn
onttadingen, maar bewondering. Hij wit bet btijde, verruimende en
verbefrende gevoel, dat zijn in bewondering genietende ziel vervult,
den vollen en vrijen loop laten. Hij wit alle bekrompen reserves en
gewichtige betweterijen tegenover de „groote kunstwerken" van Vondel ter zijde laten. Hij wit nu eens op zijn gemak vertellen, hoe
prachtig hij de drama's van onzen onsterfelijken dramaturg gevonden
bee ft.
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Iedereen die de schoonheid zoekt en bemint zal deze manier van
Vondelbenadering met vreugde begroeten. Nil eens Goddank geen
geschiedenis — zal hij verzuchten — geen genealogie, geen filologie,
geen schoolmeesterij, maar bewondering I Dat immers is te midden
van ons onvermoeibaar maar zeer vermoeiend gekritikaster een verademing. Geen grooter en beter vriend dan die ons op iets moois wijst,
die de schoonheid in Gods natuur of in de scheppingen der menschen
met overtuiging en ontroering ontsluiert, en die stem geeft steun en
vorm aan wat er aan vage gevoelens van bewondering in ons eigen
binnenste leerde.
Het bewonderen is inderdaad een kunst die wij dreigen te verliezen,
omdat velen ze vrijwel als onnoozel beschouwen. Wie tegenwoordig
bewondering wil uiten moet zorgen dat hij door een flinke dosis sarcasmen zijn kinderlijkbeid wat mannelijks meegeeft, om niet door de
sarcasmen van een altijd beter verlichte critiek tot zwijgen te worden
gebracht. In onze moderne dagen, nu iedereen over alles kan meepraten, omdat men eigenlijk niets meer boeft te kennen en de flair,
met een net colbertje en een sigaret alle leegheid vult, is bewondering
een uitgestorven kunst en een overbodige deugd. Vooral de „getoetste bewondering", waarover Verschaeve spreekt, vereischt gescherpter
zin en ruimer hart dan de meesten tegenover een kunstwerk meebrengen. Zij vergt een indringend begrip en een wage overgave. Zij wil
en kan niet bestaan in een repertoire van geestdriftige exciamaties,
nog minder in een starre artistieke geheimzinnigheid die ieder woord
voor bet profanum vulgus te veel vindt. Neen, maar zij controleert
zichzelf op mogelijke gevaren van hol pathos, van wanbegrip en overschatting ; zij dwingt zichzelf tot rekenschap van de intrinsieke
waarde der menschelijke treaties, die immers met een schijn of door
een mode kunnen bedriegen, en ze vergelijkt het bewonderde met
de normen, die door een esthetische intuitie, door overdenking van
beginselen, door observatie van andere cultuurtoppen en door onbevooroordeelde vergelijking zijn vastgesteld. Verschaeve beeft ze/ f de
voorwaarden van zijn „getoetste bewondering" op een der bier
volgende bladzijden aldus omschreven :
„Eenvoudig iv eg te zeggen hoe men bewonderd beeft en wat al diepten
er onder dit bewonderend medeleven met bet kunstwerk in geest
en hart en verbeetding zijn opengegaan, zoodanig dat men verder en
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dieper in de wereld en in ziebzelf beeft geschouwd, schijnt dan ook
een echte kunstverklaring te zijn, naar mijn meening de beste, mits
men zijn eigen bewondering onderzoekt en nagaat of ze overeenstemt
met de vaste beginselen der esthetiek, der zielkunde, der geschiedenis, enz. ; want een kunstwerk schiet wane/ in velerlei gronden en is
des te grooter, naarmate er een vollediger beeld van de wereld in
weerspiegeld staat. Doet men dit laatste niet, dan blijft de verklaring
impressionisme".
De redegevende bewondering voelt vanzelf de beboefte om niet
alleen in bet kunstwerk, maar minstens evenzeer om in de ziel van
den kunstenaar door te dringen. „Die Geburt der Tragodie", waarover
Verschaeve eenige malen spreekt, wit zij altijd opnieuw voor oogen
zien. Het wonderbaar proces van de menschelijke scheppingsdaad speurt
zij tot in de bronnen na. Van die bronnen uit zal zij de bewegingen
volgen, die de in de verbeelding levende gestalten voortstuwen. Zij
neemt de woorden en wendingen van bet dramatise') gebeuren niet
voor kennisgeving aan ; zij leest ze niet objectief als een zakelijk verslag of een krantenbericht, maar zij ondergaat ze. Ze stroomen uit
de voile ziel van den scheppenden dichter in den open lezer over en
ze wekken bij hem de psychische machten, die met nieuwe vruchtbaarheid werkzaam worden, denkbeelden uitschieten en verbeeldingen kweeken, die straks zullen getuigen, welk een schat van
inwendige ervaringen bet meesterwerk de overrompelde ziel beeft
aang edaan.
Zoo, inderdaad, blijft de bewondering geen steriele emotie noel)
oppervlakkige beroering, maar wordt zij een retie energische reactie.
Een kunstwerk vraagt weerklank, en daarvoor de ziel van een mensch
die als een gong tot zinderen in staat is. Wat ze, geraakt door den
forschen slag van den dichter, laat hooren is de schoone trilling van
de bewondering, die zich uit in eigen lied met eigen stem, bier z•56 en
ginds weer anders, maar altijd naar Verschaeve's woord in „berschepping" of „medeschepping". Dat is wat Verschaeve bedoelt wanneer
hij schrifft : „Men moet V ondel nav o e le n". Dat inspireert den bewonderaar om de lijnen van bet esthetisch perspectief dieper door te
trekkers dan misschien de kunstenaar zelf gezien beef t. Dat verklaart
ten slotte hoe Verschaeve durft bekennen, dat bij Vondel's stralende
verzen spelende beeft gevolgd „alsof ze van mij waren".
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Ofschoon onze auteur ergens verklapt, dat hij Vondel niet volledig
gelezen beeft en ofseboon bet bier en daar doorschemert, dat hij van
de literatuur over den dichter niet gebeel op de hoogte is, moet hij
Loch tot die weinige Vondelkenners gerekend worden, die zich van
Vondel's diehterlijkheid in vollen ernst rekenschap hebben gegeven.
Onder dit opzicht valt de Vlaamsche estheet bet best met den Hollandschen Verwey te vergeleken. Verwey beeft aanzienlijk minder
woordbeboefte dan Verschaeve, is nuebterder, directer op den man
af en matiger vriend van mixt& of parallelismen, maar voor de peiling
van de Vonde/scl-.)e dramatiek duikt de driftige onderpastor minstens
even diep als de koele hoogleeraar, en in eerbiedige bewondering voor
„Lucifer" en „Adam" gaat onze essayist, zwaar gewapend met bonderden reminiscenties als hij wezen mag, voor niemand op zij. Ook
hebben zelfs Simons en De Klerk niet z(56 omstandig en geduldig bet
psychisch apparaat van Vondel's tooneelfiguren geanalizeerd, stuk
voor stuk bekeken, geproefd en weer in bet verband geplaatst als deze
kenner, die, zelf dichter en dramaturg, meer dan welke beschouwer ook
de geroepene schijnt om de ontzaglijke problemen van een werkelijk
dramatisch gedick te doorvoelen en op te heideren.
Door zijn bewondering vrijmoedig geworden, houdt Verschaeve
den voortvarenden Vondel bij elken markanten versregel, zeker bij
iederen karaktertrek, bij alle dialogen en afzonderlijke tooneelen
staande, en hij tact den dichter niet verder gaan, voor hij nauwkeurig
geregistreerd beeft, tot welke hoogte de uiterst gevoelige naald van
zijn bedaebtzaambeid gereageerd beeft.
De bewondering van Versehaeve voor den treurspelscbrijver Vondel is gegrond op een diepe bezinning van Vondel's vele ftguren en op
een intense doorproeving van bet diebterlijke woord, bet muzikale
vers ,waaruit die figuren voor ons oprijzen. Wat Verschaeve aan
tooneelbegrippen bij ziebzeif beeft opgebouwd wijkt bij die bezinning
Been oogenblik uit zijn gedachten. Vondel words getoetst aan Verschaeve en vergeleken met ongeveer alles wat in de wereldliteratuur
eenigen naam beeft. Zelden of nooit moeit Verschaeve ons met Vondel alleen, want Vondel roept alles in hem wakker wat hij aan
zeldzame literatuur-beiezenbeid meedraagt. Overat ontdekt hij punten
van overeenkomst of afwijking, van de dramatiek van Aischulos af tot
die van Ibsen en Wilde toe. Ook de beroiek van zijn bewonderden
Homeros en van Dante en van Milton brengt hij gaarne en gul in
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bet geding ; hij ontmoet zelfs in romanschrijvers als Bourget en Sienkiewiecs materiaal, dat met Vondel's voorstelling vergelijkbaar is. Van
den Vlaming, die zich hartstochtelijk op zijn Vlaamschheid beroept,
verbaast bet ons niet, dat hij herhaaldelijk Ruusbroec, Gezelle en
Rodenbach in zijn bescbouwingen betrekt en ook de heenwijzing naar
schilders als Rubens, toondichters als Benoit verrast ons weinig. Verrassen doer ons meer de afwezigbeid van de „Eerste Bliscap van
Maria" en van „Marieken van Nieumeghen", en verrassen, prettig en
leerzaam verrassen, doen ons vooral de verwantschappen, die Verschaeve zelfs weet op te sporen tusschen Fra Angelico, Michel Angelo,
Rembrandt, Wagner, Beethoven e.a. met den bewonderden Vondel.
Als vergelijkende typeeringen van Vondel citeeren wij de volgende
voorbeelden :
Over de verzen van „Lucifer": „Die verzen zijn als stralen : als stralen schieten, schitteren en trillen ze; met stralen gaat men enkel de

oneindigheid in. Aischulos' verzen dreunen zwaarder, zijn gevaarten,
rotsblokken in handen van een titan ; maar overvloed van lichtbeelden,
vurig goudgeflonker, stralenglans zijn bet echte kenmerk van Vondel's
verzen in den „Lucifer". Apollions beschrijving van bet aardsch Paradijs, die „op driftbaren voortrolt" en door Beelzebub's „driftonderbre
kingen" doorsneden wordt, staat hoog boven de „rhetoricale" en
„nuchter-vervelende" onderbrekingen in de treurspelen van Seneca.
In Gabriel's toespraak van bet eerste bedrijf is „elke machtige
volzin als een Zeuskop van Otricoli met zijn voile, niet zware
gelaatslijnen en den rijkdom van zijn leeuwenbaar". De voorstelling
der almacht beeft daar „een aanschouwelijke breedheid waarbij Zeus'
voorstelling in Homeros' beroemde : obre 6'`Exiopoc ctictu,ov ii,ucce
moet verbleeken en waarmee Chateaubriand's bijbelsmachtige voizin :
„Dieu penche sur l'abime, d'une main retenant le soleil aux portes
de l'occident, de l'autre elevant la lune a l'horizon oppose..." ternauwernood evenwijdig is."
De verschillende wijzen, waarop Vondel eenzelfde mode weet uit
te werken, vinden we haast in een adem toegelicht met muzikale en
literaire vergelijkingen : „Men denkt op de meesterstukken van de
muziek en vindt er niet een zoo meesterlijk en zoo veelvoudig onder.
Hamlet verstaat men als men zijn zeven alleenspraken volgt, die als
een lichtkrans om de lijn der handeling geslingerd zijn ; evenzoo zou
men Lucifer verstaan met dien krans van variaties op Gabriel's raad11

slot, die immer maar voortloopen door bet treurspel als bet vurige
spoor van de afgedwaalde morgenster."
Bij bet eerste tooneel van bet vierde bedrijf : „Een brok uit de laatste Canto's van Dante's Paradiso in den „Lucifer" ingelascht, met
Vondel's weelderigbeid er bij 1"
Over de tooneelscbikking in „Lucifer" : „Rembrandt en de Hollandsche schilders hadden niet bet uitsluitend eigendom van de
gebeimzinnige woeling van donker, waar licht in leer t ; Vondel, de
Rubeniaansche prachtminnaar, de meester met de naar-voren-dringende vormen en beelden, de speler met sterke rhythmeering, had ook
bet lick om er mede to tooveren en om er een veelzeggend, in sommige
plaatsen een doorslaggevend deel der handeling van to maken. Waar
kon bet beter aangewend worden dan in bet rijk van 't licht ze/ f en
in de tragedie van den lichtengel 1"
Naast de scbildering van Lucifer's strijd in bet vijide bedrijf,
herinnert de schrijver niet alleen aan „de ellende van bijna at de
kamptooneelen op bet theater", waaronder die van Shakespeare „zoo
onnatuurlijk zijn als 't maar kan", maar hij denkt bizonder aan Dante :
„Voorwaar, ik herken meer en meer trekken van verwantschap, van
gelijkbeid bijna tusschen Vondel's en Dante's Lucifer ; en in 't licht
van Vondel's voorstelling versta ik nog dieper de vreeselijke beteekenis
van Dante's voorstelling, waar deze Judas Iscarioth in Lucifer's mond
bat bangen".
Over de teekening van bet karakter van Gods Stedehouder: „Zoo
scbijnt Vondel beter in Lucifer's gevoelens getreden to zijn dan Milton... Vondel's Lucifer is duivelscher Lucifer en 't ideaal naar beneden
werd bier bereikt met eene volledigheid, waarvan ik de weerga niet
ken".
De beschrijving, welke Gabriel in den „Adam" van bet Paradijs
geeft, bezit „al de schakeering van licht en bruin, gelijk ze Rembrandt
niet vollediger gebruikt beeft — maar Vondel is een glanzende dagRembrandt, niet de sombere nacht-Rembrandt..." en Homeros volgt
op Rembrandt en Ruusbroec op Homeros, allemaal in een gedachtengang.
Het tooneel, waarin Belial Eva verleidt, „biedt een meer omvattenden strijd... een sterker en vollediger harmonie" dan Gretchen's verleiding door Faust, en ook soortgelijke conflicten van Shakespeare en
Calderon staan er onder. Uriel, die aan bet einde van den „Lucifer"
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bet verslag van den strijd brengt „streeft zelfs den allergevaartigsten (7)
bode" uit Aischulos' Perzen op zij. Ten stone in een samenvattend
oordeel over enkele tooneelen van enkele treurspelen lezen wij, „dat
Vondel daardoor alleen al bewezen beeft oorspronkelijker, rijker genie,
d.i. schepper uit bet niet te zijn dan Racine, dan Corneille, met bun
in den vorm te onnatuurlijk-gelikte, in den grond veel gemeener en
ondieper stukken..."
Al deze en meer dergelijke uitspraken, die een stapel kransen vormen voor „onzen grootsten drama-dichter", zooals Verwey Vondel al
jaren geleden noemde, vallen uit te breiden met de bloemrijke woorden, waarin Verschaeve ook buiten alle waardemetingen om, zijn
bewondering luck geeft. Wij veroorloven ons de volgende kleine
loflitanie :
„Vondel's lichtpoesis".
„Die hemeltartende adelaren, die de verzenvluchten in Lucifer zijn".
„De razendsnelle gang der driften in dit treurspel".
„De gedachte van God draagt dit treurspel heel en al, als de boofdzuit den tempel".
De eerste reizang is voor bet stuk „wat de vuurzuil was voor de
Israelieten in de woestijn".
„Een berg top is Lucifer" (vgl. Verwey).
Der Luciferisten verlangen naar Lucifer's eed is „een trek van de
diepste psychologie".
„Al de Luciferisten staan om hem been in wilden moede, en bunkeren en hinniken naar 't bevel dat bevrediging zal geven".
„Lucifer" is „een der grootste tragedien".
„Nevens de siddering waarmede wij als menschen dit treurspel
volgen, vat bewondering ons, Vlamingen, aan, omdat wij gevoelen
dat Vondel in zijn tragedie van den vallenden Lucifer eenen Lucifer
geschapen beeft „qui nescit occasum".
„Oormacbtige taal".
„Vervoerend majestatisch".
„zijn taal words breedvademend in Karen worp".
„Vondel beeft zijn Belial meesteriijk doelmatig geteekend".
„De verzen (van „Adam") geven een indruk als zag men een bende
lichtgewiekte kinderen in de bontste mengeling en de bevalligste groe
peeringen dooreenwemelen".
„De verzen hebben de vlammenbeweging".
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„Die blik in de toekomst — van Eva's moederschap — is vervoerend
grootsch".
„De versmaat (in de verleidingsscene van „Adam") verandert, wordt
lichter, streelender, zangrijker : 't is uit met de majesteit van 't
Alexandrijn; streelzingen is nu vereischt”.
„Hoe kept Vondel de vrouw, hoe weet hij wat men hoar kan ontlokken, wanneer men voor Naar oog gewichtige geheimen laat spelen".
„In dit vers (Nu eet, dat u de hemel zegen, vs. 1201 van „Adam")
schaterlacht de bel".
„Een wonder van Vondel's kunst".
„De natuurlijke waarbeid in dit treurspel" („Adam").
„Vondel's lyriek is altijd paradijs/yriek".
„Vondel kan zijn spelers laten spreken in naam van God, zoodanig
dat bun taal in kracht en vastheid, plechtigheid en majesteit een verre
echo uit den bemel lijkt" .
„Die grootvorst (Achiman in „Noah") had zich plat gemaakt als
een vloer : daarop danst de vrouw".
„Achiman's zielebeeld is dit van eene zielsverrotting".
„Vader Vondel, de goede man, Ziener Vondel, de groote kunstenaar".
„Vondel's woord, met bet hemelkristal van zijn aliesoverwademende
waarbeid, met zijn troostende kleuren en geuren, met zijn zegevierende gtansen en scbitteringen".
Geen exc/amaties zijn deze dikwijis buitengewoon rake typeeringen,
maar dicbterlijke reacties op fel doorproefd esthetisch genot. Ze higgen tusschen Verschaeve's breedvoerige uiteenzettingen verspreid en
ze vormen er de grootste bekoring van. Het zijn volkomen onafbankelijke en volkomen persoonlijke oordeelen, die de innerlijke waarde
van Vondel zoo niet opnieuw openbaren dan Loch bevestigen, en die
voor een bewuster en algemeener blik der Nederlanders op bun genialen dichter van groot belang kunnen worden. Maar in niet mindere
mate zijn deze uitingen kenschetsingen van Verschaeve's eigen binnenste. Ze leeren ons hoe guizig een lichtbewogen natuur Vondel's
grootsche poezie absorbeert, hoe die poezie tot den bodem van zijn
ziel neerstraalt en doorwerkt en hem voortstuwt om in de kracht van
Vondel's verbeeldingen op de meest onverwachte wijze to poftizeeren.
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Men lette bij voorbeeld eens op de beeldspraak, waarmede Verschaeve
zijn indringende bemijmering van Gabriel's afkondiging in bet eerste
bedrijf van den „Lucifer" besluit :
„De spanning is geweldig, doe') spanning geeft kracbt; uit den
gespannen boog vliegen de pijlen als vogels in de hoogten van de
luck ; en juist uit de spanning van deze als zilveren bogen gekromde
engelen-zielen schiet in den bemel een lorzang op zoo hoog, dat Been
gezang van schepselen ooit hooger opvloog".
Elders is de dicker der „Zeesymfonieen" aan bet woord, elders
de ontleder van muzikale motieven, elders de beeldhouwer, de \naming, de priester, de kenner van bet menschelijk hart, de vermaner
tegen bet zoete gevaar. Luister nog eenmaal naar de aforismen, die
dit door Vondel bespeelde orgel — zoo noemt hij zich — met een ecbte
vox humana laat booren; luister naar de gouden spreuken, die hij uit
Vondel als „uit den boom des overvloeds in zijn hart beeft mogen
ontvang en".
„Hong cooed is een stralende zonde".
„Hoogmoed zoekt immer vertoon en is van nature theatraal".
„De drift in haar eerste opkomen neemt de plaats in van alles bij
den mensch, ook van zijn verstand".
„De rust van 't wacbten scbijnt lafbeid voor de drift".
„Zonde verengt steeds den blik en stempelt bet grootste met Naar
grillig merle van kleinheid".
„Uitvoering van idealen is steeds een lijdensgeschiedenis".
„Me beminde droefbeid is een Jaffe toestand".
„Menigten en driftig-redetwistenden herhalen altijd hetzelfde".
„Realisme is vervelend als bet duurt".
„Driftigen zijn dooven op een oor, en scharen zijn niet heel gevat".
„Niets hebben opruiers en valschaards liever dan beftigheid bij des
goeden die zij bekampen".
„Warm gevoel voor de scharen is een bijna goddelijk gevoel".
„Wat we weten is beperkt en gering, wat we niet weten is onbeperkt, is God".
„De schoonheid is een befboom voor de ziel, is de wind voor hare
zee".
„De eerste spraak was een gedicht".
„Genot is als een vocht dat bet hart uitvreet".
„Met een bloemenkoord trek men vrouwen voort".
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„In 't drama is bet vers een werkman”.
„Genieen zijn moeders die maar door baren genezen".
Z66 vruchtbaar hebben de uren van bewondering, die Verschaeve
bij Vondel's meesterstukken doorbracht, in hem gewerkt en z66ved
bewonderenswaardigs beeft hij uit bet hooren, zien en overdenken der
Vondeische dramatiek opgediept. Bij die breede en spontane bewondering van den schrijver blijven wij, vo/gens zijn eigen program-titel,
welbewust en met voorliefde staan. Wij wenscben geen oogenblik uit
bet oog te verliezen, dat wij een deel van een „Hulde-uitgave"
mochten inleiden. Een inleiding nu, met name voor een dergelijk werk,
moet een inleiding blijven en mag niet worden omgebogen tot kritiek.
Het voile licht moet vallen op vat ons bet aannemelijkst en bet duur.
zaamst toeschijnt, en bet andere mogen wij in de schaduw laten.
Wij behoeven dus niets te zeggen over die gedeelten van Verscbaeve's Vondel-beschouwingen, welke misschien eerder verwondering
dan bewondering kunnen wekken, niets over de eigenaardige zelfreflexies waarmee de schrijver bier en ginds zijn geestesbewegingen
benadrukt, niets over bet doctrinaire waarin hij, bij al zijn arschuw
voor bet „spook der didactiek", meer dan eens schijnt vast te loopen,
niets eindelijk over bet „hekelen en gispen", dat zijn bewondering
zoo vreemd doorkruist, la voor een aanzientijk deel neutraliseert.
Dat alles mogen wij bier voorbijzien, en wij zien bet gaarne voorbij omdat daarin de tot Vondel opvoedende kracht dezer met zooved
zwier, kunde en geestdrift geschreven bladzijden voor ons niet ligt.
Wat wij alleen met betrekking tot Vondel van den zuiver gevoetigen Cyrie/ Verschaeve verhopen, is dat hij,
Nu sestigh jaer bet voorbooft kreucken,

nog eens zijn uren van bewondering zal voortzetten : in een vergetijking van den Nederlandschen aartspoeet met zijn eenigen dickergeestverwant, den geestverwant ook van den Vlaming Verschaeve :
Guido Gezelle.

trr..........W:f.
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Nijmegen, Albertinum. Augustus 1934.
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de

LUCIFER

TER INLEIDING

De lezer gelieve dit boek te lezen in 't licht van zijn titel : Uren
Bewondering.
Studie of critiek geeft het niet, maar bewondering.
Getoetste bewondering, dat spreekt, die studie en critiek
gebruikt, doch enkel en alleen uit het verlangen om veiliger, veel,
zooveel mogelijk verder te kunnen bewonderen.
Lijdzaam hield ik me niet. Roerloos onder den hevigsten stormwind blijft de aarde, de zee stormt mee. Wie kan bewegen,
beweegt wie kan werken, werkt mee.
Bewondering, die herschepping en medeschepping wil zijn in
de mate van haar macht, uit welk recht of levensbeginsel zou men
het haar ontzeggen ?
Is echt kunstwerk Been zielewerk, baarde de ziel niet door
ontroering 7 Wat kan 't kunstwerk beter verlangen dan wader te
worden van een gelijksoortige zielsontroering ?
Die ontvangen zielsontroering, echt en waar, gelijk ze was, zoover als ze voortgolfde, heb ik getracht in woorden uit te drukken.
Dat dit feitelijk op een poging neerkomt, met woorden datzelfde
te bewerken, wat het kunstwerk met zijn eigen middelen bewerkt,
ligt voor de hand
Ich habe Wesen in den Worten,
Nun ich das alles selbst geschaut. (D. Strausz).

Een zaak alleen bekommert hem, die zijn bewondering neerschrijft : Zijn die woorden waar ? Ze mochten anders beneden
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't gevoel blijven. Zijn ze schitterend genoeg ? Anders misters ze
hun mededeelingsmacht. Zij moeten niet beantwoorden aan
't schoone werk, gelijk het is, maar gelijk hij het voelde.
Nu is 't wel zeker dat een mensch, die ergens op straat, door
bewondering aangegrepen, to staren staat, al een heel mal figuur
moet slaan voor den voorbijganger die eieren gaat koopen, een
glas drinken, en zoo meer. „Wat stelt die kerel zich aan 1 Wat
gezichten trekt hij I Zie dien zot eens1"
'k Herinner me nog heel duidelijk, tot aan den prachtigen zilverklank van zijn stem inbegrepen, den jouwenden Italiaanschen
kerel, die me voorbijging bij de Loggia dei Lanzi. Hoe 'k stond en
er uitzag, weet ik natuurlijk niet to vertellen , maar de jongen gierde
het uit en spotte : Come e bello I Come e bello 1 Bellissimo I
't Anecdootje wil zeggen, dat ik wel besef hoe een boek van
bewondering het meest belangwekkend blijft voor dengene die ze
ondervond.
Doch bewondering schiet uit het leven op, uit 't vele werk dat
het leven zoo maakte als het op 't oogenblik der bewondering
geworden is, 't beurt dus veel vrucht van arbeid met zich mede op.
Dat kan medegedeeld worden en verdiend het to worden, gelijk
alle vrucht van werk. Met deze gave in de hand, durft dit boek
zich aan den lezer voorstellen.

Alveringhem, 3 januari 1920.

NOTA : Daar ik deze studie reeds in 1899 schreef en in mijn onderwijs gebruikte, acht ik mij niet verplicht later verschenen gelijksoortige opvattingen,
als gebruikte literatuur, to vermelden.
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LUCIFER

T

OEN Vondel zijn „Lucifer" dichtte, heeft hij er niet aan
gedacht schoone verzen te maken, maar wel Lucifer's
zielsgeschiedenis uit te beelden. Om den held zelf : den
zoo hoog gestegen engel, den zoo diep gevallen duivel, was het
hem te doen. Hoe was zoo 'n ommekeer mogelijk geweest ? Wat
bracht hem zoover 1 Isaias' kreet :
„Hoe zijt gij plotseling van 't firmament gevallen,
Gij schoone flonkerster en eerstling van den dag?"

XIV. 12

herhaalde Vondel met hevig meegevoel, en uit dit „hoe" maakte
hij zijn drama. Dit drama zou een afschrikwekkende les over
staatzucht en hoovaardij behelzen, zoo schreef hij later in zijn
inleiding tot „Lucifer". Waarom niet ? Dat belette Vondel geenszins Lucifer met zoo'n innig zielsbelang te volgen, dat Lucifer's
gestalte, in hare bewegingen naar den val toe, voor hem levend
was verschenen.
Lucifer doorleefde zijnen val. Leven eischt harmonie en wat
niet harmonieeren kan, zal nooit een levend wezen worden of
blijven. Geen wonder dus dat Vondel overal de volledigste harmonie in de behandeling van zijn stof gevonden heeft : — de
hemel, dien hij in zijn verzen schildert, is eene van die glanzende
prachtzalen uit de Renaissance, die, met hare statige bogen en weid.
sche gewelven, met hare rijke stoffen, met hare breedopen en van
licht doorstroomde ruimte den hemel nabootsen. Van daaruit, als van
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de hooge kruin van een Olumpos, ziet men het diepste vergezicht
openliggen : de koepels en daken en hoffelijke gevels der hemelsche paleizen, schitter-witte zuilengangen en gouden torentinnen
in een verre-diepend verschiet ; de achtergrond van Veronese's
„Bruiloft te Cana", maar met den hemel, zijn sferen, zijn wolken, zijn sterren en de aarde, die opdoemt tusschen de paleizen
door, in de grondelooze gronden.
Doch dit eerste hemelbeeld, dat hem in 't begin voor den geest
zweefde, die hemelhalle, van waaruit de grootsche hymne „Wie is
is het..." den verren open hemel, beeld van den schoot der Godheid, moet inwieken, zal hij wel vergeten geweest zijn, wanneer
zijn treurspel machtiger aanzwol, hooger golfde en Lucifer zelf,
eerst heerlijk door al die pracht omlijst, met zijn opgejaagde driften geen anderen hemel meer zag dan dien met zijn „hemelblazuw
gewelf" en zijn geweldigen bouw van kreitsen. Hoe nader wij het
einde genaken, hoe meer wij ons door Von del's stijgende breedheid
voelen meestijgen buiten de zalen des hemels in de hemelruimten
zelf, waar we de geweldige engelenlegers kunnen zien bewegen en
hunne stemmen hooren als de stem van groote volkeren.
In de taal words, in woord en beeld, een vollediger harmonie

bereikt met de verheven, zoover boven ons gelegen stof: den
hemel en de engelen. Nergens zingen verzen natuurlijker dan van
engelenlippen ; na hun val zullen zich de duivelen herinneren, dat
gezang hun natuurlijke spraak was Coen ze engelen waren, en zullen
ze van de taal, die ze moeten gebruiken om de menschen te
verleiden, zeggen dat ze op „een maatgezang van engelen" moet
gelijken. In den „Lucifer" Loch klinken de verzen, vooral bij Lucifer zelf, maar ook bij Gabriel en al de reien, zoo majestatisch breed
in drift of in vrede, dat men er de breedheid des hemels in
gevoelt, en dat men op hun weidschen rhythmus, met de langgestrekte vlucht hunner volzinnen, — als een leger in elken volzin 1 —
met hun gulden geffonker van tallooze lichtbeelden, in vollen
hemel vaart. Die verzen zijn als stralen : als stralen schieten, schitteren en trillen ze ; met stralen gaat men enkel de oneindigheid in.
Aischulos' verzen dreunen zwaarder, zijn gevaarten, rotsblokken in
handen van een titan ; maar overvloed van lichtbeelden, vurig
goudgeflonker, stralenglans zijn het echte kenmerk van Vondel's
verzen in den „Lucifer".
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Heerlijk gevonden 1 Een vraagstuk was dit drama : het zou ons
in den hemel verplaatsen 1 Door Vondel's lichtpodsis is dit dichtwonder voltrokken.
Waar men stralen ziet, ziet men den hemel, en waar men niets
anders dan stralen ziet, ziet men niets anders dan hemel en gevoelt men er zich in. Hier vloeit er een lichtstroom, van 't begin
van het treurspel af, tot aan het einde toe : glans, licht, turkooizen
transen, vuur, hemelkreitsen, hemelzonne, morgenster en straal,
goud en zilver en geflonker van edelgesteenten, pracht en luister
flikkeren aan zijn goddelijk-schoone oppervlakte ; hier vloeit die
stroom maar gedurig door dezelfde hooge sferen van de gedachte
en den denkenden geest ; hier zet zich zijn geweld als natuurlijk
om in redeneering en redetwist ; hier draagt het gevoel den mantel
van den geest, en die mantel ook is glanzend, want in den microcosmos van den mensch glanst zijn verstand als de bovenste
lichthemel. De zonde en de wanorde zelf worden in lichtbeelden
belichaamd : „een wolk van rouw", „een smet op 's hemels aangezicht" , „een damp die den glans betrekt", „een vuur ontstoken
in 't oog der Godheid", „wierookstank" enz., die 't logge stof der
aarde ontzweven.
Kortom, men vergeet de aarde, als men op dien vlammenden
Eliaswagen opgenomen wordt, die de taal is in „Lucifer", als men
op de gouden vleugels van die hemeltartende adelaren, die de verzenvluchten in „Lucifer" zijn, medegevoerd wordt om daar te
vliegen waar de adelaren alleen en uitsluitend vliegen, in 't gebied
des hemels ; men is in den hemel en volgt Lucifer's reuzenkamp daar
waar die kamp alleen zijn beteekenis van geduchtelijkheid en zijn
ware wezen openbaart : een kamp van 't licht in 't rijk van 't licht.
„Een kamp van 't licht", wezenlijk is „Lucifer" niets anders.
Zoo verkrijgen de als lichtstralen schietende verzen een veel
hooger harmonie ; zij zijn niet enkel middelen meer om tot de
tooneelbegoocheling mede te helpen, maar worden wezensdeelen
van 't drama zelf, zooals het de stralen voor de zon zijn, wanneer zij er des morgens naar de duisternis mee schiet.
De Morgenster echter strijdt met de Zon, niet met den nacht ;
doch zonnelicht is verblindend, niet te doorschouwen ; onbegrijpelijk licht nu is gelijk met duisternis. Dat verblindend licht is
hier de openbaring van 't geheim der menschwording Gods :
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de schitterende sluiers, waarmee het omhuld is, den donkeren
luister, die het omgloort, wil Lucifer wegkampen, wil hij, door
zijn hoogmoed gedreven, doorgronden met het licht van zijn geest.
Het bepaalde werk waartoe hoogmoed hem bier drijft, is het
doorgronden van 't mysterie met het licht van zijn geest. Hoogmoed is een stralende zonde, zij stijgt naar God op, zij schuwt
het licht niet, maar tart het uit, en hoogmoed zou zich uit zijn
aard reeds zoeken op to smukken met goudgeflonker en stralenkrans. Tragischer nog wordt al dit brallen met licht en luister,
wanneer het daarbij een kamp wordt van licht, waarin het licht
der oproerige seer geleidelijk verdonkert en ontaardt, totdat ze in
een grove wanschapenheid verandert, en het stuk wordt, in alle
zijn lijnen en deelen en geledingen ondereen, een heerlijke ineensmeltende harmonie : „Lucifer", de kamp van den lichtengel tegen
't licht der openbaring over Hem die, licht uit licht, 't licht zou
zijn, dat in de duisternis niet zou opgenomen worden. In het kruistreurspel verliep de openbaring van 't licht voor de aarde, maar
dit aardsche lichttreurspel had zijn oorbeeld en voorspel in den
hemel gehad ; want vooraleer het licht in de duisternis scheen,
„en de duisternis nam het niet aan", had het reeds in den hemel
geschenen in het licht, en het licht had het licht niet aangenomen.
Zoo wordt doze strijd, onnatuurlijk en gedrochtelijk in zichzelf,
doch natuurlijk in de voorstelling, bij uitstek en prachtig de echte
tragedie van 't Licht : Lucifer I
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EERSTE BEDRIJF

Wij moeten niet zoolang op het drama wachten als in „Adam
in Ballingschap" ; het begint met het eerste woord.
Het drama rolt naar het einde gelijk een stroom naar de zee,
en wie een drama volgt, volgt een stroom van zijn eersten oorsprong af, van daar waar hij waarlijk stroom words en de strooming
neerwaarts beslist begint.
Nergens was het beeld doeltreffender, want op een hoogland :
in den hoogen hemel en in de hoogheidsdroomen van verheven
geesten, ontspruit bier de dramatische driftenstrooming.
EERSTE TOONEEL
De hemel blinks voor ons : onbewogen stilte hangs er, verheven
luister praalt er door marmeren bogen, uitgespannen kreitsen en
met licht doortrokken azuur ; God is onzichtbaar achter het werk
Zijner handen, dock licht is de sluier die Hem onmiddellijk omgeeft en waarachter Zijne nabije tegenwoordigheid voelbaar is.
Toch is Hij onzichtbaar ; zelfs voor de engelen blijft Hij verdoken
achter den lichtsluier. Het is immers noodig, dat zij vrij blijven in
hunne handelingen, dat zij vermogen to zondigen, en hoe klaar zij
ook Gods nabijheid voelen en kennen, Hem aanschouwen van
aanschijn tot aanschijn, — was de vrijheid zou verzwelgen in de
zaligheid — molten zij nog niet. Doch in den hemel schittert het
licht, het eerst geworden schepsel van God, dat, zooals het met
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eerstgeboren kinders gaat, het sterkst op zijn vader gelijkt en het
klaarst van hem spreekt ; hier heerscht
„...een andre dagh en schooner zonneschijn
Daer 't licht zich spiegelt in het blaeuwe kristalyn."
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en alles ademt hier licht, leeft bij licht, beweegt in licht ; de vlucht
der engelen door de sferen trekt, gelijk vlugge schepen door de
wateren, een zilveren, een gouden zog van licht en glansen door
de hemelruimte.
Daar staat een engel, schitterend als een edelsteen, en schouwt
den kolk des heelals en der sferen in. Welke woorden zullen wij
vernemen uit dien doorluchtigen mond 7 Cceli enarrant gloriam
Dei et opera manuum Ejus annuntiat firmamentum 1... Waar zou
het met meer waarheid en grootschheid weerklonken hebben 7 En
die engel staat alleen, hij heeft de glanzende eenzaamheid opgezocht, wil in de eenzaamheid staan, werd er naartoe gedreven.
Gevoel drijft naar de eenzaamheid en eenzaamheid is vruchtbaar
aan Gevoel...
Daar keert hij zich, met heel niet stille bewegingen, naar ons toe :
zijn gelaat vertoont hij, 't gelaat in de menschelijke verschijning is
't licht in 't licht 1 Wij zien Maar : de tragedie begins, er is een vlek
in den hemel. Zou zijn glanzen wel blaken zijn en zien wij midderi
in het stralen een prachtigen dondertoren hangen ?
,,Mijn Belial ging hene op lucht en vleugels dryven,
Om uit to zien waar onze Apollion magh blyven.
Vorst Lucifer zondt hem, tot dezen toght bequaem,
Naer 't aertrijck op dat hij eens nader kennis naem'
Van Adams heil en staet,..."

1-5

Ach, wat 'n ontgoocheling 1 Wat 'n zakenproza, waar we hymnen
verwacht hadden I Mijn Behan Onze Apollion 1 Vorst Lucifer 1 Dit
alles klinkt kameraadschappelijk klein en bentjesachtig, waar
we de heilig-breedomvademende gemeenschappelijkheid der engelenorden en „de stem van groote scharen" verwachten en niet
alleen zoo'n „mijn" of „ons", woorden van zelfzucht en scheuring.
Het treurspel is wel begonnen en dit reeds met het eerste woord :
er springt een strooming los uit den grooten eenheidsgang van de
wereldorde, een drift is aan 't werk.
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Er was maar eene mogelijk : „de liefde tot zijn eigen grootsheid"
en haar schaduw, de nijd. Bij engelen, zelfs vermenschelijkte,
dienden driften, waar 't lichaam eenig aandeel in heeft, weg to
blijven ; hoogmoed was de natuurlijk verwachte drift. Ja, doch hoe
natuurlijk groeit hij uit plaats en tijd 1 Wij zien daar toch de alle
hoogten en diepten der schepping overheerschende hemelzaal 1 Zij
is een troon en wij weten dat, wie op een troon zit, als vanzelf
van heerschen gaat droomen, van grootheid en van verheffing ;
een troon beteekent toch heerschappij. Welke heerschappij ? Deze
trotsch-verheven hemelzaal, zou ze niet de hoogste troon zijn ?
Waarover zal men dus van hieruit heerschen, en welk gebied zal
aan 't gezag van dezen troon onderworpen worden 7... Verklaarde
het God niet en sloot Hij, met zichzelf aan volkomen kennis to
onttrekken, ook de toekomst, dan moet het licht van beneden komen, van • het rijk dat zich daar dieper beneden de troontreden
uitstrekt ; vergelijking met den staat der aarde zal opheldering
geven nopens den staat des hemels. Daarbij, hadden de engelen
geene toekomst ? Leefden zij niet in een staat die nog niet bestendig was ? Weliswaar kan, wie ontleende macht bezit, zijn beperkte
macht met berusting genieten, en kan degene die een toekomst
heeft, zich neerleggen bij de gedachte, dat God ze naar Zijn wijsheid en goedheid zal schildcen ; doch... macht blijft altijd iets
opjagends en de toekomst is een mysterie dat men wil opgelost
zien. „Licht 1 Immer meer licht 1" Waar zal het ergens driftiger
geroepen worden dan in het rijk des lichts zelf, als het licht niet
volledig is ?
De engelen waren vrij en konden aldus tweeerlei houding aannemen tegenover hun eigen heerlijkheid en hun toekomst, overeenkomstig hun aard en staat : met God bezig zijn en vrede genieten,
met zichzelf bezig en onrustig zijn.
Bij Lucifer is de onrust het eerst ontgloeid, hij heeft den scoot
gegeven tot het onderzoek naar —'t zijn de gewichtigste woorden
in het gansche drama —
„...Adams heil en staet, waer in d'Almogentheden
Hem stelden."

5

Nieuwsgierigheid naar Adam's hof en leven spreekt hieruit niet,
maar bekommerdheid met zijn eigen leven „heil en staet" en zijn
27

mogelijke toekomst. Lucifer is met zichzelf bezig geweest, heeft
zijn eigen onrust niet langer kunnen verdragen, maar heeft aanstonds — hij is dus een driftige, een onstuimige, een heerscher
ook en machtige over anderen — Apollion naar de aarde gezonden om wat ze reeds wisten nog eens nader te onderzoeken.
Hoe diepgegrepen uit het wezen van drift en onrust, die wat klaar
bekend staat opnieuw moet nagaan en nimmer klaarheid genoeg
vindt. Dat Lucifer 't eerst onrustig was geweest, blijkt al dadelijk :
hij bekleedt in den hemel de hoogste plaats, en in de zedelijke
wereld, waarin de zieletochten gaan, geldt even echt als in de
stoffelijke : hooge boomen vangen veel wind en worden geschokt
door de stormen, terwiji beneden, struikgewas en kruid zelfs niet
de minste beroering hebben gevoeld. Groote gaven zijn groote
gevaren. 't Is rechtvaardig.
Waarover die groote ongerust was en waarom de hemel loensch
keek naar de aarde, zullen wij uit den mond van den terugkeerenden bode moeten vernemen ; toch kan men het reeds in de eerste
verzen aanvoelen : dat vorschen naar Adam's staat wekt het
vermoeden dat ze met hun eigen staat bezig zijn, misschien wel
ongerust er om, want de gebiedende toon, de zucht om zijn
gezag te laten gelden en de lust naar uitoefening van 't gezag om
't gezag zelf, stralen overal door.
flit het woord : Mijn Belial spreekt even duidelijk het meerderheidsgevoel van Belzebub tegenover Belial als de verstandhouding
met hem, en 't ongeduld in Belzebub's laatste woorden lokt eene
van zijn lievelingsleuzen uit, die klaarheid brengen over zijn ziel.
„Een wacker dienaer vlieght op 't wencken van zyn' Heer".

8

Heerschen, meester zijn, hooger staan dan anderen, is Belzebub's hartewensch ; en in de groep : Lucifer, Belzebub, Apollion,
Belial, is de weelde van 't machtvoeren richtsnoer voor de handelingen en stuwkracht voor de neigingen.
De bron is ontdekt ; nu kunnen wij veilig den stroom volgen. Hij
schiet de hoogten af, vervaarlijk snel.
Pas heeft Belial Apollion's vaart aangekondigd in verzen helderklaar-teekenend als het licht waarvan ze doorglinsterd zijn, 1)
1) Opmerkenswaardig is het dat Belial zoo zaakrijk, driftenloos, en ook zoo
scherpklaar teekent ; die ziet klaar uit zijn oogen en vindt er zichtbaar lust in te
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of daar rukt de handeling los : „Wat brengt Apollion?" klinkt het
gejaagd-kort uit Belzebub's mond, wanneer hij den gulden tak in
Apollion's hand ziet blinken. Zijn hart was voorbereid, de driften
brandden er reeds lang ; de ziel wordt beangst door dit branden
der driften en er hoeft voorwaar Been bliksemvuur, maar de kleinste vonk volstaat om alles in lichterlaaie te zetten, meer, de kleinste
vonk voor zoo een ziel lijkt een bliksem.
Met de gedwongen bescheidenheid van hen, die er zeker van
zijn dat hunne woorden zullen inslaan, heeft Apollion Belzebub
den tak met gouden appels voorgehouden ; des te heviger barst
deze los : hij looft meer dan die eerie appel loffelijks kan behelzen, hij besluit er meer uit dan er uit te besluiten valt... Zoo toch
handelt de drift : eerst legs zij te veel in iets, en trekt dan nog
meer uit hetgeen zij er zelf te veel inlegde ; en voor den nijd is er in
het benijde voorwerp immer hemelsche volmaaktheid, als een
hemel begeerlijk, al was het ook een appel. 't Geeft ons echter
een schok van sidderend voorgevoel, als wij den appeltak uit het
Paradijs zien verschijnen en de hemeltragedie van de verderfelijke
schoonheid van dien appeltak zien uitgaan, gelijk het aardsche
treurspel er zijn beslissend hoogtepunt in zal vinden.
kijken, ja te loeren. Niets ontgaat er zijn vinnigen blik en die blik beroert bij
hem het hart niet ; reeds hier is Belial heelemaal wat hij heel den „Lucifer" door,
en vooral in „Adam in Ballingschap" zal zijn. Men kon zeggen : „Vondel
wilde hier een schoone beschrijving van Apollion's vaart en terloops van den
hemel geven", dit is zeker ; „Vondel heeft aan zijn schoone verzen alleen en
niet aan Belial gedacht", best mogelijk ; doch de dichters leggen veel meer in
hunne stukken dan ze bewust weten en willen ; ze raden, ze voelen, ze hebben
een zekerheid en vastheid die 't bewuste nadenken, die een weloverlegd bestek
nooit zal geven. Was het toeval dat Belial's karakter heel in deze verzen van
hemelbeschrijving lag, dan was het eveneens toeval dat Apollion, die met de
toorts der wulpschheid de wereld zal bedreigen, in 't begin van „Noach" ook
hier zoo lang, en voor een engel zoo bevreemdend, den liefdelust der menschen
benijdt en om hun zinnelijke bekoorlijkheid trilt ; dan was het ook toeval dat
een appeltak... doch laten we niet vooruitloopen, het treurspel zal plaatsen
genoeg opleveren waarin Vondel meer heeft gelegd dan hij wist, dan hij wilde,
zelfs tegen datgene wat hij wilde in:
Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
1st rich des rechten Weges wohl bewuszt. („Faust").
Indien 't van iemand geldt, zoo geldt het zekerlijk van 't scheppend genie.
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Onmiddellijk worden de zielen van Apollion en Belzebub aan
elkaar verbonden door een band van nijd. Zij gelijken op malkaar,
zij verstaan, steunen en sterken malkaar, als ze niet de een den
ander opzweepen.
„Niet waer, heer Belzebub ? Al schynt de hemel hoogh,
Wy leggen veel te laegh. Het geen ick met myn oogh
Gezien heb, mistme niet. 't Vermaeck van 's weerelts hoven,
Een eenigh Eden gaat ons Paradys te boven."
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Op dien zoo spoedig gelegden grondslag wordt nu het meesterlijk verhaal van den verkenningstocht opgebouwd samen met
de beschrijving van Adam's rijk, gaven, heil en toekomst ; niet als
een bewijs, — bewijzen heeft de drift niet noodig, zijzelf is haar
eigen bewijs — maar als een behaaglijk en daarom nooit te lang
schouwtooneel.
Heel die beschrijving is niet alleen schitterend van stijl, schatrijk
als het Paradijs zelf dat er beschreven wordt, maar zij wordt doorglansd van andere, bedenkelijke, maar voor het treurspel schoone
schitteringen : 't hevigste driftvuur doorlaait elkeen van de behandelde deelen, drijft in elk deel al het denkbaar volkomene te zamen,
slingert het ineens vooruit, totdat het telkens in een samenvattende
en bekronende slotgedachte als in een vlammenspits eindigt. Het
is een koortsachtig jagen, een gloeiend vliegen... en toch is het
noch vlug noch volledig genoeg voor den luistergragen Belzebub ;
hij slorpt die tooverbeelden op, en, als Apollion een oogenblik
verademen wil, klinkt het : „Nu schilder ons den hof..." , „Nu mael
me de gedaente..." , „Wat dunkt u van het paer..." — al vragen vol
driftige nieuwsgierigheid, waarmede het verhaal wordt voortgezweept ; of
„Zoo wort' er met der tyt een weerelt aengeteelt I"
„Nu pasme deze bruit naer 't leven of te malen."
„Het schijnt ghy blaeckt van minne om 't vrouwelijcke dier,"

143
149
163

waarin de nijd geleidelijk ware begeerte wordt ; een foltering is de
echte nijd en hij heeft dan ook afleiding van noode ; zoo'n zoeken
naar afleiding ligt in :
„Wat baert al 's menschen roem, indien zijn schoonheid smelt
En endelijck verwelckt, gelijck een bloem op 't velt ?"
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175-176

Doch Apollion's verhaal had maar aldoor scheller geglinsterd,
terwijl hij den hof als een rijk beschreef, in een stijgen der drift
het zoo hevig benijde tooneel van Adam's heerschappij over de
dieren als 't ware opnieuw beleefde, Adam's vorstelijke houding,
beeld van zijn koningschap, in een hymne bezong en eindigde
met de vergelijking die aan 't einde van elke drift staat :
„Hy heerscht gelijck een Godt, om wien het al moet slaven."

118

Dit mag niet onopgemerkt gelaten worden ; het is te gewichtig
voor den razend snellen gang der driften in dit treurspel : wat
de nijd bij anderen het driftigst looft, begeert hijzelf het innigst,
ofschoon hij het van zichzelf niet rechtstreeks zou durven bevestigen. Apollion, Belzebub hebben in hun hart reeds „heimelijk
gesproken" : op God zouden ze willen gelijken en heerschen
als Hij.
Hij heeft in de vergelijking met God het toppunt bereikt in het
heden, nu maalt hij de toekomst met even weidsche kleuren ; de
toekomst is een gestadig hooger en wijder regeeren.
„Voor hare majesteit staen alle geesten stom.
De wyde weerelt zal eer-lang van menschen krielen."

124-125

Heerschzucht — beteekenis der liefdeverbintenis : der engelen
hoogmoed legt zijn eigen droom als beteekenis in de menschelijke
liefde, en beschouwt dan met vurigen, waarlijk zinnelijken gloed
die liefde als een hemel op aarde, dien de hemel niet bezit. Dit
werd te hevig bekoorlijk in zichzelf, te onverdraaglijk voor de
begeerte ; en hier valt Belzebub's (daareven vermeld) afleidend
woord. Doch Apollion vaart in 6ene hitte voort : de geheele
toekomst wordt aan 's menschen voeten gelegd en hij laat het
menschdom als een reus haar meer en meer geheel vervullen.
„Hier door geniet de mensch het eeuwigh en onsterflijck,
En wort den Engelen, zijn' broederen, gelijck,
Ja overtreftze in 't eindt; en zal zijn maght en Rijck
Verbreiden overal. Wie kan zijn vleugels korten?
Geen Engel heeft de maght zijn wezen uit te storten
In duizendtduizenden, in een oneindigh tal."

182-187
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Daarop klinkt geen afleidingswoord, neen, maar het verzet, de
dreiging, de nog gesmoorde, maar echte oproerskreet :
„De mensch is maghtigh dus ons over 't hoofd to wassen."

189

Apollion heeft het verstaan, doch, als in een rukwind, ijlt hij
voort om de nijdige voorzegging, gelijk ze daar binnen in zijn
hart leefde, geheel uiteen to zetten ; en om dan de aanklacht tegen
God los to laten in de blasphemie, waarop heel zijn bericht, van
't begin of aan, als op een doelpunt aanstuurde.
„Zoo Godt dit niet belet, hoe konnen wij 't beletten ?
Want Godt bezint den mensch, en schiep het al om hem."

1)

194-159

Nu hebben we volledige klaarte over den eersten gemoedstoestand der engelen, bron van het gansche treurspel. Zij waren dus
met zichzelf bezig in plaats van met God, en zij waren ongerust
over hun toekomstigen staat. Wat de toekomst hun zou schenken,
wat zij zouden worden, als hun lot voorgoed beslist werd, wie er
dan zou heerschen, wie er dan het meest naar God zou gelijken
in macht en eigen heerlijkheid, dat alles hield ze bezig. Deze
glanzende, doch zelfzuchtige koningsdroomen hangen als een
koortsangst en een groot gevaar over gansch het tooneel ; het
wordt hoe larger hoe duidelijker wat ze op aarde zoeken : hun
eigen toekomst. 't Was het eenig mogelijke ; licht konden ze van
boven niet verwachten, de hoogte geeft geen licht aan de droomen
der zelfzucht ; daar hing het mysterie : God met de toekomst in
Zijn schoot. De schitterende poorten van het lichtende mysterie
1) Wie wil inzien hoe dit verhaal op driftbaren voortrolt, en hoe Belzebub's
onderbrekingen wel driftonderbrekingen zijn, hij leze ergens een van Seneca's
lange verhalen met de rhetorikale onderbrekingen der toehoorders : b. v.
Theseus' verhaal, dat het geheele derde bedrijf van den „Woedenden Herkules"
vult, en hij zal beseffen hoe hoog Vondel staat boven den dichter dien hij in
't eerste navolgde. Wie nuchter-vervelende van driftonderbrekingen wil leeren
onderscheiden, die leze, nevens Belzebub's vragen, die van Amphitryon :
„Estne aliqua tellus Cereris aut Bacchi ferax?"
697
„Quid, ille opaca qui regit sceptro loca,
707
Qui sede positus, temperat populos leves?"
760
„Nunc ede nati nobilem pugnam mei.
Patrui volentis munus, an spolium refert?"
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kunnen ze niet openslaan ; ze zullen het daarom niet opgeven, hun
verlangen naar opheldering is driftig en drift kan niet wachten ;
daar beneden ligt een andere wereld, gelijkend op de hunne, daar
leeft een wezen dat ook met Godsgelijkenis begiftigd is, kind dus
is van God en, evenals al het gelijkende, streeft naar hooger, dieper
eenheid — wat gelijkt op lets anders, streeft ook naar dit andere,
alsof het een in de scheppings-omwentelingen afgezwaaide sterrennevel was, die met zijn vuur terugtrekt naar het middenvuur,
waarvan hij weggeslingerd is, met middenpuntzoekende kracht.
De engelen hebben instinctmatig gevoeld, dat ook dit wezen een
toekomst had, omdat het Godsgelijkenis droeg, en dat ze in zijne
toekomst de hunne misschien klaarder zouden kennen ; zoo hebben
ze tegen 't mysterie den geweldigen tegenmarsch door aarde en
menschheid volbracht.
Dat geschiedde echter met drift, en moest hun dus toonen wat
ze vreesden. 's Menschen verstand kan wel eene waarheid, die
den mensch niet rechtstreeks betreft, nagaan en vinden, doch drift
vindt in alles, wat zij beziet, zichzelf. De hof bood hun maar halve
stof en words spoedig daargelaten, maar de mensch en zijn regeering, zijn vorstelijke schoonheid, zijn hemelsch geluk, zijn
schitterende toekomst, daarvoor vinden ze hun glansrijkste beschrijving en de verzen die ze er aan wijden, flonkeren gelijk de
glurende oogen van den nijd ; heete drift is er en hoe verder het
tooneel gaat, hoe feller zij haar eigen voorwerp vastgrijpt, hoe
meer de verzen kleur en gloed krijgen, Been gezonde kleur, maar
als een roode koortsgloed op de wangen.
Daar stijgen reeds blasphemieen naar God omhoog, vreeselijk
snel schiet de stortvloed naar beneden, zijn vaart is reeds als die
van een grooten stroom met vele wateren, vermits hij het zoo
breedopgezette paradijsverhaal kon medewentelen, en hij heeft
daarbij al de gezwollen pracht van stormend geweld.
Waar wil dit heen met zoo'n rassche vaart 7 Wat het ook zij,
bij die woelige engelenzielen, met haar droomen door den stillen
hemel aan het hollen, denken we aan de woorden, waarmede
Ruusbroec met een zweem van treurigheid betoogde, wat Vondel
hier met zoo'n volkomen levenswaarheid heeft voorgesteld : „Die
inghele die hem minlijcke ende ghebrukelijcke in Bode keerden
met al dien dat si van hem ontfaen hadden, die vonden zalicheit
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ende eewighe raste. Maer die hem wederboghede op hem selven,
ende sochten raste in hem met behaghene haers selfs in naturlijcken
lichte, die raste was cort ende ongheorlovet. Ende si worden verblindet ende vermiddelt vanden eewighen lichte ende vielen in
dusternissen ende in eewighe onraste. (Die gheestelike Brulocht,
II. 4. 230) 1 ). Wij staan verstomd voor Vondel, die — bewust of
onbewust, om 't even — zoo gevoelszeker de engelenzonde heeft
laten geboren worden daar waar ze alleen kon ontstaan, en de
vermenschelijkte engelen, spijt het menschelijke in drifttaal en
driftengroei en een paar te vette wreven zinnelijkheid, in den
grond zoo engelachtig laat leven.

TWEEDE TOONEEL
God was nabij, zeiden wij, en alleen hemellicht, wat slechts een
dunne sluier is, scheidde Hem van de engelen af.
Het blijkt hier : God heeft de woorden gehoord, die daar weerklonken en hier is reeds Zijn antwoord ; de driften waren op gang
ten voile, hier grijpt de goddelijke orde in de handeling in, doch
overal op even goddelijke wijze. Een lange rede van Gabriel neemt
het gansche tooneel in. God gedoogt geen medespelers en Zijn
woord geen medewoord ; Hij is eenzaam omdat Hij alles is. Majestatisch-breed en helder-diep als het azuur, dat het heele firmament
bekleedt, vervult Zijn woord dit heele tooneel ; overal giet het licht
uit, dat klaarheid plengt over alles wat er in en onder den grooten
hemel is en beweegt, zelf alleen ondoordringbaar, gelijk de zon, die
klaarte schenkt voor alle oog, maar zeif voor alle oog ondoordringbaar blijft ; warmte golft mede met het licht en noopt ons te
gelooven dat het ondoordringbaar zonnehart, gedoken in zijn
viammenglorie, toch goed, toch een vaderhart is : het gevoel van
liefde helpt den geest om berustend te buigen voor 't mysterie
van het licht.
Zoodanig een verschijning is Gabriel's rede, gestempeld met
al die eigenschappen, die Godes zijn ;
9 Werken van Jan van Ruusbroec, naar het standaardhandschrift van
Groenendaal, uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap, Antwerpen 1932.
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— grootsch klinkt het woord in volzinnen plechtig-tang, als
moest het er de eeuwigheid mede vullen ;
— prachtig-vol van volbeid, beeld van den Godheidsschoot vol
wezen, elke machtige volzin als een Zeuskop van Otricoli met zijn
voile, niet zware gelaatslijnen en den rijkdom van zijn leeuwenhaar ;
— wijsheid blinkt in de ontsluiering, helder maar kort, — 't licht
heeft zich maar te toonen, 't hoeft zichzelf door redeneeren niet
op te dringen — van de wereldorde ;
„De hooghste Goetheit, uit wiens boezem alles vloeit
Wat goet, wat heiligh is ; die nimmer wort vermoeit
Door weldoen, noch verarmt van haer genade schatten,
Tot noch met geen begryp der schepselen te vatten ;
Dees Goetheit schiep den mensch haer eigen beelt gelyck,
Oock d'Englen, op dat zy te zamen 't eeuwigh Ryck
En noit begrepen goet, na'et vierigh onderhouden...
En oirsprong van zoo vele goeden..."

203-209
295

— goedheid kornt er bij, die op de reeds verleende weldaden
als op een grondvest zetelt (v. 205), op haar diepte als op een
mysterie wijst (v. 206), maar ook de ontsluiering en 't loon voor
de erkenning er van, uit ontferming en tot een hulp voor 't heden
aantoont (v. 208-210) ; doch goedheid die met kracht gepaard
gaat en die niet teeder wil blijken : waar ze spreekt voor een reeds
begonnen oproer, mag de goedheid op den voorgrond niet treden
of ze beschaduwt de kracht ;
— alomvattende almacht doet bier grepen, die het eene uiteinde
van de wereld aan het andere binden ; hare handen houden
mensch- en engelendom in haar palmen en voeren ze op

„...langs den trap der weerelt, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans."

215-216

met een aanschouwelijke breedheid, waarbij Zeus' voorstelling in
Homeros' beroemde OkrE 6" &mew al'ovov FLuae 1) moet verblee1)... en neer zonk Hektor's noodlotsdag. (Zeus hief de weegschaal omhoog
waarop hij Hektor's en Achilleus' lot gelegd had.)
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ken en waarmee Chateaubriand's bijbelsch-machtige volzin : „Dieu
penche sur l'abime, d'une main retenant le soleil aux portes de
l'occident, de l'autre elevant la lune a l'horizon oppose..." ternauwemood evenwijdig is ;
— kracht eindelijk, kalme kracht, die noch uittart, noch achteruitwijkt, noch terzijde gaat, maar recht voor zich uit, gelijk
de zon hare stralen, haar wilsbepaling laat uitgaan, recht en
onbeweeglijk, om die op 't einde alleen — om Vondel's eigen
beeld te gebruiken — „in den punt" te laten uitloopen gelijk een
zwaard.
In zoo een met Gods zegelmerk geteekende, met Zijn wezensgelijkheid levende taal, bereikt de groote openbaring der menschwording de engelen ; deze schuift hen op den tweeden rang der
schepping en doer de weegschaal van de Godgelijkende wezens
overslaan. 't Was wel noodig dus, dat de Godheid onloochenbaar
in de uitdrukking van Haar wil te herkennen was, en dat het
woord, waarmee het mysterie geopenbaard werd, Gods eeuwigheid, wezensvolheid, majesteit, wijsheid, goedheid, almacht en
kracht, in zich eenvoudig verbonden droeg, als eene levende uitstraling van de Godheid, gelijk de lichtstraal, met zijn zevenspan
van kleuren in eenen glans verbonden, openbaart dat hij kind is
der zon. Alles wat van boven uit den hemel komt, schijnt een en

is veel : z6.6 deze eenvoudig-veelvuldige schoonheid van Gabriel's
toespraak.

't Engelenkoor had zijn God gevoeld in den luister van de
Godsboodschap : „Ik zag Hem, ik gaf mij" is het eenige antwoord
op klare openbaring Gods en het is een kort en volledig „ik zag
Hem, ik gaf mij", dat klinkt in het weerom Loch zoo breedruischend
antwoord der reien, een antwoord van grootheid op grootheid,
van hemelschheid op hemelschheid.
„Al wat de hemel stemt, zal 't hemelsch heir behagen."

233

De proef is doorstaan ; dit antwoord vestigt de orde voor
eeuwig, en, opgenomen in dien breeden vrede, wanen wij, zonder
schok noch scoot, de eerste orde der dingen : engel- en menschdom, met hun woonplaatsen, hemel en aarde, te zien opengaan
voor de ontsluiering van Gods aangezicht als de dageraad van den
wereldmorgen, dien de zon nu zal tegenlachen.
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Doch ons oog ziet Belzebub en Apollion en Belial midden in
de reien staan, want de verzen :
„Al schijnt het Geestendom alle andren t'overtreffen ;
Godt sloot van eeuwigheit het Menschdom te verheffen,
Oock boven 't Engelsdom, en op te voeren tot
Een klaerheit en een licht, dat niet verschilt van Godt."

217-220

„Dan schynt de heldre vlam der Serafynen duister,
By 's menschen licht, en glans, en goddelycken luister."

229,-230

en :

waren als een rechtstreeksch antwoord geweest, meer een wederwoord op hunne woorden ; waren ze voor de anderen een
beproeving, voor hen zijn ze een verplettering.
Maar Gabriel heeft reeds zijn toespraak hervat. Tevreden om
de algeheele onderwerping der engelen, laat hij zijne majesteit als
Godsheraut varen, om nu als engel tot engelen te spreken op een
toon van broederlijkheid en van vertrouwen.
In plaats van Gods eenvoudig-'statige openbaring treedt nu
zijne helder-verlichte engelenrede en zijn ordelievend gemoed ;
„Zoo past u trou in Godts en 's menschen dienst te dragen:
Naerdien de Godtheit zelf de menschen zoo bemint."

234-235

Mensch en engel zijn uit &nen stam gesproten, dus gebroeders :
„Een ongedeelde wil en liefde zy uw wet."

240

dat alles klinkt half broederlijk-vermanend, half gezagvol-beve
lend... en lokt Been tegenspraak met tong noch teeken uit : immer
maar vertrouwelijker, gemeenzamer, practischer, afdalend uit de
grootschheid der wereldorde, zooals ze Gods raadsslot in haar
hoofdlijnen vastlegde, tot het uitdeelen der allerpersoonlijkste en
geringste lasten, wint zijn woord voile rust en deelt die mede.
Het eerste ,tooneel en zijn gloed is vergeten ; het schijnt weggeveegd door dezen immer stillerwordenden vrede en meer nog
door de heldhaftige vernedering, die Gabriel aan zichzelf voltrekt.
Zijn woorden zijn een voorbeeld ; men kan er immers zijn gevoelens
tegenover Gods raadsbesluit in terugvinden : eerbied en ontzag,
onderwerping met het hart en onmiddellijk aanvaarden van al de
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kleinste, meest vernederende gevolgen, tot de laatste toe. En het
tooneel eindigt op zoo een eenvoudige wijze, verloopt in zoo een
gewone alledaagsche taal, dat men er over verwonderd staat, hoe
zoo'n plechtstatige grootheid als in 't begin, zoo klein kan worden
zonder er nochtans minder om te zijn. Want wij voelen het gansche tooneel op dezelfde hoogte blijven en verstaan het, omdat
wij ootmoed tasten en zien. De verhevenheid van de vernedering
glanst ons tegen, nu ze daar voor ons leeft en, zonder dat we 't
bewust gewaar werden, bewerkt heeft dat we en den machtige,
die sprak in Gods naam, en den eenvoudige, die zich voor God
vernederde, op een en dezelfde hoogte stellen.
In die taal lag een voorbeeld ; zou het navolging vinden ? Mieszins was de proef lastig ; door hare plaats, onmiddellijk na het
tooneel met de beraadslaging onder Lucifer's aanhangers, was die
proef dramatisch, scherp dramatisch, omdat zij zoo geweldig lastig
om te dragen moest zijn of zoo een scherpe prikkel was voor de
driften van sommige onder de engelen, en aldus in de breede stilte
der onderwerping eenige greintjes spanning werpt; maar voor
alien zonder onderscheid viel zij lastig : droomen werden gebroken,
de rechtmatige verwachting nopens een eerste schikking der orde
door God was verijdeld, de oudste zoon werd tweede, de machtigste en meest begaafde achter den zwaksten gesteld en zoo
geweldig ver, daar niets minder dan Godwording aan den mensch
werd voorgespiegeld.
„Hij heerscht gelijck een Godt..."

118

Wat was Apollion's woord onverwacht machtig in vervulling
gegaan I
Van onderwerping aan deze gansch nieuwe, onverstaanbare,
verbijsterende en prikkeiende orde zou hun eeuwige hoop afhangen :
„Dees Goetheit schiep den mensch haer eigen beelt gelyck,
cock d'Englen, op dat zy te zamen 't eeuwigh Ryck
En noit begrepen goet, na'et vierigh onderhouden
Der opgeleide wet, met Godt bezitten zouden."

206-209

Zoo had het beteekenisvol weerklonken onmiddellijk voor de
afkondiging van de nieuwe wereldwet.
Het kan niet anders of dat alles woelt in de engelenzielen,
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wanneer Gabriel heengaat, en, zelfs een tijdlang nadat hij vertrokken is, duurt de stilte nog voort : een drukkende stilte waarvan
men niet weet of ze misnoegdheid, dan wel gelatenheid is... Het
oogenblik dat verloopt tusschen het tweede en het derde tooneel,
is uitgang van 't gansche drama. Het raadsbesluit van God staat
daar als een eeuwige granietrots, waarvoor de engelenscharen zich
in vrede zullen nedervlijen of waartegen ze zullen opsteigeren en
stormloopen. Nu moeten ze beslissen en stand kiezen, 't drama
brengt ze reeds nu in 't nauw : een oogenblik vol erge spanning en
pakkend belang, dat in de voorstelling niet lang dient te duren,
maar zeker voorkomen moet.
Dan, dit raadsbesluit, waarvoor onderwerping geboden words,
is een diep mysterie ; het felt staat vast genoeg afgekondigd en
scherp genoeg omschreven, doch hoe het zou geschieden, dat
het Woord zou „gekleed gaan met been en aren", was niet te
begrijpen. Zonder andere hulp dan het donker maar zeker licht
van de openbaring zouden de engelen nu het offer moeten
brengen. Aan de menschen zou God laten vragen, dat ze hun
lichaam aan hunne ziel zouden onderwerpen, dat ze het den dood
zouden wijden voor Zijn dienst ; hier vraagt Hij aan de engelen,
dat ze hun geest onder de met stof verbonden menschen zouden
vernederen en alzoo, voor zoover als het een geest mogelijk is, in
hunne wezensverlaging den dood sterven.
De spanning is geweldig, doch spanning geeft kracht ; uit den
gespannen boog vliegen de pijlen als vogels in de hoogten van de
lucht ; en juist uit de spanning van deze als zilveren bogen gekromde engelenzielen schiet in den hemel een lofzang op zoo hoog,
dat Been gezang van schepselen ooit hooger opvloog.
DERDE TOONEEL
Wat de ziel knelde, voert haren zang omhoog : als immer, worden hare banden vieugels ; — zij had voor een mysterie moeten
buigen : 't mysterie voor 't gevoel is de diepte, is de afgrond,
waarvoor het met schrik achteruitdeinst of waarin het met eerbiedige bevangenheid, eerbetuigingen en droomen en gebeden
inzendt ; — zij had een bevel ontvangen, daaraan onderwerpt men
zich vast en gelaten.
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Aanbidden en berusten : dit is heel de zang, doch de aanbidding
voert tot geen berusting dan als ze ook hoop was, en wordt
aanbidding niet immer hoop, wanneer ze van uit de diepten van
de ballingschap naar 't nog ver verwijderde geluk opstijgt ? Aanbidding op een afstand wordt hopend droomen en verlangen.
„Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tyt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden, zonder tegenwight,
By zich bestaet..."

281-285

De bewondering der aanbidding glanst in het oog der engelen,
dat zich nu naar den verren glanskolk van de Godheid toekeert ; er
ligt een ingehouden zucht en een grenzenloos, doch onuitgesproken verlangen in den zang van die bewondering. Weldra echter,
doch onopmerkbaar, gaat het aanbiddend schouwen, gelijk de
kleuren van den dageraad zonder eene kennelijke scheidingslijn
in het azuur van den hemel, in droomend schouwen over ; de
liefde tot God, die wij niet anders kunnen opvatten dan als eene
liefde van verwachting, wordt hoop : in God zien de bewonderende engelen hoe langer hoe duidelijker datgene wat hun ontbreekt :
de op-zich-zelf-bestaande wezenheid, waarnaar zij, afhankelijke
wezens, opschouwen als naar de bron, waaruit ze alles to verwachten hebben. Als
„Het hart, de bronher, d'oceaen
En oirsprong van zoo vele goeden
Als uit hem vloeien, en bestaen
By zyn genade, en alvermogen..."

295-298

zien ze God hoe langer hoe meer, hun alles, Dengene van Wien
ze alles ontvingen en alles verwachten. Hun verlangen hebben ze
uitgedrukt ; is het eenmaal uitgedrukt, dan wordt het driftiger en
stouter, en 't wordt een uitdrukkelijk en herhaald bidden om nader
kennis, volkomen ontsluiering van de Godheid :
„Wie is het? noemt, beschryft ons hem,
Met eene Serafyne veder.
Of schort het aen begryp en stem ?"

40

305-307

Weer begint de vaart der hoop — van hopen is 't gemoed
nimmer moede — niet meer zoo gedragen rustig, noch zoo droombreed als in den hemelhoog stijgenden eersten volzin ; maar in
korter wenschen en zuchten en kreten, immer maar weer herhaald
als in een onleschbaren dorst. De zang voert, de tegenzang hijgt
naar God ; doch wat de eindeloos-schijnende lengte daar bewerkte, bewerkt hier de menigvuldigheid : beide schijnen onuitputtelijk
en onbegrensd, de echte vaart van de ziel naar God, maar een
onrustige :
„U zulx to kennen, als ghy waert
Der eeuwigheden glans en ader ;
Wien is dat licht geopenbaert ?
Wien is der glansen glans verschenen?"

326-329

En 't is nog niet genoeg : al wat zij ontvangen hebben, verbleekt
voor dit hooger heil, waaraan zij nochtans behoefte hebben, want
anders verouderen zij...
,,Uw wezen moet ons onderhouden

1 "335

Met dezen oprechten kreet van zielenood uit zielsverlangen
sterven ze uit, de twee lange strophen, lang gelijk de hoop, met
hun verzen overloopend de eene op de andere, gelijk de wenschen
van de hoop, nu eens een gezucht op 't verlangde, dan weer het
gevoel van zijn verre afwezigheid gelijk de droom der hoop, en
vallen in de gelatenheid neer gelijk de golven,die 't heele zeeveld
overrolden en met brekend gezucht uitloopen op de kust :
„Uw wezen moet ons onderhouden 1 "335

en zij hebben levenswaar de hoop geteekend en het „Irrequietum" der engelen uitgezongen.
Nu loopen ze uit in sterke gelatenheid. Even kort en bondig en
vast klinkt hun besluit tot onderwerping, als hun hoop lang en
smachtend was geweest ; doch juist door zoo'n lange vaart der
hoop was de kortheid der beslissing zielkundig voorbereid. Een
heilige, onuitsprekelijk-wijdingsvolle en plechtige onderwerping,
door het gewijde trisagion, waarmede zij begint, aandoende als
een liturgische plechtigheid in den hemel.
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Door dezen zang hebben wij tot diep in den geest der engelen
mogen schouwen, om te zien hoedanig een denkbeeld zij zich van
God vormen. Almachtig verschijnt de Godheid in dezen spiegel
van engelenzielen, machtiger voorwaar dan Haar beeld voor ons,
menschen, kan oprijzen uit eenig, zij het ook 't grootste natuurtafereel. Boven het licht heerscht Hij ; de ruimte en de eeuwigheid
meten Hem niet, noch Zijn eigen werken, noch het verstand der
engelen, dat van alle grootheid een voorstelling maken kan, alleen
van de Zijne niet ; dit denkbeeld is zoo verheven, het slaat de
engelennatuur zoo diep terneer, het yak met zoo'n oneindige
zwaarte op alle bespiegeling, waaruit het opgestegen is, terug, dat
alle vergelijking tusschen om het even welk wezen en God uitgesloten blijft. Deze gedachte van God draagt het treurspel heel en
al, als de hoofdzuil den tempel. God verschijnt niet, maar wat de
engelen over Hem dachten en hoe Hij in hen leefde, dat konden
wij niet missen. Voor en door deze gedachte over God zal Lucifer's houding voor ons klaar worden. Bij hem immers bestaat ze
evenzeer als bij de andere engelen, en wij zullen in zijn binnenste
den strijd zien van zijn geest, die zijn hart de stralende Godverschijning zal voorhouden, met de schrikaanjagende, wanhoopbarende gedachte : strijd met zoo een God is onmogelijk ; maar zijn
driftig hart zal er toch in slagen zijn geest een oogenblik met
dampen te benevelen, met het : „Adam kan het wel, Adam zal
het wel, ik kan, ik zal dus ook God worden" ; doch de eerste
gedachte en het licht van zijn geest zal immer scherper worden en
verblindender stralen, en 't licht van den geest straalt immer duisternis neer in 't driftig hart. Dit is de gang van 't stuk, zooals hij
ons tegenblinkt in 't licht van dezen reizang, die voor het drama
der engelen is, wat de vuurzuil was voor de Israelieten in de
woestijn.
Geen vuurzuil alleen toch, deze reizang is een daad : hij behoort
tot de handeling als een der meest dramatische, want meest den
gang der handeling beslissende, deelen : bier geschiedt de eerste
splitsing der benden, waarvan de latere, op Michael's bevel, slechts
de voltrekking zal zijn ; de diepste splitsing ook, want hier words
de kloof gedolven in de gedachten. Die reizang is daarenboven
nog theatraal, omdat de uitwendige handeling (de acteering) bier
zoo volkomen de inwendige schraagt : daar staan groote benden
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engelen den schoonsten lofzang van aanbidding, hoop en °vergeving te zingen de Godheid ter eere, doch op hetzelfde oogenblik
blijven er heele drommen stil ; de eersten richten hoofd en blik,
als Angelico's engelen in het „Te Deum laudamus" en „Soli Deo
gloria" naar den gouden hemel op ; de anderen laten het hoofd
hangen, hun voorhoofd is gerimpeld en gefronst, en na enkele
oogenblikken, geschrokken misschien voor de macht van het
immer hooger en hooger en ontzaglijker uit die zangen oprijzende
beeld der Godheid, verlaten zij met heele benden de scharen der
zingenden. Zou 't ook daarom zijn, dat de toon van den toezang
plots zoo bevelend wordt ?
„Zyn geheimenis zy bondigh.
Men aenbidde zyn bevel l"

342

Alleszins is de scheiding op 't oogenblik van zoo'n diepe erkenning van Gods beteekenis eene geweldig diepgaande, zooals het
er eene zou zijn tusschen Katholieken, die zouden uiteengaan in
de kerk op 't oogenblik van de Consecratie. 1)
1) Dat Vondel's reizangen gewoonlijk louter lyrisch, niet dramatisch zijn, is
mij als iedereen bekend, ook dat Vondel den reizang naar Seneca's trant als een
lyrische scheiding tusschen de bedrijven opvatte en dat hij dus ook dezen zang
zoo zal opgevat hebben. Dit kan best zijn, maar wat zou het? Groote dichters
handelen zoo dikwijls tegen hun opzet in, tot een zegen voor het werk ; hun
genie is goddank veel zekerder dan hun stelsel en werkt gelukkig geheel alleen
in den drang van 't scheppen (daarbij is het onderbewustzijn werkzaam, zooals
de philosophen zeggen) ; zij leggen in hun werk geniaal veel, dat ze niet wisten, ja,
dat ze niet wilden. — Heeft Vondel dit alles bewust gewild, wat ik in dit eerste
bedrijf gezien heb ? De volmaakte schildering van den proeftijd der engelen,
dit zielkundig-ware stijgen der driften, dit werpen in de handeling als van een
„steen des aanstoots" van het tweede tooneel en den daarmee zoo prachtig
harmonieerenden reizang, die noodzakelijk een daad van eerste keus moest zijn?
Och 1 't lezen van de drie tooneelen in eenmaal en als een geheel is meer dan
voldoende om aan te toonen dat het zoo is — indien men ze niet beschouwt (en
waar zou men er het recht toe halen ?) als drie nummers van een concert, die
men afzonderlijk moet genieten. Wie de machtige lijn in de opvolging van
zielstoestanden kan volgen, zal voelen dat Vondel dit alles in zijn spel heeft
gelegd, al verwaarloost hij soms een overgang, die zijn bewustheid en zijn plan
zou blootleggen. Doch dichters werken zoo niet. Men moet Vondel navoelen,
soms zelfs tegen sommige uitdrukkingen in ; bier echter is er een tekst van Vondel
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zelf, die mijn voorstelling staaft. Hoe hij dezen reizang zag met zijn oog, gelijk
hij hem hier gevoeld had in zijn dramatisch-diepe, voor zijn stuk grondleggende beteekenis, heeft hij gelukkig zelf uitgedrukt:
„Toen wy, op Gabriels bazuinen,
Ontvonckten, en een nieuwe wys
Aenhieven, Godt ten prys ;...
754-756
...scheen de Nyt
Van onder in to sluipen.
Een groot getal der Geesten stom,
En bleeck en dootsch, ging, drom by drom,
Misnoegend henedruipen."
761-765
Wat volgt kon misschien op handelingen na dezen reizang slaan, dit eerste beschrijft de houding der engelen voor Gods gebod gedurende het zingen
van „Wie is het die zoo hoogh gezeten..." Dit oogenblik was dus het drama .
-tischplngoedtamsgborenwduit,vafgen
door de gevoelens die ik beschreef.
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TWEEDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Daar is Lucifer
Waar was hij geweest 7 Met zijn onrustige droomen in de hoogte
des hemels aan 't zweven? Zondige droomen, hoe ze ook zijn,
vreezen de daad als instinctmatig, want zondige droomen worden
vernietigd, als zij tot werkelijkheid overgaan, terwiji de heilige
droom bij verwezenlijking verhoogd en verinnigd en als met
een nieuw leven begiftigd words, naar 't woord van Gregorius
den Groote : „in illis appetitus saturitatem, saturitas appetitum
parit". Was hij dus voor zijn eigen onrust teruggedeinsd? Of had
hij in zijn hoogmoedigen trots en in zijn trotsch idealisme de practische uitvoering van zijn gedachten, het stoffelijk onderzoek van
't Paradijs, enz., aan zijn minderen overgelaten? Vondel zegt het
niet, doch deze tweevoudige houding komt in „Lucifer" en in
„Adam" gedurig bij den aartsengel weer voor.
Daar staat hij nu hoog op zijn wagers, dien de engelen trekken.
De rechte plaats is het om to doen, wat hij in 't schild voert.
De praalwagen draagt hem als een troop, zijn pronkgewaden glinsteren, zijn hoofdkroon fonkelt, zijn rijzige gestalte steekt hoog
boven de scharen der engelen uit als de ware morgenster, zoo
schoon dat men nog alleen aan God, de zon, boven hem denkt ;
„Wie of de Zon uitdagen dar,
Wie anders dan de Morgenster" („Jozef in Dothan".)

zoo overweldigend dat zijn vriend Rafael, wanneer hij op den
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boord van den afgrond zal staan, hem nog bij de schoonheid van
dit opdagen zal bezweren :
„Zy (de Godheid) had haer zegel en gelyckenis gedruckt
Op uw geheilight hooft, en voorhooft, overgoten
Met schoonheit, wysheit, gunst, en wat 'er komt gevloten,
En stroomen, zonder maet, uit aller schatten bron.
Ghy blonckt in 't paradys voor 't aenschyn van de zon..."

1471-1475

Een vorstelijke verschijning vol stralenglans en luister. Ook zijn
woord is er van doorflonkerd :
„Al hoogh genoegh in top Gods Morgenstar gedragen ;
Al hoogh genoegh gevoert : 't is tyt dat Lucifer
Nu duicke, voor de komst van deze dubble star...
349-351
Vergult zyn voorhooft niet met eenen dageraet
Van morgenstarre en strael, waer voor d'Aertsenglen nygen ; 355-356
't Is nacht met Engelen, en alle hemelzonnen..."
350

De morgenstar schiet hare stralen hier, haar woorden zijn als
uit goud en glans geweven, en 't spelen met licht, 't spreken van
licht lijkt haar aangeboren. Doch hier is het meer dan natuurlijkheid, men voelt opzettelijkheid — waar opzettelijkheid is, daar is
drift — en al die schitterende schoonheid is gelijk de gespannen
schoonheid des hemels in de blakend heete dagen, waarin het
onweer broeit.
Sombere wolken hangen in dit hevige licht : grenzenlooze bitterheid en nijdige droefheid gromt in zijn herhaald „Al hoogh
genoegh gevoert" en „'t is tyd dat Lucifer nu duicke..." Hij zal
zich onderwerpen, hij kondigt het aan, maar hij doet het als een
legitiem vorst die verzaken wil aan wat zijn natuurrecht is : zoo
majestatisch spreekt hij van zichzelf „Lucifer" „Gods Morgenstar";
hij gebruikt het koninklijk „ons"
„En schynt ons glansen doot."

358

Deze onderwerping is dus een troonafstand. Lucifer, de stadhouder Gods, moest zich openbaar onderwerpen, dat voegt zijn
waardigheid, doch 't is meer dan een openbaar onderwerpen, 't is
een troonafstand met al de praal en de plechtstatigheid er van.
Hij heeft zijn troon laten bijvoeren om er met een laatste praal46

vertoon, in een groot tooneel, of te treden ; dat zal zijn hoogmoed
tot troost verstrekken en zijn zware verplichting verlichten ; nu
hij, in 't bijzijn van heele scharen en onder haar zuchten, ja onder
haar morren, zijn kroon zal nederleggen, zal dit zuchten en morren hem voldoen.
Daar staat hij dus theatraal stil — hoogmoed zoekt immer vertoon en is van nature theatraal — en begins die troonafstandsrede,
waarin zijn machtige ziel zich spiegelt in 't spelen van licht en
donker. Gelijk de zon, bij haar afscheid omhuld met bloedrood en
purper, straalt hij uit zijn v erzen ons tegen, en Loch voelt men
onder al zijn pracht en praalvertoon onmiskenbaar drifthuiveringen van bitterheid en wrevelig rillen.
Een eerste maal na de bittere herhaling : „Al hoogh genoegh
gevoert..." vaart de breedgehouden melodie van somberheid los,
die zijn geheele ziel met &nen worp uitgiet. Wat vorstelijke ziel 1
Wat een koningsweedom 1 Hoe meet ze de afstanden, hoe omvademt ze de hemelen 1 Hoe weegt ze zichzelf tegen de gansche
wereldorde op 1 Haar eigen lot verbreedt ze tot een wereldomwenteling : sterren gaan op en neer, de aarde glanst den hemel
dof. Verschrikkelijk machtig de ziel, die zulk een gezicht zien,
zulk een woord spreken kan en haar eigen beteekenis slechts door
dergelijke beelden kan teekenen. Wij sidderen van bewondering
en van angst sevens : in deze verbitterde en stralende macht ligt
het naderende treurspel.
Een tweede maal vaart het somber klagen los ; alzoo herhaalt
Beethoven in vele sonaten zijn eerst daarheengeworpen melodie
en raapt, om zoo te zeggen, weder op wat hij, in een drang die
hem te machtig was, zichzelf ontrukt had. Nu echter is de aanklacht persoonlijk, het wee het zijne : zijne kronen en zijn gewaad
verdwijnen, zijne stralen op zijn voorhoofd gaan onder voor 't
zegepralend stralen van ander licht. „En schynt ons glansen door"
klinkt het keizerlijk van hemzelf, en van Adam majestatisch :
„gelijck de zon, by daeg,
De starren dooft, voor 't oogh der schepselen, om laegh."

358-359

De omwenteling der hemelen, die hij daareven zoo breed over
schouwde, rolt op hem terug en omvangt hem met haar machtig
donker.
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„'t Is nacht met Engelen en alle hemelzonnen 1”

360

klinkt het grootsch uit zijn mond, zijn ziel verschijnt ons als de
afgrond van middernacht in den hemel... Ach 1 't Is een strijd van
licht en donker, van Lucifer met den nacht in zijn eigen ziel. Een
schrikaanjagende en medelijdenwekkende strijd, die plots zijn
hoogtepunt bereikt heeft ; de schaduwen des doods omdonkeren
Lucifer. Een oogenblik verwijlt hij in de duisternis met doodsgedachten.
„De menschen hebben 't hart des Oppersten gewonnen,
In 't nieuwe Paradys : de mensch is 's hemels vrient :
Ons slaverny gaet in."

361-363

Doch uit den zwarten boezem der stormwolk, als ze haar middernacht-donkerheid heeft bereikt, schiet de bliksem, en uit den
tot afgrondsdiepte neergedaalden weedom rijst de drift weer zoo
hoog als zij laag daalde : de donkerte bliksemt, de wanhoop lacht.
„J'eus un moment si noir que je me mis a rire" (V. Hugo.)
heet het van Satan, in den nacht van zijn straf. Lucifer schaterlacht niet, daarvoor staat hij nog te edel-hoog, doch zijn drift
flakkert op en hoont en in zijn woord grijnslacht spotternij, al
lacht zijn mond niet. Bitter ironisch herhaalt hij Gabriel's eigen
woorden :
„Gaet hene, viert en dient
En eert dit nieuw geslacht, als onderdane knapen.
De menschen zyn om Godt, en wy om hen geschapen.
't Is tyt dat 's Engels neck hun voeten onderschraegh',
Dat ieder op hen passe, en op de handen draegh',
Of op de vleugels voere, op d'allerhooghste troonen:"

363-368

om dan maar voort zichzelf op te winden, zijn bitterheid tot
hoonende woede te verscherpen en, ten voile in opstand in de ziel,
met de tippen het woord der onderwerping uit te spreken.
Doch hij blijft staan op zijn wagentroon, zijn schepter legt hij
uit de hand niet : wie gedwongen wordt te scheiden van een voorwerp waaraan hij zich driftig vastklampt en die zich in de ziel niet
onderwerpt, blijft houden wat hij mint, nog eenige oogenblildcen...
dan nog eenige... er nog wat mede spelen, er nog eens naar kijken,
totdat het beminde weer geheel en al meester wordt. Lucifer
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zou van zijn Croon niet afkomen, al was hij ook alleen. Maar hij had
vertoon gezocht, gelijk de hoogmoed het immer doer, en wat hij
zocht, houdt hemzelf gevangen : die vele oogen, in wier blikken
hij een gloed van bewondering wilde ontsteken, krijgen macht
over hem , in zijn handelen vooral ondergaat hij den dwang Bier
oogen, vooral nu het woord die oogentaal scherper gaat bepalen.
Belzebub treedt op, heel anders dan Lucifer. Belzebub had
reeds Adam persoonlijk benijd en droeg de afgunst in zijn hart,
terwijl Lucifer niets anders gevoelde dan 't wee van zijn door
Gods hand geknakten hoogmoed — hoogmoed neergedrukt door
een hand, waaraan er niet valt Ce wederstaan, valt op zichzelf
terug om zich op Ce vreten in bitterheid, maar nijd heeft een
voorwerp buiten zichzelf, waarop hij losgaat als der hoogeren
hand hem slaat.
Zoo spiegelt zich een en dezelfde afkondiging (Gabriel's) in
verschillend-geaarde zielen verschillend af. Gods besluit om den
mensch tot de Godheid Ce verheffen, luidde voor Lucifer : „God
heeft u vernederd beneden den mensch", voor Belzebub : „De
mensch zal God worden". Zijn nijd vat onmiddellijk Adam aan.
Kleiner voorwerp, kleiner drift en kleiner taal 1 Doch het gelds
hier Lucifer tegen Adam los Ce krijgen en den morrenden reus in
een woedenden om Ce scheppen. Zijn mond moet het oproer uithuilen, dat binnen in 't hart reeds ontketend was.
Niecs is gemakkelijker : zijn aard en zijn taal bewerken het als
vanzelf. Met zijn koninklijken aard had Lucifer de groote vernedering in haar voile grootte gevat, hij had den hemel met zichzelf
verbonden en had den geheelen hemel naar beneden zien kantelen. Adam had hij nooit genoemd, de menschen wel ; alles kionk
even algemeen, grootsch, vorstelijk, ruim-gezien ; doch 'C ruimgeziene gezicht blijft altijd wat veraf, raakt niet zoo onmiddellijk ;
en Lucifer's woorden waren zoo schoon en zoo edel, dat ze den
smaad waarvan ze spreken Loch met luister omkleedden. — Belzebub treedt nader, hij heeft het gemakkelijk : grooten zijn groote
gevoeligen :
rth v yde jusy62cov Wvyth v leis 1)
abx liv ei,ucierots.
1) Mikt gij op groote zielen, ge zult ze niet missen. (Sophokles „Alas" 154-5.)
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die kwetst men zoo gemakkelijk en zoo diep. In hem is meer laagheid, hij laat gemeener taal hooren, die zwart noemt wat zwart is,
een onverbiddelijk scherpe taal:
„Wy hooren 't al te wel".
„De last van Gabriel leit klaer... "

377
379

en dan schildert hij Adam's verheffing met de vinnige kleuren van
den nijd, maar ]aat er, behendig, Lucifer's verlaging evenwijdig
mede voortloopen. Hij rukt van Lucifer's weeklacht al het verguldsel af, dat de hoogmoedsdrift er op gelegd had, en 't klinkt niet
meer :
„'t Is nacht met Engelen en alle hemelzonnen :
De menschen hebben 't hart des Oppersten gewonnen."

360-361

„De poort des hemels staet voor Adams afkomst open.
Een aerdtworm, uit een' klomp van aerde en klay gekropen,
Braveert uw mogentheit."

388-390

maar :

niet meer :
„ 't Is tyt dat Lucifer
Nu duicke, voor de komst van deze dubble star,
Die van beneden ryst, en zoeckt den wegh naer boven,
Om met een' aertschen glans den hemel te verdooven."

350-353

„Ghy zult het Menschdom zien
Zoo verre boven u, en vallende op uw knien,
Met nederslaghtigheit en neergeslagene oogen,
Aenbidden zyne maght, en hoogheit, en vermogen."

390-393

maar :

Over Adam grijnst Belzebub de verzen na, die in den lofzang
der engelen voor God werden gezongen :
„En heerschen. langer en noch wyder dan de ronden
Der entlooze eeuwigheit, aen tyt noch plaets gebonden ;
Om Godt, haer middelpunt, en omloop te gelijck,
Zich draeien, zonder rust."

396-399

en het:
„Borduurt geen kroonen meer in Lucifers gewaet."
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354

wordt :
„ ... legh voortaen den scepter uit der hant,
...legh of uw morgenstralen.
En hulsel voor dees zon, of pas haer in te halen
Met zangen, en triomf, en goddelijck cieraet."

402
404
406

en Belzebub zal wel eens Lucifer's mantel vastgegrepen hebben
om hem te laten gevoelen dat het geen droom zou blijven, maar
wezenlijkheid worden. Lucifer siddert ; opengereten wordt de
wonde in zijn gemoed en dat is onverdraaglijk : de vernedering
als toekomstig voorgespiegeld, in abstracto, en vooral wanneer het
met de gloedkleur der drift wordt gedaan, kan men verdragen,
maar de vemedering klein en practisch voorgesteld, dat niet. Hij
heeft gebromd, gehuild van pijn :
„Dat zal ick keeren, is het anders in myn maght."

410

Een dolle wensch, met een voorwaarde : „als ik kan". Doch Belzebub juicht den wensch toe als een vast besluit ; hij weer dat
iemand een misduiden van eigen woorden niet tegenspreekt, als het
vleiend is — en bezingt hem met de kleuren, de stralen, de beelden van 't licht, die de lichtengel zoo graag mag, daar hij er zijn
zielsnacht als met zoovele sterren nog mede doorzaaide. Dit is
echter een brallen met licht, een opzettelijk, bombastisch opeenstapelen van schitterwoorden om te bedwelmen, terwijl Lucifer
zoo natuurlijk-stralend was en oprecht :
„Daer hoor ick Lucifer, en zie hem, die den nacht
Van 's hemels aengezicht verdryven kan, en jagen."

411-412

En deze herstelling gaat als altijd gepaard met majestatischer
hoogheid, breeder gezag en schitterender luister en Adam's „spolia opima" worden hem als eereteekens omgehangen :
„De Godtheit wort in hem gedient, en aengebeden."

417

Wederom hersteld worden 1 Wederom hoop gevoelen, als de
wanhoop nabij was 1 Een vijand voor zijne oogen zien, tegen wien
het licht valt te strijden, de mogelijkheid van eigen verheffing als
de dageraad in den nacht zien opgloren, hoe bedwelmend is dat
alles voor Lucifer. Beurtelings tot afgrondsdiepte neergesmakt
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en tot hemelhoogte opgetild, omsmookt met een nacht van vernedering en met koningsluister omstraald, huiverend van vrees en
bitterheid, dan weer rillend van glorieweelde, zoo had Lucifer
dit tooneel doorleefd : die ver van elkaar gelegen zielstoestanden
had hij in een oogwenk doorvoeld ; zijn witgloeiende ziel was in
't ijsbad gedompeld en weer in den gloeioven gestoken : zoo
wordt ijzer staal, hard en broos, maar hoe harder, hoe gemakkelijker en hoe heviger het trilt. Staaltrillingen zijn het, waarin men
de kortheid van de vastheid voelt, die Lucifer nu in zijn woord
laat rhythmeeren ; kort, nog niet bitsig, maar krijgshaftig-kloek
klinkt zijn taal (Ruckert had hier wel het voorbeeld voor zijn taal
molten komen halen toen hij de „Geharnischte Sonette" schreef)
en ompantsert zijn besluit. Wie zoo spreekt, met de beslistheid,
maar zonder 't geweld van de drift, is een overtuigde van zijn
recht. Niets is gemakkelijker te verstaan : de drift, in haar eerste
opkomen, neemt de plaats in van alles bij den mensch, ook van
zijn verstand, en geeft vaste, alhoewel kortstondige overtuiging :
en Lucifer's drift had men waarlijk genoeg geprikkeld.
Nog toont Lucifer zijn echt-koninklijken aard in wat zijn ziel
heeft weggeworpen en wat zij heeft bijgehouden, van al de brandstof die men er heeft ingegooid. Adam, op wien Belzebub zoo
zeer den nadruk legde, is vergeten, maar Gods orde en waardigheid boeien hem voort. „De eerste orde zal blijven", deze uitspraak
wordt in een oogenblik opgebouwd en uitgebliksemd in dit alle
licht en waarheid bevattend beginsel :
„Want d'oppermaght is d'eerste aen hare wet verplicht ;
Verandren voeght haer minst."

430-431

Of het steek houdt, hoe zou hij er aan denken ? Zijn geest ijlt
vooruit naar iets dat hem veel dierbaarder is, naar 't eenige dat
hem sedert Gabriel's afkondiging bezighield : zijn schoonheid, zijn
pralende schoonheid, die hem tot vorst maakte en 't voort moet
blijven doen. „Ik blijf stralen, 'k behoud mijn croon". Maar nogmaals wordt die leuze verwoord in de vuurtaal der sterren :
„Ben ick een zoon van 't licht,
Een heerscher over 't licht, ick zal mijn Recht bewaren :"

431-432

't Hachelijke woord is er uit ; 't is te gevolgenzwanger dan dat
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Lucifer er niets van zou gevoelen, doch het is tevens de eerste
roes van 't krachtgevoel en van het krachtvertoon : daar vliegen,
als lichtsperen, zijn uitdagingen de toekomst, de straffen, de vloeken tegen. Wat ze zullen zijn, of ze van God of van elders zullen
komen, ziet hij niet klaar in : 6ene hoop alleen flonkert verblindend
voor zijn oog en troost hem over alles, over val en vemedering :
„Is 't noodlot dat ick vall', van eere en staet berooft :
Laet vallen, als ick vall' met deze kroone op 't hook
Dien scepter in de vuist... ;"

438-440

en het „aut Caesar, aut nihil" klinkt bij hem : Caesar altijd en om
het even waar, liever keizer op de aarde dan bier de tweede. 't Is
de eenige plaats waar Lucifer, in den breeden zwaai van zijn
hoogmoed, door hemelen en zegepralen heen, de aarde en Adam
bereikt, doch hij treft ze met het goud van zijn schepter.
Lucifer is los I Belzebub heeft zijn doel bereikt, en het treurspel,
reeds vroeger uit Lucifer's gloriedroomen ontsproten, begint maar
vooruit te stroomen door Belzebub's ophitsing. Lucifer is wel de
vader van de zonde, maar ook bij den vader wordt de eigenschap
der zonde bewaarheid, dat ze de vrijheid omstrikt van hem die
ze bedrijft , belemmerende strikken zijn als 't ware de wezens aan
welke de zonde kenbaar werd gemaakt.
Gabriel komt op en zoo weinig vreest Lucifer opheldering, zoo
driftig-vast staat hij, dat hij recht op hem afgaat met het woord
van driftoprechtheid :
„Het waer niet ongeraen hem nader t' ondervragen."

448

TWEEDE TOONEEL
Doch hij is onstuimig, en als Gabriel hem vraagt „waerhene
leit de reis 7" vliegt het uit zijn mond : „Naer u I" En hij denkt er
niet aan zijn voorhoofd te vernissen of zijn woorden te bewimpelen, maar begint onmiddellijk zijn aanval op Gabriel's overtuiging.
Wel komt hij om meer licht, doch dit licht zal hij trachten te
maken tot wat hij begeert : een logenstraffing van de eerste mededeeling, een wijziging er van, en zijn vraag om bescheid wordt
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een heftige en zegezekere aanval op het komende licht, een
instinctmatig versperren van alle mogelijke uitwegen, waarlangs
de waarheid, zooals hij die haat, hem zou kunnen bereiken. En 't
is een pracht van een onstuimigheid : hevige herhalingen met een
crescendo van afstekende kleuren en gloeiende beelden naar
omhoog en naar omlaag, bittere klachten, redeneeringen ex absurdo, die misprijzend tegen ongerijmdheid en onmogelijkheid opzwalpen, zegepralend herhaalde ondervragingen op den grondslag der
zege, dan weer verontwaardigde voorspiegelingen van den wanordelijken ommekeer der taken. Kortom, het lijkt een dooreenwemelende massa van met licht doorschoten wolken, die zoeken
den grooten hemel te betrekken om zijn glans niet meer te moeten
zien (446-481). Een stuk redeneering wordt door een passiekreet
onderbroken, daarna weer hervat, ontwikkeld zoover als het de
drift diende en dan als een afgestompt wapen weggeworpen ;
gevolgtrekkingen, die zich ook tegen hem keeren, worden alleen
tegen den mensch gebezigd (v. 472) ; wanredeneeringen voor 't
verstand, maar echte logica voor de drift, die er niet aan depict
jets te verzwijgen, maar bij welke het evenmin opkomt verder te
denken dan haar dienstig is, die, in stormpas vooruitijlend, nergens
tot het eindbesluit doorredeneert. Einde is voor de drift wat haar
vleit, dit is haar voorwerp, waarbij ze vanzelf, d. i. zonder opzettelijkheid (die valschheid ware) blijft staan, en alzoo kan men, uit
het wegblijven zelfs van voor de hand liggende gevolgtrekkingen,
niet besluiten tot moedwillig verdonkeremanen.
Doch tegenover deze verwarring in bewegingen, in begrippen,
tegenover dezen storm, komt de groote vrede der ootmoedige onderwerping te staan, die het tekort aan licht in 't mysterie aanvult
door haar nederige gezindheid, en geen ander antwoord aan de
driftigen geeft dan wat voor haarzelf voldoende is. Daar staat de
Lichtengel te schreeuwen om licht, 't volle, schoone ('t voor hem
schoone) licht, dat geen duisternis meer onbelicht laat... en daar
geeft hem Gabriel onrechtstreeksch licht, met een overweging
over de grondslagen van 't geloof : God heeft het licht, wacht L..
Dus het mysterie voorlief nemen en zich onderwerpen, dat is 't
besluit 1 Neen, een losgelaten drift is niet tegen te houden met
het schemerlicht van 't mysterie ; Pauluszielen werpt alleen een
bliksemstraal terneder in 't oogenblik dat ze drift ademen.
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Geen opheldering, alleen tegenkanting van zijn hoogmoed krijgt
hij, die de zegepraal zeker was.
Een nog heviger kreet van drift gaat op : niet een nieuwe gedachte werpt hij vooruit, doch hij werpt ze hooger op in een verschrikkelijke tegenstelling, die verre Belzebub's vinding van den
aardworm overtreft. Lucifer grijpt dien worm en stelt hem op
Gods croon. Wie macht van beelden verstaat, siddert voor deze
waarlijk gedrochtelijke koppeling :
„Zoo zal een vreemdeling, een worm, het hooghste woort
Hier boven voeren, en een ingeboren zwichten
Voor vreemde heerschappy, de mensch een' zetel stichten,
Zoo verre boven Godt ?"

499-502

In plaacs van verlichting krijgt hij bestraffing, ja bedreiging.
Gabriel, de stille vertegenwoordiger van den regel, kan niets
anders dan kalm voort to gaan tot het uiterste van zijn standpunc.
Zijn taal schijnt de ongenaakbare, stille hemel, waartegen driftmenschen zoo dikwijls hun woede opgeslingerd hebben, omdat hij
zoo gevoelloos stralend, zoo spottend kalm blijft, gelijk een spotten van de eeuwigheid met onze onrust, ons wee en onze stormen.
Lucifer wordt boos, hij gromt weer een vers, grootsch maar
bitter, gelijk de groote bittere wateren onder den hemelkoepel :
„Ik heb tot noch myn kroon voor Godt alleen gebogen."

508

waarin we voor de tweede maal zien hoe Lucifer nu vlak voor 't
mysterie staat van den mensch-God I Belzebub's nijd had hem to
vergeefs dit punt willen inscherpen, dan was hij in zijn grootsche
droomen den hemel aan 't beschouwen ; doch nu heeft hij het feit
hooren herhalen in koud-klare ambtelijke taal ; daarvoor moet men
't oog openers. Een wreed beeld doemt op voor zijn geest : de
mensch op Gods Croon 1 Eerst had hij hem zijn hoon toegeworpen
in : „Een worm zou een zetel stichten", doch dat brengt geen keer,
't zal toch werkelijk zoo zijn : de mensch zal God worden. De verzen sidderen van aandrift, hijgen naar den grootsten droom van
den hoogmoed ; 't is een dorsten, een haken naar God-worden dat
blaakt in ieder zin; elke ademtocht uit zijn borst werpt het woord
God uit, hij ademt Godheid en ziet in de keizerlijke aanbiddingsstaatsie zichzelven op den Croon.
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Te dikwijls begroet de hoogmoed zijn eigen droomen in de
gloed-voorstelling van een anders verheffing.
„Den mensch in 't heiligh licht der Godtheit te verheffen,
Den mensch, zoo hoogh met Godt vergodlijckt in zijn troon,
Te zien het wieroockvat toezwaeien, op den toon
Van duizentduizenden eenstemmige kooralen."

513-516

Op een raad tot onderwerping aan Gods schikking yak hij nu
dubbel en dwars tegen deze schikking uit ; zijne drift legs hij in de
bespreking, oordeelt God volgens zijn hoogmoed, en het wordt
een overheersching van hoogmoed, onvergelijkelijk machtig : hij
wordt het prisma, waardoor heel de goddelijke ordening van de
schepping in haar ganschen omvang wordt gezien, de maatstaf,
waarmede alles wordt gemeten, een storm, die met zijn geweld
het heelal het onderste boven keert.
„De majesteit van Godt en Godtheit wort verkleent"

522

begint het met een bevestiging zoo stout als drift alleen er kan
vinden, en eindigt met dat in chaotische stormschoonheid pralende beeld van de zon, die verdwaalt in een rook en een weinig
later in 't graf van een moeras :
„...Indien de zon verdwaelde
Uit hare streecke, en zich bekleede met een' smoock,
Om al den aerdkloot toe te lichten, uit een' roock,
En zwarten damp ; hoe zou de vreught der weerelt sterven I
Wat zou het aertsch geslacht al glans en leven derven I
De zon al majesteits ontbeeren in haer' loop ]
Ick zaegh den hemel blint, de starren overhoop,
Wanorden orden en geschicktheit overrompelen,"

529-535

Lucifer ziet dit voor zijn oog ; zijn verbeelding, door de bijtende spoorslagen van 't gevoel maar gedurig aangevuurd, borstelt
dit machtige fresco en schildert het met zijn hartebloed ; de siddering van 't Godworden ligt hierin met de reusachtigheid van zoo
een Broom ; Lucifer strijdt hier reeds tegen de orde van God,
opdat het toch niet gebeure dat de mensch God worde 1
„wy, Geesten, grenzen nader
aen Godt."
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245

Hij, hij moet God worden, dat zegt de driftstroom die hem meevoert, al zou hij het woord nog niet willen uitspreken, niet durven
misschien.
Hij rukt voort in eenen adem, totdat hij voelt zoover te zijn,
dat hij den afgrond ruikt. Daarvoor schrikt hij halfbewust terug,
maar zijn geweld valt niet, neen, zekerder dan ooit is hij van zijn
slag na deze duizelingwekkende vaart door 't heelal ; zijn driftige
wensch (zijn recht dus voor hem) blinkt hem schooner tegen, uit
de donkere grootheid der geschilderde hemelverwarring, en zelfopwinding wordt zelfbedrog :
„Wy yvren voor Godts eere ; om Godt zyn Recht te geven,
Verstout ick my, en dwael dus verre buiten 't spoor
Van myn gehoorzaemheit."

541-543

Op al dien luister van een heelen hemel vol zonnevuur en
zwarte wolken, machtiger voorwaar dan die uit Gezelle's Samson,
straalt wederom dezelfde onroerbaar klare hemelrust. „Wacht 1"
zegt de hemel met al zijn stilte en geeft met den vrede van zijn
beweging reeds het voorbeeld van 't wachten. Maar drift kan niet
wachten en de rust van 't wachten schijnt lafheid voor de drift.
Die hemelvrede is hatelijk en wekt breeder haat dan er ligt in
Othello's : „Now, by yond marble heaven", 1 ) meer weerzin en
afkeer, dan : „Abstinet se a viis nostris" verraadt. 2) Het begin
van den haat tegen den godsdienst : de gevoelde, doch niet bekende meerderheid van de rust en de nederigheid krijgt hier hare
uitdrukking in het bitsig afgebetene, als een hoon Gabriel achternagesnauwde :
„Men zal' er scherp opletten."

562

DERDE TOONEEL
Lucifer staat met den storm in zijn hart : hij is woedend van
teleurstelling omdat de anderen rustig blijven, omdat hij andersdenkenden, dus vijanden, naast zich ziet, om het afschampen
van zijn geweld tegen den diamanten hemel en het afketsen van
zijn geestes-schitter-bliksems alsof het strooien pijltjes waren ; van
1)Ja, bij dien marmeren hemel. (Othello III, 3.)
2) Hij schuwt onze wegen. (Sapientia II, 16.)
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woede bleven zijn lippen opeengeknepen, maar in zijn hart klotst
en brandt het.
Nu is 't het oogenblik om in 't vuur te rakelen. Boosaardig, giftig
dringt Belzebub's woord wederom in, als een slangebeet in den
hiel: want weerom als een beet in den hiel van dien groote, die
met zijn hoofd en droomen tot de sterren stijgt, is dat nog eens
opzettelijk gemeene gezegde :
„Men zal uw mogentheit aldus de vleugels fnuicken."

565

Gekortwiekt worden met een knipschaar, naast „uw mogentheit" 1
Daar rift de vuurberg van een onderaardsche nog ingehouden
siddering, doch 't dondert onder den grond en de uitbarsting is
nabij :
„Zoo licht niet : neen gewis, men kan er in voorzien."

566

Die woordenschokken zijn als dreigende, korte, nijdig herhaalde
voorteekenen. Nog een keer gerakeld ; 't grijpgebaar naar de kroon,
uit het eerste tooneel, herhaalt Belzebub :
„Hy dreight weerspannigheit haer hooft en kroon te pletten."

568

en de vulkaan barst los en Lucifer's ziel laait met hemelhooge
vlammen, rood en stralend, het heelal in, terwijl het krakend dondert onder zijn voet, en vemieling en vernietiging even hoog met
zijn luistervlam opvliegen. Een prachtig stormoogenblik ; maar alle
stormoogenblikken zijn tevens oogenblikken van opheldering : wat
er a! aan drabbe en slijk diep in den kolk neerlag, wordt opgewoeld en de oppervlakte krijgt er de kleur van. Geen vuilnis komt
hier naar boven, maar schitterschoone, reusachtige droomen van
vorstelijkheid, met de kleinheid er bij, ja, de dwergkleinheid, waarmee de wanordelijkheid van de zonde altijd het schijngroote
bezoedelt.
Reusachtig en minderachtig is hoogmoed altijd, was hij nergens
meer. Laten wij scherp toeluisteren om in deze machtige orchestratie het oude motief niet kwijt te raken. Laten wij scherp toezien
om, bizonder achter deze verblindende sprankeling van licht- en
vuur-beelden, toch het grondgevoel uit het oog niet te verliezen.
Nu immers komt Lucifer's hart heel bloot. Hij zal stijgen in Adam's
plaats 1 Hij zal God worden 1 Aan deze verzuchting van grenzenloozen hoogmoed biedt hij ook een veld zonder perk noch paal :
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de hemelen wijken er voor, de sterrenlegers flonkeren er om
heen... ; maar wat wil hij in al dit verbijsterend glanzen, en wat is
het God-worden voor hem ? Jets zoo oppervlakkigs, zoo hols, dat
men er over verbaasd staat : zijn troon hooger opvoeren, geheel
de schepping gebruiken om hem op te bouwen : de aarde zal voetschabel zijn, de regenboog een troon, de hemel met zijn sterren de
troonhemel. Wat zijn we ver of van de verheven diepzinnigheid
in „Wie is het die zoo hoogh gezeten ?" Doch Lucifer kon niet
anders : zonde verengt steeds den blik en stempelt het grootste
met haar grillig merk van kleinheid ; hij, die drie tooneelen lang
met niets anders dan met zijn praalgewaden bezig was geweest,
die dezen verschrikkelijken stormkreet met :
„Nu zweer ick by myn kroon..."

569

begonnen had, vermochc niets anders dan die kroon te zien en
niets verder dan die kroon. Omdat daareven ook Gabriel hem
verbitterd had, richt hij zijn dreigen ook tegen het zichtbare heelal en de zichtbare vijanden, die hij reeds voorzag : Gabriel, ja
Michael. Zijn geweld is titanisch, zijn verzen worden de eene op
de andere gestapeld als Pelion op Ossa, den hemel in, en, met
een gedaver van wereldrampen kraakt de geheele wereldbouw
onder dezen storm ; hij legs het aardrijk maar op de pijnbank om
het te ontwrichten, als ware het een gevangene, waarmede hij
naar willekeur speelt ; hij zweept het voor zich heen als de stormwind een pluimpje. 't Is wanordelijke drift, die in hare grootsch-

heid een beeld van de opperkracht voert, maar waarop sevens,
onuitwischbaar, een smet van kleinheid kleeft : wat God zou
aanranden, grijpt het onmiddellijk voor de hand liggende vast :
Michael, 't aardrijk, de hemelbogen, en dat is klein. En opnieuw
kon het niet anders : Lucifer had op zijn croon gepraald en was er
door de nieuwe wereldorde en door zijn medebroeder Gabriel
reeds op vernederd geworden ; hij moest dus zijn troonlied uitzingen met zijn hoogst mogelijken glans en zijn vijanden verstrooien
met een bedreiging, die ze als kaf deed verstuiven voor zijn
oogen.
Als dusdanig, t. t. z. als driftbelichaming, is er niets echters
noch grooters mogelijk, zoowel wat de pracht van de beelden
als den verbijsterenden glans der kleuren en den krachtklank van
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de tonen betreft, en vooral dien eenen zwaai dewelke, met eene
enkele beweging door het dynamische van die beweging in haar
voile oergeweld, werelden doorzweeft. De Borst die zoo kan
schreeuwen is een reuzenborst, evenals de oogen die zoo kunnen
schouwen, de ooren die lust scheppen in zoo eene catastrofen.muziek, het hart waaruit zoo een uitbarsting kan losbranden en dat
ze kan volhouden, al even reusachtig zijn. — „Prometheus, ween
van spijt en werp uw kroon naar Luciferl"
't Schoonste van al echter : die prachtverzen belichamen zoo
echt de holheid, die in alien hoogmoed schuilt ; een psychologische meestergreep, dien 't genie alleen kan vinden en waarvan 't
genie zelf zich wellicht onbewust blijft : 't genie dat, gelijk Gods
wijsheid, speelt als een kind, terwijl het werelden schept.
Hier bereikt het drama zijn tweede hoogtepunt : twee groote
stijgingen gaan uit de engelenzielen op naar het mysterie der
Godheid, door de beproeving 't mysterie der Menschwording
geworden. De stil-zachte weg der berusting was van Gabriel's
afkondiging uit, door voorbeeldige vernedering, de hoogten der
bespiegeling opgeklommen van den nog ongezienen maar door de
onderwerping Loch volkomen klaar erkenden God, en in deze
grootsche beschouwing stond de eene top van den berg des
engelendoms „in top voltogen" to blinken heiderschoon ; doch
hier praalt de andere top als van een : no2,v3Etecibos 0621'),turoto 1)
in gloeiende pracht met donderwolken en bliksemflitsen omgruweld : de tocht naar de aarde was zijn voet ; langs Lucifer's hoogmoedige bitterheid, aangehitst-worden en zelfopwinding steeg hij
omhoog ; zijn zegewaan en teleurstelling, toorn en zelfbedrog, en,
bij 't laatste kwetsen van de ziel, 't verlies van alle zelfbedwang,
scherpten de spits en deden haar tegenover Gods schikking van
de wereldorde zoo roekeloos-hoog oprijzen.
De twee stroomingen van licht en van gloed hadden elkaar
reeds tweemaal aangeraakt, Coen de engelen uit elkander gingen
bij 't „Wie is het"-zingen eerst, bij de ontmoeting van Gabriel's
stilschijnend, Lucifer's doorborend licht zooeven ; dit ontmoeten
had woede verwekt : die stilte words de vijand, waartegen er dient
gekampt.

1) Veeltoppigen Olumpos. -- Homeros „Ilias" I. 499.
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Wat hier geschiedt, is een soort van groot voorspel, dat het
stuk zal herhalen ; het tooneel tusschen Gabriel en Lucifer, met
Lucifer's stormkreet die er op volgt, wordt tusschen twee engelenlegers juist zoo afgespeeld in 't gansche derde bedrijf met zijn
breedvoerige ontwikkeling. 'k Vergeleek deze plaats bij een bergtop, en dat is zij ook hierom, dat wij hier vandaan een uitzicht
krijgen op gansch het treurspel.

VIERDE TOONEEL
Een bergtop is Lucifer, omdat hij zoo hoog en zoo prachtig met
zijn glanzenden hoogmoed den hemel in gaat tronen, maar hij is
nog niet versteend tot de stalen roerloosheid der logge steenen
bergruggen. In den gruwbaar-ruwen, woesten Matterhorn, als een
granieten stierhoorn tegen den hemel gericht, zien de Zwitsers
zijn beeld ; zoo is hij nog niet : hier begint een zakken van Lucifer's
trots, een bevend wankelen... doch met dit zakken daalt hij in
't ongeluk en dit brengt den wilden hemelbestormer toch nader
tot ons hart.
Met vulkanisch geweld had Lucifer in &nen adem zijn droomapotheose en zijn bedreigingen uitgebraakt, en onverwijld losgelaten 't bevel :
„Men dage Apollion l"

586

't Zou dus aanstonds beginnen.
Hier vangt Lucifer's tragedie aan : die machtige idealist moet
de uitvoering aanvatten 1 Uitvoering van idealen is steeds een
lijdensgeschiedenis. Zijn het edele, dan voert men ze uit, gelijk
Christus Zijn ideaal van wereldverlossing, langs den kruisweg en
Calvarie ; zijn het slechte, ook dan ontbreekt de kruisweg niet,
noch de berg der wanhoop vanwaar men naar beneden stort met
hachelijken val. Lucifer zal beginnen : goed I Daar rijst hij dan ook
in de verte op, vast op hem wachtend, de rotsige eindpaal van
zijn baan, de wanhoopsberg vanwaar de woorden kreunen :
„Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick ?"

1634

Apollion is daar. Het begint.
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Reeds voordat al het gewichtige, dat nu gebeurd is, voorviel,
had hij zijn vers gemord :
„Zoo Godt dit niet belet, hoe kunnen wy 't beletten?"

194

God was hem verder nog slechts de almacht, die kan straffen, en
in zooverre was hij reeds van God afgeweken, dat er niets dan
vrees voor God meer overbleef. Een ander rijk had hij immers
gezien en voor hem had heel zeker dit rijk God vervangen ; zijn
hartstochtelijke beschrijving van 't Paradijs laat dienaangaande
Been twijfel over. Adam benijdde hij niet zoozeer, maar hij had
geluk gezien buiten God en daaraan had hij genoeg ; eene zaak
ligt hem aan 't hart : zijn rijk en zijn macht blijven bewaren ; naar
verder zaligheid in God verlangde hij nooit. Daarom randde hij
nergens zoo persoonlijk den mensch aan als Belzebub, noch God.
in Zijne orde als Lucifer, maar beschouwde zelfzuchtig den geluksstaat zelf. — Uit echter stof kan de wellust-duivel in Noah niet
gemaakt worden. — Die onverschilligheid omtrent alles wat buiten
hem lag, maakt hem toch tot alles bereid : koel ziet hij het gevaar
der waarheid onder 't oog, omdat hij haar gevolgen zoozeer niet
ducht. Met dezelfde scherpzinnigheid, waarmede hij Adam's hof
verkend had, spreekt hij hier over Lucifer's plannen.
De stralende Lucifer zet zijn plan uiteen in dezelfde glanslijnen
zonder welke hij niet leven kan ; er blikkert goud op woorden
als :
„Hy voert met zynen arm zoo vele Orakels uit,
Als oit de Godtheit heeft met hare hant gedreven
In eeuwigh diamant..."

595-597

„Het lustme met gewelt dien zetel to bestormen,
En op to zetten by dat opzet, in een' slagh,
Al teffens wat myn staet, en star en kroon vermagh."

601-603

en :

doch waar zijn drift het practische moet aanraken, is reeds heel
wat matheid zijn glans aan 't verdooven „op een gewichtigh
stuck", wel wringt de drift er overheen met een „dat sal me niet
mislucken", doch wij hebben koper in 't goud gezien.
Maar Apollion's koud-hoogmoedige stem weerklinkt : „Een
loffelijck bestaen 1" Belzebub's lof was driftiger en meer aanjagend
voorwaar :
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„Daer boor ick Lucifer, en zie hem, die den nacht,
Van 's hemels aengezicht verdryven kan en jagen.”

411-412

en 't wordt al kouder en nuchterder :
„De wil is prysselyck, al wou het niet gedyen."

608

Heeft hij dan Lucifer's „dat sal me niet mislucken" niet gehoord ?
Of bekreunt hij zich nergens om ? Toch aarzelt hij niet : het is een
zaak naar zijn hart : „zulck een brave daet", en, omdat hij niet
weifelt, brengt hij maar dadelijk bedenkingen in 't midden : hier
gaat het „tegens 't punt van 't raetslot"; Lucifer stelt er trotsch
„onze eigen raetslot" tegen.
Maar zonder omwegen volgt de aanval tegen Lucifer's raadslot,
als sprak zijn eigen geweten in Apollion hem toe : tegen de
Almacht vermoogt gij niets. Lucifer huivert, want zijn hart zegt
het mee, en hij zwijgt. Belzebub brengt een ongerijmdheid in
't midden, want er moet toch geantwoord worden. Maar voor de
tweede maal wordt God voor Lucifer's oog gehouden. 't Is te
veel ; met een grammoedige beweging wendt de aartsengel zich
of van dit wreede licht.
„Men hou haer ongequetst."

619

Doch scherp klinkt het nog eens als antwoord op Lucifer's „Moedt
durft gevaren trotsen" :
„Geen Almaght, noch haer kroon : men koomze niet te na."
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Dit gaat te verre : driemaal reeds heeft de machtige een rang
van schrik voor de waarheid door de leden voelen loopen ; hij, die
schrik rondom zich heen verspreidde en ontzetting door het heelal
joeg, beveelt daarover te zwijgen met een kortheid die geen tegenspraak duldt en wijst zelf den weg aan waarlangs hij raad wil
ont vangen.
Apollion voldoet daaraan, doch Lucifer is blijkbaar inwendig
aan 't strijden met de opgerezen Godsgedachte ; hij luistert niet
noch denkt er aan te antwoorden. Belzebub tracht zijn somberheid
te verdrijven door 't bekende middel :
„Ick zie de morgenstar op onzen hoogen standert,"
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door glans moed verwekken. 't Gaat niet aan. Apollion gewaagt
met zijn onverbiddelijke zakelijkheid weer van 't echte punt.
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„De Veltheer Michael voert, ruim zoo trots en fier,
Godts wonderlycken Naem in 't velt van zyn banier,
De zon in top."

646-648

Gods naam 1 Alweer God 1 Dat moet gedaan zijn ; Lucifer zal
het op zich nemen het te doen eindigen ; hij bromt :
„Wat baet een naem met licht geschreven?"
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en, om niet verder meer dien geduchten God te ontmoeten breekt
hij de beraadslaging kort af. Men haat wat men vreest : het is nog
geen haat, maar moedwillig zich afkeeren en, door een haastig
doordrijven van de zaken, de daad tusschen zijne vrees en zichzelf leggen om zichzelf den terugtocht te versperren. Hier vergeet
hij al zijn vorstelijkheid, gebruikt gemeene middelen, en, na eerie
poging om weer zijn zonnenstralentaal te gebruiken :
„Wat baet een naem met licht geschreven ?"
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ook gemeene taal. Geen enkel flonkerbeeld meer :
„Geesten te rygen aen uw snoer,"
„Een maght alree geblintdoeckt en verdooft,"
„Zyn troni gladt vernist van veinzen en bedriegen."

653
658
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zoo klinkt het nu.
Ach, welk een akelig gezicht 1
„Een andre klaerheit imam in 't licht der Godtheit stygen,
En scheen ons glansen doot."

357-358

Het licht der Godheid zeif is het met haar almachtige, dreigende
majesteit. Hoe klein is Lucifer voor dit licht I Hoe krimpt hij hier
ineen, de titan ! Er zijn geen kronen meer in zijn gewaad, zijn
voorhoofd staat niet meer „verguldt met eenen dageraet." Zoo
legt de hoogmoed zelf de sieraden af, die hij wilde houden en, in
plaats van vernedering wordt verlaging zijn aandeel.
Een vreeselijk tooneel : de hemel-en-licht-trotseerder, die voor
hemel en licht wegkruipt, Cain aan 't vluchten voor 't oog van God.
Dit is het wegkijken van hem, die gevoelt dat hij gedoemd is en
moedwillig de duisternis inschouwt ; de Saul van Jozef Israels, die
zich naar den donkeren hoek van zijn tent toekeert en zijn gekroond hoofd de kussens van zijn veldbed en de lieve duisternis
van het tentdoek induwt, is hij reeds ; nog niet de uit het duistere,
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waarin hij woont, dood en verderf dreigende Saul van Rembrandt ;
dat words Lucifer in „Adam in Ballingschap".
VIJFDE TOONEEL
Lucifer is heengevlucht voor zichzelf. Zijn groote drift stuwt
het drama niet meer voort, maar behendigheid, list, kleine
middeltjes ; het zal dus trager gaan, en de groote slagen, de
tragische schoonheid zal uitblijven, al zal er evenveel waarheid
liggen in 't schilderen van de mindere personen als in dat van de
meerdere, in 't wriemelen der kleinen als in 't hollen der grooten.
Het kon „piquant" schijnen, twee engelen een tack op zich te
zien nemen, waarvoor Lucifer met zijn macht terugdeinsde ; doch
hunne minderheid zelf maakt het mogelijk dat ze zulks aandurven,
samen met hunne boosheid. Alle de Luciferisten, behalve Lucifer
zelf, weten van geen wankelen het heele stuk door ; wat ze in
't eerste bedrijf waren, blijven ze tot in 't laatste tooneel toe.
Apollion ziet overal de waarheid vlak in 't gezicht zonder ze te
bewimpelen ; 't Paradijs en 's menschen koningschap zag hij klaar
in, ook de natuur van Lucifer's strijd met de Almacht zoowel als
het gevaar van den strijd (v. 673), doch nooit vermag zijn klaar
inzicht hem te schokken ; wat hij voor heeft vervolgt hij toch, trots
alles. — Belial is de geboren valschspeler en makelaar in slechte
taken. Zijn eerste woord :
„Godts Stedehouder dient zich van ons beide om hoogh."
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drukt reeds zijn tevredenheid uit, omdat hij zijn behendigheid te
werk zal mogen stellen. Hij is er mede gevleid en, als men 't gevaar aanvoert, is zijn pasklaar antwoord : „Laet kraken", want 't zou
jammer zijn niet te mogen werken, als men 't zoo wel kan. Hij heeft
reeds een heel plan in 't hoofd, waarin het „ietwat glimpelyx", de
looze valschheid, dat spreekt, het hoofdpunt is.
Zoo zijn zij te midden der stof geraakt en hebben God met
belachelijke lichtzinnigheid buiten spel gehouden : Apollion zal
toch eer en macht onder de engelen hebben — dat beoogde hij,
zooals hij in 't vorige tooneel liet blijken — en Belial zal toch eens
mogen mommespel spelen. 't Is lichtzinnig, doch lichtzinnigheid
schakelt veel gemakkelijker God en zijn grootheid uit dan mach65

tige drift, gereedelijker vooral dan hoogmoed. Machtige drift immers
gaat steeds recht op 't doel af en ziet het voor zich, en wie den
luister doorpeilt, words er door verbijsterd ; slechts wie er nevens,
b. v. op zichzelf schouwt, blijft zichzelf meester : 't licht echter
doorpeilen moeten de adelaars immer, doen de uilen nooit.
Alle twee hebben blijkbaar pret in 't samenzweren : 't gaat niet
als in het tooneel tusschen Asmode en Belial („Adam in Ballingschap"), waar Asmode ijverzuchtig is op Belial en alleszins zijn
meerderheid, ook in behendigheid, wil laten gevoelen, al lukt dit
dan ook niet. Hier zijn beiden 't eens : zij loven elkander, vooral
doet het Apollion voor Belial, en daarop gaat het hem langsom
beter ; en den reusachtigsten aanslag op den hemel zien wij in halfluimige, korte zetten, met het flikkervlugge van de toekomstige
paradijsslang, voor ons, om zoo te zeggen, heenwippen ; zoo'n
luchthartig spel vervult ons met verstomming. Lucifer huiverde,
de reus keerde zich af van het beeld des oproers, zij achten het
de moeite niet met de ware beteekenis bezig te zijn, ze zijn reeds
heelemaal in de uitvoering gevallen. Doch intusschen geraakt die
hachelijke handeling in vollen gang, die Lucifer zal omsingelen en
waaruit de reusachtige stormer zich niet meer zal kunnen terugtrekken. Zij kennen hem goed, zij hebben zijne zwakheid daareven
wel doorzien en weten dat zij hem kunnen gebruiken als een
speler, die goedschiks meespeelt in hun spel, dat hij niet zal
weigeren ; (dat hij zal te veinzen hebben vinden zij uit, niet hijzelf,
v. 721.) Belial oppert de bedenking : Lucifer in elk geval moet
meewillen, doch Apollion weet het best :
„Wat ree gewonnen is, behoeft men niet te winnen."
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Zoo : met Lucifer's stormen en vluchten en het in zijn plaats
treden van de lichtzinnigste boosheid vangt dit machtig treurspel
aan. 't Was de eenige natuurlijke gang, doch de tragiek der hoogmoed-zonde ligt er reeds in : zich opwinden, zich God wanen en
tot alles bekwaam, dat kan de hoogmoed een oogenblik ; dan stoot
hij woorden uit, pralend als gouden kronen, die hij, heeft hij ze
eenmaal uitgesproken, voor niets meer zal terugnemen ; de waarheid mag zonneklaar den hoogmoedsroes tegenlichten en dien
ontnuchteren, die woorden zullen blijven. Slechts in de uiterste
benauwdheid kan men het ware uitzicht van zoo een praler zien in
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de naakte verschijning ; 't zal komen, doch nu kan men slechts
enkele veelbeteekenende halfheden aan de uitwendige verschijning waarnemen: tanen van kleur, verschieten van gloed. Anderen
zullen nu mogen werken, de hoogmoed zal wegvluchten voor zijn
eigen vrees en voor de kleinheid der practische uitvoering, die hij
zoo grootsch droomde en afschilderde. „Op een karos van wolken" wil hij, doch niet „door geesten in to luien, to rijgen aan een
snoer", op zijn doel af. Zoo laat hij handelen door hen, die niet
als hij met vrees bezwaard zijn en maar vlug en recht op 't doel
zullen aansturen, totdat hij in een veel beslissender oogenblik, met
veel sterker gewassen vrees en verhevenheidszucht tegelijk, gedwongen zal worden de handeling zelf to leiden. — Ik noemde
dit de hoogmoedstragiek. Is het er in werkelijkheid geene, indien
men ze zoo kan omschrijven : de hoogmoedige wil pralen, doch
dit pralen, waarmede hij de anderen wilde overheerschen, maakt
hem tot een slaaf ; en : hij die den bijval zocht van de groote
scharen, zal die groote scharen nooit meer kwijt geraken ; de eenzaamheid met God, waarin hij in heilige vrijheid en met gemak
tot God zou kunnen terugkeeren, zal hem niet meer gegund
worden ; wat hij zocht, laat hem niet meer los en met dezen ijzeren
bal aan den voet zal hij zich pijnlijk voortsleepen. De kroon, door
den hoogmoed to groot geworden voor 't hoofd, valt neder op de
schouders en words een hals-karkant.
Wij behoeven op dezen vreeselijken keer der tragedie niet to
wachten : hier in dit tooneel zijn Apollion en Belial reeds bedenkelijk vrij met Lucifer omgegaan, zoodat zij zijn rol eigenmachtig
regelden : kameraadschap van 't kwaad 1 Het „hij is gelijk wij", dat
de zonde steeds zegt of gevoelt ten minste 1 Die twee zijn reeds
aan Lucifer vastgeklist.
Bewondering hebben ze wel voor Lucifer, doch geen eerbied ;
in de bentjes, waar er een boven de anderen staat, ziet men steeds
de vergoding van de eene gave die men bewondert. Hier voelt
men 't ook in Belial's woord, hoe groot de plaats is die Lucifer bij
hen bekleedt ; en het schuilen achter Lucifer's machtigen rug, dat
ligt in de laatste verzen :
„Zoo laet ons al 't gevaer eerst wegen, niets bestaen,
Of al de Hofraet steeck' hier zelf zyn zegel aen."

730-731

67

werpt plotseling een licht op de mogelijkheid van zooveel lichtzinnigheid in 't beramen van hun plannen. „Lucifer is boven 1"
ja, zij voelen zich gedekt door Lucifer. Dit verklaart gansch het
voorafgaande, verstommende tooneel met een gelijksoortig licht,
als het korte „Portia is dead" uit Brutus' mond op 't einde van
de onopgehelderde en anders onverstaanbare twistscene met
Cassius plotseling zulke klaarte geeft, dat wij alles verstaan met
Cassius' :
„ How scap'd I killing when I crossed you so ?" 1)
Een gelijksoortig licht ? De uitleg ligt hier dieper : in de macht
der lichtzinnigheid, die de zonde teweegbrengt zelfs tegen God
en die ik hooger wel eenigszins verklaard heb, doch die niet heel
verklaard kan worden.
Wii, katholieken, zien in die macht der oppervlakkigheid tegen
de diepte van God, Christus' geheimzinnig woord werken : „ut
videntes non videant". De schildering echter van deze onverschillig- of koud-boozen, en van hun tegen God machtige oppervlakkigheid, nevens Lucifer's geweld, behoorde ook tot de
volledige waarheid van dezen engelenstrijd.
ZESDE TOONEEL
De reizang vult de tusschenpoos aan. Als onderdeel van 't drama
heeft hij als rol den eersten reizang volkomen toe te lichten en tot
een snort van expositio te dienen voor het volgende bedrijf, waar
de scharen op elkander botsen. Het angstige, het gejaagde ligt wel
in de rhythmen, de kleuren maken eene dreigende harmonie van
rood-zwart-grijs uit, de verzen zijn zoo beeldrijk als vast, enz. ;
doch een drama is een drama en louter lyrisme, dat los boven
't drama opwiekt, is uit den booze. 2)

I) Hoe kondet gij laten mij te moorden als ik u zoo tergde ?
2) De inlichtingen die hier, zeldzaam genoeg, in een lyrischen zang gegeven
worden, konden we wel anders krijgen en hadden we, strikt genomen, niet
noodig, daar de gang van 't drama met zich medebracht wat hier in de tweede
strophe geschilderd staat.
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DERDE BEDRIJF

De stroom verbreedt : met Lucifer's stormkreten en geweldige
zielegolving was hij, als een schuimende en schitterende waterval,
van het stille hoogland neergestort, nu rolt hij breed en krachcig
doch gelijkmatig voort ; 't is zoo schitterend niet meer, vooral niet
meer zoo dramatisch als het worstelen van water met steep ; 'c kan
zelfs eentonig worden, indien het beschouwen vrij lang duurt,
eer er nog eens een stroomversnelling komt, die vooruitgang en
einde laat voorgevoelen.
Heele scharen staan tegenover elkaar met verschillende overtuiging, en er grijpt tusschen die scharen een gedachtenwrijving
en gedachtenbotsing plaats, tot ze, van elkaar vervreemd, malkander vijandig geworden, uit elkaar gaan na voltrokken scheuring der
zielen onderling. Dergelijke wisselwerking van collectieve meeningen en gevoelens wekt zeker niet het persoonlijk belang, dat
enkelingen ons altijd inboezemen ; het zweemt meer naar het
afgetrokkene`; het gemeenschappelijke slorpt den persoon op, in
wien toch het leven het volledigst en het duidelijkst belichaamd
words, het leven dat toch per slot van rekening een persoonlijke
zaak is, en de gemeenschappelijke bewegingen geschieden niet
zonder eenige verdoezeling van de omtrekken en zonder een afstompen van de gevoelsfijnheden : de verstandsscherpte van vele
enkelingen en hun gevoelsmacht vervlotten in den algemeenen
stroom en komen niet tot hun recht. „A chaque fois que les
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hommes s'assemblent, l'esprit baisse", zei Napoleon, 1 ) die de
menigte kon kennen. Om gemeenschappelijke bewegingen to
schilderen heeft men dus genoeg aan de wijsgeerige afgetrokken
denkbeelden, die, omdat ze overal toepasselijk, ook oppervlakkig
zijn, to oppervlakkig voor het ingewikkelde leven, doch de menigte is een oppervlakkig lets. — De theorie van Aristoteles over de
driften in dezen langen redetwist to zoeken zou dus volstaan om
dit bedrijf to verklaren.
Zeker hebben de dramaturgen, die een volksmenigte uit evenveel
karakters hebben kunnen doen bestaan als er menschen aanwezig
waren, eene op zichzelf veel hooger staande schepping volbracht :
---Schiller vooral is daarin een eerste meester met zijn ongedvenaard spel van menigten, waarin de enkelingen blijven leven, in het
Rtitli-tooneel, in 't feestmaal van Wallenstein's officieren, in den
Rijksdag to Krakau ; ook Otto Ludwig heeft er prachtige in de
verbrijzeling van 't standbeeld door Judah en in Lea voor de
volksmenigte, in zijne „Makkabder" — doch zelfs dezen hebben de
enkelingen somtijds toch in gezamenlijke, en dan ook meer louter
wijsgeerige, bewegingen laten opgaan of in den wil van 66n.
Zulke scheppingen zijn zekerlijk het hoogste : een schoonheidswet
is 't immers dat de schoonheid onder meer ontstaat als er „eenheid
in de menigvuldigheid to vinden is", zoo zeide 't Thomas, en de
nu op het gebied der ./Esthetiek toonaangevende G. Th. Fechner
zegt het niet anders : „Einheitliche Verknupfung des Mannigfaltigen" (Vorschule der iEsthetik, I), en Vondel zelf zingt het
prachtig schoon, waar hij aan 't slot van zijn hemelschildering
met de aan elkaar ondergeschikte sferen en sterren uitroept :
„In d' ongelyckheit is Godts heerlyckheit gelegen."
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Is dit heele, breedopgezette bedrijf dus minder dan die groote
tooneelen bij Schiller 7 Maar neen, harmonie — 't kan nooit
genoeg herhaald — is de eenige maatstaf voor de schoonheidswaarde. Hoe zouden engelen zonder dagelijksche bezigheden,
1) Gronski in Sienkiewicz' „Lebenswirbel" zegt het nog veel scherper : „Nimm
zehntausend Doktoren der Philosophie and es entsteht daraus eine Menge, die
mit dem Strom laaft."
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zonder historie tot nog toe, zonder noodzakelijke banden met
anderen, veel verschillende karakterkoppen kunnen zijn ? Aileen
naar hun rang in de hierarchie en naar de houding, die ze
aangenomen hebben tegenover God of zichzelven, kunnen ze
verschillen : Lucifer, Belzebub, Apollion, Belial, Michael, Gabriel,
wat zijn ze anders dan de belichaming van dusdanige verhouding 7
Maar de historie, de zonde vooral, zal verder verschil en andere
verhoudingen doen ontstaan. Daardoor zal Rafael als Rafael
geboren worden ; hier echter zou karakteriseering in den schoot
der massa's nog onwaarheid geweest zijn, 1 ) en waren de bewegingen der menigte te zeer gemeenschappelijk dan dat ze iets anders
dan groote verstands- en gevoelsstroomingen konden teweegbrengen. Die voorstelling staat den dichters toch vrij. Gaat
Shakespeare over 't algemeen wel anders te werk, waar hij een
menigte ten tooneele voert ?
Een Riltli-tooneel is het niet, 't is minder en 't is meer : machtiger
gedachtenbotsing op een eenig punt, met zoo een onuitputtelijke
verscheidenheid van uitdrukking, met zoo een onstelpbaren vloed
van immer nieuwe beelden, hoog of laag gekozen of gegrepen
volgens de op- of neergolving van de drift, met zoo een zielsverandering en inwerking in hen, die ze gebruiken en naar gelang zij ze
gebruiken, zoo waar van geleidelijkheid en van volledigheid, ken ik
niet. Geen trap wordt overgesprongen, Been toestand ingedrongen,
maar de eene ontwikkelt zich streng oorzakelijk uit den anderen ;
daarbij heeft dit gemeenschappelijke eene, zoo niet persoonlijke,
dan toch bijzondere kleur, — niet alle massa's werken gelijk, maar
de bestanddeelen waaruit ze samengegroeid zijn werken afgestompt in haar, en ze werken verschillend naar gelang van het
1) Hieruit kan men opmaken wat ik wilde zeggen, toen ik in mijn studie over
Rodenbach schreef, dat „Lucifer" slechts bij Coeval een echt drama was ; karakters moeten de drijvende kracht van 't drama naar zijn beslissing zijn ; —, 't drama
is levensbeslissing van den mensch door den mensch zelf. Karakters zijn er dus
noodig, en men mag ze, als drijfkracht, maar vervangen daar waar er nog Been
karakters mogelijk zijn, bij het aanvangen van het drama zelf. Lucifer kan niet
vallen zonder zijn engelen, hij, de vader van de tragedie ; die engelen moesten
dus op hunnen weg naar den val geschilderd worden. Of deze stof mocht gekozen
worden ? Zie 't antwoord op 't einde van de studie over „Adam in Ballingschap".
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voorwerp dat ze heeft samengetrokken, van het vaandel, waaronder ze geschaard staan. Hier is Vondel niet vergeten dat de
menigte er eene van verlichte engelen was en dat het geschilpunt
van godsdienstigen en zelfs van godgeleerden aard was : een
geopenbaard mysterie. Daarom staan de verschillende partijen ten
scherpste tegen elkaar gekant, want nergens over is de redetwist
vinniger, meer een zaak van 't geheele hart — de godsdienstige
overtuiging omvat immers heel het leven, — nergens zijn de harten
zoo licht geraakt en worden er woriden toegebracht, die zoo brandend schrijnen. Het „odium theologicum" is het, dat Vondel goed
moest kennen en met zijn „Lucifer" zelf zou ondervinden. Prachtig
waar staat het hier voor ons, misschien te waar, want zijn breedsprakigheid en zijn honderden woordvariaties op eenzelfde
gedachten-thema geeft Vondel ook. ')
Nog eens, of Vondel deze psychologie van de menigten als
psycholoog in zijn stuk gelegd heeft, daar weer ik niets van, maar
zij ligt er in ; Vondel heeft het er in zijn scheppingskracht ingelegd.
Een scheppend dramaturg, als hij waarlijk scheppend genie is, is
daardoor eminenter — in den scholastieken zin van 't woord —
psycholoog.
EERSTE TOONEEL
De reizang beschreef ons den eersten toestand der engelen,
die Luciferisten zullen worden na Gabriel's gebod : versufte en
stomme verslagenheid. Dit is echter reeds een tijd geleden ;
instinctmatig hebben de engelen met gerimpeld voorhoofd en
gebogen hoofd malkander aan die teekens herkend en elkander
opgezocht. Hier zitten ze te zamen in lange rijen, terwijl de
gehoorzame engelen voorbijtrekken. Onmiddellijk, evenals Lucifer
tot Gabriel, gaan de Luciferisten tot bij den rei, ze hebben niets
1) Degenen, die in Vondel niets dan rhythmen en beeldrijkheid en onmiddel
lijkheid zien, maar dit dan ook hevig bewonderen, kunnen in deze meesterlijke
voorstelling van 't „odium theologicum" nog andere en betere stof tot bewondering vinden. In hun tijdschriften beweren ze dat Vondel geen zielkunde, en
dat is leven, in karakters en toestanden legt. Hier echter kunnen ze de levensechtheid van deze abstracte vechterijen aan de waarheid, ja aan de werkelijkheid,
toetsen. Zoo onverkwikkelijk lang en dor en vervelend is het „odium theologi72

to verbergen ; alleen tot treuren noodigen ze hem uit, niet tot
ongehoorzaamheid of tot opstand.
„Te klagen : niemant kan ten minste ons dit verbien."
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Daartoe denken al degenen, die belast of gestraft zijn, recht to
hebben : zij bekommeren er zich in 't begin om dat de uitdrukking van die treumis niets anders dan treurig zij, en begoochelen
hunne drift met dezen waan van recht. In treumis om een
ordeschikking van hoogerhand ligt er noodzakelijk een objectieve beschuldiging. Zij echter treuren, niets meer ; de droefheid
beweegt in een langzaam-kalme maat om haar voorwerp, de
staatsverwisseling ; zij schreeuwt niet, doch laat als 't gemurmel
van een traagzaam-vlietend water toch enkele driftflitsjes op.
778-791), en zet zich voor hare-fonkel(bija vrs
terughouding betaald, als 't alleen geldt over droefheid to spreken.
„Die Trauer wird durch Trauern immer herber,
Durch Trauern wird die Trauer zum Genusz,"

zegt Gcethe, maar de H. Schrift : „Van treuren komt de dood".
't Kan gebeuren dat de rei eerst hier opkomt ; dan verschilt de
opvatting van de laatste verzen eenigszins. 'k Denk het zelfs zoo ;
hoe zouden ze anders naar de redenen van de treumis — in 770-971,
toch klaar uitgedrukt — vragen ?
Dan golven de verzen hooger op en rollen onbedwongen en
driftig-gezwollen voort, onuitputtelijk voort... voort 1 Waarheen 7
0, alle beminde droefheid is een laffe toestand, waarin men zich,
zonder wilskracht to gebruiken, laat voortvlotten, en 't vlotten,
ook het langzaamste en meest onopgemerkte, drijft naar
beneden 1 — Reeds kan men ietwat ongeduld gewaarworden in de
laatste verzen, omdat de goede rei niet spoedig genoeg meetreurt.
cum" toch steeds in de twisten die het verwekt. Het derde bedrijf van den
„Lucifer" heeft zijn duizend tegenhangers in de geschiedenis. Byzantium is de
naam, die voor dit geeuwerig, maar echt leven typisch is geworden. Doch 't
leven van het „odium wstheticum" in de twisten, die 't ook verwekt, zal een
nader en persoonlijker middel tot toetsen van die eerste vechterijen verstrekken.
Die twee odia gelijken op elkaar als tweelingen ; even zeurend, zanikend, slaapwekkend en ook even vinnig en fel. In „Trissotin en Vadius" teekende Moliere
hun spotomtrek, doch de omtrek blijft echt en juist ; zoo leeft het „odium
xstheticum" ook bij hen, de scheldvirtuosen, nu nog.
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De kalm-vaste reien der goede engelen treden op, in voile staatsie
en in den eersten tooi, bij de ontkroonde, ontsierde, uiteenverstrooide reien der Luciferisten. Een schoon gezicht I Wie ze
zijn in hunne ziel, weten wij. Hoe vol van de majesteit des Heeren,
tot Wien ze hun aanbiddend hooglied „Wie is het...?" hadden
gezongen ; hoe onwrikbaar en vastberaden gehecht aan de orde,
die ze met hun driemaal herhaald :
„Heiligh, heiligh, nog eens heiligh,"
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als met Gods eigen drievoudigen stempel bezegeld hadden, en
met hun :
„Zyn geheimenis zy bondigh.
Men aenbidde zyn bevel."

342,-343

onvoorwaardelijk hadden aangenomen. 't Gevoel ging voor, de
geest besliste ; nu hebben zij vrede en alle gevoel van benauwdheid is hun vreemd.
Zulk een rei, zoo gestaald in orde, zoo vast in den vrede, zoo
verlicht door de machtigste God-gedachte, kon niet anders
handelen dan hij hier zal handelen — te meer daar een rei aan
't woord is en het geen gesprek van persoon tot persoon
geldt —. Over droefheid en onrust staat hun vrede verbaasd, over
het Laken van Gods schikkingen is hun geest verontwaardigd ; en,
omdat ze diepovertuigden zijn en menigte, gebruiken ze geen
langen omweg noch een troostrede, maar drukken hunne verbazing
uit door rechtstreeks te vragen :
„Wie geeft u stof aldus te jammeren, te treuren ?"

826

door de les te lezen over de blijheid, die inwoners des hemels
past..., door vlakweg of te keuren : „Dit schijnt een razemij " ; met een
woord, door te doen wat menigten altijd doen : het radicaalste
middel gebruiken en onverdraagzaam zijn, want ze komen te
oprecht en te hard-overtuigd uit voor en met hun gevoel...
Geen slechter bejegening kon er geschieden. Stond de rei voor
kalme, niet vooringenomene of heel volmaakte wezens, dan kon hij
slagen, maar hij staat voor hard-overtuigden, voor driftigen, voor
scharen... Gewis heeft hij recht tot verwondering en gebruik van
het rechtstreeksche middel :
„0 zonen van het licht, hoe dus bedroeft te moe?"
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„Hoe zijt gij droevig” en
„dit voeght geen burgeryen
Van Englestadt..."

835-839

Dus : „weest niet droevig" ; doch 't recht is de galg en 't rechtstreeksche middel is het geweldigste foltertuig ; tegenover
driftigen zal 't klaarste recht het meest kwetsen en het meest
rechtstreeksche middel het zekerst Palen. Daarbij moeten ze
elkander misverstaan en van valschheid verdenken : alle twee zijn
diep overtuigd en beiden schijnt de eigen overtuiging zoo klaar
toe, dat men maar niet begrijpt hoe ze niet even klaar is voor de
anderen. Is ze het echter niet, dan moet er boos opzet in 't spel
zijn. Wrevel volgt daaruit onmiddellijk.
Zoo stelt Vondel de handeling voor en teekent scherp of wat
zoo waar is : dat er geen slechter bemiddelaars zijn om een zaak te
slechten dan twee overtuigden en, a fortiori, dan twee overtuigde
scharen. Zoo vraagt de rei naar de oorzaak van dit treuren. Een
hoonende vraag voor iemand, die denkt dat niets beter bekend is
dan die oorzaak. De Luciferisten morren alleen dezelfde klacht tot
eenig antwoord en wanneer het vragen daarom niet ophoudt,
antwoorden ze eindelijk reeds zeer geprikkeld :
„Och broeders, vraeghtghe noch met errenst wat ons let?
Ghy hoort, zoo wel als wy, wat Gabriel trompet :"

MO

en vangen een tweede bespreking van den grond hunner treurnis
aan, scherper van kleuren, hitsiger van toon, met een schril dooreenloopen van gemeenheid en pracht I
Nu, sprekende over Adam, van wien ze, toen ze nog alleen
waren, slechts zeiden :
„Den mensch, in top van Staet en maght, zoo trots verheven,"
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luidt het reeds :
„Dat Godt een waterbel, vol wint en lucht geblazen...
Een basterdy verheft, gevormt uit klay, en stof?"

846
848

en toch een weinig verder :
„De zon der Geesten is te plotseling gedaelt."

857

Maar daarop krijgen ze de rechtstreeksche en verontwaardigde
afstraffing, waarin het onder meer klinkt :
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„Weest zoo trots en hoogh niet in uw wapen,”

870

en daarna vangt de schermutseling aan, in korte, nijdige zinnen,
slag op slag de eene op de andere, waarin er weinig nieuws gezegd
wordt — menigten en driftig-redetwistenden herhalen altijd
hetzelfde — maar waarin men duidelijk een hitsig stijgen ziet,
totdat de goede engelen Gods wil en macht in 't midden brengen
(877-881-889) , daarvoor wijken de Luciferisten vooralsnog achteruit,
met tegenzin, men hoort het wel, dock ze worden al driester en
driester, persoonlijker ook, want er ligt misprijzend medelijden in
den wensch :
„Och Engelsdom, wou Godt zich paren met uw wezen 1"

894

bitter schertsend tot den rei gericht — zijn andersdenkenden niet
steeds onnoozelen in het oog der menigte ?
Telkens nijdiger wordt, na de laatste verzen waarin een
verdediging vervat is van de goddelijke beschikking, het antwoord
van de Luciferisten : een antwoord is immers geen antwoord voor
de drift, als 't zich bloot bij het klare en noodzakelijke beperkt ;
dat is voldoende voor de rede, maar een antwoord voor de drift
is er slechts een, wanneer het sterker klinkt en overtroeft : drift wil
immers verpletteren, niet verlichten.
Langs dien weg zijn de scharen tot vijandschap gekomen, al zijn
er nog geen vijandelijke woorden gevallen : wij voelen dat de
zielen ver van elkander afgeweken zijn, en de beste en oprechtste
bedoelingen hebben alleen verbittering bereikt. Ook zijn de
Luciferisten veel gewaagder God nabijgekomen, en hun critiek
over Gods nieuwe schikking wordt gedurigaan scherper en
lasterlijker : driemaal wordt ditzelfde thema behandeld, driemaal
heel verschillend met immer stijgende vinnigheid : gewild-matig in
777-791, hitsig-nijdig in 840-859, bitter-aanrandend in :
„Zeght liever onder 't juck van grimmelende mieren ?"

874

tot aan het dichtbij-lasterlijke :
„Zy zullen slyck en stof aenbidden in het stof ?"

900

Indien men zich daarbij herinnert, dat hetzelfde thema de stof
uitmaakte van den reizang en er in bezongen werd, dat Lucifer,
Apollion, Belzebub, beurtelings hetzelfde behandelden, maar
telkens zoo verschillend, dat het de spiegel werd van hunne
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ziel ; indien men weet dat het nog opnieuw zal voorkomen met
evenveel verscheidenheid en beteekenis, dan kan men zijn bewondering niet meer beteugelen voor zoo een rijkdom in de ontwikke
ling van hetzelfde thema. Men denkt aan de meesterstukken van de
muziek en vindt er niet een zoo meesterlijk en zoo veelvoudig
onder. Hamlet verstaat men, als men zijn zeven alleenspraken volgt,
die als een lichtkrans om de lijn der handeling geslingerd zijn ;
evenzoo zou men Lucifer verstaan met dien krans van variaties op
Gabriel's raadslot, die immer maar voortloopen door het treurspel
als het vurige spoor van de afgedwaalde Morgenster. 1)
TWEEDE TOONEEL
Scharen gelijken naar vrouwen, zij kijven fang, en geen wonder,
bij alle twee heerscht het gevoel, niet de rede ; 't gevoel beweegt
in eerie richting, naar een voorwerp : vandaar het gedurig herhalen in hun redetwist. De tusschenkomst van middelaars was
gewenscht — ook voor 't drama, want hoe waar het eerste tooneel
ook was, het kon ook enkel waar zijn ; dan is het realisme, en
realisme is vervelend, als het duurt.
Belial begint zijn rol. Hij is verwonderd — valschaards zijn
dat altijd — niet verontwaardigd ; en als de Luciferisten willen
luisteren, zullen ze een zeer duidelijk verschil hooren tusschen de
bejegeningsverzen van den rei van engelen :
„De hemel yst hier af...
Wie of hier hangends hoofts in een gekrompen zit,
Verlaten, en bedruckt, en zonder foot beladen ?"

809
813-814

en Belial's :
„Wat scharen treuren hier, gedompelt in den rou,
niemant zou
Begrypen dat men dus...
Kon treuren, zaegh men niet dit jammerlyck getal
Verslensen van verdriet ?"

904-909

Dit laatste spreken is temen, is medeheulen. Doch :
„Durch Trauern wird die Trauer zum Genusz"
1 ) Men zal het niet kunnen zonder veel moeite, maar rijker zal moeite nooit
beloond geweest zijn.
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en driftigen zijn op een oor doof en scharen zijn niet heel gevat.
Belial's spel is nog te subtiel, te vergeefs laat hij gevoelen welk
antwoord hij verlangt :
„Beledight iemant u? men zal uw Recht beschermen."

911

Zij zijn te eenzijdig-driftig reeds en kunnen maar rechtstreeksche
taal meer verstaan. Zij zwijgen , met wrevel ? met onwil ? tegenover
dezen vorst, die daar ook afkomt met de ongerijmde vraag :
„Wat deers de broeders ?"

912

Maar de rei heeft Belial's toeneiging tot de Luciferisten gevoeld
en springt in met de verklaring :
„Zy klagen dat de staet der menschen triomfeert
Door Gabriels bazuin, en opstyght boven d' Engelen
Dat Godt zyn wezen wil met Adams wezen strengelen :
De Geesten onderworpt het menschelijck gebiet.
Daer hoort ghy kort en klaer den gront van hun verdriet."

913-917

Nog een variatie op het raadslot-thema, niet alleen „kort en
klaer" , maar ietwat misprijzend-kort en scherpklaar, want op
ongerijmdheid wijzend. Samengedrongen verstandelijkheid uit
hevig gevoel geboren.
Niets hebben opruiers en valschaards liever dan heftigheid bij
de goeden, die ze bekampen : zij antwoorden daarop met bezadigdheid en kalmte in den toon ; die toon is verstand, is gematigdheid,
is onpartijdigheid in 't oor van degenen, die er door gevleid
worden. Zij veinzen kommer, radeloosheid... en stijven de Luciferisten, ja ze maken ze tot vijanden van den rei. Dat de Luciferisten
gelijk halen bij engelenvorsten, bewijst hun dat die lagere reiengelen met vooringenomenheid handelden ; want, wat hoogeren
inzien, dienden ook zij te begrijpen : de redetwist wordt twist. Zij
zullen wel twistvuur hebben zien fonkelen in de oogen der op
Apollion's goedkeuring zich oprichtende Luciferisten, als de goede
engelen hem smeeken :
„Wij bidden dat ghy toch dien twist met ons beslecht."

920

In dit vers klaagt het gevoel der smart, om de verbroken
broederlijkheid. Een oogenblik duurt het slechts, want ze moeten
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zich weerom verweren tegen de slangen, die daar rondkronkelen :
nooit wagen deze een rechtstreekschen aanval, niets bevestigen ze
ronduit noch vooral geheel, maken een verkeerde toepassing van
't voorgestelde of vatten een woord er uit in andere beteekenis op,
antwoorden met beelden en vergelijkingen, komen na eenige
oogenblikken met dezelfde opwerpingen terug, kortom hebben
het geheele tuighuis van de moedwillig-valsche redeneering te
hunner beschikking.
Intusschen toch laten ze ook verzen hooren die als brandstof in
de zielen der Luciferisten moeten vallen : beelden werken in op de
menigte, de geest der scharen valt best te bereiken langs den weg
der verbeelding. Hij die tot het yolk in parabels sprak wist het wel,
en 't is opmerkenswaardig dat Belial juist verzen ten beste geeft
als :
„Nu durf de duisternis het hemelsch licht ontwassen.
De kinders van den nacht braveeren zelfs den dagh"
„De vader leer' het kind hem volgen op zyn spoor."
„Zy zyn de naeste aen Godt, hun toeverlaet, en vader,
En lagen hem aen 't hart : nu left een minder nader."
„'t Gestarrent blyft in staet, daer Godt het in wou scheppen."

931
932
925
962
963
982

terwiji Apollion plechtiger en meer louter redeneerend spreekt.
De Luciferisten luisteren opgetogen en lachen den rei uitdagend
tegen. De rei gevoelt het en ontplooit al zijne overredingskracht,
spant zijn geest zoo in, dat de verstandelijke uiteenzetting van de
reden, waarom God den staat der engelen en der menschen omgekeerd heeft, een hoogtepunt bereikt van vernuftigheid en diepte,
maar ook van verhevenheid en glans. Ze redeneeren immers uit
het hart zoowel als uit het hoofd : eerst uit het hart. De onderwerping des harten vol aanbidding en dank en den breeden stroom
van 't gevoel, die naar God opgolfde in den „Wie is het"-rei, ziet
men grootsch als een psalm zich ontplooien in de jubelverzen :
„Wat adem haelt, met recht den Schepper dancken magh..."

933

en als het hart een richting is ingeslagen, dan vindt het hoofd
gemakkelijk denzelfden weg — eerder dan omgekeerd —. 't Hoofd
zingt na en met het hart in die verzen, die, als zegebogen, van den
eenen tot den anderen pijler overbuigen, gelijk de grootsche
79

hemelkoepel zelf van de eene windstreek naar de andere overplooit ;
ruimte en tijd overspannen ze met wijsheidsstralen :
„In d' ongelyckheit is Godts heerlyckheit gelegen."
„En wat het schepsel schickt dat is wanschapenheit,"

942
949

of met de breedheid der beschrijving zelf in de heerlijke verzen
i)
't Mocht echter alles niet baten : de bewonderenswaardige
poging van de rede, om de redelijkheid zelf van 't mysterie te
doorschouwen en langs natuurlijke baan zijn onpeilbaren grond
te bereiken, stuit of op valschheid of op toorn geworden droefheid ;
nevels en misten betrekken alle twee
972-981.

„Dat zuiver, noit bevleckt
En loutere safer."

737-738

Behendig hebben Apollion en Belial herhaalde malen van strijd
gesproken. „Men zal uw recht beschermen", „'t valt lastigh te
gedoogen" en vooral :
„Wy wenschen dat dees lucht en wolck magh overdryven,
Eerze uitberste, en 't gewest des hemels zette in vier.
Zy groeien in getal. Wie stiltze? wie komt hier?"

987-989

Deze woorden maken de Luciferisten tot bestrijders en vijanden
van de goede engelen. Niets is gevaarlijker dan een reeds gezwollen
drift te toonen, waartoe ze verder nog in staat is en wat zij al
vermag. Wie de gedachte opwekt, wekt de begeerte mee ; deze
vaart dan voort vanzelf.
Menners van driftige volksbenden hebben zoo'n lichte taak ; de
ware menner huist van binnen en beweegt zonder dat men het
gewaar wordt. Zit men op 't schip en is men reeds in voile vaart,
dan kan zoo gemakkelijk van koers veranderd worden zonder dat
I) Toch moet ik getuigen dat Vondel zelf hier eene lyrische zege viert ; dramatisch onwaar wordt deze glansplaats, als men ze van het standpunt der
menigtenpsychologie gaat beschouwen. Vernuft flitst uit de driftige menigten
op, maar het ontplooit zich nooit zoo sterk-kaIm en vast-lang... Maar is 't geen
engelenmenigte? Ja, doch ze speelt in een drama, en daar moet ze zich aan de
wetten, die 't leven bij eene menschenmenigte regeeren, onderwerpen. Vondel
is geen Esther, voor wie de wet niet meer bestaat, niemand is het ; doch ik ben
verrukt dat deze fout tegen 't drama werd begaan : de verzen, die we haar danken, zijn te almachtig schoon.
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de opvarenden het voelen : zoo slaat hier het gemor van de
engelen over tot nijd.
DERDE TOONEEL
Een kleine zaak was toch opmerkenswaard in 't vorige tooneel :
het verloop van de opruiing was niet heel en al naar Apollion's en
Belial's vooruitzicht uitgevallen ; ze hadden niet zooveel te bewerken gehad als ze 't zich hadden voorgesteld, en ze waren veeleer
meegesleept door de innerlijke beweegkracht van de gebeurtenissen, dan dat ze er leiding aan zouden gegeven hebben. Belial's
redevoeringetje onder meer was in 't dak gebleven, hij had er
maar enkele lappen van aan den man kunnen brengen. De vaart
van massa's is veel vlugger dan die van enkelingen : zij rollen
voort als een vormloos gevaarte, dat niet als een zelfstandig
lichaam met ledematen, spier- en zenuwgestel bewerktuigd is om
zijn vaart te besturen en, immer rasser en onweerstaanbaarder,
zonder mogelijke remming voortholt. Een menigte dempt het
karakter, verdoft den wil der enkelingen, benevelt en belet het
werk van den overwegenden geest en is niets anders dan het
reusachtig-machtige kluwen gevoel, waarin alien in elkaar vastgestrengeld zitten.
Niets is gemakkelijker dan zoo'n massa sneller vooruit te
zweepen, niets is moeilijker dan ze te beteugelen, nadat men ze
heeft voortgezweept.
Belzebub ondervindt het. Na Apollion's :
„Zy groeien in getal. Wie stilt ze ?"

989

— twee spoorslagen, met een paar woorden, voor hen, die zoo blij
den redetwist afgeluisterd hadden waarin twee hoofden hun gelijk
gaven — schreeuwen de Luciferisten op hoogen, uitdagenden
toon — want nu werd hun gelijk erkend — de reien en Belzebub
dezelfde weeklacht, als een strijdkreet, tegen :

„Helaes, helaes, helaes, waer is ons Neil gevaren?"

990

Dit betreft hier de opvoering, maar dient vermeld ; want die
klacht is een schakel in de opvolging van driftbewegingen, en
twijfel over den aard dier klacht bestaat er niet ; men heeft zich
slechts of te vragen wat die eerie klacht, en wel dezelfde, herhaald,
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anders zou kunnen beteekenen na het voorafgaande tooneel en
vooral nog voor de driftuitbarsting in v. 1010 e. v. — in drift is
herhaling steeds versterking.
Belzebub is weer Belzebub : wat hij gedaan heeft met Lucifer,
folteren om op te hitsen, doet hij met de Luciferisten. En deze
moest wel zijne manier van opruien zijn : wat overal bij hem
doorslaat, is nijd ; nu pleegt nijd om een anders geluk, door leedvermaak in een anders verdriet aangevuld te worden. Belzebub is
van nature tergend opruier, evenals Belial foppend opruier en
Apollion koelbeslist opruier is. Hoor hem liever :
„kan de bloem der zaligheit verslensen?
Gerust bezitten al wat eenigh Geest kan wenschen
Van Godt, den zegenaer, vernoeght u dat noch niet?"

994-996

en even tergend :
„maer heldert uw gezicht,
En voorhooft met een' strael, o kinders van het licht 1"

1000-1001

en let er ook op — want in den kreet van de Luciferisten hoorde
hij wel de uitdaging naar de goede engelen geworpen — hoe hij
partij kiest voor den rei om de Luciferisten te treiteren en hoorndol
te maken, en hoe hij hun treuren als misdaad bestempelt.
Hij slaagt, men kan niet beter. Het doet pijn. Daar beginnen ze
heftig te antwoorden. Nooit vloog de engelenziel zoo hoog tegen
't raadslot op als bier. Weer is de beschouwing volledig, 1) doch
uit louter gevoel is ze opgeweld : tweemaal wordt ze met een
prachtige begeleiding van klachten hervat, doch met een sterk
crescendo : het eerste aanschouwen bracht doodsche treurnis
mede :
„Wy waren nutter niet geschapen,"

1016

maar eindigde met een bittere verontschuldiging :
„der Geesten, zonder schult
Tot wederstant geterght, uit noot, en ongedult."

1020-1021

Belzebub had immers gezegd : „Zulck ongeluit" is een misdaad.
Doch dan begint de tweede, die levendig alle bijzonderheden
herschept :
1) Wie driftig is, antwoordt op alles en wel op 't laatst dat hem trof het eerst.
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„Wy juichten, in den lof der Godtheit opgetogen,
Aenbaden, wieroockten met schalen, neighden, bogen...”

10221023

en daamevens :
„Daer lagen wy verbaest, verstroit, verdruckt ter neèr.
De blyschap gaf den geest. De zwangre keelen zwegen.
De jongstgeboren streeck de kroon, den staf, den zegen ;
En d'outste zoon, onterft by d'Oppermajesteit,
Gemerckt bleef voor een' slaef. Dat valt gehoorzaemheit,
Godtvruchtigheit, en liefde, en trouwe, uit Godts trezooren,
Ten deele, dompelt haer in rouwe, ontvonckt den toren,
En wraeckzucht..."

1029-1036

De antithesen schieten reeds bliksemlicht over wolkendonker,
de verzen hijgen in korte, maar vele snakken : „de kroon, den staf,
den zegen", enz., en eindelijk hoort men als een ver donderge
rommel het woord van „wraak" een oogenblik. Het motief der
wraak is een oogenblik ingevallen en midden in de klachten gromt
reeds de latere haat. Nog geldt hij den mensch, dien zij „uit een'
gerechten haet" (1037) willen „smooren in zyn bloet", doch men
vermoedt de ware vijanden : de engelen en God, die zich „spitsen
tegens 't Recht der Geesten" (1020) ; en onheilspellend :
„Wy staen gereet uw scharen,
Uw' standert, en uw heir te volgen : treck maer aen.
't Is eerlyck voor zyn eere, en kroone, en Recht te staen." 1043-1045

De benden willen beslissing ; zoo een opflakkering van drift
eischt bekroning ; ze is nimmer platonisch, allerminst als ze haar
toppunt bereikt, en het tooneel wordt spannend ; een onmiddellijke beslissing is nog niet mogelijk en toch willen ze die.
Belzebub heeft te veel bekomen dan dat hij het bekomene zou
laten verloren gaan ; anderzijds wordt hij verrast en verontrust
door dit voortijlen van de scharen. Zoo was het plan niet : slechts
als Lucifer daar was, mochten zij naar een hoofd vragen ; doch ga
eens het water indammen, als gij den dijk hebt doorgestoken 1 De
overrompelde, sluwe, doch bij poozen toch verlegen Belzebub
schippert en laveert met looze behendigheid en meesterlijke
huichelarij ; maar de Luciferisten sturen recht op 't doel af, met
altijd grooter aandrang en wilder ongeduld. Dit breekt alle om- en
83

voorzichtigheid, verblindt en maakt dol : wilde woorden worden
geschreeuwd, tegen God :
„Zy (de Oppermajesteit) quetst het heiligh Recht,"

1050

tegen de mededngelen :
„Wy groeien maghtigh aen, en staen in evenwight."

1065

tegen niemand, alleen uit nood om te schreeuwen :
„Hier gels alleen gewelt, en kracht, en wraeck en dwangk."

1057

machtspreuken, te grove woorden, een woeste warreling... reeds
heelemaal een oproertooneel I Daartegenover staat Belzebub,
immer meer in 't nauw gebracht en niet meer wetende wat te
doen :
„Men legge met verdragh deze ongelyckheit by."

1081

De uitvlucht van alle benauwden. De rei, om dit wild tooneel op
't hevigst aangedaan, grijpt dit woord vast om van vrede te spreken
en „houdt boven aen met smeken"; handelt koel met „raet en
overlegh", allemaal dingen waarvan de engelen niet meer willen
weten. Zij snauwen hun dan ook vrij schamper toe : „verstout u
hooger niet 1" Wij voelen het : een woord nog en de reien geraken
handgemeen. Dit valt mis uit. Belzebub doet wanhopige pogingen
om de zaak op de lange baan te schuiven ; kwam Lucifer toch
aan 1 Zou hij het zijn ?
VIERDE TOONEEL
Neen. Michael verschijnt.
Hij leidt dit tooneel en 't draagt heerlijk zijn karakter : zijn
zwaard, zijn woord, zijn ziel, 't is alles even recht en 't geheele
tooneel wordt in die rechte lijn als met een zwaard gedwongen,
en 't doet goed aan, na al dat kronkelen van gekuip en gekruip :
„Waer zynwe? wat gedruis verneemt men hier alree?
Dit schynt een hof van twist en oproer, niet van vreè,
Gehoorzaemheit, en trou."
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1096-1098

Dat gaat vlak op de Luciferisten of en wet op den oogenschijnlijken leider Belzebub. Of Michael krijger is ? Dit instinctmatig
zoeken naar een vijand zijner waardig bewijst het.
Belzebub is onthutst : hij stamelt een smeekbede en eenige algemeene verontschuldigingen, kruipt en jankt een wijl, maar onder
't spreken, ziende dat hij slaagt, vindt hij al zijn meesterschap in
't opruien weer en weet zich dezen benarden toestand zelfs ten
nutte te maken : de Luciferisten mogen niet ontsnappen ; den
grond der zaak, wie er recht heeft van de twistende scharen, laat
hij onverlet en vindt een meesterlijken zet om te eindigen :
„De Veltheer tre nu voor : wy staen gereet te volgen,
Indien by middel ziet tot slechting van 't geschil."

1119-1120

Indien hij middel ziet ? Dit vleit de Luciferisten en dwingt Michael
te redeneeren over de twistvraag ; 't is aan beide zij den winst.
De list is fijn gesponnen, doch men vangt de leeuwen niet in
spinnewebben.
De slang heeft zich om het zwaard, waarmede men haar bedreigde, gekronkeld — het lange heen-en-weer-bewegen in de
verzen 1106-1120, besluiteloos, totdat ze weer vaster worden en
weer werken op 't einde, is juist het kruipen van de slang die
omhoog kronkelt ; — doch zij zal de hand niet bereiken waarin ze
bijten wil.
Alles spat verijdeld uiteen voor Michael's krijgsmansaard. Een
krijger gehoorzaamt zonder te redeneeren en weigert zelfs te redeneeren met zijn tegenstanders : hijzelf stelt zijn daden en eischt
daden van anderen :
„Wy willen uwen zoen bemiddelen by Godt,
Of anders wacht uw hooft :"

1125..1126

met deze woorden wends hij zich tot de Luciferisten, want hij
heeft Belzebub geloofd. Krijgersrondborstigheid vermoedt slechts
na langen tijd verraderij.
Doch nu staan er twee oprechten, meer nog, twee geweldigen
tegenover elkander en de eene moet recht op den anderen losgaan : krijgsplicht en een opgewonden menigte. Na Belzebub's
tergen had de bitterheid haar middernacht bereikt : 't pikdonker
van de wanhoop — „wij waren nutter niet geschapen" — hadden
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we een oogenblik gezien, en ook een flits van 't wraakvuur, dat
in 't bitterheidsdonker steeds smeult. Driften staan niet stil. Op
dit oogenblik heeft de wraakzucht reeds macht gewonnen en 't is
een weinig minder dan uittartende bedreiging, met enkel nog een
verwijtende klacht als voorlooper, waarmede de Luciferisten op
Michael's vordering antwoorden :
„Wy steunen op ons Recht : Rechtvaerdigheit is stout."

1129

Recht 1 Een krijger kent slechts plicht, en 't klinkt weer even
afdoende en aprioristisch vast :
„D'inspanner tegens Godt is allerminst rechtvaerdigh."

1130

Daarop moeten de Luciferisten zich wild verweren. 't Gaat
weerom over 't Raadslot : kort en gejaagd rollen hun schreeuwen,
zoo wil hun drift de schoone, gesloten kortheid van Michael's
kracht nabootsen, doch 't is enkel geweld, Been kracht ; en nadat
ze een paar malen gepoogd hebben, rolt een gezwollen volzin, door
rhythme en zwaargeladenheid het echte beeld van hun stormzwangere zielen — totdat hij hortend uitsnokt in een soort van
jagend hikken : „neen, geenszins". Men leze deze prachtig-levende
verzen :
„Wy dienen Godt : by kenne ons tot zyn diensten waerdigh.
De hemel blyve maer in zynen eersten stant.
Men stell' geene amptenaers van 't hemelsch Vaderlant
Beneden 't aertsch geslacht : dat staet de Hierarchyen,
De Troonen, Maghten, hooge en lage Heerschappyen
Der Geesten, Englen en Aertsenglen nimmermeer
Te lyden : neen geensins ;"

1131-1137

Waarlijk, verzen zijn voor de ziel wat vlijmen zijn voor 't
lichaam. De grond van de gedachten verandert nooit in dit reeds
meer dan twaalfmaal herhaalde thema en toch kan men, in de
veranderende rhythmen, beelden, klanken eenigszins, maar vooral
in de verschillende bewegingen, die op malkander volgen en het
rhythme van een geheele driftontboezeming uitmaken, een klaar
beeld van die drift op dat oogenblik herkennen. Als een eerste
bedreiging van 't gezag den oproerling niet heeft afgeschrikt,
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dan : zijn recht in holle volzinnen uitdonderen, zijn kleéren openrukken en de borst toonen met het woord : „schiet maar 1" is nog
steeds yolks- en gevoelsbeweging. Doch martelaars uit drift worden
vertwijfelde bekampers van de foltering, zoodra ze zich laat voelen.
Juist zoo : den vorigen kreet met zijn verwijt vooraan en zijn bedreiging achteraan, hooren wij hier omgeworpen.
In den grond toch is dit wederom drang tot redeneeren. Een
krijger herhaalt nooit tweemaal zijn woord. Een bevel galmt :
„Ick wil dat elck vertrecke, op 't wencken met mijn hant."

1140

een oogenblik later wordt het verscherpt :
„I Gebiede u datghe flux de wapens nederleght."

1149

en, daar er niet gehoorzaamd wordt, vat verstomming Michael
aan : hij kan niet gelooven wat hij ziet. Dat lijkt de Luciferisten een
weifeling, want ze tieren al luider en luider, beroepen zich op
Lucifer en doen weinig minder dan God lasteren : niet Lucifer
maar God schijnt „onbescheit" to plegen, klinkt het uit hun
mond, en hoonend tot Michael: en gij bedrijft er zeker met ons
to bevechten.
Daar hebben wij de open uittarting. Daarop vaart Michael's
toorn los : een toorn die matig blijft en slechts voor God toornt,
waarvan men zeggen moet : „Irascimini et nolite peccare". Slingert
God Zijn bliksem, dan wordt die toch door een straffende vaderhand geslingerd , en nu zelfs hoort men zoo iets in Michael die
niet alleen beveelt, maar raad geeft tevens :
„Ghy terght den blixemstrael, en onverzoenbren toren.
Volhardtghe, wat een ramp en val is u beschoren 1"

1170-1171

Daarna is alles in een oogwenk beklonken : de getrouwe reien
staan op zijn bevel aan zijn zijde en de Luciferisten jouwen hen
achtema : „Treckt vry been". En Michael is vertrokken, doch wij
hebben een oogenblik midden in 't kruipen en 't vleien, midden
in 't gewoel en de dolzinnigheid, 't geweid, de verblindheid en de
kleingeestigheid, een straal gezien van Gods majesteit : een krij gersziel gestaald in plichtbesef en een gezagvoerder onverschrokken
en recht-voor-zich-uitgaande als zijn wet.
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VIJFDE TOONEEL
„Schept moedt : Vorst Lucifer, gestegen op zyn' wagen,
Wort herwaert aengevoert."

1179-1180

Belzebub ademt verlichting ; daar is Lucifer eindelijk 1
Eindelijk 1 Wij verzuchten 't mee na die lange beweging van de
scharen. Warm voelen voor de scharen is een bijna goddelijk gevoel, dat Hij, die medelijden had met de scharen, ons geleerd
heeft ; doch wie denkt er aan 't beoefenen der deugd bij 't genieten
van kunst ? Werkt ze ten goede, dan is het door haar eigen macht,
niet omdat wij er eigenlijk het goede in zoeken. Er zal dan ook
geen beter bewijs zijn voor het feit, dat het leven een individueele
zaak is en ons slechts aanbelangt overal waar het individueel voor
ons komt te staan, dan 't gevoel der verlossing dat ons aangrijpt,
nu Lucifer weer aanwezig is : in hem, niet in de engelenmassa's
zagen wij den engelenval aan 't worden, en in hem wordt hij tragisch 1 Wat beteekent dit anders dan dat wij met het lot der
Luciferisten het onze niet konden vereenzelvigen, dat wij niet
op het theater konden klimmen met onze ziel en ons in de plaats
van den spelenden hoofdheld gevoelen : dat moet men altijd
kunnen als het drama waarlijk drama is. Scharen kunnen niet zijn
wat ze hier dreigden te worden : hoofdheld van een drama, doch
ze kunnen best dienen om in 't dramatisch leven in te grijpen.
Zoo geschiedt het hier : Lucifer is lang alleen geweest met gevoelens, die we kennen. Hem, die morde „laet de Almacht rusten"
zal de Almacht niet met rust gelaten hebben, en Gods licht moet
hem hevig aangegrepen hebben, want men heeft hem :
„... in aller yl gedaghvaert, en ontboden",
1158
en toch zal zijn eerste woord zijn :
„De gansche hemel waeght en dreunt van uw geschillen.
De keurebenden staen gereten en gedeelt."

1183-1184

Hij wist dus alles en kwam niet. Michael kwam wei ; drift echter
was en is altijd ten minste even rap bij de hand als ijver... Lucifer
komt of „gestegen op zijn wagen", zoo fel hoogmoedig nog als
ooit, daarbij evenwel voert hij een zwoegende borst en een jagend
hart onder de glorie van zijn koningsgewaad. Zoo treedt hij voor
de scharen op en 't woord valt me in : „Vereenzaamd schrikt de
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hoogmoed voor het uiterste terug. Doch meer allicht dan eenige
andere heeft deze hartstocht zijne meesters. Trawanten mengen
zich in den zielestrijd... " (De Groot „Levenswijding.") Lucifer
staat voor de menigte : immer een bedwelmend gezicht 1
Men heeft hem gezegd to veinzen voor een poos. Hij zal veinzen geheel den tijd en vooral waar zijn trawanten dachten dat hij
niet zou veinzen, in 't oogenblik dat hij „in 't ent de sporen zou
geven aen 't heir, verleegen om een hoofs" m. a. w. 't koningschap
zou aanvaarden. Deze vond is weerom meesterlijk om zijn diepe
waarheid ; hij was gemakkelijk to vinden, indien Vondel in Lucifer's
ziel kon binnentreden — dit doer hij, die zijn schepping bemint
en zoo beminnen doen alle dichters.
Een Coon van hoop, vertrouwen en hooge waardeering geeft
warmte aan heel de smeekbede van de Luciferisten. Lucifer was
niet alleen een hoogmoedig vorst, verslingerd op praal en glorie,
maar een aan zijn engelen verknocht overste, die lijdt om hun wee
en gevoelt dat hij bemind wordt. In de wijze waarop onderdanen
zich tot hun opperhoofd richten, herkent men, wie dit opperhoofd
voor hen geweest is. In 't licht van deze rede verstaan we eens to
meer dat Lucifer waarlijk met hun geknakt-zijn begaan was en
leed om hunne vernedering, dat hij oprecht was, toen hij, in 't
begin, van hun onvervreemdbaar recht sprak. De droefgeestig.heid van zijn :
„'t Is nacht met Engelen, en alle hemelzonnen :"

360

sproot dus voort uit waar meegevoel ; ook Lucifer kon beminnen,
want hij werd bemind, en 't zal ons niet verwonderen met het oog
op deze warmte, overal in de geheele rede waarneembaar, dat
Lucifer ook een boezemvriend had, die hem om den hals zou
kunnen vallen en hem toefluisteren : „mijn blijdschap, mijn verlangen 1" en dat hij hem vertrouwelijk zou toespreken : „Oprechte
Rafael." — Dit vertrouwend aandringen belet toch niet dat de
gal onderstroome, en verzen kleure met haar geel en groen, nijd
en gift, zooals :
„Den hals van 't Engelsdom tot eene voetschabel
Van Adams afkomst zult verworpen, en verdoemen,
En zulck een' smaet en hoon vergulden, en verbloemen
Met schijn van billyckheit, en styven door uw maght
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Den opgang van den mensch, een grof, een aertsch geslacht.
Wat wieroock schenckt by toch den schaers van hem gezienen?
Waerom belast men ons een' snooden worm te dienen,..."
1189-1195

Onuitputtelijk koloriet van drift, dat nieuwe beelden schept of
er oude overneemt en met andere schakeering gebruikt 1 De
smeekbede wordt al dringender en — want Lucifer heeft nooit zijn
gevoelens verborgen — Lucifer zal vorstelijk opgerezen zijn bij
't hooren van zoo een hulde als er ligt in die betuiging, dat heel
de hemel naar hem als naar een heiland opziet. De hoop rijst,
prachtige beloften slingeren door de smeekingen, en 't is een gedurig bedwelmend opstuwen van klachten door glansvoorspiegelingen, van glansvoorspiegelingen door klachten :
„Wy zweeren uwen arm eendraghtigh t' onderstutten.
Aenvaert dees heirbyl : help, och help ons Recht beschutten." 1206-1207

Dat is Lucifer te machtig. Zijn vorstenmond gaat open en zijn
vorstenhart geeft zich lucht met een heerlijk woord, vorstelijkvaderlijk, breed-beschermend, een woord als een schepterzwaai en
als een vaderblik tevens, gelijk Oidipoes, vader, koning en trotsche
heerscher te gelijk, het zoo dikwijls zeide :
of :

'Q rixva, Kcib,uov raj nalat via reoq94,
65 nai6Es oixteoi, yword xoi) ecyvarci pot
orpoo420Eir i yeieovrEc. .. 1 )
„Myn zonen, op wier trou geen vleck van ontrou hecht".

1, 58-59
1212

Doch men heeft hem gezegd te veinzen 1 Hij doet het, maar
't gaat niet , Belzebub, Belial, die konden het en schoten nooit
te ver. Doch Lucifer 1 Na zijn eerste woord, dat geheel met de
Luciferisten meegaat, klinkt het volgende als van de overzijdsche
gezindheid :
„Al wat de Godtheit wil, en van ons eischt is recht.
Ick ken geen ander Recht ; en stutte, als Stedehouder..."

1213-1214

Verder wordt het wat minder schril, Lucifer heeft zich bedwongen
en eigen bitterheid van drift teruggevonden, met de hulpmiddelen
1) Mijn kinderen, nieuwe telgen van den ouden Kadmos. Armzalige kinderen,
bekend, al te bekend is wat gij verlangt. -- Sophokles „Koning Oidipoes".

90

die drift altijd bezit, wanneer zij van den geliefden „schepter in de
rechter hand" spreekt, die nimmer over niemand sterker geheerscht
heeft dan over hemzelf. Daarop gaat het veinzen beter, te goed
zelfs : Lucifer drukt immers den toestand zoo scherp-klaar uit, dat
de Luciferisten hem verwonderd aanzien en hij den nood gevoelt
zichzelf tegen te spreken. Onmiddellijk na :
„Is nu zyn hart en zin op Adam juist gevallen,
En lust het hem den mensch, in voile heerschappy,
Te zetten boven aen, en boven u, en my...
Wat raet bier toe? wie wil dat raetslot tegenspreken ?"

1219-1223

komt vreemd rap, zijn opzettelijkheid verradend :
„Indien by Adam noch een zelve heerlyckheit,
En d'Engelsche natuur gelyck, hadt toegeleit,
Dat waer verdraeghelyck voor alle hemeltelgen,
Gesproten uit Godts stam : nu moghten zy 't zich belgen." 1224-1227

en dit laatste „nu moghten zy 't zich belgen" is heel flauw.
Neen Lucifer kan niet veinzen, hij doet het zoo onhandig als
't maar kan en, ware bij de scharen het verstand niet afgestompt,
zijne onoprechtheid zou doorstralen. Wat zijn Belzebub en Belial
meesters bij Lucifer 1 Zij, evenwel, waren daar in hun echt vaarwater, Lucifer is als een Achilles in vrouwenkleeren gestoken of als
een Herakles in de luren : zijn onstuimige ziel maakt te geweldige
sprongen, onder 't kleed der vermomming dat omzichtig wil gedragen worden.
Zooveel is klaar, dat Lucifer zeer slecht dient voor zijn rol, dat
hij de redeneering over Gods recht niet uit zijn onderhoud met
Gabriel doch uit zijn eigen hart put, maar ook dat hij besloten is
zijn hoogmoed te volgen.
Hij hoeft niet langer te spreken : dof is zijn taal, heelemaal glansen gloedloos : een teeken van neerslachtigheid ; vooral zijn moeite
om, na zijn al te Mare redeneering voor Gods recht, al schipperende
een einde te bereiken, dat toch zijn hoogmoed overeind laat staan,
verraadt wie hij is geworden.
De vuurzuil van het „Wie is het" heeft hem bestraald en
waarlijk zijn eigen glansen dood geschenen ; in zijn ziel zoowel als
in zijn taal staat ze weerspiegeld : „ oproer tegen God is onmogelijk" ,
dat beseft hij nu, en „God heeft altijd gelijk." Doch zijn krenking
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gevoelt hij beter dan ooit ; erkent hij zijn onmacht, hij berust in
zijn vernedering niet, en is zijn oproer geen storm des harten meer,
't blijft een verzet des geestes en meer dan ooit ijst hij voor volkomen onderwerping : zijn hoogmoed bedwelmt hem niet meer
noch rukt hem mede, maar is een goed geworden op zichzelf, dat
hem verslaaft en vastbindt en dat hij wil genieten zoolang het kan,
als maar het geduchte oproer niet losbreekt.
't Is de eenig mogelijke beteekenis van zijn woorden. Voor wien
moet hij nog veinzen ? Hij weer toch wel, hij heeft het zelf gezegd,
dat Michael verschenen is en „de benden gereten" zijn, dat degenen die daar staan zijne mannen zijn, dat alles gedaan is en dat op
den woord de wildste vergoding hem zal te beurt vallen. De Luciferisten hebben hem gedagvaard, waartoe dan anders ? Het is niet
meer noodig dat hij de kroon, die hem aangeboden wordt, wegstoot
„with the back of his hand" gelijk Caesar, opdat men ze nog eens
zou aanbieden. Veinst hij, dan is 't uit zelfbegoocheling, om zijn
eigen gedachten te verbergen voor 't oog van daarbinnen, verduiken is 't, geen eigenlijk veinzen. Doch Belzebub staat daar, anderen
nog met wie hij overeengekomen was, en de menigte schreeuwt
zoo driftig : 't oproer zal dus onmiddellijk losbarsten. Ellendig
schouwspell Den koninklijken Lucifer zijne hand, die zoo ontzaglijk greep naar de hemelkroon, te zien neerbuigen in een bedelgebaar om de gunst en de vleierijen van 't yolk. Wat is het anders
immers, zijn zich-afwenden van 't licht, zijne bevreemdend-klare
uitspraken over 't oproer (in 1212-1223) om gedwongen, in den toon
ook, volkgunst te bereiken ? Halfheid 1 Aarzeling 1 Verwijlen bij den
hoogmoed zonder meer 1
Doch dat gaat niet aan : voor schuld is er geen hoop, tenzij in
uitboeting of in nieuwe schuld ; wie 't berouw niet wil, moet de
zonde willen ; men zou de tweede misschien wel minder groot
begeeren, vooral als ze daardoor de laatste beslissende wordt, doch
daarvan is men geen meester meer.
Daar staan immers de menigten. Menigten hebben noch geweten noch wroeging : zij zijn stroomen die afgeleid, maar niet
teruggeleid kunnen worden en vooral niet willen stil blijven, noch
het kunnen : er zal oproer zijn ; en willen ze Lucifer, dan is 't opdat
hij 't oproer leide en opdat in zijn glorie de hunne weerstrale 1
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Zij vallen hem wild aan, eischen met steeds klimmenden hartstocht, naarmate Lucifer zich terugtrekt : hij zij de aanvoerder in
't oproer (1233), hij strijde tegen 't raadslot voor Gods eer (1237),
hij strijde voor zichzelf en voor de engelen (1240).
De verwatenen schreeuwen dolzinnig en zonder overleg uit,
wat men hun ingeblazen heeft : dat hun strijd een strijd is voor God,
daarover kunnen ze wellicht nog begoochelingen hebben, doch,
naarmate de tegenkanting ze aanvuurt, schuiven ze de bekom
mering om Gods eer achteruit en woelen den grond van hunne
ziel naar boven : grenzenlooze zelfzucht 1 Lucifer wordt medegesleept, doch met niet een woord drukt hij medegevoel uit en de
immer aanstekelijke gloed laat hem koel. 't Is opmerkenswaardig
dat hij eerst bij het hooren van 't groot getal der aanhangers beslist
toegeeft, met woorden waarop weder de akelige weerschijn valt
van zijn geweten :
„Dan is de kans gewaeght, ons gunst verloren by de
Verdruckers van uw Recht."

12471248

Dit is God 1 't Vierde bedrijf zal zoo klaar al deze duistere
woorden duidelijk maken.
Een machtig zegegehuil weerklinkt. De man met de onuitputtelijke rhetoriek in :
„Honte, opprobre, malheur, anatheme, vengeance I
Que la terre et le ciel frappent d'intelligence" (V. Hugo)

wordt nog in de schaduw gesteld door dit stormgehuil van
noordenwinden :
„De moedt, de dapperheit,
De hoon, de smaet, de spyt, de wanhoop, het beleit,
De wraeck, het ongelyck, niet anders to beslechten,
En wat hier aenhangt, zal ons styven onder 't vechten.

1248-1251

Lucifer hoort het wederom niet, hij aarzelt ; maar Belzebub kent
zijn meester goed en weet, wanneer hij tusschen beide moet komen ; zoo ook (643) sprong hij in 't midden toen Lucifer, na zijn
„laet d' Almacht rusten" , aarzelend zweeg voor den aanblik van
God, en, hier gelijk daar, spiegelt hij de overwinning voor en
vooral het aangroeien van 't Luciferistenleger, — dit had immers
zooeven ingeslagen.
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„Ick troostme dan gewelt te keeren met gewelt.”

1256

't Woord is er uit : Been schallend „vooruit", maar toch de beslissing. Zij moet doorgedreven worden. Belzebub drijft Lucifer
voort naar den troon ; hij is het niet vergeten, hoe Lucifer van
tronen houdt en was er bij, toen Lucifer schreeuwde dat „de regenboog een troon" zou zijn.
„Zoo stygh de trappen op, o allerbraefste Heft."

1257

Daaraan kan Lucifer niet wederstaan, de roes van de zonde
overvalt hem, zijn laatste sidderingen vermomt hij in 't gehuicheld
beroep op 't getuigenis van Belzebub en anderen ; Belzebub drijft
intusschen de handeling voort met ijlende snelheid en de scharen
brullen den eed :
„te gelyck by Godt, en Lucifer 1"

1265

Wierookschalen worden hem toegezwaaid, een hemelfanfare
weerklinkt, trommels roffelen en Wilde krijgsmuziek stijgt uit de
scharen bedwelmend naar den troon op. Het gezang lijdt aan
koorts : snokken, ijlen en aamechtig rusten. Nog eens 1 En dan
een vaster-gehouden dolle kreet 1 Op die maat gedragen rolt nu uit,
wat de ziel vervulde. IJlkoortswoorden onthullen veel waarheid.
„Volght dezen Godt...
Helpt hem Michael's heirkrachten stuiten.
Houdt nu moedt.
Helpt den hemel voor Adam nu sluiten
En zyn bloet..."
„Wy met triomf kroonen Godt Lucifer.
Bewieroockt hem, en zyne star."

1278

1280-1283
1290-1291

Hier hebben we de beteekenis van hunnen eed :
„Te gelyck by Godt en Lucifer."

1265

Wat of Lucifer al gevoelt op zijn troon ? Zijn hoogmoed groeit
ontzaglijk, zijn vrees waait heen met die rukkende wervelwinden
van vergoding, zijn... maar 't voegt mij niet het te beschrijven,
dewijl Vondel het niet in verzen heeft uitgedrukt, 't is de taak van
hem die de Luciferrol speelt : een dankbare taak voorwaar.
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Alles is reddeloos verloren : de zonde bekrachtigde de zonde,
als altijd.
ZESDE TOONEEL
In schrilste tegenstelling tot het wilde afgodistenlied van de
Luciferisten, klinken de klaagliederen van de goede engelen : een
wonder van kalmte, in Loon en beweging harmonieerend met de
stilte en de treurigheid der gevoelens, doch weder een louter
scheidingsrei op zijn Seneca's, onvoorbereid, en die dan ook door
een kunstgreep het vorige bedrijf tot een rustpunt leidt.
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VIERDE BEDRIJF

Hooger dan de afgoderij konden de Luciferisten hun zonde niet
drijven. Waar echter het werk der schepselen ophoudt, begint het
werk van God.
Dit bedrijf is 't bedrijf van God : hier gaat Hij den oproerige
voorbij, eerst „in turbine", dan „in aura levi", doch verschrikking
en streeling gebruikt Hij maar jegens dengene dien Hij bemint.
Ook zal de slotstroof van 't geheele bedrijf de volledige verklaring
van zijn gang geven :
„Gedoogh niet dat de schoonste ziel,
Waer op uw oogh genadigh viel,
Gedoogh niet dat d'Aertsengel sneve."

1702,1704

EERSTE TOONEEL
„Dieu daigna le punir." Dit schoone woord van Veuillot mag
als motto dienen voor de eerste twee tooneelen.
De bliksem is in alien godsdienst Gods uitsluitend wapen en de
donder Zijn stem : Ze'c fywcfieepirris en dateeon4rns I ) en ook :
„Hoort
gij Sabaoth ? Hij bromt
en wagent op den wolkenbouw
zijn wagenen ; 't is zijn peerd
dat rukken van de winden, en
1 ) Zeus die in de hoogten dondert en in de sterren troont. (Homeros „Ilias")

96

de bliksem is zijn zweerd ;
zijn driemaal-al-doordonderend woord,
zijn strijdroep hoort gij, dreunt.
(G. Gezelle „Pro Christo legatione fungimur.")

Hier flikkert de bliksemflits, ratelt de donder en raast de storm,
terwijl Gabriel spreekt. Spoedig nadat hij bericht gegeven heeft
van Lucifer's aanbidding, barst een onweder los in zijn verzen ; deze
dreunen zwaar en vallen dan plotseling in doffen klank en kleinheid neer : zij doen wat de engelen doen :
„Dan zwygen plotseling, dan huilen al de kooren"

1349

en afwisseling van dondergeratel en bange stilte valt onder hen
waar te nemen.
Zoo ligt de hemel in angstige vrees gedompeld voor de zware
stem van God, die het antwoord kwam geven op het afgodistenlied der Luciferisten en, met dezen donder in de ooren, gaan we
mede met Gabriel in 't hart der Godheid zelf ; schrik heeft er den
toegang toe geopend en blijft er heerschen : heilige schrik met
ongekende majesteit, belichaamd in het visionnaire tooneel waar
Gods eigenschappen beraadslagen in zijn hart ; een tooneel zoo
levend voorgesteld, dat men het als het spel van een drama volgt
met heilige vrees, diepe ingetogenheid en angstige spanning, en
er niet aan denkt den schatrijken overvloed van de ontwikkeling,
de harmonieuse breedheid van de behandeling, de hooge meesterschap van die kunst te bewonderen door het scheppingsvermogen
van de poezie hier uitgeoefend in en jegens de Godheid zelf. Een
brok uit de laatste Canto's van Dante's Paradiso in den „Lucifer"
ingelascht, met Vondel's weelderigheid er bij 1
Wij hebben nu de ware oorzaak van den hevigen hemelstorm
gezien : God is in 't treurspel binnengetreden en, bij Zijn intocht,
heeft Vondel zijn taal laten dreunen als een kerkorgel.
Niet zoo spoedig heeft Michael in Gods licht de vlam ontstoken
gezien, of daar flakkert er eene op in zijn hart ; Gods donder rolt
zijn stem ook door al de koren der engelen.
„Men blaze de bazuin"

1384

roept hij ; 't is onnoodig, want zijn woorden klinken als evenveel
bazuinstobten.
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Deze gehoorzaamheid van den krijger is schoon ; en, als hij in
't gouden harnas gepantserd voor ons staat, met Gods banier, die
de zon voert in haar veld, in de vuist, dan erkennen wij, met de
gevoelens die elk drama op zijn keerpunt teweegbrengt, een nieuwe
staatsverwisseling in den hemel: Lucifer is reeds vervangen, daar
rijst de zon van God en nevens haar blinks, in 't staal der wapenen
en der wilsopoffering, de nieuwe morgenster Michael.
Maar Lucifer 1 Ook hij hoort Gods donder en weer wat die
beteekent. Hoe ziet het er in zijn hart uit bij dit losgebroken
onweer, waarvan de wolken reeds opstegen bij zijn eersten storm.kreet tegen God ? Dan blikte de hemel, het eenige dat van God
zichtbaar beeld was, „zoo rood op zyn gezicht, door wolcken en
bedroefde nevels" I Gods oog bezag daar reeds Lucifer, doch
vond in hem geen Petrus, die tot inkeer kwam ; nu sloegen uit die
wolken en dat blakende, roode licht de donder en de bliksem :
weerom sprak God tot zijn meest geliefden noon...
0 hoe schoon dit harmonieeren van de tooneelschikking I Dit
spelen met het licht, om er de meest grootsche schoonheid mede
te bereiken, en personen en gebeurtenissen te dompelen in een
geheimzinnige woeling van donker, waar licht in leeft, om hun
een beteekenis te geven, onbereikbaar zonder dit licht en dit
duister. Rembrandt en de Hollandsche schilders hadden er niet
het uitsluitend eigendom van ; Vondel, de Rubeniaansche prachtminnaar, de meester met de naar-voren-dringende vormen en
beelden, de speler met sterke rhythmeering, had ook het licht om
er mede te tooveren en om er een veelzeggend, in sommige
plaatsen een doorslaggevend deel der handeling van te maken.
Waar kon het beter aangewend worden dan in het rijk van 't licht
zelf en in de tragedie van den lichtengel 1 De booze blik van de
goden brengt nooit zoo een verschrikking teweeg in de Grieksche
treurspelen, — zelfs niet in Aischulos' „Agamemnoon" waar hij,
van uit het purper der vloertapijten, den zegepralenden vorst
met dood en verderf aanstaart —, als hier deze blik van 't licht.
TWEEDE TOONEEL
Lucifer verschijnt aan de spits van zijn leger. Een angstige,
ontstelde gestalte. De schaduwen van den avond omringen de
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morgenster, gedwongen te blinken spijt alles. Staat hij niet aan
't hoofd van 't leper en moet elk veldheer niet doen als ZEneas :
„spem vultu simulat, premit altum corde dolorem ?" 1) En toch
klinkt Gods stem te zwaar. In plaats van krachtwoorden en machtspreuken, bij huichelaars en volksmisleiders gewoonweg gebruikt,
vooral als ze 't kwaad hebben, hooren we een kommervolle vraag :
„Hoe staet het met ons heir? hoe is 't er mee gelegen ?"

1400

Belzebub is daar ; hij is aan Lucifer vastgeklist en zal hem geen
stond meer alleen laten : hij heeft immers sedert lang in zijne
ziel gelezen ; er is daar weifeling, hij weet het.
Wederom springt hij in met zijn verwaand zegeschreeuwen,
Lucifer moet immers vooruit. — De Luciferisten schreeuwen mee.
— Zij verlangen reeds :
„Te vliegen regelrecht op 't spits van Michael."

1402

zegt Belzebub en om :
„Dien grooten vyant lucht en winden t' onderscheppen,
En, als by leght in zwym, te ketenen met kracht."

1405-1406

't Is aanjagend genoeg ; maar op al dit bombastisch zelfopwinden valt koud en nuchter, zonder ander aandringen dan dat
van bezorgde nieuwsgierigheid, dezelfde vraag :
„Hoe talryck is het heir ? waer in bestaet ons maght?"

1407

Was Lucifer alleen 1 Doch „trawanten mengen zich in den
zielestrijd," schreef ik reeds P. De Groot na. Dat inmengen wordt
hoe langer hoe meer Lucifer's treurspel, want die trawanten zijn
meester over hem, zijn somberheid mag hij niet uitspreken. Wat
zijn de machtigen tegen God zwak tegenover hun minderen 1 Zou
't Gods straf zijn ? Werpt hij reeds den aangebeden god onder
de voeten van zijn aanbidders ?
Mickiewicz' prachtig begin van 't „Boek der Poolsche Natie"
dringt zich op bij dit wreede gezicht : — „In den beginne was er
geloof in &nen God en de vrijheid heerschte in de wereld : er
waren geen wetten, er was maar Gods wil, er waren noch meesters
noch slaven, alleen aartsvaders en hun zonen.
1)

„/Eneis" I. 213. Toont een bly gelaet en kropt zyne droefheit in. (Vondel)
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— Maar in 't vervolg verloochenden de menschen den eenigen
God, zij vervaxrdigden afgoden op afgoden en aanbaden ze.
— Daarop gaf God aan de afgoderij de grootste der straffen :
de slavemij.
— En eene belft van de menschen werd slag van de andere helft,
alhoewel ze allen uit &nen vader gesproten waren..."
Belzebub ziet dat er moet doorgesproken worden en hangt een
tafereel op van zege en glorie, schreeuwerig overdreven. Dat
sloeg vroeger onfeilbaar in ; nu niet meer. Lucifer evenwel kan
toch geen derde maal vragen naar geruststellend nieuws ; wat zou
men van hem zeggen ?
Een kwinkslag zal hem helpen :
„Die klanck behaegtme meer dan Gabriel's bazuin."

1423

't Klinkt lustig, te lustig. Jongens fluiten, als ze door het
donker moeten gaan, het beven verbergt men achter een lack, en
een oogenblik later spreekt Lucifer tot zijn benden „de helft des
hemels die nog steeds aangroeit..." de meest onnatuurlijk-sombere
rede uit, denkbaar, als opwekking vOc5r een slag.
Redevoeringen vOOr den slag zijn overal krachtig, de moed is
haar kracht of de haat en, zijn ze niet voortdurend krachtig, dan
worden ze 't toch, waar het over de zegepraal gaat. Lucifer's rede
heeft praal in plaats van kracht.
„Hoort toe en geeft gehoor, beneden deze trappen.
Hoort toe, ghy Oversten : hoort toe, ghy Ridderschappen,
En luistert wat wy u vermelden, klaer en kort."

1424-1426

Dat is grootdoen, plechtstatig willen zijn ; doch plechtstatigheid
was nooit of nooit kracht : toch zijn er wel, twijfelmoedigen vooral,
die gaarne denken dat een rijke koningsmantel een stalen pantser is. — Wat hij vermeldt „klaer en kort", is dat het te laat is om
zich nog te onderwerpen :
„dies moet de foot een wet,
Een wisse toevlught van te wancken, noch te wycken,
Verstrecken ;"

1431-1433

en 't wordt al slechter en slechter : als hij van de uitkomst gewaagt,
dan stijgt er uit zijn verzen geen prachtige groet op aan de
victorie, maar :
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„Het ga zoo 't wil: volhardt groothartigh, onverdrietigh :
Geen almaght heeft de maght dat zy geheel vernietigh'
Het wezen, dat ghy eens voor eeuwighlyck ontfingt.”

1436-1438

Is 't alles ? 't Is wanhopig-somber en zijn ontmoedigende invloed
is bijna zeker. Lucifer spreekt immers na Belzebub, al dit sombere
klinkt na Belzebub's luchtige zegevoorspellingen. Stond Lucifer
alleen, hij kon wellicht het vuur der wanhoop aansteken, het
wildste vuur dat bestaat, en hij wil het waarschijnlijk ook : wat zou
hij anders willen ? Men steekt een vlam met een andere aan en
vermits hij niets dan wanhoop in zich draagt, kan hij, buiten zich,
niets dan wanhoop tewcegbrengen. Dat zijn woord tegen al de
beloften en de zienswijze van zijn trawanten indruischt, schijnt
hij niet in te zien.
Doch op 't oogenblik dat hij dit grafholle wanhoopswoord heeft
uitgebracht, begint zijn taal schor en schril te krijschen :
„Indienghe fel en fors met uwe heirspits dringt
In 't hart van 's vyants heir en komt te triomfeeren."

1439-1440

De haat is 't dien we hooren in woord en klank, de haat die de
waarheid kent, maar er voor huivert en haar daarom haat. „Dwmon
credit et contremiscit" ; 1 ) dit zien we hier voorbarig, maar verschrikkelijk voorbarig, in Lucifer's denken en spreken, in den zang
van zijn taal, als een zwarte straal dien de donkere hel zou opgeschoten hebben naar haar toekomstigen vorst.
Er is geweld in de verzen, niet van geestdrift, maar van huive
ring, en het laatste vragen naar den eed „opdat wij 't hooren" is
opnieuw een veeg teeken : deze begeerte is een twijfel, dit
„zweeren dat wij 't hooren" een trek van de diepste psychologie :
aan 't hooren heeft men nood, gerucht moet er zijn, 't gerucht
houdt men voor macht en in ijdel vertoon gaat men krachtbegoocheling zoeken.
Dat hebben de donderslagen van God verricht. Lucifer's ziel
hebben ze tot puin geslagen. In niets is hij geheel gebleven : hij is
geen schrandere zaaier van wanhoop om uit dezen nacht der ziel
den bliksem van woede en vernieling te doen opflikkeren ; zijn politiek ging dan ook regelrecht die van Belzebub te keer, Belzebub,
1) De duivel gelooft en siddert. (Augustinus)
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met wien hij in alles eensgezind was ; hij is geen uittarter
van alle straf noch misprijzer van alle mogelijkheden, want zijn
woord is half : „ten minste zal ons wezen niet geheel vernietigd
worden", „indien gij komt te triomfeeren" ; maar hij is een
wanhopig-sombere die, voor de straf staande en niet willende
wederkeeren, haar begint te haten, haar en de hand die er mede
dreigt : „Verdelg ons geheel, zoo gij kunt," klinkt zijn hatende
godslastering, en een oogenblik later wordt Gods beheer dwin
gelandij genoemd :
„Zoo zal de tiranny der hemelen verkeeren
In eenen vryen Staet..."

1441-1442

En Lucifer's taal ? Zijn beeldenrijkdom, zijn tooveren met het
licht, dit is alles spoorloos verdwenen, de morgenster is neergezakt
in 't graf van een moeras ; zijn veerkrachtig-geweldig rhythme,
zinnebeeld van zijn hoogstrevend titanendom, is eveneens gebroken
en beweegt nog enkel in brokken en stukken van zijn oude kracht.
— De ontaarding, de ontbinding begint reeds. Leugen tegenover
zichzelf, leugen tegenover anderen, lafheid, vleierij voor de eenen,
nijd en woede tegen de anderen, beschuldiging en belastering
van God, waren, benevens de uiterste zelfverheffing en ongehoorzaamheid, de vlekken die achtereenvolgens de morgenster
aan 't verdonkeren waren. Geen morgenster, maar een zeepbel
met flonkerende kleuren, doch ze naakt haar einde ; zwarte vlekken,
die 't openbarsten voorspellen, zijn er reeds duidelijk in te zien :
die vlekken zijn beginnende wanhoop en haat van God. 't Kon
niet anders : de hoogmoed bleef en de vrees groeide aan, uit die
twee bestanddeelen ontstaat de haat : hoogmoed haat wat hij
vreest, als hij het niet meer kan misprijzen.
Lucifer wordt geleidelijk Satan. Hij zal 't onmiddellijk geheel
zijn :
„Wij zweeren te gelyck by Godt, en Lucifer."

1451

Daarop moet van Lucifer's zijde, kort en klaar, „vooruit" weerklinken. Al de Luciferisten staan om hem heen in wilden moede,
en hunkeren en hinniken naar 't bevel dat bevrediging zal geven.
Lucifer is het hun schuldig ; hij heeft, door een blik in den afgrond, zich met den afgrond vertrouwd weten te maken, opdat hij
niet te zeer aarzele, en de afgrond heeft hem den ijzingwekkenden
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troost gegeven : „ik vernietig u niet geheel en gansch." De nieuwe
drift, die zijn koningsdroom zal vervangen, is reeds geboren en
geeft een nieuwe kracht, die der wanhoop, de kracht van 't omgekeerde teeken : Lucifer is op den grenspaal, waar heel zijn
wezen zal 't onderste boven gekeerd, zal omgeschapen en
wanschapen worden. Dit is immers eigen aan de redelijke schepsels, dat hun zedelijke kracht niet ophoudt waar ze het niets bereikt,
maar over het niets voortstroomt met evenredige maar omgekeerde
kracht.
Op dit gespannen oogenblik, onder 't hevigste barnen van
Lucifer's nood, terwijl zijn voet reeds uitglijdt op den boord van
den afgrond, en zijn mond den kreet gaat slaken van haat tegen
God, wanneer de hel zal ontstaan dus, omdat de haat geboren is,
de eeuwige ziel der hel, komt Rafael van boven geviogen en
hangs sprakeloos aan den hals van den somberen veldheer, den
machtigen reus.
DERDE TOONEEL
De liefde is immers ook de ziel des hemels, onsterfelijk 1
Een van de schoonste kampen, die ze strijden kan, begins hier.
Woededonders doorratelen de ruimte, de goede engelen schrikken terug voor Lucifer uit verontwaardiging, afkeer, gramschap,
en Rafael is geheel alleen, niemand wil of durft meegaan... maar
de liefde durft alles 1
Gabriel, Michael hebben niets vermocht op Lucifer ; de eene
had wijsheid, de andere had kracht, ze waren slechts medeengelen,
maar Rafael heeft liefde, is vriend, en... liefde hoops alles.
Vroeger is hij niet opgetreden, alleen nu, in 't meest spannende
oogenblik verschijnt hij, als Lucifer's schuld de oogen uitsteekt,
want hij heeft er niet aan geloofd, vrienden zijn ongeloovig en...
liefde vermoedt geen kwaad.
De vijandelijke engelendrommen die daar even den eed brulden, Coen hij reeds dichtbij was, staan dreigend en ongeduldig ; in
de nabijheid en aan de spits van 't leger zal hij den bevelvoerenden veldheer bewegen tot afvalligheid... de liefde waagt alles.
Met geen enkel woord zal er over de bijstaande legers gesproken
worden, hunne vervaarlijke tegenwoordigheid words niet eens
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opgemerkt ; dat de langdurigheid van 't onderhoud hen tot razernij
moet sarren, daar wordt niet aan gedacht, maar alles : elk woord,
elk gebaar, elk kloppen des harten en elk denken des geestes
wordt aan Lucifer en aan hem alleen gewijd... de liefde is uitsluitend.
Daar staat hij geheel in 't staal gekleed, met de krijgsbijl in de
eene, de rondas in de andere hand... dit wapenvertoon houdt de
liefde niet tegen ; zachte wangen liggen op 't staal, de olijftak wordt
om de krijgsbijl gestrengeld en minnende armen omvangen een
ijzeren harnas... 't uur der liefde slaat in alle tijden.
Stralende triomf der liefde 1
En liefde is het, geen vleierij 1 want de waarheid komt onbewimpeld uit dien zuchtenden mond :
„Och, Stedehouder, mont van 't goddelyck gezagh,
Wat heeft u buiten 't spoor van uwen plicht gedreven?
Zoudt ghy den Schepper van uw glori wederstreven ?"

145-1457

doch liefde durft alles zeggen : waarheid uit het hoofd alleen is
zielloos en kwetsend, maar komt ze uit het hart, dan gaat ze
gepaard met waardeering en medelijden, die haar levenswarmte
geven en haar aan de hand van 't gevoel binnenleiden.
Omarming gevoelen op zulk een oogenblik, als de afgrond
gaapte vol onheil en wanhoop , aan zijn hals, die reeds van schrik
evenzeer als van halsstarrigheid verstijfd was, den zachten druk
der liefde gevoelen en woorden hooren, als balsem zoo zoet,
wanneer men het losbarsten van alle donders des hemels verwachtte : 't is to veel I Er ontspringt Lucifer een woord van
grenzenlooze verlichting, maar ook van smartelijk terugdenken
aan hetgene hij ook eerst was maar nu niet meer is , een oprechte
engel vol klaarheid in ziel en woord, vol... doch
„Wie ook, wie ontleedt die wereld-heimlikheden
Eens schieliken gevoels?" (Rodenbach „Wandeling langs de vaart")
„oprechte Rafael!"

1461

— Wat wij vermoedden, was dus waar, Lucifer had hart, had
veel hart. Wij beminnen hem reeds met Rafael. Een waar gejubel
stijgt op uit de binnenste boezems van 't hart, warm en vreugdig
als alleen liefdegejubel kan zijn :
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„Myn blyschap, myn verlangen,
Ick bidde u, hoorme.”

1461-14162

Ja, „myn blyschap, myn verlangen" en dit vertrouwelijke me ontga
ons niet. Lucifer en Rafael waren vrienden 1 't Ontgaat Lucifer ook
niet. Geweldig is hij ontroerd, hij was het immer. Zou hij waarlijk den krop in de keel hebben, daar hij zoo kort antwoordt, als
kon hij niet meer ?
„Spreeck, zoo lang het u behaegh."

1462

Een zijdelingsch woord misschien, dat de benden moeten hooren,
maar alleszins een zucht naar liefde en genegenheid, waaraan
men nooit moe gedronken is ; een verzuchting ook, opdat de
aanrukkende catastrophe vertraagd worde. Was Lucifer toch
alleen 1 Nu eerst vindt men den weg tot hem : zijn hoogmoed
nederslaan was niet meer mogelijk, hij was te hoog gestegen, was
te lang gegroeid en te openbaar opgetreden : Lucifer had zijn
hoogmoed te slaafs ingevolgd, te teeder gekoesterd, dan dat hij
er nog eenige macht over zou behouden hebben. Lucifer's geest
was ontoegankelijk, zijn hart was het des te beter.
Hijzelf geest verlof tot een aanval op dit hart. Wat zal hij het
dus innig gewenscht hebben 1 „Nog tijd, nog liefde," is voor een
tot den dood toe sombere zoo een machtige gunst, dat alles klaar
wordt nu : daarom gedoogt hij dat een vijand hem bemint, dat
een vijand hem bekoort tot afval : dit alles in 't bijzijn van zijn
leger. Wat roekeloos stoute vinding des dichters : een liefdetooneel
tusschen twee heirspitsen 1 Een poging om den veldheer zelf tot
verraad te verleiden, terwiji heel het leger staat toe te luisteren 1
Mogen wij nu zeggen dat dit de echtste waarheid is, dat de
liefde dit begeert en de wanhoop dit wenscht, dan blijft er slechts
over blij te zijn om dit stralen der schoonheid, gelijk de bloem
verheugd is om het licht.
Rafael laat het zich gezeggen en spreekt lang, zeer lang uit de
volheid des harten ; als uit de rijkste bron, die overvloedige wateren uitlevert, vloeit en stroomt zijn gevoel en zijne woorden klinken
zangerig-zoet, doch sterkgolvend ook ; ze zieden niet van drift,
doch zijn aan 't wagen van warmte.
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Inniger, volmaakter vriendentaal kan ter wereld nooit gehoord
worden. Wat ineensmelten en vereenzelvigen van lot en leven
ligt er in dien wonderen aanvangsregel :
„Genade, o Lucifer. Verschoon u zelven"

1463

waarin het „heb medelij den met mij " — Genade — zoo subliem-eenvoudig-diep eindigt in „heb medelijden met uzelven" in zes
woorden. En, gelijk het begin, is alles in deze ideale vriendenwoorden : ze versmelten voort de vrees voor den vriend met de
vrees voor zichzelf ; zij beven van angst en zwellen van hoop,
berusten in vertrouwen en vliegen weder, als opgeschrikt, plotseling op ; zij beschrijven al droomende de verre tijden van onbewolkte vriendschap, de eerste tijden waarin ze ontstond, en
drinken opnieuw uit de bron waaruit ze voortvloeide... dit doen
ze lang, de vriendschap doet het immer lang. Haar ontstaan ? Maar
ze ontstond voor de schoonheid, beminnen groeit uit bewonderen.
Prachtig schilderen ze 't beeld van den grooten Vriend, den
schoonsten onder alien, dien ze wederom bezien en beschouwen
— de liefde beschouwt altijd van aanschijn tot aanschijn.
„... geheilight hooft, en voorhooft, overgoten
Met schoonheit, wysheit, gunst, en wat er komt gevloten,
En stroomen, zonder maet, uit alter schatten bron.
Ghy blonckt in 't paradys, voor 't aenschyn van de zon
Der Godtheit, uit een wolck van dau en versche roozen.
uw feestgewaet stont styf van perlen en turkoozen,
Smaragden, diamant, robyn en touter gout."

1472.1478

Zij beven bij het uitdrukken der gedachte, dat deze gaven juist
met val bedreigd worden, immer maar heviger tot aan :
„men zouden 's hemels oogen,
De starren, u zoo laegh berooft zien van vermogen,
En eere, en majesteit, door 't schenden van uw trou?"

1488-1490

en — want zij hadden het hart heel meegenomen — daar moet de
kreet op volgen :
„Dat keer' de goede Godt

1 "1491

Alles wat haar drukte, al haar verlangen, haar angst, haar hoop,
had Rafael's ziel in deze hooge opgolving van gevoel voor Lucifer
uitgeboezemd ; maar het gevoel begint altijd opnieuw en jaagt
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door de ziel opgolving na opgolving, wat Naar doet gelijken op de
grootste rustelooze der aarde, waarvoor men ook verstomd moet
uitroepen : „Quam admirabiles altitudines marisl In de ziel echter
volgen nooit twee even driftige bewegingen malkander op, maar
de volgende is sterker of gejaagder, heftiger, nijdiger, dan de
vorige. Rafael heeft Lucifer's toestand dieper ingezien door hem
uit de drukken, zijn angst verlevendigt, zijn moed ook, want
Lucifer luistert... en met de verzekering :
„Ghy kept myn zuiver wit, en hart, met u verlegen"

1497

tot eenige voorbereiding — ze is immers de klaarblijkendheid zelf
in zijn oogen — begint hij, met heilige vrijpostigheid, met roekeloosheid ook, te bestraffen, te bedreigen ; hij durft Lucifer zeggen :
„Ruck of dien trotsen kam,"

1498

hij durft zijn straf vernederend-klein voorstellen :
„Eer by u uit den troon, den allerhooghsten trans
Van eere, nederklincke aen gruis, en stof te mortel..."

1503-1504

hij durft zijn hand uitsteken, als Belzebub eens.
Dit is te veel gewaagd. Is het om zijn gekwetsten hoogmoed of
om de tegenwoordigheid der benden, die nu wel zullen morren
of voor 't allerminst, wilde blikken schieten waarop Lucifer's
woorden :
„Myn helden hebben Godt, en Lucifer gezworen,"

1513

toch zijdelings wijzen ? Wil hij zijn fierheid staande houden voor
zijn benden ? Alle beide wellicht, want gekwetste hoogmoed klinkt
uit het korte :
„Neer Rafel, ick verdien noch dreigement, noch toren."

1512

Hoogmoed ook roept het beeld van den voorgespiegelden val
„aen gruis en stof te mortel"

1504

wederom op en doet het een glansbeeld worden :
„'t En zy de hemel ons in eenen poel begraef',
Met zoo veel scepteren, en kroonen, glans en voncken,
Als ons de Godtheit uit haer boezem heeft geschoncken." 15234525
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Daarnevens gebruikt Lucifer valschheid ;
„En oorloge onder Godt,"

1516

onder wien :
„Ick dus, voor 't Vaderlant, den standert voere, en dien 1"

1531

en die valschheid kan slechts dienst doen bij zijn benden en
tegen zijn eigen vrees voor God.
Jammer : Rafael's poging is verijdeld, want tegen haar is gansch
de oude Lucifer opgerezen : hoogmoedig in zichzelf, zwak tegenover de anderen. De loutere liefde, die zoo machtig-zegepralend
werkte in 't begin van het tooneel, werkt niet of maar weinig meer ;
zij was de groote hoop, want liefde bewerkt spoedigen ommekeer ;
nu blijft enkel de vrees om er een andere vrees mede to bekampen ; de vrees voor de straf, die er nog niet is, en de vrees voor
de vernedering bij de scharen, die er wel zijn. Och I Lucifer sleept
zijn leger als een galeibol aan zijn been I
Rafael evenwel is nog in een geweld, geraakt er nog meer in
door de flauwheid van Lucifer's antwoord, en er vallen onvoorzichtig-klare woorden :
„Wat verbloemt ghy uw gepeinzen 1...
„De strael van zyn gezicht verraet de duisternis,
De staetzucht, daer uw geest zoo grof van zwanger is,"

1532
1534-1535

en de angstkreet :
„Verdwaelde Morgenstar, verschoon u zelve toch."

1538

is door Rafael's driftigheid niet meer innig.
Alleen de liefde breidelde den reus. Daar gromt hij reeds :
„Wat staetzucht? heeft myn plicht in eenigh deel ontbroken?" 1540

Maar Rafael gaat voort met zijn ontmaskering. Meedoogenloos
wordt de koningsdroom uit Lucifer's ziel gerukt en daar in naakte
gedrochtelijkheid uitgekleed. Lucifer moet hier hooren hoe zijn
eigen woorden, zijn machtige oproerskreet, die hem in zijn gloeiende kleuren als een troonhemel met rood fluweel en gouden
franjes zoo dierbaar was, als waren ze evenveel voorbeelden
van onzin, van dwaasheid, hier herhaald, ja, op 't einde spottend
bijna, verdraaid worden :
108

„Bedecks uw aengezicht : valt neder : stryckt uw pennen,
En wacht u, boven ons, een hooger maght te kennen.”

1548-1549

't Levert een spannend treurig schouwspel op, de liefde te zien
die, met de beste bedoeling van genezen en weldoen, het meest
kwetsend middel gebruikt en zelfs, buiten haar weten om, tergt
en schimpt. Droevige antithese, doch ze ligt in den aard der
zaken : orde en wanorde grijpen moeilijk duurzaam op elkaar in,
een tand van 't raderwerk kan nog een anderen grijpen, doch dan
niets meer. Het leven is voortgerold, de vrienden kunnen malkander niet meer bereiken, zij zijn verschillend geworden. Dit naarbuiten-keeren van zijn binnenwereld, dit uitgekleed-staan voor
zijn legerbenden, maar vooral dit spottend nazeggen van zijne
woorden — zoo moet hij het opnemen — prikkelt Lucifer, en 't
antwoord is reeds zeer schamper :
„Hoe nu toe? ben ick dan Godts Stedehouder niet?"

1550

Die toon is nieuw tegenover Rafael, de gang van het tooneel
wordt in andere richting gestuurd. Lucifer loochent of verbloemt
niets meer, maar randt aan en tart uit.
De hoogmoed is het, die weder opstaat, geen verbergen is het
van zijn ware gevoelens, maar gekwetste hoogmoed. Met den hoogmoed rijst het gansche treurspel weer dreigend in de hoogte ; de
zwarte stormwolken hingen slechts nog als een wegtrekkend onweer aan de kim, maar nu rukken ze weer jagend-snel naar het
zenith op ; en 't wordt koud om het hart van hem die den schoonen
lichtengel volgt in den kamp tegen de eigen duisternis, gelijk het
zou worden voor hem die den grooten strijd van zon en storm
in den hemel mocht volgen, indien de zon vrijmachtig de stormen
zelf verwekte en verdreef.
Rafael gevoelt dat zijn maar half gewonnen vriend hem onsnapt :
zijn pogen wordt meer gejaagd, zijn licht tracht hij Lucifer mede
te deelen, want hemzelf schijnt het zoo klaar ; Lucifer echter is
weder een kamper uit drift geworden en laat dat licht op de hardheid van zijn toorn afschampen als op een schild, met een krijschen
van staal er bij :
„Dat is de wetsteen om dees heirbyl op te scherpen."

1561
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Hij wordt hard. Hij ontsnapt 1 Onrust, vrees en medelijden vatten
Rafael aan, zijn taal siddert er van en wederom voelt hij zich een
met Lucifer, vreest hij voor hem ; de liefde heerscht weer met
haar zachte macht, nog zegt ze waarheid, doch ze doet het op
hemelsch-zachte wijze : enkele verzen worden zoo warm, zoo innig
en zoo beschermend als een moederboezem :
„och, of voor d'alziende Zon,
Het aldoordringende oogh, ick deze lastren kon
Bedecken. Lucifer, waer is uw glans gebleven?"

1566-1568

en verder :
„Gewaerdigh ons dat wy die blyde tyding dragen
Naer boven : ieder ziet myn weerkomst te gemoet.
Ick valle ootmoedigh dus uw majesteit te voet."

1573-1575

Lucifer verstilt : hij wil toegevend zijn jegens zooveel goedheid :
„Men kant zich tegen ons. Was Adams afkomst maer
Een zelven staet en stoel, als d'Engelen geschoncken ;
Dat scheen verdraeghelyck..."

1583-1585

doch laat de in hem opeengehoopte somberheid los in bittere
klachten over Gods liefdeloosheid :
„Den mensch weerstreven, is de Godtheit wederstreven.
Hoe magh het Godt van 't hart, dat hy zoo laegh, zoo diep
Vernedert dien hy tot den grootsten scepter schiep ?"

1589-1591

totdat hij, in een prachtige driftsmeet, den grond van zijn ziel en al
hare onmacht om zich boven hare verslaafdheid aan den hoogmoed te verheffen, blootlegt :
„Een edelmoedigheit, geheilight tot regeeren,
Voor eenen minder zich zoo zwaerlyck kan verneeren,
Van heerlyckheit ontkleen, en opstaen uit haer' staet,
En stoel, dat zy vervloeckt den glans en dageraet
Van haeren opgangk, ja veel liever had gebleven
Een schaduw, zonder verf, een niet, en zonder leven :
Want niet zyn, overtreft verkleening duizentwerf."

1592-1598

In zulke verzen gaat de ziel open en toont haren afgrond : dood
en niets, twee zaken die uit God niet zijn, maar die Hij zijn schepsel
heeft laten scheppen door de zonde, spoken ons van uit hare
diepte toe.
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Lucifer heeft echter ook zelf in den afgrond gekeken en er uit,
te zamen met zijn woede er tegen, een wreeden moed geput ;
opnieuw wederstaat hij met meer vinnigheid :
„'k Misdanckme dan dit leen, als 't immers leen moet heeten."

1600

— vers waarvan men de persoonlijk geworden bitterheid en vinnige boosheid best zal verstaan met dit louter van hoovaardij
glanzende er nevens :

„En liever d' eerste Vorst in eenigh lager hof,
Dan in 't gezalight licht de tweede, of noch een minder,"

443-444

dat juist dezelfde gedachte uitdrukt.
De strijd duurt lang en Rafael verliest veld, hij gevoelt het ;
alles heeft hij gezegd en alles gedaan wat hij kon, zichzelf heeft
hij vernederd, ten beste gegeven... Zijn taal krijgt de algemeenheid
en de samenvatting die men in 't einde hoort ; en dan vat hem
heviger dan ooit de angst aan om Lucifer ; dan ontrukt zich aan
zijn borst een kreet, als nooit vriend een angstkreet slaakte voor
zijn vriend, zoo levendig dat 't gevoel de verbeelding meedwingt
en de zinnen begoocheit :
„Ick hoor, 't is schrickelyck, alree de ketens smeden,
Om, na de neerlaegh, u, geketent, door de lucht
Te voeren in triomf. Ick hoor alree gerucht,
En zie allengs het heir van Michael genaken.
Het is hoogh tyt, hoogh tyt dien dollen toght te staken."

1617-1621

Zinsbegoocheling is het, mogelijk voor grooten angst, maar
Lucifer heeft ook schrik genoeg om ze als werkelijkheid aan te
nemen en om er zich mede te laten doorgrieven :
„Wat baet het, schoon men zich op 't uiterste bera?
Hier is Been hoop van pais."

1622-1623

0 ja I Met een kart woord, na de woordenverspilling aan voorgewende redenen of andere gevoelens dan 't hoofdgevoel, zijn hart
daar werpen met zijn bloedende wonde, wat is dat alles echt, wat
is dat immer de handelwijze van den zwakke, met al zijn macht
aan zichzelf en aan de anderen verslaafd I
't Oogenblik der waarheid is 't oogenblik der hoop. Rafael grijpt
het vast :
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„'k Verzeker u gena,
„En stelme, als middelaer, om hoogh voor u te pande,”

1623.1624

Het weerlicht uit Lucifer's ziel 1 Heel zijn ziel ligt in de klaarte.
Zijn hartstocht laait op in een hemelhooge vlam, tusschen zijn
afgrond-diepe begeerte naar berouw en zijn werkdadigen terugkeer tot God 1
„Myn Star te dompelen in duisternisse, en schande :
Myn vyanden te zien braveeren op den stoel 1"

1625-1626

Hoe driftig ook, hoe hevig gevaalverfd met de kleur der onmacht
tegen zichzelf, evenals de herfst met die der onmacht van zijn
poging tegen den dood, schittert die kreet wederom, als een opflakkering van de morgenster die over Rafael straalt. — Op den
rand van den kuil, waarin hij storten gaat, glanst Lucifer in voile
westen-pracht 1 Zoo wordt zijn heerlijkheid en zijn ellende weer
kaatst in Rafael's laatsten angstkreet, den hevigsten van al:
„Och Lucifer, waeck op. ick zie den zwavelpoel,
Met opgespalckte keel, afgryslyck naer u gapen.
Zult ghy, het schoonst van al wat Godt oit heeft geschapen,
Een aes verstrecken voor het vratige ingewant
Des afgronts, nimmer zadt, en nimmer uitgebrant."
1627-1631

De laatste slag is gegeven. Lucifer staat voor zijn eeuwigheid
geduwd, die daar voor hem open ligt als een gapende afgrond ;
God en zijn hartstocht dringen hem vooruit ; stilstaan, achteruitgaan is niet meer mogelijk. Gevierendeeld door tijd en eeuwigheid,
door zichzelven en God, slaakt hij een waren zeezucht :
„Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?"

1634

Nu weten we alies en de lijnen van 't heele drama die Leiden
naar 't zwarte middenpunt, als evenveel wegen naar den afgrond,
zien we duidelijk voor ons afgeteekend liggen. De rand van
't graf is een hooge plaats, van waar men alle levenswegen met
hunne ware beteekenis ziet, en uit alien afgrond van val en ook
van zonde stijgt het licht der kennis op : een wreed licht, de
zwarte zon der oude Latijnen. Zij stijgt op voor Lucifer en teekent
met dikke schaduwlijnen de daad die hij zal begaan : hachelijk en
leelijk, een monsterachtige verschijning. Alles, tot de liefde „des
rycken Vaders" toe (2622), dient slechts om dit monsterwezen te
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belichten. — Vreeselijk 1 Zoo herkent de hoogmoed zichzelf en zijn
gedrochtelijke wanschapenheid in 't licht der eeuwigheid, en
kijkt de leelijkheid zoo scherp en zoo uitsluitend aan, omdat
hij ze vreest : wat men vreest, ziet men het eerst.
Zoo een beschouwing baart geen liefde en dus geen berouw,
maar wanhoop. Den geheelen tijd spookt ze ons uit Lucifer's
woorden tegen ; voor de wanhoop is alles verleden, niets meer
toekomstig ; de toekomst was uitgestorven in :
„De zege is hachelyck ; de neerlaegh zwaer to myden."

1636

Van dan of wordt alles beschouwing van 't verleden : de baan
die tot zoo diep leidde, Gods liefde, de tijd zelfs... alles... 't is alles
verleden en verloren. Lucifer heeft niets meer, geen trots, geen
moed, geen leven meer, geen God zelfs, geen tijd,
„indien men tyt magh noemen
Dees kortheit, tusschen heil en endeloos verdoemen."

1652-1653

Een levend-gestorvene :
„Want tydigh sterft by die geen hoop meer heeft."

zou Vondel zingen in Adam's wroeging.
De duizeling der somberheid vat hem aan, doch eindigt, gelijk
Lucifer het gewoon was, met klachten over God die hem geen
tijd schenkt tot beramen.
Na jaren voorbereiding, na jaren wassen van een drift en
groeien van een karakter, komt de beslissing toch als een onverdeelbaar oogenblik voor, en, al leefde men ook eeuwen, een
oogenblik beslist over de eeuwigheid. Doch, als het even voorkomt, is dit oogenblik waarin er eeuwen leven en eeuwigheid,
majestatisch, dramatisch boven alles, 't uur waarin de honderdjarige Faust nog uitstel vraagt en waarin Lucifer, indien er hem
nog een oogenblik na dit vergund wordt, zal vloeken... Dit heeft
hij genoeg gedaan ; van uit hare bitterheid, valsch rechtsgevoel,
opwinding, gloed, neerslachtigheid, veinzerij en vrees, en nu ook,
van uit Naar wanhoop heeft zich zijn ziel, als de staart van de slang
die ze zal worden, naar God opgekruld en verwijtsels, beschuldigingen, lasteringen hebben weerklonken. Hij staat gereed het
nog to doen ; doch hij zal 't niet meer : uit de verte klinken de
bazuinen van Gods leger ten aanval ; Lucifer rilt :
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„Daer hoor ick Godts trompet.”

1655

Wat zal hij doen ? Hier is 't de plaats om P. De Groot's reeds
tweemaal aangehaalden tekst geheel over te schrijven :
„Niets treffender dan de alleenspraak :
„Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?
Aen d'een zy flaeuwe hoop, aen d'andre grooter schrick.
De zege is hachelyck ; de neerlaegh zwaer te myden.
Op 't onwis tegens Godt en Godts banier te stryden?"

1634-1637

Vereenzaamd schrikt de hoogmoed voor het uiterste terug.
Doch meer allicht dan eenige andere heeft deze hartstocht zijne
meesters. Trawanten mengen zich in den zielestrijd ; schetteren
de stilte weg ; overrompelen het nadenken ; verlammen het
beraad, en waar de schitterende geest aarzelt te gaan, daar
drijven hem de opruiers van zijn hartstocht. De christelijke
levenswet : overwin u zelven, schijnt den halfgod alleen voor
zwakkelingen gesteld ; maar hij verbeurt, terwijl hij zich vrijgevochten rekent, de ware vrijheid." (P. De Groot, „Levenswijding" blz. 43.)
De trawanten stonden daar, 't zwijgen had hun genoeg gekost ;
op het sein van Michael's benden kan 't niet meer.
VIERDE TOONEEL
Apollion schiet vooruit met de woorden waarvan hij weer dat
zij zullen inslaan ; hij heeft Lucifer zich telkens in trots zien stijven,
als men sprak van „braveert uw Mogentheit", en nu werpt hij het
hem ook voor :
„Michael... daeght u uit in 't vlacke velt."

1658

Dit kan Lucifer wel verharden, doch hardheid is Been moed. Al
de lichtzinnige verzekeringen van zegepraal slaat hij koel terug :
„Gewonnen? dat 's te vroegh : de stryt is niet begonnen."

1661

Zijn woord is kort, klank- en kleurloos, en wanneer zijn scandaard verschijnt, teeken van zijn glorie, drukt hij niet het minsce
gevoel meer uit, alleen de hardheid van 't besluit :
„Een ieder in 't gelidt: een ieder kenn' zyn vaen.
Nu rustigh de bazuin en kryghstrompet gesteken."
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1667-1668

Het optrekken moet volgen, een uittocht van starren en stralen
zal het zijn, en 't woord, dat die glanzende benden in beweging
brengt, moet een flikkerende bliksem zijn 1 Neen, 't is een nuchter
en prozaisch, een zielloos en dood woord :
„Zoo volght ons op dit teken."

1669

Helaas 1 De morgenster is uitgedoofd ; het woord, dat de straal
is van de ziel, geeft niet het minste licht meer 1 Met den dood in
't hart gaat die groote naar den dood, hij, die zoo geglansd had en
geblaakt :
„Ick wil op een karros van wolcken, hoogh en snel
Gevoert door lucht en licht, met blixemstrael en donder
Verbryzelen tot stof, wat boven of van onder
Zich tegens ons verzet,..."

575-578

en nu :
„Zoo volght ons op dit teken 1"

1669

De Rijn te Neuhausen, neerdonderend van de rotsen, de Rijn
te Katwijk uitstroomend in 't zand 1 Treurig 1 Maar zoo heerlijk
droomt de zonde steeds het oogenblik der vervulling en zoo klein
is het steeds ; de zonde wil God buiten Hem en vindt wat men
vindt buiten God : niets. Hier echter is het nog meer dan treurig ;
vervaarlijk is 't, omdat men in Lucifer's weinige woorden wel zijn
onmacht hoort om nog verder zijn gevoel te laten spreken na zijn
wanhoopsrede, maar daarnevens ook de kortheid van de onverzettelijkheid. Lucifer is een steen geworden en zijn taal geeft, als
een steen, zelfs wanneer men er hevig op bonst, slechts een
doffen, dooden Coon.
Dit einde doet ijzen ; niet alleen voor hetgene de woorden
zeggen, maar meer nog voor alles wat hun rhythme en klank
beteekenen, kort : voor de reusachtige beteekenis van hun onbeduidendheid.
Lucifer, de oversten, het leger, alles is henen en... verloren.
Rafael blijft, „de ware vriend bemint altijd" ; enkele Hachten,
zacht maar groot, varen den aartsengel na in zijn verwaten tocht,
in plaats van de vermaledijdingen, die hij verdiende, en meer dan
klachten — want een vriend kan zich bij geen klachten bepalen
— de innigste gebeden voor zijn zieleheil.
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VIJFDE TOONEEL
De rei zingt het gebed, dat daar als een laatste gedempte straal
van hoop blijft zweven, gelijk de gele lichtstrepen in 't Westen,
wanneer de dag verdwenen is en de lucht vol donkerte en wolken
hang t.
„O Vader, die geen wieroockvat,
Noch gout, noch lofzang waerder schat
Dan godtgelatenheit, en stilte..."

1678-1680

Smeltend-zacht stijgen de verzen op „sicut incensum °ratio" ;
't gebed is de wierook uit het hart, waar stille liefde brandt zonder
te laaien. Hier evenwel zijn de omstandigheden te pakkend,
't gebed krijgt meer en meer persoonlijke kleur : de engelen
voelen de toedracht der zaken, en, eeuwige waarheidsgeesten,
spreken ze van de waarheid tot de eeuwige Waarheid.
Lucifer is de grootste schuldige, al de andere engelen zijn :
„al te jammerlyck misleit."

1693

— Doch zoo wordt over Lucifer Gods wraak afgebeden, en zoo
iets zeggen ze dan nog onder het bidden, bij Rafael 1 Wat hij
gevraagd had voor Lucifer, keert zich tegen hem. Dat kan niet :
voor Lucifer alleen zal men bidden, hem alleen in Gods genade
aanbevelen ; Rafael neemt het gebed op en geeft het stuur ten
voordeele van Lucifer uitsluitend. Roekeloos, een vriend is het
altijd, en is hij het geweest bij Lucifer, nu is hij het bij God, wien
hij niets minder vraagt dan dit sublieme, uit liefde vermetele : red
hem, omdat hij de grootste zondaar is en Gij alleen zoo een zonde
vergeven kunt.

„Verschoon genadigh, och verschoon
Den Stedehouder, die de kroon
Der kroonen op zyn hoofs wil zetten,
Om neffens u, en boven al
Te triomfeeren. Och, wie zal
Hem zuiveren van zulcke smetten?"

1696-1701

Dit voorbeeld van heilige stoutheid op Gods hart is zoo schoon,
dat de engelen zich laten meesleepen ; hun gebed dat stil eerbiedig
was, begint aan te zwellen in heviger rhythme, met heftige herhaling, met gloed. Dat heeft Rafael's schoone vrienden-liefde op
zijn meegenooten vermocht ; zal zij niet machtig zijn op God ?
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IIK vergis mij niet : die twijfel is wel de laatste indruk en 't is
een verbazend machtig tafereel : een rei, zoo innig-zacht, die den
geweldigen stroom van een der grootste tragedies in evenwicht
houdt 1
* * *

Het vierde bedrijf is ten einde, Lucifer's rol en lot — 't is hetzelfde — om zoo te zeggen ook. Schrik versteent wat hoogmoedig
is en blijft, en baart den haat, den kouden haat, die de volheid is
der zonde. Zijn kouden adem gevoelden wij reeds, die de vurige
krijgsrede deed bevriezen, dezelfde haat die later zal maken dat
bet hart der hel een ijszee is, volgens Dante's zoo diepe voorstelling :
„Quindi Cocito tutto s'aggelava." 1)

Nadat de liefde het ijs een oogenblik heeft ontdooid, verteederd,
bevriest het nog harder, en huiveringen van doodskoude zijn het,
die in Lucifer's radeloosheid zijn geest en hart doorrillen ; totdat
ook de rillingen ophouden en Lucifer ten strijde optrekt bewegingen gevoelloos, een levend lijk met de ziel des doods : den haat.
Haat en liefde brengen de ziel tot rijpheid, maar plukken ze dan
ook . de rijpheid is bij zielen verworpenheid of heiligheid ; de haat
en de liefde, die ze plukken, heeten hel en hemel.
Wij hebben meegehuiverd en meegerild met Lucifer en Rafael,
zelf voor hem gehoopt, hem bewonderd en bemind, en zijn wanhoop heeft ons ten diepste geschokt, toen wij in de instorting van
de geweldigste ziel, die we konden droomen, de instorting van
een wereld zagen. De monumentale grootschheid van alles : van
gedachten, gevoelens en taal, belette ons aan iets kleins, aan iets
anders te denken dan aan dit groote gebeuren : een ziel aan 't waggelen op den rand der eeuwigheid. Daarbij, we hadden zoo
duidelijk waameembaar, alsof 't het heffen en zinken van een
weegschaal was, Lucifer's ziel kunnen zien bewegen, omhoog en
van den afgrond weg, bij haar eerste verteedering, naar den afgrond
neer bij haar veinzerij van gekwetste waardigheid, herlevenden
hoogmoed en toorn, om dan nog een klein levend snokje opwaarts
te geven in haren schrik en zich eindelijk traagzaam den dood te
laten inzinken in haar wreede wanhoop en laatste versteening. Dit
1) Waardoor de heele Cocytus bevroor. „inferno" xxxiv. 52.
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alles dwong ons geweldig mee to leven, want de inzet van onze
zonde is nooit jets anders dan dezelfde eeuwigheid, en ons leven
dwingt ons alien zoo to staan op den boord van den afgrond.
Een bedrijf onzeggelijk verheven, ernstig, het grootsche op grootsche wijze behandelend, niets anders dan groot en grootsch en
pakkend tevens. Boven beseften wij de stoutheid van Vondel's
greep in zoo een liefdetooneel tusschen twee dreigende legers1
Dat men bij Shakespeare het verleidingstooneel, van Lady Anne
door Richard III leze, een tooneel, waarvan Richard III zelf kernachtig aantoont met wat stouten greep het samengesteld is, in de
volgende verzen :
„Was ever woman in this humour woo'd?
Was ever woman in this humour won?
I'll have her, but I will not Keep her long.
What 1 I, that kill'd her husband and his father,
To take her in her heart's extremest hate;
With curses in her mouth, tears in her eyes,
The bleeding witness of her hatred by ;
Having God, her conscience, and these bars against me,
And I no friends to back my suit withal,
But the plain devil, and dissembling looks,
And yet to win her, all the world to nothing!" 1)

en men zal het niet navoelen, men zal het eerder houden voor
krachtvertoon dan het als een geniale vinding to roemen, en de lijkberrie zal daar niet psychologisch overbrugd lijken, terwiji hier
alles zoo eenvoudig waar is als 't maar kan en mede-leefbaar voor
elkeen : de grootste eisch voor een dramatische schepping.
1) „Werd ooit in zulk een luim een vrouw gevrijd?
Werd ooit in zulk een luim een vrouw gewonnen?
Ik wil haar hebben, niet haar lang behouden.
Wat 1 ik, de moord'naar van haar man en vader,
Ik yang haar in haars harten diepsten haat ;
Met vloeken op haar tong, het oog vol tranen,
Bij 't bloedend lijk, getuige van haar haat ;
God, haar geweten, alles tegen mij ;
1k, zonder vrienden, die mijn aanzoek steunen,
Dan huichlaarsblikken, en den baren duivel ;
En toch zij mijn 1 de wereld tegen niets 1" a. 2.230.)
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Lucifer evenwel heeft niet alleen ons medegevoel opgewekt,
hij heeft het op 't einde verloren. Dat hij aan schrik wederstond,
kunnen wij verdragen, maar dat hij aan zooveel liefde, als hem
bier te beurt viel, nog heeft wederstaan, hoe en waarom dan ook,
maakt hem in ons oog tot een aartslafaard, of tot een aartsdoemeling. Lafaards verdragen we niet op het tooneel en zonde tegen
de liefde en de godheid noemt Ibsen gedurig „'t zich vergrijpen
aan het heilige", en voor deze zonde tegen het heilige is er in
Ibsen's theater geen vergiffenis te bekomen. In den grond ook
nergens.
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VIJFDE BEDRIJF

Feestgejuich en zegezangen door heel den hemel, en opnieuw
helder, nog meer glanzend licht : het licht van de victorie dat
weerkaatst wordt in de wapens :
„Ons schilden schitteren, en scheppen nieuwe zonnen.
Uit elcke schiltzon straelt een triomfanten dagh."

1711-1712

Niet het licht der Morgenster. De strijd is beslist, Lucifer heeft
verloren. Uriel komt op met zijn stralend zwaard, dat gezegepraald
heeft, en hij zal den zwaren strijd beschrijven ; doch — en zoo
wordt het eenig-mogelijke dramatisch element nog bewaard —
Rafael zal zijn bericht ontvangen, Rafael : 't bericht van Lucifer's
nederlaag I
't Gebed ligt nog op zijn lippen en de wenschen voor Lucifer's
heil ; daarom kan hij Been luiden jubel aanheffen en zelf het
laatste bedrijf inzetten met het geroep van : zege 1... Maar hij moet
berusten in 't verloop van 't gevecht, tevreden zijn over de zegepraal van de gerechte zaak en onderdanig aan de goddelijke
schikking. Dit doet hij tot overmaat toe : hooge goedkeuring van
den geese bejegent Uriel, zelfs nederige dank.
„Gezegent is 't geweer, gezegent zyn uwe armen,
Die deer van d'Englestadt hanthaven, en beschermen."

1722-1723

Geheel het volgende verhaal van den slag begeleidt hij met
zijn angstige vragen of uitroepingen van spijt, van treurnis, ja,
van de oude bewondering nog :
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„Hoe steeckt ghy, onder 't heir, zoo Fier met hals en hooft,
En helm, en schoudren uit I hoe heerlyck past u 't wapen,” 17934794

van angst :
„O Lucifer, wat raet I het ziet 'er schricklyck uit,"

1843

totdat zijn toon stiller wordt en vaster, al blijft hij zeer treurig :
„Helaes, in welck' een schyn zal ick u lest aanschouwen?"

1939

en nadat hij Lucifer's gedaanteverwisseling gezien heeft, sterft
zijne liefde uit in 't korte ;
„Dat leers de staetzucht Godt naer zyne kroon te steken."

1%2

Zoo heeft hij met zijn liefde een schoone gevoelsbegeleiding aan
't strenge verhaal gegeven, dat het waarlijk akelig-somber slot
van Lucifer's lot voltrekt in onheil. Rafael's liefde sterft uit, ze
moet, alle liefde sterft uit waar ze staat voor de volmaakte leelijkheld, en dat is de het.
Uriel's verhaal van Lucifer's kamp en val heeft Vondel als een
reusachtigen sluitsteen boven op zijn treurspel geplaatst : hij sluit
inderdaad. Over den indruk bij 't spelen kan ik niet oordeelen,
maar onder het lezen sluit hij 't geheel wonderbaar-schoon of ; de
majestatische bogen van het treurspel, met al hun pracht en
breedheid van afmeting, krijgen hier een sluitsteen te dragen zoo
zwaar en zoo prachtig, dat hij het treurspel in elk opzicht afsluit en
bekroont, want hij is, alhoewel reusachtig groot, toch een helderglanzende, vlekkelooze diamant.
Rijkdom van taal, pracht van beelden, ijzeren kracht en lenige
plooibaarheid van de verzen, epische breedheid in haar volste
macht. Men hoort, men voelt den slag in 't zware dreunen van de
verzen, men vat zijn ware, eeuwige beteekenis in de diepte der
gebruikte zinnebeelden. Hoe ongaarne men ook de handeling
mist op het einde van een drama, hier voelt men dat gemis bijna
niet : de ontzaglijkheid van den hemelschok wordt herkenbaar,
daar waar op den schouwburg een tooneelbeeld ze nooit op aannemelijke wijze had kunnen voorstellen. Daarbij herinnert men
zich de ellende van bijna al de kamptooneelen op het theater ;
waar armen en beenen vechten, vechten de zielen niet meer, toch
is zielestrijd alleen dramatisch. Shakespeare's kampvoorstellingen
zijn zoo onnatuurlijk als 't maar kan, en, enkele trekken van
121

bliksempsychologie — als in Richard III „My kingdom for a horse",
en ook dit zelfs — daargelaten, geschiedt er geen verdere karak
terontwikkeling meer , is er nog, dan geschiedt ze in een soort
van oasen op het slagveld, waar de strijd toevallig uitscheidt of de
hoofdhelden malkander toevallig tegenkomen en... niet vechten
— karakters kan men in een slag moeilijk zonder tastbare valschheid voorstellen, zoodanig dat ze ruirnte hebben om het schouwen
in hun binnenste toe to laten.
Met langzame beweging en in heele drommen van volzinnen
rukt het verzenleger uit, het rhythme wordt gelijkmatig gehouden,
de alexandrijnen laten hun tweeledige heffing duidelijk zien, als
de stap van soldatenrijen, alles is regelmatig en ordelijk, toch
bewogen en vol spanning. En de twee slagorden worden prachtig
geschilderd : eenvoudig, recht, helder als zuiver en geslepen staal,
gelijk degenen die er door verbonden worden, is de slagorde der
goeden :
„Men zagh een enckelheit in een driepuntigh licht,
Zoo spiegelgladt, gelyck een diamant, geslepen ;
Een heirspits, eer van Godt dan eenigh geest begrepen."

1749-1751

Driftig, schitterend, dreigend, vooruitstrevend als de gloeiende
hartstochten die zij insluit, is de slagorde der kwaden :
„Het groeide snel, en wies gelyck een halve maen.
Het wet zyn punten, zet twee horens op ons aen ;
Gelyck 't gestarrent van den Stier de hemeldieren
En andre monsters, die rontom hem henezwieren,
Met gouden hoornen dreight."

1760-1764

En daarboven straalt Lucifer uit, geteekend in verzen beladen
met pracht.
Doch
„Wanneer de dolle trom en klinckende trompet
Zich mengen ; het geluit geweer en handen wet..."

1800-1801

dan begint het geweld , als torenhooge golven springers de
woorden en verzen op elkaar :
„De heiren, na'et gedreun van 't eerste schutgevaert,
Geraken hantgemeen met knods, en hellebaert,
En sabel, speer en dolck. Het gaet' er op een kerven,
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En steken. Al wat kan, wat toeleit op bederven,
Op schenden, rept zich nu, bederft, en treft, en schent."

18124816

De bewegingen blijven machtig en massaal, de beelden stellen
de krijgsverrichtingen aanschouwelijk voor en helpen haar 't grootheidskarakter bewaren — niet het beeld van reiger en valk, dat
heel onharmonisch is en ontstemt, evenals van adelaar en haviksvlucht ; — de regimenten heeten „metale muren", het neerstortende
engelenleger is „een binnenzee of noortschen waterval" en in
het treffen zelf van de driehoekspits op „den navel der halve
mane" die
„aen 't kraecken, en aen 't knacken,
Zoo styf gespannen staet (want d'einden krommen vast)
Dat hy in 't midden moet bezwycken voor dien last,"

1879-1881

ligt er een meesterlijk volhouden van 't aangenomen beeld.
't Is 't oogenblik van den hoogen nood, Lucifer zal nu de laatste
trappen afdalen naar 't Satan-worden. Nog is hij groothartig,
„en geeft zich rustigh bloot,"

1884

zijn geweld vaart in den aangespannen leeuw en draak en ontsteekt
alles in driftvuur rondom hem.
Hij alleen trotseert, hij alleen is de ziel van den wederstand : zijn
uur is dus gekomen.
Gods banier nadert : het licht des hemels glanst op zijn gelaat,
dat bloedrood straalt van wraakzucht en geweld, en Michael
verschijnt
„uit eenen kring van zonnen.
Zit af, o Lucifer, en geef het Godt gewonnen.
„... Zoo roept hy uit den hoogen."

1902-1903
1906

een tooneel, vervaarlijk van majesteit ; maar die majesteit is
Lucifer's grootste foltering. Zoo spoedig als hij den standaard
met Gods naam zag, zwaaide hij, uit een natuurlijke beweging, zijn
heirbijl om Gods banier te vellen ; nu hij Michael ziet, wordt hij :
„d'Aertsvyant van Gods naem, hardneckigh, onbewogen,
Ja trotser op dat woort, hervat in alter yl
Den slagh, tot driewerf toe, om met zijn oorlogsbyl
Den diamanten schilt, met een Gods naem, te kloven."

1907-1910
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den grond zijns harten ontdekt hij : zijn strijd was tegen God, hij
vreesde het steeds en wist het reeds sedert lang, nu openbaart hij
het in dit vreeselijk los houwen op Gods naam. God zelf kan hij
niet raken, doch hij verdelgt van God al wat hij maar kan ; zoo
leeft de haat zijn eigenste leven, want haat dorst naar dood en
vernietiging even als liefde naar leven.
Lucifer bedrijft metterdaad de grootste aller zonden : haat tegen
God, en zoo uitdrukkelijk als 't zijn kan, daar hij deze zondedaad
richt naar 't eigen doel van den haat, den dood. Gods moordenaar,
voor zoover het in hem is 1 Voorwaar, ik herken meer en meer
trekken van verwantschap, van gelijkheid bijna tusschen Vondel's
en Dante's Lucifer ; en in 't licht van Vondel's voorstelling versta
ik nog dieper de vreeselijke beteekenis van Dante's voorstelling,
waar deze Judas Iscarioth in Lucifer's mond laat hangen : de
grootste zondaar des hemels kuste daar den grootsten zondaar
der aarde met den kus der hel, die het verslinden is ; niet alleen
omdat Judas een verrader is, of, tot aanduiding van zijn grootste
schuld onder alien, of omdat hij met een kus den Zoon Gods
overgeleverd heeft, maar vooral omdat Lucifer en Judas broeders
zijn in den moord op God. („Inferno" laatste zang).
„Maer, wie den hemel terght, gevoelt de wraeck van boven."

1911

De nederlaag is onmiddellijk voltrokken ; getroffen, zinkt Lucifer
neer, en al zijn benden met hem. Men moet de verwarring, den
reusachtigen chaos van dien val in Vondel's verzen lezen : Belzebub,
Belial, monsters, „Reus Orion", „Noortsche Beeren", Hydra aan
't woeden al dooreen 1 Voorwaar, Lucifer's woord :
„'t Gerabraeckt aertryck zien als een wanschapen romp ;
Dit wonderlyck Heelal in zynen mengelklomp,
En wilde woestheit weer verwarren en verkeeren."

582-584

is in vervulling gegaan, maar tegen hem, en hijzelf is onder de
gedrochten het gedrochtelijkst. De zeven hoofdzonden paren in
hem hare monsterachtige zinnebeelden samen, en hij wordt het
kort begrip van het kwaad, de volkomenste doemeling. 1)
1 ) Men Believe hier wederom Vondel's onvergelijkelijk-stout gewaagde en geslaagde verzen to lezen, ook voor 't volgende ; kortheidshalve citeer ik ze hier niet.
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De straf volgt de zonde der engelen op de hielen : hun hoovaardij en hun menigvuldige zonden met de taal, vooral hunne
afgodisten-gezangen worden gestraft met verlaging in gestalte en
stem :
„men hoortze brullen, bassen.
D'een janckt, en d'ander huilt. Wat ziet men al grimassen
In Engletronien nu zweemen naer de hel,
En helsche gruwzaemheen."

1974-1977

Een meesterlijke tegenhanger van de gezangen :
„Volght dezen Godt, op zyn trommel, en trant"

1278

die Lucifer bij zijn troonbeklimming begeleidden, is dit koor van
dierenstemmen, dat hem ook begeleidt bij zijn nederstorten in
de hel.
Men stelle de machtige afbeeldingen van den val der engelen
door de titanen-schilders van de Renaissance nevens dit beeld :
samenstelling, kleur, beweging, volgehouden karakteristiek, tragiek
en macht bij dichters en schilders nevens elkaar, en men zal den
lauwerkrans noch op Michel Angelo's noch op Rubens' hoofd
zetten — al gelijkt Vondel meer op Rubens, tot in treffende bijzonderheden toe, als in „de monsters, in het licht geklautert", waarbil
men Rubens' „Val der Verdoemden" meent te zien —.
Alles is gedaan : Lucifer en zijn strijd zijn als stormwolken
heengedreven en de hemel straalt, helderder dan ooit, licht en.
glorie. Zege zoekt licht, alle zege vindt haar beeld in de eerste
en eeuwige zegepraal van 't licht op 't duister : „'AxtIs dellov 1" 1)
zongen de grijsaards te Thebe, in 't vreugdegevoel om de zege,
het oude licht toe met zijn voor hen nieuwe zegebeteekenis, en
de engelen ook zingen van Lucifer en God als van nacht en licht .
„Met zyn maght in den nacht neergezoncken.
Hoe blinckt Gods Naem zoo schoon 1 "

1988-1989

Naar een kranige en krachtige maat, dreunend gelijk de stap
van terugkeerende zegelegers, met sterken slag en tegenslag, licht
Loch ook, als het hart van de spanning des strijds verlost, words
het zegelied uitgezongen : in een epinikie (zegezang) die de
Grieken nooit schooner hadden kunnen dichten, althans nooit
1) Straal der Zon („Antigone" loo).
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beter doen harmonieeren met den zielstoestand, en die hier
gezongen wordt door een leger aanvliegende Nike's met waaiende
mantels en kronende vleugels. Een heerlijk gezichtl
Michael, de zegepraler, hangt in zijn krachtwoorden den eereroof aan 's hemels as op, ter eere van God : de volmaakte tegenhanger van Lucifer, die zijn glorie niet kon dragen en ze verloor,
terwijl hij ze zoo eenvoudig op zich laadt door ze aan God of te
staan : „deposuit potentes de sede et exaltavit humiles." Daar
staat Michael in ootmoed groot ; doch wij hoorden het uit den
zang der scharen en hooren het nu uit Michael's woord — medegevoel voor de overwonnenen is er niet, Lucifer en de zijnen zijn
den hemel wel verloren, want de hemel is de liefde : het jubellied is als staal, dat zingt, Michael's woord als een zwaard, dat
recht uitoefent. Zoo vergeet de hemel degenen, die hem niet gewild hebben, volkomen en rustig :
„Zy zwerven in de lucht, en tuimelen en woelen,
Heel diep beneden ons gezicht, en deze stoelen,
Benevelt, en verblindt, en ysselyck misvormt."

2014-2016

Geen blik zelfs wordt hun gegund. De hel is wel de „Lethe"
der Grieken, en Ruusbroec's woorden, die dit eeuwig vergetenzijn teekenen, doemen op, zoo vreeselijk in hun Vlaamsch realisme:
„Ende inden daghe des oordeels sal de helle ontfaen alle die
verdoemde (menschen) waer sij sijn ; ende daer-toe alle den stanc
ende onreynicheit der werelt. Ende si sal boven toe-ghesloten
worden, ende nemmermeer en (sal) daer duvel noch mensche
iite-comen, maer si selen boven sijn ghestopt ende bedect als
eenen pot daermen in stooft." (Vanden Kerstenen Ghelove, II.
77. id.). 1)

* * *

't Is avond, nu ik deze studie over Lucifer, Gods morgenster,
ten einde geschreven heb. 1k heb opgeschouwd in den hemel met
1) Nog een tooneel volgt op dit zoo volmaakt eindigend einde. Naar mijn
indruk is het jammer. Vondel zal de stof van „Adam in Ballingschap" voor zijn
oog hebben zien zweven en er een eerste belichaming aan gegeven hebben.
Hier begint Adam, en „'t gebed van de engelen, 't „Rorate coeli" op de puinhoopen van de ingestorte wereld," (Baumgartner) is een te losse verbinding
dan dat men er het heele tooneel aan „Lucifer" mee vastlijmen kan. Ik laat het
daarom onbesproken.
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sterren doorzaaid, naar de sferen waar het groote treurspel eenmaal werd afgespeeld, waar de strijd met betrekking tot mij ten
minste, zeker werd gestreden. In de hoogte boven mij, in een
kring van hooger wezens, in breeder ruimte dan mijn levenskring
is, in de geesteshoogte boven het stof werd hij gestreden. Alle
strijd in de hoogte is een strijd tusschen licht en donker : de hoofdstoffen, die hier beneden strijd voeren, klimmen boven de atmosfeer
niet op, 't licht alleen kampt daar tegen de loochening van zijn
eigen wezen : de duisternis, tegen zijn eigen beperktheid : den
grooten nacht 1 Zoo hangs hij nu daarboven, de groote schoot der
lichtlooze ruimte, met al die kampers van 't licht er in : de glorierijke sterren 1 Hoe machtig, hoe zegepralend groot is de leege
ruimte, hoe klein zijn, in haar schoot, die edele kampers die haar
nochtans geheel willen vervullen, die zichzelf in haar heel willen
uitstralen, haar heel zoeken te doorstralen en hunne stralen, als
zuchten naar de oneindigheid, in haar uitzenden onbeperkt ver...
Doch de nacht blijft nacht en het duister licht, dat uit die sterren
straalt, overwint hem nooit geheel, het words evenwel ook nooit
overwonnen. Zij streven immer, immer voort, terwiji de nacht
roerloos stil en eeuwig dezelfde blijft. Ontzaglijk gezicht I Maar
de hoop bloeit in 't streven op en de roerloosheid zal eenmaal
't leven ontvangen ; zoo hopen de sterren en zoo strijden ze voort.
Of worden ze eens alle uitgebrand ? Maar de bron van 't licht
moet en zal dan verschijnen. Waar is ze 7 Dat ze haar kleine
zonen te hulpe kome 1 Want nu zien we slechts den grooten
nacht in zijn heelheid, doch de lichtbron verscheen ons nooit.
Tragische sterren 1 Tragisch is de kamp van alle licht tegen
de duisternis, zoolang de duisternis alleen de oneindigheid schijnt
te bezitten 1
Evenals de sterren zoo kampen de geesten, die aan de eeuwige
waarheidsbron ontvlogen sparken, die „schône Gôtterfunken", verbannen in den grooten schoot van 't Mysterie. 't Mysterie verbergt
God, 't Mysterie omvangt God, 't Mysterie is dus zoo groot als
God ; dit maakt het voor den geest zoo ontzaglijk groot als de
machtige nacht voor 't licht : wat we weten is beperkt en Bering,
wat we niet weten is onbeperkt, is God. Daarin zendt onze geest
zijn kleinen doch eeuwigen straal uit, zijn zucht naar volkomen
kennis, zijn „U zulks te kennen als Gij waart 1" met de zekerheid
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dat hij niet zal beschaamd worden „in zeternum1" Doch nu ontvingen wij „van de onbepaalde Macht bepaald vermogen" en dat
maakt den strijd van de geesten ook tragisch, omdat hij buiten
elke verhouding tot hun kleinheid ware, indien ze de lichtbron
niet immer sterkte en ophield met de hoop dat ze eenmaal zal
verschijnen. Of zullen de geesten uitbranden ? 't Doet er niets toe,
dan worden ze wat de uitgebrande maan is voor de zon, en ontvangen alien hun licht uit de zon, voort, beter, veel beter en veel
meer, want ze worden in 't licht opgenomen. Zal er eens een
„ccelum novum et terra nova" ontstaan, zoo zal ook „nox sicut
dies illuminabitur" en de dag, waarin de zon al de sterren verzwelgt
in haren lichtoceaan, zal aanbreken om ze er hooger in to laten
bestaan. Zoo, stervende, zullen de geesten het leven bezitten, het
grenzenlooze.
Gelijk de sterren kampte Lucifer tegen 't Mysterie, de machtige
beteekenis van den strijd tusschen licht en donker lag ook in zijn
kampen, en, daar wij alien denzelfden kamp aan 't strijden zijn in
't diepste en 't echtste van onzen geest, is er geen strijd zoo
belangwekkend voor ons, geen die zoo diepe gronden raakt in
onze geestelijke natuur, geen zoo vol van onzen onvergankelijken
nood aan zijn oplossing : onze ziel klom op den top van haarzelf
en volgde van daar of dien eersten en eeuwigen en grootsten
kamp van 't licht tegen de duisternis. Met drift ook. Zoo volgen
de bergtoppen, gloeiend van hopend rozerood of weevol purper,
't dagen en 't dalen van 't licht aan de kimmen.
Doch al schouwende in Lucifer erkenden wij dat wij voor het
Mysterie noodzakelijk moeten, maar vrij kunnen beslissen. Ons
aan het Mysterie ontwringen kunnen we evenmin als de sterren
aan de ruimte ; maar wij kunnen er ons nederig aan onderwerpen
of het trotseeren en het eigenmachtig willen openrukken : onze
stralen er heen kunnen zuchten zijn of schichten.
Dit toonde ons Lucifer's voorbeeld, en dat we dit even goed
als hij kunnen, zei de stem in ons binnenste, en — laten we het
niet bewimpelen — ons bewonderen van Lucifer, ons verdoken
medeheulen met hem, ons toejuichen in het diepste van de ziel,
van zijn poging. Wij zijn „GOtterfunken" en willen God hebben ;
alles wat God verbergt is geringer dan wijzelf, die zijn gelijkenis
dragen ; de groote nacht, 't groot Mysterie, is slechts schaduw
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van Hem, maar 't licht, maar onze rede is uitvloeisel uit Zijn
wezen... tegenover 't Mysterie wil onze vrijheid, wil onze drift
zelf God zijn, om dien oneindigen sluier op te lichten en eigenmachtig licht te schenken. Dwaas is het, dat het beperkte onbeperkt
wil zijn, dat het zichzelf wil geven wat het eenmaal moet ontvangen, doch verstaanbaar is het ook ; immers zeggen : „'t is Mysterie",
is zeggen : „wacht, later zult ge 't begrijpen", en dit te zeggen tot
het licht of tot den geest staat gelijk met te zeggen : „wacht om
te drinken" tot een dorstige ; en wie zulks zegt tot eene reeds
ontvlamde drift ontsteekt er koortsgloed en drijft ze er toe de
Godheid, waarnaar zij hunkers, in zichzelf te zoeken.
Alzoo begon Lucifer's kamp tegen 't Mysterie, een kamp van
't licht tegen 't donker, waarbij hijzelf zijn licht verloor en in den
grooten nacht werd verzwolgen. Niets is tragischer dan het langzamerhand zien inrukken van den nacht in den lichtengel ; overal
spreidt hij zijn duister uit en laat nets onaangeraakt.
„Exultavit ut gigas", hij sprong op als een reus, mag men
zeggen van Lucifer als van de zon, om zijn loopbaan te doorijlen ;
zijn geest was klaar en vast overtuigd, zijn hart vol van den moed
en de zekerheid van 't geweld, zijn gang schreed recht voor zich
uit in zege-bewuste oprechtheid, zijn wee om hemzelf, maar ook
om de anderen toonde zijn gevoeligheid en diepliggende goedheid,
zijn ingeboren schoonheid straalde uit in majesteit van taal en
schittering van beelden, doch in dit alles dringt de nacht.
— In den geest het eerst met den bliksemstraal van : „Laat de
Almacht rusten", ineens is zijn geest zijn overtuiging kwijt, want
de klaarblijkendheid dwingt tegelijkertijd het verstand om te zien
en den wil om het verstand te nopen tot aanvaarden van wat het
ziet. Van dit oogenblik of waagt Lucifer's geest nog slechts enkele
flauwe pogingen, om zichzelf te benevelen, duikt hij evenals de
struisen het hoofd moedwillig weg voor de waarheid, totdat hij
ten slotte haar wederom in 't gelaat moet schouwen... gelijk stormwolken in 't gelaat der zon, tienmaal zwarter dan te voren. Het
ontmoeten van de waarheid op den uitersten grenspaal, waar men
haar ontvluchten kan, baart geen klaarheid, maar de zwartheid
van de wanhoop. Zoo, plotseling met reusachtige donkerte overspreid, schouwt Lucifer den ontweken God in 't gezicht in zijn :
„Of ergens schepsel..."
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— Zijn hart had vuur als een vuurberg en 't had zijn oproerskreet als een uitbarsting uitgeworpen ; heel 't hart was een levende
kracht... Daar verschijnt de Waarheid... zij kan den geest dwingen
haar te volgen, maar 't harte niet ; volgt het echter niet, dan geraakt
het in opstand tegen zichzelf : in machtspreuken van booze gezellen, zelfopwinding, voldoening in de tooneelvoorstellingen van
wat zijn drift in wezenlijkheid gewild had, eindelijk in het gevoel
van zijnen dood... de vuurstroomen zijn sintels geworden, hard
alleen omdat alle leven er uit ontvlucht is, en de eerst neergolvende
lavastroom colt en botst weldra als kei.-gerol naar beneden.
— Moed baart oprechtheid, die recht voor zich uit gaat, gelijk
het licht rechte vaart geeft aan den straal : recht naar Gabriel met
zijn geest ging Lucifer en, een oogenblik daarna, recht naar God
met zijn gloed... doch, nog een oogenblik later, begins zijn weg
te kronkelen... leugen, bedrog, weifeling zijn ingetreden, tot hij op
't laatste met den dood in 't hart 't bevel geeft om vooruit te
stormen.
— De gevoeligheid van hart blijft hem bij en de gave om te
kunnen beminnen, doch ontaardt hoe langer hoe meer in zelfzucht:
de engelen, voor wier recht hij zoo plechtig opkwam, worden
enkel nog dienaars van zijn hoogmoedswellust. Hebben ze hem
eens hun vergodingslied toegezongen, dan spaart hij hun de hardste waarheid niet meer en „geeft zijn heir de sporen" tot bloedens
toe, om het voort te drijven in den dood ; en zet hij zijn hart nog
eens open voor de liefde van Rafael, ach 1 't is slechts om nog wat
de warmte en den troost van de liefde te genieten... niet om haar
invloed ten goede te ondergaan ; de hoogmoed blijft recht, dan
kan er geen spraak zijn van weder te geven wat men ontvangt,
van wederliefde voor liefde, dan duurt de liefde slechts zoolang
als ze genot is en words teruggedrongen zoodra ze den hoogmoed
kwetst. Ellendig-zelfzuchtig blijkt Lucifer, ook in dit liefdetooneel ;
zijn goedheid is uitgedoofd en de nacht der liefde, de haat, begins.
— Zijn schoonheid, waarvan zijn taal weerglansde als met duizenden schitteringen, zijn woord, dat als een koningsmantel
doorzaaid was met goudglans en flonkering van edelgesteenten, en
majestatisch klonk bij een geboren gebieder, dit alles dofte weg
samen met de liefde. Nergens was het opkomen van het donker zoo goed zicht- en tastbaar als in zijn woord : 't sterven van
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zijn zieleschoonheid doofde daar al de sterren en haar glansen
uit ; ook de gloed verdween, de taal werd dof en donker, nachte.
lijk diep en koud, soms zelfs gemeen... totdat de vlam uit de
diepte, de roode gloed van de hel, er zichtbaar werd in wanhoop
en razernij.
De donkerte heeft dus geheel de Morgenster omgeven en door
drongen, de groote Nacht mag hem verzwelgen, hij is hem gelijk
geworden.
IJzingwekkende tragedie van 't ondergaan der reusachtigste
macht in strijd met het oneindige 1 En elke ziel moet in Lucifer
haar beeld herkennen, want alle strijd van de ziel gaat om 't oneindige. Zij wordt er des te sterker toe gedwongen, omdat de strijd
hier zoo natuurlijk geteekend wordt. Heel de tragedie ligt immers
aan deze twee gewone oorzaken : ten eerste : Wie zich van zijn
oorsprong heeft afgekeerd en zich zichzelf ten doel heeft gesteld,
verliest alle geduld en hijgt naar de vervulling van zijn droom,
't wachten is hem onmogelijk geworden ; ten tweede : Wordt hem
de ware orde, die de ware vervulling zal geven, voorgespiegeld,
dan verstaat hij ze volgens zijn drift ; want „kalmte of storm
wekkend in de ziel, bewaren zij — de gevoelens — het verstand
in zijne helderheid of maken het troebel en een slechten spiegel
van het ware. De wil wordt eveneens of in de richting van het
geestelijk goed en schoon bewogen of daartegen opgestuwd."
(P. De Groot „De groote Denkers van onzen Tijd", bl. 225).
Alles volgt daaruit : heel de tragedie van den engel die, in zijn
hoogmoedigen staat, 't gebod : „Fens zult gij den God-mensch
aanbidden" volgens zijn hoogmoed moest opvatten als een
persoonlijke verheffing van den mensch, die anders den engel
zelf zou te beurt gevallen zijn. De vele andere hypotheses worden
a priori door zijn drift uitgesloten, deze 6ene blijft ; daartegen
slaat zijn verstand, zijn kroon en eeuwig heil te pletter.
't Licht niet te willen afwachten 1 't Geheim van wereld en leven
eerder heel en vol opgelost te willen zien dan na den dood, en de
beteekenis van Gods eeuwigheidswoorden eerder vervuld te willen zien dan in de eeuwigheid zelf, zelf God te willen zijn met
andere woorden, wat is het een steeds wederkeerend geval 1 En
hoe roepen wij het dus met het diepste meegevoel van onze ziel
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uit, bij den aanblik van den stortenden Lucifer, gelijk Vondel hem
heeft voorgesteld, wat Dante van hem zong :
„E cio fa certo the it primo superbo,
Che fu la somma d'ogni creatura,
Per non aspettar lume, cadde acerbo." 1)
(„Paradiso" )(Ix, 46.)
Een strijd om 't Licht 1 Zoo vatte dus ook Dante hem op. De
overwonnenen in dezen strijd vallen in 't volkomen donker : zij
verliezen 't licht, dat hun uit God geschonken was en dat ze op
God gelijken deed. Lucifer's en der engelen val is de ware „Gbtterclammerung" waarin goden sterven en Gods tegen-wezens,
duivelen, geboren worden. Ook dit gebeurt in elke zonde ; in
elke zonde valt het goddelijke in ons.
Nevens de siddering waarmede wij als menschen dit treurspel
volgen, vat bewondering ons, Vlamingen, aan, omdat wij gevoelen,
dat onze Nederlandsche dichter Vondel, in zijn tragedie van den
vallenden Lucifer, eenen Lucifer geschapen heeft „qui nescit
occasum".

1) En dit wordt klaar, doordien de eerste hoovaardige, die het hoogste van
alle schepselen was, onrijp ,--, d. i. zonder de voile waarheid, die rijpheid aan den
geest geeft — gevallen is, omdat hij 't licht niet wilde afwachten.
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ADAM IN BALLINGSCHAP

ADAM IN BALLINGSCHAP

E kunstwerken worden voor den medemensch geschapen
n
.
— zelfs wanneer ze de meest subjectieve lyriek zijn —
en hunne beteekenis en waarde hangt of van de maat,
waarin en de wij ze, waarop wij ze kunnen medeleven. Blijven ze
heelemaal zonder inwerking op ons en kunnen wij ze niet
medeleven, dan zijn wijzelf te dom of is het kunstwerk slecht ;
gevoelt men zich echter meegaan met het kunstgewrocht, dan
wordt men tevens gewaar, hoe heel anders men leeft dan naar
gewoonte : niet het verstand alleen beweegt, niet het gevoel, de
verbeelding, de oogen, de ooren, maar dit alles te zamen. 't Kunstwerk doet met den mensch, wat de orgelist doet met het orgel
als hij op zijn toetsen slaat : hij brengt zijn vele stemmen aan
't klinken in het schoone akkoord : de heele mensch gaat op in
schoonheid en naar schoonheid, wordt schoon door de aanraking
met 't schoone en hoort in zichzelf tonen, die hijzelf niet kende,
gevoelt in zich afgronden opendiepen, die hijzelf niet vermoedde,
„'t Wordt hem te moede in 't bad van luister,
Als werd de kluister
Van 't stof geslaakt".

Eenvoudigweg te zeggen hoe men bewonderd heeft en wat al
diepten er, onder dit bewonderend medeleven met het kunstwerk,
in meest en hart en verbeelding zijn opengegaan, zoodanig dat men
er verder en dieper in de wereld en in zichzelf heeft geschouwd,
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schijnc dan ook een echte kunstverklaring te zijn, naar mijn meening de beste, miss men zijn eigen bewondering onderzoekt en
nagaat of ze overeenscemt met de vaste beginselen der wsthetiek,
der zielkunde, der geschiedenis, enz ; want een kunstwerk schiet
wortel in velerlei gronden en is des te grooter, naarmate er een
vollediger beeld van de wereld levend in weerspiegeld staat.
Doet men dit laatste niet, dan blijft de verklaring impressionisme.
Dit diene ter verantwoording voor de wijze waarop ik „Adam
in Ballingschap" nu zal verklaren.

138

EERSTE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Het stuk begins met het vers :
„Ick, eerst geheilight om de kroon van 't licht te spannen."

1

Daar hoor ik Lucifer I Hij staat op den drempel van 't stuk dat
Adam zou voorstellen ; de eerste gedaante, die ik in den hof der
Wellusten, 't Paradijs der aarde, ontwaar, is zijn geweldige reuzengestalte. Dat grijpt mij aan en doer mij huiveren. Waarom
verschijnt Lucifer het eerst, en spreekt hij zoo machtig en lang,
dat men het Paradijs vergeet om niets meer te zien, niets meer te
hooren dan Lucifer, die daar over de aarde schijnt te zweven als
een donkere wolk, waarin zware donders brommen 7 Ach ja 1 de
H. Schrift klimt met den stamboom der menschheid op tot aan
Adam en verbindt dan menschdom aan Godheid met dit voor
een mensch zoo ontzaglijk.-heerlijke „Qui fuit Dei" ; maar wij
weten het ook, en ons hart zucht nevens de heilige woorden,
denkende aan Adam en zijne van hem onafscheidbare zonde
„Qui fuit et Luciferi". Adam's vader-in-de-zonde staat daar, met
zijn voile, vreeselijke recht aan 't begin van het treurspel der treurspelen ; daarnevens herinner ik mij hoe Lucifer, in 't einde van
't eerste drama der trilogie, uit den hemel nederstortte als een
lawine, en ik versta, dat het geen ijdele woordklank is, maar een
nadreun van die catastrophe, een voortzetting er van, als Lucifer
verklaart dat hij is komen
„... uit den zwavelpoel opdondren van beneèn."

3
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De lawine, die uit den hemel stortte, valt hier op aarde neder.
Wat valt, sleept mede : aldus luidt de wet van de zonde en van
haar teelkracht. Wat valt, sleept mede : in die woorden ligt geheel
„Adam in Ballingschap".
Adam zal weliswaar eigenmachtig tot de overtreding van Gods
wet overgaan, maar dit doet hij niet uit zijn karakter, noch uit het
geleidelijke aangroeien van zijn kennisdorst alleen ; neen, deze
kennisdorst zal, in 't beslissend tooneel, zoo vluchtig behandeld
worden en zoo plotseling invallen, dat hij vrijwel ingesmokkeld
zal schijnen : het treurspel „Lucifer" sleept het treurspel „Adam in
Ballingschap" in zijn zog ; de stuwende hoofdkracht van „Adam
in Ballingschap" is Lucifer.
Na verzen als zijn :
„Ick, eerst geheilight om de kroon van 't licht to spannen,
En nu van 't eeuwigh licht in duisternis gebannen,
Koome uit den zwavelpoel opdondren van beneen,
En, zonder mynen ban en banpael eovertreen,
Hier boven spoocken : want hoe gruwzaem en verwaten
d'Erfvyant my misschiep, noch wortme toegelaeten
Met u, myn' Helleraet, gedaghvaert hier ter vlugt,
Te heerschen over zee, het aerdtrijck en de lucht."

1-8

moet men zeggen : daar hoor ik Lucifer 1 't Hatelijke „Ick" staat
plechtig bij den aanvang van zijn rol en teekent zijn hoogmoed ;
't „geheilight" en „gebannen" teekenen met machtig-breeden greep
zijn geweldige historie, die de eeuwige bronader zal zijn van zijn
haat ; in het vers „koome uit den zwavelpoel opdondren" is het,
of er uit den afgrond een geweldige weergalm opgromt van den
hemeistormenden uitroep :
„Ick wil op een karros van wolcken, hoogh en snel
Gevoert door lucht en licht, met blixemstrael en donder
Verbryzelen tot stof, wat boven, of van onder
Zich tegen ons verzet."
(„Lucifer" 575-578.)

„Te heerschen over zee, het aerdtrijck en de lucht" is wijd als
Lucifer's heerschzucht.
Hij is het dus, dezelfde Lucifer als NTOOr zijne straf : grootschhoogmoedig, geweldig en driftig in zijn machtgevoel en als van
nature een vorst.
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Doch, wanneer men hem een stond daarna, en het gansche
tooneel door, over zichzelf woorden hoort uitspreken als „afkeerigh van den dagh", „de haeter van het licht", „maer laet ons
schuilen, eer het licht koome opgeschoten in 't heldere ooste" ;
wanneer men hem hoort zeggen „achter uitzien, dan van yore, dan
ter zye", „dies dienen wy bedeckt te wercken",
„Men moet den tweeden sprongk
(Want d'eerste is ons misluckt,) zoo reuckeloos niet waegen,
Maer zachter toetreen, en gelegenheit belaegen
Van waer, en hoe men best den Schepper by den dagh
In eenigh schepsel, groot of kleen, bestormen magh."

72-75

dan krijgt men ineens dieper inzicht in Lucifer ; men gevoelt de
ontaarding, onder alle leelijkheid de leelijkste. De trekken van
voormalige verhevenheid zijn nog zichtbaar overal, maar overal
loopen ook daaronder andere, lage, kleine, als daar zijn : afkeer
van het licht der zon, zin voor valsche en kleine middelen , en
alzoo verschijnt Lucifer's ziel voor ons als wat het meest ijzingwekkend is op aarde : een lijk nog versierd met al de lijnen, die
we om hunne lieflijkheid bemind hebben, maar waarin toch de
ontbinding reeds zichtbaar begint te werken. Geen ijselijker dan
het schoone monster, geen schooner monster dan Lucifer 1
Wat zal dit worden, wanneer het zijn tweeslachtigheid laat
varen en zich vertoont zooals het is, louter helsch, als van nature ?
Waarom doet hij het niet onmiddellijk ? En waarom loopt de
machtige stroom van zijn hoogmoed, die zeebreed gezwollen
was in :
„Te heerschen over zee, het aerdtrijck, en de lucht.
Dat past den grootvorst van de weerelt, en zyn' luister,"

8-9

uit als in 't zand, in 't volgende vers :
„Afkeerigh van den dagh, en krachtiger by duister,"

10

zoo vraag ik mij af? Maar ik herinner mij dat bij Lucifer de hoogmoed op den kop geslagen werd, dat hij zich niet rechtstreeks
meer tegen God kan oprichten, dat Lucifer eerder een droom van
hoogmoed kan doers aanzwellen dan dat hij zijn hoogmoed kan
voldoen, maar dat hij al zijn onmacht om volhardend en beslist
hoogmoedig te zijn omzet in haat, grenzenloos als zijn onmacht.
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Zijn haat, dat is zijn nieuwe drift, zijn nieuwe ziel ; daarin zal hij
zichzelf geheel uitstorten, en hadden wij den vollen Lucifer totnogtoe in zijn hoogmoed te zoeken, nu moeten wij hem zoeken
in zijn haat. Doch in dezen haat stormt nog hoogmoed : uit gefnuikten hoogmoed is hij trouwens ontstaan.
Daar vaart hij los, sprekend tot zijn helleraad, niet tot twee
engelen voorwaar — het tooneelgebruik in Vondel's dagen vraagde er misschien niet meer — want Vondel's gevoel in :
„Met u, myn' Helleraet, gedaghvaert hier ter vlugt,
Te heerschen over zee, het aerdtrijck en de lucht."

7-8

wijst op een plechtige vergadering. God had zeven aartsengelen,
Lucifer, de naaper van God, zal wel onmiddellijk zeven aartsduivelen gekozen en al zijn duivelen in negen orden gerangschikt
hebben.
Pas heeft hij het Paradijs verkend en, om zoo te zeggen, vasten
voet gezet op aarde, of daar schiet zijn haat als een reusachtige
zuil ten hemel op, om van het zenith of de wanden van het firmament neer te plooien en „alle Gods geschapenheen" te
omvatten. 't Is een oorlogsverklaring tegen God, Lucifer waardig 1
Weder staat hij tegenover God in de geschapen orde : oorlog
tegen al Zijn geschapenheen, daar Hijzelf onbereikbaar is in Zijn
wezen . oorlog met heel de schepping als inzet, want heel de
schepping zal het helsche rijk van Lucifer, dat eeuwig duren
moet, omvatten ; oorlog met alle geweld. Of men ooit — al heete
men Rubens of hoe dan ook — vreeselijker het monster van den
oorlog geschilderd heeft, en of ooit de haat breeder taal gesproken heeft dan in :
„Zoo neemt myn wraeckzucht al de weerelt op haer tanden,
En ruckt dit groot heelal uit zynen winckelhaeck,
Dat 's hemels as noch eens van myne heirkracht kraeck'" ?

34-36

Oorlog zal 't gedurig zijn :
„Het lustme hem voortaen geduurigh werck te geven."

37

Weer krijgt hij geloof in zichzelf en in zijne overwinning gelijk
in het tweede bedrijf van „Lucifer" : zijn rijzende drift bedwelmt
hem en de prachttaal, die hij voert, maakt hem roezig hier als
ginder ; hij beleeft nog eens een stormstond, waarin hij alles
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mogelijk waant, zelfs een volkomen zegepraal op God, en daar
stijgt hij op, om zich vlak voor God to stellen (38-44), waar hij zijn
Vijand uittart, Gods macht betwijfelt, weldra loochent, totdat hij
het toppunt der razernij en het sublieme van de godslastering
bereikt als hij, in een huiveringwekkend-schoon omkeeren der
Orde, God zelf van hoogmoed beschuldigt :
„De naem van almaght is een titel zonder daet,
Een krachtelooze klanck van roemzucht."

43-44

Op het toppunt van driftrazernij en in den roes der bedwelming
kan men enkele oogenblikken verwijlen in anders onverstaanbare
gevoelens : zoo komt het dat men Lucifer, een eind lang nog,
lichtzinnig zou men zeggen en luchthartig, zich in de zekerheid
van 't zegepralen ziet vermeien, zichzelf dit vooruitzicht lachend
ziet voorspiegelen, totdat de bezinning komt met het greintje
bitterheid, dat altijd in de ontgoocheling gesmaakt wordt ; maar bij
Lucifer versombert die bitterheid tot een dollen woedestorm, in
droom — dus to vrijer en to heviger — doorleefd.
Er loeit immers een storm, die ons met angst voor Adam en
Eva vervult, in de woorden die Lucifer nu tegen de beide eerste
menschen slingert :
„Want, zonder zulck een wacht, 't waer tijt om, zonder schroom,
Of Adam, of zyn Bade, in hunnen eersten droom,
Te wecken met den slagh, of door een' helschen waessem
En smoock van peckstock hun het leven en den aessem
Te neemen, hem ten schimp, die menschen 't leven gaf.
Zoo zou de lusthof hem gedyen tot een graf,
Ick, om de lijcken heen, met peck- en zwavelkranssen,
Flier onder 's levens boom, in 't ront triomfe danssen,
En brullen dat het aerde en hemel overklonck."
63-71

Bij die ijselijke vreugde van den haat, dat likkebaarden van den
tijger, zou men verstijven van schrik.
Daarmede is de eerste opgolving van Lucifer's ziel tegen den
hemel uitgewenteld ; en wij hebben er zijn ziel uit leeren kennen.
Zoo ziet hij er dus uit : de heele kracht van de hel leeft in hem,
hij is de haat. Hij is het natuurlijk : onopzettelijk, instinctmatig
vermijdt hij steeds den naam Gods, maar 't klinkt „d' Erfvyant",
„den vloeck der vloecken", „Hem, Hem, Hij 1" ; haat delgt den
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naam, kan hij den persoon niet delgen ; alles wat aan God behoort :
dit Paradijs, de mensch, 't boezemt hem afkeer in, omdat het van
God is. Van 't Paradijs heet het :
„Dit tuight ons klaer genoegh wat bodem wy betreden ;"

21

van Adam en Eva:
„hun het leven en den aessem
Te neemen, hem ten schimp, die menschen 't leven gaf."

66-67

Men herinnert zich dat, in geheel de lange uitrazing van den
haat, de mensch slechts een paar malen, en dan nog met geringschatting, genoemd werd, dat Lucifer's oog hem niet eens vlak
aanschouwde, dat hij voor hem dus niet gewichtig was ; neen,
Lucifer komt tot aan de volmaaktheid de wet der hel na : gij zult
den God, uwen Heer, haten om Hemzelf, en alles buiten Hem,
om God 1
IJselijk 1 Daartoe past de alleenspraak. Wanneer het diepste
der ziel zich naar haar eersten oorsprong richt, wanneer de
afgrond naar den afgrond roept, staat er niets noch niemand als
middelaar tusschenin. De duivelen in 't rond luisteren en zwijgen,
en men denkt er niet eens aan dat ze zouden spreken. Waarom?
Welke behoefte zouden ze er wel aan hebben ? Drukt die taal niet
volledig alles uit wat ze zouden kunnen begeeren, gelijk het
„Onze Vader" alles zegt wat wij vermogen te wenschen ? De hel
is verzadigd met de taal van haar vorst, en Lucifer is hier de
geheele hel, evenals hij in zijn val! het kort begrip is geweest van
alle zonde (vgl. Lucifer's gedaanteverandering, in Uriel's verhaal,
(„Lucifer" V. 1).
Hemzelf heeft het eenige rust geschonken. Nu herhaalt hij,
(v. 72 en vlgg.) kalmer en dus nog hatelijker, alles wat hem zooeven
met dronkenschap vervulde. Zijn taal staat in het teeken van
't nadenkend zoeken, hij legt bijeen wat hij vindt, hij verbindt zijn
vonden met redeneering en alleen de leemten, die overblijven,
vult hij aan met zijn drift. Zulk een aanvulling, een echt-luciferiaansche wederom, gebruikt hij als hij over 't middel nadenkt om
den zondenval der menschen te bewerken, en wanneer hij, zonder
het reeds te kunnen, niettemin bevestigt, op grond van Gods hoovaardij en heerschzucht, dat het bestaat : Die kan geene weldaden
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voluit geven, Hij eischt van alles zelfzuchtig een deel voor zichzelf op en beveelt dit te betalen „op lijf en zielstraf" :
„...want de hooghste is niemants vrient
Dan die zyn hoovaerdy ten roem en aenwas dient".

91-92

Die blasphemie zou terugkomen, ze was Lucifer te lief
geweest... dat was te verwachten ; wat zoo lief klinkt moet men
herhalen. Nu toch is Lucifer bevredigd, hij heeft voor zichzelf
genoeg gezegd : ook klinken nu enkel nog korte doch herhaalde
wenken aan zijne trawanten en met de aankondiging van Adam's
komst verdwijnt Lucifer. Onder het aankondigen echter heeft hij
toch weer die bijzonderheden in het oog gevat die tot het hart
spreken : Adam „zwaeit een myrt" : het schepterdragen 1 Eva
„rieckt een roos" : de koningin der bloemen 1 De cederboom en de
palmen buigen neder : heel het plantenrijk huldigt zijnen vorst 1
01 zoo de eerste te mogen zijn, al was 't maar in een lager hof 1
Daar wandelt zijn eeuwige droom, 't koningdom, in den mensch
belichaamd. Apollion schilderde dit heil met voorliefde, toen hij
verslag gaf over zijn verkenningstocht naar 't Paradijs :
„Hy heft, terwyl de stomme en redenlooze dieren
Naer hunne voeten zien, alleen en trots het hooft,
Ten hemel op naer Godt, zyn Schepper, hoogh gelooft." („Lucifer” I.1)

en sprak maar steeds van zijne heerschappij. Zoo schijnt Vondel
beter in Lucifer's gevoelens getreden te zijn dan Milton, die hem
laat zeggen van de menschen, bij het eerste ontwaren :
„Creatures-, whom my thoughts pursues,
With wonder, and could love : so lively shines
In them divine ressemblance and such grace
The hand that formed them on their shape hath pour id I" (IV)

Juist hun gelijkenis met God zou haat en hun schoonheid nijd
verwekken.
Vondel's Lucifer is duivelscher Lucifer en 't ideaal naar beneden
werd bier bereikt met eene volledigheid, waarvan ik de weerga
niet ken.
In twee driftwentelingen is de gansche macht van den hellehaat,
uit Lucifer's Borst opgevaren van de hel naar den hemel, van den
hemel naar de aarde : de luciferiaansche lijn in den grond van zijn
gevoelens. Een taal heeft hij geschapen, reusachtig als zijn willen,
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een taal met den breeden dreun van wereldcatastrophen ; op den
adem, die uit zijn longen vaart, worden meer-dan-menschelijklange volzinnen gedragen, en hij kan ze doen aanzwellen, steigeren
en zich laten uitwentelen met de macht der groote rollers op
zee ; de titan heeft er wederom, als met rotsen, naar den hemel
mee gegooid, gelijk in :
„Nu zweer ick by myn kroon..." („Lucifer"

569-585)

kortom, hij was het, Lucifer, dien de wateren en de geesten en
de nacht niet behoefden aan te dienen met den donderkreet
„Lucifer", maar die zichzelf aanmeldt, alleen, en door zijn eigen
macht, en met zijn eigen taal, „dat het aarde en hemel overklonk",
honderdmaal machtiger dus dan het, nochtans zoo grootsche
begin van Benoit's „Lucifer".
Wie zal ooit de epische grootheid dezer verschijning op het
tooneel volledig kunnen belichamen, en die verwoede crescendo's
in de, van meet of aan, oermachtige taal kunnen opjagen ?
Het is aangrijpend zoo een reus te zien wijken voor het licht
en voor Adam ; hij die de Morgenster was. Het is beangstigend
te weten dat ook hij daar in de nabijheid tegenwoordig is ; Adam's
en Eva's argelooze vroomheid en vreugde kunnen er een tijd lang
pakkend en in zekeren zin dramatisch door worden, gelijk het
tooneel tusschen Hamlet en Ophelia, tusschen Junie en Britannicus, door de gekende tegenwoordigheid onderscheidenlijk van
den koning en van Nero, al hunne spanning verkrijgen. Lang zal
het echter duren voor- en aleer de vreeselijkheid der verschijning
geheel door den vrede en de vreugde, die maar immer hooger
zullen stijgen in 't Paradijs, overwonnen worden, eer Lucifer
waarlijk zal wijken voor het licht.
Nu begint dit Lange dagen van vrede en vreugde onophoudelijk voort tot op 't einde van 't tweede bedrijf ; in den hof, waar
't gedaverd heeft van de wildste vloeken, lispelen nu de zoetste
gebeden.
TWEEDE TOONEEL
Adam komt op, „de zon met hem", als waren ze broeders van
elkaar : 't gevoel dat de koning van de hemellichamen den
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koning der aarde inboezemt, is Been onbeperkte, uit het besef van
zijn kleinheid geboren bewondering, maar stil hartverkwikkend
genot :
„Daer rijst het alverquickend licht,"

119

dat grootsch-eenvoudig beschreven wordt. Stralen wekken zangen
en het licht wekt het lied : de vogelen, die getrouwe dienaars van
het licht, hebben zijn eerste stralen reeds gevoeld en beginnen de
morgenwijs ; Adam met zijn levendig natuurgevoel hoort en
verstaat ze ; de natuur vlecht een kroon van gezangen om ze naar
omhoog te sturen. Voor al deze schoonheid van rijzend licht en
ontvonkend lied, onder den indruk van vrede en heil, in de
opgeruimdheid van 't gemoed, gevoelen Adam en Eva de ontroering : de bezieling besluipt de eerste twee zangers, en 't eerste
gedicht rijst van de aarde naar den hemel op. Spreken kan men
niet voor de onbevlekte schoonheid der natuur, wanneer men een
hart heeft dat ze nog heel vrij opvangt en haar broederlijk bemint,
wanneer men vooral de macht gevoelt, die in alle beperkte, maar
groote schoonheid woont : het in beweging brengen van de ziel,
en het vlot maken en in golving brengen van haar krachten,
harmonisch maar immer verder strevend : de schoonheid is een
hefboom voor de ziel, is de wind voor hare zee. God heeft de
schoonheid tot niets anders geschapen en daarom heeft Hij de
natuur schoon gemaakt, opdat ze van Hem spreken en tot Hem
trekken zou. De eerste taal, die de aarde van de menschen hoorde,
was dus zeker rhythmisch, uitstroomend uit de rhythmen der
zielsvermogens, in beweging gebracht door de aanraking der
schoonheid : de eerste spraak was een gedicht.
Dit gedicht is een gebed : een opstijgen der zielen naar God en
een nederdalen naar de aarde weer in 't hoogste geluk, een
stijgen zonder drift, een dalen zonder heimwee, alles vreedzaam,
als waren die zielen water, dat op en neer golft.
Natuurlijk welt het op. Adam gevoelt enkel dat hij zingen
moet : 't is te schoon rondom hem, dat licht en die zangen, die
aan alle kanten uitbreken, ze is te meesleepend schoon, zijne
natuur, met morgenlicht doorspeeld, met morgenzang doorruischt,
hij voelt „dasz er was sagen soil". 1) Tot die zon misschien ? Tot
1)

Hans Sachs in Wagner's „Meistersinger" II.
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die groene heerlijkheden? Doch Eva, met haar vuriger, beweeglijker natuur, doer onmiddellijk den sprong tot aan God, den
oorsprong, over alle middelwegen van mannelijke geleidelijkheid
heen, en laat sevens, nevens God, en op het oogenblik zelf dat ze
tot God opwijst, hare bewondering blijken voor haren man, dien
zij zoo treffend haar meester, haar lieveling, den voorzanger in
't groote koor der natuur noemt, en alzoo geeft zij, zonder het to
bedoelen, Adam's beteekenis in dit zingen nader en verhevener
aan : niet alleen de eerste dichter staat bier voor ons, maar de
eerste priester, die aan God het Sacrificium laudis, het prijsoffer
zal opdragen in de tegenwoordigheid en in naam van :
„... dal, speloncken, bosch, en haegen."
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't Is dan ook met onbewuste plechtstatigheid, dat de DichterKoning-Priester Adam zijn lofoffer begins :
„Van u beginnen wy met reèn..."
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Prachtig is de gang van het groote lied, en 't omgeeft den
zanger met aldoor verhevener grootheidsglans. „Van Godt" heeft
Eva gezegd : daar vangt hij mee aan. De natuur words ternauwernood nog terloops genoemd :
„Zoo dra de zon ter kimme uitryze..."
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Adam zag in 't licht zijn beteekenis — wie dit zag, zag licht
in licht en mag zelfs het licht vergeten — ; naar God in zijne
hoedanigheden, die in de schepping als zoovele afstralingen der
eeuwige zonne uitblonken :
„Algoede, almachtige, en alwijze,
Der dingen oirsprong, eenigh een 1"
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heeft hij geschouwd en de natuur is verdwenen. Zij heeft uitgediend. De adelaar drukt den berg met den voet en vliegt dan
op de kracht van eigen vleugelen. Adam heeft de natuur tot
uitgangspunt gekozen om God to zien ; nu schouwt hij naar God
in zijn eigen ziel :
„Eent schijn gelijck, die in een bron
Den mensch gelijckt, 6 bron der dagenl"

149-150

en in zijn ziel herkent hij niet enkel Gods eigenschappen meer,
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maar om zoo te zeggen de eigenschappen van Gods persoonlijkheid :
„... een majesteit
Van vryen wille, onsterfelijckheit,
En reden, noit bewolckt noch duister."

156-158

Dit is vervoerend majestatisch 1 Eva geraakt er door in verrukking,
en, dezelfde beschouwing hervattend — ze is vrouw, dus eerder
een navolgend dan een scheppend wezen — doer ze dat Loch niet
op dezelfde wijze, maar past op geheel den persoon van haren
man toe wat deze van zijn ziel gezegd heeft : hij is voor haar het
beeld van God, hij is Gods vertegenwoordiger, dus haar God op
aarde. Wat bier geschiedt in heilige verrukking en zonder op
afgodistische wijze den mensch in Gods plaats te schuiven, zal
later zakelijk en afgodisch gebeuren in het vierde bedrijf.
Hoe waar was het voor die prachtig-volledige en natuurlijk
ware lyrische uitboezeming, mannelijk bij den man, vrouwelijk bij
de vrouw, dat zij 't beeld der gansche wereldorde in zich weerspiegeld droegen als in een bron, maar dan zoo scherp en volledig
als de eerste onbenevelde openbaring het hun ingestort had.
De groote orde der dingen blinks in hunnen lierzang uit : daar
is de natuur niet meer dan wat ze is, ondergeschikt, een heraut
van God tot den mensch, die zwijgen moet, zoodra zij van God
konde heeft gebracht tot den mensch om God en mensch, van
aanschijn tot aanschijn, voor elkaar te laten staan : den Koning
des Hemels, den Vader voor zijn zoon, den koning der aarde ;
daar straalt de glanzende openbaring van God uit de ziel zelf de
ziel tegen en schouwt de mensch in zichzelf als in 't middelpunt,
van waaruit men alles verstaat ; daar is de man, eerstgeboren zoon
Gods en volledig beeld van God ; dan de vrouw, zijn gezellin,
naar hem opschouwend en door hem naar God. — Die krachtige
orde vervult ons met bewondering voor haar geweldig licht, en,
terugdenkend aan de wanorde waarin wij leven en zingen, in de
dichtkunst vooral — overwegende hoe de natuur alles geworden
is en God verdrongen heeft, hoe wij ten hoogste God nog zien
in bergen, zeeen, sterren of firmament, of in de bloemen en
kruidekens der aarde, hoe de vrouw niet in den man, maar de
man in de vrouw de hoogste schoonheid, ja de godheid ziet en
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knielt voor haar, — hij, het toppunt der schepping — alhoewel
toppen alleen naar den hemel moesten wijzen ; nagaande hoe
onze natuur-poezie, hymniek, erotiek een omweg maakt naar God,
even ver om, als Lucifer's tocht door al de geschapenheen om
den Schepper te treffen, staan we verbaasd voor de machtige
waarheid van deze poezie en voor 't genie van den man die, zoo
volmaakt, zoo diep en tevens zoo eenvoudig natuurlijk, deze
verloren orde opnieuw heeft kunnen optooveren en haar, als met
een wenk van zijn hand, herscheppen in twee paar strophen zachtvloeiende lyriek.
Door de sterk opschietende geestdrift van den man was de
lyriek, van alle aardschheid ontdaan, naar den hemel opgevlogen ;
door de sidderende gevoeligheid van de vrouw was ze, weer met
aardschheid gemengd, naar beneden geglooid.
Daar blijft ze nu een eind lang over de aarde zweven, zacht en
zoet, de gaven die ze bezingt, als 't ware aan 't streelen ; het
vingermerk Gods, in al de schoonheden van den hof, aan 't kussen
met eerbiedige dankbaarheid, met volslagen tevredenheid :
„De godtheit plante dezen hof,
Tot een gerust verblijf des menschen.
Hier groeit al wat een hart kan wenschen.
Hier vindt myn boulust bouwens stof.
Hier springt de bron, die tweepaer stroomen
Uitlevert, en den hof besproeit,
Waer zy langs bloeiende oevers vloeit,
En laeft de wortels van de boomen.
Hier bloeit de boom, die 't leven voedt,
En geesten koestert in onze aeren
Door 't ooft, gedeckt met zilvre blaeren,
Dat 's menschen graegheit eeuwigh boet."

167-178

met weer een minder diep, maar van gevoel sterker doortrild
antwoord van Eva.
Het gevoel van genot was intusschen, onder dit gemeenschappelijk bidden en zingen, zoo levendig geworden dat zij het,
eenvoudig-oprechte zielen als ze blijken te zijn, elkaar mededeelen : medegedeeld geluk is verhoogd geluk, en dit mede te deelen
is natuurdrang.
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Adam spreekt onomwonden, zonder dat zijn woorden in galanterie ontaarden, zijn ingenomenheid met Eva's bijzijn uit, alsook
zijn blijdschap om haar schoonheid ; Eva is innig aangedaan en
geeft dan ook met ingetogenheid hare gehoorzaamheid aan en
toegenegenheid voor Adam te kennen. 't Is een liefdeverklaring
met het in liefde onmisbare „voor altijd". Zij mocht in 't Paradijs
niet wegblijven, moest in 't Paradijs het Paradijs zijn, dat is :
volheid.
Vreugde uit de hoogste geesteskennis, vreugde uit de grootste
oogen- en oorenweelde, vreugde om 't bezit van alien mogelijken
rijkdom en om 't duurzaam heerschen over de geheele wereid,
dat alles hadden ze genoten ; doch het eene, dat ze in God en
wereld niet konden vinden, omdat dit, met voile maat toegemeten,
de hemel zou zijn, d. i. de in de Godskennis genoten liefdeweelde,
bezaten ze niet, daarop moesten ze wachten : doch intusschen
werd hun Loch liefde geschonken, niet de hoogste, maar de
hoogste aardsche, zoo hoog dat ze van de allerhoogste een beeld
kan geven. Dat ze dit ook voelt, toont ze daardoor aan, dat ze
immer de woorden der eeuwigheid als haar natuurlijke taal
gebruikt.
Prachtig klinkt dit wonderbaar gezang uit in dit gevoel van
oneindigheid, en het geheele tooneel laat denzelfden indruk na :
volledige volheid in dit bezitten met lichaam en ziel van heel de
bestaande orde der zaken. In die zielen weerspiegelt het geheel
zich ongewijzigd en elk onderdeel naar verhouding van zijn
waarde : God, zijzelf, de wereld, zijzelf onderling ; de zielen dragen
de wereid in zich. Wonderbare, harmonische volheid, het hoogstedenkbaar natuurlijk geluk, door de liefde geworden „zeidiches
Heil im Abglanze des Ewigen". — Zoo wordt ook Parsifal's
geluk in 't aardsch-Paradijs uit de middeleeuwen, Montsalvat,
genoemd —.
Iemand — G. Jonckbloet, geloof ik, in „Uit Nederland en
Insulinde" — beef gezegd dat deze lierzang met gouden letters
moest gedrukt worden : 't is meer dan billijk, want alleen in
't goud, dat alle kleuren in zijn glans vereenigt, werd deze zang,
waarin alle heil samen zingt, waardig gesteld.
Is immers het beginsel waar, dat ik in de eerste alinea van deze
verklaring vooruitzette, — dat ni. een kunstwerk des te grooter is,
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naarmate het een vollediger beeld van de wereld levend in zich
weerspiegeld draagt, — dan zal dit tooneel, op grond van dit beginsel, als een luisterrijk kunstwerk dienen begroet te worden.
't Staat echter niet afgezonderd, maar sluit bij 't drama aan ;
het behelst een heerlijke expositio van de zielen, liever dan van
de karakters — karakters zijn eenzij dig en hier is volheid, alhoewel
men Loch 't verschil tusschen 't mannelijk en 't vrouwelijk geslacht
wel heeft kunnen opmerken, 't meer sterk gedragene in Adam,
't meer gevoelig prikkelbare in Eva — ; en daarbij zal men zich de
sterkte van den liefdeband herinneren, wanneer Adam door Eva
verleid words ; vooral de woorden, die van nu of reeds lijzig maar
klaar, toekomstige zwakheid voorspellen, en van in den schoot
des vredes naar den val wijzen :
,,Myn hulp, indienge van my scheit,
Zou 't leven my dan niet verdrieten?"

197-198

DERDE TOONEEL

Als een stiller voortzetting van zijn eigen vreugdige stemming
wenscht Adam den oorsprong aller dingen door de wachtengelen
te hooren ontvouwen. Zijn groat geluk en de machtigste beteekenis er van heeft hijzelf bezongen ; doch het heil is te groot
geweest dan dat het onmiddellijk eindigen mocht : de wachtengelen staan daar, zij moeten medespreken, medezingen in Adam's
heil, en hem den oorsprong leeren van het geluk, waarvan hij zelf
den tegenwoordigen staat doorpeild heeft. Zoo vangen ze aan, en
de rei klinkt als een stille uitstrooming van Adam's hooge lyriek
in de vlakker, maar breede velden der beschouwing, waarna het
voile vrede zal zijn in de voile rust van alle verlangens, ook van
de zucht naar kennis.
Zoo is de rei Been ode : om goed te zijn moeten oden ons persoonlijk gelden en aandoen ; de wereld echter die ze bezingen
bestaat eigenlijk alleen voor Adam. Zij zingen van jets dat hun
noch toebehoort, noch aanbelangt : dan past de Coon der kalme
beschouwing, niet die der geestdrift. Naar onderwijzing vroeg
overigens Adam's woord „ontvout".
Stil, eenvoudig maar helder, en aan de onderwerpen alleen,
naar hun aard behandeld, het karakter der grootheid ontleenend,
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ontvouwt zich de reizang als een groot tafereel, in breede trekken
geschilderd ; geen andere schoonheid blinkt er uit op dan die van
een buitengewoon heldere orde, de eigen stempel van de geestkracht dergenen die hier zingen, geen andere schoonheid openbaart
zich in 't verder uitgolven van den zang dan een lichter of sterker
rang van het gemoed der engelen, die onder 't schilderen plotseling een vers warm doet worden bij zijn helderheid :
„Een hooftstof, wuft en ongebonden,
Gehoorzaemt hem, die haer beriep
Om hoogh uit grondelooze gronden,"

237-239

of
„Men ziet iet godtlyx in dit teecken."

270

of voor een oogenblik in heete vlam uitslaat, zooals :
„O licht 1 wy komen u begroeten,
Als d'oudste dochter aan Gods voeten 1"

227-228

en vooral in de geheele laatste strophe, waarin het licht schitterender en ook 't gevoel krachtiger wordt den heelen tijd. Hier immers
worden de menschen zelf en de bedoelingen van God met den
mensch bezongen : deze bedoelingen zijn goedheid en nogmaals
goedheid ; in Gods vaderliefde jegens den mensch deelen ze,
zooals blijkt uit de immer warmer wordende heilwenschen die ze
Adam en Eva toesturen, totdat ze hun, boven al het Paradijsgeluk,
nog veel grooter geluk beloven in den hemel, en dit doen in dien
niet gloeienden, maar immer innig-zachten en zoo weldoendwarmen toon der broederlijke liefde die later, in de herstelde
wereld, de toon der christelijke Caritas zou zijn.
Ook dit is schoone lyriek, al is ze maar of en toe subjectief gekleurd, en ze geeft Adam meer dan hij verwachtte ; plotseling
doemt in de heilsbelofte der engelen een nieuwe heerlijkheid voor
zijn oog op, een hemel gaat in zijn hemel open, en 't is het waardig slot van zijn eigen lierzang, als het loon er van : daar gevoelde
men volheid van geluk, doch volheid is het beeld der oneindigheid, en om 't even welke, zelfs beperkte volheid dwingt het
gevoel naar het volstrekt-volle, naar de oneindigheid op.
Het eerste bedrijf heeft zijn natuurlijk einde bereikt : het oneindigheidsgevoel. Paradisus Paradisum invocat.
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TWEEDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Pas heeft de heilwensch der engelen uitgeklonken, of daar
verschijnen reeds andere hoogere engelen in 't Paradijs. Wat of ze
brengen ? 't Paradijs flonkert in nog heviger licht, 't is later op
den dag, bijna middag :
(de zon) „... met haeren gouden wagen,
Den middagh kroonen gingk."
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„Midi, roi des etes, epandu sur la plaine,
Tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L'air flamboie et briile sans haleine :
La terre est assoupie en sa robe de feu." (Leconte de Lisle)
Jets van dien aard gevoel ik in 't Paradijs : niemand is er to zien,
doch Adam's heilsmorgen en de morgen der liefdeverklaring waren
zoo prachtig opgerezen, dat ze spoedig rijpheid beloofden : voile
middagglorie en in deze afwachting 't Paradijs „est assoupi en sa
robe d'amour". Wij verwachten het voile ontluiken, de laatste
bekrachtiging.
„Wy zweefden zacht en stil den blancken Melckwegh neer,"
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valt het honingzoet van Gabriel's vreedzame lippen. „Zacht en
stil", 't is het motto van dit heele bedrijf. Wat boor ik daar verre
nog :
3
„Koome uit den zwavelpoel opdondren naar beneen" ?
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Zacht en stil zijn Gabriel's woorden : de verzen glijden neer als
neerstrijkende duiven, met den olijftak in den snavel, door een
blauwe lucht en duiden een komst van vrede aan. Vondel heeft
geen karakterteekening, heeft men gezegd ; 't kan zijn, doch hij
kan meesterlijk in dezelfde alexandrijnen maatgang en kleur laten
afwisselen, zoodat ze volop harmonieeren met den sprekende :
Gabriel was de wijze, kalme engel ; zoo bewegen zijn verzen : kalm
en helder gedragen, doch niet koel. Hoe geheel anders, hoe
jagend als zijn onrust, ongeduldig, vurig en glinsterend waren
Belial's verzen, die een gelijksoortigen tocht door de sferen
beschreven :
„Hy steigert steil, van kreits in kreits, op ons gezicht.
Hy streeft den wint voorby, en laet een spoor van licht
En glanssen achter zich, waer zyn gezwinde wiecken
De wolcken breecken."
(„Lucifer" 11-14)

Leg Belial's verzen nevens die van Gabriel, leg vooral Apollion's
verzen, waar hij den hof beschrijft, wederom nevens die van
Gabriel, welk een verschil 1 Wie rhythmen verstaat en den gang der
volzinnen achter elkaar kan opnemen, gelijk men den daggang van
een volksbende opnemen kan, wie beelden- en klankenverschil,
of, om het eenvoudig met een vanouds en niet alleen sedert
't jaar '80 bekend woord to zeggen, wie het kan hooren hoe „le
ton fait la chanson", die zal onmiddellijk een drift aan 't jagen
zien in de eene verzen, volkomen stilte zien deinen in de andere,
ofschoon er telkens niets anders gedaan wordt dan beschrijven:
de koorts is in Apollion's beschrijving, die wel niet overdreven,
maar gedrongen schoon blijkt : de schoonheid is er in gespannen ;
bij Gabriel is er niet minder overvloed, doch geen spanning ; met
de stille golving, met het rimpelgelach van water in rust deinen
die verzen „zacht en stil". Uitroepingen treft men aan, maar ze
blijven matig :
„Wat heeft de Godtheit hier een hemelschdom geplant I
Hoe roken wy den geur van 't melck- en honighlant,
En blancke lelien, en versch ontloke rozen I
Hoe flonckren d'oevers hier van bdellion, turkozen,
Karboncklen, onixsteen, en flickrend diamant I"
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heel den tijd door. Dus een hoog-vreugdige stemming die de ziel
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heeft opgeheven, maar zonder haar te beroeren, een breedstrekkend voortgolven als van een meer met diepen schoot, rijk aan
wateren, de „voces aquarum multarum" waarmee Johannes de
kalm-ruischende, ofschoon voile zee der eeuwige vreugde vergelijkt. Daar schijnt geen einde aan te zullen komen : edelgesteenten
flonkeren naast edelgesteenten, kleuren glanzen naast kleuren,
met al de schakeeringen van licht en bruin, gelijk ze Rembrandt
niet vollediger gebruikt heeft, ,maar Vondel is een glanzende dagRembrandt, niet de sombere nacht-Rembrandt ; dit zijn des
bruinen Adam's eerekleuren ; vruchten op vruchten, weelde voor
al de zinnen achtereen, en dat in eene taal als lentezonnestralen,
warm van broederiijk meegevoel, van liefderijk welgezind zijn.
Homeros had hier zeker, en nooit passender, van Gabriel gezegd :
6 (Ppm Ei5 cogovgcov dyoe4cato xal yet EEt7rEV 1) zoodanig dat men in
't einde toch dronkenschap gevoelt : de dronkenschap die ons
niet een schok, maar de volledig-rhythmische beweging onzer
ziel schenkt en die onze Nederlandsche taal zoo diepwaar
vervoering noemt. Wij voelen de dronkenschap van de stilte, jets
van den „stillen storm" waarvan Ruusbroec spreekt, wanneer hij
de hemelsche, rechtstreeks onbepaalbare vreugde door die tegen
de rede indruischende, maar toch voor het gevoel gemakkelijk
verstaanbare woordkoppelingen tracht te bepalen.
Al de weelde van deze overvolle, opsommende beschrijving
wordt nu door het woord van Rafael bekroond als met een slotsteen van vrede :
„Dees lusthof, die de kroon van 's aerdtrijx hoven spant,
Behoeft geen' englelof, en gaeit het al te boven..."
„God heilighde den grout, zoo zegenrijck betreden,
En schonck dees streeck den naem van wellust, dat is Eden,
Daer geen volkomenheit ontbreeckt, in 's menschen oogh."

340-341

345.347

Laten we zwijgen. God heeft gesproken met Zijn Woord dat
Wezen is en Wezen geeft : wellust heeft Hij deze plaats genoemd.
Gods stem heeft nu ook medegeklonken in het lofkoor, dat we
steeds aanhoudend hebben hooren voortzingen ter eere van Adam's
1) Deze, ten beste jegens hen gezind, begon te spreken en zeide : („Ilias" I. 73)
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Paradijs van het begin van het treurspel of : Lucifer ving het gedwongen aan met :
„'k Hoor levenwecker met een morgenkoelte opkomen,
En lieflijk klateren door klatergout en boomen."

17-18

Adam en Eva hadden het voortgezongen, het machtigst en het
volkomenst, als in zijn eigen toonaard ; de wachtengelen hadden
er als een echo op geantwoord ; de groote aartsengelen beginnen
opnieuw, als in een tweede, rijkere variatie op 't zelfde thema ;
nu valt de stem Gods in met een woord, als een slotakkoord,
doch waarin de samenvattende volheid dreunt : Wellust 1 Eden 1
't Is middag 1 Men gevoelt het, 't paradijsheil bereikt de middaghoogte.
Middag, het uur der warmte die broeit, die teelt, die de vruchten der aarde, als kinderen, baart : 't uur der liefdeverbintenis in
voile warmte tusschen het licht des hemels en den moedergrond
der aarde. Liefde bestendigt den wellust, die anders, hoe hoog
ook, verzwinden zou in eeuwige toekomst. Het uur is daar om
over Adam's en Eva's liefdesverbintenis te spreken.
„Zacht en stil" klinkt hier weer het woord des engels over dit
onderwerp, dat bijna nooit meer, na de zonde, zonder stormachtig
geweld zou kunnen besproken worden. Vrede in de liefde is vrede
overal. Alsof het — gelijk het inderdaad is — een natuurlijk gewone gebeurtenis in het leven der aarde was, worden hier voor
de inzegening van het huwelijk in Gods naam voorbereidselen
getroffen : de lasten verdeeld, die 't nu bekroonde geluk van Adam
voor altijd zullen moeten verzekeren, last om geluk te wenschen,
om te zegenen, om te kronen met de bruiloftskroon, om te zorgen
voor de spijs die onsterfelijk leven geeft, om te waken over de
nieuwgehuwden, opdat geen macht van daarbuiten de eeuwigheid
van 't geluk tijdelijk of kort make, alle lasten, die van bestendigheid, onsterfelijkheid, eeuwigheid spreken, zooals het in liefdetaal
past, zelfs wanneer en vooral wanneer ze uit den mond van een
engel klinkt. Adam's geluk vervulde gansch zijn ziel, heel zijn
wereld ; nu zien we het zich uitspreiden om alle eeuwen te
vervullen.
Zacht en stil is de beweging der drie hooge bezoekers van
't Paradijs : de hoofsche langzaamheid hunner toespraak tot elkaar
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en 't opsommen van hunne titels zelfs doet niet vreemd aan, maar
smelt to zamen met de groote stilte van het geheel, en Michael's
ijzeren taal bouwt er de granieten grondvest onder.
Ook de aankondiging van het aanstaande bruiloftsfeest en den
bruiloftsdisch in de verzen :
„Daer 's levens boom bedeckt den klaeren watersprongk,
Waer uit terstont een leeu met zyn leeuwinne dronck,
En zoo veel dieren als op Adam's wenck verzaemen,"

395-397

kan men niet anders gevoelen dan vol zachtheid en stilte. Zoo, als
een breede vrede, daalt de liefde uit den hemel over Adam neer,
en blijken deze dragers der liefde hunnen last waardig to zijn
door de onbeperkte rust, die als 't ware hunne ziel is : rust is een
weerschijn van de onroerbare eeuwigheid en liefde geeft eeuwigheid. 't Is zoo vreedzaam, zoo dieprustig, dat men aan den stillen
nacht denkt, waarin de engelen ook „vrede aan de aarde" zouden
brengen, in den nog dieperen vrede van den grootsten liefdenacht
to Bethlehem.
TWEEDE TOONEEL
Ook Adam gaat met vollen vrede de voltrekking van zijn heil
to gemoet. Van schokken hier geen spoor, maar, evenals een eik,
die onopmerkbaar langzaam opgroeit voor de eeuwen, is dit geluk
hier onzichtbaar zacht en stil aan 't groeien.
Kinderlijke blijheid, die den grooten koning der aarde met de
bekoorlijkheid zijner onschuld omgeeft, lacht uit zijn woorden op,
waarmee hij zijne vrouw de nieuwe gasten wijst :
„Ay zie, myn liefste, wat geluck zal ons gemoeten?
Daer komt het hemelschdom met zyne zuivere voeten
Den gront van dezen hof bezwieren uit de lucht."

405-407

Kinderlijk blij schept hij er zijn genoegen in, haar to wijzen op al
het schoone, dat daar to zien is in hunne verschijning :
„Ay zie, wat zyn dat schoone pennen,"

4o9

en vroolijker steeds, volblij wordt hij, wanneer hij doet opmerken
dat de engelen twee kronen medebrengen, of, met zijn eigen woord
158

zoo innig beteekenisvol, „meer dan 66n". Daar zal wel een lichte
scoot van elleboog tot elleboog mede gepaard gaan 1
Het is middagwarm, de liefdezon straalt daarboven : Adam
gevoelt ze, maar zijn ziel ligt, gelijk een meer dat lacht met al
zijn rimpels, er onder, als de zee die Prometheus zag : novriao 7'8
xypeercov dv40,uov ygActa,ua. 1 ) En wederom kan ik niet nalaten
bier het ideaal to zien, wanneer ik terugschouw op datgene wat
de liefde geworden is : Adam maakt ze jongblij en kinderlijk in
zijn vreugde op zijn huwelijksdag, nu maakt ze zoo dikwijls
kinderachtig. Doch om de waarheid van de zielkunde moest hij
zoo kinderlijk zijn — de liefde maakt ons zoo — als hij tot zijn
geliefde sprak. Die kinderlijkheid is nog niet geheel verdwenen,
maar blijft in den paradijsschen eenvoud leven, waarmede hij
zich tot de statige engelen wendt.
„Godtheiligh hemeltal, de Godtheit best bekent,
Wees wellekom..."

416-417

Geen onrust noch eerbiedige vrees, niet de minste terughouding
in de betrekkingen der wezens onder elkaar in de eerste wereld :
de dieren komen zonder vrees bij hunnen koning, de mensch bejegent zonder vrees de engelen, de grootste zelfs, met een
gevoelde broederlijkheid, berustend in de kennis, dat daarboven
een gemeenschappelijke Vader woont. — Zoo was wel de eerste
orde, maar wij worden daardoor voorbereid op de ontmoeting
van Eva met de slang, die, door dit gevoel van argloosheid en.
broederlijkheid, zoozeer zal bevorderd worden. — De onderstellingen over het mogelijke doel hunner komst zijn weer twee heerlijke
openbaringen van twee lichtende stralen uit Adam's ziel. Blinkt
er immers geen ootmoed, die in 't juist waardeeren van 't hemelsche
en 't aardsche moet leven — ootmoed is waarheid — in de eerste,
en onverstoorbare hartevrede en onderdanig berusten in de
tweede der navolgende vragen :
„... bet zy 't u lust...
het bovenste en 't beneen
Te zien afsteecken op elckandre en tegens een,
Om klaerder 't onderscheit van 's hemels rijcke schatten
1 ) 't Ontelbaar lachen der baren van de zee.
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En 's aerdtryx minder goet in uw verstant te vatten;
Het zy u d'opperste met een' byzondren last
Hebbe uit zyn' troon gestiert : gelijck 't hem eeuwigh past
Den schepselen een wet naer zynen wil te zetten ;
Gy zyt ons welkom, meer dan welkom..."

419-426

Doch plotseling wordt het tooneel grootsch : verheven taal,
ver-reikende wenschen, schitterende huldeklanken ontvaren des
aartsengels mond ; de zegening rolt breed en glanzend van zijn
lippen ; met liturgische statigheid, als de priester Gods, zoo
gezagvol en zoo goed, spreekt Gabriel de heilige woorden.
Men rilt, men gevoelt dat een feest met verstrekkende beteekenis begint : de klokken luiden op Montsalvat 1 Een anachronisme ?
Maar hoe niet te denken aan die plechtige klokkegalmen in 't herboren paradijs van Parsifal, als men deze woorden een feest hoort
aankondigen dat de wereld geldt, en steeds machtiger breede
groeten, eindeloozer wordende beloften de verre wereld inzenden ;
gelijk de machtige zoete klokketonen, die ook over dalen, wouden
en meren van het tooverland Montsalvat, de lucht vol vreugdedreun laten zweven ? Vooral als men woorden nevens elkander
mag stellen als zijn :
„mop dat de dageraet
Der weerelt schooner rijze en opluicke in u beide,"

440-441

en :
„Das dankt dann alle Kreatur
Was all' da bliiht and bald erstirbt,
Da die entsundigte Natur
Heut' ihren Unschuldstag erwirbt.
Auch deine Thrdne ward zum Segensthaue:
Du weinest, sieh', es lacht die Aue! (Wagner „Parsifal"

III.)

en dat dan juist „femes Gelatite" hoorbaar wordt I — Het is dageraadsstemming der schepping en dageraadsstemming der verlossing.
Riepen de klokken van Montsalvat Parsifal tot de koninklijke en
priesterlijke eer, ook hier leggen Gabriel's woorden de laatste
waardigheid, die hem nog ontbrak, op Adam's hoofd : bij zijne
opkomst bleek hij koning, in het tweede tooneel priester, nu
krijgt hij de derde waardigheid, waarvoor de eerbied der menschen
buigt als voor de grootheid, de Vader-waardigheid en daar staat
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hij nu met de tiara der eerste tijdon : Koning der schepping, haar
priester, vader der menschheid.
Tot Eva richt zich Gabriel met nog grooter geestdrift, hij
gevoelt dat dit uur, is het groot voor Adam, nog grooter is voor
Eva : macht en geest wijden den man tot hoofd van de wereld, door
de liefde zegepraalt de vrouw en komt ze, als moeder, even hoog
nevens den man te staan. De verzen trillen van nog grooter glans
en heeter vuur, storten overvloediger en onuitputtelijker, als een
genaderegen over de vrouw :
„En gy, 6 zuster, bruit en dochter van uw' hoeder,
Genarijcke Eva, licht der maeghden, groote moeder
Van zoo veel levenden, als d'aerde uit uwen schoot
Van verre alreede ontmoet, volschoone bedtgenoot
Des schoonsten bruidegoms, gy morgenstar der vrouwen,"

445-449

en ook bier rijst een ander tooneel voor de verbeelding op : het
tooneel te Nazareth, waar Gabriel aan de dochter, bruid en moeder
van God zijn Ave bijna met dezelfde woorden uitsprak : „Wees
gegroet, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij
onder alle vrouwen 1" dat ook een huwelijkstooneel was, zooals
Ruusbroec het beschrijft : „Maer doet gode tyt dochte, ende hem
dies doghens sire gheminder ontfaermde, doen sandt hi sinen eenghebomen sone in eertrijcke in eene rijckelijcke sale ende in eenen
gloriosen tempel, dat was die lichame der (gloriosser) maghet
marien. Daer trouwede hi dese bruyt, onse natuere, ende
verenichde met sinen persone Vanden puersten bloeden der
edelre maghet. Die priester die de bruyt trouwede, dat was die
heylighe gheest. Die inghel Gabriel dede die ghebode. Die gloriose maghet gaf dat consent." (Voorrede van „Die Gheestelike
Brulocht" 103-104 ibid.)
De plechtstatigheid van Gabriel en zijn hoogepriesterlijk handelen heeft in Adam's gevoel de groote beteekenis van dien
stond ingedreven : hij is feestelijk gestemd ; zijn hart diep ontroerd,
zijn geest hoog opvarend ; ook zijn taal wordt lyrisch en zijn
woorden van dank een psalm van erkentelijkheid, hoogopstrevend
en zich uitstortend uit zijn ziel in breede golven van glans en licht :
„Gelooft zy d'opperste, die zyn genade streckt
En uitbreit wijder dan de heldre zonneglanssen
Zich spreien overal, uit zyn turkoise transsen."

460-462
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Daar ademt men de hooge lucht der hemeltransen, waar licht
en warmte ongehinderd in zweven en stroomen , men ziet een
ziel wereldbreed open naar haren God, en vol liefde en vreugde
als de hemel vol licht en glans.
Met de ziel vol van die grenzenlooze hoop, en van het even
onbegrensd-schijnend gevoel der liefde, treks Adam met de engelen op ter bruiloftviering. Zijn bruid gaat nevens hem : het is te
veel geweest voor haar, haar seeder gemoed is door te grenzenlooze
vreugde overstelpt geworden en heeft haar tong stom geslagen
heel den tijd. Nu stapte ze nevens haar bruidegom heen met een
magnificat in het hart en den weerstraal er van op haar verheerlijkt wezen. Heel het Paradijs begins te galmen van vogelenkoren,
de dieren luisteren : een optocht met de meest betooverende
schoonheid overglansd.
DERDE TOONEEL
Wat zou er anders bezongen worden dan de schoonheid der
echtelingen ? Op alle bruiloft bezingt men de bevalligheid en den
tooi van het paar.
De schoonheid echter die hier bezongen wordt is geestelijk van
aard en bestaat in de volmaakte onschuld : de Erfrechtvaardigheid,
die God door het verleenen van de vrijheid aan den mensch geschonken had , door de vrijheid was de Erfrechtvaardigheid de
zijne, toch Been werk der natuur, maar louter gave Gods. — Terecht
en te goeder ure wordt deze schoonheid bezongen : zij was onzichtbaar gebleven in de beschrijving of in 't beleven van al de
schoonheden, die God in de natuur geschonken had en toch de
grondsteen, waarop al het overige rustte , niet een schoonheid,
vooral niet de hoogste, mocht ongekend en onbewonderd blijven
in de volheid van 't Paradijs.
Na zoovele andere komt ze dan, op hare beurt, en wel op
't middaguur van het hell, in den vollen luister van hun heerlijkheid, onder het voorbijtrekken van een stoet te hunner eere, in de
gelukkigen stralen en de bewondering voor haren glans opeischen.
Met hevig gevoel en de sterke herhalingen uit overtuiging wordt
ze, ver boven al wat Adam en Eva overigens bezitten, geprezen,
boven alles wat natuur geven, boven alles wat er in de natuur op
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gelijken kan ; tonne, sterren, lelien, rozen, alle bloemen ; telkens
klinkt het : zoo schoon is 't niet :
,,... p een, o neen:
De stof van 't kleet is veel te puure,
En niet te vinden daerwe treen."

482-484

Met de keus der beelden, van 't witte kleed en de schitterendwitte en goud-glanzende lichamen, waarboven ze gesteld wordt,
was de aard der Erfrechtvaardigheid aangeduid ; doch het oog der
wachtengelen doorziet het veel scherper : de tweede zang en
tegenzang beschrijven nauwkeuriger, wijsgeeriger, maar met hoorbaar meegevoel, waarin eigenlijk de grondvest van alle heil en
schoonheid voor de menschen gelegen is, en vinden die in de
volkomen harmonie onder al de nochtans ongelijke deelen van
den mensch, die zelfs met een samenklinkend harpspel vergeleken
wordt.
Zoo ontstaat de vreugde, die, zonder ongelijkheid en vrijheid,
niet mogelijk was ; vrijheid brengt niet alleen verdienste, maar ook
geluksgevoel, een vrijheid overigens, die door een voorrecht Gods
binnen de palen gehouden werd.
Niet onvermengd was echter 't gevoel der bewondering voor de
zieleschoonheid der menschen ; herhaalde malen was zich een
ander gevoel daarmee komen mengelen, namelijk kommer ; en,
werd 't gevoel der bewondering voor de schoonheid der eerste
menschen verwacht bij dischgenooten en deelnemers in de bruiloftsvreugde, dit gevoel werd het niet minder. Zij die zongen, zijn
wachtengelen ; alwie te waken heeft over anderen die hij bemint,
heeft deze twee gevoelens : liefde, vaak bewondering voor de
voortreffelijkheid der hem toevertrouwden en vrees voor haar
verlies ; die wachtengelen hebben bovendien reeds ondervinding
opgedaan in hun eigen rampzalige engelengeschiedenis. Dit gevoel van kommer geeft zich dan ook lucht in gevoelige smeekingen,
in ernstige waarschuwingen, in bedekte bedreiging met straf, in
vurige wenschen :
„Och, dat geene aerdtscheit dit beklad,"
„Verloor de mensch dees gaef, dit lot,"
„Och of de Godtheit hem bewaerde"
„Eert uw hantvest, 6 gelieven,

488
512
529
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En bewaert uw' vaders last,
Zoo kan u geen vyant grieven,
Houdt u buiten leedt en last."

541-544

Door het samenstroomen van die twee gevoelens in het 6ene
punt wordt de hier bezongen Erfrechtvaardigheid plotseling in
't middelpunt der aandacht gebracht en zoo ondervindt men het
eerste, sinds lang niet meer gekende, gemengde gevoel van hoop
en vrees, dat eigenlijk de stemming is, waarmee men een drama
volgen en waarin men ook leven moet. Deze erfrechtvaardigheid
blijkt te kunnen verloren gaan en of te hangen van 's menschen
wil. Door zoo gedurig hierop den nadruk te leggen heeft de rei
Adam's lot in zijn eigen handen neergelegd en ons gedwongen er
acht op te geven : daar eerst wordt iemands lot dramatisch. Al die
opeengestapelde pracht, dat waarlijk hemelhoog Paradijsgeluk
wordt hier van een wenk van Adam afhankelijk gemaakt : dat kan
niet geschieden zonder diepen ernst en zonder gedwongen verlangen naar den gang van de toekomst, al behoeven daartoe geen
voorspellingen gedaan te worden over een waarschijnlijken val ;
zoo gevoelvol wijzen op de mogelijkheid alleen van 't vallen, nadat
de heerlijkheid zoo duizelig-hoog gestegen was, geeft een schok,
den eersten, verdooft geen enkel licht, maar doet het met ernstige
oogen aanstaren.
Kon er een betere overgangsstemming verwekt worden om er
de overige tooneelen mede te volgen ? Lucifer's beraadslaging,
het feestgejubel van Adam en Eva en...
Zoo eindigt dit wondervol bedrijf, zacht en stil geheel den tijd,
maar even diep en wijd als 't zacht en stil was. Geen groote
opgolvingen hier, als in 't eerste bedrijf, hetzij van wilde drift of
van hevig vreugdegevoel ; alles beweegt hier in den stil-effen lijn ;
Gabriel, Rafael, Adam zelf breiden hun gevoel uit met die schoone
lijn der zeeen, waaraan men geen einde denkt noch denken kan :
wel wordt ze nu eens lager dan eens hooger getrokken en zien
wij Naar op kimmehoogte uitstrekken aan den hoogsten rand der
aardsche dingen die de kimme is, in het eerste tooneel en 't begin
van het tweede ; hier echter stijgt ze met Gabriel's :
„o Stedehouder van het opperste gezagh,"

432

plotseling naar omhoog en blijft daar zweven, zoolang als hijzelf
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spreekt en Adam, op zonnehoogte in den hemel, doch effen, vlak,
onbeweeglijk Binder gelijk hier. Geen golvingen, Been geweld,
ook in dit klimmen niet 1 En, sprak ik van zeeen daareven, dan
dacht ik niet aan onze Noordzee, zelfs in hare diepste stilte ;
want, ik weet niet waarom, haar stilte schijnt moeheid, en zucht
maar altijd voort ; doch aan de Zuiderzeeen met haar diepblauwe
kleur, die schitteren en zwijgen en stil liggen al to zamen in de
tevredenheid der verzadiging, als een geliefde onder het oog van
den minnaar. De Middellandsche Zee aan 't glinsteren onder den,
glanzenden hemel 1 In die stilte moest de liefde haar eeuwige beloften laten hooren : waar rust is, is duur ; waar groote rust is,
gevoelt men het eeuwige.
Waar blijft toch Lucifer ? Deze stilte moet voor hem onverdraaglijk geweest zijn. Met welke ooren zal hij gehoord hebben,
dat zijn titel, waar hij zoo groot op ging :
„O Stedehouder van Godts opperheerschappyen," („Lucifer" 376)

nu aan Adam geschonken werd en dit nog plechtiglijk, door
Gabriel, sprekende in Gods naam tot Adam :
„o Stedehouder van het opperste gezagh".

432
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DERDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
1k stel me voor, dat het gordijn na het verdwijnen van den
bruiloftstoet moet openblijven, en dat het tweede bedrijf aan het
derde moet gehecht worden gelijk het vierde aan het vijfde.
Lucifer daalt den heuvel af aan de linkerzijde — zijn kant — en
gaat, langzaam maar bewust, recht op den Boom der Kennis af,
en blijft machtig recht staan onder zijne takken. Daar kon hij den
grond stampen, en Asmode uit eene der zonken van het landschap
als uit den grond verrijzen. De enkele oogenblikken stilte, zoo
bekomen, zullen wel vol zijn voor de toeschouwers.
Lucifer onder den Boom der Kennis 1 't Is om er van te droomen
uren lang. Daar heeft hij steeds gestaan en staat hij nog. Hij heeft
het woord gehoord over dit ooft, „dat 's menschen graegheit
eeuwigh boet", maar uit zichzelf zou hij wel die plaats gevonden
hebben : het is de hoogste plaats der aarde, daar dreef hem dus
zijn hoogmoed been ; door niet te wachten op het licht was hij
zelf gevallen in het eigenmachtig willen opklaren van 't mysterie :
dat deze de beteekenis is van den Boom, verstaat hij, en dat hier
ook aan den mensch de proeve opgelegd wordt, die hijzelf niet
kon doorstaan, want hij heeft deze beteekenis uit den mond der
wachtengelen daareven gehoord :
„De reden onderworpt zich Godt,
Het lijf de ziele, wijs en schrander.
Verloor de mensch dees gaef, dit lot,
En most by by zyn kracht volharden,
Natuur kon hem niet houden staen."
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510-514

De beteekenis van het verbod aangaande 't ooft der kennis was
dus wel diegene die hij uit zijn eigen geschiedenis zoo wel kende :
het zoeken op eigen hand naar voile verklaring van de mysteriën,
die overal blijven hangen, ook rondom 't schoonste leven, het
miskennen van zijn ondergeschiktheid aan God. Dit alles heeft hij
duidelijk en klaar verstaan ; geen scherper luisteraar immers was
er onder al de toeschouwers dan hij, en daar verleiders altijd redeneeren : „ik viel zoo, zoo zullen ook de anderen vallen", vindt de
plaatskeus in Lucifer zelf haar redenen en waarheid. — Het onderhoud der duivelen zal Adam en Eva gelden, doch door deze
zinnebeeldige plaats geldt het voor alle menschen en voor alle
tij den.
Asmode, een verwaande vleier : zoo stond Belzebub nevens
Lucifer, maar met veel grimmiger nijd tegen de menschen en veel
vinniger misprijzen voor hen, een giftiger en sterker figuur dan
Asmode, die wel het toppunt van zijn nijd tegen den mensch kan
leggen in het vers :
„En deze onnozelen te grijpen in hun vlught,"

623

dat hij uitschalt met zoo'n luide stem, dat Lucifer hem : „Spreeck
zachter" moet toevoegen, alsof het lets heel bijzonders ware, maar
die nooit de hevigheid van nijd uit zijn ziel in zijn woorden kan
storten zooais Belzebub het deed in :
„Een aerdtworm uit een klomp van aerde en klay gekropen." („Lucifer"

389)

Holklinkend, als zijn aard, zijn de woorden waarmede hij zijn
meester begroet, hol gelijk al de gevoelens der duivelen jegens
anderen, gelijk heel het wezen en de taal der hel. Hoe valsch zijn
nederigheid hier is, zal men 't best hooren, als hij een heel hoogen
toon aanslaat bij Belial.
Oprecht klinkt het daarentegen uit Lucifer's mond — doch
't geldt ook hemzelf — :
„O Asmode, nu help ons 't rijck des afgronts bouwen."

550

Hij begrijpt immers 't beslissend karakter van dit oogenblik en
de rifling der ontroering, waarmee men hartezaken aanvat, is hoorbaar in zijn toespraak aan zijn trawant : „O Asmode 1" 't Duurt maar
een oogenblik : het keizerlijk meervoud gebruikend — help ons,
wij zullen... — om den ondergeschikte den druk van zijn wil te
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doen gevoelen, vleit hij hem, en rakelt het oude haatvuur op in
zijne ziel. 't Is te gelijkertijd het :
„lEole, namque tibi divum pater atque hominum rex
Et mulcere dedit fluctus, et tollere vento," 1)

met het Shakespeariaansche :
„Both of you
Know Banquo was your ennemy,"

2)

waarmee men van schurken alles, vooral persoonlijken ijver
bekomt.
Daarna legt hij zijn doel voor oogen : God te bekampen, maar :
„Niet voor de vuist, en door een openbaer gewelt,
Naerdien zyn heirkracht ons te machtigh valt in 't velt,
Maer door bedrogh, en list, en heimelijcke laegen.
Zoo kan het kleenste dier het allergrootste plaegen."

559-562

en hij weet te handelen gelijk hij sprak, sluw, met list, met de
fijnste geslepenheid : men wint anderen tot zijne zaak en doet
ze handelen met een drift zoo groot als zijn eigene, wanneer men,
in plaats van zelf de leiding te nemen en een plan ter uitvoering
aan te geven, leiding en plan van henzelf uitlokt en aanneemt.
Zoo lokt hij nu maar altoos voort door behendig gestelde vragen
het antwoord uit, dat hij begeert, strooit er zijn 'of over uit,
aanvaardt het met ingenomenheid, maakt tegenwerpingen, die
naar zijn zin zullen opgelost en weerlegd worden, kortom drijft zijn
spel met Asmode op meesterlijk ervaren wijze, maakt den hollen
duivel zot van verwaandheid zoodanig dat hij weldra eigenzinnig
zal worden en, er aan gewoon Lucifer's meening tegen te spreken,
dezen ook zal tegenkanten in zaken, waar Lucifer met al zijn
driftkracht aan gehecht is.
Asmode zit met den kop in 't net gevangen, hij heeft er zienlijk
pret in, op Lucifer's lange weifelende voorstellen korte en snedige
antwoorden te geven, die echter voor de hand lagen of ellendig
1)

Eool, die van het hooft der Goden, en den vooght
Der menschen maght ontflngt de golven, als zij razen,
Te streelen, en met wind en stormen op te blazen ;
(Vondel „Eneas" 1. 102-104)
2) Banquo was uw vijand, beiden weet gij 't. (Shakespeare „Macbeth" III. 1)
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oppervlakkig zijn. Alzoo grijnt hij na, wat Lucifer bij zijn aankomst
in 't Paradijs luid had uitgebruld : „dat men God in den mensch
moet aanranden", „dat men in bosch en galery en haegh moet
schuilen", dat men den mensch moet verleiden tot gebruik van
't verboden ooft, — dit had Lucifer nog niet gezegd, maar zijn
post vatten onder den verboden Boom sprak te klaar van wat hij
wilde en gaf de woorden in den mond.
Asmode wordt er niet verschrikkelijker noch grooter op, doch
Lucifer ook niet : zoo speelt de hel bier valsch met haarzelf, zoo
is hij dus de listige huichelaar en sluwe bedrieger geworden.
De leugen onder den Boom der Wetenschap 1 Ja, dat alles is
hij, nu is hij het geworden, en toch zal zijn oude aard terugkeeren,
toch zal hij Lucifer blijven, zelfs in dit tooneel waarin hij een zoo
lage rol op zich genomen heeft.
Langs hunnen valschen weg waren de twee duivelen gekomen
tot de bespreking van 't eerste punt, dat waarlijk nieuw was, ook
voor Lucifer : hoe de menschen te benaderen en te ontsnappen
aan hun wezenpeilenden blik ? Asmodes voorstel te schuilen in :
„De schaduwen, en hoecken,
Spelonck, en onwegh, bosch, en galery, en haegh,"

594-595

was al te oppervlakkig en was door Lucifer en zijn trawanten reeds
aangewend, voordat Asmode, uit de hel pas opgerezen op
Lucifer's stampen, tegenwoordig was. Ook klinkt Lucifer's
opwerping nu niet met de lengte, die het spelen met een reeds
gewonnen standpunt verraadt, maar kort en snijdend:
„Hoe kuntge wercken, en uw aert niet openbaeren ?"

598

Hij had over dat alles niet nagedacht ; het hoe, de middeltjes,
daarmee bekreunde hij zich bier evenmin als in den hemel ; het
doel, het machtige doel nam al zijn zielsmacht in beslag. Nu staat
hij voor 't nieuwe, voor 't kleine, waarin hij, omdat hij weer hoe
het groote er alleszins van of hangs, het levendigst belang stelt.
Aanstonds wordt hem van antwoord gediend :
,,Men trecke een gryns aen van het een of 't ander dier."

599

't Lag voor de hand. Is het beschamend voor Lucifer, dat hij voor
het klaarblijkelijkste gesteld, in 't vervolg van de bespreking, zal
misslaan, en voortdurend van de eene dwaling in de andere vallen ;
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of zou het een opzettelijk er naast slaan zijn om Asmode voort te
laten stijgen in ijver ? Dat spelletje zijn hoogmoedigen gauw
moede, geweldig-hatenden nog eer ; de ernst moet bij de eerste
gelegenheid weer doorbreken ; daarbij keurt Lucifer hier nooit
meer iets goed, maar hij blijft sommige punten hardnekkig bekampen. Er is dus jets veranderd : we staan voor een keerpunt in het
tooneel en dit keerpunt herstelt het ideaal van reus, dat we ons, in
het eerste en ook in dit stuk, van Lucifer gemaakt hebben.
Hier staat een machtig-driftige voor ons ; dezen zijn bijna altijd
idealisten, het doel, de verte, de voltrekking trekken hen onweerstaanbaar aan ; in practische middelen lijken ze linksch en
onhandig, voor de nuchtere menschen zelfs dom ; maar toch gaan
de stroomingen van hen uit : de groote vloed, zonder wiens macht
alle kleine, practische middelen gewoonweg niet zouden bestaan
bij gemis aan doeleinde ; hun idealisms is toch de ziel die, als aan
't lichaam, aan elke onderneming het leven geeft, waarmee deze
staat of valt. Een eigenaardig en vreemd-aantrekkelijk tooneel
dus : de groote Lucifer in kamp met het kleine ; zijn driften
zijn nu immervoort als reuzenhanden die de kleine werktuigen,
waarmee er moet gewerkt worden, bij het eerste vastgrijpen
verbrijzelen, totdat ze, bij het gewaarworden van de wanverhouding, het werk aan andere, beter geschikte overlaten.
„Het een of 't ander dier", heeft Asmode gezegd. — Niet het
een of 't ander, dit is Lucifer niet om 't even ; de oude hoogmoed
schreeuwt : een vogel 1... een adelaar 1 en beschrijft hem naar zijn
zielsbeeld :
,,... en die met zyn gezicht
En ooghstrael niet ontziet het steeckend middaghlicht
Te tarten."

603-605

de nieuwe haat bruit : een elefant 1 en geeft hem, na een oogenblik,
weer zijn livrei te dragen :
„En maghtigh met zyn' snuit een' boom te slaen in 't zant,
Of Adam, in de lucht geslingert, op den tant,
Te vatten, zoo 't hem niet van geesten wort verboden."

611-613

Zoo brulde hij overigens bijna woordelijk in 't eerste tooneel.
Hij heeft het mis. Asmode triomfeert, zijn ijdelheid viert feest
en beschrijft uitvoerig de keus naar zijn hart, de slang, met immer
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luider gillende stem, in een helsch-valsche vreugde, uitloopend
op een gebaar zoo laag en half als het Asmode past „te grijpen",
dat men ten voile verstaat na Lucifer's bloedgierig „op den tand
te vatten".
Dat Lucifer bezonnen hander en nu geen spel meer drijft, dat
hij daarbij nog ontstemd is bij het hooren verwerpen van zijn
voorstel, blijkt uit den raad tot voorzichtigheid dien hij geeft en
nog beter uit het wegblijven van zijn goedkeuring. Asmode echter,
in triomf, moet ze in elk geval bekomen en vraagt wederom :
„Wat dunckt u van den draeck ?"

628

Lucifer had het wel begrepen, dat het middel goed was, en bij
hem, als bij alle volledige drift, gold de wet : lieve middelen,
lieve weg, nog liever doel. Groote drift is tot offerbrengen
bekwaam, zelfs van harde offers, al ware Naar doel ook wellust.
Bewonderenswaardig fijn ligt dit alles in Lucifer's taal, waarmede
hij de zoo vurig verlangde goedkeuring schenkt. Ze klinkt eerst
wat koel, zeifs wat traag en aarzelend : Lucifer redeneert tegen
zichzelf met hoofdstelling, middenstelling, en besluit, dus volledig,
gelijk zij die zichzelf jets onaangenaams moeten bewijzen ; doch
als 't besluit vaststaat, dan spreekt hij geen woord meer tegen ;
't is heelemaal natuur en waarheid : haat kent wel gloed en storm,
maar ook stoicijnsche vastberadenheid tegen eigen hart, in zijn
ondergeschikte verlangens.
Een tweede, zwaardere slag valt op hem neer : wien het eerst te
verleiden, Adam of Eva ? Lucifer's antwoord was te voorzien :
Adam 1 Zijne trotsche krijgersnatuur liet geen andere keus toe. De
strijder tegen God kan nu nog geen strijder tegen de vrouw zijn ;
wel ziet hij in, wat iedereen die niet stekeblind is moet inzien, dat
het doelmatigste is den man door de vrouw te bereiken ; wel is
dit de beste politiek, doch drift dwarsboomde altijd de politiek en
hij zal niet toegeven, dat men de vrouw aanrande. Wat bleef er
dan immers nog over van den aanslag, dien hij zoo woest
aangekondigd had als een nieuwen stormloop op God ? Hij begins
dan een redetwist, waarin hij noodzakelijk het onderspit moest
delven en zeifs flauw vallen. De redenen die hij aanvoert komen
uit het hart, niet uit het verstand. Hoe kan men anders begrijpen
171

dat Lucifer nu eens beweert, dat de vrouw niet zal vallen en dan
verder op Adam's kennis en geestkracht wijst, alsof hij vergeten
was dat dit juist bewees, hoe Adam niet het eerst mocht aangevat
worden ? De antwoorden worden steeds flauwer en Asmode's
aandringen steeds heftiger en korter — kortheid in 't redetwisten
is bewijs van vastheid of beginnenden toorn — totdat Lucifer,
gevoelend op hoe slecht een standpunt hij staat, alles ten halve
laat en het onderhoud zienlijk of breekt zonder goed- of afkeuring,
maar met woorden, die hemzelf voldoening geven en Asmode
vrijheid van handelen :
„Begin, en voer het uit. Zie toe, belegh uw banden
Aen alle kanten vast, opdat by 't niet ontspring'.
Is u een spoock of tien te weinigh en gering,
Men zal een regement oppressen hier ter stede."

674-677

Men heeft het gehoord : „opdat by 't niet ontspring'", dat is
Adam. Over Eva zwijgt Lucifer moedwillig ; dien weg heeft hij
laten doodloopen en betreedt dan onmiddellijk zijn geweldige en
stormachtige banen : zijn heele hel wil hij oproepen en de
aanslag zal weder schoon zijn, eene herhaling van zijn aanslag op
den hemel door legers duivelen, onder de leiding van Asmode
uitgevoerd 1 Zoo wenscht hij het, zoo droomt hij het, doch breekt
zichtbaar de bespreking van het gebruik der middelen of ; daarin
is hij niet tehuis ; hij gewaardigt zich niet in 't eerst ja of neen te
zeggen op het voorstel tot onderhandeling met Belial, of er zijn
zegel aan te hechten ; 't is hem al om het even geworden, want
daar staat hij wederom voor het doel. Asmode heeft van zijn triomf
gesproken ; dat stelt Lucifer den zijnen voor oogen, en, triomfeert
hij, dan is alles goed : zijn taal wordt wederom machtig, breedwiekend in haar vlucht, daar is weer de bekende ontzaglijkheid,
die ze altijd krijgt als Lucifer van zijn doel spreekt :
„Het rijck des afgronts zal met smoock en lofgezangen
U eeuwigh eeren, zoo gy 't heldenstuck volvoert.
Al wat de vleermuisvlerck in lucht en zwavel roert
Verlangt te deelen in den rijckdom van dien zegen,
En vaert op helsch getoet den overwinner tegen,
Zoo moedigh, dat de stoel des hemels, op 't geschal
Aen 't wanckelen, verschrickt van 's menschdoms zwaren val." 682-688
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Dit is weer de echte Lucifer, wiens persoonlijke levensbeweging
er steeds eene van grooter drift was, en die deze drift dan ook
steeds uitdrukt als een vuurberguitbarsting, — wat ook den brand
in zijn hart joeg — hetzij hoogmoed in :
„Nu zweer ick by myn kroon het al op een te zetten," („Lucifer" 569)

of haat in :
„Want ick, veraert van 't goet, dien vloeck der vloecken haet,"

28

— steeds ontstak het een vuurberg, en de kreten, verwenschingen,
bedreigingen, vloeken, maken een geraas als van 't mateloos
gekraak der wereldcatastrophen ; men hoort in zijn verzen, wat men
in stukken als „Lucifer" en „Adam", uit den aard der machtige
omwentelingen die er geschieden, moest hooren, 't gerucht van
een titanomachie waarin aarde en hemel

„Te bersten springen, en verstuiven voor onze oogen ;
't Gerabraeckt aertryck zien als een wanschapen romp ;
Dit wonderlijck Heelal in zynen mengelklomp,
En wilde woestheit weer verwarren en verkeeren." („Lucifer" 581-584)

Eens te meer hebben wij dat onheilspellend gerucht gehoord, als
't gerommel van een verren donder die 't Paradijs bedreigt en
Lucifer, spijt al zijn akeligheid, bewonderd. Vondel zelf heeft hem,
niet het minst in dit tooneel, laag en afstootend, valsch en als
vader van de leugen voorgesteld, maar niet klein ; zelfs hier, waar
over zoo domkleine zaken moest gesproken worden, blijft hij reus.
Dante plaatste hem in het diepste der hel, midden in den ijskuil
onder de zondereuzen, uitstekend boven al de anderen, „zooals
een molen met zijn wieken zwaaiend in den wind, in de verte en
door de nevelen — reusachtig dus en spookachtig — oprijst" ;
Vondel ook behoudt in Lucifer de reusachtigheid, waarmede wij
ons steeds den draak uit den afgrond voorstellen. Een reus, gedwongen te kruipen fangs de smalle wegeltjes waar men sluipt,
sleutels en breekijzers te hanteeren in plaats van te rammeien met
den stormram, dat zaken we en in „Lucifer" en wederom in
„Adam in Ballingschap" ; daar echter verzette zich Lucifer uit trots
tegen het gebruik van kleine middeltjes, hij wilde niet, of deed het
slechts of en toe ; hier wilde hij, maar kan niet. Dat hij hier laag wil
zijn, volstaat voor de schildering zijner ontaarding ; dat hij niet kan,
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en, door het beeld van den adelaar, van den olifant, van 't dreigend optreden recht tegen den koning der aarde zelf, van 't zwaar
gedreun van zijn begroeting der gedroomde zege, ontsnapt aan de
kleinheid, doer ons weer het vreeselijk-groote gedrocht gevoelen,
waarvoor we staan. 't Is nog de oude Lucifer : de oude, machtige
lijnen van zijn wezen heeft hij bewaard, maar ze zijn om zoo to
zeggen in omgekeerde richting getrokken ; in plaats van naar God
en 't leven to loopen, zijn ze gericht en stormen ze naar den dood
en het niets ; als hij zich onverholen toont, herkennen wij hem in
zijne natuur : „la Beaute inverse" zooals Lamennais, die „Lucifer"
wet zal gekend hebben, hem zoo prachtig noemt ; toont hij zich
anders, valsch en klein, dan zien wij de straf in hem, met haar
walgelijke sporen van vermengde levens- en doodslijnen, waarover
ik reeds sprak in het eerste tooneel.
Hoe klein beweegt de zegepralende Asmode aan de voeten
van dezen reus 1 Hoe zegepraalt Lucifer's grootheid in zijn nederlaag 1
Toch is Asmode's rol, hoe 'outer afstootend ook, allerbelangrijkst geweest in het tooneel. Lucifer's kreten ontstellen niet
zoozeer : wij wezen dat Michael in den hof is en vlamt om
„hem noch eens op 't spits t'ontfangen,"

389

en dat een ruwe aanval op Adam evenveel is als Been ; wij hebben
ook, met hem to doorzien, gevoeld dat hij onbekwaam is de verleiding to begaan, zijn ongeduld zou razen na een oogenblik en
't spel verliezen ; dit samenzweren tegen Adam zou ons dus ten
eenen male gerust gelaten hebben nopens de toekomst, en dus
zonder invloed op den verderen gang van 't drama gebleven zijn,
m. a. w. zou niets dan een alleenstaand zakelijk bespreken zijn, indien Asmode niet een nieuw punt had aangeraakt en bewezen,
dat ons plotseling van de mogelijkheid der zonde overtuigt (657-673).
Lucifer heeft zonneklaar de onredelijkheid, zelfs de onbegrijpelijkheid der zonde voor 't verstand laten blijken. „Ze is best
mogelijk", sist de valsche stem hem toe, die nooit de zwakheid
kende : de liefdeband kan misbruikt worden, nevens het verstand
bestaat het gevoel en de neiging, die, zelfs met het Paradijs niet
Voldaan, naar nieuws en anders vraagt, al was het ook een
appelbeet.
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„Oock terght verbodt de lust. Het dreigen voor de straf
Ontvonckt de lust. Gy weet hoe lust u kon verrucken.”

664-665

Dat is inderdaad het gevaar : het verbod maakt een paradijs
van 't verbodene, omdat in 't verbodene het onbekende, het
mysterie ligt ; het verbod geeft aan al de onbepaalde en onverzadigde neigingen een bepaald doe', het vergadert de over 't land
verbreide wateren in een bed en schept de strooming. — Wederom
beroept zich Lucifer op 't verstand in :
„Maer 't menschdom spiegelt zich aen 's engels ongelucken."

666

doch Asmode laat niet los en bevestigt dat de neiging, de lust
naar 't verbodene, ook in den geest bestaat, en daar wel het meest,
in 't redelijk deel van den mensch : al 't onbekende, 't onbewuste,
dat in alle diepten en verten der wereld bleef zweven, liep nu,
door Gods verbod, in dien eenen appel samen, die daar aan dien
boom hing. Erge bekoring I Lastige proef 1 En wat breeder beteekenis krijgt hier de beruchte appell
Reeds boven was er een beroep gedaan op Lucifer's val:
„Gy weet hoe lust u kon verrucken" ; dit had den doorslag
gegeven en met het woord : 't Is waar, ook ik viel zoo, neemt hij
de mogelijkheid aan van Adam's verleiding en val door een
appelbeet. Wij met hem 1 En dat verandert heel de stemming
waarmede wij het stuk volgen : de kommer der wachtengelen
had ons eenigszins aangedaan, deze overtuiging van Lucifer geeft
den doorslag , wat wij nooit hadden kunnen gelooven onder en
na de schildering van een zoo diepen vrede en zoo onbeperkt
geluk, van zooveel tevredenheid ook over hun lot :
„Hier groeit al wat een hart kan wenschen,"
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gelijk de eerste twee tooneelen er een ophingen voor ons oog,
dat is toch geloofbaar geworden, ja het dringt zich zelfs als een
onloochenbare waarheid op, die ons voortaan niet meer zal
loslaten.
TWEEDE TOONEEL
Asmode en Belial zijn samen. Alles verandert : de theorie wordt
op den achtergrond geschoven, de groote drift is immers weg
met den grooten idealist Lucifer ; nu klinkt alles nuchter en
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practisch ; ook staan wij hier voor onvermengde laagheid : beiden
zijn nijdigaards, bedriegers, valschaards, wier Leven kwaaddoen
is ; doch de een is zuiver booswicht, die kwaad sticht uit boosheid, de ander is een virtuoos in 't bedriegen, die zijn ambt
uitoefent als een kunst en kunstenaarsvoldoening smaakt in de
fijnheid van zijn spel ; de eerste vindt in zijn ijdelheid en boosheid, de tweede in zijn doortraptheid de drijfveer tot handelen,
en, klinkt alles bij Asmode schraal en ijzig koud, heeft hij iets van
de boosheid van een oude Peeks, bij Belial hoort men jokkernij
en spot, en, heeft hij vermaak in zijn boosheid als een kwajongen,
hij nadert tot het type, waaraan Goethe den volmaakten kunstvorm
gegeven heeft in Mephistofeles.
Luchtig en glibberig, als een waar slangevel, komt hij op ; zijn
woord klinkt glad en vlug, de vragen vliegen uit zijn mond, een
nijdig woord van Asmode hoort hij bijna niet, om, als een echt
bespieder en plannensmeder, maar aanstonds alles of te loeren en
te doorsnuffelen : in alles de tegenhanger van Lucifer, die den
arendsblik steeds zoo ver richt, dat hij over het dichtbij gelegene
heenschouwt, terwijl deze, met zijn neus tegen den grond, alles
ruikt en speurt, en even vlug begrijpt als hij het ziet. Zoo heeft
hij dadelijk alles beet, wat Asm ode zeer hoogdravend en met
klaarblijkende naaperij voor zijn grootmeester Lucifer voorstelde :
heel het tooneel door is Asmode dezelfde spotfiguur, een
sergeant, die verschijnt bij zijn korporaal met de gewatteerde
borst vreeselijk vooruitgestoken en den mond nog vol met van de
overheden afgeluisterde spreuken. Zijn eerste woord was reeds
naaperij . Lucifer had zijn wraaklust aangevuurd met het breede :
„Uit lust ter wraecke van dien ionverdienden smaet,
En 't schendigh ongelijck in 't opperhof geleden."

552-553

Asmode wekt dus ook Belial op, met het belachelijke :
„Dees bruiloft wort niet ver
Van hier gehouden : maar wy zijn er niet geroepen."

696-697

maar 't lukt niet : Belial wipt er met een kwinkslag overheen :
„hier valt genoegh te snoepen.
Het paradijsooft drupt den gaepende in den mont,"

698-699

kortom, hij is luimig, gelijk al de mindere duivels in de verbeelding
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van 't yolk leven : daar is Lucifer alleen ernstig in zijn woede, al
de mindere grijnslachen.
Tusschen Belial en Asmode wordt de aanslag nu besproken :
met nijdigheid en sluwheid, doch zonder dat men eenmaal ware
driftwarmte gevoelt : drift hebben ze niet, alleen boosheid en hun
geheele onderhandeling wordt er slechts te afstootender om ; drift
verschoont de zonde, omdat zij deze van de natuur afdwingt,
maar koelheid in de zonde is een vlek in den nacht.
Nadat Belial gehoord en onmiddellijk gevat heeft waarom het
te doen is, worden alle punten weer besproken. Nog eens ? Toch
niet tot vervelens toe, de kleur die over de bespreking ligt is te
nieuw, en de duivelen leven te trouw volgens hun hoofdkenmerk
voort.
Asmode is een verwaand holhoofd, hij schijnt bijna dom nevens
zijn schildknaap die hem, wat het verstand betreft, zoo de baas is.
Hij is het, die in zijn ijdelheid al dezelfde punten in 't midden
brengt , hij heeft ze uitgevonden en wil ze hooren goedkeuren.
Zet hij zijne plannen vooruit, dan doet hij het met gezag en
kracht :
„Gy kuntze plotseling niet vatten en bekooren ;
Ze moeten eerst uw rede en schijnschoon voorstel hooren."

733734

om alle tegenspraak te vermij den ; komt hij echter met Lucifer's
meening voor den dag, dan is er half heid en weifeling genoeg in
zijn vooruitzetten om te laten gevoelen, dat het hier een flauwe en
verworpen meening geldt .
„De grootvorst vint geraèn den man eerst om te zetten."
„Zoo woudtge door de rib des mans den man beweegen?"

745
757

Op bevelenden of weifelenden coon bedelt hij goedkeuring of ;
wordt er niettegenstaande al deze voorzorgen een puntje — zich
vermommen in een engel — gewijzigd, het klinkt kort daarop :
„Dat 's mis."
Belial is overigens een man naar zijn hand : schalksch zijn en
mogen bedriegen is zijn leven, voor al het overige is hij onverschillig ; kwade knepen bezigen, onheil stichten, bederven is hem
alles ; daarin beweegt hij zich als in zijn element, gelijk een visch
in 't water, een aal 1 Laagheid, onedelheid zijn bij hem verloren
denkbeelden. Hij is — evenals sommige menschen door lange
gewoonte — natuurlijk valsch, uiterst vlug in 't woord, in de
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geestesvonden, in 't geweten : alle drie afspiegelingen van malkaar ;
hij antwoordt immer spoedig, vangt de plannen als het ware uit
den mond op, om ze in eenen adem, met tal van bijzonderheden,
meest onloochenbaar schrander, verder te ontwikkelen. Een voorbeeld van deze echtduivelsche bedrevenheid in 't verleiden geeft
hij in :
„'t Gehoor moet voorgaen, en de rede hun den schroom
Beneemen, om allengs wat nader aen den boom
Te treden, voet voor voet ; dan met de hant genaecken
Den appel, die het oogh bekoort, den mont tot smaecken
Verlockt. Zoo wort de doot onweetende gekust,
En niet ontmomt, eer 't vier der snoepkoortse is geblust."

735-740

Luisteren naar verleidelijke taal schrikt zoo niet of als 't plegen
van de daad. Geleidelijk, geen sprongen 1 Hoe meer geleidelijkheid,
hoe kunstiger en zekerder verleiding 1 Om heel-en-al-geleidelijk
te zijn, mag men echter geen drift in zijn werk leggen, maar handelen
als virtuoos. Ja, Vondel heeft zijn Belial meesterlijk doelmatig geteekend, dat was de echte valk om van zijn hand te vliegen
— 'k denk bier aan Leon Ploszowski uit Sienkiewicz's "Zonder
Dogma" wiens drift de fijnst-gesponnen verleiding toch telkens
doet mislukken —. Door dit Bemis aan drift komt het juist,
dat Belial op een eigenaardig-fijne wijze, voor een oogenblik
Asmode's ijdelheid kwetst : zelf onverschillig ten opzichte van de
middelen, denkt hij er niet eens aan, dat ze toch anderen lief
kunnen zijn, en zoo laat hij de reeds aangenomen vermomming
in een draak voor die in een engel varen ; doch daarop geeft
Asmodè hem op de kneukels. Hij laat zijn voorstel dan ook
onmiddellijk vallen met :
„Wy mommen best dan met de grijns van slang of draeck."

779

om daarna van een zoo nietig-klein verleidingsmiddeltje te spreken,
dat het bij Lucifer nooit opgekomen ware er aan te denken : het
veranderen van zijn stem om fleemend en zingend te spreken ;
het toontje is immers jets hoofdzakelijks voor de valschaards,
en bier bewijst Belial, door zoo lang (782-788 -- 791-792) op een
nietige kleinigheid den nadruk te leggen, dat de macht van de
valschaards aan de oppervlakte ligt, niet in de diepte.
Als de beraadslaging haar einde nadert, blinkt er een gevoelsflitsje : in eigen persoon richten zich Asmode en Belial, die met
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elkander in laagheid harmonieeren door Bemis aan diepte en door
wederzijdsch goedkeuren van zegevertrouwen, naar omhoog, niet
om te dreigen, maar om te schimpen. God is het niet, dien zij
voor zich zien, maar — en het is een treffend volhouden van hun
kleinheid — zij spotlachen om de engelen en om Gabriel. Hunne
broeders van weleer, vooral Gabriel, die ze vernederd heeft door
de boodschap der menschwording, hebben ze op den neus.
Heerlijke oppervlakkigheid van hunnen haat, heerlijk-lage wezens
die, natuurlijk, den mensch persoonlijk moesten aanvallen, omdat
hij hunnen troon inneemt :
„De bruiloftsgasten, die vol vreught den hof doorwaeren,
Gedencken luttel met dees maere om hoogh te vaeren :
En niemant minder dan d'aertsengel Gabriel."

797-799

't Is uit. Hun geest is niet meer gespannen en ze luisteren. De
feestviering klinkt hun tegen en bewerkt wat het zien van de
argelooze vreugde der slachtoffers op loerende booswichten teweegbrengt : vreugde tegen vreugde, booze voldoening deze
vreugde in weedom te zullen keeren ; over die vreugdige kreten
vertroosten zich de loerenden door het droomend hooren van de
toekomstige klachten ; 't is leedvermaak en het wordt heviger,
naargelang de feestgalm luider wordt.
Zij moeten den wensch voelen opkomen om nu den aanslag uit
te voeren, juist omdat er nu bruiloft en vreugde is. Zoo wordt de
onmiddellijke uitvoering van den aanslag ook door het gevoelsleven bepaald.
De spot der duivelen houdt gedurende oogenblikken het
aanzwellende feestgezang in tegenwicht, doch verstomt weldra
voor de naderende gezangen, die spoedig zelf zullen verdrongen
worden door de opkomende, dansende feestreien. 't Is een
gedurig afwisselen van engelen en duivelen, wraakgeroep en
lofgezang, heimelijk sluipen van moordenaars en feestelijk dansen
van stoeten, de hemel en de hel dwarsen elkander onophoudelijk
in het Paradijs.
Hier zijn ze niet bij Coeval samen, gelijk vrienden en vijanden,
samenzweerders, vorsten, e. a. in Racine's vestibule ; overoude
overlevering heeft de hel en den hemel in 't Paradijs tezamen
geplaatst en zoo is de kracht van de meest afstekende tegenstellingen in dezen hof natuurlijk voor ons gevoel.
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Hel en hemel staan hier tegenover elkaar ; de hel in 't zwartste
dat ze heeft, Karen koning zelf, en de hemel, neen de hemel niet
in 't schoonste dat hij bezit : op aarde komt alleen het kwaad tot
zijn voile recht en de hemel moet zich verbergen am den strijd
mogelijk te maken ; doch ook de hemel heeft hier hooge gezanten :
't Paradijs words — men gevoelt het — een slagveld. — Dit alles
lag besloten in de behandelde stof. Vondel had het voor het
grijpen, maar hij heeft er het voiste en benauwelijkste licht op
laten vallen door het lot des menschen tusschen hemel en hel op
te hangen op het oogenblik, dat dit lot het toppunt van het heil
bereikte. Dit heil werpt zich hier huppelend tusschen de reeds
gekruiste zwaarden van den eeuwigen haat en het eeuwige heil ;
in de wouden loeren wilde gedrochten en nu huppelt de kudde
herten argeloos in de boschweide.
Op Vondel's „Adam in Ballingschap" kan men met hetzelfde
recht toepassen wat Victor Hugo schreef over Milton's „Paradise
lost" : „Un tableau magique qui fait graduellement succeder a
toutes les teintes de lumiere toutes les nuances des tenebres,
poeme singulier qui charme et qui effraye." Van uit het voile licht
naar 't voile donker is de gang van het treurspel ; licht en donker
loopen hier reeds door elkaar, niet alleen omdat de duivels, die
zich in het begin behoedzaam schuil hielden, nu reeds het midden
van het tooneel bewandelen en er zich vrij bewegen, omdat ze
dus stijgen in vrijpostigheid en vertrouwen, en reeds een deel van
't Paradijs schijnen veroverd te hebben ; maar vooral omdat het
geloof aan de onwankelbaarheid van het voile paradijsgeluk gebroken is, en de twijfel er aan, met de vrees voor de mogelijke
zonde, als een zwarte slagschaduw over 't onbewolkte louterglanzende heil der eerste bedrijven neergevallen is.
DERDE TOONEEL
Vooraleer den beslissenden storm te ondergaan, laait het geluk
nog eens op tot een ongekende hoogte. Zoo flakkeren de vlammen,
het oogenblik eer dat ze voorgoed verdooven, nog eens hooger
op. Zoo toonen de dramaturgen hun ideale helden, een stond
voordat hun lot zal beslist worden, nog eens in hun volledige
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verschijning, in al hun zwartheid of in al hun glans : Frans Moor,
Geszler, Macbeth, e. a..
De optocht is, wat maatgezangen en bewegingen aangaat,
ongelooflijk licht en zwierig. De verzen geven een indruk, als zag
men een bende lichtgewiekte kinderen in de bontste mengeling en
de bevalligste groepeeringen dooreenwemelen. Nogmaals doet
Vondel ons aan de schilders, zijn tijdgenooten, denken, aan
Rubens, wiens rijkdom en overvloed aan sieraden, wiens prachtige
rhythmen hij ook bezit, en aan de menigvuldige engeltjes met
kronen en lauwertakken, die in de gewelven en rond de troonhemels zweven.
Hoe licht en bevallig ook, bier blijven ze toch engelen en worden
geen fladderende „putti" ; ernst ligt in hunnen dans : het geldt
God te eeren in dit feest der liefde, en ook de twee echtelingen te
huldigen. Ernst en hoffelijkheid. Al huppelend opgekomen, hebben
ze een oogenblik stilgehouden bij de echtgenooten om oorlof te
vragen voor den dans en hun te verzoeken dien te willen inleiden ;
en na dit verzoek blijkt de dans niet langer meer iets kinderachtigs
of zelfs jets minderwaardigs of minderbeteekenends ; geen beenenopheffen, geen armenslingeren is het alleen, maar een rhythmische
beweging, waarin de geest zijn aandeel heeft evenals het gemoed ;
vreugde is het hoogste leven, dewig het 's hemels leven is, en wil
geen rust, maar beweging, en wel, bij voorkeur, den dans die
niets bij den dansende met logge rust laat ; de hemel geest er het
voorbeeld van : daar is eeuwig leven, eeuwige beweging, eeuwige
harmonie van dans en zang 1 Dit alles wordt niet redeneerend
gezegd, al is het dan ook redeneering, maar vluchtig aangeraakt,
terwijl gracelijk wordt voorgedanst ; toch heeft het, in al zijn
vluchtigheid, volstaan opdat de dans niet lichtzinnig zou lijken en
opdat aan de ziel de plaats ingeruimd worde, die haar toekomt
midden in dit spel van dansende lichamen.
Omringd door de hemelgeesten, die de sierlijkste kringen
rondom hem beschreven, helder en licht als de hemelsferen waaruit ze zijn nedergedaald, omgeven van de liefste harmonie, door
den hemel omspoeld als een eiland door de golvende zee, zoo staat
Adam daar. Ook zijn hart is vol, de liefde brandt in 't middelpunt
van zijn leven — 't is bruiloft en zoo brandt de liefde op den
bruiloftsdag — en dit hart gevoelt zichzelf dan ook het middelpunt
181

van alles, zooals de zon daarboven : beelden, waarmede hij zijn
geluk in zijn middaggloed zou uitdrukken, kan hij op aarde niet
meer vinden ; de hemelen omringen hem, hij is de zon : en heft
de liefde, zelfs in een schoenmakerswinkel , haren zang met :
„Selig, wie die Sonne" (Wagner's „Meistersinger" iii) aan, wat zou
Adam wel anders gedaan hebben ? Een grenzenloos gevoel van
weelde overstelpt hem bij het zien van de oneindigheid, op wier
strand het liefdegevoel ons immer brengt ; in zijn eigen oog is hij
de zon, Eva wordt de maan, rondom hen rollen in 't schitterendste
azuur de hemelbollen en, bij het aanvangen van den dans,
waarin de zonnecoryphee een liefdejager wordt die de liefste
achternazet :
„Dat ick dan de zon uitbeelde,
Gy, mijn bruit,
't Maenlicht, 't welckme noit verveelde.
Scherpe prickel van mijn weelde,
Dans vooruit."

894-898

komen de hemelen, om het zoo to zeggen, in beweging.
Eva danst als de echte maan met haar stil, lief, bekend Licht,
met haar als manestralen zacht-teedere gevoelens en zielszoet
vloeiende taal : de vrouw zacht, volgzaam, lief, trouw, feeder,
met haren man als eenig goed in 't Leven, de vrouw in haar volmaaktheid, zooals God ze wilde : gezellin. Die zachtheid bekoort :
de zoetheid, teederheid, de lieftalligheid worden machtig, want
zij hebben het ideale toppunt bestegen , waar zachtheid zoo
machtig wordt als kracht ; wij voelen bedwelming evenals bij het
hooren van de dronkenmakende zoetheid der verzen uit het
Hooglied : Veni de Libano...
Zon en maan door de liefdester, die beurtelings avond- en
morgenster is, aangekondigd en begeleid, eeuwig dus in hun
liefdeleven verbonden voor alle dagen des levens, dat is het beeld
waarmede wij van dit onovertrefbaar liefdetooneel scheiden. Volheidl Volledigste volheid I „Een stuk hemel op de aarde gevallen."
Het beeld der sferen met al hare sterren en eeuwige feestbeweging
om de zon been, bewogen door de liefde, rijst in de herinnering
op, zooals Dante het schildert in den acht-en-twintigsten zang,
en in het slotvers van 't Paradiso :
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„L'Amor che muove it sole e l'altre stale.”

Dante en Vondel 1 Is Dante's liefdedans van 't geschapene
rondom de liefde Gods misschien te verheven om er dezen liefdedans nevens te stellen, toch is de gelijkenis in opvatting treffend.
— Of Vondel Dante kende, weet ik niet ; Tasso kende hij. —
Aan andere dichters denkt men hier nog, en wel aan de verhevenste oogenblikken van hun inspiratie en aan hun schoonste
plaatsen. Wat belet er ons nevens Eva's strophe en nevens de
slotstrophe der reien de prachtige verzen van de Musset te stellen,
waarin ook het „l'Amor che muove..." weerklinkt. Van de liefde
wordt daar gezongen :
„Oh 1 vous le murmurez dans vos spheres sacrees,
Etoiles du matin, ce mot triste et charmant 1
La plus faible de vous, quand Dieu vous eut crëees,
A voulu traverser les plaines etherees,
Pour chercher le soleil, son immortel amant,
Elle s'est elancee au sein des nuits profondes,
Mais une autre l'aimait elle-meme , — et les mondes
Se sont mis en voyage autour du firmament." („Rolla")

In elk geval staan we hier voor een samentreffen van genieen
op dezelfde hoogte en in dezelfde schepping.
't Paradijs heeft zijn laatste woord gezegd ; maar indien het
einde van het bedrijf eenige rust schenkt en ons geheel onder den
indruk laat van dit groote heil, en wel vooral van de nu met volle

middagmacht uitgezongen liefdeverzekering van Eva :
„Wat u, mijn lief, alleen vermaeckt,
En anders niet zal my behaegen..."
„'k Laet den voordans aen my leenen.
Volghme na..."

203-204
899-900

dan loops men met zijn gedachten de te wel bekende toekomst te
gemoet en zucht de ook zoo heerlijk samentreffende verzen van
Heine's "Sonnenuntergang" :
„Einst am Himmel glanzten,
Ehlich vereint,
Luna, die GOttin, and Sol, der Gott,
Lind es wimmelten urn sie her die Sterne,
Die kleinen, unschuldigen Kinder."
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VIERDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
De boordevolle zielen van Adam en Eva loopen over. Een
menschenziel die van geluk overloopt stroomt den hemel in ; dit
is het prachttooneel waarin zich onze oogen mogen vermeien en
dat onze harten kunnen medegevoelen : 't algemeen menschelijke,
indien het ergens moet leven, moet het vooral in den stamvader,
in wien wij niec alleen alien gezondigd hebben, maar in wiens
hart wij ook alles moeten cerugvinden, wat er in het onze roert
of waagt.
Deze verheffing boven de aarde en de mystieke uitstrooming
der gevangen ziel in het land der vrijheid, uic de grenzen harer
eindigheid in de grenzenlooze oneindigheid, kunnen wij mede'even , wij voelen immers alien dat wij, binnen ons, driften door
het leven dragen, die to grooc zijn voor het aardsche : wier greep
heel wat anders kan omvatten, wier macht heel wat meer kan
bemeesteren, wier streven heel wat hooger kan stijgen dan er hun
in den levenskring, al was hij schattenomvademend als die van
Salomo, ja al was hij door de paradijsvreugde eindeloos uitgezet
als die van Adam, gegeven words. Genot is als een vocht, dat het
hart uitvreet, en het leven gaat door ons als een krachtig vloeiende
stroom, die zijn bed maar immer dieper uitgraaft : meer krijgen
geeft meer ijdelte.
De dansende reien zijn heengegaan. Adam en Eva zijn alleen,
alleen met hun geluk. Hunne zielen branden, het heil heeft ze
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blakend gemaakt — het zijn de brandende eerste namiddaguren —
zoodat ze bedwelming gevoelen en een slag van geluksduizeling.
Eva, teederder en gevoeliger, geschapen om zich te geven, laat
zich geheel-en-al door haar vuur medesleepen :
„Waer staenwe, in 't paradijs, of daer de starren blaecken?
Wat treck verruckt mijn' geest om hoog ? mijn voeten raken
Geene aerde. d'Aerde ontzinckt den voeten in 't verschiet.
De goddelijcke galm van 't heiligh bruiloftsliet
Ontknoopt den bant, die ziel en lichaem hiel gebonden."

932-936

Haar ziel is een vlam geworden, en streeft, als een vlam,
opwaarts, totdat ze het einde van haar kracht heeft bereikt, en in
den aether schijnt te verzwinden ; de verzen hebben de vlammenbeweging : onregelmatig gesneden, overloopend het eene in het
andere, een enkele maal met een grooter zwaai opstrevend, doch
kort en hortend in de beweging, schilderen ze prachtig het
waggelende, snokkende, steeds ontglippende en onrustige, steeds
wisselende en steeds blijvende van de vlam en van de vrouw. De
driftig sidderende, geen oogenblik stille, maar immer trillende
armen van Mevrouw Royaards, hoog boven haar hoofd uit, wat
een meesterzet in 't uitbeelden van die zielsopflakkering 1 Er
golfden als electrische stroomen gedurig door die armen naar den
hemel op, terwijl de stem ook haar trillers opschoot en haar hoofd
en lichaam hartstochtelijk meestreefden. Bij zoo een voorstelling
vond men Adam's woord :
,,Mijn lief, waer heene? toef: gy mostme niet ontzweeven,"
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niet nalef, maar gevoelde men 't mysterie van het zoo machtig
trillende vrouwenhart, dat altijd een mysterie blijft voor den man ;
men zei bij zichzelf dat Adam Eva beminde met de eerste liefde,
dat Eva dus voor hem een half goddelijk wezen moest zijn, en
het begrijpen was er.
Eva golfde maar vrijelijk mee op de baren van haar droomen,
aan haar droom had ze zichzelf heel-en-al geschonken ; doch
nevens haar stond haar man. Een man, dus bezadigder, krachtiger
beheerscher van zijn wezen, en in zijn liefde altijd eenigszins zelfzuchtig ; het zien van Eva's zielsvervoering, van haar bezig-zijn met
jets anders dan met hemzelf was genoeg om zijn hemelsdroom te
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verdrijven : de koning der aarde klampt zich zoo vast aan de aarde
en aan al haar goed, aan 't zijne.
Adam's drift voor zijn vrouw is niet enkel eerst later ontstaan,
na de zonde, reeds hier begint ze : niet zoozeer het voile genieten
als het vreezen voor verlies maakt het bezitten driftig, en 'k zie
den fijnen, maar toch wezenlijk bestaanden draad loopen, den
noodlotsdraad, van het louter in den geest voorgestelde :
,,Mijn hulp, indienge van my scheit,
Zou 't leven my dan niet verdrieten?"

197-198

af, door het reeds diep in 't hart gevoelde :
,,Mijn lief, waer heene? toef: gy mostme niet ontzweeven."

940

tot aan het angstig driftige :
„Och och, waer gaetze heene? och, woutge een luttel beiden 1
Mijn liefste, hou noch stant."

1326.1327

dat den val teweegbrengt.
De verrukking van Eva was waarlijk machtig, tweemaal moet
ze de stem der liefde hooren eer ze er van bekomt, om van de
verrukking in den droom te vallen.
Als in een droom, zeer lyrisch-vurig nog, beschrijft Eva de
hemelsche stad Jerusalem, zooals ze door een der aartsengelen
beschreven werd. Ook Adam heeft het gehoord, want bij beurten
valt hij in om ook een deel der beschrijving te geven of om met
zijn vragen wat afwisseling in 't lange verhaal te brengen. Ze
mochten wel elkander aflossen en de droomschoone beschrijvingen, beschouwingen liever, van ziel tot ziel kaatsen in een verheven
tweezang van bewondering ; wederom zou evenals in 't tweede
tooneel van 't eerste bedrijf hier een stuk heerlijke lyriek
weerklonken hebben op zijn plaats... doch het stelselmatige van
Adam's vragen, het schematische dat ze in het schilderen brengen,
het Senecasche, in een woord, van de geheele behandeling
ontstemt zeer : hoe groot ook de kleurenrijkdom en de klankenweelde zijn, die van het hemelsche Jerusalem bijna een stoffelijken
indruk geven, 't geest niets : de school ruikt men en de Latijnsche
poezie, vormelijk alle twee ; 't is jammer, maar Seneca's invloed is
te klaar dan dat men er aan denken kan Adam's nuchter regelen
van de beschrijving te wijten aan de ontnuchtering van zijn
geestdrift door de vrees voor Eva's verrukking teweeggebracht.
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Toch mag het ons niet ontgaan, dat Eva bier heeft vO6rgezongen in den tweezang met Adam, dat er niet meer gezegd
wordt :
„Hef aen, mijn liefste, op 't hoogh behaegen :
Ick volgh uw' voorzang keer om keer,"

139-140

en dat er reeds een beginnende omkeer aanvangt in de verhouding
van de echtgenooten tot elkaar : alles nog niet wanordelijk, nog
niet zondig, maar gespannen en zwoel.
Eva heeft alles uitgejubeld wat ze wist en valt stil ; onmiddel
lijk juicht Adam nu, en, daar hij zijn vrouw wederom ontvankelijk
ziet voor aardsche indrukken, zoo zal hij haar door zinnelijk
genot, het aardsche bij uitstek, aan boord klampen : 't genot der
zinnelijke liefde wordt bier uitgespeeld, en omdat het een nieuw,
nog ongenoten, dus krachtig heil was, slaat het in. Daar bruist,
als een frissche bloedstroom, gezonde zinnelijkheid 1) door de
verzen waarmee Adam zijn liefdelied aanvangt : het heenwijzen
naar 't voorbeeld der dieren is een smakelijke paradijselijke trek
te meer, daarop wijst hij kinderlijk-argeloos, maar voor ons,
bedorvenen, klinkt het gemeen en vreemd ; steeds wordt hij maar
vrijpostiger en geraakt in geestdrift, wanneer hij zijn innigsten
stamvaderdroom uitzingt en een waren en prachtigen lofzang
aanheft ter eere van Eva „mater omnium viventium" :
„Gy zult, als moeder van het menschelijck geslacht,
Aertsvaders, koningen, wetgevers, helden baeren,
Heldinnen, dochters en schoondochters eerlijck paeren
Met uwe neven. 'k Zie uw' naem alree ge-eert,
Waer gy de ledigheit der aerde alom stoffeert
Met zoo veel zielen, als de velden bloemen draegen.
Ay laet, op zulck een hoop, mijn' wensch uw ziel behaegen." 1015-1021

Die blik in de toekomst is vervoerend grootsch : oneindig
dankbaar jegens hem, die zoo luid de wereld ingezongen heeft
wat er trilt, als vreugde en als fierheid tegelijk, in het hart van
1) Dit woord wordt heden zeer misbruikt om er een alleszins ongezonden en
verderfelijken zinnenlust mede te noemen. Hier echter aarzel ik niet van gezonde
zinnelijkheid te spreken bij dit nalef en beslist aangrijpen van de goederen der
natuur, met lust, doch zonder ongeregeldheid.
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elke vrouw, wat het gansche Oude-Testament door zou galmen
voor alle vrouwen : „matrem filiorum lwtantem", stort ze haar van
dank en liefde overstroomend hart uit in de derde, nu uitgezongen
liefdeverklaring :
„Zoo lang het aerdtrijck in den arm des hemels hangt,
En d'aerde, zijne bruit, haer vruchtbaerheit ontfangt
Van zulck een' bruidegom, die haer met duizent oogen
Van starren aenlonckt, en bestraelt uit 's hemels boogen,
Zoo lang zal mijne min met d'uwe gaen gepaert,
En elcke dienst en kus blijft my een' weèrkus waert."

1022-1027

Men volge ze wederom door 't stuk en zinge ze voor zichzelf
met luider stem, de eerste liefdeverklaring : „Wat u, mijn lief,
alleen vermaeckt...", de tweede : „Worde ick heel of half bescheenen..." en de derde hier, en men zal Vondel's macht bewonderen,
ook de diepe waarheid van die pracht-opstijging in hare harmonie
met het stijgende leven. Men denke daarbij aan beroemde
voorbeelden uit de muziek, aan het driemaal op dezelfde grondmelodie herhaalde, driemaal verschillend bewerkte, maar driemaal
een heelen leeftijd en een zielkundig diepere ontwikkeling van
een mensch uitsprekende motief van Siegfried als knaap, als jongeling, als held in Wagner's „Nibelungen".
't Is to veel : de mensch kan zijn heil niet dragen ; met zijn
grooten weedom en met zijn groote vreugde moet hij naar de
eenzaamheid. Dit voelt Adam, dit voelt Eva mede.
Zoo is Eva alleen en 't noodlottig oogenblik is aangebroken.
1 Bewonder weer bij mijzelf hoe natuurlijk, maar bovenal op hoe
onverwachte wijze het werd aangevoerd : mystische gevoelsverrukking, die de weg words naar de zonde en dan nog de
onmiddellijke voorbereiding er op.
Laat ik echter het gevolgde tooneel in mij tot bezinking komen,
en beschouw ik het wederom, dan erken ik zijn verstommende
natuurlijkheid, zelfs in zijn oorzakelijk verband met de komende
zonde.
Wel schoot Eva's ziel als een schitterende waterstraal den hemel
to gemoet, wel stroomden al hare droomen als evenveel voortwentelende baren de hemelzee in, wel was het tooneel, waar het
haren stempel droeg, heel uit den hemel, hemelsch, 't was evenzeer, waar het Adam's stempel droeg, heel uit de aarde, aardsch :
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die aardschheid was geen vijandin van den hemel, ze bleef immers
in de orde, maar toch had ze de „hemelscheit", die Eva zoo
dierbaar was, overwonnen : de aarde had over den hemel ge.
zegepraald, al was het maar over den hemelsdroom. 't Heeft zijn
groot belang : wat met een droom geschiedt, wordt gemakkelijk
in de werkelijkheid herhaald.
Daarbij had men hier, voor 't eerst, de drift gevoeld : zelfs in
Adam's zonnegevoel (Hi 3.) was er niets dan zonnesterk, doch
kalm licht, stille, ofschoon machtige middaggloed ; nu echter is er
die beweging, die beving, dat trillen bijgekomen, waaraan men de
drift herkent : de vrees maakt het bezitten driftig, zei ik boven, en
in vrees ligt kommer om zichzelf, die weldra zelfzucht kan worden.
Driften, waarvan ons hart èenmaal heeft gesidderd, vatten het zoo
gauw, bij de geringste gelegenheid, weer aan om het nog sterker
aan te pakken en dieper te ontstellen ; in 't licht van deze bekende
waarheid weten we en voelen we, dat Adam voorbereid is tot
den val.
Eva is het ook, want wat was haar hemelverlangen anders dan
driftig-sidderen in de hoogste maat, die men exaltatie noemt, en
haar drift had juist het punt van hooger kennis aangevat. Naar
hooger kennis van de geheimen des hemels dorstte ze :
„...een' dagh, waernaer wy menschen,
(Och of die dagh verscheen) uit al ons harte wenschen."

988-989

zuchten, die wel het hevige kenmerk dragen der vrouwelijke
nieuwsgierigheid, zelfs al veredelt het rechtmatig doel de sidderende vurigheid van haar begeeren. Wederom, het geeft niets ;
kennisdorst wordt zoo gauw, wanneer hij eanmaal de ziel verteerd
heeft, weetgraagte en louter nieuwsgierigheid bij de minste nieuwe
prikkeling, en met nieuwsgierigheid leidt men de ziel waarheen
men wil ; op de oogen, die haar voornaamste werktuig zijn, slaat
de vermaning van de Schrift : „mors ascendit per fenestras".
Al bezig zijnde met het goed, zijn beiden voorbereid om den
aanval van het kwaad te ondergaan en dien krachtig meelevende
te gevoelen. Hoe langer hoe meer gevoelen we de zwakheid van
deze heerlijke schepselen — glanswitte lelien zijn zoo teeder I —
en sidderen er voor, want strijd zal er zijn, dat staat van nu of
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aan vast, strijdend worstelen tegen de bekoring en Been kalm
afwijzen er van.
't Noodlottig oogenblik is aangebroken.
TWEEDE TOONEEL

Eva gaat nederzitten onder den Boom der Kennis, daar flikkert
een draakgestalte ; met glinsterende schubben bedekt sluipt ze
nader en de verleiding begint.
Het is het hoofdtooneel van 't gansche treurspel.
De versmaat verandert, wordt lichter, streelender, zangrijker :
't is uit met de majesteit van den alexandrijn ; streelzingen is nu
vereischt. Vragen en antwoorden steken in strophenvorm en lijken
eerder het afwisselen van een beurtgezang dan een dramatische
samenspraak. Toch kon het niet dramatischer ; maar de slang
schuilt hier, naar een bekend beeld, achter de bloemen der liefelijkst bloeiende taal. Wij waren er op voorbereid : Belial had
gezegd, dat hij zich zou bedienen van
„...een' oprechten klanck,
Die min een menschestem, en meer een maetgezangk
Van engelen gelijckt."

783-785

Doch, hoe zeer ook voorbereid, men siddert bij 't hooren van
die zeemend-zingende, fluweel-zachte, zoet-doordringende taal ;
de sirene zingt, wee hem 1 wee haar 1 die ze ook maar aanhoort,
want wie naar zoetheid luistert, wordt er door gevangen 1
Walgelijk is die taal, „osculo Filium hominis tradis 7" 1) wil men
haar toeroepen, doch ze is machtig. Zoet uitspreken der redenen
vermag meer dan al de redenen die men aanvoert : verleiding is
immer vooral inwerking op het gemoed ; koel redeneeren schampt
of op het hart dat to raken valt, als op een ondoordringbaren
diamant, doch zacht ruischende stille regen maakt de hardste aardkorst week en dringt in : dat geldt voor alien, maar voor vrouwen
hoeveel meer ? Haar gevoel is haar rede, en leidt men haar gemoed,
dan leidt men haar verstand : tang 1 bloemen 1 schoonheid 1 vleierij 1
dat is er noodig, wil men de vrouw mededwingen ; met een
bloemenkoord trekt men vrouwen voort : het klinkt als een
1)
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Verraadt ge den Menschenzoon met een kus ? („Lucas" XXII. 48)

spreekwoord en is, denk ik, even algemeen waar. Niet genoeg
echter kan ik den nadruk leggen op de macht van dit middel.
„De geest is sterk", maar men kan hem, als 't ware door loopgraven,
door zinnen en gemoed benaderen en bereiken, bedwelmen en
omnevelen, zoodanig dat de macht der gesloten redeneering zoo
noodig niet meer is en dat veel glimpige redenen afdoende zullen
blijken.
Belial's redeneering evenwel houdt gelijken tred met de macht
van zijn betooverend zingen : valsch is ze, doch scherpzinnig
ineengestoken, als was ze de waarheid zelf. -„Geluck, 6 bruit, aenstaende moeder
Der eeuwen : heil in d'echte staet."

1032-1033

Alles hangt of van een goed begin, hadden de duivelen gezegd,
en goed beginnen doen ze voorwaar.
De taal, die we nu hooren, zingt niet alleen als der vogelen
stem, maar begint de bloemen te strooien, kwistig, zij wedijvert
met het Paradijs, dat kruid en bloemen strooide voor Eva's
voet.
Zang en bloemen 1 het heele Paradijs. De bloemen toch, die
daar voor Eva's voeten nedervallen, verspreiden een bedwelmenden geur : 't geluk van haar liefde op vandaag, de majesteit van
haar moederschap voor alle komende eeuwen, gevoelens, die haar
reeds in verrukking hadden gebracht, streelen haar opnieuw , dan
klinkt een vrome zegenwensch en met Gods naam wordt de echte
bekoring begonnen : „Gij zijt schoon 1" Een woord altijd machtig
op het hart van elken man, op het hart van elke vrouw nog meer :
dit woord alleen dwingt geest en gemoed zich op zichzelf terug
te plooien, zich met zichzelf bezig te houden ; het stelt het middelpunt der aarde, waarheen onze kennis en liefde moeten gaan, in
onszelf. Doch het blijft niet bij een enkel woord, de verzen rijzen
op tot de hoogte der bedwelming en dwingen Eva zich onmiddellijk boven alles op aarde, dus weerom voor den hemel, waarheen ze pas haar verlangens opzond, te stellen.
„o bloem
Der schoonste bloemen, weereltswonder
Van alle schoonheèn, die haer' roem
En vlag voor uwe schoonheit strijcken."

1037-1040
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Zoo een schitteren van zijn eigen glorie kan men niet wederstaan, als men er maar aan kan gelooven. En hoe zou er niet aan
geloofd worden ? Ook de engelen hadden hare schoonheid bezongen, Adam eveneens, Gabriel sprak nagenoeg op dezelfde
wijze : 't was alles matiger, maar een gebruikte maat schijnt te
klein. 't Was een huwelijksgroet van een haar onbekend wezen ;
maar alle wezens waren goed en goedgezind jegens haar, en
behoorden haar, de bruid, dus te groeten uit eigen beweging,
waar ze haar ook bejegenden. Daarbij, was de lof niet met Gods
naam en onder Zijn zegen begonnen ? Ze moet er dus aan gelooven
en meegaan, waar dit lot haar been voert :
„Nock schooner moetge namaels prijcken,"

1041

dus nog verder dan al dit nochtans bedwelmend-groote heil. Wat
een prikkel voor haar nieuwsgierigheid I En 't Monk als de echte
waarheid, want Gods engelen hadden het, bijna woordelijk, zoo
gezegd :
„Gezalight paer in 's aertrijx hoven,
Verwacht een schooner hof daer boven."

297-298

't wordt enkel wat nader op haar toegepast.
Niets was nieuw, alles reminiscentien uit engelen- en menschentaal — o, wat hebben de duivelen goed toegeluisterd 1 — 't heelemaal nieuwe schrikt af, maar 't nieuwe versmolten in 't gewone
en 't bekende wordt bijna niet opgemerkt.
Eva heeft toegehapt : haar nieuwsgierigheid en haar ingenomenheid met haarzelf gaan hun gang en God wordt licht vergeten.
Voor welk klaarziend, vreemd, misschien verheven schepsel staat
zij hier ? Hare onderstellingen zijn vol lof voor de slang : zij
spreekt, zij kept hare toekomst, ze kan dus Been dier zijn, een
geest misschien 1 Een mensch 1 Daar spreekt achting uit die
woorden — men noemt altijd verstandig wie ons looft.
Wat het nu ook zij, Eva is er rnede ingenomen, haar hart neigt
er naartoe. 't Vers :
„Wie my dus minnelijck begroet,"

1047

te midden van het dringend herhaalde :
„Ontmom, vertoon u. Laetme kennen..."
„Ontwolck u, dat de zon hier doorschijn.
Of zijtge mensch, koom vry te voorschijn."
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1046
1050-1051

duidt al te klaar het karakter van deze nieuwsgierigheid aan en
wijst op kwalijk verborgen lust om verder haren lof te hooren. De
prikkel der ijdelheid begint te steken, Eva nadert tot de zonde.
Belial heeft het gevat : Eva wenscht wellicht een klein bescheid
nopens zijn wezen, doch vooral nieuwe vleitaal en nieuw gestreel.
Hij geeft een tamelijk onbeduidend antwoord op de vraag wie hij
is, om aan 't vleien te vallen en daar geen palen meer aan te
stellen ; zijne vernedering voor Eva wordt kruipen, zijn bewonderende liefde louter drift met zelfs een zweempje zinnelijkheid :
hij had met Asmode den vetten buit bespied en gezien hoe Eva,
pas voor enkele oogenblikken, onder de zinnelijke liefde had
gerild ; de woorden :
„En elcke dienst en kus blijft my een' we'e'rku waert,"

1027

hangen nog in de lucht. Ook deze zij de in Eva moet aangeraakt
worden : alles omwoelen, door heel het lijf 't sidderen jagen, zoo
schept men zich het echte veld om er de zonde in te zaaien.
Krachtig wordt dat ook gedaan : als de vertegenwoordiger van
het gansche dierenrijk, wijdt Belial haar zijne liefdebetuiging en
zijne bewondering ; van Adam rept hij ook terloops een woord,
doch richt al de hulde der dieren naar Eva toe ; het levensdoel
van alien is Eva te mogen dienen en haar te mogen behagen, iets
te mogen doen voor haar. Dat is slangenbeweging : kruipen,
streelen, langs den grond, plat maar toch sierlijk ; het is het
insluipen van de valschheid, die nooit gevaarlijker is dan wanneer
ze heel vleiend wordt en liefdediensten aanbiedt.
Toch is het bevreemdend. 't Vleit Eva, maar die liefde der
dieren is niet wat zij begeert ; ze ontstelt haar zelfs eenigszins ;
haar schoonheid wordt wel, aldoor machtiger, als beheerscheres
der aarde, hooger en grooter dan Adam, opgehemeld, doch 't is
te ongewoon en ze verwacht grooter lof: „aanstaande moeder
der eeuwen" klonk grootscher. Er ligt dus een zweem van ontstemming in haar vraag :
„Waer toe de dieren dus geprezen ?"

1082

Alles gelukt goed. Zelf verwondering en ontstemming verwekken om ze op zijn manier te kunnen sussen is een bekend
middeltje. Eva heeft verwondering, misschien spijt laten blijken,
het hoffelijk wezen daar bij haar zal er des te nederiger, te
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vleiender om worden ; het zal zichzelf verontschuldigen, sterke
verklaringen van toegenegenheid, van offervaardigheid afleggen,
zoeken zijn gevoelens door een daad te kunnen bewijzen, en, daar
het in het groen van den Boom des Levens verborgen was, tot de
vrucht van den boom uitnoodigen. Kon het natuurlijker, meer
toevallig, minder gezocht, minder bevreemdend ? Dat wezen huldigt haar en biedt haar aan wat in zijn onmiddellijk bereik ligt,
iets waarvan het nochtans de kostbaarheid schijnt te kennen.
Zeide het immers niet :
„Ick noode u uit
Op dezen boom, waerin de prijs leit
Van alle wetenschap en wijsheit."

1089-1091

Eva is daarover ook noch verontwaardigd, noch vertoornd.
Haar stem beeft eenigszins bij den aanvang :
„Zwijgh stil, en wacht u my te nooden"

1092

doch 't is een rifling bij de gedachte aan het overtreden, voor het
overige onderricht ze gewoonweg de slang en maakt haar met
het verbod en met de straf bekend, alsof ze een nieuwsbericht
mededeelde, een gewichtig nieuwsbericht, maar niets meer.
Nu vangt het spel voorgoed aan : Belial gebruikt zijn meest
vleiende stemgeluiden, zijn vlugste vonden, zijn behendigste
knepen en dat alles met een geleidelijkheid die meesterlijk is.
Verstomming, grenzenlooze verstomming huichelt hij, maar laat
met zijn verstomming een bevestiging glippen, die Eva eerst
vluchtig moet aangeraakt hebben opdat, wanneer hij er een oogenblik later mee terug zal komen, ze haar niet te rauw zou vallen :
dit gebod kan niet bestaan, omdat het tegenstrijdig is met Gods
eigenschappen. Die eigenschappen somt hij op ; hij handelt dus
alsof hij God goed kende, en giet dan zijn loochening in den
ordelijk voortgaanden vorm van een onderstelling :
„Is 't waer? zou Godt, zoo hoogh gezeten,
Almaghtigh, goet, oneindigh wijs,
Wel spreecken: gy zult geensins eeten
Al wat 'er groeit in 't paradijs?"

1102-1105

Deze vier verzen zijn de spil van het tooneel. Heeft Eva dit eenrnaal gehoord zonder zich beslist of te wenden, dan is het gedaan
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met haar : de wigge steekt reeds in 't hout, blijft alleen ze nog
verder in te drijven.
Verstomming schijnt oprechtheid, daar laten zich onervarenen
mee vangen. Eva herhaalt dus hare bevestiging, maar — en.
't verloopt immer zoo in eene durende bekoring — het zedelijkwanordelijke van de overtreding zelf geraakt op den achtergrond,
terwijl de gedachte aan de straf maar immer meer op den voorgrond
treedt. Dat gebeurt onbewust, doch wezenlijk. Eva denkt reeds
zorgelijk-eenzij dig aan de straf der zonde (1106-1110).
Nu veinst Belial medelijden met Eva's wanbegrip en begint
een levendig spel met allerhande listen om Eva te verwinnen :
halveling spotten met Eva's misverstand, gewagen, maar even,
terloops van een vermoedelijke reden, een luchthartigen geringschattenden toon aanslaan, jets stout bevestigen als een onomstootbare waarheid, die alle tegenspraak uitsluit, redeneeren,
daarbij de zinnen door begeerlijkheid prikkelen, de ijdelheid door
lof der schoonheid, 't verstand door aanlokken tot hooger wijsheid ; dit alles dooreengehaspeld, herhaald met den toon van
vaste zekerheid en bijna uittartende rustigheid ; hoe zou een
vrouw, in wie het gevoel reeds opgewekt was, het ware en het
valsche uiteenhouden ? Te meer nog dat er niets rechtstreeks
tegen God beweerd wordt, tenzij bij wijze van een even geopperd
vermoeden in een twijfelende vraag :
„Hoe, toont de Godtheit zich zoo nijdigh ?"

1114

een vraag die vervliegt en wier Godbeschuldigende kracht ijlings
valt ; doch gelijk kwade woorden vallen : zij schampen af, 't is
waar, maar hun punt, een klein puntje soms, maar toch een punt,
blijft steken en een gedurig gevoel van pijn verwekken ; 't vergiftigt,
verzwakt en ontsteekt begeerte om opnieuw aangeraakt te worden.
Wordt er van God rechtstreeks gesproken, dan wordt Hij aangewezen als een goedzakkig wezen, dat de hartstochten der
menschen moet voelen en dus reden verstaan.
Dat alles overwint Eva's vrees. Neemt deze geheimzinnige,
wijze bezoeker het zoo lichtzinnig op, wat zou zij het zwaar
opnemen ? Voorbeelden trekken. De vrees is heen, de groote
hinderpaal ; niets anders blijft nog over dan het plichtbesef :
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„Men magh zich aen geen quaet vergaepen.
't VerboOn te smaecken is een smet."

1132-1133

En plichtbesef, wanneer de lust ontwaakt is en de vrees uitgedoofd, wat een zwakke dam tegen de zonde l Zonde blijkt nog
ongeregeldheid en leelijkheid, 't zijn verstandsbezwaren : de slang
had dus den tegenmarsch tegen Eva's verstand door haar zinnen
en gevoel voltrokken met de overrompeling van daareven. De
zenuwen sidderen niet meer als in : „Zwijgh still" ; het hart trilt
niet meer als in :
„Wat zoume lusten uit te spatten,
De doot met hant en tant te vatten 1"

1110,-1111

„'t Is kwaad", ziedaar het eenige dat ze nog opwerpt, en dat
zij het met weinig gevoel opwerpt, blijkt uit den koelredeneerenden, kort-bevestigenden toon.
Eva heeft zich op 't gebied van redeneering gewaagd ; daar
moet ze het onderspit delven, want daar zijn de verleiders thuis :
hun sterkste wapen, de drogrede, gebruiken zij altoos meesterlijk,
en, hebben ze de gevoelsstem, die de zwakken immer williger
volgen dan hun redeneerende rede, niet meer tot zwijgen te
brengen, dan valt het hun licht de rede te verschalken, daar het
gevoel ze medehelpt tot de verbijstering.
Uit louter goed, en God is dat, kan geen kwaad komen :
„De schepper heeft niets quaets geschapen" ;

1134

en geen stof kan den geest besmetten :
„teen spijs noch dranck besmetten 't lijf,
En minst de ziel."

1137-1138

Twee onloochenbaar-ware hoofdstellingen, die Eva's rede
overrompelen, omdat ze haar als de klaarblijkendheid zelf toegezwaaid worden met de toemaat van luchthartigheid, die zoo'n
diepen indruk maakt op de zwakken, en met de uitnoodiging tot
de daad, die den knoop moet doorhakken en bewijzen dat het
zoo is na een oogenblik. Zij weet niet wat te antwoorden, maar
gevoelt dat er iets kan achter steken, twijfel is er in hare ziel en
ongerustheid : twijfel bij een vrouw is of wordt vrees. Reeds werd
de vrees eenmaal overwonnen, dat zal nog meer dan eens
moeten, eer de beslissing zal volgen. Eva zou anders geene vrouw
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zijn. Op de sofismen van Belial antwoordt niets anders dan louter
angst en hevige ontsteltenis : de vragen klinken met aandrang
angstig herhaald :
„Ay zeghme eerst, die my dus durft nooden,
Waerom is my dien boom verboden?
Waerom is aen dees vrucht te smaecken
De doot gehecht?"

1140-1143

Daar hoort men reeds de medegesleepte, wier inwendige drift
volop medewerkt met de lokstem des duivels, de tot alles bereide,
mits er maar Been straf op volge. Dat moet ze zeker weten : het
is het laatste voor den val.
Belial gevoelt het ; alle kracht en alle behendigheid van 't bedrog
moeten nu los : eerst dient een gezworen eed om haar gerust te
stellen, een andere maal het huichelen van de levendigste vrees
om 't openbaren van een geheim dat men zou moeten bewaren
— hoe kent Vondel de vrouw, hoe weet hij wat men haar kan
ontlokken, wanneer men voor haar oog gewichtige geheimen laat
spelen — eindelijk de openbaring zelf van een geheim, dat, indien
men het kan gelooven, werkelijk volledige uitlegging geeft en
alien angst moet verdrijven, en zonde is, omdat zulks te gelooven
niet zonder uitdrukkelijken smaad van God kan geschieden. Kan
Eva deze blasphemie slikken, Belial's spel is gewonnen. Doch wat
is er al niet gedaan daartoe ? Gansch het tooneel is de sluwste
voorbereiding tot de woorden :
„De nijdigheit wil niet gedoogen
Dees leckre vrucht uw' mont te bien,
Op datge niet, uit andere oogen,
Met oogen des verstants zoudt zien,
Haer zelve in wetenschap gelijcken,
Veranderen in een Godin,
En Gode in Beene wijsheit wijcken."

1162-1168

Daarom juist had Belial zijn tweeslachtige rol gespeeld : als geheimzinnig wijze om Eva's nieuwsgierigheid te prikkelen en gezag
te laten gevoelen, als bereidwillig dienaar om de boosheid van zijn
eerste rol, die hier en daar toch moest doorschemeren, met de
zachtheid van zijn tweede te bemantelen. De nieuwsgierigheid
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had hij aanstonds, door een natuurlijk schijnende lofbetuiging, de
bepaalde richting gegeven, die hij wenschte in
„Noch schooner moetge namaels prijcken,"

1041

eene richting die daar even begonnen was (iv, 1). Eva had hij,
door roekeloos-stout ophemelen, tot heerscheres over de aarde,
en in 't bijzonder over de dieren verheven, door het prikkelen van
den hoogmoed de onderdanigheid moeilijk gemaakt, en het aanvaarden van opwerpingen tot een hartzaak ; op een wijze die
geenszins opvallend kon schijnen was hij met de uitnoodiging tot
den appelbeet en met de voorspiegeling der hooge wijsheid, die
hier zoo dichtbij te plukken viel, voor den dag gekomen ; Eva's
opschrikken had hij met beschamende verbazing, aanstekelijke
luchthartigheid, verwarrend inwerken op alle Eva's vermogens
tegelijk, spitsvondige sofistiek overwonnen, evenals het geringe
tegenstribbelen van 't geweten en van 't verstand. Nu speelt hij
weder zijn hovelingsrol ; hij veinst grooten schrik, fluistert nadat
hij gezongen en gestreeld heeft, geeft voor, dat hij zichzelf aan
groot gevaar blootstelt om harentwille... 't zal dus waar zijn — de
waarheid alleen is gevaarlijk om te zeggen --al is het een biasphemie : een streelend-gezongene of een fluisterende godslastering
blijft onopgemerkt, waar de gebrulde niets dan afkeer zou verwekken : God is afgunstig, God vreest dat gij zoudt
„Veranderen in een' Godin,
En Gode in Beene wijsheit wijcken.
Die rijcke schatten schuilen in
Deze appels, die ter kennis leiden,
Om goet en quaet van een te scheiden."

1167-1171

De koningin der aarde, hooger dan Adam in de vleiende voorstelling van Belial, zag de aarde aan hare voeten ; nu gaat de
hemel open en de sleutel hangs daar : een appel onder 't bereik
van de hand l
De onthulling moet Eva diep treffen, de vlam van den nijd laait
wellicht in hare oogen op : hier geldt het spoed te maken, toe te
Casten ; Belial words driftig, krachtig, medesleepend, aandringend.
De drift brands in Eva, zij moet uitslaan ; de vlam scoot de vlam,
drift stuwt drift en spoed is 't kenmerk van de drift. Zijn taal
klinkt aanjagend, stout voortaan, en vlammende stralen van drift,
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striemende zweepslagen op de drift zijn deze twee verzen, zoo
bedwelmend breed gezien en lasterend-machtig :
„Deze appe/schel beschaduwt Godt"

1173

en
„Ick schud den boom, om zulck een lot,
Een Godtheit, in uw' mont to storten."

1175-1176

Eva zuchtl Een zucht van angst en verlangen. Daarvan beeft ze
geheel en gansch.
Geen verpoozing dus 1 Overdenken, verloop van tijd is schadelijk
voor het slagen der verleiding : de koorts moet in Eva varen ,
alles wat prikkelt, opjaagt en bedwelmt, moet ineens los tegen
zinnen, gevoel, en geest :
„Wat wiltge uw lust alree verkorten ?
Bespiegel deze hemelvrucht,
Dien gouden appel, milt van sappen,
Hy schenckt u hemelsche eigenschappen."

1178-1181

Een bekoring voor oogen en mond „gouden appel, milt van
sappen", een bekoring die de verbeelding zoodanig treft, dat de
droom van matelooze grootheid er uit moet opschieten : hemelvrucht, gouden appel. Draagt er iets de zonnekleuren en de
hemelsche livrei, dan is het de gouden sinaasappel 1 — en het
laatste is weer de herhaalde machtige belofte voor Eva's geest en
hart.
Al die verleidingsknepen worden bier door Belial gebruikt, doch
in de laatste oogenblikken, die den val in eene zware zonde voorafgaan, kan men altijd dien gang, dat jagen en die verbijsterde
overijling terugvinden.
De bekoring is voltrokken en, duidelijk herkenbaar was ze een
bekoring tot hemelstormerij en Godwording I
„Bespiegel deze hemelvrucht."

1179

De laatste aanwakkering : „Bezie den appel", een kort woord,
doch 't gewichtigste en het meest duivelsch-behendige dat gesproken is. Het voorwerp van zijn drift bezien, maar dat is het
laatste, en dit bezien doet de drift groeien tot een reus, het maakt
van 't voorwerp, waaraan het vastkleeft, het middelpunt van alles,
het doel van het leven, het eenig verlangbare : het legt er den
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hemel in, al was 't ook maar een appel. Liefde is blind, zij ziet
goddelijke schoonheid zelfs in 't belachelijk leelijke ; drift, tot voile
macht gestegen, is blind, zij maakt tot een hemel alles waar ze met
het gansche hart naartoe trekt.
Driftig bezien is slaaf worden, is door het bewonderde heelemaal en tot in 't diepste wezen vastgekluisterd worden, evenals
de duif door slangenoogen ; al siddert men, al vreest men, al
gevoelt men doodsangst, bezien brengt duizeling teweeg, in den
zedelijken als in den lichamelijken val, want men schouwt, waar
dan ook, in een steeds diependen, hemelwordenden afgrond.
Eva beziet boom en appel :
„Och eedle boom, hoe durf ick waegen
Uw ooft te plucken 1..."
„O blozende appel, 'k zie u schieten
Een' strael van gout, en levend root."
„Hou op, hou op mijn lust te tergen."

1182-1183
1186-1187
1191

Daar is het : zij kan hare oogen niet meer afwenden, een arme
vastgekluisterde vrouw 1 Belial spreekt niet meer, maar nooit
heeft hij machtiger gewerkt : 't is alsof men de aantrekking van
zijn verschrikkelijke drakenoogen metterdaad zag werken. Wat
baat het, dat Eva beeft en aarzelt, dat ze zucht ; alle zwakken
zuchten wanneer ze vallen. „Kon ik zonder zonde deze daad
plegen1 Hoe kan, wat zoo schoon is, zoo erg kwaad zijn ? Dat zal
toch geen zoo erg kwaad zijn." Hoe dikwijis weerkionk dit ijdel
zuchten voor het bedrijven van een lieve zonde en dit verwisselen
van gevoelsredenen tegen ware, wat is het treurig-gewoon1
Met een lichtzinnigheid, die ze Belial nadoet, tracht ze over
het kwade heen te redeneeren met vooze woorden :
„Wat schaet een beet? onnoosle schult,
Een snoeplust wordt licht quijt geschouden ;"

1193-1194

doch 't gaat niet aan, hare vrees blijft, en biddende, heel zwak,
heel vrouwelijk, om vergiffenis voor de nog te bedrijven zonde,
plukt ze den appel.
Een bevende zonde, waarvan dit de laatste siddering was.
Mateloos medelijden verwekt ze, en we doorleven een oogenblik van diepen weedom, als Eva, half door den spot des duivels
voortgedreven, half door de zucht naar goddelijke wijsheid
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ontvlamd, eindelijk in den appel bijt onder den helsch-tragischen
heilwensch van Belial:
„Nu eet, dat u de hemel zegen"

1201

waarin bedreiging, zege en bedwongen vreugd besloten ligt. In
dit vers schaterlacht de hel.
Zooeven kwam Adam op ; Belial zet Eva aan om ook Adam te
verleiden en gaat schuil.
Men zou hem toejuichen, indien men 't over zijn hart kreeg,
want wat hij uitwerkte was meesterlijk : menschenkennis, bedrevenheid in al de middelen ter verleiding lag in zijn rol ; ook,
spijt alle vermomming, echte duivelsnatuur en duivelshaat. —
Meesterlijk was de geleidelijkheid van zijn spel ; meesterlijk de
inval : de vrouw, om haar tot een zonde van 't verstand te verleiden,
al hare grootheid voor te spiegelen en haar van trap tot trap door
het moederschap over alle levenden, de vrouwen-almacht over
den man, het koningschap over alle dieren, tot de Godsgelijkheid
op te voeren, waarnaar ze even onbewust smachtte ; meesterlijk
nog een zonde der zinnen er mede te laten gepaard gaan, die
door hare verlokkende aantrekkelijkheid te eerder op een
vrouwengemoed moest inwerken, en, verbonden met een andere
en grootere zonde, verwarring, moeite om zich de zwarigheid
der andere voor te stellen, moest veroorzaken ; meesterlijk was
het, dat alles, in vloeiende muziek, op de gevoelige vrouwenziel
te laten aanrollen. Aldus ontstaat een geheel, dat in de wereldletterkunde nauwelijks zijn weerga zal vinden.
Verleidingstooneelen zijn er nochtans bij de vleet. Om er slechts
een paar te noemen . in Gretchen's verleiding door Faust is er
ook bijna volledige geleidelijkheid, doch de geest komt er om zoo
te zeggen niet tot zijn recht, en, met het immer sterker prikkelen
der zinnelijkheid krijgt bijna alles zijn beslag ; Vondel's tooneel
biedt een meer omvattenden strijd van alle zielskrachten, een
vollediger overwinning over den geheelen mensch, in een woord,
een sterker en vollediger harmonie en, in elk geval, omdat de
verleiding zoo beslist in het middelpunt der handeling gesteld
wordt, werkt het dramatisch veel sterker dan de min of meer
episodische Gretchen-tooneelen. — De verleiding van Hendrik
VIII door Anna Boleyn, in „Engelsch Schisma" van Calderon,
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heeft evenveel zangerigheid ; doch 't is enkel een laatste, een
zeer behendige, maar Loch laatste poging om een reeds ziedende
drift de uiterste palen der zedelijkheid te buiten te doen gaan.
Lady Anna's verleiding door Richard III, — in Shakespeare's
drama aldus betiteld — bij het lijk van haar vermoorden schoonvader, door den moordenaar zelf„ dien ze als zoodanig kent, is
eerder kunstenmakerij dan kunstwerk ; de akte van geloof in het
„varium et mutabile semper femina", die ons daar opgelegd words,
is wat al te moeilijk : het langzamerhand overkomen, het trapsgewijs naderen tot den val zien wij immers niet, wel de pogingen
op haar zwakke natuur en, in het einde geschiedt het toegeven
— zooals meestal bij Shakespeare — plotseling, uit louter veranderlijkheid. Vondel geeft vrouwenzwakheid, geen vrouwenveranderlijkheid, legs de proef meer in de diepte des harten, waar
de zwakheid woont, dan aan de oppervlakte, waar de grillen
heerschen, en toont ons daar de strengst volgehouden, langs
alle trappen opstijgende kracht door den kwade zelf bestuurd.
DERDE TOONEEL
Tragisch is Adam's optreden in dit oogenblik, 't is immers te
laat 1 't Voldongen felt ligt daar als een blok dwars over zijn baan
gevallen ; 't voldongen feit heeft noodlotsmacht ; ons hart slaat
hem gade met angstige vragen. Wat moet hij doen? Of hij zijn
plicht gestand blijft, dan we! in zonde vak, schrijnend wee staat
hem telkens te wachten : eenzaamheid of dood en al de andere
gevolgen van de zonde, 't scoot hem alles, het hoofd voorover, in
het ongeluk ; want de zonde is wel het grootste ongeluk, doch
helden van hun plicht zijn ook immer martelaars van hun plicht.
— Geen uitweg . het drama omvat Adam, zooals het Grieksche
noodlot zijn helden omvatte, en duwt hem voort in die engte,
waar hij de hoofdbeslissing zal moeten nemen in de keus tusschen
levensheil en zonde, en waar hij, zoo echt, deze tragische
benauwdheid zal teekenen in zijn kreet :
„Och zwijg, mijn liefste, zwijg. Gy nijpt mijn hart met schroeven." 1339

Adam I Men kent zijn afkeerigheid om van Eva te scheiden :
volop in het hoogste van zijn geluk had hij die tweemaal uitge202

sproken 1 Maar hij heeft gebeden, is nog in godvruchtig denken
verzonken, meer, in geestdriftig dankgevoel jegens God opgetogen :
„Hoe wel bekomt het my, gerust in eenzaemheit
En opgetogen, met de hooghste majesteit
Te spreecken...
...dat mijn ziel, in eenen andren staet
Herschapen, uitroept : heer, hou op : ick ben verzaet
Van uwe goetheit, al te magtigh, en miltdaedigh..."

1212-1214

1216-1218

De strijd zal dus hevig zijn in zijn hart, zoodanig dat de uitslag
niet met zekerheid kan voorzien worden.
Zijn gedachten gaan nog eens naar zijn vrouw met de ontroerende hoop, in haar het leven der liefde, de eenheid van gevoelens
en zelfs van bezigheden te vinden. „Wat bespieglinge onderhiel
haer ?" m. a. w. zij heeft zeker ook gebeden 1 Maar ook zijn blik
valt op haar en zijn tragedie begint.
Onmiddellijk wordt hij de zonde gewaar. Alles spreekt te klaar :
de plaats, de appel in haar hand. Adam wordt door het voorgevoel
van 't onheil getroffen, en blijft radeloos staan in het instinctmatig
schoorvoeten van alle schepsel bij het naderen tot de ramp. Doch
daar klinkt hem het verwijt tegen :
„Genaeck, mijn liefste. Hoe? is nu de bruidegom
Afkeerigh van zijn bruit? Ick wacht u met verlangen."

1225-1226

De eerste wanklank in den vrede. Eva spreekt reeds van liefdebreuk en driftig verlangen : achterdocht, ook verleiding is reeds
aan 't werk. Drift in liefde beroert hier reeds de nog vreedzaam
toegenegen liefde.
Adam gelooft zijne oogen noch zijne ooren : in groote liefde
ligt hardnekkig geloof aan de volmaaktheid van het beminde, en,
bang voor het ontdekken, voorkomt ze de waarheid met haar te
betwijfelen :
„Hoe staet het hier? hoe dus? wat lust heeft u bevangen?
Mijn lief, wie noodighde u ter feest op deze wijs?"

1227-1228

Angst, verwijt, maar boven alles twijfel en een sprankel hoop
liggen in die woorden, die maar niet rechtstreeks durven vragen
of ze de daad begaan heeft, zoo verschrikkelijk schijnt het hem toe
en zoo onmogelijk.
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Hunne daad hooren onmogelijk verklaren is een ondragelijk
verwijt voor de schuldigen, waarop ze antwoorden met een
schaamtelooze bekentenis ; wat men niet loochenen kan, moet men
trotseeren en trotseeren is het, het geheel onmiddellijk met minachting te bekennen. Feitelijk rept Eva geen woord meer van het
verbod en prijst bijna cynisch de voortreffelijkheid van de vrucht :
zij lacht.
Tergend is de lach van de zonde en hij wekt verontwaardiging
op. Bij het hooren van :
„Gedenck hoe liefelijck het binnenste moet smaecken"

1235

moest Adam losbarsten :
„Och smaeck 1 een koude koorts rijdt over al mijn leen."

1236

het schrijnende wee bij den eersten slag der ramp uitschreeuwen
en het in zijn oorsprong willen verdelgen :
„...dat Godt dien appel schende,
Den boom uit d'aerde rucke.

45

jammer, 6 ellende 1"

1238-1239

ook in zielesmart maakt het hart het gebaar van de hand die wil
verpletten wat haar gestoken heeft. Dat de zonde het diepst de
menschen scheidt, ziet men hier reeds : tegenover alle gevoelens
en handelingen der deugd verwekt zij er andere, gelijksoortige
doch slechte, tegenover de verontwaardiging stelt ze misprijzen
en tegenover hoogheid van de deugd, hoogmoed. Stellig zou
daaruit een geschil ontstaan, ware Adam niet boven alles droevig.
Klachten antwoorden op Eva's minachten
„Nu bruigom, zijt gerust. 'k Versta wel wat de wet zeit,
En beter dan gy meent",

1242-1243

en klachten zijn rechtstreeksche en oprechte beschuldiging. Eva's
ongemak stijgt, dat moet eindigen ; haar ondergeschiktheid aan
Adam weegt te zwaar : hij moet haar weder gelijk worden met tot
haar neer te dalen.
„o descends jusqu'h moi, car je ne puis monter" (De Vigny „Eloa")
is de zucht van alle zonde en de Brij (veer van vele verleiding. Zij
begint met :
„Niet hooger, bruidegom. Hier is geen quaet begaen.
Ontfang mijne eerste gave, en tast dien appel aen"
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1248-1249

en daar ze, uit spijt omdat ze haar minderheid gevoelt, Adam
aanvalt, gaat zij zich verder aanstellen alsof zij wel meer wist dan
hij. Haar verstand wil zij tegenover Adam doen gelden. Op dat
gebied kan zij niet op tegen den man. Een vrouw is „toujours
disciple de quelqu'un" in haren geest. Ook hoort men niets anders
dan Belial's opgewarmde drogredenen ; maar ze stuiten of op
Adam : „die ziet te scherp", had Belial gezegd. Haar zegepralende
redenen vallen uitgedoofd aan Adam's voet ; dat kan een vrouw
slechts een stond verdragen, daarna wordt ze driftig en speelt ze
seffens haar hoogsten troef uit (v. 1263-1279) :
„Zoo zal uw kennis trots tot aen de starren draven.
Zoo wortge in wetenschap en wijsheit Godt gelijck."

1275-1276

maar, heel en gansch vrouw blijvend, en, meer en meer door haar
geweldigheid tot eigen aard en eigen handelen teruggebracht,
begint ze tegenover haar man meer zichzelf en haren huwelijksband dan verstandsredenen te laten gelden. Ook Adam's tranen,
die haar gevoeligheid hevig treffen, hebben dat bewerkt. Wat is
ze driftig geworden, hoe koortsachtig snakkend naar voldoening
in hare liefde en hoe opdringerig haar wil l
Adam gevoelt de drift van Eva die hem geldt, verstaat dat hij
alles geworden is voor haar die haar God verloren heeft ; hij hoort
het in 't jagen van haar stem, in haar heftig gebieden, vleien en
smeeken tegelijkertijd : dit treft hem diep ; zijne vastheid wankelt,
hij beschouwt de zonde in 't gelaat, weegt haar, onderstelt haar
en aarzelt morrende... „als een slaaf" (1280-1284). — De zonde is
begonnen, de gedachte er aan is in de ziel geweest, zonder dat
de ziel die met veerkracht van zich wierp. Vallen is het nog niet,
maar wankelen wel : de gedachte aan de zonde heeft zich aan de
ziel vastgeklampt, aan de rots gevreten. l)
Een triumf voor Eva. Adam werd geraakt door de belofte van
Godwording, denkt ze, veel meer echter door haar vrouwelijk
verlangen naar hem. Zij jubelt en, met het geweld dat de verleiding
door de eerste flauwheid van het slachtoffer wint, drijft zij hem
1) Bourget's „Etape" beschrijft meesterlijk de werking der eerst intredende
zonde-gedachte in de ziel, in het hoofdstuk „Cceur de jeune Rile" en biedt, als
we rekening houden met de kortheid en de gedrongenheid van het dramatische,
een heel overeenkomstig tooneel.
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voort. Adam staat radeloos ; wat hem waarlijk geraakt had, blijkt
nu klaar, niet het Godworden — hij rept er niet eens meer van —
(1288 vlg.) maar de drift zijner vrouw : vragen volgen op elkaar,
zonder dat de man, een heelen tijd lang, kracht vindt om een antwoord te geven, want zijn hart vreest dit antwoord. Toch zou het
komen en tegen Eva staan, want zijn verstand was het, dat redeneerde, hoe het hart ook ontsteld was, en 't verstand behield zijn
kracht nog onaangetast. Hij kiest dus God en tracht zijn keus
door redeneeren te staven.
Nu evenwel wordt Eva de vrouw zonder meer : Belial's sluwe
aanduidingen is ze vergeten of slaat ze in den wind om een louteren gevoelsstorm tegen Adam te laten woeden. Storm heeft zijn
logica evenals de vrede : het eerste verwijtend klagen wordt
trotseerend krenken, dat tot gehuichelde onverschilligheid en
bedreiging opstijgt, en, door gedurig aanwassen, aan zijn recht
begins te gelooven, een klaarblijkend recht dat al de dieren kunnen
getuigen ; dat is de driftopstijging in v. 1305-1325, volop natuurlijk
— zoo groeit de drift die haar voorwerp niet krijgt, want : wie
gekrenkt werd, klaagt eerst en krenkt dan weer, en wil heviger
krenken dan hij zich gekrenkt gevoelde, en : stijgende drift gelooft
aan zichzelf, d.i. aan haar recht — voegt men er nog den wensch
bij, die in elke drift leeft, om haar uitwerkselen onmiddellijk en
volledig te zien, dan is de teekening van den driftaanval, hier
volkomen en het toppunt ligt in dit zoo wreede :
„Leef lang. Gedenck dat gy uw vrou nu 't leste ziet."

1325

Hier was Eva in haar voile macht. De vrouw is gezellin en het
drama had ons zoo duidelijk op dit oogenblik voorbereid.
Adam lijdt bier hellepijn, wordt wezenlijk stukgescheurd, want
we hooren nog zijn hoogste, zijne eenige vrees in den schoot van
zijn paradijsweelde :
„...indienge van my scheit".
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Het was het eenig onheil dat hij zich kon voorstellen, en nog
vOOr een oogenblik was hij afgunstig op Eva, omdat zij met den
hemel bezig was, en screed om haar met den hemel die haar
aantrok (Iv, 1); daarom had hij haar daar zooveel van zijn liefde,
van haar weelde, van haar eeuwigheid, van haar luister gesproken,
om Eva aan hemzelf te kluisteren.
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Nu valt dat eenig onheil loodzwaar op hem neder. Het is waar,
dat hij Eva voor een oogenblik had verzaakt, doch dan had hij
het feit van Eva's verlies, vooral van 't verlies van hare liefde nog
niet gevoeld — het nog niet gevoelde in hartezaken is de theorie —
en hij had, om zoo te zeggen, theoretisch voor een verlies dat hij
zich, wel met veel smart, maar toch enkel voorstelde, zijn keus
getroffen. Maar dit verlies is werkelijkheid geworden, de scheiding
rijt alreeds zijn hart aan stukken, de verschrikkelijke leegte door
degenen gelaten, die ons eens beminden en het nu niet meer
doen, gaapt onvulbaar wijd... ja, nu gevoelt hij dat hij gekozen
heeft met een deel van zijn wezen, niet met geheel zijn wezen :
zijn hart had er geen deel aan, want zijn hart wist nog niet wat
het deed... hij voelt zich verpletterd onder al dat verwijt van liefdeloosheid, waartegen zijn van liefde overstroomend hart met
al zijn sidderende vezels opstaat : dat is te wreed en die waarheid
te ondragelijk :
„Och och, waer gaetze heene? och, woutge een luttel beiden I
Mijn liefste, hou noch stant."

1326-1327

Een luttel beiden I 't Drukt met een woord heel de foltering, den
angst, de vertwijfeling van Adam uit, overrompeld door zijn wee
en lichamelijk aangegrepen door de straf, waardoor Eva van hem
gescheiden wordt en zijn ongeluk hem stoffelijk begint te folteren,
omdat het tastbaar voor hem ligt. De gezellin van nature gaat
heen : dit is het feit, 't gebeurt daar ; daartegen schreit zijn mond
„Och och I", daartegen spannen zich zijn bevende spieren en
houden tegen „waer gaetze heene", daartegen richt heel zijn
inwendig worstelend wezen als een bedelaar zijn „och woutge
een luttel beiden" en verzet zich tegen zijn groote liefde die, hij
weet het, heviger blaakt dan ooit :
,,Mijn liefste, hou noch stant."

1327

Eva gevoelt haar zegepraal ; doch die onschuldige, liefdevolle
vrouw, die zoo heerlijk haar echtelijke deugden uitgesproken had
in :
„Gevolghzaemheit, bescheit, en stilte,
Een vrolijck hart, een blijde geest
Voeght d'eerste bruit,..."

207-209
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kent nu al de verfijnde boosheid der zelfzuchtige drift : zij kan
reeds folteren om des te zekerder te verkrijgen wat ze wil, ze
vermag reeds — wat later dagelijks zou geschieden — het hart te
pijnigen, aldoor wreeder, om een kus of te prachen. Daar staat ze
reeds voor ons, de wreede liefdedrift die naar de wellust gaat
langs bloedende banen :
„Bemin een andre, die gy meer bemint dan my.
Gy quaemt al slaepende aen een bedtgenoote, en vrouwe,
En naemtze zonder liefde, en scheit nu zonder rouwe.
Wie zonder min vergaert, kan scheiden zonder smart,
Een andre ribbe leght u nader aen het hart.
Dat d'opperste u een vrou, naer uwen zin, bootseere.
Gebeurt dit, als ick 't wensch, beminze, en houze in eere ;
Beliefze meer dan my : of zoo u dat bezwaert,
Blijf liever eenzaem, als voor heene, en ongepaert :
Zoo zultge een vrouwehart niet quetsen, en bedroeven."

1329-1338

Zij bereikt haar doel : zij heeft Adam op de pijnbank gelegd en
hem met slag op slag zoo zeer ontwricht en verscheurd dat de
akelige zucht weerklinkt :
„Och zwijg, mijn liefste, zwijg. Gy nijpt mijn hart met schroeven." 1339

't Is het begeven en het toegeven. Adam is tot de zonde
besloten ; nog tracht hij zichzelf door schijnredeneering te bedriegen, 't gelukt niet ; daarna smeekt hij God om vergiffenis, om
medelijden ten minste, totdat het laatste besluit kort en beslist
weerklinkt :
„Nu geef den appel hier, zoo deelen wy een lot."

1349

Van vers tot vers 1340-1349 heeft men Adam's heerlijk verstand
onder de macht van zijn gevoel zien zinken, tot het hart over de
rede zegepraalt. Wanordelijke omrnekeer 1 Doch alles draagt dien
stempel in deze twee zoo ware tooneelen — en ze zijn Vondel's
eigen vinding, want hij is van de overlevering afgeweken, die ook
Adam naar Godworden laat trachten — : de vrouw bedrijft zonde
door de rede, de man zonde met het hart ; de zwakke rijst in
hoogmoed naar God op, de sterke zinkt in driftige neiging aan de
voeten der vrouw. Wat werpt de zonde al niet omver 1 Daarbij
heeft zij haar onbegrensde macht getoond op al de levensroerselen : lust leidt naar zonde (Eva), wee leidt naar zonde (Adam) en
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elk van die feiten wordt begrijpelijk voor ons hart, dat zegt : ja,
zoo zal 't gegaan zijn, zoo kwam de wanorde op aarde 1 Wat men
rijkelijk bezit, prikkelt ons ook minder : zoo wordt bij Eva driftig
begeeren opgewekt door kennisdorst, bij Adam door liefdeverlangen.
01 Naar kennis verlangt Adam niet 1 Onder het bij ten in den
appel schudt hij zoo bitter het hoofd, wanneer Eva hem belooft :
„Zoo leert men goer en quaet met kennisse onderscheien."

1350

en hij ziet schuw om, veel angstiger onder het bedrijven der zonde
dan Eva. Ook dit is omgekeerd.

VIERDE TOONEEL
Terwijl Adam in den appel bijt, valt de rei met traagslepende,
droevige maatgezangen in en omringt den etenden aartsvader met
een aureool van plechtige droefheid. Een appel eten, zelfs is
daarvan de beteekenis bekend, mocht klein, tot onbeduidend
wordens toe klein schijnen ; de engelenzang vlot er om heen en
doet eeuwen ver de gevolgen van die daad opdoemen. Bij deze
droefplechtige begeleiding verbeeldt men zich waarlijk de komende
eeuwen, door die daad getroffen, te hooren weeklagen. Calderon,
die een voorliefde had voor zinnebeeldige wezens, zou ze hier
zeker hebben doen optreden. Is het geen stem der eeuwen, hij

geldt voor de eeuwen, de verheven rei, die hier aanvangt en
Adam's daad van op de hoogte der eeuwige waarheid beoordeelt.
Van uit de hoogte des hemels inderdaad valt deze zang. Na de
eerste klanken — het passende oogenblik lijkt wel na de eerste
strophe te zijn — vluchten Adam en Eva heen, maar de engelen
blijven verscholen, en uit de diepte van het eenzaam openliggend
Paradijs, uit de toenemende donkerte over de groote natuur, als
uit een hem eigen ruimte ruischt de breede treurzang aan.
Daar liggen de eeuwen open, met heel haren nasleep van
kwalen, en het oog der plechtige beschouwers overschouwt ze
van den eersten oorsprong of tot in onafzienbare verten :
„Hoe leght de stamheer van 't geslacht
Met al zijn zaet verschoven,
En in der eeuwigheit berooft
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Van zulck een heilkroon, hem belooft 1
0 feest van weinige uuren I
De hemel zelf gevoelt dien krack.
De staet van dees natuuren
Hadde eeuwigh kunnen duuren :"...

1359-1366

en klaagt klachten, aangrijpend van waarheid en meegevoel. De
zonde en de tragedie op aarde wordt vastgeknoopt aan de zonde en
de tragedie in den hemel (tweede strophe), de menschen worden in
verband gezien met de engelen, en dan wordt weer de toekomst
doorpeild met een wensch om genade en verlossing. Ze moesten
hoog staan op de tinne des hemels om op al de verten van de
bittere geschiedeniszee zoo klaar te staren, om hemel en aarde bij
elkaar te brengen, en Adam en Lucifer aan elkaar vast te denken.
Hemelsche kennis alleen vademt zoo wijd : doch het feit, dat
een zoo verstrekkende beschouwing verdiende, wat was het ook
ontzaglijk in zijn beteekenis I Hooger aldoor rijst Adam in deze
droevige omlij sting van eeuwen en hemelen I
Nu vangt een scherp onderzoek aan (derde strophe). De engelen
vragen zich af, of er in Adam's zonde niets is dat verontschuldiging
kan aanbrengen : kennis is immers geoorloofd. — De gewone
gang in Vondel's reien : het gevoel grijpt eerst met al zijn macht
het voorwerp der lyrische uitboezeming aan en overhandigt het
daarna aan den geest, waarna beide in een schoon verbonden
harmonie te zamen molten uitklinken (in zang, tegenzang en toezang). Hier echter is dit onderzoek een ware handeling van de
engelen : zij voelen hunne broederlijkheid met de menschen,
degenen met wie ze voor een oogenblik feest gevierd hebben,
verlaten ze niet, wanneer de tijden bewolkt zijn, maar sporen alle
mogelijke middelen op om een uitkomst te vinden voor den
mensch. Des te verpletterender valt dan ook (vierde strophe), na het
blijken van zoo een liefderijke zucht naar redding, het antwoord
neer : er bestaat eene goede kennis van God, maar die van Adam
was zondig. Dit oordeel valt neer, gelijk alle oordeel uit den
hemel, kalm, maar met onverbiddelijke klaarheid en met de
onwankelbare vastheid, zoodat men aan het afdoende, onveran
derlijke oordeel der eeuwigheid gaat denken.
De eeuwigheid heeft geen drift, maar zekerheid , geen woede,
maar wreed-scherp licht : met die kenmerken beschouwt de rei210

zang Adam's zonde, getemperd nochtans door de diepe, maar
stile ontroering der engelen. Zoo schouwt de hemel neder op de
zonden uit zwakheid begaan ; de vergiffenis en de hoop voelt
men in de niet-uitgedoofde warmte die het licht behoudt, wanneer het van uit deze hoogte onze ziel bestraalt.
Eerst nadat het onherroepelijk woord : de zonde is in de wereld,
weerklonken heeft, worden de klanken ruimer, machtiger, en
wordt opeens, in een hoog aangrijpende samenvatting, de voile
beteekenis der daad in Adam's leven en in het wereldplan aangegeven :
„Hoort Adam nu vast vloecken.
Nu spant vorst Lucifer de kroon.
Och Adam, hooge ceder,
Hoe ploftge dus ter neder 1"

1408-1411

Heel het drama trekt bij deze verzen nog eens voor onzen
geest voorbij : wij zien Adam met zijn koninklijke heerlijkheid
staan aan den top van de schepping, als een ceder op den top
van de Bergen, God toeruischend ; weer hooren wij zijn heiligschoon lofgezang, dat hij met de zonnestralen naar zijn Vader
opzond, terwijl hij daar stond op den paradijsheuvel als op het
altaar der schepping, de eerste priester ; de stemmen van dezelfde
engelen herinneren ons aan de grootsche lofgezangen te zijner
eere en aan zijn onbegrensd geluk op zijn liefdefeest ; maar ook
Adam's vloeken hooren wij als een echo antwoorden in de toekomst, en Lucifer zien we zijn klauw op de aarde slaan en
heerschen. Wij hebben de treurnis der herinnering beleefd, onze
droefheid met het verruimen der beschouwing voelen uitslaan,
't gansche drama in een punt verzameld gezien, en gehuiverd
voor de verschrikkelijke beteekenis : de rei heeft ons opgevoerd
hoog boven de gebeurtenissen tot waar wij er op neerschouwen
„sub aspectu wternitatis", tot waar wij ze meten met den eenigen
maatstaf die ware en blijvende verhoudingen geest, met de maat
der eeuwigheid.
Maar weg I Met den hemel treurden wij te liefelijk en te
schoon en te grootsch over de eerste zonde ; daar klinkt een
andere stem, even waar ; de overwinnaar is daar.
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VIJFDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Lucifer 1
Hij luistert nog een oogenblik naar de uitstervende strophe.
Het groote wee waait hem tegen, als bloedgeur van een slagveld,
lekkerder dan balsemgeur. Hij snuift hem op, in zijne van trots
opengesperde neusgaten, met machtig leedvermaak :
„Zoo yang de rouklaght aen. Geen zang heeft zulck een aert."

1412

Geldt het de menschen ? Geldt het de engelen ? Onbepaald breed
klinkt het, maar het zal bepaald worden, luciferiaansch bepaald ;
en 't laatste vers van het tooneel, antwoordend op het eerste :
„De beeldevormer zagh 't wanschepsel aen, en riep :
Helaes, nu rout het my dat ick, oit menschen schiep."

1484-1485

zal zeggen dat dit Lucifer's vermaak was om Gods leed. Asmode
zou het, zooals vanzelf sprak, op de engelen toepassen.
Doch Lucifer is op gang, zijn vreugdegegrinnik hoort men in
den lof dien hij Asmode toezwaait ; maar hij bepaalt zich niet bij
lof : reeds is hij keizer, de aarde is zijn wingewest en hij deelt onder
zijn veldheeren reeds provincien uit :
„Wij kroonen u ten vorst der oostersche landouwen."

1419

Wat grijpt Lucifer haastig den schepter vast, wat zwaait hij then
haastig over de aarde I Maar die schepterzwaaiende hand siddert
van wraaklust : zijn wensch uit het eerste tooneel, onmachtig Coen,
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keert terug met verdubbelde kracht : den mensch te vermoorden.
„Gij zult", zegt hij tot Asmode,
„Gemaghtight worden...
des bruigoms hals te breecken."

1422.1423

De wereld heeft een koning, maar die koning is ook een
dwingeland, die hoogmoed met wreedheid paart, de echte dwingelandseigenschappen.
Zijn zegepraal moet hij echter verder genieten, den aftocht der
overwonnenen hooren verhalen. Asmode bevredigt hem op ijzingwekkende wijze : zijn lage spot, zijn taal die, immer laag, geschapen
scheen om verlaging te schilderen, bereikten bier hun toppunt,
en, wanneer hij met nijdig genoegen de smartkreten van Adam
nadapt en met den jammerenden droefheidstoon zijn lachende
smaalstem vermengt, dan wordt dit een geheel, zoo afstootend
valsch dat men er bij huivert ; het pijnigt de ooren, maar toch
moet men er van zeggen : zoo triomfeert de hel ; zoo valsch, klacht
met lach vermengend, galmt haar bazuingeschal. Sissend gillen,
gedurig schommelen van krijschenden toon in alien stemval op de
grens van 't valsche, met de diergebaren en het half-uitplooien
der vleermuisvleugels tot begeleiding, daarmee ware deze plaats
't best weer te geven.
Lucifer snuift dat triomfgekrijsch op ; maar wanneer, op het
einde van Asmode's nagrijnzen, dit uit Adam's mond overgenomen
vers valt :
„Hoe kan men zulck een scha herhaelen en verwinnen

1"

1459

zou de maat van Lucifer's lust vol zijn en een jubelstorm zijn hart
ontgieren, want dat wooed beteekende : 't is voor eeuwig I
In dit „eeuwige" ligt de volheid, in dit teeken staat de triomf
der hel, in dezen toonaard wordt haar zegelied gezongen :
„Zoo wort mijn wraeck verzaet. Nu triomfeert de hel.
Dat mijn erfvyant zich nu weere, en wetten stell',
Om zulck eene inbreuck van erflasteren te keeren:
Wy passen langer op geen' hinderdam noch beeren
Van wetten, en belofte, en vreeslijck dreigement.
Natuur leght onder, plat getreden, en geschent."

1460-1465

Op de platgetreden natuur staat hij reusachtig, de verdelger...
hij richt zich weder ontzaglijk tegen den hemel op, recht tegen
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God, met de aarde tot croon en voetschabel, en laat zijn donkere
woorden, zijn als de dood akelig gegromde bedreigingen, zijn
donderende vloeken, gelijk een donkere wolk van schrik en wee,
over de aarde heenwentelen. Lucifer! Hier leeft hij zooals het
grootsche vers bij Habacuc hem teekende : „Stetit, et mensus est
terram." ') Die helsch-groote rede is zijn donkere schaduw en ze
meet de aarde : hoor 1
„Al 't menschelijck geslacht is mijn, en errefeigen."

1466

de aarde is dus zijn bezit en hij is haar koning :
„'k Wil kercken zaeien, en altaeren, hem ten smaet.
Men zal mijn beelden daer met menschenoffren eeren,"

1469-1470

hij sticht den eeredienst der aarde en is haar God :
„Laet al de weerelt vry van Adams erven krielen :
Uit sestigh eeuwen berght by pas een hantvol zielen.
Zoo stijge ick, na mijn' val, op eenen hooger trap."

1474-1476

daar slaat hij zijn troon op voor altijd en hoort door de menschengeslachten uitgejubeld, den lofkreet die hem geldt : eere zij u in
alle eeuwen der eeuwen.
Dat is Lucifer's apotheose, die hij door zijne als hellerookwalmen wentelende driften aan zichzelf heeft geschonken. Ware,
helsch-majestatische troonbeklimming 1 Wanneer Royaards met
zijn machtige gestalte zich van op den heuvel, waarop Adam
eerst als koning verscheen, naar de diepte van het landschap,
naar de luchten, de verre bergen en vlakten der aarde toekeerde,
zijne zware stem liet heenrollen als moest hij er de wereld mee
vervullen, en, met zijn over de wereld wentelende kreten, beide
zijn armen in de hoogte verhief en zijn mantel, rood als de haat,
purper als de hoogmoed, in golvende plooien liet heenwentelen
met dreigende majesteit ; dan herb ik Dante's visioen gezien en
zijn ook helsch-majestatische verzen naar den subliem-helschen
Lucifer geworpen :
„Vexilla regis prodeunt inferni
Verso di not ;..." („Inferno" )(XXIV. 1-2)
— want en die wentelende verzen en die golvende mantelplooien
leken waarlijk het wapperen van de standaarden van den koning

1) Hij staat en meet de aarde. (Habacuc. III, 6)
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der hel naar ons toe — en ik heb hem met zijne eigen woorden
uit Milton begroet :
„Hail horrours ; hail
Infernal world and thou, profoundest hell !"

Lucifer verdwijnt in voile macht. Twee treurspelen heeft hij
met zijn gestaite vervuld, hij, bijna alleen ; zijn geweld is het dat
als een breede stroom door „Lucifer" en „Adam in Ballingschap"
heenbruist, alle handelingen medesleepend, en uit het eene stuk
in het andere pletterend valt, uit den hemel in het Paradijs. Zoo
viel hij in Dante's voorstelling naar beneden : de aarde week voor
hem en deelde zich in twee halfronden, in wier midden de helletrechter gaapte. Lucifer had door zijn val zelf de hel geschapen,
hier schept hij het tranendal. Ook in „Adam in Ballingschap" is
zijne rol een hoofdroi, met epische grootheid behandeld. Coleridge
schreef: „Milton heeft met zorg in Satan die hevige eigenliefde,
die bovenmatige zelfzucht gesteld, die liever in de hel te heerschen
heeft dan in den hemel te dienen. — Toonen tot welke inspanning
zij in staat is en wat zij al kan lij den om tot haar doel te geraken,
dat is Milton's doel geweest in 't schilderen van Satan's karakter.
Maar hij heeft dit karakter met zoo buitengewone stoutheid, zoo
overgroote droefheid en zoo machtigen, den val overlevenden,
glans begiftigd, dat geen hooger maat van poezie te bereiken
valt." Men mag die regels lezen met Vondel's naam er in.
TWEEDE TOONEEL
In 't begin dezer studie schreef ik van Adam : Filius Luciferi.
Daar komt hij op en draagt reeds vaders gelijkenis, van dien
vader die „afkeerigh van den dag" was ; ook hij verbergt even
aangrijpend zijn schaamte
„voor de klaerheit
Des hemels, en den glans van 't aldoordringend licht,"

1487-1488

even aangrijpend. Lucifer was van lichtengel minnaar der duisternis geworden, ook Adam was met het licht opgekomen, had het
geestdriftig begroet en zich later zelfs bij de zon vergeleken.
Haat voor 't licht, vrees voor 't licht : alle zonde geeft ons 't eene
of 't andere.
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Vrees voor 't licht van daarbuiten en van daarbinnen. Voor alle
twee krimpt Adam ineen van schrik : naar spelonken en bosschen
ijlt hij, en de stem van daarbinnen vlucht hij nog angstiger ; voor
ons oog ondergaat hij een verwoeden aanval van wroeging, die
met de hevigste kleuren geschilderd words en dan uitloopt in een
bangen kreet naar vrede. Hoe is hij veranderd 1 Van zijn koningschap Been spoor ; beziet hij zijn rijk van daareven, 't schijnt hem
akelig toe, een aarde om er uit weg te vluchten, zoo volkomen is
ze veranderd ; de zonde van zijn koning ligt er op, en de stilte,
die het onweer onmiddellijk voorafgaat, weegt er zwaar op,
overal ; schor en valsch weergalmt alleen nog het zege-toeten der
duivelen : een naar tooneel 1 In staat voorwaar om een reeds
zenuwachtig overprikkeld man tot zinsverbijstering toe op te
jagen. Deze stilte is te drukkend : liever 't zwaarste lijden dan die
stilte ; eerder de straf, die daar neervalt, dan het afwachten van
de straf, die immer dreigend boven het hoofd blijft hangen ; het
afwachten prikkelt de verbeelding en wat men hoort noch ziet,
stelt men zich in phantasieen voor.
„Wat komt u over? Zijt gy zinneloos, of dwaes?"

1508

vraagt Eva, wanneer hij, bij het hooren van den duivelshoom als
een zinnelooze staat te staren met strakken blik. Hij waant allerhande spookgedaanten te alien kant te zien opdoemen, en
afgejaagd, te zeer om 't hart gespannen, laat hij den eersten
beschuldigingskreet tegen Eva ontsnappen.
Reeds viel het ons op, dat hij wel met haar opkwam, maar Been
enkel woord voor haar overhad, dat er jets tusschen hen opgerezen was, de grootste scheidsmuur : de zonde ; dat de vrede
maar aan een draadje meer gebonden was ; wij gevoelden dat
Adam zijn ongeluk en deerlijk verval aan zijn vrouw zou wijten,
wij wisten dat zonde met elkaar, afkeerigheid van elkaar baart : al
dat ongeluk hing over die menschen en we zagen het aan die
droevige Eva, die daar haren wilden man komt achternaloopen
als een verlatene. Waagt ze een woord, Adam's wee ontlast zich
in woede tegen haar : zoo handelt het slecht geweten altijd, en
het zoekt zelf gelegenheid om zich uit te storten.
„Ick kan de rampen en het lees, by u gebrouwen,
Niet overzien, veel min op eene ry ontvouwen."
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1514-1515

Daartegen weert zich de ongelukkige Eva ; ook zij vreest de
naderende straffen ; zij voelt ze dreigen in die schrikaanjagende
stilte en in de donkerte die in aantocht is, en zij zoekt heul en
troost bij hem 1 Dat hoeft ze maar te doen om met woede weggestooten te worden. 't Hangend geschil barst los in het verwijt,
heftig en mateloos, dat zij de schuld van alles draagt.
Ligt hierin onrechtvaardigheid , zelfzuchtige verontschuldiging
en vergeten van eigen kwaad ? Och neen, doch Adam is zoo
geweldig somber ; er weegt iets op zijn hart, dat hij nog niet uitspreken kan, dat er uitgeperst zal moeten worden, maar zijn
somberheid en de bitterheid zijns harten wordt gelucht door de
taal van andere gevoelens, gelijk men zoo vaak aan den oorsprong
van misnoegde en woedende taal op weedom stoot.
Toch is er afkeerigheid tegen Eva. Zij echter verdedigt zich
tegen Adam's verwijt en laat een zoo ten eenen male verschillende
gemoedsgesteldheid blijken, dat Adam's bitterheid en toorn
moeten klimmen : zijn vrouw begrijpt hem niet, beschouwt de
zaken niet meer als hij, ze zijn gescheiden naar de ziel. Haar toon
klinkt zoo lichtzinnig, zoo weinig ontroerd, bijna onverschillig, zij
troost zich zoo gemakkelijk met een oppervlakkige verontschuldiging : heeft zij dan niet een hart als hij ? Dat de vrouw zooveel
niet heeft verloren in haar van meet of zwakker natuur, dat zij
haar onmiddellijk goed, den man, nog bezit, wat haar voor 't verlies
van God gemakkelijker moet troosten, dat zij door de zonde vollediger overmeesterd en dus na den val nog er door beheerscht is,
verstaat hij niet die zelf rechtstreeks, onmiddellijk getroffen
geworden was en haar , om wie hij de zonde had bedreven, nu
zoozeer van hem ziet verschillen. De kiem der oneenigheid lag
daarin, en, al wordt dat alles niet rechtstreeks in woord en wederwoord door de echtgenooten uitgesproken, men voelt het leven
in den zoo verschillenden Coon : Eva's oppervlakkigheid, Adam's
diepte ; daaruit spruiten bij Adam steeds bitterder, ja bitsige verwijten, bij -Eva onbeschaamde antwoorden.
0 tijden waarin die meerstille verzen gezongen werden,
streelend door Adam :
„Nu kenne ick eerst het hell van 't goet
Der megenootschap, nu gy blijde
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U weet te voegen aen mijn zijde.
Wat valt my uw genootschap zoet 1"

191-194

vleiend door Eva :
„Gevolghzaemheit, bescheit, en stilte,
Een vrolijck hart, een blijde geest
Voeght d'eerste bruit, op 't eerste feest.
Dat Godt mijn hart in 't uwe smilte."

207-210

hoe ver zijt gij nu weg, hoe ver 1
Toch denkt Eva er voorzeker aan en zij gebruikt de „meegenootschap", die Adam zoo zoet noemde, om hem weer aan zich
te verbinden, en, men gevoelt het in Naar zelfzuchtig spreken,
daarmede zal ze genoeg hebben in 't verder leven. Doch wat men
werpt in een stroomende drift, wordt er door meegesleept, al was
het ook de liefde ; en het woord „troost" enkel maar uitspreken bij
een wanhopige, volstaat om hem nog dieper in den afgrond
zijner zwaarmoedigheid neer te dompelen : toont hem den troost
aan, hij schouwt naar het wee.
Hier verzinkt Adam in den afgrond. Een ware afgrond en een
ware weedomsduizeling 1 De afgrond trekt aan wie in zijn diepte
schouwt, en Adam schouwt er in :
„Dus sleeps de wellust van een' oogenblick, eene uur
Een lange keten na van rampen en verdrieten."

1537-1538

Hij ziet het wee in al zijn zee-breede uitgestrektheid : 't is oneindig1 Oneindigheid vervult met verrukking of wanhoop :
„Het lustme langer niet het leven te genieten."

1539

Het schoonste en volste driftpathos : het doodsverlangen zingt
zich uit, tot afmattens toe, in tallooze variation ; hoeveel maal
moet de drift het voorwerp barer liefde uitgalmen, eer het haar
genoegzaam schijnt ? Wroeging en smart, moeheid, levenswarszijn, opgolving van geweld, nederzwakken en uitputting,
wenschen, zelfvervloekingen, kinderlijk-gevoelig smeeken, alles
mengelt dooreen in de akeligste, maar volste doodsharmonie. 't Is
alsof men die groote ziel, wier krachtvol leven men zoolang had
molten bewonderen, maar herhaaldelijk met het hoofd tegen den
grond zag stooten, en, teruggeslagen, weer neervallen (naar
beneden), met noodlottigen dwang zoo hardnekkig, dat er noch
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zon, noch hemel, noch vrouw, noch jets voor haar schijnt te
bestaan. De dood is 't eenige goed geworden, zijn moeder, want
haar geldt de roerende bede tot de aarde gericht :
„Ontfangme, o aerde : want de lust is my benomen.
Ontfangme wederom. Ick ben van u gekomen."

1542-1543

In de voldragen, machtige klankenharmonie richt zich hier ware
liefde tot den dood, alhoewel Adam ziet dat hij leelijk is :
„Zij grimtme lelijck aen. Och, open uwen schoot",

1541

en die mannelijk-bewuste en gewilde liefde tot de „leelijcke prij"
is tenminste even schoon als de zenuwachtig driftige liefde — te
geweldig dan dat men aan den duur er van zou gelooven — van
koningin Constance :
„Deathl Death! 0 amiable lovely death 1
Thou odoriferous stench! sound rottenness 1" 1)
(Shakespeare „King John" III.

4)

Hij alleen kon zoo uit zijn geheele ziel den dood omarmen, die
het leven ook met zoo hartstochtelijk-volle liefde had verlangd
en omarmd, en de doodsdrift van Adam verstaat men eerst ten
voile, als men, daar diep in zijn hart, nog de prachtige begroeting
der levensweelde voelt deinen, die Adam's droom van 't leven
was :
„Terwijlwe hier beneen, van eenen zelven geest
Gedreven, onderling elckandere beminnen,
Laet ons, van dagh tot dagh, een' trap ten hemel winnen,
En steigeren van 't laeghste in 't opperste geluck."

999-1002

en heel het einde van dit tooneel.
Aan dit dorsten naar den dood moet een einde komen ; korter
en beslister worden de wenschen naar het einde, 't gevoel roept
den geest te hulp en beredeneert zichzelf :
„Geen reden port u op het tijdigh lijck te klaegen :
Want tijdigh sterft hy, die niet meer te hoopen heeft",

1551-1552

krijgt door dit ingrijpen een soort van kalmte weer, maar een
koude kalmte waarin het besluit valt : ik zal mijzelf ter dood
1)

Dood1 Dood 1 0 lieve, schoone, zoete Dood I
Gij heerlijk-geur'ge stank! Gezond verderf I
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brengen, maar hoe ? Geen hol pathos dus, maar vol, dat aan zijn
volheid sterft en nu alleen nog de daad overlaat. Hoe te sterven?
Deze wreede beraadslaging met zichzelf, in de onheilspellendijzig-koude verzen, zoo nuchter als de dagelijksche omgangstaal :
„Wat slagh van sterven staet my 't reetste nu te kiezen ?"

1555

maar daarom juist zoo verschrikkelijk dreigend, gebeurt aan Eva's
zijde ; zij begrijpt dat het bloedige ernst is en houdt hem met
vrouwelijke vertwijfeling tegen. Aan haar is de beurt nu om haar
gansch-overgebleven levensdoel te verliezen ; maar Adam weerstaat haar in een taal, onbeweeglijk en kil als het marmer der
grafzerken. 1)
Nu begint Eva's ontzetting ; met wanhopige droefheid valt ze
Adam te voet, smeekt om datgene wat ze geweest is voor hem...
doch Adam doorziet ze, zij smeekt voor zichzelf, elkeen van haar
woorden kwetst hem : zijn onheil wil ze, zijn leven, opdat zij
gelukkig blijve I Dat is Adam te veel, woede vervult hem en twee
dolle smaadwoorden ontsnappen hem tegen Eva. Dat is dus het
afscheid, dit laat Adam haar bij 't sterven na : een paar vloeken
tegen haar uitgesproken 1 Reeds smeekte ze, reeds legde ze de
schuld op de slang, reeds brak haar hoovaardij ; nu blijft er niets
1) „Ick streefde, van hoovaerdy vervoert..." laat Vondel hier Adam zeggen.
Boven in het tooneel van den val zeide hij het ook, maar schoof deze reden
zoozeer op den achtergrond dat zij nagenoeg nietig werd. Wat moet men
daarvan gelooven? In een kunstwerk gelden niet de, al ware het zonneklaar,
uitgedrukte, maar de doorleefde gedachten. Kunstwerk schept leven en
dit geeft met zijn gevoelsstroom de waarde van alle uitgesproken gedachten
aan. Waar dat leven te vinden is, weer iedereen die aesthetisch lezen kan.
In IV, 2, 3, schiep Vondel den val, en (Tilde van dat voile, invoelende leven
dat al scheppend 't wezen geeft ; daar is Vondel's opvatting te zoeken en
zij is : Adam viel uit liefde, uitsluitend uit liefde, alhoewel Vondel het hier
klaar heelemaal anders zegt. Niets is onlogischer dan louter verstandslogica
te gebruiken om kunstwerken te verstaan : daar steit de gevoelslogica de
waarheid vast en de logica van 't gevoel wordt wel door 't verstand
begrepen, doch nooit door verstand zonder hulp van gevoel. „Nil in intellectu
quod non fuerit in sensu" ('k dwing dit woord in de beteekenis : gevoel)
geldt voor het gevoelsleven als voor de wereld der aanschouwelijkheid, en
vertaalt men met het oog op de kunstkritiek als volgt : zonder gevoel verstaat
noch verklaart men kunst.
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meer van over en ze wordt nog eens, in de diepte der ellende,
Adam's vrouw en gezellin ten voile : zij bekent de schuld die
Adam haar verweet, veel meer nog, zij gevoelt levensmoeheid,
levenswarsheid gelijk hij, even-kalme beslistheid en koude kalmte
van 't laatste besluit tot den dood. Op het oogenblik dat ze,
ontroerend, Adam weer de hand geeft om met hem te zamen
den dood te gemoet te gaan, is ze hem weer volkomen gelijk
geworden.
Adam evenwel, die vooral door Eva's hoogmoed en zoozeer
verschillende zielsgesteldheid geprikkeld was en nu ontwapend
stond door Eva's schuldbekentenis, gevoelt maar al te duidelijk
dat al hare zielsbewegingen om hem, als om hun middelpunt,
draaien, dat ze van hem uitgaan, tot hem wederkeeren, dat hij het
aspunt is van die ziei, het eenig voorwerp van haar vergodende
liefde. Hare kleine, van vrees voor zijn dood versteven hand
aanvaardt hij en houdt hij vast... och 1 hij behoeft geen woord
meer te spreken, wij weten reeds alles.
Het drama heeft zijn onderste dieptepunt bereikt : degene die
zich bij de zon vergeleken had, dorstte nu naar de duisternis des
doods en degene die als maan hare zon volgde, spreekt die nu toe :
„ ...Ick ben de door getroost. Vaer voort."

15M

Beiden zijn vereenigd in de liefde tot den dood, en in deze
onnatuurlijke liefde werd de eerste paradijsorde, die met het
liefdefeest naar het leven opstreefde, heel in wanorde omgekeerd.
Doch Adam had aan de poort des doods wederom de liefde
gevoeld en dit volstond om hem te doen houden van 't leven : hij
die in zijn voile vreugde, onder het aanraken der liefde, zoo
geestdriftig opjubelde, hoe zou hij haar weerstaan, wanneer zij
zijn eenig goed is, geen kroon meer op zijn heil, maar de eenige
nog vlottende plank van het stukgeslagen schip zijner weelde ?
Met die liefde komt hij tot het leven weer in een prachtig
roerende beweging :
„Ick wil mijn leven, u ter liefde, noch verlengen.
Wisch of dees traenen, die de bleecke blaen besprengen
Van uwe kaecken. Zet uw edel hart gerust.
Schoon hier geen levenslust meer overschiet, noch lust
My 't leven om uw gunst, en aenschijn."

1590-1594
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De toon is nog gedempt, de borst beklemd en droevig, doch men
voelt overal een onderstroom van zoetheid ; „mijn troost", „mijn
waertste pant", „noch lust my 't leven om uw gunst, en aenschijn"
enz., in die woorden is weer levenswarmte. De vrouw heeft
gezegevierd : dit zal ze altijd, als ze zich ondergeeft en teeder is,
meest als ze aanbidt... „Domino servire regnare est" meen ik hier,
zonder lasterlijke verdraaiing van de Schriftuurwoorden, op de
vrouw en den man, haren heer, te mogen toepassen, want Adam
is haar God geworden ; doch op hare beurt heerscht zij over
haren god en wordt zeif zijn god, in de nieuwe levensorde : Adam
heeft het uitdrukkelijk gezegd : het eenige waarom hij nog leven
wil en zal, is de vrouw, zij wordt het levensdoel van den man :
Gods vergiffenis en de Verlossing zouden deze nieuwe levenswet,
door de zonde ingevoerd, wijzigen, niet geheel vernietigen, en
het menschenkind, als kind der natuur, zal voortaan in deze liefde
leven en sterven.
De verzoening met het leven is buiten God om geschied...
Geen woord hebben ze over Hem gerept, en in het leven dat ze
nu willen voortzetten blijft Hij buitengesloten. Maar God laat zich
niet uitschakelen.
Zijn storm is daar : vervaarlijk en plechtig. Men hoore hem aan
en zie hem in de prachtige verzen — en sluite oog, en oor ook
als 't moet, voor onze ellendige tooneelstormen — ; daar eerst is
hij reusachtig, en waardig heraut van God. Eva siddert er lichamelijk onder en vat hem stoffelijk op, doch Adam, er aan gewoon,
door de schepselen den Schepper te zien, ziet er het naderen van
den Rechter in ; en, rilde Eva zenuwachtig in haar lichaam,
— gelijk het nog gaat bij de vrouw — voor die scherpe klaarte en
dat krakend ratelen, Adam beeft in zijn ziel. Alle twee staan ze
daar als vernietigd, als de rillende grashalmpjes en rietstaafjes,
waarover ze pas nog vorstelijk heerschten... zij tieren, huilen van
schrik : de vreeselijke lichtstraal, van oriel uitschietend, volgt hen
met zijn wreed licht... zij kunnen niet meer ontsnappen en
„Verwachten, bleek van schrik, den naderenden God."
(Rodenbach „Der Walkuren Rit")

Zij wachten toch niet totdat de Godheid verschijnt maar, zwakke
menschen, waar geschilderd tot in het einde, vreezend voor het
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wreede licht, dat daar maar immer verblindender opgaat, bereiken
ze een oogenblik, waarin de schrik hun to machtig wordt, in hun
beenen slaat en ze tot vluchten dwingt, arme, kleine wezentjes
geworden tegenover de dreigende Almacht.
De schrik maakte hen zinneloos : dat ze niet konden vluchten,
wisten ze ; Adam had het pas in 't vorige tooneel zoo klaar gezegd,
't geeft niets, schrik is jets physisch ook en drijft het lichaam,
spijt de rede, voort ; zij vluchten Loch.
Wanneer ze, als honden voor de dreigende zweep, teruggekeerd
zijn en daar verpletterd staan, dan is de schrik, die den geest
overwon, ook — wat nog droeviger aandoet — machtig over
het gevoel. Een oogenblik geleden had Adam aan zijn vrouw opnieuw liefde en bescherming beloofd met zoo een innig gevoel,
dat we verwachtten dat de liefde althans niet zou bezwijken onder
de puinhoopen van 't ingestorte Paradijs ; doch bier, zoo vroeg,
wordt ze reeds vergeten, of liever, ook de liefde draagt den
stempel van de zonde : ze blijft, maar kent ook ontrouw en val ;
hoe men haar vergoddelijke, de waarheid over haar ligt voortaan
in 't woord : „ewig ist sie, aber nicht immer bestandig" (Moricke
„Lied vom Winde").
„Het is mijn schult niet, maer de liefelijcke woorden
Der vrouwe, my van u ter hulp gegunt, bekoorden
Mijne ooren en het hart ; de boomvrucht en haer verf
Mijne oogen, en den mont, helaes, tot mijn bederf,
Te smaecken : uit de vrouwe is mijn bederf geboren."

1646-1650

't Maakt ons bijna boos op Adam, zoo laf is het : maar 't is het
werk van de zonde, zij ontneemt een mensch den trots over de
eigen daad en, nog voordat de straf vernedert, vernedert het laag
gemoed van den schuldige zichzelf. Eva durft evenmin uitkomen
voor hare daad, zij schuift de schuld op de slang. Op de zoo plat
vernederden valt de straf.
Statig wordt ze afgekondigd : in die afkondiging ligt er : eenvoud,
klaarheid, zwaarwichtige inhoud, kalmte bij besliste zekerheid en
een bij Loon van goedheid en medelijden in de starre strengheid.
Zoo straft God zwakken, zoo worden in Zijn naam straffen afgekondigd ; en terzelfdertijd als er een toekomst vol weedom, door
genade dragelijk, voor de gestraften opgaat, hoort men er Gods
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antwoord in op Lucifer's vloeken en zegeschreeuwen. Lucifer
zelf wordt bijna niet vermeld, tenzij in :
„Het hoog gerechte zal een' onuitbluschbren haet
Ontsteecken tusschen u, en tusschen 't vrouwezaet,
Dat u het hoofs verplet..."

1660-1662

Lucifer's eeuwige hoop is de kop ingeslagen, want die eeuwigheid zal eindigen ; 't genadewoord klinkt in de strafrede en baart
vrede. Wij verwachtten het ten andere ; God vernietigde den
mensch niet, en waar Hij niet vernietigt, herstelt Hij : onvolmaaktheid in Zijn werk en wanorde kunnen alleen tijdelijk bestaan ;
volmaaktheid is Zijn doel, dat zal Hij bereiken. Men voelt
komenden vrede en men ziet, in onafzienbare maar zekere verte,
de herstelde orde.
Afkondigingen van straffen grijpen niet zoozeer aan, ook niet
van de zwaarste, eerst de uitvoering drijft ze door vleesch en
been en is als eene openbaring van haar wel gekende, maar toch
niet begrepen ontzaglijkheid.
In het uitdrijven der schuldigen ligt dat karakter van ontzaglijkheid. De engelen dalen met vlammende zwaarden in 't Paradijs
en werpen den brand in zijn wouden : al het lieve groen wordt in
een oogwenk afgeweid door de groote vlammen ; het geschiedt
zoo plotseling en 't is zoo vervaarlijk, dat Eva, verbijsterd, geen
uitweg vindt ; ook Adam is met vertwijfeling geslagen, nu beseft
hij ook de voile beteekenis van zijn zonde en huivert voor de
vernieling van zijn schoone lustwaranden ; zoo hevig overmant
hem de vrees, dat hij hulp en troost, ja, geleiding en steun zoekt
bij zijne vrouw.
„Och Adam, hooge ceder,
Hoe ploftge dus ter neder 1 "

1410-1411

Nog een ommezien naar 't Paradijs met dit hartewee, dat alleen
het afscheid van 't geboortedorp verwekt :
„o lusthof, paradijs 1 o schoot van ons geboorte 1"

1702

nog een blik, breed-omvademend al de weeen van de landen
der ballingschap :
„o zweetende arrebeit, 6 endelooze ellenden 1"
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1706

en daar strompelen ze henen, omspookt door duisternis en vuurgloed, zij die opkwamen daar
„...al 't geboomte neighs en buckt
Eerbiedigh neder, waerze aendachtigh heenetreden."

116-117

Het is uit. De somberheid der catastrophe is zoo donker dat ze
al die zeedn van licht en vreugde heeft weggeveegd, alsof ze nooit
bestonden, even volkomen als de eerste tooneelen alle gedachte
aan een mogelijk wee uitsloten ; en ze vervult ons met een skepsis
voor het heil en een melancholie als degene die het slotvers van
de (eigenlijke) Nibelunge-Not ingaf :
,,Mit Leide war geendet die hohe Festeszeit,
Wie stets aufs allerletzte die Freude bringet Leid."
* * *

Nu sta ook ik op den drempel van een paradijs om er afscheid
van to nemen.
Een vaarwel aan „Adam in Ballingschap" 1 Nog eens omgezien,
even als Adam naar zijn Paradijs, naar alles wat ik uit den hoorn
des overvloeds in mijn hart heb mogen ontvangen : Been andere
woorden willen mij van de lippen dan die van Adam :
„o lusthof, paradijs 1 o schoot van ons geboorte 1

1702

want ik gevoel volheid, de echte vrucht van 't Paradijsbeschouwen ; 'k herken daar alles als op mijn geboortegrond en 'k versta
mijzelf en de wereld beter, omdat ik dit alles in zijn oorsprong
zag.
Daar heb ik een taal gehoord, rijk als 't Paradijs zelf, die zooveel
bloemen droeg, met zooveel schitteringen van edelgesteenten en
zonnestralen flonkerde, zoo vreedzaam zacht en betooverend zoet
zong als het Eden, die frisch en nieuw en gezond, eenvoudig en
kloek was als de nieuwe, pas ontloken wereld, de lentetaal van
den wereldmorgen, maar waarin ook leefden al de krachten der
vernietiging, het kraken der vloeken, het knarsen der doodsbedreigingen, het geraas der stormen met al de stemmen van
nacht en kwaad.
Daar hoorde ik klankenharmoniedn en volgde ik rhythmenbewegingen, waarop gedachte en gevoel, als een schip op de
wateren, ongehinderd voortgleden, veel meer : waarin de ziel
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zich, als in haar eigen ledematen, bewoog en waar zij alles wat zij
is en heeft in spelen openbaarde, zelfs dat verborgenste en diepste,
dat ze bijna nooit in 't leven en, in elk geval, nooit in zoo een
volheid laat zien ; al is het den sleutel van 't leven en 't hoogst
wenschelijke om te kennen. Gedachten en gevoelens, in hun
stijliseering, droegen 't spoor der ziel in haar verhevenst-mogelijk
vreugde-opstijgen en diepst-mogelijk wee-neervallen ; dat spoor
beschreef een wentellijn die steeds in alle menschenstreven zou
wederkeeren, maar nimmermeer zoo hoog op en zoo laag neer
zou golven, noch bijgevolg het geheele zielsgeheim in zoo een
samengedrongen volledigheid zou ontsluieren ; daarlangs rolde de
menschenziel naar mij toe, als met de breede stroomen van
't Licht, dat door den hemel heenstort, in hare hoogste vreugde,
en, als met de huilende zwarte golven van den oceaan, die aanstormen onder het donker zwerk, in haar duisteren weedom ; en ik
begreep hare grootheid, mijne grootheid, beter dan ooit te voren,
want al die geweldigste bewegingen, de rhythmeering van verzen,
van reien en vooral van 't gansche drama, volgde ik spelende
alsof ze van mij waren, zoo natuurlijk schenen ze mij toe, ook
die diepste vertwijfeling.
'k Zag gestalten verschijnen zoo geheel anders dan ik, in
toestanden die nimmer de mijne waren en het nimmer zullen zijn ;
en Loch leken ze me bekend, zelfs vertrouwd, want ze schenen
heelemaal overeenkomstig met hun natuur te leven, het kader
waarin ze stonden bleek ze natuurlijk te omlijsten, en in hun leven,
in ziel en woord, lag die voile harmonie, die altijd den indruk der
waarheid geeft. Een man en een vrouw stonden daar in heel
andere verhouding tot elkaar en tot de wereld dan ik het in mijn
leven voel ; hunne natuurlijke verhevenheid, hun doorloopen van
de verst van elkaar afstaande, schrilst-tegenstrijdige levenstoestanden scheen mij zoo bekend toe als vaders en moeders handel en
wandel ; een reusachtige geest van 't kwaad rees op : zijn taal,
zijn driftaanzwellingen, wat hij was en wat hij aangreep, alles was
even reusachtig, bovenmenschelijk groot, maar 't werd gedreven
tot aan het einde toe van zijn macht en daar verstaat men alles ;
ook hij, de vorst der hel, was verstaanbaar, beter zelfs dan de
engelen met het onpersoonlijke in hun vrede, vreugde of medelij den, en de halfh.eid van hun toeschouwersrol ; bij Lucifer werd
226

de volheid bereikt, en telkens als dat geschiedt, begrijpt het
menschenverstand zoo gemakkelijk, beseft het zoo licht punten
van gelijkenis : ook Lucifer geleek op mij, en van Lucifer uit,
boven de engelen, verstond ik, in 't zelfde licht der gelijkenis,
den hemel en het hart van God : de hel voelde ik haten zooals ik
haat, de hemel moet dan beminnen zooals ik bemin. Zoo lag het
menschelijk lot, als bij tooverslag, klaar voor mijne oogen : een
twistappel voor beide 't menschenleven omsluitende krachten,
omdat het op beide geleek en omdat alle gelijken volkomen
gelijkenis willen bekomen en een eeuwigheid fang er voor zullen
werken, totdat zij bereikt is.
Daar volgde ik het werk van de twee werelden, die den mensch
aantrekken met datgene, wat in den mensch zelf ligt als een
onverschillige kracht en zich richten kan, waarheen het wil : blijde
zag ik het menschenhart opgaan in stevige orde en juichende
vreugde de hoogte in, waarheen God het wenkte, en bang voelde
ik het koortsig overgaan tot de zonde, waartoe Satan het aanlokte : de twee werkende oorzaken waren bekend en de beweging
van 't hart daaronder onmiddellijk klaar , al de gevoelens der
eerste twee menschen leefde ik mee in paradijsleven en paradijsvreugde, als herkende ik mijn vaderhuis in 't land van mijn
geboorte uit een levend gebleven herinnering , en hun bekoring,
val en straf kon ik medeleven, als geschiedde hun verleiding
met mij.
In een woord, het Paradijs was, door een wonder van Vondel's
kunst, terzelfdertijd een verloren orde, die nergens meer bestaat,
en toch, hoe zeker ook henen en verdwenen, de meest natuurlijke
en gemakkelijkst herkenbare, het droomland, maar waarin het
hart zich meer tehuis gevoelt dan in welk land der werkelijkheid
ook, een land, waarin de menschen heel anders en toch eenvoudiger mensch zijn dan waar ook, waarin de geschiedenis van
een zonde zich afwikkelt met kracht en zwakheid, krachtiger en
zwakker dan welke ook. Al de ingewikkelde lijnen van de duizenden menschenlevens, voor zoover ze gewild naar heil of onheil
loopen, vindt men nergens helderder geteekend en vollediger
terug dan in deze verschrikkelijk-klare en voikrachtige levensbeweging van den eersten man en de eerste vrouw : zoo loops de
levenslijn overal, zoo die van den man en zoo die van de vrouw,
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zoo wentelen ze alle vooruit, omhoog en omlaag gestuwd door
dezelfde krachten als hier, zoo is voor alien de inzet van het
rollende spel het Paradijs, want hemel en hel spelen om niets
anders, en 't menschelijk hart kan niets verliezen tenzij de volheid,
zijn hoogste en, bij slot van rekening, zijn eenig goed. Het eenige
dat verschilt, is Belial's vermomming.
Om de natuurlijke waarheid in dit treurspel, waar in de door
God en Lucifer getrokken hoofdlijnen, waar tot in het minste
vezelgetril, in zijn sidderend spel van 't menschenhart ; om de heldere klaarheid van al die lijnen, de levende warmte van gevoelens,
taal en rhythmen, de betooverende weelde van kleuren, klanken en
beelden ; om de aangrijpende macht van leven dat binnenstroomde
in mijn geest, in mijn hart, in mijn driften, in mijn zinnen, in mijn
bloed, en ook, om de in een kort spel gegeven volledigheid van
dit leven waarin ik waarlijk erkende : „in quo omnes peccavimus"
— in Adam en Eva lag het leven van alien die zouden volgen —
om zijn algemeene menschelijkheid in de meest ware beteekenis,
moest ik het besluit trekken : — hier en zoo werd het treurspel
geboren dat het oor- en voorbeeld zou zijn van alle volgende.
Zoo nog gaan we allen driftig op in vreugde, smachten we naar de
vreugde, vallen we dan, worden we gestraft en ongelukkig. En —
wat men ook geloove van 't geval met den appel, dat men alleen
den driftengang in Adam en Eva naga en den appel beschouwe
volgens zijne dramatische beteekenis — Vondel gaf ons hier in al
zijn eenvoud dieper dan Nietzsche „Die Geburt der Tragodie",
„O lusthof, paradijs, o schoot van ons geboorte 1
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van onze geboorte in wee, van het treurspel onzer wereld.
Wanneer ik met die levendige belangstelling, door het algemeengeldende, en vooral voor het zoo algemeen-geldende als dit,
gaande gemaakt, het stuk nog eens en nader overblik in zijn twee
golvingen, wanneer ik met grenzenloozen jubel te zamen met
Vader en Moeder de hoogte opstijg van het Neil en voel, dat mijn
hart niet te veel zou gehad hebben aan dit weergaloos paradijsgeluk, maar dat het, evenals het hunne, zelfs met geheel Eden
nog onvoldaan, het toppunt van het Paradijs met zijn uitslaande
vlammen en hooger begeerte zou hebben bekroond, dan voel ik
mijn hart ook in de orde en als in een natuurlijken staat : streven
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lijkt immer natuurlijk, doch is het alleen wanneer het gaat naar
vreugde en heil. Mijn vrede wordt dieper naarmate ik dit stijgende
heil verder volg, de omringende verten immer breeder, de hemel
met al zijn zonnewarmte en zonneluister immer nader, en :
„'t Wordt mij to moede in 't bad van luister,
Als werd de kluister
Der ziel geslaakt".
...'t is mij alsof ik een berg beklom langs bebloemde paden, op
zacht mos, van waar uit het vergezicht gedurig aan bedwelmender schoon wordt : Thabor 1 en 't naief kinderlijk woord „laten wij
hier drie tenten bouwen" wil mij van de lippen ; in de hoogste
vreugde worden wij weer kinderen en treden, neen, dansen,
gelijk die verrukkelijk-hooge kinders Adam, Eva en de wachtengelenrei, den hemel in. Maar in de voile schoonheid valt de
nacht... verschrikkelijk snel, en 't is volop menschelijk weer :
„Noch ist sie rein —, noch I Das Verbrechen kam
Nicht fiber diese Schwelle noch. —, So schmal ist
Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet I" („Wallensteins Tod" I. 4)

een oogenblik beslist over de eeuwigheid, 't afmeetbaar groote
wordt in een meetbare tijdruimte, 't onmetelijk eeuwige ineens.
Ineens ligt hier alles ingestort... maar rolt toch voort dieper en
dieper... de hemelgelijkenis weerstraalde in de eerste bedrijven
als de azuren hemelkoepel in den blauwen zeeschoot, terwijl
Lucifer's gelaat in de laatste donkerder en donkerder werd: zijn
zonde, zijn wanordelijkheid, zijn macht, de diepte van zijn wanhoop
en zijn eeuwige hel — de dood is haar beeld — met zijn ziel die
de haat is ; dat alles weerspiegelt zich in Adam en Eva, ook
Lucifer's haat , want het droevigste woord onder alle die de
H. Theresia over den duivel schreef : „de rampzalige, hij kan niet
meer beminnen I" wordt bij de menschen ook waar : de rampzaligen,
zij kunnen niet meer beminnen 1 Hoe flauw, hoe veranderlijk en
verraderlijk blijkt hunne liefde, hoe dooft ze zelfs geheel uit om in
afkeer en toorn over to slaan. Ziekte, zweetende arbeid, dwang,
oneenigheid, dood worden de nieuwe wereld en daarin, in zoo
een hel, worden Adam en Eva gejaagd, terwijl een reusachtige
brand het oude wellustoord verslindt... en dat is het laatste. In
een treurspel zulk een verrukking en zulk een verplettering I En
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wij blijven liggen in deze verplettering 1 Dat kan noch mag 1
Vondel, geef ons het verzoenend slotaldword als in uw „Lucifer" 1
't Kon niet : dit is de geboorte van het treurspel des levens,
daaraan mocht geen verzoenend slot komen, alleen de dood maakt
er een einde aan ; de dood is de cherub die waakt aan de poort
van 't Paradijs, en eerst nadat wij zijn vonnis ondergaan hebben,
trekken wij het weer binnen.
Zoo voel ik het leven in Vondel's meesterlijk gedicht mij tot in
't diepste van mijn eigen leven aangrijpen ; leven scheppen is de
hoogste kunst. „Zoo volght de kunst natuur" zeide Vondel zelf.
Zij doet meer bij hem, zij herstelt de verlorene. Maar vraag ik
mij meer bepaald af, of Vondel van dit kunstwerk zou mogen
zeggen :
„Die stadt is van den gront tot in den top voltogen."

960

en of hij „zijn oogmerck wist tot op een punt te treffen," dan moet
ik antwoorden op de vraag, of „Adam in Ballingschap" aan de
vereischten van het drama volkomen beantwoordt, want dit was
wel Vondel's oogmerk : een treurspel, echt en recht, te scheppen.
Vooreerst, hetzij een drama van werkelijkheid en geschiedenis
als 't Engelsche, of afgeleid klassicistisch als 't Fransche, of
Grieksch zelfs, of bijbelsch-christelijk als 't Nederlandsche — aldus
de indeeling van Verwey — een drama blijft een drama en moet
overal datgene, wat essentieel is voor het drama, bevatten. Essentieel zal wel zijn wat in het theater van de volkeren, die er een
eigen schiepen, het gevoel van die volkeren geheele voldoening
heeft geschonken. Dit is, buiten alle verschil om, de levensschildering en wel de levensschildering in eene verkorting, die het
Leven toont op weg naar een gewichtige beslissing, kortom het
leven dus als beslissing.
Daaruit volgt, als vaste wet — vast omdat zij uit het essentieele
is afgeleid — dat de gang of de handeling van 't drama een levensbeweging moet zijn van een of meer helden, die zelf hunnen weg
bewandelen en eigenmachtig hun lot te gemoet gaan. „Im Epos
tragt die Welt den Atlas, im Drama tragt Atlas die Welt" is het
bekende en volkomen doeltreffende woord van Jean-Paul Richter.
Geleidelijkheid in dat leven, niet een op elkaar, maar uit elkaar
volgen der zielstoestanden — of tooneelen, zoo men wil — alles
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volgt daar noodzakelijk uit en 't drama staat in het teeken van de
strengste oorzakelijkheid. Geene redeneerings-oorzakelijkheid
natuurlijk, 't drama is niet een syllogisme, Goddank, maar de
oorzakelijkheid in het zich ontwikkelende zieleleven. Dit is niet
een vooropgezette theorie, maar ze is uit het lezen der meesterstukken langzamerhand gepuurd en gelouterd. Met dezen
maatstaf in de hand, kan ik „Adam in Ballingschap" geen volmaakt drama noemen, zelfs niet een waar drama.
Niet omdat de karakters niet persoonlijk en eigen genoeg zijn
— hoe meer individualiteit en typische teekening kunnen samengaan, hoe beter — maar in Adam zou voelbare individualiteit
storend geweest zijn — de begrippen : stamvader en individueel
harmonieeren nooit — ; ook niet omdat er geen groei genoeg is
in hun lot — ik hoop dat de verklaring dit alles heeft duidelijk
gemaakt —, maar waar ligt tusschen de twee opvolgende toestanden de levensband ? 'k Neem aan, dat zelfbeslissing van zijn
lot geen eenzaamheid vereischt en dat andere personen de draden
der handeling kunnen opnemen om de beslissing te bespoedigen;
ze kunnen die echter enkel bespoedigen, er invloed op uitoefenen,
maar niet leiden : gedurigaan moet de hoofdkracht, die tot den
val zal brengen, tegenwoordig gevoeld worden en werkend, zelfs
wanneer de persoon die ze draagt afwezig is — b.v. Wallenstein's
geest in het Lager — . Er moet leven zijn, m. a. w. dus beweging...
stilstand, de schoonste ook, als bet ware stilstand is, is uit den
booze voor het drama, en ook, want het komt op hetzelfde neer,
beweging op een punt zonder vooruitgang naar het einde. Welke
trekken er in de eerste heilsbedrijven liggen, die met de handeling
in verband staan en haar voorbereiden, heb ik in den loop der
verklaring zeer scherp trachten toe te lichten ; Loch moet ik
getuigen dat ze bijna spoorloos verdwijnen in den grooten vreugdegroei, en die vreugdegroei draagt enkel in zijn laatste opwenteling, heel wezenlijk, doch nagenoeg geheel ongebruikt, dus niet
werkend, de kiem van den val. In Adam's en Eva's ziel zelf,
— want heel zeker moet een drama innerlijk bewogen worden, dan
alleen is 't een drama, dien naam waard — onstaan er twee bewegingen, die te flauw aan malkaar gebonden zijn dan dat men
daaruit gene handeling zou kunnen smeden ; in Lucifer de eenheid
leggen van 't drama gaat ook niet aan : „circuit quwrens quem
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devoret", maar zijzelf moeten tot zonde beslissen, dat herhaalt hij
zonder ophouden.
Niettemin zou ik „Adam in Ballingschap" niet anders wenschen,
zelfs als drama. Een paar bladzijden hooger sprak ik over de
heerlijke harmonie die overal heerscht ; zij heerscht ook in het
geheel.
In „Adam in Ballingschap" kan de schildering van 't Paradijs
niet uitblijven : een zonde in 't Paradijs is niet een zonde om het
even waar, en 't drama daar is niet 't drama overal elders. 't Paradijs,
het volle, konden we niet ontberen, we moesten weten, wat er bij
de zonde al gewaagd werd, en de ontzaglijke belangrijkheid van
hare daad kennen. In de schildering toch van zoo een argeloosonschuldige vreugde kunnen er bezwaarlijk, tenzij sporadisch,
dramatische bestanddeelen liggen ; de overgang van 't Paradijs
naar de zonde kan niet dramatisch-geleidelijk zijn, op straffe van
onwaarheid : 't eenzijdige licht op die geleidelijkheid zou immers
het Paradijs zelf in de schaduw gesteld hebben ; het volstaat dus
dat die overgang als mogelijk aangeduid worde en dat die mogelijkheid, bij 't naken van 't beslissend oogenblik, 't verwachte en
't waarschijnlijke worde. Dat alleen eischte de stof en dat is er.
— Maar is de stof wel dramatisch ? Geene is het meer : „Adam in
Ballingschap" is immers „ Die Geburt der Tragodie" 1); nergens
is het ' dramatische dan ook zoo verpletterend als in de laatste
twee bedrijven, waar het echte drama, dat het kind der zonde is,
zwaardreunend invalt.

1) Dat was ook de beteekenis van de woorden die ik in „De Dichter
A. Rodenbach" schreef : „zelfs „Lucifer", zelfs „Adam in Ballingschap", hebben
slechts bij toeval niet to lijden van die algemeen verkeerde opvatting van
't drama die ook bij Vondel de didactische was". Bij toeval, d. i. omdat de stof
terzelfdertijd de meest dramatische is en toch geen volgehouden dramatische
handeling toelaat, wat maar aan den aanvang van 't drama zelf kan gevonden
worden.
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NOAH

NOAH

W

AT zich verheft, valt. Wat valt, sleeps mede. Wat
gevallen ligt, verrot.
Zoo luidt de catastrophenwet in de natuur en
ook in de zedelijke wereld ; zoo staat ze belichaamd in de drie
gestalten die oprijzen aan den drempel der geschiedenis : Lucifer,
Adam, Noah.
Lucifer is de hemelstormer bij uitstek, Adam de meegesleepte,
en 'achter Noah's naam en verschijning doemt het beeld der
bedorven menschheid op, onafscheidbaar met hem verbonden als
de schaduw met het licht.
De kunstbelichaming van de twee eerste geledingen der
rampenwet was in Vondel's eerste twee treurspelen, „Lucifer"
en „Adam in Ballingschap", heerlijk geslaagd. Voor „Noah" bleef
de belichaming van het derde lid weggelegd. Slaagde Vondel
ook hierin, dan mocht hij de pen neerleggen en zijn taak als
geeindigd aanzien. Alle andere treurspelen zouden Loch maar de
herhaling zijn van deze eerste drie, van 't laatste vooral. De
„Geburt der Tragbdie" was er nu geheel.
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EERSTE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Het eerste bedrijf volgt het eerste van „Adam in Ballingschap"
op het spoor : hier gelijk daar komt een nachtspook in 't laatste
uur van den nacht opdagen ; 't braakt bedreigingen uit, smeedt
plannen, en teekent ondertusschen heel klaar en in beeldende
verzen, land en streek der handeling : een land vol bergen en
wouden met Noah's timmerwerf aan de eerie, met grootvorst
Achiman's Reuzenburg aan de andere zijde.
Veel verschilt er toch ook : een Lucifer is Apollion bepaald
niet, en 't is geen Pout ; want Lucifer was te reusachtig groot om
dit vuile werk te verrichten : gevallenen in de modder gedompeld
te houden. Zoo groot-ijselijk echter als de duivel der Onkuischheid kan geteekend worden, zoo wordt hij het in verzen als :
„Hier steigre ik, koning van den nacht, Apollion,
Uit 's aerdtrijx navel, eer d'inarbeitgaende zon,
Het daghlicht baerende, uit de kim koome opgestegen.
Mijn stinkende adem is alree den hemel tegen,
Die schuw van helschen stank, de starren trekt omhoogh ;
Dewijl mijn zwavelkeel den starrenlichten boogh,
Met smook bezwalkende, berooft van zijnen luister.
Mijn blikken branden, als twee koolen, in het duister,
En dikke duisternis, met eenen rooden gloet.
De pekstok blaekt, en stut mijn' twijfelenden voet,
Waer ik den gront betre. Het gras en bloemen quijnen,
En 't ongedierte vlught naer wouden en woestijnen."

1-12

239

Ongemeen, voorwaar, mag het wel heeten, het monster, waarvoor de kuische hemellichten in de diepten der klaarheid, en de
wilde dieren der aarde in de wouden en woestijnen wegvluchten.
En daarop boogt het gedrocht I Doch onbeschaamdheid is 't eigen
kenmerk van de onkuischheid : schaamte en onkuischheid gaan
niet samen.
Fantastisch wild en levendig is zijn bedreigen met brand, en zijn
lust bij 't gedroomde gezicht van de laaiende ark, dat een beeld
geeft van grillige aanschouwelijkheid :
„Al 't heir des afgronts met ontvouwe krijghsbanier
Wil danssen, klaeu aen klaeu, op zulk een zegevier."

25-26

Doch de adem schiet te kort om de zeer lange alleenspraak te
doen zwellen en strak-gespannen vooruitzeilen : 't doek met zijn
reusachtige afmetingen — 98 verzen — rimpelt en flapt en hangt
slap. De drift luwt en ruimt de plaats voor den berichtgever, die,
naar de wijze van Euripides' proloogsprekers, wel niet nuchter,
maar toch heel schoolsch-volledig en geordend heel de verhouding
van Noah en Achiman tot elkaar uiteenzet. Hier houdt Apollion's
verschil met Lucifer op, eene gave te zijn, en mist men dien ge-j
weldigen adem van den reus die de stormen verwekte, waarbij
werelden vergingen, en, in deze zeer lange, doch los-gebonden
reeks volzinnen, alleen af en toe door een vleugje hartstocht wat
dichter bijeengewaaid, mist men de monumentale grootheid en de
prachtig-eene driftlijn uit Lucifer's eerste alleenspraak. Haar
geweldige massa's werden toch door eene enkele kracht vooruitgedreven en samengehouden. Daar is, evenals in den hemel,
ook hier beneden maar haat alleen „che muove it sole e l'altre
stelle"... d. i. die eenheidsbeginsel is voor machtige massa's.
Vraagt men zich ten slotte af, welke rol dit begin te vervullen
heeft, dan blijft men stom, want daar is er geen. Lucifer's trawanten
en hijzelf, nadat zij als proloog in de eerste tooneelen opgetreden
waren, speelden verder, het geheele stuk „Adam in Ballingschap"
door, en de dramatische strijd werd tusschen hen en de menschen
persoonlijk gevoerd , hier echter verdwijnen Apollion en zijn
medespoken spoorloos, en men staat ze na te gapen met het
spijtig verwijt : komt gij uit uwen nacht te voorschijn, het zij toch
om jets bijzonders te doen, en hebt ge niets te verrichten, blijft
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weg en toont u niet, want dat gij onzichtbaar tegenwoordig zijt
in alie zonde, gelijk de onzichtbare stank in alle vuil, dat weten
we best.
Goed, kan men zeggen, doch als die zonde de onkuischheid is,
dan heeft des menschen bedorven zwakheid genoeg aan zichzelf
alleen om hem in den afgrond te sleepen, gelijk het water niets
behoeft dan zijne glibberige weekheid om neer te storten, en,
geldt het den man door de vrouw te verleiden, dan mag de duivel
gerust zijn biezen pakken, want daarin is de vrouw de natuurlijke
plaatsvervangster des duivels op aarde — zeker, doch opdat dit
zich-wegtrekken kunst worde, moet het op eene of andere wijze
belichaamd worden, zoodat het kunstwerk er den klaren indruk
van geve. Dit echter geschiedt niet, en Apollion's woorden :
„Door vrouwelist wert eerst de man in 't net getogen.
Men bezige dees kunne, en legre zich in d'oogen
Van Kains dochtren, en beschiete uit haer gezicht
Het hart der Reuzen. Schoon het voor geen wapen zwicht,
Noch moet de grootvorst zelf voor 't joffrentimmer buigen,
En heur naer d'oogen zien. Wy hoeven geen getuigen
Te zoeken : d'uitkomst heeft doorgaens genoegh geleert
Hoe wellust over al de weerelt triomfeert."

55-62

door te veel te drukken op der duivelen tusschenkomst en op de
zekere uitkomst van dezen aanval door de vrouwen op de Reuzen, doen aan de onfeilbare macht der wellust door zichzelf
twigelen , wie immers te sterk op 't bizondere drukt, loochent of
verflauwt de onfeilbaarheid van 't algemeen-geldende.
TWEEDE TOONEEL
In dit tooneel ligt een veel aangrijpender begin en een dramatisch pakkend gezicht op den toestand, waaruit het drama, als uit
een zaad, opschiet.
„Daer komt het morgenlicht gevaeren,
Als een heraut, uit Godts palais,
Om 't menschdom voor de leste reis
Te wekken of hen Godt wou spaeren.
Zy leggen, in den eersten droom
En slaep, tot over 't hooft verzoopen."

99-104
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Men Cast immers met de hand, hoe hopeloos benard de toestand
is ; de Coon van den aartsvader laat het al to duidelijk verluiden :
vertwijfelde klacht, ontmoedigde droefheid klinkt in alle woorden
door : zelfs als de stem den meest schrikaanjagenden toestand
schildert, zelfs als ze hulpkreten naar den hemel slaakt in den
hoogsten nood, ligt in de beschrijving en in 't geroep een zekere
moeheid, een dofheid, die 't rillen doet slepen en den herhaalden
noodkreet doet klinken als het drenzerig kriepen van een hulpeloos kind.
IJselijk toch is die Coon. Daarin kreunt, als 't onfeilbaarste
voorteeken, de uitgeputheid der laatste stonden vOcir den dood ;
die moeheid is veegheid, en in die dofheid is reeuwgeur en
stervensgereutel. De dood is nabij, onafweerbaar ; sommige
beelden uit die borne droefheid opdoemend, doch geen lijn
trekkend noch vaart scheppend, teekenen duidelijk den aard van
de ongeneesbare ziekte en de doodsoorzaak :
„Zij leggen, in den eersten droom
En slaep, tot over 't hooft verzoopen,"

103-104

en wijzen op het wezen der komende catastrophe : de zonde
heeft verzopen en de zee zal verzuipen... die doodslaap volgde
op 't zuipen, enz... 'k zeg : enz. omdat ik mij aan wansmakelijke
woordspelingen zou bezondigen, al zou ik toch, echt en zeker, de
scheppende werking van dit eerie beeld en zijn machtig over
heerschen van den heelen toestand dier ten dood gedoemde
wereld, alsmede van 't drama dat begint, uit de diepten van het
beeld zelf naar boven halen.
Kortom : de melancholisch-doodsche loomheid van dezen nochtans zeer ontroerden lierzang drijft ons een gevoel van noodlottige
onafwendbaarheid in, die even machtig aandoet als de geweldigste bevestigingen der profeten, waaruit een even vervaarlijke
zekerheid ontstaat. De weeklachten van Isaias b.v. :
„Voorwaar in den nacht wordt Ar-moab verwoest, ten gronde toe geslecht ;
Voorwaar in den nacht wordt Kir-moab verwoest, ten gronde toe geslecht ;"

zijn als gierende mokerslagen, die ijzeren spijkers indrijven, maar
Noah's moede lyriek klinkt als doffe heiploffen. Dof slaan ze, maar
vast drijven ze de paalstaken den grond in. Ingeheid wordt door
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die lyriek 't woord : „voorwaar, nog vandaag zal de wereld der
wellust vergaan in de wateren."
Er is nog meer in dit heerlijk stuk lyriek : ook Noah words er
in ten voeten uit geteekend. Noah de Aartsvader I De aartsvaders
verrijzen voor onze verbeelding, in de eerste eeuwen van 't
menschdom, als haast bovenmenschelijke wezens : voor een gezin
leven ze niet, maar voor de heele menschheid ; bloot persoonlijk
blijven hun gevoelens niet, maar ze reiken steeds over de toenmaals bestaande wereld, en staan in ommiddellijke gemeenschap
met den God der schepping : daar ze niet uit noch voor zichzelven
leven, lijkt hun taal, hun handel en wandel nooit hevig door drift
beroerd ; maar over hun karakter ligt er blijvend een algemeene
trek ; ze leven in die hoogere, ideale kringen, waar de onveranderlijke wetten wonen, mannen met eeuwen
"v6pot...

iplyrobsg, aeaviav
ac' aiNect TEXvcol9.ivres... " 1)
beladen gelijk God met eeuwigheid, verheerlijkt met de majesteit
en wijsheid, den vrede en de vastheid van dingen die duren,
wandelend over de eerste aarde als de Pausen van God den
Vader, gelijk onze Pausen als Pausen van God den Zoon, vol
liefde en ontferming voor die aarde, die ze bij God vertegenwoordigen, gelijk ze God vertegenwoordigen bij haar, vaders
door gezag en door goedheid en vaders van alien die mensch
zijn, als stamvaders aller geslachten. Ook dicht onze droomvoorstelling deze groote en grootsche mannen al de trekken toe, die
ze God den Vader toedicht : eene machtige gestalte, reuzenledematen, lange grijze haren, een langen grijzen baard, eerbiedwaar
dig ernstige gelaatstrekken, overgrooten doch onverzwakten
ouderdom.
Zoo ontsluiert zich Noah's verschijning in het stuk, en reeds
hier staat hij tusschen God en mensch, staat hij voor de aarde,
als rechter en vader, berisper, voorbidder van natuurswege. Doch,
trots al zijne eerwaardigheid, staat hij tegenover haar onmachtig,
1) Sophokles „Koning Oidipoes" 865-867. De wetten die in de hoogten wandelen en zweven in de hemelsche vuursfeer.
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en dit is niet alleen diep waar, maar ook doodgewoon. Zoo
dikwijls blikken hooge menschen, met hangende armen en vertwijfelend hart, naar diezelfde zonde, die Noah's wereld sloopte,
naar die wellustige onzuiverheid, die ziel en lichaam slecht en met
den grond gelijk maakt. Alle wilskracht, de zenuw der ziel, doer
ze wegkwijnen, en plakt de zielen aan den grond zoo flets als de
kwallen op het zand van het strand ; alleen lillen ze nog wat, als
men er op schopt, zonder tot jets verder bekwaam to zijn. Met de
zielen echter is het nog erger, want de wulpsche zonde slorpt de
ziel in 't lichaam op en omsluit ze zoo vast met een graf van
vleesch, dat ze wezenlijk niet meer bestaat.
Tegen zoo een wereld kampt de grijze Aartsvader.
Talbot's woord :
,,Mit der Dummheit lampfen Dotter selbst vergebens,"
(Schiller „Die jungfrau von Orleans" III. 6)

komt voor den geest zweven.
Doch daar hooren we roerende smeekgebeden, stoute, subliem
stoute naar den trans van Rafael's smeekbede voor Lucifer : alle
redenen tot ijlend straffen :
„De boosheit is in top gewassen"...
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worden redenen tot ijlend redden... En wij voelen 't mee : ja, de
Heer alleen vermag hier nog jets, want die zielstoestand is de
dood eri Hem alleen behoort de opstanding.
DE REIZANG
De reizang, die 't bedrijf — evenmin bedrijvig als 't eerste in
„Adam in Ballingschap" en meer andere Vondeldrama's — besluit,
is allesbehalve dramatisch, passend of noodig — als tegenhanger
van de even onnoodige duivelen, bij voorbeeld, — maar hij geeft
Vondellyriek, d. w. z. is een stuk herschapen Paradijs ; Vondel's
lyriek is altijd paradijslyriek, want altijd kan men er van zeggen,
wat hij van 't Paradijs zong :
„Het paradijs stroit palm en bloemen,
Voor uwe voeten bloeit het kruit." („Adam in Ballingschap" 201-202)

Zijn lyriek vaart door de taal gelijk de lente door het land :
geen hoekje, of 't leeft en 't groeit en 't bloeit er. Reeds in de
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eerste strophe bloesemen de beelden op, levensgroen van aanschouwelijkheid :
„Wy schaduwen met goude pennen
De treden van
Die vroomen man,
Gewaerdight Godt alleen to kennen ;
Terwijl alle andren, van dit licht
Versteeken, dwaelen
In duistre dalen,
En slaen, als dieren, hun gezicht
Van Godt op tijdelijke dingen,
Die snel vergaen,
Beneen de maen,
Den spiegel der veranderingen.
Verbasterden van 's levens struik,
Waer vint men 's levens recht gebruik 1"

145-158

Met de overige is 't evenzoo. Daarnevens ook harmonieeren ze
met en passen ze bij de stof in zooverre die strophen een
hoogen triomfboog van eeuwige gedachten, van allerhoogst
verheffende gelijkstellingen, boven Noah's verschijning spannen,
dat Noah's plaats in 't wereldplan en in de rij der Godvertegenwoordigers uit de eerste tijden vaststaat — en men moet getuigen
dat de rei daarin wel doet : dat Noah dit verdient, dat hij het,
eilaas I misschien noodig zal hebben ; want degenen, die in een
drama alleen hun gezag laten wegen in de schaal der beslissing,
zijn allerbedenkelijkste dramatische personen 1) ; — heel zeker
1) Dat men met gezag niets beslist in een drama, maar dat daar alleen geldt
de vrije menschelijke daad, dat wist reeds Vondel en 't lag begrepen in zijn
eisch, dien hij over den dramatischen hoofdheld stelt, in zijne inleiding tot
„Jephta" : „tusschen vroom en onvroom, eene hoedanigheit eigentlijck in een
personaedje van een volkomen treurspel vereischt." Ditzelfde zei Schiller in
zijn opperen van de vraag of een heilige, als heilig handelend, wel de hoofdpersoon in een drama kon zijn, en dit weer iedereen. Geen wet is essentieeler
voor het drama dan dat het innerlijk moet bewogen worden en op deze innerlijke beweging geen, hoegenaamd geen druk wil lijden van gelijk waar die
ook moge uitgeoefend worden ; anders geeft de mensch in den kamp met zijn
lot en zichzelf niet zijn volle maat, en dit juist is hoofdvereischte voor 't drama :
dat het den mensch aan den mensch openbare. Niets kan dit beter dan de strijd
tegen zijn eigen leven van den heel alleen-gelaten mensch, die daar strijdt op
't levensveld gelijk de naakte athleet op het opene zandvlak van 't worstelperk.
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oefent deze rei weerom de rol uit, die Hegel als de verhevenste
van alle aan den rei, bizonderlijk den antiek-Griekschen, toedenkt :
uit de warreling der dramatische gebeurtenissen op to rijzen, als
de levende Ai 1 ), en ze alle Ce beschouwen sub aspectu wternitatis. Groote gaven, zeker ; doch boven alles gaat deze gave :
organisch Ce zijn. Is eene gave dit, zoo houdt ze niet alleen
schoone, zelfs schitterende beschouwingen naar aanleiding van
een stof, maar ze kiemt er uit op, ze maakt er deel van uit en ze
is een onmisbare schakel in de oorzaak-gevolg-oorzaak-kecen,
die naar de catastrophe Ieidt. Met andere woorden er is niets
hooger in een drama dan dramatisch Ce zijn, en dat is onze reizang niet.

1)
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Dike : Rechtsgodin.

TWEEDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Stofuiteenzetting volgt op stofuiteenzetting : het tweede bedrijf
doet hetzelfde als het eerste, al doet het dit dan ook op eene
andere, dramatisch betere wijze. Tweemaal eene volledige stofuiteenzetting is bepaald te veel. Een epos kan zijn gevaarte zoo
langzaam vooruitsleepen, — al is lenigheid en het festinare in
medias res, gelijk het Horatius aanraadt, ook daar een gewenschte
gave, — 't drama mag het niet, en 't ware een ondeugende grap,
tot rechtvaardiging van deze langzaamheid Vondel's vers uit
„Jozef in Dothan" aan te halen :
„Dees langsaemheit past groote zaecken."

828

Terloops zij ook gezegd dat het eerste bedrijf van „Jozef in
Dothan", nagenoeg op denzelfden leest geschoeid, toch heel de
uiteenzetting bevat, en dat de apotheose, den kleinen vervolgde,
nog eer hij had geleden, toegedacht, haar diepere reden had, ter-wig deze apotheose, in 't eerste bedrijf voorbarig en onnoodig
was : ze is trouwens maar dienstig om volgende fouten te bemantelen en niet, gelijk in „Jozef", tot opbouw van 't stuk.
De Bouwmeester, die de heele ark beschrijft, is ook heel wat
minder eigenaardig geteekend dan de smakelijke Vrachtmeester
in „Jozef in Dothan", die bijna evenveel kenmerken van den
geboren koopman verraadt als hij woorden spreekt, terwijl de
Bouwmeester slechts eenen zet heeft, waarin hij iets van zijnen
aard legde en ook koopmanskleur vertoont.
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Achiman : „Verdroeght ge met gedult dien dagelijxen hoon?"
Boumeester : „Wy kreunden 't ons niet eens, en wrochten slechts om loon."

235-236

Een ruw-onverschillig woord, gelijk er dikwijls den mond van
arbeidslieden en zwoegers ontvallen. Maar voor 't overige verhaalt
hij zeer ordelijk, zeer kleurrijk, in beste Vondel-verzen, den bouw
der ark, haar afmetingen, 't binnentreen der dierenparen, Noah's
boete, prediking en omgang met zijn gezin, alles met epische en
versierde Vergiliaansche verzen, die 't een weelde is om te lezen,
als vers , doch van die verzen kan gezegd worden wat Brunetiere
van het melodrama zegt : „le sujet en est une anecdote, ou, si l'on
veut, la signification n'en &passe pas la donnee". 1)
Waarlijk beteekenen deze verzen niets buiten en boven zichzelf, hun schoonheid valt op zichzelf terug en voor 't drama
hebben ze weinig of niets te beteekenen. Zij hebben immers op
Achiman bijna geen invloed gehad. Tot welk doel heeft hij den
Bouwmeester laten komen of opgezocht, of de Bouwmeester
hem ? Wie zal 't zeggen ? Onzijdiger en weifelender verzen dan de
volgende ken ik alleszins niet :
Boumeester : „Achiman, grootvorst, op het rijkste begenadight
Van vrou natuure, en die uw heerschappy verdaedight
Met wapenen, daer staet mijn werk in top volbout.
De leste nagel is geklonken aen het hout.
Indien de hooghste maght uw reuzekracht wil temmen
Door eenen watervloet, berey u om te zwemmen,
Of een geheele zee te drinken : want gy hoort
Hoe 's hemels almaght op het aerdtrijk is gestoort."

213-220

en Achiman :
„Boumeester van 't gebou, waeraen veel jaeren zweetten,
Hoe groot is van 't begrijp, met uwe maet gemeeten ?"

221-222

en de volgende dan :
„Dryhondert ellen langh, en dertigh ellen wijt,
En vijftigh hoogh..."

223-224

Behalve dat ze ons doen denken aan de afmetingen in meters
van den verzonken Titanic, hebben ze niets nuttigs verricht. Dat
moesten ze, want „Noah" is toch een drama, en kan men elders
recht uitkomen, als men van een vers zegt : „al wat het doet, is
1)
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Revue des Deux Mondes, 1904.

vers te zijn" en dat is genoeg, zoo is dit in 't drama valsch, want
in 't drama is het vers een werkman : is de werkman flunk van
leest en kloek van leden, des te beter ; maar hij moet werken, of
flinkheid en kloekheid baten niets.
Ook Achiman stelt vragen, als was hij een rentenier op wandel,
zoo kalmpjes onverschillig en louter-nieuwsgierig als een nieuwtjesjager, weinig grootvorstelijk voorwaar, een wandelaarsziel : een
genstertje makke mistevredenheid over Noah en familie :
„Zy neemen 't hier te naeu, of wy te ruim. Een mensch,
Een eenigh man verwijt alle andere hun gebreken."
—

336-337

een echt „geweldige"
„Gesteigert door zijn (uw) kracht in top van heerschappy."

344

zou 't woord „gebreken" voorwaar niet uitgesproken hebben,
als 't hemzelf en zijn volgelingen gold — ; een sprankje nog
van kwaad vermoeden, enkel geopperd eerder dan met klem en
bedreiging uitgesproken :
„Een, onder schijn van dwaes, kon op zijn luimen leggen,
En naer regeering staen. Wat yak 'er op te zeggen?"

349-350

en 't is alles.
Was die nieuwsgierigheid, die mistevredenheid, dat kwaad
vermoeden klaarder uitgebeeld ; bleken die driftopwellingen rechtstreekscher uit het karakter ontsprongen ; werden ze drijfveer tot
handeling voor Achiman, leefden ze zich vollediger en duidelijker
in hem uit ; vooral waren ze beter aannemelijk, dus natuurlijker
voorgesteld, — als men in aanmerking neemt dat die ark toch
reeds honderd jaar in aanbouw is, en dat de Grootvorst klaarblijkelijk Noah goed kent : hij weet trouwens van diens huiselijke
oneenigheden :
„Men roept nochtans hoe Cham te noode zich wil buigen"

326

— dan zou ik, in plaats van hier te hekelen en te gispen, reeds
lang aan 't bewonderen zijn gegaan.
Want dan zou hier voor ons staan een geniale schepping,
machtig als weinige : 't beeld namelijk van den vodmensch die de
man wordt, wanneer de wulpsche zonde hem heel heeft overmeesterd en lang reeds beheerscht. Dit beeld zou ik, heel Vondel's
tooneel door moeten volgen, en wijzen op de vele fijne toetsen
waarmee het in de tusschenpoozen van zijn geprikkeld genieten
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voluit geteekend wordt. Zie : zoo vangt hij nieuwtjes op... zoo
heeft het zwaarwichtigste in hem slechts nieuwsgewicht (220 en
volgende), zoo glijdt het ernstig wondere van zijn ziel af en blijft
enkel het verrassende en zeldzame er aan kleven ^-'t menschenlot kan zijn slaap niet storen, doch zoohaast men van wilde dieren
spreekt, dan gaan zijne ooren open, hij begins op te letten, te
ondervragen (v. 249), en zoo wordt Noah dan eerst persoonlijk
belangwekkend, als hij een soort van dierentemmer gebleken is
(v. 263) - zoo keert hij zich als instinctmatig van droefheid als
van een onlief gezicht af (v. 283), weldra medelijdend met misprijzen
(v. 303-305) - zoo, op het punt zich er tegen te moeten kanten,
zoekt hij nog eene afleiding in eene veronderstelling of een hoorenzeggen (v. 319 en 326), om dan eindelijk verdrietig te worden en
knorrig, drie vier keeren zijn kregelheid te luchten omdat niet
allen doen gelijk hij, (v. 336, 340 en 345) - eindelijk als degene,
tegen wien hij wrevelig is geweest, werkelijk verschijnt, dan is die
weer een voorwerp van nieuwsgierigheid geworden en hij gaat
naar hem luisteren, als 't ware uit verpoozing.
Het spijt mij, die hooge bewondering niet te kunnen voelen...
maar ik wijt het Seneca, bij wien die lamme personen, die luisteren
naar een of ander verhaal, dat verhaal steeds onderbreken door
regelmatig terugkeerende vragen, net als de liefde-serenade van
Beckmesser gestoord wordt door Hans Sachs' hamergeklop op
zijn schoen. — Dit tooneel, gelijk vele bij Vondel, riekt naar de
school, waar eilaas zooveel schoon leven wordt vermoord, en hoe
schoon Vondel's vers ook zij, hoe Vergiliaansch en Erasmiaansch
vol rijke renaissance, heb ik in 't drama liever Rodenbach's ruw,
arm en naakt, maar levensvol vers, waarin iets beters leeft dan het
rhythme van de school, te weten de dynamiek des levens.
TWEEDE TOONEEL
Die Latijnsche pracht en renaissance-weidschheid komen veel
beter tot hun recht in breed-opgezette redevoeringen dan in
karakteronthullende samenspraken : ze kleeden beter de gedachten
der menschen in en ze schragen dus voortreffelijk eene strafrede,

zooals Noah er hier eene houdt.
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Vondel kan zijn spelers laten spreken in naam van God,
zoodanig dat hun taal in kracht en vastheid, plechtigheid en
majesteit een verre echo uit den hemel lijkt ; Gabriel, Uriel,
Rafael, enz. deden het wonderschoon ; ook Noah hier. De wij de
sluizen van den Latijnschen volzin 1) gaan open, en het verdreunende van die taal, die aan de wereld wetten afkondigde, laat
zich hooren, met het geweld daarbij, waarmee Gods woord uit
profetenmonden galmde :
„Hoort toe, gy volken, zoo voorspelling by u gelt.
'k Heb, hondert jaeren lang, den jongsten dagh gespelt,
Doch ydel en vergeefs. Nu is de dagh geboren,
Die, met den ondergang der zonne, u dreight te smooren
In eenen eeuwigen verdoemden duistren nacht,
Een' nacht, die schemerlicht noch morgenstont verwacht.
Gy zult, na dezen dagh, mijn aenzicht niet aenschouwen.
Dit stom gevaerte heeft geduurigh, onder 't bouwen,
U toegeroepen : schrikt voor 't bruischende element,
Dat u bestormen komt, en strant noch paelen kent."

371,-380

Dat is een heel andere Noah dan de moede en wereldwarge,
onder den druk van droefheid neergebukte man van daareven ;
een machtige met de macht van God ; de tuchtroede des Allerhoogsten zwiept in zijn woord, en de donder van zijn bedreigingen
davert en klatert er in... Een heel andere 7... Neen, dezelfde... De
Aartsvader vertoont beurtelings deze twee zij den, en — ik noemde
ze de pausen der eerste eeuwen — wij kennen onze pausen op
het Vaticaan wier stem even bang en moe en treurig kan zuchten,
als ze alleen staan voor God, en met kracht en dreigende galmen
spreken tot de wereld. Want zij hebben van den Christus, dien ze
vertegenwoordigen, geleerd lam te zijn en leeuw, en ook de
Aartsvaders hadden hun taal geleerd van Hem, die 't Paradijs
onder 't lachen der lente had opengesteld en met een schans van
vlammende zwaarden weer toegesloten.
Zonder te weifelen, te stokken, te vertragen, aldoor gevaartig,
machtig, plechtig, met soms een flakkering van heviger toorn en
1) Onze beste prozaschrijvers hebben onzen eigen Nederlandschen volzin zoo
echt Latijnsch geschreven, met Vondel en Hooft te beginnen tot Potgieter, en
later, dat hij periodisch volledig, welluidend en vastgebouwd als de Latijnsche
is geworden.
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een geratel van feller bedreiging, of ook een galmen van hartstochtelijker bezwering, rift de statige stem voort en zegeviert
ze... Al de toehoorders, ook Achiman, komen onder den indruk.
De Grootvorst heeft dien woordenstorm laten voorbijratelen en,
nadat er een oogenblik verpoozing is gekomen, waagt hij eene
opwerping, met „Neer Vader" eerbiedig ingeleid. De weerlegging
valt er op in een zware leerrede, die op nog heviger dreunen van
de bedreigingen uidoopt ; en was deze leerrede hoog en algemeen
gehouden, daar keert ze zich met scherpe punt, zelfs met bijtende
ironie persoonlijk tegen hem, wanneer hij 't sprookje der engelmensch-huwelijken heeft opgedischt. Daarop weet Achiman niets
te antwoorden, tenzij met eenige alleroppervlakkigste epikurierspreuken ten beste te geven ; doch, hoe oppervlakkig ook, die
stellingen zijn een besliste verloochening van God en eene belijdenis van ongeloof, wat den IJveraar voor God doet opstuiven.
De eerst uitgestotterde woorden :
„Och Seth, och Henoch, hoort. Hoor, Henoch, wat men leert."

480

geven een helderen kijk in Noah's ontsteltenis, en de onmiddellijk
volgende :
„Die pijlen komen uit den koker van verbastert
Verwildert reuzenzaet, 't welk 's hooghsten naem verlastert."

481-482

duiden even helder aan, hoe Noah alle maathouding verloren
heeft, en, bij den aanslag op het Heilige, zijn verontwaardiging
den teugel viert...
Doch op dit hevigste schelden en bedreigen moet uittarting
volgen, indien Achiman niet heelemaal een schim is. Ze volgt ook
met schamperder schimp gepaard :
„Schenkt wijn. Brengt balssem. Juicht. Het magh ons nu gebeuren.
Vlecht roozekranssen. Zet op elke knie een bruit,
Eer 's levens tijt verloop', de doot den draeiboom sluit'.
Belieft het vader, by magh speelen, daer wy danssen.
Een jeughdigh hart verzuim' noch feest noch bruiloftskanssen."
498-502

en alien trekken op naar 't feest op Reuzenburg, waar een jeugdige
vorstin woont, waar schoone vrouwen zijn en spel en dans. Noah
herhaalt met de laatste inspanning zijn zelfde bedreiging, doch ze
vervliegt in den hollen wind, en al ving zijn rol bier verbazend en
indrukwekkend machtig aan, ze verloopt in 't nand : het was
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leeuwengebriesch, maar 't weergalmt in 't gebied der leeuwen :
de woestijn.
Een treurig einde, een pakkend einde zelfs ; dit gezicht van den
Oude van dagen door heel het yolk met spot in den steek gelaten,
en predikend voor de winden ; des te meer daar Noah waarlijk
groot is geweest, het tooneel beheerscht heeft door de macht van
zijn woord, en de macht van de ziel is de macht van het woord. 1)
De kamp der ideeen op den boord van den afgrond kon ook
dramatisch genoeg zijn, indien hij beter belichaamd ware ; goed
gedialogeerde redetwisten blijven immers redetwisten en niets
meer ; alleen als ze voortspruiten uit en verbonden worden met
het leven, worden ze dramatisch, gelijk zwaarden, die tegen elkaar
kunnen aanstooten en... een levend mensch kunnen doorboren 1
Hun macht voor of tegen 't leven maakt ideeên ontzaglijk drama.
tisch I En om dit te toonen moeten ze door menschen gedragen
worden.
De eene wordt het door Noah, op eene wijze die met zijn
leerambt overeenstemt, maar daarom niet minder menschelijk is,
de andere wordt het echter niet door Achiman ; onbeteekenend
zijn al zijn woorden, tenzij heel op 't laatste, waar hij persoonlijk
spottend en uittartend wordt, al kon hij het veel meer zijn.
Onbeteekenend en onverschillig en lafhartig te zijn, ligt in de
richting van Achiman's karakter, gewis, doch het onbeteekenende
moet toch geteekend worden, d. i. als zulks zijn kunstuitdrukking
krijgen, en doodsch is Achiman's spreken — men herleze liever de
verzen 429 vv. 453 vv., ook de uiteenzetting van 't Epicurisme
zonder de luchthartigheid in den toon en 't verslingerd zijn op
lust, waar dit stelsel niet buiten kan — vol innerlijke tegenspraak,
tenzij men goedwillig en met meewarig hart reeds nu in hem zag .
een rouwmoedig man, door de eerste prikkels der wroeging
gebeten, omdat hij zegt :
1) Met van Lennep kan ik niet mee, als hij over Noah en Achiman 't volgende
schrijft (in zijn Kritisch Overzicht): „Het doet mij Teed dat Vondel aan zijn
Noah te veel een stijve middeleeuwsche kluizenaarsfiguur gegeven heeft...
doch, in weerwil hiervan, is, door de meesterlijke wijze, waarop de overige
personaadjes naar 't leven zijn afgebeeld,... enz... de „Noah", onder de beste
treurspelen des dichters te rangschikken."
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„Vergeef den grootvorst dan dees dertle vrouwezucht.”

459

am daarna die wroeging door een verdere tegenspraak weer to
verdonkeremanen, omdat hij licht ontvankelijk is, zeker ? Kom 1
Achiman tweet zijn onpersoonlijkheid uit in al het onomschrijfbare, waaruit de toon van het menschelijk woord ontstaat ; dit
echter vat men met geen redeneering, maar met geschoold gevoel
en gevormden smaak.
De tweede reizang is een tegenhanger van den tweeden reizang
in „Adam in Ballingschap",'t verlies betreurend van wat die reizang
bezong, in alles evenwijdig er mee loopend, tot zelfs in 't gebruik
der beelden, die dezelfde zijn.
„Gelijck de keel en harpesnaeren,
Gespannen op een' zelven toon," („Adam in Ballingschap"

519-520)

is het voorgezongene, waarop alleen met uitgebreider, zelfs kwistig
gesierde ontwikkeling, de heele eerste tegenzang antwoordt ;
onder meer als volgt :
„Hy bint de schaepedarmen,
Metaelen, elpenbeen,
Schalmeyhout, wint, en keel aen een."

543-545

Is er niet veel nieuws, noch in opvatting noch in uitwerking, en
staat die reizang hier, omdat er nu een lyrische scheidingsdam
tusschen de bedrijven moest staan, toch is die reizang Vondelsche
lyriek : hij is dus ware zang ; in de rhythmisch-langzame en lange
strophen, met het zeer mooie effect van den herhaalden kwijnenden vers-overloop, ligt er een indrukwekkend gedein van moede
treurigheid, en een zekere eentonige breedheid, heerlijk in harmonie met de breedheid der beschouwingen ; zoo krijgen we, zooniet
een noodzakelijk onderdeel van den drama-bouw, althans een
stemmig sierstuk.
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DERDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Eindelijk betreden wij het dramatisch vasteland, en, laten wij
het gecuigen, gelijk watermoede zeereizigers den vasten grond.
Rhythmische deining, lyrische zang, beeldrijke verzenschoonheid, frischheid van taal, aanschouwelijke levendigheid en
harmonisch versierde beschrijvingen, dat alles is wentelen,
ruischen, schuimen en schitteren van baren, dat alles bekoort een
wijle, maar toch gevoelt men leegheid bij 't lange beschouwen en
verlangen naar Moeder Aarde, waarop de mensch werkt aan zijn
lot. Hier eindelijk voelen wij haren bodem onder de voelen, en
zij is de echt dramatische Aarde : eene aarde, die reeds davert
onder de aanrukkende catastrophen.
Een bode verschijnt. Al is hij maar herder, toch behoort hij
tot het geslacht dier indrukwekkend grootsche boden, die de
Grieksche tragedie heel geschapen. Van al wat aan knechtschap,
aan dienstbaarheid of om 't even welke ondergeschiktheid zou
doen denken, geen spoor bij hen ; geene aardsche heeren hebben
verder gezag over hen, maar zij schijnen de onmiddellijke afgezanten van de Goden des Onheils en als de priesters des Noodlots.
Hun ambt baart hunne taal. Ze is plechtig en vervaarlijk ; de catastrophen, die ze aankondigt, ratelen en dreunen er in, en zij
verschilt van de taal der andere menschen ; de boden spreken,
heel hunne lange berichtgeving door, de taal die de koren zingen :
het hieratische Dorisch. Vondel's boden dragen namen, doch zijn
gewoonlijk zoo verheven onpersoonlijk als die Oud-Grieksche
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noodlotsbeambten en gelijken er sprekend op, evenaren ze zelfs
een paar keeren ; de bode van de instorting van Dagon's tempel
is reeds een ontzaglijke verschijning en Aartsengel Uriel, op het
einde van „Lucifer", streeft zelfs den allergevaartigsten bode uit
Aischulos' „Perzen" op zij.
Deze bode is niet zoo reusachtig : hij heeft ook niet de voltrokken wereldcatastrophe te berichten, maar enkel haar begin ; zijn
verhaal heeft Loch de epische lijnen en de episch felle kleuren,
die men vindt in die epische pronkstukken, waarmee het Fransch
klassiek theater doorzaaid ligt en wier aanvangsregel luidt : „cette
obscure clarte, qui tombe des etoiles" of „a peine nous sortions
des portes de Trezene..." en meer andere : de Loon past bij den
inhoud, en de vorm kleedt met koninklijk gewaad.
Niets is ondertusschen zekerder dan dat de verhalen, aldus
ingekleed, een sterkeren indruk van groote, van bovenmenschelijke
macht teweegbrengen. Worden rampen verhaald, in de stevige
lijn en de ongestoorde maat, in het regelmatig bouwen aan de
wanordelijke verschrikking, waarover bericht wordt, ligt 't geheimzinnig-ijselijke van Vergilius' slangenmonsters, die „tranquilla per
alta" en „agmine certo" hun werk uitvoeren, waar wangedrochtenwildheid en -onstuimigheid wordt verwacht. Minerva's geest heeft
zijn stempel op het bedrijf der wilde gedrochten geslagen. Ook
bier voelt men in de wijduitslaande lijnen van 't begin, in
't volmaakt harmonieeren van volkeren-botsing met waterwoeling,
het hoogere, de hand Gods en den onfeilbaren bode van
't ongekend machtige, dat staat te komen.
Achiman antwoordt niet, maar de Hofmeester wel. 't Is de eerste
maal niet, dat Vondel de machtigsten en meest betrokkenen laat
zwijgen en de ondergeschikten spreken — 't valt hun zoo
gemakkelijk, juist omdat ze minder betrokken zijn —. Lucifer
zweeg meermaals en telkens op de gewichtigste en meest spannende oogenblikken ; dan sprong Belzebub hem bij ; weerom is
't onmiskenbaar Vondel's wijze — een letterkundig aanwensel
opgedaan in den omgang met Sophokles — om de ziel te schilderen, als ze geschokt wordt door een onwillekeurige aandoening :
er uiting aan geven zal men niet ; men wil ze wegwerpen, maar in
't eerste oogenblik gaat het niet. De gedachte aan nederlaag en
straf dwong alzoo Lucifer herhaalde malen tot stilzwijgen ; aldus
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wordt Achiman genoopt te zwijgen door de plotseling opdoemende tastbare werkelijkheid van Noah's bedreigingen.
Toen Noah dreigde, beefde hij niet, maar kon hij spotten :
Noah's bedreigingen waren alleen woorden, redeneersel... dat
slaat niet in bij menschen, die verstoffelijkt en vervleeschelijkt
zijn door een wellustelingsleven. Zij hebben hunne ziel verloren
in hun vleesch. Moet ze weer er uit naar boven geschud worden,
dan schudde men het vleesch ; de zichtbare, tastbare, zoo niet
gevoelde straf is daarvoor noodig... Nu spookt ze Achiman in de
reeds verdronken kudden voor, de zondvloed grimt hem tegen
als een baarlijke duivelm en sprakelooze schrik bevangt hem. Wie
licht van lust rilt, rilt licht van vrees. Zoo staat hij te zwijgen en
te beven.
Doch de werkelijkheidszin van den bediende wordt door den kleinen kant van 't voorval onmiddellijk getroffen : de herders kampen
en plegen moordslag en de aartsherder ontloopt het : dat is laakbaar
plichtverzuim 1 En, daar minderen voor alle onheil een zondebok
moeten vinden, zoekt en vindt hij hem terstond in den aartsherderbode — niet langer, vooral voor een medebeambte niet, de bode
van groote beteekenis, zooals we dien geschetst hebben — .
Op deze zoo menschelijk ware en echte houding dier drie
mannen sluit het eerste tooneel, en 't is aangrijpend, gelijk alles
waarin diepe waarheid tot openbaring komt. De openbaring is
deze : het hart der ondergeschikten en kleinen hecht zich vast
aan, geraakt verstrikt in 't ondergeschikte en kleine : de kleinste
zandheuvel maakt voor hen de zee onzichtbaar ; maar het hart der
grooten kent niets dat klein of half is : het leven legt geene
hinderpalen in zijn weg ; wat het wil, wil het heel, met heel zijn
macht... zulk een hart ligt wijd open naar alle zijden, 't is als eene
wijd-open vlakte, voorbeschikt om slagveld te worden. De drift
heerscht er onbelemmerd, maar de schrik voor God kan er, even
machtig, ongehinderd door waaien... 't Hart van den kleine, in
kleinigheden bedolven, blijft daarin wroeten, maar 't ijdele hart
van den groote vlucht, als het door schrik wordt aangegrepen,
van zichzelf weg naar de kleinigheden toe, waarheen hem de
weg werd gewezen.
Na het breede en rampenzwangere verslag van den bode klinkt
het nuchter-practisch :
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„Gy zijt aertsherder, wien het voeght de landeryen,
De stallen, yolk en vee te waeren en te vryen
Voor schade en ongemak, uit alle uw maght en kracht ;
En komtge hier om hulp gedropen van uw wacht?”

635-638

en onmiddellijk volgt Achiman het aangeduide spoor, den uitweg
uit zijn eigen ziel :
„Hy plagh voorheene zich doorgaens getrou te toonen...
Wie zou dees slofheit in een' amptenaer verwachten?
Terstont te rugh ten bergh gevlogen. Laet ons maghten
U volgen op het spoor..."

640

643-645

Daar is dus strijd, alhoewel hij verdoken wordt, te feller omdat
hij verdoken wordt, zoo fel dat hij maar een oogenblik zal kunnen
verdoken blijven.
Wat we te zien krijgen, is treurig-alledaagsch, maar hier in een
keurige omlijsting geplaatst : een koning, vrijwillig slaaf, en zoo
heelemaal tot eenig persoonlijk willen onbekwaam geworden, dat
zelfs de aanwentelende straffe Gods : de Oceaan en de dood,
hem de kracht niet kunnen geven om zich uit zijn slavenketens
los te rukken ; de wulpschheid, die den koning gevangen houdt,
zijn wilskracht sloopt, zijn mannelijkheid verwijft en, op het einde,
tegenover de losgebarsten straf hem machtig-onmachtig maakt...
want dit is het meest vervaarlijke, het haast omgekeerd sublieme
van de zonde : de almacht tegen God van hare onmacht tegen
zichzelf.
TWEEDE TOONEEL
Langzamerhand en langs een verren omweg gaat Achiman naar
zijn doel, gelijk alle zwakken het doen en o. m. gelijk Judas het
prachtig deed in „Jozef in Dothan". Zijn vrees durft hij niet
belijden, maar hij moet er van spreken en daar vangt die heerlijkzielkundige rede aan, waarin de godsdienstige schrik voor God
achter een natuurkundigen twijfel schuil gaat :
„Ik kan den springvloet van den lantstroom niet beseffen.
Dees plagh in bloeimaent noit de horens te verheffen,
En boven d'oevers heen te steigeren zoo steil."

647-649

Zoo luidt het goed bewimpelde begin ; maar gedurig wordt
hetzelfde herhaald — een onfeilbaar teeken, dat er gevoel, dat er
drift aan 't smeulen is — met levendiger en onrustiger kleuren
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geschilderd... Voor iemand, die kan luisteren, ligt de angst van
den Grootvorst bloot ; luisteren kan de Hofmeester — dienaars
kunnen dat altijd, althans waar 't hun meester geldt — doch...
nog een trek die niet mocht ontbreken : met rustige onverschilligheid gebaart hij niets te merken ; de vrees der meesters geeft
immers den knechten moed en hun weifelen besliste kracht.
Achiman moet dus zijn hart verder ontsluieren, en klaarder
spreken. De verzen 660-665 treden de openlijke belijdenis van vrees
tot op een duimbreedte nabij, en na een half spottend woord van
den Hofmeester komt het laffe besluit los : ik zal mij met Noah
inschepen.
„Dat 's veiliger dan al den weerelt-oceaan
Gedronken : want gy hoort den nadruk van zijn spelling." I )

666-667

Even meesterlijk-waar gaat de schildering van den armen zwakkeling voort. Ternauwernood is het besluit uitgesproken, of het
wordt voor de helft weer ingetrokken, en dat op wat hol gekrijt van :
„Wat razerny
Bevangt uw harssens I Wech met zulke suffery I"

669-670

Het vers :
„Wie redenkavelt, kan men geenen suffer achten."

671

breekt het besluit zijn punt of : 't was Been besluit dus, 't was maar
redekavelen ; en werkelijk het wordt redekavelen en, gelijk in
't begin van het tooneel, eene disquisitio physica in gesierde
rederijkersverzen, die Achiman wel een zilveren prijskan in eenige
kamer, „Violier" of „In liefde bloeiende" zou bezorgen 2). Doch
dien bedenkelijken stiji daargelaten, de zielsbewegingen van
1) Het feitelijk bewijs van zijne voorspelling. (van Lennep.)
2) Dit moet me immers van 't hart, dat Vondel's stijl te gesierd is : zijn verzen
bloeien overtollig tegen alle zielkunde in ; wel blijft er waarheid in den grond,
doch de verzen verduiken die eerder dan dat ze haar verduidelijken. In engelenmond, in den mond van menschen, die met engelen of duivelen samen spreken,
kan dat nog door den beugel ; doch hier, waar het drama louter menschelijk
geworden is, stoot het leelijk tegen de borst. 't Drama is immers werkelijkheid,
„heusche werkelijkheid" volgens Multatuli's woord, en men moge zoo toegevend
mogelijk deze werkelijkheid rekken, daar zijn toch palen, die men niet overschrijden mag, of de werkelijkheid is verzonken. „Begraven onder bloemen"
mag men van 't drama der pseudo-classieken in de 17e Vergiliuseeuw in alle
landen, eilaas ook bij Vondel, zingen (want 't vers begins een treurzang).
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Achiman zijn verbazend waar geteekend : die waggelende weife .
-larbewognchts, arlinkedshjut
weer op 't zelfde punt aangekomen, vanwaar hij uitging... Doch
het eerste uitgangspunt blijft nog uitgangspunt bij hem : manmoedig blijven staan, ook een tweeden keer, als hij het den eersten
keer niet vermocht, daar valt bij hem niet aan te denken ; na de
eerste schommelbeweging begint de tweede bij de schommel
planken en ook bij dezen schommelmensch. 't Verschil echter bij
de schommelwet voor de stoffelijke beweging is, dat de drift nooit
gelijk beweegt : de tweede beweging is reeds sterker en 't besluit
klinkt nu onbewimpeld :
„Hy waer niet onwijs, die noch tijdigh zijnen zoen
By Lamechs afkomst zocht, eer, 't water op de lippen,
De hoop des levens al de weerelt quaem t'ontglippen."

690-692

Dit is het laatste woord bij zulk een lafaard, die, zooals duidelijk
voelbaar is, vreest voor zijn vel, anders kan ik die benauwdheid
niet noemen. 't Is dus het oogenblik om het „Faites donner la
garde" te bevelen.
„Getroost u eerst dat gy van 't bedgenootschap scheit."

693

Zoo luidt bij Vondel de weerga van 't berucht commando te
Waterloo... daar staat weer alles op het spel : Urania's beeld staat
voor Achiman met al wat Urania beteekent : de geslachtelijke
wellust in haar sterkste bekoring. De vrouw is verschenen, daar
duizelt zijn hoofd en daar kreunt uit zijn hart een zucht, teeken
van zijn onmetelijke zwakheid :
„Van wellusten versteeken
Te leven : dit valt hardt, ook harder dan de doot".

696-697

Doch onmiddellijk daarna, zoodat het vers rijmt met die
vrouwenaanbidding, luidt het :
,,Maer evenwel, waer brengt het nijpen van den noot
Den stoutsten reus niet toe, en allerbraefste helden 1"

698-699

„You fragment P' mort men Shakespeare na, die dit woord
den willoozen toeriep ; de wil is immers het cement dat den
mensch te zamen houdt en zijn leven ; brokkelt dit weg, dan
verwordt hij tot een puinhoop, een stuk muur, gedoemd tot de
algeheele vernieling, waarbi; „geen Steen op den steen zal blijven".
260

Als de Grootvorst zich eindelijk, onbekwaam tot het minste
besluit, met het flauwe :
„Ik wilme in 't cederbosch alleen en stil beraen."

706

van ons verwijdert, dan zijn we geneigd Multatuli's woord over
to nemen en het hem achterna to roepen : „Stik in uw cederbosch 1" want dergelijke vodmenschen zijn onuitstaanbaar, ook
en vooral in 't drama.
Maar, wat weerzin we voelen, hoe we walgen voor zoo een
mensch, zonder beven kunnen wij hem niet aanzien ; want hij is
zoo waar I Is de man den leeuw gelijk, den koning der dieren, en
de vrouw de slang, zoo is het een schrikbarend tooneel, als men
den leeuw door de slang omslingerd, in haar ringen machteloos
gekneld ziet, of den man door de armen der vrouw even machte
loos gebonden.
DERDE TOONEEL
De machtige verschijnt, wier macht wij aan Achiman's slaafschheid haast met bewondering hadden gemeten : zoo geweldig
beheerscht ze de heele wereld ; we worden herinnerd aan het
duivelswoord, dat haar schilderde als medehelpster der hel en
machtig boven de machtigen ; zij was in die lange voorbereiding
de „groote Hoer" uit de Apocalypsis geworden : Been die haar
niet dient.
Vondel heeft ze nochtans zonder eenige staatsie laten optreden,
maar in de eenvoudigheid van dit afgezonderd opkomen heeft
hij schatten van menschenkennis neergelegd en eene vrouw
geschapen, gelijk hij het nog nooit had gekund. Voor deze Urania
verbleeken al Vondel's vrouwengestalten en zelfs veel andere uit
de wereldletterkunde. De fijnheid van toets, zeer ongewoon bij
Vondel als ze lang moet volgehouden worden, verbaast, maar
dringt zich onmiskenbaar op.
Grillig, dwingerig (v. 719), sluw en gevat (v. 721), hardvochtig
en wreed van hart (v. 730-731), toch met een soort van wilden
moed, die bijna fierheid is, bezield (v. 735-737 en 742-743), en uittartend gerust door het bewustzijn van haar macht, ongeloovig,
maar met een aanrandend, spottend en blasfemeerend ongeloof
(v. 764-769), zoo verschijnt hier Urania.
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Dat de wulpsche zonde het hart zoo herschept : zijn eenige
repel is zijn lust ; zijn gril is wet ; een medemensch kan 't koel zien
lijden ; kan 't pijnigen met kalme wreedheid ; uit heerschzucht
't gezag nabootsend in zooverre dat het er een zweem van
waardigheid en fierheid aan ontleent ; door 't geweld van zijn
ontketende drift alles meesleepend, alles verpletterend : zijn slaaf
Achiman en ook God daarboven ; driest loochenend en blasfemeerend ongeloovig — dit is bekend aan alwie een weinig met
het menschenhart bezig is en nagaat hoe het wordt, als de driften
er heerschen.
Doch dat theoretisch geschetste gebeuren staat hier, eenvoudig-klaar, maar volledig en sterk, in levende menschen
uitgebeeld, en trek voor trek wordt het belichaamd in het verloop
van het tooneel, waarvan een overzicht hier moge volgen.
Urania komt ongeduldig op.
„Waer steekt de grootvorst? Wat belet hem hier beneden?"

719

Dat iemand een reden kan hebben om daar niet te zijn, waar
haar lust het eischt, dat beseft ze gewoonweg niet ; de wereld
moet maar ophouden te draaien, de menschen te leven en honger
te hebben, als haar gril moet voldaan worden.
De reden kent ze nochtans heel goed, en 't bloote woord van
den Hofmeester :
„Hy hiel een wijl gesprek met my, niet zonder reden."

720

heeft zij dadelijk gevat :
„Wie geeft elk dit gerucht van onraet in den mont?"

721

Aan haar hof immers mag men maar van lieve dingen spreken,
slechts lieve boodschappen brengen.
Wanneer haar wordt verhaald van het wassende water en de
reeds zware gevolgen onder 't yolk : manslag en gevechten... munt
zij uit in de sluwheid om maar dit te hooren wat ze begeert te
hooren, en weg te zwijgen, wat haar ongewenscht lijkt : van 't stijgende water geen woord, en op de herdermoorderij dit cynisch
wreede :
„Een kleen verlies : men vint meer herders by der hant."

730

Gansch het beslag van de zaak tracht ze zoo geringschattend
mogelijk te behandelen : ze weet anderen — hier den Grootvorst —
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inzichten toe te schrijven, waardoor haar zienswijze en wenschen
worden gediend : de Grootvorst is niet zelf ten strijde getrokken :
dus „weeght ook hy dit alles licht 1" Dan blijft ze, bij nader en
scherper bescheid, nog een eindje Oost-Indisch doof, als men van
des Grootvorsten angst spreekt : „Om een lantgevecht 1 Ba 1"
klinkt het... en 't is noodig haar, bij die sluwe hardhoorigheid, de
waarheid, bloot en onbewimpeld, in 't oor te schreeuwen :
,,Mevrou, hy stelt geloof in Noahs ydle droomen."

744

Nu stelt ze zich geweldig verwonderd aan over wat ze reeds
lang wist, en oefent haar kunstje van geringschatten uit met die
onbeschaamde lichtzinnigheid, waartoe alleen zij in staat is, die
haar eigen gril voor algemeene wet pleegt te houden, zij, die pleegt
te bevelen zonder reden, en al haar woorden, hoe zinledig ook, te
hooren begroeten als orakeltaal. Alzoo blijft haar flauwiteit :
„Het zalme, luistert hy, aen geene artsny ontbreeken,
Die zulk een krankheit zal genezen op een' sprong."

752-753

bij den Hofmeester-hoveling onweersproken : en wij hebben ook
den grondslag, zoo vervaarlijk zeker, van deze wufte wereld getast.
Op den wellust der boeleering heeft Urania immers eventjes
gewezen als op de rots waarop heel de Reuzen-wereld getimmerd
was : de reden van alles, de wet van alles, het genees- en redmiddel in alles. Zij heeft er terloops zoo met eene lichte beweging
van haar gracelijke hand naar gewezen, lichtelijk omdat ze zeker
was. Maar als hiertegen twijfel geopperd wordt en gezegd, dat
Achiman dezen keer uit vrees voor ondergang den wellust niet
zou volgen :
,,Uw liefste is van beraet te breeken zijne trou."

757

dan wijst ze er niet meer op, maar dan kondigt ze met kracht en
klem, met een vastberaden ongeloof en cynisch verstommende
zekerheid die wellust-noodzakelijkheid als de grondwet der wereld
af, zeker en klaarblijkend...
„fleet dit bekeeren van gebreken, of verleiden
Tot lasterstukken, al t'afgrysselijk en boos ?
Begint het mansdom door dees leering vrouweloos
Te leven, zeker 't is dan ver genoegh gekomen.
Men hoeft de weerelt in geen zee en waterstroomen
Te smooren : want zy kan niet vrouweloos bestaen."

764-769
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Voor die vermetele woorden voelen wij, wat Urania in deze
wereld beteekent : zij is er de grondslag, het middelpunt, meer
nog, de God van ; want zij is de reden van het bestaan dezer
wereld. De groote Hoer, zooals Johannes haar zag, den godentroon
van aanbidding aan 't oprichten bier beneden tegen God, staat
voor ons. Wat meer is, zijzelf is zich deze hare beteekenis bewust ;
haar woorden verkondigen dit ; zij heeft dus ook haar hoogste
kampmacht bereikt en staat met die overtuiging als met een
nieuw geloof uitgerust, en daarbij nog gewapend met de vele
vrouwelijke gaven van sluwheid, beleid, zelfzucht, bedorven
wreedheid... gereed tot den strijd, ontzagwekkend...
VIERDE TOONEEL
Achiman, de zwakkeling, komt den strijd met haar aanbinden.
Men moet getuigen, hoe weinig uitwendig bewogen of met
uitwendige tooneelschikking omlijst, hoe eenvoudig en naakt zelfs
de ontmoeting van deze twee ook zij, dat er weinig tooneelen
dramatisch pakkender zijn. Achiman en Urania toch zijn alle twee
ten voeten uit geteekend ; beiden hebben voor onze oogen het
toppunt van hun karakter bereikt : de groote vrees voor de
naderende straf heeft Achiman's zwakheid zoo laf gemaakt, dat
hij bereid is Urania te verzaken, als hij zijn lijf maar kan redden,
dat Jaffe lijf, dat zoo naar Urania had gehunkerd en dat alle
dankbaarheid met een rifling heeft voelen wegschokken ; Urania
echter is nooit vastberadener opgetreden om haar wil door te
drijven ; waarom heeft ze anders het feestgezelschap verlaten, dan
om onmiddellijk de tegenwoordigheid van Achiman te bewerken ?
Zoetzuur begint ze :
„Genadighste, heet dit uw gasten onderhouden ?"

775

en geraakt, met velerlei bochten, na alles te hebben laten zeggen
wat ze reeds duidelijk wist, aan het redetwisten. Achiman schijnt
immers diep ontsteld, en zij weet dat die lafaard tot alles in staat
is, zoo beangst is hij in zijn schrik : zijn zelfzucht regelt immers
alleen zijn doen en laten, en reeds heeft hij een woord gewaagd,
dat hij nog nooit heeft durven uitspreken :
„Dat komt van vrouweminne, en 's hemels roe te tergen."
„De vrouwen dompelen al 't menschdom in een graf."
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788
790

Wel was, met te wijzen naar 's hemels straf, zijn meest kwetsende spits afgebroken, maar 't bleef Loch een aanrandend woord,
en 't was onheilspellend... Zijn zonde te dragen en hare gevolgen,
daartoe was de Grootvorst onbekwaam ; op de vrouw zou de
straf geschoven worden. Wat Adam, de sterke, slechts in den
nijpenden nood en onder de verplettering der reeds gevallen straf
deed, dat doer Achiman, de zwakke, — hoe teekenend 1 — uit een
eerste beweging : op de vrouw legs hij de schuld.
Die vrees moet dus weg : ze is te gevaarlijk ; Urania weer het
best, want „zij kept haren zot". Vrouwelijke sluwheid en vrouwelijke gevatheid vat meestal niet zeer diep en blijft oppervlakkig
— op de oppervlakte schitteren immers de dingen — en zoo
vergist ze zich, gelijk Eva zich vergist had, als ze Adam door
overreding dacht te kunnen winnen. Niet met den geest zal de
vrouw den man overmogen ; haar macht ligt elders. Kortom —
want dat alles kan men in „Adam in Ballingschap", ontwikkeld
lezen — de gang van dit tooneel is om dezelfde oorzaken, juist
dezelfde als in het tooneel van de verleiding van Adam door Eva :
eerst, algeheele mislukking, omdat de vrouw aan 't redeneeren
gaat met den man, en hier dan nog wel met een zenuwachtig
opgewonden man, die noch kan noch wil luisteren... Al haar
filosofeeren over een natuurkundigen uitleg van dit natuurverschijnsel ontlokt Achiman slechts een zucht :
„Wy volghden u dus Zang, helaes, gelijk een slave.
Uw schoonheit staet ons dier."

823-824

Tegen deze zucht blijft Urania nog redeneeren . over 't gebruik
van vrouwenschoonheid, over 't genieten van vele vrouwen, en
dit zegt ze met een haast dierlijk cynisme — de zonde, door haar
vertegenwoordigd, brengt dit meer voort — : Gij moet u om veel
vrouwen niet schamen :
„Zoo luttel als de haen, die veel vriendinnen mint..."

829

Doch hoe meer ze over dit alles met roekelooze gerustheid,
onverschillig en misprijzend heenpraat, hoe korzeliger Achiman
words : die vrouw heeft dus geen meegevoel 1 Zij moet hem nog
uitlachen op den koop toe en als een kleinen jongen waanwijs de
les lezen, als hij het reeds zoo hachelijk kwaad heeft in 't hart 1
Zij paait met koude woorden, als de straf met allerduidelijkste
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voorteekenen dreigt : daar spoelen de valleien reeds vol, daar staan
de meren reeds gezwollen, daar... 't is onverdraaglijk : de bitterheid
van zijn vrees moet zich toch ergens tegen luchten : Urania krijgt
de vlaag in 't aangezicht : hij zal haar vluchten
„Gelijk een adder, die bevrozen, na 'et verwarmen,
Een die haer koestert in den boezem, onder d'armen,
Naer 't slaepend hart steekt, en in zijnen slaep vermoort."

835-837

Doch zij blijft hoonen, koell
Dan wordt het ook bij Achiman een springvloed, de slavernij
van honderd jaren wit hij en zichzelf en Gode daar omhoog
vergoeden, en daar verdringt zich een rits scheldwoorden en wordt
heel 't verleden, met de gansche keten van om harentwille gepleegde zonden, rammelend voor hare voeten geworpen als een
krijschend verwijt, totdat op 't einde haar schoonheid zelve wordt
aangerand en ontkend. Ja, tot een oogenblik van opgewondenheid
zijn de Achimans bekwaam, en dan berst hun taal zoo hevig los,
dat ze niet meer te toomen is : hevig was het wel, dit laatste :
„Uw schoonheit, slechts een schijn van schoonheit in het 'even.
Gy weet afzichtigheit een' Blimp, een verf te geven.
Gebrek t'ontveinzen, en beguighelt ons gezicht.
Wie, door 't ontveinzen ziende, u dit momaenzicht licht,
Beklaeght dat by zijn ziel verhing aen goude snoeren
Van joffrevlechten, die krankzinnigen vervoeren."
863-868

De drift had Achiman tot dichter gemaakt en zijn taal met al
de kleuren des levens gesierd...
Doch nu laat ook Urania haar hoogmoedig misprijzen varen :
ook zij kan niet meer koel blijven : haar schoonheid wordt belasterd 1
Dit of geen ander is 't oogenblik van psychologischen omkeer in
de houding der vrouw. Ook zij stunt op en, 't verwondert ons
niet bij die echte Reuzin, als een orkaan van drift losbreekt : de
zwoelste lustherinneringen doemen op, de bitterste verwijten,
de schitterendste schildering van 't huidige feest, het felst verontwaardigd verzet tegen den smaad haar heden aangedaan.
Bedreigingen en klachten I Afscheiden van hem ; achterna gooien
van alles wat door hem geschonken werd in de uren der liefde, en
grijnslachend hoonen op 't laatste ; daaruit bestaat dat prachtige
driftstuk met het titanisch oergeweld der Reuzin gestempeld en
bijwijlen doorschoten van zulke felle driftbliksems, dat men
266

plotseling klaar ziet in de gansche onmetelijkheid des harten : b.v.
die wanordelijke groei van een gril tot een wereldwet en een
godheid-vergodingseisch leefde reeds vroeger in de verzen 765-770,
maar slaakt nu een zoo rauwen driftkreet, dat men er voor siddert :
„Durf nu 1) de grootvorst dus zijn grootvorstin beschaemen
Voor al de weerelt 1 och een schantvlak, eene smet,
Met geenen oceaen te wisschen uit ons bedt."

888-890

Dit is nu de wilde eisch, dat alles voor dien gril zwicht, en 't gebruikte beeld is verbijsterend van wanordelijken durf : men ziet de
onzuiverheid naar de beelden der zuiverheid grijpen en beroemde
verzen, ijselijk omgekeerd, maar vreeselijk waar, trekken in 't
geheugen voorbij :
„La mer y passerait sans laver la souillure,
Car l'abime est immense et la tache est au fond." (De Musset)

Had Achiman op 't einde een kleurrijk en indrukwekkend beeld
voor zijn gevoel gevonden en
„Beklaeght dat by zijn ziel verhing aen goude snoeren
Van joffrevlechten..."

867-868

nu wordt hij overtroefd in het prachtig hoonende :
„Gy waert te lang verleit, vervoert door vrouwelist.
Ga heene, bergh u lijf in Noahs beestekist."

897-898

waarin heel de hoogmoed der eerst gekrenkte, maar zich nu
wrekend oprichtende schoone ligt uitgestort...
Hier echter — men denke weer aan het vermelde tooneel uit
„Adam in Ballingschap" — had Urania het eigen gebied van hare
macht betreden : het gevoelsgebied ; en hier gebiedt het voorwerp
over hem die 't gevoel ondervindt, de vrouw over den man. Is dit
steeds waar, en was het bij de nog ongeschonden menschen gebleken — weer verwijs ik, voor dieper ingaan hierop, naar mijn
studie over „Adam in Ballingschap" — hoeveel meer nog zal het
bij de bedorvenen kunnen waargenomen worden ? Vondel heeft dit
„veel meer" heerlijk belichaamd : hoe stipt op elkaar ook gelijkend,
zijn de twee hier gedurig naast elkaar gestelde tooneelen sterk
uiteenloopend ; de zonde van de eerste ouders was nog vol van
hunne onschuld : Adam weerstond er aan tot het uiterste, als een
1) Te midden van de feestgenooten.
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strijder, die slechts voet voor voet achteruitwijkt, en daarin
blonk zijn ongeschonden kracht uit ; bij Eva werd alleen nit den
nood om haar man aldoor heftiger aan te vallen al haar vrouwelijke
sluwheid, hardnekkigheid, heerschzucht geleidelijk geboren, en,
had ze eindelijk haar grooten troef „de scheiding" uitgespeeld,
dan folterde ze Adam zoo lang er mee, totdat hij zich gewonnen
had gegeven.
Hier echter valt Achiman met den eersten slag plat ter aarde :
hij kruipt en jankt aan Urania's voet, net een hond, die wat misdreven heeft en weer den vriend wil spelen. Zoo'n plat iemand
nog platter te maken gaat niet aan, maar men kan er toch nog op
stampen, er boven op gaan staan, er op tronen. Dit zal Urania niet
nalaten ; 't vleit haren trots te zeer en 't geeft haar een te lieve
voldoening ; de Grootvorst heeft zich een oogenblik van haar
afgewend en haar schoonheid misprezen, dat zal hij bloedig boeten.
Een wulpsch hart is een wreed hart : en 't lijkt op Satan, die ook
geen hulde liever heeft dan 't lij den ; Satan heeft zijn martelaren
al zoowel als God. Achiman is overwonnen : vae victis 1 den schampersten spot zal hij moeten verduren ; door haar die hij vergoddelijkt,
moet hij zich hardvochtig laten terugstooten ; al de woorden, die
hij heeft uitgesproken tegen Urania, worden hem in 't aangezicht
gewreven en smadelijk moet hij ze intrekken. Een walgelijke
bejegening, maar oververdiend : die Grootvorst had zich plat
gemaakt als een vloer : daarop danst de vrouw ; zijn ziel was plat
als een voetschabel : daarop zet dan ook Urania de voeten om er
te tronen ; en stampen worden hem gegeven om hem te laten
voelen, dat hij nimmermeer mag opstaan. Alles verdraagt hij, doch
als er voor hem toch geen verzoening is, als hem geen hoop
wordt gegeven, dan grijpt wanhoop hem aan, doch moed om
zichzelf den doodsteek te geven heeft hij niet ; hij smeekt met
woorden van een lammeling, dat Urania zelf het zou doen.
„Gebeurtme langer geen genade te verwerven ,
Ik troostme van uw hant, op staenden voet, te sterven,
En legh dien blooten dolk voor uwe voeten neer,
En ruk den boezem op. Gij mooght met dit geweer,
Dit koude lemmer vry mijn brandend hart afstooten".

927-931

Aan de wreede werd bloed geofferd ; ze is voldaan, en Achiman
wordt met een kus weer in genade ontvangen.
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Het is een vreeselijk jets, door zwakken — hier door vrouwen —
overwonnen te worden.
De vrouw tronend boven op den neergevelden man en gehuldigd
met de offergave van zijn leven : dit is het schouwspel, dat het
eindigende tooneel ons biedt. Wat in „Adam in Ballingschap" begon, is hier volmaakt, „in top voltogen" zou Vondel zelf zeggen... :
de Vrouw heeft God in de wereld vervangen voor den man, en
de man is dat verwijfd schepsel geworden, dat niet meer words
meegeteld in sommige huizen. Nu de oude Noah met heilige
hardnekkigheid nog eens aankomt, druipt hij smadelijk af, bevreesd
voor zijn vrouw en bevreesd voor Noah, de kruiperd.
Wat neerligt, verrot 1 Wel had ik recht, de studie over „Noah"
met die woorden te beginnen ; Achiman's zielebeeld is dat van
eene zielsverrotting.
VIJFDE TOONEEL
Dit tooneel brengt de twee echte antagonisten in het strijdperk ;
scherper tegenstelling is zelfs uitwendig niet mogelijk . een oude
man, op den staf geleund, ernstig en streng, met de boetvaardigheid en verstorvenheid, waarvan hij spreken komt, in oog, in lig,
in houding, in kleeding, — daarnevens de Reuzin opgesmukt en
gekroond, bloeiend van jeugd en schoonheid, pralend in haar
feesttooi, met trots en dartelheid in oog, in mond, in lijf en leden,
omringd van hare dans- en feestgezellinnen.
Wij kennen ze alle twee, Noah en Urania : Noah's eerwaardigheid, zijn grootheid, het ambt van Aartsvader, waarmede hij God
en Godsdienst rechtmatig vertegenwoordigt, ook zijn treurnis en
de diepe deernis op dezen laatsten dag voor die wereld, die hij
niet heeft kunnen redden, — en Urania's triumf van daareven.
Met dezelfde gevoelens, waarmede hij voor het — de laatste
maal rijzende — licht stond, staat hij voor Urania : door haar werd
al zijn pogen verijdeld, werd de wereld ten gronde gericht ; zij heeft
daar pas haar laatsten en beslissenden triumf behaald, die den
ondergang der menschheid beteekent : hij weer het, hij zag immers
den lammeling Achiman wegkruipen achter den rok van Urania,
als achter zijn schild, en verdwijnen...
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Dat stems hem vervaarlijk treurig ; dieper moedeloosheid dan
hem bij zijn eerste optreden overviel (1. 2), bevangt zijne ziel : ook
zijn ze al gezucht en mistroostigheid, de breede beschouwingen,
die hij houdt voor zichzelf in den monoloog, door Vondel zelf
aangeduid met de woorden :
„En mompelt binnen's monts uit steurnis halve woorden."

944

Waarlijk, hij had den moed niet om rechtstreeks eene strafrede
te beginnen. Om te prediken en om te vermanen met overtuiging,
moet men hoop hebben te zullen overtuigen, en daaraan ontbreekt
het hem volkomen. — Zijn optreden wordt er niet te kleiner om ;
en beter dan wanneer hij dwepend rechtstreeks aan 't uitvaren
ging, wordt de ontzaglijkheid van 't oogenblik en van Noah's ambt
als heraut van den wereldondergang voelbaar door zuchten
als deze :
„Och hemel, haelme t'huis. Verlos uw' afgezant.
De weerelt wort te zwak rechtvaerdigen te draegen."
„Zoo gels geen dreigement, eer zy den slagh gevoelen
Der waterroede, een eeu bykans te week gelegt."

954-955

960-961

De oude patriarch is er moe van, het Godsgezantschap in de
wereld waar te nemen, waar Gods gezanten en Gods volgelingen
alien gebannen zijn ; waar Gods groote roepingen te dragen
steeds den kreet van Mozes uitlokt :
„o Seigneur j'ai vecu puissant et solitaire,
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre." (De Vigny)

Tegen dezen ernstig vreedzamen, eerbiedwaardigen grijsaard,
die met zijn ontzaglijk kalme droefheid haar dartele feeststemming
komt storen en angst en schrik verspreidt waar hij gaat, maar die
haar vooralsnog gerust gelaten had, vaart Urania uit.
Wil men weten wat haar getroffen heeft, men behoeft slechts
te luisteren naar wat ze wit kleineeren met haar spot : „Oude
knecht 1" „Suffer 1" „Vrouwenhater uit ouderdom 1" zoo hoont ze
hem in 't gezicht ; de iaatste schimp is vlijmend boosaardig :
„Of is door ouderdom uw vrouwezucht gesleeten,
Dat werde uw' ouderdom, en geene vrou geweeten."

971-972

Persoonlijk randde Urania Noah aan, omdat zijn persoon haar
met ontzag vervulde, doch Noah staat boven al wat persoonlijk is.
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Heerlijk blijvend „de afgezant der godheid", houdt hij zijn
toespraak tot Grootvorstin en hofsleep op het hooge peil van
onpersoonlijke redeneering en verdedigt met heiligen ernst, soms
met een flits van verontwaardiging, maar altijd met vaste
redelijkheid, de eenheid, heiligheid en onontbindbaarheid des
huwelijks. Urania tart hem en handhaaft het onbeperkte recht op
genot en de vrije liefde 1 Redenen kan ze niet opgeven, maar toch
heeft ze gelijk : „Men moet dat voelen" zegt ze immers en Noah
krijgt natuurlijk te hooren, dat hij het niet gevoelt :
„dock dit is geen kost voor slechte luiden,
Maer edelmoedigen, die hoofsche spraek verstaen."

996-997

Bewijst Noah nu, dat hij wel gevoel heeft voor de liefde, en
wel hoofsche spraak verstaan kan en toch op dezelfde besluiten
blijft, dan moet Urania, in 't nauw gebracht, hem weer persoonlijk
aanranden : de eere van zijn familie, Noah's vader, moet het
ontgelden, en wel met vinnige boosheid, want van Noah gilt ze
op 't laatst, dat hij :
„voor geen grooten zwicht,
Maer klitst hun onbeschaemt en stout in 't aengezicht
De zelve vuilicheen, die op den vader kleven."

1013-1015

De verzen sijfelen gelijk slangenbekken : sijfelen, prikken,
bevuilen : al knepen, die de vrouw van de slang der bekoring
geleerd heeft evenals listige omwegen, zedelijk gekonkel, pronkerij,
bedrog, wreedheid.
Met redeneering, met kalme wijsheid, met waardige vermaning
geraakt men bij dolle vrouwen nergens ; zij vangen toch alles met
hun gevoel op, en wat het verstand kon bevredigen, verbittert het
gevoel. Noah heeft het duidelijk erkend in dezen schimpigen
uitval tegen zijn vader ; hij zal dus een anderen toon aanslaan :
kan hij niet verlichten, hij kan doen sidderen. Behalve de klaarheid
der redeneering bezit hij nog de vervaarlijkheid der bedreiging,
gelijk de bliksem, nevens zijn lichtenden straal, zijn daverenden
donder.
Doch vooraleer den donder der catastrophen te laten hooren,
wil hij een woord van vergiffenis spreken :
„'k Vergeef het gaerne, wil 't de hemel u vergeven,"

1016
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want op 't oogenblik, dat zijn woord met het uitgebulderde
„Hardtnekkigen" begint te dreigen, moeten die vrouwen overtuigd
zijn, dat geen persoonlijke reden, geen persoonlijke krenking b. v.
hem tot spreken noopt, maar alleen de last van God ; zij moeten
volstrekt vergeten, dat in hem niet de persoon, maar de Godsgezant alleen — nu zou het heeten : de priester alleen — spreekt...
opdat het woord Gods onbelemmerd insla...
En daarna vaart hij los :
„Hardtnekkigen, nu staekt
Dit wederspreeken. Hoort wat onheil u genaekt.
Heft op uwe oogen naer die drift van zwarte wolken,
Gezogen uit de zeen en diepe waterkolken..."

1017-1020

en in een pracht van Vondeliaansche verzen, vol kleur, vol klank,
vol stoute beelden en machtige lijnen, vol weidsche weelderigheid
en bliksemende kortheid, maalt hij een meesterlijk tafereel van
den zondvloed... 't Is eene opeenstapeling van vervaarlijkheden,
die men tegenwoordig overladen moet vinden, wil men den modegeest volgen, maar die blootweg leven zijn, natuurlijk leven. Noah
wilde indruk maken, zijn ziel dreef er hem met geweld toe schrik
in te boezemen ; ja, vervaarlijk te zijn was zijn drift, gelijk het die
van Rafael was toen hij den opgespalkten hellemuil beschreef, dien
hij naar Lucifer afgrijselijk zag gapen, en alree de ketens hoorde
smeden. — Zijn ambt, dat hem heilige ernst is, de gloed van
zijn overtuiging, zijn honderd , jaren vergeefs werken en zijn
tegenwoordige wanhoop jagen vuur en donder dooreen in deze
verzen, gelijk de donderstorm het doet in den hemel.
Hij wil verschrikken, „hij kon doen sidderen" schreef ik boven.
ja, Achimans en Reuzen en alle mannen en vele vrouwen, maar
de inbedorvene Hetaire Urania en haar joffers niet. 1)
De lach is 't vrouwenwapen bij uitstek, de lach en de traan.
Doch nooit heeft een dichter ter wereld den lach zoo tragisch
laten schateren als Vondel het hier doet : dood en hel spotlacht
hij in 't gezicht en houdt den aanbruisenden Oceaan een schild
van wuftheid tegen. Het slaat met sprakelooze verstomming, dat
1) Weerom verwijs ik naar „Adam in Ballingschap" en de daar besproken
houding van man en vrouw tegenover de zonde, die ook hier tot een zekere
mate tot verklaring van Achiman en Urania kan dienen.
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dit schouwspel mogelijk is : die dansende vrouwen bij den landen
en bergen verzwelgenden Oceaan ; en haar vroolijk gedeun bij zijn
zwaardreigend wraakgehuil 1 De lichtzinnigheid moet toch onbeperkt en de wuftheid zonder einde zijn, opdat zoo jets kan
geschieden : en toch slaat het harte mee, het trippelt met de
speelsche rhythmen, het laat zich tot die leutige en jolige
stemming verlokken en vergeet in een oogwenk God en Zijn
Oceaan 1 Deze zang verdringt God, drijft Hem dansend de wereld
uit en neemt dartelend Zijn plaats in. En 't medeleven van het
hart bewijst de waarheid van dit tooneel : dergelijke wuftheid is
dus mogelijk, zij alleen vermag to doen wat hier gedaan words.
Tegen de almacht van Gods strafgerichten richt zich de almacht
der lichtzinnige vreugde op ; Gods donders mogen ratelen, de
lust zendt er zijn lachen even machtig tegen op, de Oceaan der
straffen mag komen aangezwalpt, de wulpsche zonde vermeet
zich hem tegen to houden, gelijk de zandkorrel de zee : „tot hier
zult gij komen en hier uw gezwollen baren breken 1" Heel het
danslied jubelt deze gedachte uit en heel de wulpsche zonde leeft
in zijn beteekenis.
Men leze, of liever men zinge mee :
„Zou het al zinken en vergaen,
Waer bleef de zwaen?
Waer bleef de zwaen,
De zwaen, dat vrolijke waterdier,
Noit zat van kussen?
Geen watren blussen
Haer minnevier..."

1059-1065

en dit koor zal de weergade blijken van om 't even welk koor
uit de Grieksche tragedie ; het schoonste uit Antigone : „'Eecos
etvixar8 ,ucizav," (781) — Eroos, onverwinnelijk strijder, — zal het
evenaren met de gedachte die er in belichaamd ligt : Wuftheid
is een onoverwinnelijke strijderes 1 en het zelfs overvleugelen,
omdat het deze gedachte niet lyrisch uitzingt, maar dramatisch
tot een levende daad uitbeeldt.
De vrouw, die dezen dans inleidde en richt en stuurt, Urania,
is Israel — sterk tegen God — geworden en haar worsteling met
God geschiedt in de dansronden en het getrippel van den
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kweelenden rei : de tactische beweging in den slag van de
wulpschheid tegen God.
't Stuk „Noah" is heele bedrijven door flauw gebouwd, 't drama
sluimert bijna gedurig ; doch zoo een oppermachtig geniale vond
als dit tooneel weegt tegen een heel drama op. Even machtig is
wellicht, in dramatisch opzicht, het tooneel tusschen Rafael en
Lucifer aan zijn heirspits, doch dit tooneel is zeer zeker op zijn
minst zoo eigenaardig en zeker sterker als concentratie van
strijdende wereldmachten op een brandpunt, al kan het in pathetisch opzicht onderliggen.
ZESDE TOONEEL
De reizang, die op al dit schoons volgt, is niets anders dan
eene verwatering van Noah's laatsten zucht, waarmee de ondergang beslist words :
„Hoe bitter wil in 't endt dees bruiloft hun opbreeken I
Geen woorden gelden hier : de klaere daet moet spreeken."

1094-1095

Wat te zeggen b. v. van verzen als deze ?
„Men ziet den schouburgh van
De weerelt ter stellaedje,
Voor Noahs boubosschaedje,
Vertoonen den tyran,
Bekoort van snoode boelen,
Verworpen Noahs raet,
Volharden in het quaet,
Om geilen brant te koelen.
Dit treurspel keert te dra.
Verwacht het slot hier na."
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1122-1131

VIERDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Verwacht het slot hierna 1 Wij zullen het geduldig doen, want
dit vierde bedrijf words er nu nog tusschen geschoven. Men zou
er ook beter kunnen over jammeren dan er over schrijven ;
't „potius lamentari" van Tacitus komt bier te pas. Uit liefde tot
Vondel zal ik dit vierde bedrijf weinig of niet behandelen.
Daar is oneenigheid in Noah's familie ontstaan, nu het er op
aankomt de ark binnen te treden. Cham aarzelt. Waarom ? Hij
heeft gesproken met Urania, en... ? Is hij ontrouw aan zijn vrouw
geworden? Wil hij de Sirene niet verlaten, die ook hem in haar
liefdestrikken gevangen heeft ? Gelooft hij aan Gods voorzeggingen niet meer ? Niets van dit alles blijkt klaar in den loop van
zijn redekaveling met Noah : voorwaar, vie! dit feit niet zoo
heelemaal afgesneden-episodisch in, en was de weerzin van Cham
op eene van de geopperde gissingen gesteund, dan ware zijn
tegenstand een zeer ernstige en volkomen met het heele drama
overeenstemmende strijd. Doch men moet vooreerst tegenover
dezen toestand de in een drama steeds bedenkelijke vraag stellen :
hoe en waarvandaan komt die nu binnengesneeuwd ? Daarmee eene tweede : was mag Urania Cham verteld hebben in
't gesprek, waarvan we nu pas hooren ? Toch niet alleen de
voorspelling, wel zeer wuft, maar al te wuft dan dat ze gelooflijk
zou schijnen : „'t zal zoo vervelend zijn in de ark 1". En, heeft ze
dit gezegd en de voile dwaasheid er van door een glimlach of
eenig gunstbetoon doen slikken, hoe kan het nu nog uit den
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mond van Cham, die den baarlijken zondvloed onder de voeten
voelt, voor zijn oogen ziet ? Onwaarschijnlijkheid op onwaarschijnlijkheid, helaas, zelfs niet met een schijn van ernst. Want Vondel's
inspanning om deze zeepbeldunne reden op te blazen tot jets
zwaarwichtigs, maakt ze belachelijk. Hij moet stalen spieren
hebben, die 't monkelen kan weerhouden, als hij Cham hoort
klagen van de ark :
„Hier valt geen hartevangst, noch wilde zwijnejaght.
Hier schijnen zon noch maen. Hier is het eeuwigh nacht.
In een spelonk van hout kan niemant adem scheppen,
Maer boozen stank, een Boot te roeren noch te reppen.
Wat zal hier uit ontstaen? wat anders dan een pest?
0 tuchthuis, verkenskot, 6 katte- 6 hondenest I"

1190-1195

Is dit alles wel ernstig ? vraagt men zich af. En als Cham
nu eindelijk aankondigt, dat hij zijne houding met reden zal
verdedigen (v. 1208), en we scherp toeluisteren om te vernemen
wat we vermoeden, klinkt een algemeene beschuldiging van hardvochtigheid tegen God. De zelfzuchtige van daareven, die van de
ark niet wilde weten omdat ze onplezierig was, wordt plotseling
een braller van groote en holle philanthropische woorden.
Noah blijft zichzelf gestand en is wie hij moet zijn tegenover de
blasphemie. Men lastert zijn God 1 Dat brengt zijn ziel in de
hevigste ontsteltenis... ja, zijn figuur blijft goed volgehouden en
groot... Maar als hij gedaan heeft met, naar menschenvermogen,
Gods handeling uit te leggen, en wij weerom scherp toeluisteren
om eindelijk het eenige te hooren, dat Cham's handelwijze eenigszins kan verklaren, quand nous cherchons la femme, gelijk het
ons recht is in dit stuk en na Cham's woord zelf, dan komt hij
weerom, na een verstommend gemakkelijken gemoedsomkeer,
met datzelfde flauwe bezwaar aandragen :
„te schroomen, noch te schrikken,
Al zoude ik in dees kist, een rechte dootkist, stikken."

1252-1253

Met zoo 'n bezwaar zal Urania Cham wel gewonnen hebben,
want Noah laat er straks op volgen :
„Achimans lustgenoote, een rechte vyandin
Van eer en deught, ley toe om al ons huisgezin
Door u te splissen..."
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1254-1256

Onbegrijpelijk. Men voelt zich geneigd van ouderdom en suffen
te spreken, indien Vondel in het vorige bedrijf niet het bewijs
gegeven had van nog immer sterke jeugd en nog machtige
scheppingsgave.
TWEEDE TOONEEL
Dit tooneel is, dramatisch beschouwd, onzin, want „werken",
„handelen" doer het heelemaal niet : daar staan Noah en zijn
huisgenooten den zondvloed te bespreken. Noah voert het woord,
indrukwekkend bij poozen, zooals op 't oogenblik dat hij, zijn
aard en ambt en leven getrouw, met bloedend hart, van 't jammervoile menschdom afscheid neemt.
Waar hij voorzegt al wat zal geschieden met en binnen en om
de ark, laait niet de profetische gloed : daardoor alleen echter
wekt een voorzegging den indruk der levende waarheid ; en de
beschrijving words met te veel didactische regelmaat in haar
deelen en onderdeelen verdeeld ; door dat afpassen gaat alweer
de levende lijn verloren ; wat niet belet dat „Noah" in elkeen van
die deelen kracht, waarde, majesteit en macht bereikt, noch dat
er in Vondel's verzen, schilderachtig en zwierig gelijk altijd,
heerlijke beelden staan te pralen. Een enkele van die parels als
voorbeeld :
„De zee zal, zonder strant te kennen, weiden gaen,

Gelijk voorheene, eer Godt, om d'aerde te bereiden
Tot 's menschen woonplaets, haer van 't water quam te scheiden..." 1331..1333
Nog veel schooner in den volgenden reizang, waar het van
Gods meesterschap over den geweldigen Oceaan beet :
„Gy kunt den Loom des afgronts vieren
En korten, zoo het u behaegh,
Na 's menschdoms droeve nederlaegh,
Waer Noe drijft op uw genade."
1401.1404
REIZANG
Engelen verschijnen : hun tegenwoordigheid was meer verwacht
in „Adam in Ballingschap" en, natuurlijk, in „Lucifer", minder
deus ex machina-achtig , doch, dit daargelaten, vangt hun reizang
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ontroerd en grootsch aan ; hij begeleidt het binnentreen van
Noah en Noah's gezin in de ark, als smeekgezang der gemeente.
Na de prachtstrophe van den aanvang vervallen we weer tot
profetie, die ons over den zondvloed heen laat schouwen ; maar,
al kan profetie van Engelen worden geduld, al had men gewenscht
dat de eerste zoo schoone smeekakkoorden langer ontwikkeld
werden, o. a. omdat ze zoo goed met de stemming overeenkomen ; erger is, dat zij al de bizondere bepalingen van 't verdrag
tusschen God en menschdom opsommen. — Vondel was zoo
graag volledig, hij vergat zijn drama om de stof, waarmee hij
bezig was, volledig uiteen te zetten, gelijk hij ze volgens de leer
kende, niet gelijk ze volgens den dramatischen toestand te pas
kwam.
Doch laten we weer vergevensgezind zijn, en ons verheugen
om deze twee middenstrophen, hoe ze ons ook tegenstaan, want
ze hebben de laatste strophe aangebracht en onze letterkunde
verrijkt met de schoonste verzen over den regenboog, die ik ken.
Engelsche of Duitsche of Nederlandsche verzen over regenboog en Iris mogen hun lichte gratie met een luchte en ijle
verheveling als den regenboog, kunstiger laten harmonieeren,
hier toch zien we in gouden Nederlandsch, dat tintelt van heldere
kleuren als de regenboog zelf, ook een boog van gedachten den
hemel inrijzen, en Vondel's schouwenden geest van haar eene
einde tot haar andere, de wereld, en, van haar Oosten tot haar
Westen, de geschiedenis overspannen. Die strophe volgt hier
— alhoewel ik hoop, dat niemand deze studie leest zonder
Vondel's tekst naast zich — als eene eerherstelling voor al wat ik
in de bespreking van dit bedrijf Vondel ten laste heb gelegd, ten
laste heb moeten leggen, omdat de waarheid toch boven den
grootsten onzer dichters staat :
„De godtheit sterkt dit heilverbont
Met eenen eedt, uit haeren mont,
En zet een teken aen de wolken,
Den regenboogh voor alle volken,
Gebogen midden in de lijst
Der weerelt, daer by daelt en rijst
Op 't oogh ; een' boogh uit veele verven,
Die meest in blaeu en root versterven.
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Het blaeu bediet den weereltvloet ;
Het root een' brans en weereltgloet,
Twee oordeelen, een nu gestreeken,
Het ander namaels uit te spreeken,
Wanneer het menschdom zal vergaen,
En voor de jongste vierschaer staen,
Zoo Enoch spelde lang te voren.
Godtvruchtigen ontzien Godts toren."

14424457
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VIJFDE BEDRIJF
EERSTE TOONEEL
Het verwachte slot in twee korte tooneelen. Vondel kon er
waarlijk niet meer aan denken, met een episch slotverhaal,
monumentaal van afmetingen en stiji, zijn „Noah" to sluiten. De
watervloed was reeds zoo dikwijls beschreven, in bodenberichten
en profetieen, dat de beschrijving stuk voor stuk volledig was
geworden. Heel 't drama is er van doorbruist en doorzwalpt.
Een laatste, korte, maar machtige beschrijving van het losgebroken onheil mocht hij zich veroorloven... en dat heeft hij dan
ook gedaan. De aankondiging van het reeds woedende strafgericht
is weerom een reusachtige brok epiek, gevaartig en geweldig, een
verpletterend blok, dat dreunend op de personen van het spel
geworpen wordt en ze wezenlijk verplettert. Weerom ook stijgt
de Aartsherder tot op de hoogte der Grieksche boden en omzweeft
hem de majesteit der Moira, als hij zich opstelt en zijn verhaal
begins :
„Al 't geberghte, in noot en last,
Zit overdrongen van gevlughten, uit waeranden,
Uit burgen, boomgaerden, en omgelege landen."

1499-1501

Nog schimplacht Urania, voor wie niets heilig is noch eerbiedwaardig :
„Zoo zitten zegeberght ?"

1502

Ze zendt Gods wrekenden Oceaan een smaaklooze woordspeling
tegen, alsof zij met een kantenwaaier tegen een aanstormend
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leger gepantserde ruiterij post vatte. Het verhaal echter wijkt
niet meer achteruit dan de zee, die daar aanspoelt en dreunt in
de machtige slot-akkoorden.
't Is grootsch en vervaarlijk op zichzelf. Grootscher en vervaarlijker is de uitwerking : als een granietblok neergesmakt bonkt het
op Achiman en 't yolk der vrouwen vernietigend neer.
Waarlijk vernietigend 1
Nog heeft Urania den Grootvorst, „schuimbekkende van spijt" ,
omdat zijn aanslag op Noah's ark mislukt is, tot bedaren kunnen
brengen, ten minste een uitbarsting van zijn woede kunnen beletten.
Bedaren is het immers wezenlijk niet : Achiman vreest en der
machtigen vrees is woede. Maar nauwelijks is het verhaal van
den bode ten einde, en ziet men het water in de lusthoven van
't vorstelijk paleis zelf aanrollen... of daar barst de haat van
Achiman tegen zijne verleidster los :
„Meerminnetronien, gy hebt ons ingeluit,
En Noe noit gelooft. Gedroght, van boosheit zwanger.
Wat toef, wat maek ik met dien regementstok langer 1
Ons heerschappy heeft uit. Daer leght hy. Haest u, dra,
Gevloekte boelen, voort."

1535-1539

Haar rijk is uit : zij zijn slavinnen geworden. Hoe wuft is de
band door wuftheid gevlochten 1 Meer nog : de vleiers van voorheen worden nu de vinnigste vijanden ; zij hebben gekropen voor
den voet, zij zullen met voeten stampen boven op de vernederde ;
de Hofmeester, de temer en femelaar van voorheen, geeft nu zoo
cynisch, dat men er van walgt, volgenden raad:
„De menscheneeters rot zal spijs noch voedtzel derven,
Al weigerde 't geberght den buik zijn levens eisch,
Zoo lang zy menschen vint, en vrouweborstenvleisch,
Het lekkerste aes van al, dat veelen zich gewenden."

1557-1560

Doch al walgt men ook, verstaan doet men evenzeer : 't baart
immers geen verwondering, dat die vrouwen, die slechts vleesch
waren voor die mannen, ook vleesch blijven nu : dan diende dit
vleesch tot lust, waarom zou het nu niet dienen tot spijze ? Een
losgelaten drift is verschrikkelijk logisch.
Dit tooneel is in den hoogsten graad dramatisch en 't gunt ons
een blik in afgronden van zelfzucht, die de lust gevuld scheen to
hebben alsof hij liefde was : trouwens het drama, waarin de vrouw
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wereldheerscheres was, zien we uitloopen op haar vernedering ;
dierenvleesch is ze geworden, dat tot spijze kan dienen, en
hulpeloos staat ze te janken en te weenen en te smeeken nevens
den kouden Achiman en den cynischen Hofmeester.
Deze ommekeer is geen ingesmokkelde „dramatische rechtspleging", waarbij het einde, het koste wat het wil, het stichtelijk
schouwspel moet opleveren van beloonde deugd en gestrafte
misdaad, maar een geleidelijk opgroeien van de zonde, totdat ze,
in 't zaad schietend, vanzelf hare straf voortbrengt. Alle drama,
alle tragedie ten minste is de kunstbelichaming van den beroemden
versregel uit den zang van Goethe's harpenaar : „Dean alle Schuld
rdcht sich auf Erden". („Wilhelm Meister", Buch 2, Kap. 13).
TWEEDE TOONEEL
In uitsluitend-dramatischen zin gesproken is dit tooneel er niet
meer noodig ; de zonde der wulpschheid had immers alles voortgebracht wat ze kon en moest : Achiman's woede, des Hofmeesters
wreedheid, Urania's verworpenheid, en 't was een prachtig slottooneel. Aan een verder stoffelijk voltrekken van de zondvloedstraf
hebben we dramatisch niets.
Doch de goede Vondel, van wien men het — natuurlijk hyperbolische — woord van Conscience's vrouw over Conscience, met
evenveel waarheid mag herhalen : „God is goed, maar hij was
goed als God", 1 ) kan zijne kunstschepselen zoo maar niet laten
ondergaan. Er moest toch een straal van hoop dringen door dien
vreeselijken hemel, waaruit de straffende wateren nederstortten,
en, zag men Gods almacht in de matelooze reusachtigheid van
den Oceaan, zijn wraakgelastigde, men diende toch ook te
gevoelen dat God Vader was en bleef.
Dat te bewerken is Uriel's taak. Geen genade meer voor dat
lichaam, dat, zoo wanordelijk, tot god der aarde heeft widen
worden, maar genade voor de ziel :
,,...dock komt gy met berou te sterven,
zoo kuntge, hier gestraft, genade om hoogh verwerven."

1572-1573

1 ) 't Werd immers op de begrafenis gezeid tot iemand van degenen die
Mevrouw Conscience wilden troosten.
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Uriel's rol valt kort, heel het tooneel is onuitgewerkt gebleven,
doch het tooneelbeeld is prachtig : nimmer is het groote woord
uit de Psalmen : „Uitgestrekt als de zee is Uwe barmhartigheid",
zoo heerlijk uitgebeeld als bier, waar de goddelijke barmhartigheid,
in den Aartsengel als verpersoonlijkt tegenwoordig, zich met de
werkelijke zee kan meten en de bovenhand behouden.
Feitelijk krijgt zij de bovenhand en oogst zij de vrucht van
de zege. Want Urania zal „komen met berou te sterven" : dit
voelen en begrijpen en verwachten we zelfs. Dit is immers ook
eigen aan de zwakken, hoe laf-zwak ze ook zijn, en 't is een
voorrecht, een onderpand van hoop voor hen, dat de vrees op
hen zoo machtig is... en dat God over onbegrensde middelen
beschikt om vrees als om liefde te verwekken... Vrees is het begin
der wijsheid, liefde is er de voltrekking en 't einde van, maar vrees
leidt tot liefde gelijk alle begin tot zijn einde.
Door deze verzoeningsklanken voorbereid en door 't heerlijk
gezicht van Gods vergiffenis op den boord des doods ingegeven
en meezinkend in den afgrond, weerklinkt nu, diep aangrijpend,
het gezang der Engelen :
„Verlosser, lang belooft, verschyn, als een versterker,"

1576

als een „Rorate cceli" op het puin der ingestorte wereld
(Baumgartner) en ditmaal weerklinkt het te goeder ure, want het
tooneeltoemaatje is zoo kort, dat men een vitter zou moeten zijn
om er geen vrede mee te hebben.
***

Vondel was tachtig jaar oud en had met zijn „Noah" zijn
vier-en-twintigste oorspronkelijk treurspel geschreven.
Eene kathedraal van verzen I gelijk C. R. De Klerk 's dichters
werk terecht noemt.
De oude bouwmeester was nog machtig, maar moe. Dit gaf
niets : „Noah" zou gedicht worden, of er was voor hem geen rust
in het leven. De trilogie, „Lucifer - Adam - Noah" was immers
zijn levensinspiratie geweest. Heel zijn innerlijk leven, zelfs bijna
geheel zijn scheppend kunstenaarsleven draaide om zijn bekeering,
de centrale daad van zijn leven, als om het „een en eenigh
middelpunt".
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De erfzonde met haar gevolgen hing in Vondel's eeuw in
't zonnepunt van alle godsdienstig stelsel en streven ; — het
„Decretum horribile" vond daarin zijn verklaring, de eenige, die
bevredigen kon ; — als strijdend Mennonist en wordend Katholiek
had Vondel zich met deze vragen het meest bekommerd,
beangstigd misschien ; — Augustinus was daarom wellicht zijn
geliefde kerkvader geworden, dien hij over alle geloofspunten en
feiten uit de gewijde geschiedenis zou aanhalen, omdat ook deze
zoo vaak de zonde in haar geheimzinnig gelaat keek en naar
haren wezenlijken aard, haren oorsprong en genezing vorschte.
Biografen kunnen dit ter gepaste plaats aanwijzen, gelijk ook
zij die Vondel's ziel in zijn volledig werk of zijn bekeering
bestudeeren. Mij is het bij 't lezen van alle Vondel-.drama's en
van vele zijner lyrische en didactische gedichten — 't heele werk
heb ik immers niet gelezen — steeds opgevallen, wat een gouden
leidraad dit gaf en hoe begrijpelijk Vondel mij werd, zoodra ik
zijn ziel beschouwde als vervuld met deze godsdienstige bekommering nopens Val en Rechtvaardigheid. De diepste ontroering
welde van daar uit, en — dit volgt steeds — de machtigst bezielde
opvatting. Met zekerheid kon men het voorzien, wanneer de
„Lucifer" verscheen, dat „Adam in Ballingschap" zou volgen ;
zelfs had de dichter reeds de stof van dit drama in haar verband
met het eerste, als in een voorschets, aan het voleindigde Luciferdrama toegevoegd : zoodanig was zijn geest er mede bezig ; maar
de afzonderlijk behandelde „Adam" moest volgen 1). En na den
„Adam" moest ook „Noah" aan de beurt komen. De tachtigjarige
Vondel moest dit drama nog maken, en hij zou het gemaakt
hebben, al was hij ook drie-en-tachtig geweest, gelijk Goethe, die
op dien leeftijd ook zijn „Faust" afwerkte en rustte daarna, want
„Faust" was hem ook zijn levensinspiratie geweest. „Noah" moest
er komen, „Noah" mocht het laatste drama zijn.
Nu kon Vondel rusten ; er is immers voor genieen eerst rust,
als de daimoon in hen zijn kracht geheel heeft uitgewerkt en
inslaapt, gelijk er voor vulkanen eerst rust komt, wanneer het vuur
1) Dit schiftingswerk van eerst dooreenwoelende stollen ziet men b.v. heerlijk in het verloop van Schiller's „Wallenstein"-compositie, en kan men, als op
het leven, in A. Rodenbach's plannen van zijne „humana commedia" nagaan.
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van daarbinnen al zijn kracht naar buiten heeft geworpen. Kracht
is last, waarvan 't werk alleen verlost ; genieen zijn moeders, die
eerst door baren genezen.
Genezen van 't genie!
Vondel was het nu, en zijn laatste schepping was waarlijk
geniewerk, al was het er dan ook een van een moegeworden
genie.
De moeheid lag blijkbaar in den bouw van het treurspel : die
was eene herhaling van zijn „Adam" en meer andere ; nieuwe
vonden lagen er niet meer in te flonIceren ; de bedrijven hangen
losjes aan elkaar : een bedrijf mag, moet wegvallen ; 't is niet eens
het laatste I De handeling ligt heel in een brandpunt verzameld :
het derde bedrijf ; een brandpunt, dat zoodanig alien gloed en
alle warmte tot zich treks, dat er voor de andere bedrijven niets
meer overblijft, althans te weinig om te kunnen leven. Zelfs de
reizangen, in 't algemeen, die zoo heerlijk meestal in Vondel's
drama's klapwieken en fladderen : zij vliegen nog wel, maar
schieten niet meer, met vaste vlucht in een zwaai, de hoogten in.
— Innerlijk bewogen is het treurspel ook niet, tenzij in de reeks
tooneelen van het derde bedrijf en in 't eerste tooneel van
't vijfde.
Onder al die misgrepen waren de eerstgenoemde, samen met
de onbeholpenheid in 't vierde bedrijf, bizonder 't verval in de
reien, een zeker teeken van moeheid ; de andere hingen met zijn
dramatisch stelsel — indien hij ooit een stelsel had — te zamen.
Doch genie was er ook, want er was leven 1 't Nieuwe leven,
dat alleen door de daad van 't genie kan worden.
Ook 't oude leven zat er nog in : de taal is nog immer die
eenige taal van Vondel ; daarmee is het als in 't land van Utopeia,
daar „groeit en bloeit een eeuwige mei", daar bloeien steeds
nieuwe bloemen, daar stroomen immer even frissche levenssappen
door de verzen. Doch 't nieuwe ligt in de diep-ware uitbeelding
van de derde zonde, waardoor de menschheid ten val gebracht is,
en words uitbeelding, waaraan even sterke kunstwaarheid als aan
„Lucifer" en „Adam" is ten gronde gelegd.
De hoogmoed leefde zoo machtig in Lucifer, dat hij machtig
was tegen hemzelven : door hoogmoed Loch werd Lucifer er
toe gebracht om volksgunst te bedelen, om te veinzen, werd hij
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machteloos om zijn doodelijken schrik op edele wijze te overwinnen ; — de macht der eerste liefde („Adam in Ballingschap")
deed het helderste verstand, even na het beschouwen van Gods
goedheid, in voile gebed en meditatie, bezwijken onder de
zwakheid des harten — en de macht van den wellust („Noah") is
zoo groot, dat hij het vleesch machtig genoeg maakt om verstand
en geweten op te slorpen en alles : de wereld, God, den dreigenden Oceaan, achter zijn oppervlakkige uitwendigheid onzichtbaar
Ce maken. Het uit den aard machtige werd zwak tegenover
't kleine („Lucifer"), het uit den aard zwakke werd machtig tegen
't Allerhoogste („Adam - Noah" vooral) en de drie drama's van
Vondel's grootste meesterwerk schiepen teikens het voile leven
van de zonde des Geestes, de zonde des Harten en de zonde des
Vleesches.
In Achiman en Urania heeft Vondel deze iaatste laten leven :
Achiman, — 't is treffend van waarheid in 't wanordelijke —
Achiman, de man en vorst, is in dat leven het lijdelijke ; Urania,
de vrouw, de handelende kracht. Voddiger vod bestaat er zeker
niet dan die Achiman ; de vele pantoffelhelden in de kunst kunnen
het bij dezen onbeduidenden flauwerd niet halen ; zijn woord is
laf, is half, is kleurloos ; zijne redeneering is zonder scherpte of
kracht en komt geen enkele maal tot gloed ; tot toorn lijkt hij
onbekwaam, maar alleen tot verdrietig zijn en gemelijk ; gezag
heeft hij niet, hij is er te lui voor, en tijd komt hij te kort om te
besturen en te bevelen . wat zou hij wetten uitvaardigen, die
immer en altijd onder grillen plooit ? Dat de Hofmeester al
vleiende toch overal het hooge bevel voert, is een kostelijke
vondst — moderne dramaturgen zouden dien bijkomstigen trek
omstandig en klaar naar voren brengen —. Vondel's aanduiding,
die enkel in den algemeenen Coon van des Hofmeesters rol ligt, is
toch voldoende 1) om door een bijtoets Achiman's beeld zijdelings
volkomen Ce belichten.
1) Geschiedde dit onbewust .-- wat meer dan waarschijnlijk is —, men
bewondere te meer en men begrijpe 't genie en zijn werkwijze. .--- Mijne overtuiging is het zelfs geworden ,-- na vlijtige studie van alle drama's van Vondel,
dat men vaak dezen dichter moet verstaan tegen sommige van zijn eigen
verzen in, die hij schreef, toen 't bezield geniale werken luwde en hij weer een
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Achiman is als een loom uitgestrekt, vadzig moeras, welks
water niet, als de zuivere zee, God, den hemel weerspiegelt, en
gedurig met strevende beweging op en neder golft, maar dat,
met slijk doortrokken en bezwaard, niet meer roeren kan, tenzij
onder de zweepslagen van den allerhevigsten storm ; ondertusschen ligt het stil, met heel zijn oppervlakte overwoekerd door de
verzenmaker was, een vooropgezet plan -- met thesis dikwijls --, aan 't uitwerken. Men moet den ziener Vondel gelooven tegen den schrijver Vondel in. Ik
beken dat ik in „Lucifer" een paar plaatsen van telkens een klein aantal
versregels alzoo heb verwaarloosd, plaatsen waarin redeneerders met Vondelverzen, naar de letter opgevat, gereedelijk een argument tegen den heerlijken
zielegang van Lucifer zullen vinden, --, dat ik ook de „Berechten" heb daargelaten om niets te volgen dan den bezielden gang van 't drama, en dat alles
zonder verantwoording. In „Adam in Ballingschap" deed ik het eenmaal, maar
ditmaal met verantwoording van de reden, waarom ik verzen oversloeg en als
nietszeggend beschouwde. Dit heeft niet iedereen overtuigd ; ik meen nochtans
dat men in 't werk van geniale dichters, zonder vrees of weifeling, bovenaangeduide onderscheid moet maken. De onbezielde plaatsen, de onwezenlijke dus
in 't stuk, zullen zoo licht ontdekt worden door iemand die voelen kan, en zijn
voelen koel onderzoeken : doch eerst bewonderen 1 Daarna redeneeren 1 Of men
valt in die onnoozele critiek van : hier zegt Vondel nochtans „dit". Men kan
„dit" en „dat" op zoo een wijze zeggen en met zoo een beweging dat het
alles of niets beteekent, dat het uit een toestand oprijze of er in verzinke, als
een trotsch eiland dat de zee beheerscht of als een schijversteentje dat een jongen in 't water wierp. -- 't Heeft me dan ook niet weinig verheugd, in C. R.
De Klerk's cultuurbeschouwende Inleiding tot Vondel's spelen te lezen (bl. XI):

„Wij glimlachen soms, als hij ons in de Berechten bij zijn tooneelspelen met
zekere triomfante bescheidenheid rekenschap geeft van zijn gelukkige vonden en
kunstig-bedachte schikkingen... Niet dat we die gemoedelijke uiteenzettingen
niet dankbaar aanvaarden om wording en ontwikkeling, bouw en inrichting zijner drama's er zaakkundiger mee na te rekenen, maar wij glimlachen soms langs
den rederijken prater heen tot zijne Muze met een blik van verstandhouding.
Want straks aan het verzenschrijven blijkt die prettige praatvaèr van zoo
even een ziener en zegger van veel dieper dingen dan zijn Berecht zou
doen vermoeden..." — Jules Lemaitre zegt in minder keurige, doch Franschklaarder woorden juist hetzelfde over de „Examens" van Corneille.
Willekeurig weglaten van tekstplaatsen blijft uitgesloten, wantrouwen van
zichzelf geraden, maar geraakt men door langen liefdevollen omgang met Vondel in zielsverkeer met hem, dan hebbe men vertrouwen, men zal hem wel
verstaan. Niets doet zekerder en dieper en vollediger verstaan dan liefde.
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breeduitspreidende waaierbladen van de waterplanten ; ze hebben
in het diepe slijk wortel geschoten en houden boven den poel
hun allerprachtigste bloemen open, een schreeuwerige kleurenweelde ; het zuivere water weerspiegelde den hemel, maar 't vuile
kweekt zelf zijn hemel op zijn vlak : een hemel van pralerige
bloemen.
De Victoria regia op het Achimansche zielsmoeras is Urania,
gedragen op, vetgegroeid en schoon gesmukt door zijn rotheid.
De wulpsche vrouw, die meester speelt, is een woekerplant
van den man ; zoo leeft en tiers de Grootvorstin op den
Grootvorst. Daar ze enkel van 's mans onderworpenheid leeft,
zoo haat ze alles wat echt-mannelijk is : alle kloeke daad, alle
ernstige bezigheid, alle eigen meening, alle aarzeling zelfs om
haar grillen in to volgen ; want hierin ziet ze een teeken van
zelfstandigheid.
Haar lust is haar eenige bekommering, en die lust — diep
gezien van Vondelswege weerom — ligt meer in ijdel gepraal dan
in vleeschelijke genuchten ; hiernaar hunkers de man meer
uitsluitend, zij echter niet. De reden is eenvoudig : wat men niet
bezat, smaakt het best als men het vastgrijpt ; zoo 't gezag van
den man, als de vrouw het zich toeeigent om enkel den lust weg
to geven waarvan zij de bron is ; volgens Gods woord moest zij
immers den man tot aangenaamheid des levens verstrekken.
Doch terwijl zij het mannelijk gezag uitoefent, toont zij Loch
haar vrouwelijken aard : zij gebruikt het immers alleen om den
uitwendigen glans, waarmee het omringd is, om zich heen to laten
schitteren. Zoo zien wij haar hier dol verslingerd op het groote
feest dat ze belegd heeft ; met niets anders is ze bezig, koortsachtighaastig is ze om to beginnen, niets brengt er haar van of ; dit is
haar drift geworden, de slechte drift, die de wereld samenduwt
en binnen de grenzen van haar voorwerp dwingt, als was het een
Procrustesbed. Niets gaat ze uit den weg ; haar rede is heel
overwonnen en werpt Been bedenkingen meer in de strooming der
drift ; niets is immers radikaler dan vrouwendrift ; omdat bij haar
geest en gemoed zoo ondiep zijn en zoo zwak, kan ze alle vrees
misprijzen — ze denkt er immers niet aan — , kan ze blijk geven van
ongeloof en onbeschaamdheid, kan ze oprijzen met zoo een
ontzaglijke macht van lichtheid en lichtvaardigheid, dat er teugelen
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noch remmen aan is. De nieuwe godheid der wereld staat voor
ons en was in „Adam in Ballingschap" begon, words in „Noah"
voltrokken : de vrouw begon Gods plaats in te nemen in Adam's
levensbeschouwing, nu heeft ze God heelemaal uit de wereld
verdrongen ; de wereld buigt zich onder haar juk als onder de
noodlotcige macht van de Moira des Vleesches I En men ziet,
zonder verwondering, zonder te denken aan de reusachtige onevenredigheid, God gedwongen Zijnen Oceaan los te binden en af te
zenden tegen de Vrouw.
Tegenover deze beiden staat, hulpeloos en hopeloos, de oude
Aartsvader, gelijk de priester dikwijls, gelijk de Opperpriester van
Rome nu ter tijd, tegenover de wereld. Men kan hem gemakkelijk
bespotten, want menschelijk opgevat is er aan hem weinig dat
hem aantrekkelijk of ook maar belangwekkend maakt ; hij is immers
oud en machteloos : drift, de rijkdom der dramahelden, heeft hij
niet, hij bezit slechts standvastigheid en volharding en ijver ; doch
standvastigheid, volharding en ijver dwingen hem steeds hetzelfde
te herhalen, op gevaar af te vervelen en er verdrietig en saai uit
te zien ; hij is niet onpersoonlijk genoeg om zeer vervaarlijk voor
te komen.
Onpersoonlijk was de even oude Teiresias uit Sophokles' twee
machtigste treurspelen en dit maakte hem tot zoo een verschrikkelijke verschijning : onvatbaar voor drift, uit eigen naam geen
woord sprekend, de ijselijkste bedreigingen met koele zekerheid
afdreunend, zoo rees Teiresias op als de vertegenwoordiger der
goden, en hun almachtige vijandelijkheid gevoelde men, machtig
en hachelijk, in de koudheid van hun Priester I Doch Noah dreigt
en bids, vloekt en zegent, ontketent des hemels donders in zijn
woord en smeekt ontroerd en liefderijk, een oogenblik daarna, als
bad hijzelf om genade ; de redding dier menschen gaat hem persoonlijk aan 't hart en de liefde klinkt onverdoofbaar tot in 't hart
van 't Wraakgericht nog door.
Noah is immers geen afgezant van de machtige goden met den
boozen blik, maar van God den Vader ; vader blijft Noah tot
op 't einde.
Protestanten als van Lennep moeten dergelijk figuur min vinden,
„te zeer kluizenaar, te middeleeuwsch" enz., in een woord te
katholiek ; want dit is Noah : de katholieke priester aan 't bidden
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terwig hij dreigt, aan 't smeeken terwiji hij straft, nooit 'outer
vervaarlijk, maar immer door de liefde tot onmiddellijk vergeven
gedwongen, tot veranderen van den slag in een streeling. Dat
maakt hem minder ontzaglijk, dat stelt hem aan den spot dergenen, die hij bedreigen moet, onvermijdelijk bloot ; maar dat is
niettemin zijn glorie en zijn schoonheid ; want God heeft gewild
dat hij zoo was, en God heeft zulks gewild opdat hij naar Hemzelf
zou gelijken.
1k bewonder dus de figuur van Noah, zooals Vondel die heeft
geteekend ; in het daareven gezegde heb ik ook zijn rol in den
bouw van dit drama vastgelegd. Tegenover een Teiresias zou
Urania het wellicht uithouden, maar Achiman niet ; tegenover een
Noah kunnen ze het alle twee ; helpen de driften immers, dan
duidt men zoo licht als flauwheid, zwakheid of onzekerheid wat
nochtans het allersterkste : „de liefde" was, en men komt minder
onder den invloed. Ook dramatisch dus is de teekening van Noah
eene zegening ; bovendien is Vondel — bij Coeval alweer — zoo er
in geslaagd, wat hij nooit gekund had, een samengestelden en
ingewikkelden dramatischen persoon Ce scheppen ; trouwens de
naam van een driftige deugd of ondeugd volstaat anders overal
om de hoofdpersonen van Vondel's drama's Ce kenschetsen.
Zoo was het dan natuurlijk, dat Noah gedurig dezelfde dreigredenen herhaalt, en dat die weinig inslaan ; of dat herhalen ook
dramatisch wenschelijk was, is een heelemaal verschillende vraag,
die door een beschouwing van den bouw van 't drama dient Ce
worden opgelost. Daarover zeide ik reeds genoeg. Maar de
dramatische tooneelen, waar Noah, en met hem de nakende
Oceaan, tegen Achiman en Urania botst, zijn overheerlijk in
hunnen aard, getuigen van de voile levenskracht der jeugd en
evenaren het beste dat Vondel op dramatisch gebied had
geschapen. Alles daarin, hoe doodeenvoudig de handeling ook
zij, is hecht en waar en pakkend : de karakters ontsluieren zich
geheel, de ziel keert zichzelf naar buiten en wij zien ze, onder de
slagen van de naderende catastrophe, in duigen springen door
schrik of tot steen verharden door trots : tusschen den van schrik
dolgewordene en de van trots versteende ontspint zich een
prachtige strijd, totdat de zegepralende Urania nu met Noah en.
den Oceaan kampt, een heele wereld trotseerend met den subliem290

dartelen zang van den zwaan, zoo waanzinnig stout hemeltartend,
en toch alleen nog mogelijk : hoe zou men immers de aanrukkende
zee tarten, tenzij met den zang der lichtzinnigheid.
„Lichtzinnigheid met groen omkranst,
Die spelend langs den afgrond danst." (Ibsen „Brand".)

Dit woord van Ibsen's „Brand" is hier met de reusachtige afmetingen van de zondvloedcatastrophe en zonder beeld, maar naar
de letter verwezenlijkt ; er spreekt jets van binnen in ons : ja, zoo
moet de menschheid gestaan hebben voor den zondvloed : lichtzinnig ongeloovig ; zoo zal ze staan voor de laatste ontbinding
der wereld : ita erit ut in diebus Noe 1), want zoo staat ze immer
voor alle bedreigingen des hemels en alle catastrophen die de
menschelijke maat overtreffen : daarvoor immers zijn maar twee
houdingen mogelijk : te knielen of te lachen — de zoogezegde
onverschilligheid is maar vermomde spot —.
Waren er dus sporen van afgematheid in zijn werk, in de
hoofdzaak waren er geene : Vondel had het hoofdthema van zijn
laatste drama zoo diep-waar gevat en zoo machtig in leven omgezet
als het hoofdthema van „Lucifer" en „Adam" in jong en jeugdig
leven I Bij het zien van den ouden Held en van deze bloem van
zijn ouderdom, Noah, denkt men niet aan 't melancholische :
„Und neues Leben blat aus den Ruinen", maar men vraagt zich
af, of er wel ooit een jeugdiger mensch heeft geleefd dan die
grijsaard, die tot zijn laatste drama de „Noah"-stof uitkoos ? Gist
daar immers niet de woeling van de tot dartelheid toe jeugdige
hartstochten ? Kan er wel darteler figuur in bloeiender lichaam en
onbesuisder gemoed die woeling dragen dan die Urania, gelijk
een dier zoo schaamteloos dartel ? Hoort men niet 't bruisen van
't levenslustige bloed in de zwanenhymne ? Rhythmeeren die
verzen niet, als klopte er de polsslag der vreugde in ?
Jongere dichters zouden wel uitpakken met meer krasse zinnelijkheid, meer vuile vleeschsidderingen, maar niet zooveel 'even
scheppen, en al hun realistisch vuil zou den allesverterenden
gloed en de almacht van die vleeschelijke lichtzinnigheid niet zoo
1) Eigenlijk : Sicut autem in diebus Noe, ita erit adventus Filii hominis.
Matthaeus XXIV. 37.
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scherp hebben vatbaar gemaakt als deze kunst van Vondel, die
wonderbaarlijk toch zedelijk blijft. Oskar Wilde's „Salome" heeft
de rillingen des vleesches vleeschelijk aan den lezer willen mededeelen, en toch, al is het stuk een ontketende storm van zinnelijkheid
en vleeschelijke begeerten en gaat het zoover dat alleen nog de
werkelijk voorgestelde schunnige daad zijn uitwerking in aanstekelijkheid zou kunnen overtreffen... toch heeft men de almacht der
wulpschheid, die gegrondvest is op haar lichtzinnigheid, minder
begrepen en veel minder diep geopenbaard gezien daar dan bier,
in het doodeenvoudige, geestelijk gehouden derde bedrijf.
Dat is nu werk van een tachtigjarige, nog altijd even jong en
jeugdig met het leven bezig ; geen gedachte aan dood verlamt er
zijn geest. Hij voelt den drang niet om, eer hij sterft, een vierde
en een vijfde bedrijf van „Faust" te schrijven en zichzelf op eigen
hand heilig te verklaren op het tooneel. Neen, hij die steeds zoo
lyrisch van aanleg bleek — en dus met zichzelf bezig — besteedt
zijn laatste levensdagen niet aan zelfbespiegeling ; hij vestigt zijn
aandacht, heel en onverdeeld, op 't menschdom en zijn rampen.
Die onderzoekt en peilt hij ; in „Noah" vermaakt hij ons als zijn
dramatische nalatenschap, als slotsom van zijn dramatisch werk,
deze gedachte : de oorzaak van alle menschenrampen is de vrouw.
Is dit waar, dan mocht „Noah" ook daarom het laatste stuk zijn;
want was de „Noah" een gedramatiseerd „cherchez la femme",
dan mocht men ook achteraan in den „Noah" schrijven : „en zoo
voort". — Is 't immers met de geschiedenis altijd een opnieuw
beginnen, dat gelds vooral in de werking van de vrouwenmacht.
***

Aan 't einde van deze verklaringen, van deze bewonderende
beschouwing van Vondel's grootste trilogie, nog een overweging.
Van de hoofdbekommernis huns levens maken genieen hun
grootste kunstwerk ; dit words hun meesterstuk, want het zal het
sterkst hun scheppingskracht in beweging brengen, omdat het
hun hart het krachtigst in beweging heeft gebracht.
Deze hoofdbekommernis was het bange en diepgrijpende
zielswerk geweest, waaruit Vondel's bekeering was ontsproten.
Een onschatbaar hell voor onze Nederlandsche letteren 1
Zoo immers kreeg de sterkste kracht dier letteren, ons grootste
genie, een voorwerp, dat volkomen al het werk en de rijpste
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kracht van 't genie waard was : want het was gewoonweg het
Oorvraagstuk der wereld, het aspunt van zedelijkheid en geschiedenis : de geboorte en de teelkracht der zonde.
Wij danken het dus Vondel's diepen ernst bij het onderzoek
v6Or zijn bekeering, waardoor het vraagstuk der Rechtvaardiging
de hoofdbekommernis van zijn geest was geworden, dat de
Nederlandsche letterkunde als Naar meesterstuk eene trilogie
mag aanwijzen, wier drie stukken betiteld zijn met de namen der
stamvaders van de zonde, en wier handeling die daden weer tot
'even wekt, die als de bronnen zijn, waaruit de heele geschiedenis
voortvloeit, en die dus de angstige belangstelling moet gaande
maken van al wie diep is van gemoed, ja van al wie ernstig
mensch is.
Uit het diepste van 't menschelijk hart en uit het hart van den
godsdienst geboren, geeft deze trilogie ons het recht Vondel's
werk te vergelijken met de Grieksche tragedien, die evenzeer uit
het hart van den godsdienst — zijne meest beangstigende vragen,
namelijk — geboren waren, en Vondel's naam op een lijn te stellen
met Aischulos en Sophokles.
Op een lijn ? In hoeverre hebben wij daar het recht toe ? Het
antwoord op die vragen hangt samen met de beschouwing van
Vondel's dramatisch stelsel. Doch dit antwoord wil ik niet
ontduiken, en daarom zal ik hier, naar mijn meening te goeder
plaats en tijd, die beschouwing wagen.
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VONDEL'S DRAMA

VONDEL'S DRAMA
TEGENOVER HET DRAMA OVER 'T ALGEMEEN

H

ET

mysterie van ons leven, ten nauwste verbonden met
ons levensgeluk of ons levenswee, grijpt ons gevoel op
een heel andere wijze aan dan alle ander schouwspel in
natuur en maatschappij. Louter bewondering voor grootschheid,
genot van schoonheid voelen wij er niet voor, maar een zeker
ontzag, het „awe" der Engelschen, dat levensontroering is. Dit
uit te zingen en het in zang met genot te beluisteren, voldoet ons
niet ; we eischen meer : we voelen immers dat dit onmiddellijk
ons betreffende, de kernwerkelijkheid is. We wezen ook dat de
werkelijkheid van daden leeft, dat haar echtste zang een dadenketen is, en we willen uit de daden, die ze voortbracht, het klare
bescheid vernemen over het wezen, dat ze is.
Diep in ons, in ondoorvorschte diepten, spruit de bron die ons
leven en zijn bewegingen voortbrengt ; doch in 't begin ligt het
einde, in de oorzaak onze aard en ons lot : zoo voelen wij het.
Wat is dus die bron en uit welke levensader komt ze voortgesproten ? In de diepte van ons leven voelen wij immer een
band, eenig kindschap ; we zijn uit onszelven niet, maar daar
ergens, in de diepte van 't leven is een levende band tusschen
ons en een machtige kracht. Die kracht stuwt ons voort tot ons
heil of ons onheil, bet onze, daar het met onze levensbeweging
onafscheidbaar is verbonden 1 Die kracht moeten we volstrekt
kennen 1 Want in haar spinnen de Nornen, de Moiren, de Parken,
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of hoe ze de volkeren hebben genoemd, onzen levensdraad en
ons heil of onheil.
De weg naar haar toe ?
Langs den stroom naar de bran 1 Daar is geen andere weg.
Langs ons leven naar dat leveni
Doch de ware bron van de stroomen, de laatste en echte, is de
zee. Hoe die te peilen ? Met een peillood? Dit geeft ons alleen
een onbeduidende lengtemaat.
Doch haar wezen ? Dit wordt alleen door 't Leven, de beweging
geopenbaard.
De stille zee is zoo diep als de stormende ; ja, doch zij openbaart ons niets van haar innerlijke kracht of van de groote kracht,
waarvan zijzelf misschien afhangt. Hoe meer storm, hoe meer
openbaring. Langs de baan der stormen dus vooruit naar de
ontdekking van 't levensmysterie.
Dwingt de macht, die ons leven voortbracht en stuwt, ons leven
in noodlottig vastgebakende richting, of wierp ze ons uit en hollen
we met geleende macht in voile en dolle vrijheid langs onze
banen ? 't Doet er niet toe : 't mysterie blijft, even gewichtig,
even ontzaglijk, want vast brengt ons leven ons in een betrekking
tot de macht, vanwaar we uitgingen, die ons heil of ons onheil
voor altijd bepaalt. In vrijheid is evenveel ontzaglijkheid 1) als in
nooddwang.
Alle levensbewegingen, gedwongen of vrij, om 't even, moeten
den mensch zijn leven en lot openbaren. Het drama — want deze
gang door 't leven, dat we zien, naar 't leven, dat we vermoeden,
ligt er in en daar alleen is 't drama — moet in de verwikkeling van
zijn bewegingen, in zijn driftenstormen en hunne noodzakelijke
gevolgen tot den mensch kunnen zeggen : bezie u in den levensspiegel, — zoo leeft gij, zoo wordt gij, zoo zijt gij I
't Drama is dus onder alle kunstsoorten het angstigste. Een zoo
hevig persoonlijk, zoo transcendentaal-persoonlijk soort, dat de
persoonlijke lyrische toets in de behandeling verdwijnt, om slechts
voor de werkelijkheid alle plaats over te laten : 't gevoel heeft
immers den felsten nood aan die werkelijkheid.
1) Duchtelijkheid, zou Rodenbach zeggen, 't vertaalt best 't reeds gebruikte
„awe".
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Die kunst van werkelijkheid is niet koel, en haar lijnen en
kleuren, die bewegingen zijn en bewegingsschitteringen gelijk de
baren, zijn niet koud : wil ze immers openbaring van 't leven, ze
wil die niet gelijk de wetenschap die wil.
Wetenschap heeft genoeg aan klaarheid, die voor den geest
vatbaar is, kunst wil klaarheid, die ook 't gevoel, die ook den
heelen mensch onmiddellijk aandoet , doode abstractie of al wat
naar abstractie zweemt, is geen licht voor 't gevoel. 't Licht voor
't gevoel is de warmte van 't licht, 't licht dus gelijk het is, want,
gelijk het is, staat het immer met zijn warmte verbonden. — Kunst
wil ook de hoogste openbaring der waarheid, die men schoonheid
noemt : dit is het hevigst mogelijke licht, zich openbarend met de
hevigst mogelijke warmte, en daarom zal ze niet om 't even welke
levensbewegingen tot drama-stof kiezen, maar uitverkorene, waarin
de zin des levens zich scherper en sterker openbaart... bizondere,
zeldzame gebeurtenissen het liefst, mits ze groat gaan van
't gewone leven. Nooit vergeet zulks de hand, die 't drama
schrijft : wat ze zoekt in 't leven van anderen, in geweldiger
driftenbotsing dan 't eigen leven er vertoont, is toch maar het
eigen leven.
't Eigen leven, de grond van 't eigen leven, zijne eerste oorzaak,
daarover moet het drama verklaring brengen, antwoorden op de
vraag : waarom het leven zód. is ? Welke macht het een bepaalde
richting indwingt, die uitloopt op vernietiging en wee ? Lang
noemde men die macht de tragische schuld van den held , en zij,
die een drama wilden verstaan, spoorden die steeds op.
Schuld : er is veel om dit woord gestreden, men heeft den
draak gestoken met hen, die immer en altijd zochten naar de
schuld van den held, die door het drama was verpletterd. Schuld
is maar een woord. Alle oorzaak is schuld van haar gevolgen,
maar zeker is het dat, als wij voor hachelijke gevolgen staan, er
niets ons zoo'n hevig belang inboezemt als de vraag : hoe die
gevolgen geworden zijn, waaruit ze voortkwamen, hoe ze groeiden
tot rampenrijpheid. Ontwikkelden ze zich uit eene geaardheid, uit
een karakter, uit een schuld ook, of uit de innige natuur en uit de
geschiedenis, die den mensch gemaakt hebben tot wat hij is ? Dat
willen we weten, en wij stellen immer in elk drama, maar diep299

ernstig, de bekende vraag : „Mais que diable allait-il faire dans
cette galere 7" de vraag naar de eerste oorzaak.
Die vraag hebben wij tot 't leven zelf gericht 1 Antwoorden die
elders vandaan komen : van de wijsbegeerte, van den godsdienst
en de Openbaring zelf, voldoen niet het gevoel in ons. 't Leven
zelf moet antwoorden, doch alles wat het zegt, stellen wij op
hoogen prijs : het mag ook slechts een drift, een gebrek, een
verkeerdheid behandelen, 't geeft niets : indien het maar uitdelft en uitdiept, totdat de kern ook pas doorschemert, doch de
diepe oorzaak kan vermoed worden, wij zijn voldaan, 't drama is
drama, 't kluchtspel is dramatisch geweest bij Moliere zoo
vaak — en wij hebben in de kunst klaarder gezien dan in 't leven
wat wij boven alles zoeken.
Natuurlijk, al zijn we tevreden met de klaarheid, waardoor
't kleinste brokje leven verhelderd wordt, Loch bewonderen wij
het hoogst en gaan wij met steeds hernieuwden lust naar die
drama's, die het gansche leven naar zijn zin hebben gevraagd, die
niet een van zijn hartstochten, maar alle achtereenvolgens in hun
oprukken naar ' t eerie doel hebben getoond.
In die drama's wordt de strijd een groote slag en de mensch
een leger ; zijn verschillende driften zijn er de verschillende
afdeelingen : verkenners, voetvolk, ruiterij, artillerie... die alle de
eene na de andere gebruikt en verbruikt worden.
Liggen er lijken op het theater aan 't einde van 't vijfde bedrijf,
gelijk 's avonds op het veld waar de slag heeft gewoed ?... Dit is
noch de vraag noch de zaak waarom we ons bekreunen, want
lijken liggen er steeds : uitgedoofde hartstochten, uitgestorven
zielskrachten, die gevallen zijn, omdat ze niet verder konden, en...
boven die lijken waait zelden de vlag van de zege. Tenden zijn
kracht is zelden tenden zijn doel.
Een onbesliste slag is vaak, is meestal dat drama, dat het
leven zijn laatsten en diepsten zin afwinnen wil.
Mijn overtuiging gaat verder : steeds zal 't drama, dat het
vraagstuk heel oplossen wil, op ontgoocheling uitloopen, omdat
het aan 't leven vraagt wat boven 't leven ligt ; en daarom hangs
boven, in den bloedmist van 't slagveld, waarop de strijd onbeslist
bleef en de zege niet toegekend, de reusachtig bange weedom
van de klacht : „quw utilitas in sanguine meo, dum descendo in
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corruptionem ?" En toch zouden we noch dat bloedvergieten voor
niemendal, noch het neerzakken der driften in leegte willen
missen, want dit moest geschieden : zij die leven, moeten het
leven in en er door, al werden ze er ook door verpletterd, om des
levens zin te vatten en de reden om te leven.
Met zulk gemengd gevoel staan we voor het groote „Brand"drama en zijn ontstellend einde, als de lawine neerstort op die
granietsterke poging om het leven in te richten, gelijk het diende
te zijn, in alles I in alles 1 Dan words ons harte beklemd om 't verijdelen van zoo een macht ; wat door Brand gedaan werd, en hoe
geweldig het was weten wij eerst nu; want wij voelen de wereld
en het leven als iets hols, als een groote ijdelte. En toch wenschten we de poging niet ongedaan : Brand sleeps onze liefde met
zich mee.
Weerom is 't ons juist zoo te moede, wanneer Ibsen, voor een
tweeden keer, de lawine in zijn kunstwerk laat nederrollen om
zijn helden — en zijn eigen werk te bedelven. 't Geschiedt aan
't einde van zijn laatste stuk, zijn dramatischen zwanenzang : „Als
wij dooden ontwaken". Onder 't kraken der lawine, die Brand en
zijn streven begroef, klonk het woord, als een vonnis : „Hij is
Deus caritatis". Nu echter had Ibsen, in zijn lange dramatische
werkzaamheid, drama op drama gestapeld om de menschheid
dezen weg der liefde te wijzen en liefde te leeren : de liefde
zonder leugen, de liefde alleen voor de naakte Waarheid en
alleen door Waarheid mogelijk.
Stuk na stuk had de menschen schijnbaar liefdeloos, want met
snerpende zweepslagen, naar die eenige liefde in maatschappij en
gezin gejaagd. Ibsen schreef zijn laatste stuk. Steeds waren zijn
drama's uitgeloopen op catastrophen van de liefde, maar steeds
kon men zeggen : zoo mogen we niet beminnen, deze weg is niet
de goede.
Doch 't laatste stuk moet ons zeggen : „ZOO dient bemind 1 Dit
is liefde 1" En zie, de laatste samenspraak van Rubek met Irene
komt hierop neer : hoe men te leven heeft, weet men eerst, als
't leven gedaan is, de levenswijsheid was dood gedurende het
leven, zij ontwaakt, als 't leven zelf doodgaat. Weerom laat Ibsen
zijn lawine neerstorten en de twee even tot levenswijsheid ontwaakten meesleuren in de tweede catastrophe, waardoor de hoop,
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uit Brand's catastrophe opgeblonken, uitgedoofd wordt. Heel
Ibsen's werk en zijn eigen leven lijkt uitgeveegd als met de spons
van den schoolmeester, die na een lange becijfering op nul uitkomt.
Beklemmend 1 Doch ook tot Ibsen richten we 't woord, dat nu
uit de lawine opklinkt : „Pax vobiscum". — Vrede zij hun, die de
poging deden om 't levensgeheim op te klaren, die neerdaalden
als duikers in de voile zee, daar waar ze haar machtigste diepte
bereikt, zelfs al kwamen ze nooit weer... met 't laatste woord
over den afgrond ; wij beweenen ze als den schoonen duiker uit
Schiller's ballade.
Goethe's „Faust" beproeft achtereenvolgens alle pogingen om
't leven tot rust in Neil te brengen ; gelijk een in 't hok opgesloten
leeuw steekt Faust in het drama, en gaat tegen alle staven de
klauwen slaan, aan alle schudden om verlost te worden ; het lukt
niet en 't drama is nit, wanneer een op zichzelf prachtig bijvoegsel
— het slottooneel — eigenmachtig het bevredigende einde brengt,
dat niet kan bevredigen. Faust's leven was prachtig van levensvolheid geweest, doch het einde ontstemt, daar het niet uit dit
leven voortvloeit, en een daad van dichterlijke willekeur is. De
blik echter, dien men van 't einde van den „Faust" op de afgeloopen tragedie werpt, is duizelingwekkend. Faust's leven breidt
zich daarin uit met zoo menigvuidige, zoo verschillende, zoo
volmaakt uit en op elkaar volgende golvingen van strevingen en
driften, dat men meent de zee, het leven zelf te zien.
In andere drama's laat een gebeurtenis, een driftnood zoo diep
een wonde in den mensch na, dat de bron van gedachten en
gevoelens zelf wordt blootgelegd en deze dwingt al haar beschouwingen en al haar voelen over mensch en leven en wereld
uit te leveren. Geen drama overtreft in dit opzicht „Hamlet", het
drama der diepzinnigheid ; een knak in Hamlet's jeugd maakt er,
dat het gansche drama overwolkt is van somber gedroom en
gemijmer heel zijn leven voldampend, gelijk een stroom met zijn
misten het gansche breede landschap en de hooge lucht er
boven.
Voor dergelijke drama's gevoelt men instinctmatig, dat zij het
grootste en hechtste geven van wat wij van drama's verwachten :
't leven ligt opengevouwen in 't lot van die menschen en ontsluiert ongekende kracht en diepte, knoopt het met geheimzinnige
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banden aan het machtige vast, dat het omringt, en straalt op
't einde in de voile klaarheid van zijn dood. 1)
Minder breede en minderomvattende openbaringen zijn toch
ook welkom en brengen in ons de echte dramatische ontroering
teweeg ; zij snijden om zoo te zeggen een bijzondere cel open en
leggen hare samenstelling bloot ; en voor de biologie-wetenschap
straalt de kennis van elke cel klaarheid of op de groote vraag naar
de watheid van 't leven. Haar eigenaardig leven, mits het zich
maar levend — dat is zich uit zichzeif oncwikkelend — ontsluiere,
verklaart het leven zelf.
's Levens gang naar 's levens doel, dat Neil of onheil words,
is de wezenlijke stof van 't drama, en een eveneens wezenlijk
vereischte van zijn technische volmaaktheid is, dat het niets anders
biede dan dezen gang en hem voortdurend vooruitstuwe.
— Stilstand, al was het te midden van rijkdom en koningsweelde,
is verkeerd ; verkeerd is ook inmenging van vreemde machten :
gezag, bovennatuurlijke macht of toeval ; al was enkel uiterlijk is,
al levert het ook prachtige levende beelden, tooneelschikking,
effekt, zooals vele tooneelen uit Hugo's drama's en die van zijn
navolger Swinburne, zooals vele „belle entrée"'s uit de Fransche
tooneelliteratuur, die toejuichingen uitlokken, maar niets ernstigers
verrichten — Flambeau's belle entree bij Marmont, in „l'Aiglon", —
zooals woorden die enkel woordspelingen zijn, als aders die niet
kloppen van den harteklop van daarbinnen — passim heel de
tooneelproductie door van Rostand —, dat alles is in 't drama
verkeerd ; touter lyriek ook, want al is er niets, dat fijner 't in-.
wendige van den mensch naar buiten plooit, dan 't lyrisch vers,
toch wil 't leven dit niet als zijn tolk ; zijn natuurlijke tolk is de
handeling en de daad.
Hier echter begins de moeilijkheid : de daad is zoo echt het
kind van 't leven, dat ze duister is als 't leven zelf en 't woord
noodig heeft om te worden die klare openbaring, welke de kunst
en de schoonheid eischen.
Wat moet dit woord nu zijn : lyrisch golvend ? Gevoel verklankend 7 Komt dat meer voor dan op sommige meer lyrische
oogenblikken, dan zal het drama slepen.
1)

Wel zijn dood, want door zijn geleidelijken groei voortgebracht.
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De groote dramaturgen hebben 't vraagstuk door hun meesterstukken opgelost, en een versvorm gevonden, buigzaam en lenig,
ontvankelijk voor kleur, doch niet overkleurig, wars van stemmingsschakeeringen, omdat stemming stilstand is in 't leven, in
geen stuwende kracht zich omzet ; van zoo harde stof, dat slechts
karakter en drift, voorts alle gevoel, sterk genoeg om tot daden
over te gaan, er hun stempel in kunnen prenten. Gelijk die versvorm moet ook het proza zijn, zoo 't gebruikt wordt. Die vers- of
die prozavorm treks nooit de aandacht tot zichzelf, maar dient de
handeling zoo trouw, sluit er zoo nauw bij aan, dat men handelingsklaarheid, dat is licht op 't leven, meent te zien, daar waar
wezenlijk de hoogste triomf van 't woord werd gevierd : 't woord
is verdwenen, 't woord was teeken, het teeken is weg, het
beteekende alleen schittert ons tegen. — Dan, men neemt aan
dat het woord de handeling vervangt, daar waar 't leven nooit
zijn handeling openbaart. In die oogenblikken, waarin 't gewichtigste wordt beslist, diep in hart en wil, en waarin nooit woorden
vallen, daar spreekt het drama en men gelooft in 't woord de
onzichtbare geest- en wilskracht belichaamd te zien.
Was doer het woord dan? Droomt het? Redeneert het? Is het
oratorisch ? Is het lyrisch ? Van dat alles mag het niets te veel
hebben of de begoocheling is weg : men hoort woorden, daar
waar men in 't woord de daad ging zien. uit dien hoofde is
realisme de dood van dramavers en -proza. Hauptmann heeft dan
ook 't realisme uit „Vor Sonnenaufgang" laten varen voor den
zoo schoonen en dramatischen vorm in „Die versunkene Glocke"
of zelfs „Hanneles Himmelfahrt" ; Gorki is bij alien schijn Loch
geenszins realist : zijn Tjepoernoj in de „Zonnekinderen" gaat
naar den wanhoopsdood langs den zoo gewonen weg van den
bitter-gedwongen lach, zinnebeeld van het tot barstens toe
gedwongene van zijn toestand, die zoo dikwijls in de kunst — in
de oudste 1 — wordt gevonden en zoo weinig in 't werkelijke
leven 1 „Slaapstee" belichaamt meesterlijk in de ellendige, dwaze,
plane samenspraak, en in al 't gewauwel van die liederlijke,
vervallen menschen, juist het tegenovergestelde van wat men
verwachten zou : niet den dood, noch het laatste in-stukkenvallen van die aangespoelde wrakken der maatschappij schildert
het, maar het levensbeginsel dat ze nog in leven houdt : den
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waan 1 De eenige levenskracht voor wie alles verloor is de waan :
de verzopen tooneelspeler waant, dat hij in een geneeskundig
gesticht zal genezen worden, de hoer waant, dat ze werkelijke
liefde nog eenmaal vindt ; de baron... (Allemaal personages uit
„Slaapstee").
Doch Waan is een schim, die vanzelf verzwindt, en daarom is
de winderig leege taal, die van leege verwachtingen wauwelt of
giechelt, zoo ijselijk tragisch, zoo echt dramatisch ; in „Slaapstee"
klampen zich uitgeputte menschenwezens met die flauwheid van
hun hol gepraat aan hun Waan vast, gelijk koortsige en krachtelooze armen, die alleen nog boven 't water uitsteken, aan een
stukje hout ; juist die holheid is het teeken van 't naderen van den
allerlaatsten ondergang, omdat ze de eenige schans is, welke die
armen tegen hun lot kunnen opwerpen. Dat is innerlijkheid, die
Gorki geleerd heeft van zijn meester, uit wiens volheid hijzelf
evenals Hauptmann en zoovele modernen ontvangen heeft, van
Ibsen, den grootmeester van den natuurlijken en toch genoegzaam
innerlijken dialoog ; innerlijken, die b.v. niet to vinden is in de
atmosfeer van vloek en oproer en ellende van „Op Hoop van
Zegen". 't Leven verbergt zijn catastrophen, zelfs voor hem die
op weg is er heen, en met de krachten zelf die er hem naar toe
drijven. Ook de geheimzinnigheid der toekomst moet in 't drama
blijven, al ziet men die krachten aldoor klaarder hun strooming
naar die toekomst richten ; bij Heyermans hoort men de catastrophe, de gekende en niet gewilde, niet uit de eigen driften
voorbereide, noch gezaaide catastrophe, naderen, gelijk sommige
zwaar geladen wagens, die men op een kilometer afstand hoort
afkomen. In „Slaapstee" heeft het pathologische geval geen enge
grenzen — maar bij Coeval — .
Voorbeelden voor dit alles, dewijl ik nu toch over Vondel moet
spreken, had ik evengoed uit de dramaturgen, die om Vondel's
tijd leefden, kunnen kiezen : Racine was daar, de zoo echt en
diep-menschelijke dramaturg ; dan Corneille, die zoo stelselmatig
't lot van den mensch onfeilbaar liet afhangen van 's menschen wil,
dat hij alle menschelijkheid doodde en „des monstres de volonte"
schiep, zooals Jules Lemaitre het heel leuk, of zooals hijzelf het
zeer nalef zei :
„Mais votre fermete tient un peu du barbare". (Horace)
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Stelselmatige karakters zijn de dood van de kunst, want stelselmatigheid zelf is de dood van 't karakter, omdat het een element
er van miskent : de natuurlijkheid.
Doch 'k heb liever voorbeelden gekozen uit de nieuwste tijden
en bij schrijvers, die 'k maar matig en slechts om &fie zijde van
hun werk kan liefhebben en bewonderen : aldus moge blijken, hoe
veelvuldig en veelzijdig de gegeven beginselen toepassing vinden,
ook, dat ze geen hol — want ook stelselmatig — getheoretiseer
zijn, maar levend opgediept uit de onvergankelijk levende kunstwerken en, daar ik ze op zoo'n grooten afstand in de eeuwen
samenlees, hoe ze hun vastheid bewijzen, die reeds waarschijnlijkheid, zoo niet zekerheid geeft, dat ze tot het wezen behooren
van het drama. 1k zal overigens dadelijk ook de Grieken aanvoeren,
en om dezelfde reden.
Vast staat ondertusschen, hoe diep het drama wortelt in, hoe
duidelijk zijn beteekenis afhangt van de beschouwing van 't levenseinde, ook dan, wanneer niet het levensprobleem zelf opgeworpen
wordt, doch alleen bizondere, beperkter doeleinden met het voile
levensgeweld worden nagejaagd , een kroon, een vrouw b.v... De
schrik voor de uiterste catastrophe trilt in den schrik voor elke
voorafgaande, als voeide men in haar siddering een voorbode van
den dreun, waarmee wereld en menschheid eenmaal zal uiteenvalien in den afgrond der Godheid.
Reeds bij de Grieken was 't niet anders : bij hen werd het
drama met die wezenstrekken geboren. Hoe nader bij zijn
oorsprong, hoe klaarder het die trekken draagt. 't Ontsproot
immers uit de mysterien van Dionusos en uit de tragische
geschiedenis van dien god der aarde die in zijn Leven vreugde en
lijden verbond, meer dan welke god der Ouden ook, die dood
kende en verrijzenis. Dionusos zelf zal wel niets anders geweest
zijn dan het godgeworden menschenleven, met zijn wilden wil
om zich uit te Leven, met zijn opspringen als een reus om zijn
loopbaan te doorioopen, met zijn razende vreugde en weegevoel,
met zijn alles aandurvenden en tartenden en verterenden gloed :
't natuurlijke Leven, zich bandeloos verheffend, tot het hoogste
stormgeweld stijgend en zichzelf ontlastend en herstellend door
de brekende en genezende catastrophen. De storm zuivert de
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lucht van vuile dampen, en doer al, wat vermolmd of rot was,
vallen. Heeft hij eenmaal uitgewoed, dan kan het leven opnieuw
beginnen.
Dit is de stormorde des levens en zijn regeling bij den dood.
Daarmee heeft het hart geen vrede ; zulke orderegeling is te
voorbijgaand en Brij pt niet in daar waar moet worden ingegrepen :
de wortel des levens zelf moet worden genezen en de herstelde
orde moet eeuwig zijn. Voor altijd 1 is het woord van alle drift,
't is het liefdewoord bij uitstek ; voor niets zegt zij het met zoo
een diepen nood als voor het leven zelf. Dionusos' woelen en
stormen, zijne dronkenschap en orgiastische wildheid zijn prachtige
levensuitingen en ontsluieren heerlijk de macht van den mensch,
doch de catastrophen, die steeds daarvan de krakende echo's
zijn, moeten worden vermeden ; er dient een heelmiddel gevonden,
of dit leven zelf is niet op gang, maar op hol : het behoort te
worden gebreideld.
Wie kan er dat aan 7 In de Grieksche mythologieen gelds,
even als in de Noordsche : een Asa alleen kan een Asa over
winnen. Apolloon komt uit den hemel om Dionusos in te toomen,
d. w. z. : de eeuwigheidsgedachte, de godheidsgedachte daalt
neer om het bandeloos en hemelstormend menschenleven te
breidelen met haar matelooze verschrikking. Het menschenleven
vangen in den teugel der vier uitersten, zoo luidt in christelijke
taal, wat de Grieken in den grond hebben gedaan, wanneer zij
Apolloon met Dionusos hebben laten worstelen op het veld van
het drama. De Apollinische wereldorde tegen de Dionusische :
de goden des hemels tegen de goden der aardel Wie het diepe
symbool begrijpt, die vat ook hoe menschelijk het Grieksche
drama, spijt al zijn goden, is geweest, en hoe er in al die helden
en vorstengeschiedenissen naar niets anders gezocht werd, dan
naar 't „waarom" der levenscatastrophen in de verbeelding er van,
d. i. hare kunstwerkelijkheid. De mensch stelt immers bij slot van
rekening enkel belang in den mensch ; doch 't belang in den
mensch begint, waar zijn lot begint op het spel te staan.
Nergens words deze strijd tusschen Apolloon en Dionusos
klaarder gevoerd dan in de tragedian van den vader der tragedie,
Aischulos. Over vijf van zijn stukken kunnen wij oordeelen.
Van de Perzen kennen we enkel het middenstuk, „Perzen"
307

geheeten ; wat de andere, „Phineus" 't eerste en „Glaukos"
't laatste, waren, is ons niet bekend. Het volledig bewaarde
driespel de „Oresteia" geeft het klaarst bescheid : de hoofdheld
Orestes is als geboren om in zijn hart en lot dezen strijd van twee
goden te dragen. Wat hij ook doe, hij zondigt tegen een van de
twee : doodt hij zijn moeder niet, dan vergrijpt hij zich aan
Apolloon, die de maatschappelijke orde, de contracten onder
menschen, bizonderlijk het huwelijkscontract, beschermt als god
der menschheidsorde ; doch doodt hij zijn moeder, dan zondigt
hij zwaar tegen de goden der aarde, die is de na,ttArrie, de almoeder, en wier goden al geboorte- en moedergoden zijn : de
Erinuen gelijk Gea zelf en Dionusos, die de teler is bij
uitnemendheid en de god der vruchtbaarheid. 't Bloed en zijn
banden ter eene, de maatschappij en haar banden ter andere
zijde : daartegen loops Orestes zijn hoofd te pletter, hoe hij zich
ook bewege ; hij is wat het vers van Ovidius zoo kernachtig klaar
van hem zei : „facto Pius sceleratus eodem" 1). Men kept het
beroemde woord van Lamennais over den mensch, aan welken
niet alleen paarden worden gespannen om hem te vierendeelen,
gelijk in de barbaarsche tijden, maar twee werelden. Steeds
geschiedt dit in de wereldbeschouwing der Grieken ; daarin ligt
de wortel van hun tragedie.
Die toestand van den mensch is ondoorstaanbaar, en daarom
heeft Aischulos met al zijn genie en door zijne tragedie, als
middel, den strijd tegen die onverstaanbaar-duistere en pijnigende wereldorde gestreden, zelf de ware Prometheus voor de
menschheid.
Er moet een uitkomst zijn : zonden kunnen niet worden
vermeden, want de goden geven tegenstrijdige bevelen, maar uit
de zonde moet men kunnen worden gered 1
Heel de „Oresteia" schildert het verloop van zoo een redding :
Orestes, vervolgd door de ijselijke vloeken van Apolloon, en,
nadat hij dien gehoorzaamd heeft, opnieuw vervolgd door de
even ijselijke bende der Erinuen, totdat hij op den Areopaagheuvel voor de voeten van Athena neerstort. Uitkomst is er nog
niet ; daar words een terechtzitting gehouden, waarin de twee
I)
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Door een en dezelfde daad vroom en misdadig.

pleitbezorgers zijn : Apolloon en de Wraakgodinnen ; het geding
eindigt op een overeenkomst onder goden. Orestes en zijn lot
zijn tot niets ingekrompen en verdwenen, doch hoog boven
Hellas en de maatschappij der menschen staat het Recht van
Apolloon en het Recht der Eumeniden.
Van 't laatste stuk der „Smeekelingen"-trilogie weten wij, dat
Aphrodite daar optreedt voor een andere rechtbank en pleit voor
Hupermnestra ; eveneens in 't laatste van „Prometheus", dat de
beslissing geeft. De heele „Prometheus" is een reusachtige en
verwoede beschuldiging van den hemel door de aarde, voor de
vierschaar van zee en zonne en lucht en winden, van het heelal
dus als rechter en getuige. Voorwaar, wat Aischulos met zijn
drama's heeft aangedurfd, is een schouwspel dat eerbied afdwingt ; hij heeft in zijn drama's gevoerd den echt Griekschen
kamp van het licht met het donker, van Apolloon tegen Puthoon ;
zijn genie heeft geworsteld tegen het donker van zijn godendom
en de wanorde van zijn godsdienst, die hij inzag, met de waarheid
en het recht, die hij voelde ; de „Oresteia", de „Smeekelingen"trilogie zijn verloren stukken waarschijnlijk, en boven alles zijn
allergeweldigste „Prometheus" zijn de vermetel stoute pogingen
van een mensch om orde te brengen in den hemel zijner goden,
in welke hij gelooft, opdat hij voort in hen zou kunnen gelooven,
en zijn evenzooveel mijlsteenen op de ontwikkelingsbaan van den
Griekschen godsdienst.
Die 'outer godsdienstige opvatting van het drama heeft de
voorstelling der menschelijke dramatische daad niet bevorderd :
de Grieken bekommeren er zich niet om, hoe die noodlottige
daad geschied is, maar is ze geschied, ze sidderen voor de
zeker komende straf ; in hun drama's is het dan telkens als een
afwachten van de ramp ; ze spelen om zoo te zeggen in de
gevangeniszaal, waar de veroordeelde de halsrechting afwacht ;
waar ons vijfde bedrijf begint, begint hun drama, want daar heeft
de mensch gedaan met te handelen en begint de godheid
haar werk.
De psychologische groei van een menschenlot words er niet
voorgesteld, althans niet in zijn menschelijke periode, waarin
driften en karakters het zaad werpen, dat opwassende later tot
een rampenoogst zal rijpen, dien de Maaiers van 't Lot komen
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pikken uit de hemelen daarboven, uit de hel daarbeneden. Toch
is deze periode het meest belangwekkend voor ons ; wij toch die
weten, op 's Heeren woord, dat de slechte of gewoonweg
gevaarlijke daad niet steeds onmiddellijk haar gevolgen na zich
sleeps, maar dat de oogsttijd meest de doodsure is ; wij toch
hebben de parabel gehoord van 't onkruid en 't goede zaad,
waarover de Heer zei : „laat beide groeien tot den tijd van den
oogst". Hoe bedrijft de mensch toch zoo hachelijke daden ? Hoe
komt hij daartoe ? vragen wij, maar de Grieken vroegen : een
bepaalde daad is geschied : hoe zal de straf invallen ? Hun drama
levers dan het gezicht op, angstig en akelig voorwaar, van
menschjes die hun knikkende beentjes reppen langs de paadjes
der aarde, om to ontsnappen aan de nazettende stormwolken, die
daar aandrijven door de machtige ruimte der hemelen.
Dat gezicht is waar ; in zulk een verhouding tot de hoogste
machten — tot de eenheid der bezielde en onbezielde schepping,
zoo men wil — brengt ons eenmaal de dadenketen van ons leven
en dat maakt onze dadenketen zoo ontzaglijk-beangstigend. De
Grieksche dramahelden zijn menschen, hebben karakter, doch in
dit karakter words niet gedolven om den wortel der catastrophe
to vinden, vooral niet bij Aischulos ; b.v. de ware wording van
Orestes' wroeging en vervolgingswaan kan niet natuurlijker
volgens het karakter geschilderd worden dan in de heerlijke
laatste scene der „Choephoren" ; 't is een prachtig klaar psychologisch oogenblik, doch in de psychologische keten is het geen
schakel.
Sophokles smeedt meer dergelijke ketenen, doch bij hem komt
het dan uit op de schrilste en snijdendste tegenstelling. 't Is
't geval met Oidipoes : geenerlei schuld heeft hij bedreven, ook
niet die transcendentale schuld der Grieksche tragedien : 't miskennen van ergens een godheid of van de godheid door „hybris",
en zijn karakter is zoo rijk en goed en vorstelijk schoon, dat het
door natuurlijken uitgroei tot het hoogste heil moet leiden... en
telkens als hij uit aangeboren goedheid poogt tot redding en
verlossing to komen, scoot juist die poging hem het vervaarlijkste
lot in den muil... onbegrijpelijk 1 Dit onbegrijpelijke, dit ijselijk
tegenstrijdige was voor de Grieken het hoofdelement van het
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tragische ; ncivrao reamthv reayminaros 1), heette het bij
Aristoteles, van Sophokles.
Euripides heeft met de sakrale tragedie afgebroken en er iets
louter menschelijks van gemaakt. Met wijsgeerige redeneeringen
— over vrouwenaard vooral, maar ook over karakters en driften —
doorzaait hij ze, maar hij slaagt er niet in, ze met z66 vaste eenheid op te bouwen of onze aandacht z66 strak gespannen op die
hachelijke lotbeslissende menschendaad te vestigen, als zijn twee
mededingers naar de tragische lauwerkroon. Een van zijn personages, — namelijk Hekuba in de „Trojaansche vrouwen", op 't
oogenblik dat de ontrouwe Helena weer bij Menelaos wordt
gebracht en hem om vergiffenis smeekt, omdat ze hem verliet ;
want, niet Paris heeft haar overwonnen, maar Aphrodite zelf haar
gedwongen — redeneert als volgt : beschuldig niet de godinnen
van dwaasheid... Gij zeidet dat Aphrodite mijn zoon (Paris)
in Menelaos' huis begeleidde... Neen, maar mijn zoon was heerlijk schoon, en toen ge hem ontwaardet, werd uw hart zelf
Aphrodite 1..." 't Is eene lange redeneering om te zeggen wat
Euripides' groote voorgangers door daden hadden voorgesteld :
een god heeft het gedaan, een god heeft er mij toe aangezet, een
god was de schuld 1 2)
Die overtuiging, die de onweerstaanbaarheid der drift prachtig
vertolkt, overtuiging waarin heel de Oudheid, ook de Latijnsche,
heeft geloofd :
„an sua cuique deus fit dira cupido?" 3)

vroeg Nisus aan Euryalus — ligt vastgeankerd in den geest van
al de helden uit de oude tragedie. In die overtuiging lezen we,
als in het schrift, dat men in 't marmer beitelt, de beteekenis van
hun daden : ja, waarlijk de hartstocht is god, en hij heeft goddelijke macht, omdat hij machtig is tegen God ; zoo heeft God het
besteld, met de drift vrij te willen, en slechts Zijn eigen genade
als evenmachtige kracht er tegen te stellen.
1)Van alle tragici de meest tragische.
2) Dit noem ik later in deze studie : het daemonische van de drift.
3) Verg. Aen. IX. 185. „Of wordt tot een god voor eenieder zijn wilde hartstocht ?".
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De Grieken hebben dus wel, ofschoon duister, geraden hoe
ontzaglijk de menschelijke daad is ; daar ze een tegenwicht is van
de oneindigheid. Ze voelden het, en daarom namen ze die daad
van den plooienden menschenrug of en bevrachtten er de schouders der eeuwige goden mee, die ze trouwens alleen konden
torsen ; dan berustten zij bij het schouwspel, want ze stonden voor
't gezicht der harmonie. Ofwel, ze legden niets uit, hielden de
goden buiten spel en lieten een menschenleven zonder doel of
reden, maar onbeperkt-ijselijk verpletteren 1). In beide gevallen
stelden ze de menschendaad tegenover eeuwigheid en godheid,
en zongen hymnen er om, zoo verheven majestatisch, of slaakten
kreten er voor, zoo breed pessimistisch, dat men in hun tragedien
een geest ademt als in de tempels van God, zoolang als men den
God die er in woont, niet erkend heeft : bang ontzag of volslagen
wanhoop.
Ondertusschen was de behandeling dier duister-diepe en
geheimzinnig-onpeilbare daden zoo klaar en helder, als 't maar
kon ; de aflijning was scherp als de lijnen van 't naakte marmerbeeld, en zoo vertoonden de Grieksche tragedien en hun
scheppers het aangrijpend beeld van schitterklare sterren, wier
lichtstippen hangen te beven in den schoot van den oneindigen
nacht, gelijk de kleine broze menschenleventjes in den schoot
der oneindige vernietiging.
Euripides gaf meer tastbare werkelijkheid, maar die werkelijkheid had de tragische ziel niet : d.w. z. zij had de diepte niet, die
men voelt daar waar 't lot words beslist ; voelt men immers
's menschen lot in gelijk welke van zijn daden, zelfs in de
beuzelachtig-kleinste, men voelt ook den afgrond, waaruit het
opsteeg en waarboven het zich afspeelt.
Seneca en de Latijnen gaven touter uiterlijkheid en hollen
vorm : de ziel was er heel uit. Welke de beteekenis was der
Grieksche rampen, hoe dit gruwelijk lijden daar voorkwam, niet
voor zichzelf, maar om lets te openbaren, nl. de zegepraal eener
godheid of de geheimzinnige hachelijkheid van 't leven zelf, daar
1) Oidipoes 1 Wat Sophokles gewaagd heeft in Oidipoes te Kolonos, geschiedde tegen zijn levenseinde en zal wel door de sophistische wijsbegeerte, die
zooveel veld gewonnen had, ingegeven geweest zijn, en ook wel door Euripides.
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wisten ze niets van ; zij vergaten zelfs dat Euripides, hun onmiddellijke voorganger, toch nog het vers gezongen had : act19'4 yam
paikuara 1) en gaven hun grof zinnelijk en wild Romeinsche yolk
gruwelen en niets dan gruwelen tot spijs : Atreus moet onder de
oogen van de toeschouwers zijn kinderen opeten, Theseus met
de mand opkomen, waarin Hippolytus' ledematen bijeenvergaard
liggen en het vernietigd lichaam uit zijn bloedige stukken en
lappen weer ineenzetten, Hercules...
De eerste, die waarlijk in den zin der Grieken het drama weer
heeft opgevat en behandeld, is Shakespeare. Al de anderen, in
welk land ook, hadden den leest van 't drama der Grieken, de
verdeeling er van, zijn lyriek of zijn pathos nagevolgd ; hij echter
vatte de menschendaad op gelijk de Grieken haar hadden
opgevat, en men voelde er de breedte, diepte, ruimte rond, van de
geweldige werkelijkheden, waarmede ze in betrekking staat 2).
Algemeen bekende waarheden meen ik nu niet te moeten uiteenzetten ; ik herinner de lezers enkel aan den indruk dien
„Hamlet", „Lear", „Othello", „Romeo en Juliet", „Macbeth",
„Julius Caesar" enz., ja, „De Storm" ook, al lijkt het een sprookje,
zelfs humorvolle tafereeltjes met uitgeschaterden lach als dat van
het gastmaal der triumvirs in „Antonius en Cleopatra"... in hen
nagelaten hebben, om hen te vragen, of ze om die daden en om
die menschen heen niet de heele wereld voelden, als ondergrond,
als klankbodem, als meespelend en meebetrokken ? 3)
Shakespeare legt geen nadruk op het schouwspel der catastrophe,
hij omhult de lotsvoltrekking zijner helden niet met luide vlagen
lyriek, maar hij snijdt om zoo te zeggen het menschenleven open,
gelijk een lichaam, totdat hij den trek, de drift, 't geweld heeft
ontdekt, die naar de catastrophe stuiven. Die vervolgt hij dan
met een strakke oplettendheid, welke gespannen medegevoel is
en zich nergens laat afleiden noch verstrooien. Dien noodlots
1)Leed leert.
2) De middeleeuwsche zinnespelen geven 't menschenlot te zien, doch als
leering en abstractie. In tijden, waarin geen drama geboren, maar gezocbt wordt,
moeten de middeleeuwsche of Calderonsche abstraction weer als iets fonkelnieuws aandoen en als het drama zelf. Eureka 1 Abstract leven lijkt veel klaarder
dan 't leven, lijkt het leven, maar is de arme dood.
3)Zie einde dezer studie.
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wortel, als hij eens is gevonden, verliest hij niet meer uit het
oog ; en, is er iets waardoor Shakespeare's drama den indruk van
de waarheid — vooral van de werkelijkheidswaarheid — des
levens zou schaden, dan ware het door de te groote starheid van
dit driftenleven, dat nooit veranderen kent, maar gelijk een
machine, waarvan men de werking steeds als dezelfde voorzien
kan, het lot bewerkt. Is er in 't Grieksche theater een noodlot en
een gedwongen handelen der menschen, ook bij Shakespeare
treft men het aan : bij hem dwingen de karakters en de driften
met even ijzervasten klem als de goden 1 ) ; en zeker is het :
verschilt de wijze van voorstelling, Been verschil is er in 't voorwerp en in 't gevoel, waarmee dit voorwerp aangegrepen words
en vastgehouden : wat de Grieken immers, in hun ingrijpen van
goden in het leven, beschouwden met godsdienstigen angst-blik
naar omhoog, datzelfde beschouwde Shakespeare, gebogen over
den mensch en delvend in den afgrond van zijn leven : 't was
't menschenlot, het in zijn ontzaglijke verstrekkendheid gevoelde
menschenlot.
Shakespeare's navolgers hebben die driftenstrakheid en die
physische onverwrikbaarheid der nochtans vrije zedelijke krachten
wat losser gemaakt, en zoo bijwijlen meer natuurlijkheid bereikt,
nooit hebben ze vermocht een sterkeren indruk te geven van
't groot geducht geheim, waarin we voelen dat ons tijdelijk leven
bezig is met een eeuwig lot te baren.
't Romantisch drama lies menschen boven hun maat uitgroeien,
en vergat dat nets grooter en dieper is dan de mensch in zijn
gewone maat, dan 't leven gelijk het is, en dat men buiten
't gewone leven niet tot in 't fantastische moet gaan om des
levens diepte te vinden, maar enkel om zoo te zeggen ter plaats
zelf delven... altijd maar door... Of gelijk Columbus altijd naar
't Westen zeilen... dan komt men op dezelfde plaats weer terug
van waar men te zeilen begon, maar men heeft de heele wereld
omgevaren.
't Realistisch theater, tenzij het ophield realistisch te zijn, bracht
nergens meesterstukken voort, dat groote onderwerp waardig,
dat het drama altijd, volgens zijn geweldige waarde, te behandelen
I) Zie einde dezer studie.
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heeft : het menschelijk lot 1 't Bleef steken op 's levens opper
vlakte die de werkelijkheid is. De meest bekende in den tijd van
hun ontstaan, als Hauptmann's „Wevers" b.v., zijn holle dingen,
die enkel brutale, nooit diepe waarheid gaven ; diep echter, we
weten het, is de waarheid desniettemin I Zij hebben hun stelsel —
meer dan een stelsel was het niet — moeten laten varen, en
slechts wat uiterlijken schijn er van behouden — wat taal- en
stijilompen, en gemeene platheden — om toch een soort van
idealiseering to geven, die dan ook weer onmiddellijk diepte laat
doorschemeren, gelijk een reet in grauwe wolken den hemelafgrond. „Hanneles Himmelfahrt" en „Versunkene Glocke"
noemde ik reeds en vooral „Slaapstee", en toonde daar dan ook
aan, waarin de kunstidealiseering bestond.
Lessing, de Shakespeare-hersteller, Schiller, Kleist, enz... al
degenen die, in welk land ook, Shakespeare's voetspoor betraden,
hebben, al waren er ook genieen onder hen, geen wezenlijke
verandering in het drama, noch nieuwe wegen gevonden.
De laatste poging, waarlijk nieuw, om een drama to maken,
waarin de Menschendaad to midden van de levensdiepte voelbaar is en waarin ze feitelijk words gevoeld, is die van Maeterlinck.
Maeterlinck stelt zijn menschen in 't midden van 't ongekende
geheim, en maakt ze er van bewust, er mee behekst ; ze spreken
haast van niets anders en hunne handelingen hebben weinig
beteekenis, tenzij met betrekking tot dit groot geheim. Desondanks
oefent dit groot geheim geen ingrijpende werking op hen uit,
gelijk de Grieksche godenwereld ; zijzelf drijven er naartoe,
bewegen, rillen, sidderen onder de gedachte daaraan of, juister nog,
onder den waan van dat geheim. Tegen dien waan strijden ze
niet, maar ondergaan hem lijdzaam ; zwakke, weeke, ietwat aetherische en hooge wezens, in 't leven voortgejaagd door dien hoogen
waan ; zij hebben geen karakter, geen persoonlijkheid, leven in
geen bepaalden tijd, in geen bepaald land ; ze hebben dit alles
ook niet noodig, want niet hun karakter of een eigen leven leidt
ze den dramatischen ondergang to gemoet, maar zij worden er
midden in geplaatst door een bewuste opzettelijkheid van den
dichter. Wij voelen levensdiepte om ons, echter niet in het leven
zelf van den enkelen mensch gevonden, maar in vage onduidelijkheid over 't leven getooverd door de macht van 's dichters
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droomverbeelding. Kleur in de taal, lyrische diepgang in de
samenspraken is er evenzeer overbodig — en feitelijk onvindbaar,
evenals alle zielkundige ontwikkeling in Maeterlinck's werk —
want de levensdiepte bestaat zonder 't leven, 't 'even is in de
diepte van dien ijdelen droom — het is het astraal lichaam van
zichzelf — gedompeld, en rift in de diepte 1 Doch 'k moet het
eerlijk bekennen, de dichter moet die droomvage onwerkelijkheid en dit bloedeloos waanleven van zijn helden toch gevoeld
hebben, want die rilfiguren, Tintagiles, Aglavaine en Selysette
vreezen zoo gestadig, zoo an9stig, al is het om niets, dat er
benauwdheid boven 't drama hangs ; men wil verzet aanteekenen
tegen den dichter : „daar hebt gij mij met oneerlijke middelen
die benauwdheid in de ziel gesmokkeld", doch men is gevangen
en 't duurt een eind, eer men gewaar wordt dat toestanden bij
Shakespeare te leen werden genomen, en tooneelen uit „Hamlet"
en „Macbeth" hun stramien hebben moeten leenen om er dit
droomleven op te borduren, zóó, dat het als werkelijk leven
aandoet. — Sedert Maeterlinck dan later de geschiedenis ging behandelen en het leven der zinnelijkheid, dat toch werkelijkheid
dient te zijn, woedt die strijd van zinnelijkheid, 't meest in zijn
„Monna Vanna", toch weerom bloedeloos, omdat hij opzettelijk
tegenover een wijsgeerige gedachte zich afspeelt : de wijsbegeerte
van Marc Colonna — Maeterlinck zelf — over 't leven : 't eenige
levensgoed, waaraan alles, ook eere en deugd, moet opgeofferd
worden.
't Drama krijgt een schijn van 'even, op 't laatst door een held,
a la Hernani mogelijk, maar niet volgens 't leven, den wellustigen
Prinzivalle, die toch in den meest prikkelenden toestand, die
denkbaar is, de heldhaftigste overwinning van zinnenbedwang
behaalt. De inhoud van 't stuk is weerom wel van Maeterlinck ;
eene houding van personen tegenover eene wijsgeerige stelling
en de voorstellingsvorm is ditmaal bij Victor Hugo geborgd. De
wijsgeerige stelling gelds, volgens Maeterlinck's gewoonte „'t Onbekende, het Lot, het Leven" en de psychologische onwaarheid,
vooral onwerkelijkheid, van het driftenleven wordt door een voor
de zinnen ultraprikkelenden toestand vermomd.
In „l'Oiseau bleu" is alles verzinnebeelde philosophie ; Tyltyl en
Mytyl zijn „de Mensch" evenzeer als „de kleine Johannes", doch,
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hoe schitterend ook de phantasmagorie zij, waarin het zinnebeeld
voor oogen treedt, de philosophie is te onduidelijk zwevend, te
vlottend, om lijnen te trekken in de zinnebeeldige tochten van
de kinders, en „De kleine Johannes" is „l'Oiseau bleu" hierin
verreweg de baas.
Zoolang als die lijnen van geleidelijkheid er niet zijn, heeft men
geen oorzakelijkheid, geen ineengeschakelden levensloop, geen
drama dus, en 't bezig zijn met „het groot geheim" is ongerechtvaardigde aanmatiging, kunstbedrog en dramatische valschheid.
— 't Geheel is dus geen vernieuwing, behalve in den schijn, en
't scheppen van de levensdiepte om de menschendaad was gewild
en opzettelijk hersenwerk, philosophie, geen dramatische kunst.
Stemming is er om zichzelf... dat is in den grond een abstractie,
dus levenloos.
1k laat het allerlaatste op dit gebied onbesproken, als geen
bespreking waard : namelijk den Duitscher Wedekind, „che ha
it grido", die enkel dan een onderzoekenswaarde houding tegenover 't leven in zijn drama zou bieden, indien hij er kunst van
kon maken. „De tragiek des levens naast de erbarmelijke jammerlijkheid des levens te stellen" zou een echte dramatische vond
zijn en een groote kunstdaad, was er maar ernst, en kunst, was er
karakterteekening in zijn werk en waren er niet zooveel herinneringen aan Strindberg.
Ik kom dus tot besluiten.
Waar men ook een drama hoort of leest, een Grieksch van
duizenden jaren her, of een uit de twintigste eeuw, en als men
zich afvraagt, of men volmaakt tevreden is, dan zal men gewaar
worden dat dit enkel dan geschiedde, wanneer 't drama eene
beweging was naar het einde, dat de menschen menschelijk pakt
en aandoet, omdat het bereiken of 't missen van dit Joel het leven
kroont of breekt.
1. Wat er gebeurde in het drama, is niet het onmiddellijke en
naaste voorwerp van de dramatische belangstelling, maar wel hoe
het drama zich voortbewoog naar zijn einde. Of 't drama op den
troon dan wel in een hut of in de kolenmijnschachten speelt, of
de gebeurtenissen zeer zeldzaam dan wel gewoon waren, daar
kwam het niet op aan : Philoktetes, eenzaam in zijn spelonk op 't
eiland Lesbos, stond ons even na als koning Oidipoes op de stoep
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van de eeretrap voor zijn paleis ; we kiezen dan ook partij voor
Racine, wanneer hij op Corneille's woord uit de voorrede tot
„Heraclius" : „le sujet d'une belle tragedie doit n'etre pas vraisemblable" antwoordde : „il n'y a que le vraisemblable — dat is 't
gewone — qui touche dans une tragedie" ; met andere woorden :
de stof zelf, 't gebeuren in 't drama trok niet onze aandacht, en
wij gaven alleen acht op de wijze waarop de stof geschikt was, op
de „welschikkendheidskunst" gelijk Simons ze noemt, maar we
eischen instinctmatig, dat deze welschikkendheid 't laatste einde
in elke beweging der handeling laat doorschemeren, en dat dit
laatste einde de bewegingen van 't leven waardig was, niet banaal
dus, noch onbeduidend, noch ongeevenredigd ; en wij vonden de
bewegingsphasen dan het best en het degelijkst dramatisch welgeschikt, wanneer de zaak, waarnaar ze streefden, een hoogste
levensbezit was of het leven overtrof, b.v. de eeuwige verdoemenis. Zoo heroverde ten slotte het „war of de stof van het
drama toch zijn plaats, de eerste plaats, omdat het geheel de
dramabeweging belangwekkend en gewichtig maakte of enkel
een voorwerp van nieuwsgierigheid of zenuwprikkeling deed zijn.
De menschen kunnen wel naar een beuzelarij streven, doch
wanneer ze daar naartoe heel hun leven in beweging brengen,
dan wordt die beuzelarij, miss de natuurlijkheid en waarheid van
die levensbeweging aannemelijk wordt voorgesteld, tot een
levensbezit verheven.
2. Doch hier komt een tweede van de gestelde eischen. Die
beweging moest innerlijk zijn. Alle pracht van tooneelschikking,
alle geweld van uitwendig gebeuren : rijksvergaderingen in
troonzalen, moorden te middernacht, liefdetooneelen onder de
sterrenglorie van een zomernacht enz... dit alles is bijkomstigheid,
en deed ons aan als een flauwe verschalking, was er die innerlijke
beweging niet naar 't dramatische doel, de levensbeweging. Des
menschen drijfkracht werkt binnen in hem en werkt vrij — weshalve haar werk zoo een edel en spannend belang oplevert — en
werkt toch bijna altijd eender — weshalve men het met zoo een
aangrijpende deelneming volgt. — Alle verbluffende vonden en
schitterende uitwendigheid van Hugo vermogen niet het hart in
onze borst vast te grijpen, omdat ze het gemis aan innerlijkheid
niet vermogen weg te moffelen ; al die samenzweringen en
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hinderlagen, dat verstoppertjespelen, al geschiedt het dan ook in
't koningspark van Westminster („Cromwell") of in den grafkelder
van Karel den Groote („Hernani") of in nog befaamder kasteelen en
kerken, vullen het theater met yolk en maken spektakel, maar
laten de ziel leeg, en 't fantastisch buitengewoon einde van
„Hernani” : de held, uit de armen van de vrouw zijner liefde, op 't
einde van 't huwelijksfeest, weggeroepen door dwingend hoorngeschal, waardoor zijn geluk als met een zwaardslag words
stukgeslagen, dat kan ons een oogenblik verbijsteren, doch een
oogenblik slechts, want onmiddellijk vragen we ons schouderophalend of : hoe hij daartoe kwam ? Maar nergens door ; zijn
driften, zijn innerlijk leven hebben hem niet daarheen gevoerd,
hij was immers volgens zijn eigen woord „une force qui va".
Al de geheime gangen, klemmen, trappen en deuren, zweefmachines enz... op 't Spaansch theater, en al de wonderen, die
te goeder ure in Calderon's stukken gebeuren om den knoop te
ontknoopen, ontknoopen niets, maar hakken hem gewelddadig
door. Want dat alles ligt buiten den mensch, die zoo krachtig
trotsch in 't drama de hoogste gave opeischt, hem door God
geschonken in 't leven . de vrijheid om alleen zijn lot te bewerken,
de vrijheid om verlost te worden of verloren te gaan, door zijn
eigen werk alleen.
„Hij, die ons schiep zonder ons, kan ons niet zonder ons
verlossen", ook niet in 't drama, wil 't drama als 't leven aandoen.

Dat voelen we, dat voelden ook de Ouden, die, bij monde van
Aristophanes, de buitenstaande beslissende tusschenkomst der
goden „ex machina" veroordeelden als ondramatisch.
3. De mensch moet zelf en eigenmacbtig zijn leven bewegen,
of dit leven heeft geen waarde in 't oog van hem, die naar
's levens beteekenis zoekt. 't Leven heeft geen beteekenis, indien
het geen harmonie heeft, en harmonie, de hoogste, bestaat hierin,
dat het geluk of de ramp, waar het met heel zijn massa of met
een van zijn gedeeltelijke bewegingen naartoe drijft, eigen goed
zijn. 't Drama heeft dan ook geen beteekenis, drukt er die hooge
harmonie, die, waar men ze ook vinde, de Stempel is des Allerhoogsten, haar zegelmerk niet in. Daartoe moet de dramatische
held zich met volkomen herkenbare natuurlijk-toetsbare stappen
naar zijn einde bewegen, met voile vrijheid en met voile natuur319

lijkheid, en, daar de kunst een meerdere, en, kwam ze in 't leven
te staan, een overdreven klaarheid bezit, zoo mag zijn vrijheid en
dus zijn natuurlijkheid door niets vreemds, door niets van buiten,
beinvloed worden, hun bestaan mag met klank worden bevestigd :
„noodlot, Voorzienigheid, genade, wonder" ; doch haar overwinnende macht moet, gelijk in 't leven zelf, in 't duister werken.
Wel is er een noodlot, dat Oidipoes in 't leven gesteld heeft,
vlak in een valstrik, als 't ware, maar alle handelingen van
Oidipoes zijn met de menschelijke maat van karakter en aanleg
scherp vast te stellen en te meten ; — wel mag Athalie, onder het
toesnoeren der netten, waarin ze gevangen wordt, uitroepen :
„Impitoyable Dieu, toi seul as tout conduit,"

en 't drama mag den indruk geven, dat God dit wel deed, omdat
de personages het zoo vast gelooven, met zoo vaste overtuiging
er over spreken, mits anderzijds wezenlijk politieke behendigheid
de koningin in 't net lokt en een heel stel slecht-vrouwelijke en
slecht-vorstelijke, doch natuurlijke driften, als hoogmoed en zijn
gezel wantrouwen, ongeloof en zijn gezel bijgeloof, heerschzucht
en haar gezellin verdrukking, argwaan en zijn gezellin nieuwsgierigheid enz... haar de netten indrijft. — De genade mag een
uiterste poging op Lucifer wagen, mits ze geen beweging doe,
geen woord spreke, die niet volkomen van Rafael zijn ; ze mag op
mislukking uitloopen, omdat ze botste op het bepaald karakter
van Lucifer, in de gegeven omstandigheden ; ze mag ook zegepralen : bekeeren, sterken tot martelaarsmoed en verzaking, als bij
Polyeucte, maar men moet dan naar waarheid over „Polyeucte"
kunnen schrijven wat Brunetiere er over schreef : „Polyeucte est
assurement la plus humaine des tragedies de Corneille. Plus
naturels que ceux de Sabine et d'Emilie, les sentiments de
Severe, de Pauline, de Polyeucte, sont d'ailleurs moms extraordinaires que ceux de Rodrigue ou Chimene. Nous rentrons
dans l'ordre commun".

Om 't even wat de natuurlijkheid bedreigt, het verhindert ons
menschelijk meegevoel en verlamt den greep van 't drama op
ons ; hier valt het natuurlijke samen met het gewone.
't Drama mag om 't even waar spelen : op den troon zoowel als
in de herberg onder twistende, vloekende, drinkende, tuischende
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werklieden : dit maakt het niet natuurlijker, maar, waar het
ook speelt, het moet de gewone natuur geven ; — het zoeken
naar het griezelige (als bij Corneille), naar het pathologische (als
bij Ibsen, bij Strindberg, bij Hauptmann vaak), naar strekking en
nauwgezette realisterij (als bij dezen laatsten soms, en bij Heyermans veelal), naar te ingewikkelde symbolenraadsels (als bij Ibsen
op 't laatst), naar te beperkt en uitsluitend nationale toestanden
(als bij Calderon en Alarcon en Lope in 't behandelen der Spaansche
Eere), naar verrassende onmogelijkheden (als Hugo in zijn antithesenmenschen en Swinburne in zijn „Maria Stuart"), naar uitstalling
van prikkelende middelen (als Wilde in zijn „Salome", Hofmannsthal en d'Annunzio in meer dan een van zijn sadistisch-riekende
drama's met den naaktdans van „La Nave" als bekroning), naar te
veel geestigheid (als Rostand), dat alles vermindert de macht van
het drama, eenvoudig en geheimzinnig gelijk het leven, zonneklaar
en onverklaarbaar (gelijk zoo vaak bij Shakespeare, gelijk de
prachtige „Hamlet" bovenal).
4. Geleidelijkheid en volledigheid in de lotbepalende lijn
voelt men weerom als hoogste dramatische gave : uitweidingen,
langdradigheden, hors d'oeuvres, hoe glanzend dan ook, kan men
niet velen. Men wil het drama : „continuez, malheureux 1" toevoegen. Geen te vlugge vaart, geen sprongen, geen klove waarin
't duister blijft woelen ; neen, wij willen alles en tot in de diepte
zien ; de ziel moet naakt voor ons staan, en wij willen in
't dramatisch leven neerzien gelijk God in het leven, God, voor
Wien alles naakt en bloot ligt. Racine en Schiller zijn de
grootmeesters in die zonneheldere geleidelijkheid, door hun ongeevenaarde techniek, doch Shakespeare delft dieper, al laat hij
soms wel iets in 't duister. „Andromaque", „Iphigenie", „Phedre",
„Athalie" zijn als ivoren standbeelden, zoo fijn helder en klaar,
Goethe's „Iphigenie" en „lasso" eveneens, doch om hun degelijkheid van bouw gaan Schiller's „Wallenstein", zijn „Maria
Stuart" alles te boven. De groote epigonen der Duitsche klassieken
hebben dit vooral van Schiller geleerd : knap gebouwd is Kleist's
„Prinz Friedrich von Homburg", al is de levensloop wat banaal ;
is menig stuk van Grillparzer : zijn „Sappho" en „Medea" vooral ;
die eigenschap heeft ook Hebbel en zelfs Halm, b. v. in „Der
Fechter von Ravenna". — Doch die laatste schrijver is de tegen321

voeter van den grooten levensdichter Shakespeare, die niet altijd
de twee gaven : volledigheid en geleidelijkheid vereenigt, maar,
waar dat gebeurt, ons de hoogste voldoening schenkt, zooals in
„Macbeth", „Othello", „Coriolanus", „Lear".
5. De zooeven geschetste bewegingslijnen moeten alle naar
den brandpunt gericht zijn en daar ineenloopen, m.a.w. het drama
wil concentratie. Immer om dezelfde reden : drama is een gang
naar de beslissing, het op-weg.-zijn naar de beslissing moet dus
overal voelbaar en zichtbaar zijn. Een wezen aan 't worden heeft
toch eerst zijn voile beteekenis wanneer het volworden is ; die
volwording moet in de richting klaar voorgespiegeld liggen of ten
minste voorafgeschaduwd ; anders blijft dit wezen een raadsel,
heel en al donker, waar men niets aan heeft.
Een raadsel moet kunnen geraden worden, en het „war beheerscht in dit geval zoo gebiedend het geheel, dat het „hoe", al
blijft het dan hoofdzaak in de kunstbewerking, nergens nauwer
met het „war verbonden is en dat geen welschikkingskunst,
(naar Simons' benaming) kan bestaan, indien heel de schikking
niet hierin bestaat : steeds met alle lijnen en groepen en samenstellingen naar het einde te wijzen.
Het halve roept naar 't geheele en, is 't drama een verkleiningsbeeld van 't 'even, dan moet het daar zijn eenheid krijgen,
waarvan het Leven ze krijgt : van 't einde, waarnaar het streeft.
Zonder concentratie van de lijnen op een brandpunt, om 't even
waar dit brandpunt te vinden is, in 't eerste bedrijf of in 't vijfde,
mist men overschouwelijke eenheid. „Bothwell" van Swinburne
is het "("i5ov ,uveicov aradicov — dier van duizend stadien — van
Aristoteles, waaraan, zooals Vlamingen zeggen, men noch kop
noch staart zien kan. Met veel schittering beweegt het zich vooruit, dock 't blijft een nevelbeeld, met vele sterren zonder zonne
in hun zonnestelsel. Maeterlinck's „Oiseau bleu" bereikt ook geen
brandpunt, maar zweeft en speelt overal rond... 't is waar, het is
een „Mdrchendrama", maar Hauptmann heeft, in zijn „Versunkene
Glocke", een sprookje toch wezen te leiden tot het machtig aangrijpende brandpunt der verschijning van Heinrich's kinderen met
het kruikje in de hand, waar moeders tranen in vergaard zijn. In
de grootste meesterstukken van dramaturgen als Shakespeare,
Racine, Schiller, bliksemen die brandpunten uit een enkel, uit
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een half vers van het hoofdtooneel ons toe, met aangrijpende
macht. Onvergetelijk is de echte driftbliksem in „Andromaque",
waarmede al de onheilsmacht, door de driften gebroeid, zich
ontlast in de vier lettergrepen : „qui te l'a dit ?"
6. Het hoofdmiddel, om aan al die lijnen van 't drama zoo een
beweging te geven, is het teekenen van karakters. Zij dragen toch
de handeling en zij zijn als de bedding, waardoor het water naar
den afgrond vloeit, d.w. z. waarlangs de driften naar 't lot henen.
stroomen. Een karakter is een zaad van het lot, doch een karakter
is niet een eenvoudig drifttype, maar een heel bizonder, uit een
eigen driftenmengsel gebroeid mensch.
Zonderlingen of uitzonderingen zijn 't evenmin, maar toch iets
eigens genoeg, om aan 't concrete d. i. 't eenig ware leven te
kunnen gelooven.
Zooals het karakter is, zoo het lot : dat is de blijvende leus van
het drama. Honderden karakters van allen aard zijn er geteekend,
maar, hoe verschillend ze ook waren, hierin kwamen ze toch alle
overeen, dat een bepaalde karakteraanleg aanleg was tot een
bepaald lot en dat het drama dien als kunstlijn gebruikte, als kiel
voor zijn schip.
— Prometheus' wil (Aischulos) is te hardnekkig, een wil gelijk de
bergrug van den Kaukasus, waarop hij ligt, en wordt dan ook te
pletter geslagen door hem, die hier wordt getrotseerd, door Zeus.
Brand (Ibsen) is te star, door verbanning der cegemoetkomende
liefde bevroren : dit springs vanzelf in stukken uiteen. Richard III
(Shakespeare) heeft een wil, haast natuurlijk boos gelijk de duivel :
dit doer het leven van bijna alien geweld aan, en 't duivelachtige
wordt door 't menschelijke, van de vele goede of gewone menschen rondom hem, verpletterd. Macbeth staalt door moord na
moord zijn wil tegen zijn eigen geweten en geraakt tot versteendheid : dit vermenigvuldigt de wrekers en roept de verlossende
wraak op. Klutaimnestra (Aischulos) heeft al 't vrouwelijke en 't
moederlijke uit Naar hart gestooten, om de mannelijke vorstenrol
te spelen en vrouwelijke koning te zijn : doch, zoo de banden des
bloeds niet binden, ze breken 1 Dat zal ze ondervinden, enz... de
weg was dezelfde : 't karakter werd vaster doch, op natuurtartende
wijze, langs den driftweg ; zoo wordt het Been ijzer, dat steviger
wordt in het vuur van den strijd, maar steen, dat breekt, als 't in
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bossing komt. Corneille's ijzeren wilshelden, die breken niet en
komen tot geen lotsbeslissing, maar alleen tot een wilstriumf,
omdat ze geen karakters zijn, die in 't leven worden aangetroffen,
maar helden zonder natuurlijkheid, die zegepralen op 't veld van
de theorie, waar beginselkampen geleverd worden en waar zegepralen gemakkelijk valt.
— Doch zegepralen van karakter, d.w. z. van natuurlijken aanleg
en aard, worden behaald door helden, die volstrekt geen keten
van wilsdaden gebruiken als weg naar hun Neil, in de prachtdrama's „Willem Tell" (Schiller) en „Mededingers naar de Kroon"
(Ibsen), maar, waar Willem Tell zelf „'t genie van de daad" bezit,
dat is het onfeilbaar juist en tijdig stellen van de eigen daad in de
dadenketen van anderen, zoodat de eigen daad haar volle kracht
bereikt, haar rijpheid en vrucht oplevert. Terwijl om hem heen
nagedacht en gewerkt words naar een vast plan, werkt hij afzonderlijk, maar doortastend op de hoogtepunten van 't drama ;
't drama golfs, maar hij verschijnt als de golf opslaat. Haakon
zegepraalt door zijn onwrikbaar geloof aan zichzelf, door een
geniaal bewustzijn, dat hem ook zeker en vast doer handelen ;
terwijl zijn tegenstander, Jarl Skule, in gedurigen twijfel met
zichzelf overhoop ligt en, onder 't denken en muizen, dit eerie
oogenblik laat voorbijgaan, waarin de daad over het lot beslist en
zege geeft.
— Naar de ramp gaan vele helden neer langs dezelfde helling
als Skule ; de strijd waarin ze geraken splijt hun innerlijk wezen
in twee deelen, die elkaar vernietigen en de zaak doen verloren
gaan, omdat de mensch verloren ging : Brutus, Hamlet, Richard II
(Shakespeare), Faust, Tasso (Goethe), Medea, Jason, Sappho
(Grillparzer), Gob() (Hebbel's „Genoveva") Rebekka West, Bouwmeester Solness, Rubek (Ibsen), Johannes Vockerat, Heinrich de
Klokkengieter (Hauptmann), enz... Doch al die menschen, voor
welke Corneille's vers — niet in zijn eigenlijken zin, maar letterlijk
opgevat — gelden mag :
„La moitie de mon Arne a mis l'autre au tombeau"

worden Loch telkens door een heel eigene karakterkwaal in
tweeen gesneden : Brutus door zijn, uit wijsbegeerte zich naar
't leven niet plooiende, sterk afgebakende eerlijkheid, Hamlet
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door de te .diepe ontvankelijkheid van zijn te rijk begaafde natuur
die te schoon is om met het werkelijk leven, vooral met het leven
van zijn omgeving vrede te kunnen hebben, Faust door de perkeloosheid van zijn onverzaadbare verlangens naast zijn zinnelijk
hoogschatten en vergoddelijken van al de kleinste natuurlijke
levensgeneugten, enz...
— Andere karakters bestaan niet uit om zoo te zeggen twee
zielen, maar 's levens gang brengt een van hunne karaktertrekken
tot een zoo geweldige macht, dat het leven er onder breken
moet : alzoo, in Othello ontketent het de afgunst ; in Romeo de
liefde ; in Lear den waanzin 1 ) ; in Koningin Margaretha, de
hertogen van York en Suffolk, Lord Clifford, graaf Warwick
(alien uit „Hendrik VI" van Shakespeare), de wraakzucht, de
stijgende oorlogsruwheid ; in Phedre (Racine) de bloedschendige
geslachtsdrift ; in Tristan en Isolde (Wagner) den opstand tegen
't oude leven van jeugd en schoonheid beminnende jeugd en
schoonheid, evenals in Francesca da Rimini en Paolo (d'Annunzio);
in Salome (Wilde) het sadistisch gevoel, in Elektra (Hofmannsthal)
den moordwellust, — zoodanig dat de nieuwe Elektra heel op
't beruchte woord van Sophokles gebouwd is : acticrov, d oi9ivetc,
btorlijv 2) ; in Elga (Hauptmann) de schaamteloosheid van de drift,
die zich tot elken prijs verzadigt.
— Streng plichtgevoel brengt ten val, omdat het karakter onverzettelijk sterk was (Antigone), of kinderlijk vroom (Iphigenie in.
Aulis, Euripides en Racine), of te ongerept zuiver (Hippolytus, ibidem) of heilig trouw Webber s „Genoveva"), of oprecht (Cordelia
in „Lear") of dwepend geweldig (Wate van Rodenbach, l'Aiglon
1) Een woordje meer uitleg bij een paar voorbeelden : Othello was een Moor
in dienst bij Venetianen : twee rassen, 't eene dienstbaar en door krijgsgeluk tot
eere geklommen, doch onmogelijkerwijze zijn eersten toestand van natuurlijke
ondergeschiktheid kunnende vergeten : 't geluk heeft die ondergeschiktheid wel
met titels en glorie bemanteld, maar gelijk de bloemen een moerasgrond bedekken : kome het hoogste, het plotselinge en ongedroomde heil en, een gevoel
van grenzenloos vertrouwen, zoolang de aanbiddingsroes duurt, en een gevoel
van wilde vrees moeten samenbestaan : beide kunnen elk oogenblik verwekt
worden. — Lear is oud en een weinig kindsch ; kome die vreeselijke klare
ondank van zijn eigen bloed, enz...
2) „Elektra" 1415. Sla nog eens, als gij man zijt.
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van Rostand) of bekrompen koppig (Erbförster van Ludwig) enz...
Doch ook zedelijk verval van aangeboren schoone gaven is oorzaak van verderf, als bij Karl Moor, Fiesco, Wallenstein (Schiller)
Golo en Kriemhilt (Hebbel's „Genoveva" en „Nibelungen"),
Koning Saul (Heyse), vele personen uit Ibsen's drama's : dit
geval echter wordt in dramatisch opzicht hierdoor bedenkelijk, dat
ze niet enkel vervallen, maar vervallen zijn, en ziek, en dat een
ziekelijke toestand (het pathologische) aan 't drama gelijk aan
't leven enge perken stelt en zijne waarde vermindert , men
gevoelt immers gedeeltelijke of geheele onvrijheid, en dit zal
nooit of nooit des levens waardemeter zijn, hoe juist het pathologische ook nagegaan zij. 't Zelfde geval wordt nog erger in
de realistische tooneelproductie van Hauptmann en vooral van
zijn epigonen : karakters kan men niet meer vinden in zoo
erg ontaarde en physisch zoo vervallen menschen als er daar vele
voorkomen, ook niet in menschen, die een tic hebben in plaats
van een karakter, en evenmin in zulke drama's, waar ruwe dier
lijkheid tusschen beiden springs om allen zielsstrijd met een slag,
met een smak zou ik zeggen, te beslechten. Dan denkt men aan
de onuitstaanbaar belachelijke tusschenkomst van Graaf de Monte
Christo's millioenen, telkens als een verwikkeling voorhanden is,
waarbij we met spanning den druk van wil en karakter, het beuken
van driften verwachten, en niets zien dan een hoop geld in de
weegschaal geworpen, wat den evenaar naar believen doer overslaan. Dit lost alles op, maar verklaart niets. — „Flauwtjes" morren
wij, en verlangen weer naar de kunst der Ouden, minder realistisch, maar dieper reeel : zij gaven wat werkelijkheidsschijn prijs
om meer waarheidsdiepte te bereiken, minder menschendoening,
maar meer menschenleven te bieden. Om alleen nog een voorbeeld te geven uit de nooit uitgeputte karakterreeks : Goneril,
Regan, Jago en andere personen uit „King Lear" en „Othello"
geven verschrikkelijkheid genoeg te zien, doch des dichters
behandeling verduidelijkt ten allerlaatste den afgrond en de wildernis van het menschelijk wezen , in Strindberg's veel realistischer
afgekeken werkelijkheidsdrama's „De Vader" en „Juffer Julia"
krijgen we bloote afgrijselijkheid, doch willekeurig, oppervlakkig,
zonder eenigen dieperen blik in den mensch, afgrijselijkheid
zonder meer.
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7. Wij genaken het andere hoofdmiddel, tot de tragische voorstelling noodzakelijk : de dramatische stiji. Daarover had ik het
reeds rechtstreeks en ook in de critiek op Maeterlinck's tooneelkunst — de stig is er niet beter op geworden in 't stuk „Marie
Madeleine" dat ik sindsdien las, maar is even koud cerebraal, uit
de wijsgeerige tractaten, „Sagesse, Destinee, Mort" overgewaaid —. Stijl zal dramatisch zijn, als hij 't leven draagt en
openbaart, gelijk het drama 't leven draagt en openbaren wil.
Alle leven van om 't even welk mensch, vrouw of man van welken
tijd of land of stand dan ook, wordt door het drama even gretig
opgenomen, mits dit de mogelijkheid zie, in dit leven te boren
totdat de wortel blootligt, die klaar maakt hoe het leven zoodanig is geworden.
Dramatische gig moet dus een eng bepaald leven voorstellen,
wat klank en kleur en beelden en eigenaardigheden der werkelijkheld vereischt ; maar hij moet ook, onder deze werkelijkheid, naar
dien algemeenen grond van alle menschelijke drijfveeren en
roerselen dalen, waarin alleen de gang des levens zich openbaart.
Van de werkelijkheid moet hij uitgaan ; hij mag ze niet eerder
verlaten dan wanneer de middelen der werkelijkheid uitgeput zijn,
maar hij moet verder gaan ; altijd immers zijn de middelen der
werkelijkheid in een drama uitgeput, eer het de helft van zijn weg
heeft afgelegd, en dan moet de stijl alles gebruiken wat het
woord vermag, om de diepste gronden der ziel om te woelen en
naar boven te brengen. Moet het woord daartoe lyrisch worden,
lang lyrisch blijven, of is er daartoe epische kracht en breedheid
noodig ? Om 't even, men gebruike dan lyriek en epiek, totdat de
openbaring volledig is, en de grond van de ziel gepeild.
Zonder stroomen liefdelyriek, onstelpbaar vloeiend en groeiend,
begreep ik niets van Romeo en Julia, maar daarmee zie ik hun
lot door de geweldige liefde doorspeeld en doorbruist en dooraderd, gelijk de aarde door den Oceaan en zijn stroomen, en ten
doode gedoemd zonder haar, gelijk de aarde zonder de wateren ;
hun lot zie ik duidelijk klaar in scherp afgeteekende en haast
oneindig wijde lijnen aan 't worstelen met dien reus, terwijl de
liefdeheldinnen van Hauptmann, Helene uit „Vor Sonnenaufgang" ,
Anna Mahr uit „Einsame Menschen", zelfs Rose Bernd en Elga,
bij gebrek aan die lyrische uitstortingen en ondanks tallooze
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realistische middeltjes, toch ten deele ongekend, en zeer zeker
enkel oppervlakkig gekend, blijven. Othello's lyrische kreten zijn
talrijk, maar we weten er uit, hoe diep het ongeluk heeft geboord,
Fuhrmann Henschel zwijgt veel en onze kennis van hem blijft bij
veel pijnlijk vermoeden steken. En zingt King Lear l ) een duo
met den storm, 't is erg en lang-lyrisch, maar niets teekent zoo
machtig tragisch en zoo juist den storm, die woedt in zijn ziel en
't schip van zijn rede verzwelgt met zijn te mateloos gestegen
geweld. Niets is meer psychologisch waar dan die lyriek, noch
meer lotbepalend dramatisch. De groote monologen van Hamlet,
van Wallenstein enz... zijn realistisch onwaar, dramatisch de
waarheid zelve en glanspunten van dramatiek ; ze stellen toch
wagenwijd de poorten open van den afgrond der ziele zelf ; zoo
doen de groote, nu afgeschafte monologen uit alle literaturen,
vooral de meest lyrische 2). In de epische kracht van Tell's verhaal
van zijn redding legt hij, klaarder dan waar elders ook, zijn voile
karakter bloot... enz...
— Kortom : „te lyrisch, te episch, te oratorisch" zijn woorden
zonder beteekenis, indien ze den dramatischen stijl willen afkeuren
als lyrisch, episch enz... en enkel daarom ; ze krijgen een beteekenis, als „te" wel en uitsluitend in 't oog gehouden wordt ;
1) Men leze dit in 't Engelsch of, wil men het in 't Vlaamsch lezen, dan
neme men de vertaling van Dr. Lauwers : daar is wel niet alles klassiek
Nederlandsch, wat ik betreur, maar daar is ook, wat de heel stipte vertalers
Burgersdijk, Kok en Koster, enz... niet hebben : dat prachtig natuurlijk leven
van Shakespeare, de gang van zijn taal en rhythmen, de inslaande juistheid van
beelden en karakterwoorden ; naar mijn meening, die ik hier eerlijk uitspreek,
zijn dit meesterlijke en ongeevenaarde vertalingen, die 't gevoel van spijt
noodzakelijk verwekken : „waarom gaf die begaafde, die Shakespeare's zielevlijmen even goed begrijpt en Vlaamsch kan maken als hij de vlijmen hanteert
met onfeilbare zekerheid, ons niet meer stukken van Shakespeare ? ons niet al
zijn stukken? of ten minste niet al zijn grootste meesterstukken?"
2) Het spreekt vanzelf, dat ik niet alle monologen, als zoodanig, rechtvaardig : bij Corneille zijn 't zoo vaak metrische oefeningen met antithesen-gewiegewaag, bravourstukken voor een tooneelster geschreven. Die mogen gerust
wegblijven I En er bestaat, voor om 't even welke lange monologen, gevaar
dat ze van de toeschouwers zeer gespannen aandacht vergen en voor het
immer meer verwend gerakend publiek niets meer van hun groote zieleschilderijen ontsluieren.
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Ce lyrisch, Ce episch met betrekking tot het uitwendig en inwendig
leven van dit oogenblik, dezen toestand... en dan ook gewoonlijk
Ce langdradig, Ce slepend ; dit is goede critiek ; doch waar loops
de grens ?
In een tijd dat men genoeg heeft aan de realistische verschij
ningen, die oppervlakkig en licht verbeeld zijn, zal men natuurlijk
wenschen dat de dramatische stijl kart en zakelijk, stoffelijkzakelijk weze.
Wil men echter den diepgeheimzinnigen grand des menschen
leeren kennen en lokt er niets zoozeer als een tocht met den
geest door de kloven en spleten vol donker en nacht, in den
krater, ook tot bij het vuur van het afgrondelijk menschenhart,
dan zal men 't woord van 't drama, dat tot gids door die wereld
verstrekt, niet licht langdradig vinden.
Leidt het langs moeilijke wegen, vergt het inspanning om Ce
volgen, dit zal wederom niet als een gebrek gegispt worden, omdat men weer dat een gids door de diepte het klimmen en
dalen wel vergemakkelijken, maar Loch nooit van dit klimmen en
dalen zelf kan ontslaan. Dergelijke tochten waren 't werk van de
Grieken, van Shakespeare, van Racine, van Schiller, en edele
Cochten waren het. Zij bereikten de poort van 'C mysterie op een
waarachtig menschelijk waardiger wijze dan Tyltil en Mytyl in
„l'Oiseau bleu" of Ygraine voor „une grande porte de fer sous
des voiites Ores sombres", waarachter de kleine Tintagiles sterft.
Door 'C menschelijke hart tot aan God, tot aan Satan, of, gelijk
de nieC-geloovigen zeggen, tot aan „het dubbel beginsel". Dat
was de vorstelijke weg van 'C drama. Om den verren tocht geheel
of Ce leggen, was het noodig, dat men het al Ce nabije gebied van
de stipte werkelijkheid uit het oog verloor... maar hedentendage gaat dit moeilijker ; de personen spreken nu immers zoo
sappig natuurlijk ; waartoe naar andere spraak geluisterd ? En de
theaters bieden zoo een pracht van natuur- en historisch-trouwe,
van schitterende tooneelschikking, dat het moeilijk valt die CooverCuinen en paleizen weerom Ce verlaten en Ce vergeten, nadat men
ze met zooveel genoegen gevonden heeft, en dat het zoo gemakkelijk gaat er in Ce blijven. Op Shakespeare's armoedig theatertje,
daar ging het er om, 't gedicht van den dichter Ce hooren, zijn
Cochten door de ziel mee Ce maken, maar de prachtige werkelijk329

heid van het moderne theater heeft de ziel en de echte dramatische
poezie in de schaduw gesteld. — Wat er te doen is nu? En welke
dramatische stijl te kiezen 7... Een zaak staat vast, dat niets zoo
innig verbonden is met de opvatting van het drama als de taal en
de dramatische stijl.
En Vondel 7
Laten we nu, na deze lange, en toch naar mijn zin veel te
gedrongen uiteenzetting, enkele vragen tot Vondel richten :
I. Was bet hem om 't leven te doen in zijn dramascheppingen 7
Eerlijk moet het antwoord luiden : neen. Het lezen van zijn
drama's stelt ons niet eenmaal op zoo'n plaats van 't leven, dat
men zijn diepte onder de voeten gevoelt en beefs. Dat ligt hieraan, dat het leven te klaar, te simpelklaar wordt voorgesteld,
want zoo is het niet. Duister is 't leven, 't is donker als alle
diepte : de verre gezichteinders blauwen, de bodem des afgronds
woelt vol zwart, en des levens toppunten zijn geen bergspitsen,
die helder in 't helderblauw azuur boren, maar verzwinden door
geheimnevelen afgestompt en vervaagd, in onzichtbaarheid.
De woorden, die het leven uitspreken, verklaart de mensch
niet voor zichzelf ; ze hebben een beteekenis boven hun woordelijken zin, en wijzen naar verder, eerder dan dat ze omschrijven,
en heel het complex van gedachten, dat ze omvatten, ligt omgeven door peillooze diepten van gevoel. Geen onduidelijkheid,
geen stemmingsvaagheid, neen, dat is klein, en laat alles klein
wat het aanraakt of waarvoor het tot vorm dient ; maar woorden
gesproken en verloren in de wijde ruimte van 't mysterie I Daar
klinkt het „To be or not to be" van Shakespeare, daar al die
passiekreten, die de muren van 't enge bestaan doorbreken om
te gaan weergalmen in de ruimte waarvoor ze geschapen zijn :
de perkeloosheid...
Vondel's reizangen zweven ook die ruimte in, die alleen 't leven
meten, en ze drijven er in, als op vleugels van licht en glans,
gedragen op zoo simpelgroot gevoel en zoo eenvoudig-natuurlijk
rijke rhythmen, dat ze engelen schijnen, bij nature met vlucht en
vleugels begaafd.
Doch dit opstijgen van de koren boven het drama, en 't beschouwend meten van de lijnen van 't drama van uit de hoogten
en met het licht der eeuwigheid, laat het drama toch zonder
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beteekenis in zichzelf : 't laat het leven zelf niet opstijgen naar
zijn verheerlijking. Zweven de reizangen als gouden wolken
boven het drama, 't drama zelf ligt als een land vol zompen en
venen, zonder de beweging die de wateren ontlast in de zee.
De driften zelf, die er worden ontketend, kampen ter plaats en
vallen waar ze oprezen ; boven zichzelf stijgen ze niet naar een
ruimer, naar de levensbeteekenis, en ze gelden feiten van den dag
uit de aardsche dagen, of ten allerhoogste — en dan schijnt
Vondel's drama zijn allergrootste gewicht te bekomen — feiten
die een langen staart van kwalen na zich zullen sleepen, en
hachelijk zijn voor alle nakomelingen. Dit heeft echter niets te
beduiden voor den driftengang zelf : een drift den driftvrucht, en
dat is een lot.
De drift heeft een allerpersoonlijkst werk te doen, en of de
nakomelingen de wrange of de zoete vruchten van dat werk zullen
erven, daarmee houdt zich de drift niet bezig, zijnde zij het
zelfzuchtigste van alle beginselen, het dramatisch principium
individuationis. Wil dus die groote staart van kwalen jets anders
zijn dan een uitwassende staart in 't drama, en die naweeen der
nakomelingen jets beteekenen voor den held van 't drama en
voor zijn drama, dan moet de bekommering om dien staart en
om die nakomelingen in 't midden van 't hart van dien held
worden gelegd en deel uitmaken van zijn zielewerk of zielestrijd
— gelijk het gebeurt in een van die halve drama's die we hebben
aan Bourget's romans — in „l'Emigre", doch niet in „Lucifer",
noch zelfs in „Adam in Ballingschap".
Driften kampen wel, doch het is eigenlijk om de driften zelf
niet te doen in die kampen : om hun groei, om de noodlotsmacht
die er van uitgaat, en die, laat men ze begaan, 't leven vastgrijpt,
maar ze worden ondergeschikt aan jets anders. Vondel vergeet
immers nooit dat zijn drama, evenals heel zijn kunst, al was ze
hem nog zoo lief, middel diende te blijven. Het tooneel behoorde
een leerschool te zijn voor het yolk — zie passim in Vondel's
opdrachten dit doel met Mare woorden uitgesproken — 't moest
ontzag prediken voor den Wereldbestuurder, die de grooten der
aarde ter verantwoording roept, eerbied voor de aangestelde
machten, liefde verwekken voor de deugd die overwint, vrees
inboezemen voor het kwaad dat words gestraft.
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Onder dergelijke bekommeringen verdwijnt natuurlijk de groote
bekommering met den mensch, die zijn lot in zijn aderen draagt,
en wordt geen aandacht meer geschonken aan 't vuur, dat van
binnen brandt totdat het verbrandt. Dat de kracht daarbinnen
groeie of dat verleiding of ophitsing van daarbuiten noodig zij,
dat een alleen zijn wegen ga of dat een heele groep de hoofden
moet bij een steken, opdat de zaak vlotte, dat alles heeft voor
Vondel blijkbaar hetzelfde belang. 't Is hem alles gelijkwaardig,
mits de held, die beloond of gestraft moet worden, tot die daad
gerake, die loon of straf verdient.
De weg naar 't doel, de menschelijke weg, is niets voor hem,
het doel is alles ; de vooropgaande kampen behoeft hij niet te
zien, mits geleverd worde de hoofdstrijd, die loon of straf verdient.
Dikwijls zelfs schijnt hij het verloop zoo te vereenvoudigen, dat
hij opzettelijk allen dramatischen strijd geweerd heeft om enkel
een toestand te behouden.
„Jephta" is daarvan het klassieke voorbeeld.
Een vergelijking met Racine's „Iphigenie" wettigt het krasse
woord : dat Vondel opzettelijk zijn drama ondramatisch zou
hebben gemaakt. In beide wordt de dochter geofferd, in beide
de moeder van het tooneel verwijderd door den vader. Doch
Racine laat den bode, die Clytemnestre moet tegenhouden, de
koningin missen en daar komt Clytemnestre toch om den felsten
strijd van 't drama te verwekken, maar Filopaie wordt door
Vondel op reis gezonden en blijft weg totdat het drama uit is ;
geen spraak van een Achilles, die pas verloofd met Iphigenie, al
zijn Achillesgeweld, verhonderdvoudigd door zijn liefde, tegen
Agamemnon zal loslaten. Dat is een strijd, dat is dramatisch I Bij
Vondel niets daarvan. Allen doen met Jephta mee : wat te redeneeren met hofpriester en wethouder, wat te weeklagen bij zijn
dochter, daarin ligt heel zijn rol, door vader Vondel tot de eenvoudigste dramatische uitdrukking herleid. — In „Samson" geen
optreden van Dalila, het echte middel, vanzelf door de stof geboden, om het drama zijn felste krachten te laten gebruiken, de
echte wind om storm te verwekken ; maar Vondel laat Samson
met Hebreeuwsche Joffers en, op 't felste punt der tragedie, met
de koningin van Gaza redetwisten.
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Doch dit is maar uiterlijk versimpelen, waardoor beklagelijkerwijze de schoonst denkbare dramatooneelen wegvallen ; erger is
het, dat Vondel ook innerlijk dien gang naar den hoofdstrijd vereenvoudigt en zelfs uitschakelt. De schuld ligt aan de geweldig
groote rol, aan alle slag van bijpersonen toegedacht, niet door de
karaktervastheid en de sterke persoonlijkheid van die bijpersonen,
maar door 't gemis aan karakter bij den hoofdheld. Hiermee,
geloof ik, zal iedereen instemmen : wie Vondel's drama's gelezen
heeft, dien moest het immers opvallen hoe de tragische toestand,
die werkelijk meestal in de stukken ligt, zoo weinig een hartezaak van den hoofdheld is en blijft, dat hij er zich zoo weinig
mee inlaat, als hij alleen is of nog zelf alleen er in betrokken, en
hem zoo weinig in zijn eigen hart laat groeien. Neen, onmiddellijk
wordt hij een staatszaak, een bestuursaangelegenheid, een plan,
eene samenzwering enz. en in de plaats van de allereigenste
hartezaak van den hoofdheld, wordt ze een zaak met aandeel
houders. Stedehouders, wetgeleerden, hofmeesters, hoogepries
ters, veldheeren, oversten, waardigheidsbekleeders van elken
rang zijn er volkomen op de hoogte van, spreken er over als
gelijkberechtigden over de gemeene zaak, en de hoofdheld heeft
alleen daardoor op hen een voorsprong, dat hij er meer bij winners
of verliezen zal, en dus feller kreten uitbrengt bij het vallen der
beslissing.
Om zijn eerste stukken daar te laten, neme men het eerste,
onder Griekschen invloed geschreven stuk : „De Gebroeders" en
doorloope dan de volgende. Geen stof kan tragischer zijn : een
herdersknaap die, als toekomstig koning, Saul, zijn vervolger, met
de schoonste grootmoedigheid gespaard had, wordt nu, als koning,
door de orakelstem verplicht al de nakomelingen van Safi uit te
moorden : stem des harten, stem des hemels in strijd met elkaar
in David's hart, wat was 't een pracht van een gegeven stof 1
Doch in het drama spreekt de stem des harten haast niet ; ook
David spreekt haast niet, en men verneemt voortdurend op alle
tonen de stem des hemels of beter de stem van hen, die in naam
des hemels wanen of wenschen of voorgeven te spreken. David
valt in handen van zijn leidslieden, zij leiden het drama ;
onnoodig zulks te beoordeelen.
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In die opzichten beschouwe men nu eens eerlijk „Jozef", „Peter
en Pauwels", „Maria Stuart", „Salomon", „Lucifer", „Salmoneus",
„Jephta", „Samson", „David in Ballingschap", „David hersteld",
” Adonias"' „De Batavische Gebroeders", „Adam", „Zungchin",
„Noah", en vrage zich af: heb ik nu wel de hoofddrift zoo zien
groeien dat het daemonische er in te voorschijn trad?
'k Laat Jozef daar, maar is 't Peter's en Pauwels' gloeiheete
liefde, zekerlijk z(56 geschilderd in een tooneel (1-3), die de twee
als een onweerstaanbare macht, daemonisch voert naar den
marteldood ?
En „Maria Stuart" ? Niets voert noch wordt gevoerd in die
elegie in samenspraakvorm. — Salomon is een zwakkeling, die
slechts eenmaal uit zijn zielslaap wordt opgeschrikt door priester
Sadok's verwijt, en toch zich gemakkelijk weerom in slaap laat
wiegen door Sidonia : o zeker ligt dit in de macht van dien daemonischen tooverslaap, waarin vrouwenschoonheid zelfs den
grootsten Wijze kon kluisteren, dock dan behoort hij geschilderd
te worden als zoodanig en niet enkel als oudersdomszwak voorgesteld :
„zijn hoogen ouderdom zoeckt rust. De vorst wordt ouder,
En zwack en onbequaem tot zulck een lastigh pack"

832-833

of enkel in een verhaal (Rei der Jerusalemmers in 't vierde bedrijf)
en nooit in een tooneel voorgesteld. Neen, in dit drama is 't helaas
niet waar, wat Vondel in de opdracht schreef: „Hier wordt geen
bloed maar wel een groote ziel gestort," en dat, omdat die wellustige zwakheid niet daemonisch is.
Wat „Lucifer" betreft, ik ben het volkomen eens met al
degenen, die zeggen dat Vondel Lucifer heeft laten leiden door
de veel meer doende Belzebubs, Apollions en Belials, dat hij
gedwee het plan der anderen volgt of wil volgen ten minste, om
staande te houden, dat Vondel hier op zijn heerlijkst geniaal aan
't scheppen is geweest, en ditmaal Lucifer door zijn hart zelf tot
dit vluchten en nietsdoen heeft gedwongen, al neem ik dan ook
aan, dat hij zich deze, zijn geniale daad heelemaal niet bewust is
geweest, ze in den loop van 't drama wel een paar malen uit het
oog verloor, en den Lucifer van zijn ziel weerom tot den Lucifer
van zijn gewonen dramatischen behandelingstrant lies verworden.
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„Salmoneus” is een herhaling van „Lucifer", zonder 't geniale.
„Jephta" had zijn godsdienstig-vaderlandsch tegen zijn vaderlijk
gevoel moeten laten strijden, en in zijn hart had het offer onbeslist
te schommelen moeten hangen : doch neen, 't offer is met
dwepershalsstarrigheid vastgesteld en lokt weekreten uit en redetwisterijen, maar tot een echten strijd noch met zichzelf noch met
anderen — diegenen, met wie de strijd geen redetwisten, maar
echte karakter- en zielebotsing zou geweest zijn, waren uit den
weg geruimd — komt het niet.
Nopens 't gebrek aan eenheid van lijn in „Samson", door een
naar de diepten strevend gevoel gegraven, verwijs ik naar de desbetreffende Ure Bewondering.
Nog erger dan in „Jephta" weerklinken bloote klachten van 't
begin tot het einde in „David in Ballingschap" en „David hersteld", en ze nemen de plaats in van de handeling. Hoe schoon
de strophe ook klinke, ze dient als inhoudsopgave, helaas heelemaal trouw en volledig, indien men de woorden „Daer natuur
geraeckt in strijt" weglaat.
„Tusschen bloet en bloedverwant
Is een bant
Van natuur, niet licht te breecken.
Van een' boom scheurt nimmer tack
Zonder krack,
Zonder zucht, en jammersteken.
Tusschen vader, en zijn kind,
Dat by mint,
Is de taeiste bant van maegen ;
Daer natuur geraeckt in strijt,
Maghtigh lijt
Watze kan en niet kan draegen,"
(„Koning David in Ballingschap" 187-198)

En de lyrische elegie stelt niet, geen enkele maal, een waren
strijd voor, noch ontsluiert ware diepten des harten, gelijk Lear's,
Constance's, Hamlet's weeklachten dit wel doen ; hare treurtonen
zijn te algemeen en te zeer overal gebruikt en in haar gang ligt er
te weinig waarheid van persoonlijk leven, m.a.w. ze zijn te weinig
uiting van een karakter dan dat ze diep in 't leven zouden dringen. Aileen aan de hand van den enkeling daalt men in de diepten
van 't algemeene leven neer.
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„Adonias” valt jets beter uit, doch de handeling heeft er enkel
de voortreffelijkheid van een geslaagd intrigestuk ; op karakters is
het begin niet gebouwd, tenzij voor het deel, waarin de beteekenis
van het stuk niet ligt : op Abisag, die, niettegenstaande de ontdekking van Adonias' leugenaanzoek om hare hand, toch, met de
vrouwelijk onbeperkte offervaardigheid van een vrouw die mint,
alles voor Adonias veil heeft 1). ja waarlijk, stond dit in 't middelpunt van 't drama, en was 't bewuster klaar en volledig genoeg
uitgebeeld, dan zou dit drama wel op de baren van 't daemonische
gedragen worden in veilige haven.
„De Batavische Gebroeders" zijn een glanzende brok epiek,
met krachtige tirades en een klank van ijzeren zielen er door,
doch een klank, die niets bindt en geen handeling, enkel een
gebeurtenissenreeks van een verhaal teweegbrengt. Walburg's
vloekrede tegen Rome, een waardige evenknie van Camilla's bij
Corneille, en het Damon- en- Phyntiastooneel in 't vierde bedrijf,
en Burgerhart's woorden :
„Vervloeckte dwingelant, van eer en trou verwildert.
Gy hebt u zelven recht naer 't leven afgeschildert..." („Bat. Gebr."

1831-1&32)

maken de hoogste toppen er van uit, doch ze vormen geen keten ;
zij staan daar als een soort rijzige pronknaalden, luid sprekend
maar weinig zeggend.
„Faeton of reuckelooze stoutheid". Gispt men reeds „Julius
Caesar" van Shakespeare, omdat de hoofdheld er zoo weinig doet
en na het derde bedrijf verdwenen is, wat zal men van Faeton
zeggen, die na twee bedrijven reeds gedaan heeft ? En er bestaat
geen Faetonsgedachte meer, gelijk er een Caesarsgedachte
bestaat, die levend uit Caesar's dood oprijst en almachtig werkt
nadat haar eenige hinderpaal : Caesar's minderachtige lichamelijke
verschijning, uit den weg is. Faeton is schoon to midden van zijn
Laren ; er wordt om zijn val beraadslaagd en nog beraadslaagd
zonder einde... en, als hij gestorven is, dan wordt er nog beraadslaagd of men er verder rouw om zal dragen. Leven 1 Leven I
Waar steekt het ? De jongensroekeloosheid wordt niet slecht,
maar ook niet zoo geschilderd, dat men er veel voor voelt.
1) Vgl. enkele vrouwengestalten uit Ibsen's drama's, b.v. Haakon's vrouw, de
vrouw van Brand, enz...
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Van „Adam" en „Noah" mag het heeten dat men op een paar
plaatsen van die drama's de macht van de vrouw op den man
benauwelijk heeft gevoeld, op den man, nog gezond en sterk,
evenals op den tot een vodmensch verworden man : op Adam
evenals op Achiman. — De hoofdstrijd met het levenstuwende
van de drift, die we 't daemonische in de drift noemden, was er,
doch een innerlijke gang naar dien hoofdstrijd is er niet ; geen
van beide drama's groeit naar dit bedoelde tooneel op ; ze worden
dus zijn hart niet, waarvan het drama met fierheid kon zeggen :
mijn bloed stroomt vandaar in al mijn ledematen neder, en, daar
het edel is, ben ik er heel en gansch edel door geworden.
” Zungchin" heeft geen van beide : noch een diepen grond,
noch een gang er naartoe.
Heeft het drama op een punt den put van den afgrond open
gesteld, zOOdanig dat wij er huiverend konden in neerblikken,
dan heeft het 't hoogste en 't wezenlijkste volbracht, dat wij in
een drama verwachten, doch heeft het daarbij al de hellingen, de
glooiende, de neerschietende, de steilvallende getoond, die naar
den afgrondsput leiden, dan heeft het gedaan, wat wij van 't drama
verwachten. Wij moeten immers levend den afgrond in, willen
wij dien begrijpen en voelen, en willen wij bizonderlijk zien dat
hij binnen ons bestaat, dat elk leven hem in zijn diepte draagt, en
dat de meest gewone wegen er naartoe gaan. Het „hoe" moeten
we volstrekt zien en volledig zien en in het helderste licht, zoodra
het „war zoo vreeselijk groot wordt en in ons ligt. Zijn eigen
diepte gevoelen en ze uitzingen is de hoogste taak van de lyriek ;
het gewone leven doen aanzwellen tot aan de afmetingen van en
doen verschijnen als zijn wenschen, dat is de hoogste taak van 't
epos : maar met onverbiddelijke klaarte den bouw des afgronds
toonen, waarin de levensgang neer kan leiden, dat en dat alleen
is de hoogste taak van het drama, en de eenige ook : in zooverre
dat de dramaturg wel niet den put des afgronds moet bereiken en
halfweg mag blijven staan om dramaturg te zijn, maar dat hij
het niet zal zijn, indien hij de lijnen van zijn werk niet met scherpe
duidelijkheid in die ricking liet loopen.
Waarom het drama bij Vondel zulks niet doet, weten we best.
Vondel had wel aanleg om drama's te maken, drama's in den
vollen zin des woords ; benevens vele gaven, waarover straks zal
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moeten gesproken worden, had hij eene hooge achting voor het
tooneel, dat hij terecht boven alles stelde in de kunst ; hij leverde
ernstige betoogen voor het tooneelrecht, hij sprong in den zadel
om tegen de predikanten, vijanden van 't tooneel, een stormloop
Ce ondernemen ; hij vochc tegen miskenning van zijn werken, die
om klein-menschelijke redenen bij andere veel minder verdienstelijke werken achtergesteld werden ; doch, door al die feiten, kwam
Vondel er toe jets opzettelijks in zijn werken binnen Ce laten, lets
dat niet het groote doel, het wezenlijke van het drama was.
'C Drama moest niet zijn wat het is : de wagen des levens door
felle paarden, roode, bruine, witte, grijze, zwarte voortgesleept
naar den bergtop of den afgrond ; zoo'n schouwspel van 'C leven
met zijn zichtbare driften, voorthollend zoover als de driften gaan,
zijn eigen maat leverend in zijn bekroning of vernietiging en de
maat van de macht zijner drijfkrachten, de driften, was den
dichter niet leerrijk genoeg meer, 'C drama moest wat anders
leeren : 'C moest zedelijk zijn van strekking en godsdienstig van
onderwerp, dan kon hij het onder der predikanten neus houden
tot hun beschaming 1
Wij weten uit de geschiedenis, hoe de predikanten juist daarom nog feller werden : „'t Heilige op ongewijde planken 1 Denk
eens 1"
Dat verergerd geschreeuw was niet erg ; doch wel dat Vondel
door Seneca binnen den schouwburg geleid, juist Coen hij van
Seneca's onnatuurlijk geschreeuw zou genezen, door dien verplichten strijd om de stichtelijkheid van het tooneel den waren
zin van 't drama over 't hoofd zag en de ware stichtelijkheid
ook ; want die ligt in het wezenlijke van 'C drama en bestaat hierin, dat er niets beter geschikt is om den afgrond te doen vluchten
dan den afgrond te toonen ; de open afgrond is een open muil,
waarvoor men natuurlijk achteruitdeinst. Enkel gekken voelen er
zich door aangetrokken en springen er in.
Dit laatste gebrek was erger, was 't ergste, want dat heeft ons
een dramaturg gekost van den allereersten rang, daar hij alles
bezat wat noodig was om Ce slagen : menschenkennis, gevoel voor
dramatische tooneelen, een rijkdom van verbeelding, die aan de
immer beelden- en kleurenscheppende drift beelden en kleuren
kon leveren zonder einde, gevatheid om den dialoog tot een
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schermgevecht met flikkerende degens op te drijven, eindelijk en
meest een diep gemoed, hevig met het rampenlot van zijn medemenschen begaan. Die gaven stralen op honderden plaatsen van
zijn drama's uit, en daarnevens staan heele tooneelen, waar toestand, taal, driftkleur en driftleven heelemaal van de echtste
dramatische stof zijn, zelfs heerlijk tot het omwolkte en ombliksemde Sinaitoppunt van het hevigst stormende drama zouden
dienen, brak ook daar dat gebrek aan 't individueel doorleefde
lot niet de scherpte van de dramatische spits af.
Heb ik deze punten nog wat uitvoeriger toegelicht, dan is mijn
taak af, want dan heb ik ook de volgende vragen beantwoord,
die men over Vondel als dramaturg kan stellen : „Bezat Vondel
aanleg voor het drama of heeft hij zich in zichzelf vergist ?" en
„Is hij nooit in een dramaschepping geslaagd, hetzij geheel of
ten minste broksgewijze 7"
Met boven op de eerste vraag die 'k stelde : „neen" te
antwoorden ontzegde ik reeds aan Vondel's drama verschillende
van die eigenschappen, die een drama, wil het doen wat een drama
doer, moet bezitten, en die zijn levensvoorwaarden zijn : namelijk
de innerlijkheid, eigenmachtigheid, geleidelijkheid en volledigheid
der levensbeweging. Die waren weggevallen, niet omdat het
Vondel onbekend zou geweest zijn dat het „hoe" — die beweging
dus — hoofdzaak is in 't drama, maar omdat niemand een juist
begrip van het „hoe", noch bijgevolg dit „hoe", kan bereiken, zoo
hij niet eerst het „war volkomen begreep ; met andere en klare
woorden : wie 't doel niet kende, kan den rechten weg er heen
niet volgen, maar zwerft en dwaalt ; bereikt hij 't doel, 't zal bij
Coeval zijn en zonder dat er eenheid ontsta uit weg en einde.
Was 't drama louter een rampgedicht, dan was dit alles overbodig, maar 't is een kampgedicht en dan moet het bekend zijn
waarom men kampt, en de kampbewegingen moeten naar den
inzet van den strijd klaar vooruitbewegen. „Het moet bekend zijn
waarom men kampt"; men gelieve dit nu wederom niet pedantischwoordelijk op te vatten, alsof de hoofdheld zich altijd dien strijd
bewust zou moeten zijn, of, meer nog, dien strijd als een innerlijken tweestrijd, die zijn ziel in twee elkaar bekampende deelen
scheidt, zou moeten beleven. Geschiedt dit, dan behoort 't geval
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tot het meest dramatische, doch daar is immer en altijd een
drama, wanneer de hoofdheld in zijn wezen, dat zus of zoo geaard
is, in zijn karakter dus, bewust of onbewust, schuldig of onschuldig,
de oorzaak draagt van zijn levensbeweging naar zijn lot en die
beweging is dan ook altijd strijd, latente strijd, die meest altijd op
zeker oogenblik allersmartelijkst bewuste strijd wordt en zeker
altijd innerlijk is, d.i. binnen 't karakter blijvend. In de Lange reeks
karakters, die ik opsomde, en die gemakkelijk verdubbeld en
vertienvoudigd kon worden, kwamen er voor, die met stukken
van 't hart tegen stukken van 't hart streden, gespleten helden zou
'k ze noemen, maar daar waren er ook andere, en om niet te
overlang in de dorre abstractie te blijven, waarin ik mij nu reeds
te fang beweeg, wijs ik op King Lear en Cordelia : zijn ouderdomsgebrek t.w. de naiveteit van de tweede kindsch-wording is
Lear zich natuurlijk niet bewust ; dit verwekt nochtans zijn strijd
met de hem omringende wereld, die immer zulke naiveteiten te
baat neemt, en in de goedheid van zijn aard, door oude
gevoeligheid op de spits gedreven, waar lichtgeloovigheid en
beet-genomen-worden begint, ligt zijn tragische gang. Ook
Cordelia deugt niet in die zelfzuchtige wereld ; zij is te oprecht en
te onbaatzuchtig. In hun hart dragen die menschen dus hun lot
en al hun bewegingen, om er weerstand aan te bieden, mislukken
juist omdat ze blijven wat ze zijn en er niet aan denken, dat ze
zouden moeten veranderen ; ook klinkt het weemoedig tragisch
uit Cordelia's mond, wanneer zij op den boord van haar graf haar
lotsgang overschouwt :
„We are not the first
Who, with best meaning, have incurr'd the worst." 1) („King Lear" V. 3)

Coriolanus is te zeer een man uit een stuk, om te begrijpen
dat zijn trots de menschelijke palen te buiten ging en dus tegen
die palen zal botsen. Hij botst er tegen en strijdt als een leeuw,
doch de strijd is alleen hierin innerlijk, dat hij door een kracht
wordt gevoerd, die in zijn aard ligt geworteld, en hij verstaat zoo
weinig dat het waar is, wat hem verweten wordt :
Wij zijn de eersten niet,
Die, bij plichtmatig handlen, 't lot verstiet.
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„You speak o' the people
As if you were a god to punish, not
A man of their infirmity,” 1) („Coriolanus" III. 1)
dat hij zijn eigen gemoedsstemming durft noemen :
„Were I as patient as the midnight sleep,
By Jove, 't would be my mind." 2) (Ibid.)
enz... IIK wijs nog naar een paar personen uit drama's van de
oudste en van de jongste tijden.
„Prometheus". Waar ligt de strijd binnen in hem, tenzij in den
bedoelden zin ? Titanentrots is zijn macht en zijn onbuigzaamheid,
juist gegrondvest op zijn geweldige overtuiging van zijn recht
— hij schreeuwde ze uit in 't aangezicht van den hemel en riep
aether, zee en tonne tot getuigen — :
76E679.i il ola
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” Oidipoes". Zijn vorstelijke grootmoedigheid spoort hem onophoudelijk aan om de redding van zijn yolk, kost wat kost, te
zoeken ; ze drijft hem rusteloos voort door alien waren of
gewaanden tegenstand ; de duidelijkste verwittigingen vermogen
niet eenigen twijfel, eenige aarzeling, eenigen tweestrijd binnen
in zijn hart te verwekken ; maar niettemin, zonder strijd daarbinnen,
breekt zijn groothartige drift zich machtig baan naar den ondergang. Dit is vreeselijk tragisch. Siegfried („Die Nibelungen") bij

Hebbel, Brand of doktor Stockman („Een Volksvijand") bij Ibsen
zijn ook zoodanige menschen, die ten onder gaan door datgene
wat ze had moeten redden en op de hier steeds herhaalde wijze.
Voor 't antwoord op de tweede vraag komen 't meest ter
sprake die twee hoofdmiddelen die alleen aan 't drama de lijnen
kunnen geven die dramatisch zijn : karakterteekening en dramastijl.
1)
2)
3)

Gij spreekt van 't yolk,
Als waart ge een god der tuchtiging, en niet
Een mensch, zoo zwak als zij.
Al ware ik even kalm, als de eerste slaap,
Bij Jupiter, 't zou Loch mijn oordeel zijn.
Ziet wat ik, god, van goden te verduren heb.
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II. Ikon Vondel karakters teekenen ?
Hij bezat er toe meer dan menschenkennis genoeg, en de driften
kende hij diep en fijn. Zijn lenig en welig talent schilderde ze
allemaal gaarne en gemakkelijk en trof de waarheid recht in 't
hart. Een dichter die in Badeloch de vrouwelijke liefdetrouw
belichaamde, de wilde begeerte in Jempsar, de stormende moeder.
-woedinFlpa,MchoeRisdplzweroshid
der vrouw in 't ongeluk en de jonge vergodende liefde in Abisag,
de offervaardige kinderliefde in Ifis, de listige liefde in Sidonia en
de tyrannisch heerschende in Urania, kent het menschenhart en
is veelzijdig, te meer als men weet dat Vondel hier op minder
bekend terrein stond en dat zijn vrouwenscheppingen over 't
algemeen de zwakste zijn. Doch daarnevens komen de mannen
met zoo antipodisch verschil als Lucifer, de eerste stedehouder
Gods door zichzelf-folterenden hoogmoed stijgende, Petrus de
stedehouder in zelfvernedering en heiligen ijver met Paulus wedijverende ; de sluwen van Vosmeer tot Belial, de zwakkelingen
— bedenkelijke dramatische figuren, dewijl ze geen geleidelijke
lijn naar de beslissing toelaten, maar 't drama dwingen op een steep
te gelijken die van een helling afrolt — van Juda door Salomon
naar Achiman ; de dwepers uit te strakke godsdienstige overtuiging
als de David van „De Gebroeders" en vooral Jephta, — ook
bedenkelijke figuren, dewijl dweperij in den grond bekrompenheid
is, dus een pathologisch verschijnsel ; het pathologische stelt
echter aan 't drama onbehaaglijk nauwe, minderwaardig-enge
perken 1) — ; de haters en bijters zonder bassen als Simeon of
l) Ibsen's drama's, technisch zoo volmaakt, boeten hierdoor een groot deel
van hun waarde in, en hebben een schadelijken invloed gehad. Epigonen volgen
steeds gebreken na en overdrijven ze : Strindberg, Hauptmann en hun eigen
zonen, Ibsen's kleinzonen, als Heyermans, Bernstein, Boudier, Simons-Mees,
woelen in 't pathologische. Wat ik Corneille ten laste legde, treft nog veel
scherper al deze stukken ; maakte Corneille zijn tooneel door zijn kracht- en
wilsoverdrijvingen en door de opeenstapeling der hinderpalen tot een zedelijk
steeple-chase, iets buitengewoons, lets, dat buiten 't leven staat, hij overdreef ten
minste in de richting der gezondheid ; doch hoewel die voorbeelden van verval,
die ziekelijke toestanden wel wat meer voorkomen dan wilsoverdrijvingen,
blijven ze desniettemin ziekelijke ontaarding, ze tellen dan ook niet mee, als
men den grooten maatstaf van 't leven aan 't drama wil aanleggen : „sub
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bassers zonder bijten als Levi ; de oudste broeder : — een eenig
type in de dramatische letterkunde — Ruben ; de roemzuchtige
Absolon, Adonias, Salmoneus, Faeton, helden als de twee
Batavische gebroeders, enz. — Wat een menschenstof I Veelzijdiger in hooge mate dan de stof die Racine gebruikte, maar
Racine boetseerde karaktermenschen met zijn stof, Vondel niet.
Een lijn trekken Vondel's personen niet ; dit doen karakters steeds,
en willen we ons op die plaats stellen, van waaruit men 't best een
drama overschouwen en zijn personen herkennen kan : op de
hoogte van het beslissend tooneel, dan ziet men in de meeste
van Vondel's stukken, dat zijn personen met vaak scherpe
karakterteekening aantreden en toch geen verschijningen zijn, die
de tragedie verklaren, enkel typen, die een bepaalde driftkleur
bezitten, en typen zijn abstrakte karakters, dus Beene ; want 't
karakter leeft en vormt zich maar midden in 't leven, naar Goethe's
woord : „Es bildet ein Charakter sich im Strom der Welt".
De hoogmoedigen spreken wel toornwoorden, de trotschen
tooien hun taal met driftschitteringen, doch als men aan het
toppunt van 't drama hun vraagt : „Langs welken weg zijt gij
tot hier gekomen ? Toont mij den weg, dien gij begaan hebt,"
dan kunnen ze op die aaneenschakeling van daden, door 't eerie
karakter aaneengebonden, van zielstoestanden, de eene uit de
aspectu wternitatis" ; dit was de eenmaal gevondene en lange eeuwen door
gebruikte maatstaf : laten we niet ontaarden en ons peil niet lager zetten :
„Linter demselben Blau, caber demselben Griln wandlen die fernen
Und wandlen die nahen Geschlechter." (Schiller)
Ons leven heeft immer 't zelfde verloop onder Gods oog, onder Gods wetten en
op den grond van de menschennatuur, door Gods handen eens voor altijd gelijk
gebouwd. Zenuwoverprikkeling, krankzinnigheidstoename, ziekte, erfelijkheid,
enz... flauwe voorwendsels om andere maten en gewichten voor 't leven in te
voeren. Men heeft zoowaar reeds een „Empflndungtheater" willen invoeren ;
men mag het beproeven, ik heb betrouwen in de gezondheid der menschen dat
het zal mislukken, misschien van den eersten dag, en ik geloof dat men in naam
van de menschheid het recht heeft al de ziekelijke stemmingsmenschen, die het
sterke, felle drama der traditie niet meer kunnen verteren, toe te voegen : wandelt eerst in de goede lucht totdat gij weer gezond wordt, stelt het intusschen
uit u met drama's bezig te houden, want, zijn ze naar uw zin, ze zullen u
nog miserabeler maken en zijn ze 't niet, dan ontstellen ze uw maag.

343

andere ontwikkeld door groei en strijd, niet wijzen. Daar zijn
leemten, kloven ; het drama is een geworden, omdat er een
gebeuren was, niet omdat ze dat gebeuren hebben een gemaakt
met hun levensdaden. Eenige deelen, eenige oogenblikken uit dat
gebeuren hebben ze met hun schitterende driftopflakkeringen tot
glanspunten van levenswaarheid herschapen, doch ze hebben er
geen eenheid van gemaakt, een door levenseenheid. Tusschen de
levensoogenblikken stroomt zeer breed en schoon somtijds, de
epische vloed van 't verhaal of vullen de personen van 't drama
hun Bemis aan voortdurenden vooruitgang aan met verstandelijke
samenspraken, waarin de zaken besproken, niet doorleefd worden,
en het hoofdtooneel wordt vaak de bekroning niet van de
gevoelde, maar van de beredeneerde brokstukken uit het drama.
't Kon ook niet anders, indien Vondel voor alles zijn stichtelijk
doel in 't oog had en boven alles stichting van 't drama verlangde ;
dan zonken de karakters beneden die leer in beteekenis, ze hadden
die leer maar te dienen en de punten van de geschiedenis, waaruit ze helderder oplichtte, ook levendiger voor te stellen. Als
't oogenblik der volledige ontvouwing dier leer gekomen was,
dan hadden ze niet als levende menschen van vleesch en bloed
tegen elkaar aan te botsen, maar met hun geest alleen. Naar
gevoeld leven werd daar niet meer gevraagd, maar naar redeneeringen. De best geteekende karaktermenschen werden in
't hoofdtooneel redeneerders.
Doch alle drama's van Vondel, bijna zonder uitzondering,
hadden daarbij nog opzettelijke redeneerdersrollen noodig, redeneerders om te redeneeren. Het wemelt er van : hofmeesters,
wetgeleerden, aartswichelaars of wichelaressen, hofpriesters,
hoogepriesters, enz... die allemaal min of meer de Confidentenrol
der Franschen spelen en nog erger, dewig ze veel meer ongeroepen en tegen alle waarschijnlijkheid in doorgaans, in 't drama
ingrijpen, en zelden of nooit, en zeker nooit geheel karakters
worden.
Een tooneel uit heel Vondel's tooneelproductie heeft mij
zoo'n figuur als levend laten aanschouwen en bewonderen, die
nl. van Sadock, den hoogepriester, voor Salomon : hij is nog geen
Teiresias uit „Oidipoes", maar doet toch eventjes aan Teiresias
denken. Anders zijn ze gevatte menschen, flinke koppen en vlugge
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debaters, die de zaak, waarover 't gaat, met den held, van hartswege er in betrokken, grondig onderzoeken, in wijsgeerig,
rechtsgeleerd, godgeleerd opzicht, ze naar alle zijden toelichten
en eerst uitscheiden, als de verhandeling af is en volledig. Komt
de tegenpartij, — het voorwerp van de drift is tegenpartij — dan
wordt alles hervat, gewikt, gewogen met nog wat gevoelsredenen
naast de verstandelijke er bij, totdat weerom alles gezeid is.
En de hoofdheld, wat gewordt er van hem ondertusschen ? Had
hij een karakter, dan zou zulke volledigheid onmogelijk zijn,
't karakter springt in 't strijdperk op 't oogenblik dat het door zijn
drift wordt gedreven, breekt verdere besprekingen af, verspert
den weg er toe, door zijn noodzakelijke eenzijdigheid; maar hier
kan alles overlegd worden , de hoofdheld redeneert mede of
zucht of luistert,
„...gelijck een rots in zee
Naer 't barnen en gebruisch der baren luistert." („Jephta" 1186-1187)

en op 't einde schommelen de voor- en tegenredenen nog een
paar keer weg en weer in zijn ziel om dan te beslissen naar de
richting van zijn vroeger geteekende drift, die op dit hoogtepunt
geslapen heeft, en dus haar recht verbeurd om plots zoo doorslaanden invloed uit te oefenen. Dit verloop is Jansenistischer
dan wat soms als zoodanig gewraakt wordt bij Racine, en 't gelijkt
wel, wat het laatste beslissen betreft, op de alleenspraken van
Corneille, waarin ook zoo verblindend klaar en volledig de twee
kanten gewikt en gewogen worden en het daarna zoo plots en
zoo gemakkelijk tot een besluit komt, alsof er niets overlegd was.
Tot de bedenkelijkste tooneelen van dit slag behooren de samenspraken van Ithobal met den wetgeleerde of van Melvil en de
graven in „Maria Stuart" of de beraadslaging van 't Sanhedrin met
Benajas in „Salomon"... en tot de verbluffendste : die tooneelen
waar de hoofdstrijd z6o gevoerd wordt, als de driften reeds ten
hoogste opgezweept moeten zijn : b.v. het tooneel tusschen Juda en
Simeon in „Jozef in Dothan", tusschen Jozef en Jempsar in „Jozef
in Egypte" 1), tusschen Samson en de koningin van Gaza in
„Samson"...
1) Waar 't niet aangaat, te zeggen dat Vondel eene bedenkelijke scene vermeden heeft met een strijd tusschen culturen -- d.i. juist een verstandsstrijd -345

In die tooneelen wordt de redeneerstrijd soms zoo regelmatig,
dat de geesten, die elkaar aangrijpen, op vervangwielen gelijken
waarvan de heelemaal gelijke tanden een voor een nevens elkaar
passen en de wielen in elkaar doen bijten : de tanden zijn hier
de gedachten.
Hoe meer gedachten in 't drama, hoe beter. Niets is natuur.lijker dan hare menigvuldigheid en schittering. Een opgezweepte
drift wordt als een Crcesus rijk aan gedachten. Zelfs uit die
monden, waarvan men slechts platheid en laag-bij-de-grondsche
practische opmerkingen verwacht, rolt bij 't opkomen van groote
ontroering wijsheidsspreuk na wijsheidsspreuk. Wie onze boeren,
onze werklieden beluistert, zal 't vernemen.
Doch, daar de gedachten hier niet geworpen, maar gerangschikt
worden, kan 't leven ze niet als de zijne aannemen. Ze zijn
schoolwerk, en als dusdanig alleen te genieten ; die schatten zijn
vergooid en men ziet ze met weemoed liggen, de lengte langs van
die tooneelen, als verloren. De gedachtenreus Shakespeare komt
voor onze oogen, de diepzinnige Hamlet, die gedachten bij
honderden langs zijn tragische baan strooit, maar die ze, hoe
afgetrokken ook, d.i. buiten verband met zijn ziel en met zijn
levenstoestand van het oogenblik, geuit heeft. Die gedachten
hoort men met het hart, en ze grijpen er oneindig dieper in dan
een tooneel met touter uitwendigheden van spel en aanwijzingen
gelijk het nu mode wordt. Doch Vondel's rijke gedachten zijn
niets anders en niets meer, helaas, dan wat hij wilde : stichtelijke
sermoenen waarnaar men luistert, gelijk men zoo vaak naar sermoenen luistert.
En strookte de stijl, dien Vondel in 't drama gebruikte, met
het drama ?
Een paar korte woorden daarover, want de zaak is, mijns inziens, zeer klaar.
Vondel schreef verzen ; dat was zijn recht en 't rhythme is een
kostelijk element tot zielsontsluiering, dus niet te misprijzen,
vooral in een drama ; Ibsen moge 't vers verafschuwd hebben in
de plaats te laten innemen van den strijd tusschen wulpsch- en kuischheid ; ja
kiesch en bedenkelijk was ze wet, die scene, maar volgens dramatische waarheid
toch de eenig mogelijke, en niet te vermijden, was de stof eenmaal zoo gegeven.
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zijn sociale drama's als „een oervorm uit antediluviaansche tijden",
gelijk hij zich uitdrukt ; het vers, dat hij gebruikte, heeft juist zijn
„Brand" niet belet zijn hoogste meesterstuk te zijn en heeft er
toe geholpen om dieper door te dringen tot aan de wortelen zijner
tragedie dan 't proza dit vermocht in Rosmer en Rebekka West
of Nora, en die behooren toch tot de hoofdfiguren uit zijn latere
drama's.
Vondel schreef alexandrijnen — op een paar uitzonderingen
„Oidipoes" en „Jephta" na, — ; dat was erger, want de alexandrijn
is eenvormiglijk plechtig en stram, met zijn twee te lange heffingen,
waartusschen slechts eerie rustpoos gehoord mag worden, en
't was enkel in sylbental de navolging van den toch lenigen en
plooibaren iambischen trimeter der Grieken, waar twee rustpoozen
in voorkwamen en alle iamben of dubbeliamben door evenveelwaardige andere voeten, daarbij de felstbeklemtoonde door
dactylen mochten vervangen worden, wat een haast oneindige
afwisseling toeliet. Eenvormigheid, vermoeiende eentonigheid
voelt men dan ook in Vondel's vers ; men betreurt dat die lange
verzen slechts den gestrekten draf, niet den draf zelf, kennen in
de hevigste oogenblikken. Men beproeve eenmaal het van woede
stotterend klappertanden uit Oidipoes vers :
Tvq911,Oc rci Ts cinct TOv T6 voijv

to r

5Auctr' et
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nog met een paar sylben tot een Vondeliaanschen alexandrijn uit
te lengen en dit in een worp rollende met een stemrust te onderbreken en 't is geen prachtig snorrende toornpijl meer, maar ten
hoogste een ver dondergerommel.
Vondel schreef, in zijn drama's juist gelijk buiten zijn drama's,
die beeldrijke, kleurige renaissanceverzen, die allemaal, gelijk ieder
boogje, hoekje, lijstje van 't meesterstuk onder de renaissancegebouwen, de Certosa te Pavia, bewerkt, gebeeldhouwd, versierd
en bebloemd staan ; dit geeft een indruk van eenige weelde, dit
bedwelmt met immer vernieuwd genot, en 't noodigt uit om
langzaam aan alle bloemen ruikend, elke frischheid, elken geur,
elken glans, elken sierlijken bocht of elke geestige wending te
1) „Koning Oidipoes" (371). 't Is alles blind in u : uw geest, uw oor, uw
oogen.
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genieten en te volgen. Men mag om 't even waar beginnen, al
was het „Zungchin" :
„Hier staenwe op 't voorhof van het keizerlijk Peking,
De hooftstadt van heel Sine, en zien aen 's hemels ring
De zon alree gedaelt, den Noortbeer opwaert stappen,
En steigeren in top, langs tweewerf twintigh trappen."

1-4

en men heeft een eigenaardige bekoring gevoeld, en de toovermacht van de harmonie tusschen rhythme en naieve frischheid en
koninklijken rijkdom en pakkende aanschouwelijkheid en tastbare
vormen als van beelden... doch men vergeet er het drama bij. De
stijl, de rijkste, heerscht hier als een vorst, doch „selbstherrlich",
als alleenheerscher en niet met dat hoogere heerschen, dat David
bezong in de godsdienstige wereld, maar dat eveneens in de
kunstwereld geldt : „cui servire regnare est" , het drama dienen is,
al maakt men ook deel uit van de verzen van 't drama, er binnen
staan.
0 't vers mag schitteren van hevige glansen, mag gedachten
slingeren op zijn rhythme hemelhoog, mag in beelden leven als een
mensch in zijn ledematen, hoe meer hoe beter, mits dit vers zijn

lyrische glorie schenke aan een lyrisch hoogtepunt van driftenen gemoedsleven. Meer dient gezegd : al die pracht en die weelde
en die beelden van vers na vers zijn noodig om de grootste
levensdiepten waarlijk te kunnen bereiken en naar buiten te
keeren ; en, is de taal prachtiger en uitvoeriger en hooger dan 't
werkelijk leven, ze zal den toeschouwer doen gevoelen wat hij
dient te gevoelen, wat het drama hem boven alles dient in het hart
te prenten : de machtige beteekenis, waarnaar de gewone levensgang het leven opdrijft, gelijk een bergtop die, door de rots- en
zandlagen der aardkorst opgeduwd tot bovenaardsche hoogte,
daar met Oost en West en Noord en Zuid en met den hemel
daarboven in betrekking staat en tegenover dit alles beteekenis
krijgt... Maar de stig, die immer en overal dezelfde praal ten toon
spreidt, mist zijn doel en verheldert zeer zeker niet de dramatische
lijnen, maar bedekt ze — 't woord is : begraaft ze — onder pracht
en bloemen. — Daarop dient niet verder gedrukt te worden, 't
schijnt immers de klaarblijkendheid zelve, doch er moet nog even
toegegeven worden dat een hoogere toon, zelfs voortdurend
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volgehouden, mag gebruikt worden, wanneer het drama voortdurend in koningshoven speelt, mits de levenslijnen er niet onder
wegdoezelen, mits er maat gehouden words : ook in de koningen
interesseert ons immers enkel 't gewone leven, en dit dient klaar
getoond.
Tot de laatste vraag nu :
III. Is Vondel er ooit in geslaagd, zelfs broksgewijs, bet drama to
scheppen, gelijk wij 't bier schetsen en meenen dat bet wezenlijk is ?
Met zoo een heelemaal ander doel in 't hoofd dan datgene, wat
het drama nastreeft, nl. altijd er om bekommerd dat zijn tooneel
ten spiegel strekke voor allerlei misdadige of zwakke menschen
en „de aenschouwers van gebreken zuivere ende leere de rampen
der weerelt zachtzinniger en gelyckmoediger verduren", kon het
niet anders of Vondel zou in den regel alleen bekomen wat hij
beoogde en slechts bij Coeval, als de gekozen stof bizonder gunstig was, een waar drama maken, waarin de stichtelijkheid niet
boven op het dramatisch leven gelegd werd, maar er mee samenviel, er in verweven lag. Dan voelt men leven en geen opzet, dan
leert men wijsheid en geen leerstuk, doch men leert ; want het
leven leert altijd en niets, in den grond, kan leeren, tenzij het leven.
Dit gebeurde enkel tweemaal voor een heel stuk : bij „Jozef in
Dothan" en „Lucifer". De jonge Jozef is ternauwernood een
karakter, als men daaronder een bizondere strevende kracht
verstaat ; hij doer niets, tenzij lijden, het hoogste werk.
Eigenlijk gesproken is hij eerder een natuur dan een karakter,
doch juist deze natuur : een zachtaardige, eenvoudige, argelooze
ziel, waar bevalligheid van lichaam de uitwendige harmonische
bekleeding van is, verwekt Jozef's tragedie. Vaders voorliefde tot
hem had ze veroorzaakt, en nu, bij zijn aankomst in Dothan,
dwingt ze elkeen van de broeders tot verschillend standnemen
tegenover hem. Ze maakt onverschilligheid onmogelijk en stijgenden nijd, grimmigen haat, laf medelijden, krachtig ijveren voor
hem, straks uitgroeiende tot liefde voor hem, tot een nooddwang.
Ze is dus wel een werkende kracht, dewijl zij alien om haar heen
tot een bepaalde houding dwingt, een houding, die heil of
onheil brengen moet, dus lotbepalend is. Met zichzelf komt
die natuur in geen strijd. Hoe zou ze 't ook ? Maar ze is aanleiding
tot den strijd, die 't einde meebrengt ; zij maakt dat alle tooneelen
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van het drama door haar worden bepaald en slechts in verband
met haar te verklaren zijn.
Behalve Ruben's predikatie over Haat en Nijd, in bewuste
psychologisch onmogelijke allegorie — ze wordt dan ook als
gepreek uitgekreten — komt hier niets in voor, dat onnatuurlijk is ;
de gevoelens volgen een geleidelijken gang, zielstoestand volgt
uit zielstoestand, nieuwe worden uit de rijpheid van andere
geboren, en alles heeft zijn schoon-menschelijk eenvoudig verloop,
dat men met het hoogste genot volgt, want Grieksche klaarheid
paart zich hier met diepe gemoedelijkheid en 't drama draagt een
fonkelende diamanten-kroon van Vondel-lyrisme natuurlijk op het
hoofd. Een oogenblik belemmert de te levendige en van geest
sprankelend stichomythische dialoog den natuurlijken driftenstroom, maar Vondel vergeet na een poosje weer zijn stelsel om
opnieuw de heerlijk onbewuste dichter van „Jozef" te worden,
naief als een kind, maar als een van die kinderen, die God zien.
Een tweede maal en met stouter worp slaagde Vondel in zijn
„Lucifer". Had zijn genius als een schoone stroom de stille glooiingen van Dothan's heuvelen en weilanden gevolgd en herderlijke
veldzeden trouw weerspiegeld, hier was hij „eer een vliegend
vier" en thuis in den hemel, gelijk de zonnen er in thuis zijn.
Dewijl deze beschouwingen tot slot dienen van de bespreking
van Vondel's grootste trilogie „Lucifer-Adam-Noah", hoeft dit
slagen hier niet wederom onderzocht en bewezen ; evenmin dient
herhaald wat, in een nota op „Noah", gezegd werd nopens een
paar plaatsen, waar Vondel in „Lucifer", evenals in „Jozef", het
spoor bijster geraakt en alzoo aan enkelen, die op gezag van een
paar afzonderlijke teksten een heel karakter willen loochenen, een
middel aan de hand doer om ook dit stuk zijn dramatische gaafheld te ontzeggen. Neen, al steken daar een paar rotsen den kop
uit den stroom op, ik zie niets anders dan den stroom en 'k zie
hem zijn baren, zijn verzen en strophen en vers-perioden wentelen
met zonnegoud er op.
„Jozef" speelde onder herders, en niet bij grooten en vorsten ; en
het onderwerp was gemoedelijk ; voelde Vondel zich daar natuurlijk thuis ? De gevoelens, die daar pasten en moesten spreken, de
redenen, die in den twist moesten worden aangevoerd, waren al
de eenvoudigste, die het dichtst bij de hand liggen, de simpelste
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beginselen... — Vondel's menschen redeneeren gewoonlijk zoo — ;
dit paste dus hier bij de stof, en hield datgene, wat elders deba
teeren naar alle regels zou geworden zijn, bier zijn Loon van
natuurlijkheid ?
En, bij „Lucifer", waren de hoogste sferen der vermensche
lijking niet het natuurlijke tehuis van gedachten, abstracte
redeneeringen zelfs, alleszins van gedachtenbotsingen en bespiegelingen ? En, indien ergens de driften hun stipt afgebakenden
gang mogen gaan, zich theoretisch vooruitbewegen, zou ik zeggen,
daar deze theoretische juistheid toch de eenige natuurlijkheid
blijkt, waar zal dat anders, dan in de ziel van engelen, lichaamloos
of zoo vermenschelijkt, dat ze slechts de gedaante der menschen
en dezer hoogstgeestelijke driften bezitten ? Harmonie in de
dramatische toestanden en geloofbare natuurlijkheid, dus inslaan
in 't gevoel van het dramatisch verloop, dat alles vloeide hier uit
het onderwerp voort. Dit is toeval, doch het laat Vondel's genius
toe, van alle banden van den tijdgeest en van vermeenden
stichtelijkheidsplicht ontdaan, onbelemmerd zijn vaart te nemen,
zoo hoog als wie dan ook. In beide gevallen was zijn stijl,
weelderig en frisch in „Jozef", schitterend als een zon en breedontplooid in „Lucifer", heelemaal met het onderwerp in harmonie.
Hoe het eveneens toeval was, dat „Adam" geslaagd moet
heeten, omdat het prachtig drama, in de twee laatste bedrijven
vervat, toch de lyrisch-epische voorbereiding kon dulden om het
uitzonderlijk geval, dat het belichaamde, werd ook vroeger
verklaard.
Doch toeval, niet Vondel's geniale zekerheid — bewust of
onbewust, om 't even — had de meesterstukken teweeggebracht
en zijn typeerende driftbehandeling, al te simpel klaar en te
theoretisch vast, tot een levensmogelijkheid gemaakt. Na „Jozef
in Dothan" zou „Jozef in Egypte" met de zielkundige ketterij van
den redetwist tusschen Jozef en Jempsar nog mogelijk zijn, alsook
het in vijf, zes stukken uiteenvallende „Peter en Pauwels", en het
met een episch eerste bedrijf beginnende „Maria Stuart", dat in
de volgende bedrijven op elegie, door rechtsgeleerden twist
onderbroken, uitloopt ; en na „Lucifer", „Jephta", rond wiens
halsstarrige verblindheid er geschreid en gesmeekt en zonder
einde geredeneerd words, zonder dat er eenige lijn in 't drama
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ook maar uitgestippeld wordt ; 's rechters karakter brengt het
drama van een top op een dood punt en al Vondel's vonden en
zijn prachtig klaagpathos in 't vierde bedrijf kunnen de zaak niet
verbeteren.
Doch enkele tooneelen, afzonderlijk beschouwd, verraden
weerom, hoe machtig dramaturg Vondel van aanleg was en had
kunnen worden metterdaad.
Vooreerst die tooneelen, waarin 'outer christelijke deugden, de
hoog opgedrevene, werden uitgebeeld, en waarvoor Vondel geen
voorbeeld van pathetische uitdrukking vond bij Seneca of ook bij
de Grieken, zijn veelal uitmuntend, sommige echt en verheven
meesterwerk.
Men leze de Ifisrol bijna heel door, die verzen zoo klagend, zoo
zacht, zoo gelaten treurig, zoo vol mystisch verlangen naar 't loon
voor haar dood : den schoonen hemel 1 Men leze boven alles het
paar tooneelen uit „Peter en Pauwels" : i, 3 en IV, 2 ; de 'Varnertijnsche gevangenis hoort daar een taal, gelijk ik er geen schooner
ken, ziet een strijd van zielen om de kroon van den liefderouw,
en, is ootmoed de grondslag van alle hoog bouwwerk, zoo bevat
ze dan de twee hoeksteenen van de grondvesten der Kerk...
Indien Vondel juist op deze ongebaande wegen rechtdoor was
gestapt, wat had hij kunnen bereiken, zonder de boeien en veters,
waarmee mode en tijdsomstandigheden hem omklemden ? En dan,
door heel de reeks van vier en twintig drama's heen : dat kostelijk
tooneeltje uit „Gijsbrecht van Aemstel" van den Karthuizer portier
met ridder Diederick ; dat van Rispe en Michol bij „David", waarin
al de jammerlijkheid van 't lot der vrouwen, als de rampen treffen,
zoo prachtig wordt blootgelegd in „De Gebroeders" ; het leuke en
fijne van den Vrachtmeester bij Juda, in „Jozef in Dothan" ; en in
„Jozef in Egypte" verschillende gedeelten uit de voedsterrol, enz.
tot aan het hooggeroemde tooneel van den reizang met het
zwanenlied in „Noah".
Al die tooneelen, rijk aan afwisseling, vol menschenkennis,
indrukwekkend soms van vinding, en, boven alle het onvergelijkelijke tooneel van Lucifer en Rafael... gaven meer dan 't bewijs
voor Vondel's dramatisch genie. Als men daarbij nog de reien
laat in 't gelid treden om voor Vondel to kampen, dan staat men
voor een geduchte macht. Die zijn zoo vervoerend schoon, dat
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men niet meer bij machte is nuchter critisch te blijven toekijken,
en neiging gevoelt om alles bewonderend goed te keuren en te
beminnen in werken, waar zulke zuilen van schitterend marmer,
van porfierrood, van groen onyxsteen oprijzen, door zoodanige
gulden koepels bekroond 1 Dat gaat echter niet op den duur ; was
men op het punt, de reien met de Grieksche koren op een lijn te
stellen, men bezint zich en beperkt het evenknieschap tot de
stasima der Grieken. Doch men gaat in de hoogste bewondering
op voor die werken, waar de reien werkelijk als een volmakend
deel door het onderwerp geeischt worden, vooral waar ze met de
handeling samensmelten, — het eerste geschiedt in „jozef in
Dothan", het laatste in „Lucifer" en „Adam" en „Noah".
Vondel had diepe en veelzijclige menschenkennis : Vondel hield
van den felsten passiekreet, omdat de mensch met 't felste driftpathos zijn diepste gevoelens uitgiert en zijn machtige beteekenis
laat zien.
Vondel had een verbeelding en een vernuft, die met de macht
van de drift een gelijke vaart konden nemen, die onderscheidenlijk beelden konden leveren, waar de drift beelden en kleuren
eischt, en gedachten, tweesnedig geworden gelijk zwaarden, waar
de drift met gedachten wil strijden.
Vondel stelde het tooneel boven alle kunstsoort, zelfs boven
zijn almachtig schoon lyrisme ; daaruit blijkt, dat hij voelde hoe er
op deze wereld niets hoogers is dan het menschelijk leven, waarbij
de gansche aarde in onbeduidendheid verzinkt. Vondel liet op
het schouwspel van de menschelijke hartstochten, die hij had uitgebeeld, de bespiegelingen van de reien als zoeklichten uit de
hoogte der eeuwigheid spelen... hoe volledig was hij niet uitgerust
om de grootste meesterstukken in 't drama te scheppen 1
Doch door vele omstandigheden, waarvan enkele hier zijn
aangewezen, heeft hij verwaarloosd zijn tooneelen met den
levensband te verbinden, in het driftengewarrel de levenslijn te
teekenen, en bijna immer heeft hi) de laatste ramp, die den held
verbrijzelde, voorgesteld als een straf van een schuld, niet als de
natuurlijke vrucht ten einde van haar groei, wat nochtans een veel
verschrikkelijker noodlotsstraf mag heeten. „Alle Schuld râcht sich
auf Erden." De eerste soort van straffen wordt soms gegeven en
blijft iets bizonders, zooals Vondel het schildert , de tweede soort
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wordt het altijd, indien men het woord straf steeds naar waarheid
kon gebruiken ; doch de eerste strafsoort treft meer den gewonen
mensch en is een beter middel tot stichting ; de tweede ontstelt
ten hevigste en grijpt tot in het diepste de diepzinnige menschen
aan en alien, die over 't leven alleen maar ernstig hebben nagedacht. Oppervlakkiger, misschien wel uitwendig schitterender, is
de weg naar de eerste soort ; dieper en geheimzinniger, benauwelijker duister de weg naar de tweede. Dank zij een treffen in de
behandelde stof had men dezen tweeden levensgang wel eenmaal
ten voile in Vondel's drama kunnen voelen, doch niet meer dan
eenmaal : in „Lucifer".
Bij dit besluit blijf ik staan. 1k heb mijn redenen — hoofdstellingen tot deze gevolgtrekking — eerlijk uiteengezet ; een objectief
oordeel over mijn besluit zal dus gemakkelijk vallen. Doch daar
mijn besluit pijnlijk uitvalt voor mijn eigen liefde jegens Vader
Vondel, van wien ik, zooals alien, zooveel heb geleerd, en, meer
dan dat, wiens kunst mij eenige der meest hemelsche uren van
mijn• leven heeft bezorgd, wil ik hier tot mijn eigen voldoening
neerschrijven, opdat ik het gedrukt zie staan, wat mij opgetogen
maakt.
Wat ik gedaan heb in dit werk voor „Lucifer", „Adam" en
„Noah", doe ik ook voor Vondel's andere tooneelstukken : ik heb
bewonderd en hoog bewonderd daar, waar ik wel wist dat ik noch
het drama, noch het dramatische in het drama bewonderde.
Bedrijven fang heb ik mij zonder voorbehoud door Vondel laten
betooveren : door den zang van zijn vers, door zijn beeldenweelde,
door de reusachtige driftenopstapeling, waaruit hij zijn helden
maakt, door de harmonie van alles wat hij tot een kunstwerk
vereenigt, door de prachtige stijleenheid, die Vondel's smaak
weet to bewerken, boven alles door de onvergelijkelijke vlucht
van zijn lyrisme ; en ik voelde er volstrekt niets tegen, dat Vondel
zoo zijn tooneelwerken schiep, dat hij zijn stof episch en lyrisch
behandelde en dan, soms terloops of eenmaal voorgoed, het
drama uit die stof zijn tragisch aangezicht liet opsteken ; zelfs volg
ik met vreugde zijn didactisme, wanneer hij het tooneel in een
rechtszaal of aula verandert en mij een soort van anatomische les
over een zedelijk geval wil geven, ja, dan ook bewonder ik nog en
voort zijn scherp vernuft en het vlijmgeflikker van zijn stichomy354

thieen. Dat alles bewonder ik, doch ik vermag niet in te zien, dat
dit hetzelfde is wat mij onder 't lezen van drama's van Sophokles,
Racine, Shakespeare, e. a. pleegt aan te grijpen.
Naar mijn gevoel was 't jets heel anders, wezenlijk anders, en
na veel lezen en gevoelen, is dat andere mij gebleken de ziel van
't drama te zijn. Hooger heb ik het aldoor geschetst.
Mits dit gegeven worde, is 't om het even met welke vormen
het drama voor ons komt staan : in verzen of in proza, als plechtig
drama de capa y espada, of als een herdersdrama, historisch of
sociaal, dat alles is bijzaak en telt gewoonweg niet mee in
't waardeeren.
In allerlei historisch politieke of in historisch sociale omstandigheden hebben menschen geleefd van jets, dat hun een
levenszaak was, en ze hebben daarnaar al hun levensbewegingen
gericht, onder vrees en hoop ; ze hebben daarvoor al de kracht,
die in hen lag, ingespannen en hebben 't met veel vreugde
bereikt of met onzeggelijke smart gemist ; de drift, die ze bij dit
werk aan den dag legden, putte hun leven uit en gaf hun maat
aan en hun verhouding tegenover die mateloosheid die 't leven
omvat. Een bete broods kan een levenszaak zijn — een appel was
het wel voor Adam — evengoed als een koningskroon, doch het
is zonneklaar, dat het van een koningskroon onmiddellijker begrepen wordt dat de drift zich er naar keert als naar een levenszaak ;
en wederom, sociaal of historisch zijn geen wezenlijke onderscheidingen van het drama ; die woorden wijzen maar op
verschillende kringen, waar 't zelfde moet geschieden, — zit het
onder een trui of onder een zijden wambuis gedoken, om 't even,
't harte is 't, dat we zoeken, 't hart, dat zijn voile macht inspant
en toont wat we met geheimzinnig ontzag vermoedden : de wereid,
die in het harte lag, 't daemonische, gelijk de Grieken het noemden, en wij na hen.
Wederom, het theologisch Grieksch theater, het klassieke
Fransche met de drie eenheden, of dat van Shakespeare of het
romantische of realistische, dit heeft alles niets te beteekenen :
een vraag wordt aan alle gesteld : hebt gij 't leven om een levenszaak in beweging gebracht ? Al uw wee- of vreugdekreten, uw
schitterend pathos of uw stipte natuurlijkheid zal ik daarnaar
achten of verwerpen.
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Aischulos heeft het gedaan : de Oresteia, Prometheus, geven
machtig de levensmaat, en het theologische van zijn drama stelde
natuuriijk de menschelijke daad tegenover de eeuwigheid. Ook
Sophokles deed het, Aias, Philoktetes, Elektra, Antigone, Oidipoes
zijn strevers met de voile levensmacht naar roem, haat, wraak,
plicht, yolk, als naar een onverzetbaren eindpaal. Ook Euripides,
ofschoon minder.
Seneca huilde en maakte gerucht voor Lien, doch gerucht raast
aan de oppervlakte der aarde en der ziel en des menschen.
Racine deed het in zijn prachtig vergoddelijken door de drift.
Shakespeare deed het zoo heerlijk, dat hij eenmaal de heele
wereld met al haar politiek, haar wijsheid, haar menschen, met
den dood ook, zich in de zielsbeweging van Hamlet lief weerspiegelen.
Calderon deed het in zijn autos, doch te abstract dan dat men
er 't leven zelf zou voelen, en in sommige drama's als „Het leven
een droom", „De Alcalde van Zalamea", „De Dochter der
Lucht", e. a.
Vondel deed het ook in „Lucifer" en bij brokstukken in „Adam",
in „Noah", in „Jozef", in „Adonias", e. a.
Doch bij die anderen was dit de gang van 't drama, zoodra ze
er hun scheppenden geest naar keerden ; bij Vondel enkel een
voorbij gaand slagen.
Gcethe, Schiller en hun epigonen deden het ook ; Ibsen,
Bjornson, enz..., ook Hauptmann, Gorki... doch bij deze ailerlaatsten is het stelsel bedenkelijk. 1)
Ik wil besluiten met Ibsen en Vondel op twee punten samen te
brengen. 't Is onverwacht : juist daarom doe ik het, want zoo zal
te beter uitkomen, dat het drama in zijn waarde van geen stelsels
afhangt. 't Eersce is een gebrek, beiden gemeen : het te koud
logische in hun redeneeringen : soms zou men wanen in Vondel's
stichomythieen, om hun raakheid en gevatheid, Ibseniaansche
personen aan 't woord te hooren, nuchter en koud en onverbiddelijk stipt. Doch het tweede is van veel hoogeren aard : wat Lucifer
deed in Vondel's schepping, doer Ibsen in heel zijn werk.
1) Zie einde dezer studie.
356

„Ik kan mij niet langer tevreden stellen met wat de menschen
zeggen en wat er in de boeken staat. Ik moet zelf nadenken over
de dingen en over alles tot klaarheid zien te komen.” Zoo besluit
Nora op 't einde van haar tragedie.
Eigenmachtig 't mysterie willen oplossen, en omtrent alles, wat
in 't leven en om 't leven bestaat, de waarheid der werkelijkheid
willen weten, geen andere, dat is de trots van het van alle gezag
ontvoogde individu 1 't Is de drift van de verstandsmenschen in
deze dagen. „Passion douloureuse, passion dangereuse, passion
un peu sulfureuse, comme le souffle du vieux Lucifer, — mais
passion tragique, qui meritait d'être peinte et qui le fut magistralement", hier breek ik Victor Kinon's volzin af, om twee namen
te zetten in plaats van den eenen Ibsen, van wien hij sprekende
is : door Vondel in zijn machtigste drama, door Ibsen in al zijn
drama's, die op „Brand" gevolgd zijn.
Nota voor blz. 313. — Alhoewel de afmetingen van dit slotwoord over
Vondel's drama de gewenschte uitvoerigheid niet toelaten, schijnt me dit punt
te belangrijk toe dan dat ik het niet langer zou ontwikkelen en met andere
voorbeelden toelichten.
Shakespeare's diepte ligt juist daarin, dat hij des levens gang enkel toont.
Zijn personen worden door 't gewone leven in den tragischen toestand
gebracht ; zij gaan er naartoe langs den weg van Everyman. Op het tooneel moet
elk persoon, om waarlijk dramatisch belang op te wekken, „Elckerlyck" zijn,
echter van zijn afgetrokken karakter ontdaan, en 't geval, waarin hij verstrikt
geraakt, moet eene gemeenplaats des levens zijn. Bij Ibsen geraken ze in de klem,
omdat ze tegen 't gewone leven in, een beslissing genomen hebben.
Hamlet neemt geen wraak, ofwel hij stelt ze immer uit, omdat wraak nemen
hem niet lust. Is hij slechts daartoe in 't leven gekomen ? Is zijn aard en aanleg
niet 't levensroer ? Dit drijft hem echter een heel andere richting uit... Na al zijn
aarzelen, droomen, tobben, half beginnen en dan weerom treuzelen, muggeziften,
bitter worden en bitter spreken, en eindelijk met levenstegenzin volvoeren, zal
de eene vragen : was dat nu mannelijk handelen, niet mannelijk, schooner dan
mannelijk ? Een andere : had hij te weinig of te veel hart ? Een derde : had hij
niet te veel gaven ?... 't Drama stelt het vraagstuk, bouwt met zijn verloop het
raadsel op zonder het op te lossen.
Toch voelt men mee, toch spant de belangstelling 't hart, immer sterker, toch
fluistert er iets binnen mij, maar fluistert hartstochtelijk : „hij heeft gelijk, zoo
is 't leven, zoo speelt het met ons". De strijd maakt het zwaard bot, dat hem
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dient, hij spoort Hamlet aan en stompt hem af, maakt hem op zijn twintigste
jaar reeds oud, prikkelt hem zoo pijnlijk, dat hij niets doet 1
Paradox 1 ja, maar, dewijl ons leven innerlijke strijd is en wij licht en donker
in ons dragen, die elkaar altijd zullen bevechten, biedt het tooneel, dat niets
anders dan dien ontstellenden, verterenden, sloopenden strijd voorstelt, veel
meer waarheid dan datgene, dat oplossing geeft. Oplossing komt steeds van
buiten 't leven, ook in de kunst ; 't leven dat op dood uitloopt en dan zijn
beteekenis, ja zijn grootste levenskracht krijgt (Julius Caesar 1) heeft veel dieperen
zin. Christus ook legde zijn grootste waarheid in een paradox neer : „Wie zijn
ziel verliest, wint ze". 't Goddelijk woord schijnt onredelijk, maar is waar ;
't geeft geen oplossing, het stelt enkel de donkere wet, en 't ging de goddelijke
paradox-daad op 't kruis vooraf, waarin alle tegenstellingen onopgelost leven,
omdat de tegenstelling zelf alle oplossing in zich bevat, zoolang als 't leven geen
dood voortbracht.
't Onopgeloste leven strekt het verst, voelt men de diepten bewonen, waar
't leven in woont. Dit gevoel leidde mijzelf in 't opvatten van Verbiest's
dramatisch leven en einde. 't Einde is immers bij zulk standnemen geen einde,
als men oplossing veer einde neemt.
Met eenzelfde verwondering, omdat zoo een gek leven toch zoo een diepgaande sympathie kan verwekken en dus waarde openbaren, schouwen we
Falstaff aan. Wat meet ik over dien kerel en zijn leventje denken ? Niets... maar
het zien. Het zien alleen zal heel een leven in mijn ziel doen overebben en 'k zal
me nog nooit zoo rijk gevoeld hebben.
Voorwaar voel ik me niet zoo rijk met Ibsen die niets toont, maar steeds
vragen stelt, — steeds zijn personen dwingt tegen 't leven stelling te nemen, bij
wien alles logisch..klaar ligt, — die de levenslijnen door verstandslogica en wilsvastbeslotenheid laat trekken, scherpklaar en verstarrend a1s een vriesnacht
— die liefde de levensleemten niet vullen laat met warme zotheid, daar waar de
klaarheid en 't beginsel verdooft en breekt, en ze buiten het drama uitschakelt,
al kende hij ze (Solveig, Magda, Anna 1) -- met Ibsen, den vinnigen, doelvasten bouwer van de drama's van vraag en oplossing.
Of voel 'k me even voldaan met Shaw ? Ibsen vraagt steeds en antwoordt
zelden. Shaw antwoordt steeds maar antwoorden. Van 't drama liet hij haast
alles vallen, om enkel den dialoog over te houden, opdat hij antwoorden kunne.
Ach ja, sluitend is hij genoeg, die schitterend logische leerling van den grooten
logischen meester Ibsen, en hij antwoordt met oververnuft op de vragen, die hijzelf heel pittig over 't leven stelt, maar die hij dramatisch-ellendig niet door 't
leven zelf laat stellen, met ze er uit te laten geboren worden. Denk het gedach
tengeknetter, de maar immer uitvonkende en fonkelende logica, het spatten van
paradoxgensters weg, en wat blijft er over in ons hart, van de tooneelkunst van
dien gedachten-Rostand ?

358

En verder ? Anderen ? Ibsen's critiek op 't leven wordt critiek op het Burgerlijk
Wetboek in de moderne Fransche tooneelliteratuur, zooals bij Hervieu („Tenailles", enz.) of op gebruiken in de samenleving of ontaardt in toegespitste
raadseltjes in rechtstreeksche navolging (b.v. „Le Voleur" van Bernstein).
Claudel doet een oogenblik aan 't beste gelooven. 't Wufte en vlakke modern
Fransch drama verdiepte door hem. Men waant zelfs met hem beslist de verre
reizen 't leven in, te aanvaarden ; na 't lezen van enkele stukken klaart de
mystieke nevel op en ziet men in, dat het reisje slechts een wandeltochtje was.
Een Franschman is niet mystiek. Hij is te klaar en de ontzaglijke grootheid, die
in 's levens diepte ligt, kan hij niet bewonen ; hij wil ze verlichten en verdrijven ;
waagt hij het er zich in te dompelen, dan verliest hij er zich in en schept nevels
in plaats van diepen mystieken nacht.
Over „Tete d'Or" en „La Ville" hangt dichte nevel, door kortstondige en
dan nog wel louter wijsgeerige klaarte verdreven in de verhandelingen over de
vrouw en over den nood aan godsdienst. „L'Echange" treedt veel beslister en
zonder mystieken omhaal het driftenleven binnen, geeft dan ook veel echter
dramatisch leven, maar blijkbaar meer ondiep. „L'Annonce faite a Marie" brengt
bijna niets anders dan mystieke krachten in beweging, doch ze ontsnappen aan
onze nasporing ; ze verdwijnen in hun mystieken mist en dringen zich aan ons
geloof op, in plaats van aan ons meegevoel. „L'Otage" geeft een drama van den
wil nl. van zijn stuwen en weerstaan, maar trekt die niet in een bindenden en
worgenden knoop te zamen. Dramatisch, zelfs theatraal is 't spel : een tooneel is
zoo machtig zonderling, bijna benauwend bevreemdend, dat men mystieke
oneindigheid nabij voelt (het tooneel tusschen Pius VII en Coilfontaine). Om
samen te vatten : oorzaak en uitwerking, wils- of levensbeweging van den
mensch uitgaande en haar gevolg, zijn niet meer bij Claudel schering en inslag
van 't drama ; het wordt vooruitgedreven door mystieke krachten, waaronder
de mensch zich nog enkel te schikken heeft.
Een paar woorden beoordeeling : a priori is zoo een handeling bedenkelijk
lijdzaam en bedenkelijk duister. Gelukte het een genie, toch leven en levensdiepte in die handeling te brengen, dan zou men zich gewonnen geven voor
den dwang van 't felt. Paul Claudel's drama's oefenen dien dwang niet uit.
Voor 't dramatisch gebeuren er in staan we met de nieuwsgierigheid, die
vreemdschoone dingen opwekten, geprikkeld maar niet geboeid. „'t Kan zijn,
ook anders". „'t Leven gebruikt hij niet om 't leven te verklaren, dus legs hij mij
geloof op en dwingt me tot geloofshoudingen". „Berusting in een cosmischen
strijd, is dat 't leven ?" „Wat begeer ik in 't drama : vrede of strijd ? Maar strijd en
nog eens strijd 1" Zulke vragen, zulk verzet komen in mij op onder 't lezen van
Claudel's tooneelwerken. Zijn laatste stuk, laatst door mij gelezen, „Noel" van
1914, geeft aanleiding tot nog een ander gevoel : Wat is die mystiek willekeurig 1
Fantazie lijkt ze te zijn. Waar vaart dan 's levens ernstige gewone noodzakelijkheid ? Een alleen mag 't roer van vrije wezens ter hand nemen zonder die
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vrijheid geweld aan te doen, en de wijze waarop Hij 't doet blijft duister. Wil
een kunstenaar die duisternis doorbreken, dan breekt hij de vrijheid mede.
Neen, ik kan met deze tooneelkunst geen vrede hebben.
Nota voor blz. 314. — Den gang des levens, knellend en prangend in de
volheid der vrijheid zelf, voelt men b.v. niet in de zeer vele navolgers van
Ibsen's Nora. En in Nora zelf ? Waardoor was Nora zedelijk gedwongen haar
man te verlaten ? Omdat Ibsen vele omstandigheden om het op zichzelf niet
zoo erg geval geschaard had, in der waarheid door niets anders dus dan door
de verscherping van haar toestand door eenig levendig scenenspel.
De ongeevenaard sterke techniek dwingt Nora, niet het leven. Slechts dan
ontdekt men de onwaarheid van dien nooddwang, als men, buiten de theateratmosfeer, zijn gemoed uit den greep der Ibseniaansche techniek heeft kunnen
losworstelen.
Techniek kan men afleeren. Toch is Ibsen hierin zoo een grootmeester en
past zijn theaterstelsel zoo nauw bij zijn hard-wijsgeerig sloopingsprogram :
„Alles of niets 1" dat diegenen, die hem niet in 't onmeedoogend doordrijven
van zijn thesis, maar enkel in zijn techniek navolgen, op eene innerlijke instorting van hun drama moeten uitloopen.
Hoe vaak voelt men zijn gevoel mopperen bij 't lezen van vele drama's uit
de laatste tijden : „Waarom nemen ze dat alles zoo tragisch op ? Is dat nu
zoo een levenszaak ? Meenden ze dan dat ze geen gebreken hadden ? Hebben
ze niet lang genoeg gevrijd ?" Dat gebeurt, als een Mevrouw plechtig verklaart dat ze niet verder de vrouw van haar man kan zijn, omdat hij --, wat
weet ik al ? —, b.v. zich niet met smaak kan aankleeden... Pop, mort men ;
het theater lijkt een poppenhuis. Poppentheaters toonde men aan de kinders in
den ouden, gezonden tijd. Bij ons konden de vrouwen vroeger, na een trommeling opgeloopen te hebben, hun mannen toch trouw en sterk beminnen. Wat
een kruideke-roer-me-niet is de liefde geworden, waarvan ik in een minnebrief
van een Vlaamsche boerendochter las : „Mijn liefde voor u staat in mijn hart
gelijk een eik in den grond"
Doch Ibsen's techniek stond op den grondslag van : „Alles of niets 1" Dat is
geen menschelijke grondslag, noch van 't leven noch van het drama, 's levens
beeld.
Alles in Ibsen's volstrekten zin zal en kan 't leven niet geven. Dus niets 1
Is het zoo gelegen, dan maar uit de wieg in het graf gegaan 1 Toegepast op
de maatschappij, die betrekkelijkheid, halfheid, overeenkomst noodig heeft,
loopt dat stelsel uit op vernietiging. 's Dichters ijskoude ernst en ijsstarre
logica deden den waan ontstaan dat zijn drama's op 't leven rusten, en niet op
een wiskundig gemeten en behandeld leven, dat valsch is.
Gaat bij de navolgers de starheid van 't principe en van de techniek verloren, dan steekt de innerlijke valschheid de oogen uit. Volgt men b.v. in „zijn
Evenbeeld", „Ste Elisabeth" of „De Nimf", den loop van 't uiteenvallen van een
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huwelijksband, dan toont ons de losse dialoog onmiddellijk wat de sloopende
kracht was : geen dwingend geweld van driften, geen knoop van samenloopende omstandigheden, enkel een gril, een karakterverschil, toevalligheden en
bijkomstigheden... en men wordt slecht geluimd. Men leest en leest voort, slaat
weldra bladzijden over, om te zien of er geen ten zeerste gewenscht personage
zal verschijnen, namelijk : een wader met een stok.
Nota voor blz. 356. -- 1) De eenvoudige, ware, natuurlijke taal der werkelijkheid a) laat ook gewoonlijk niet toe, jets meer te zien dan de buitenzijde
der werkelijkheid, b) is niet fijn om door te dringen tot in de kern der werkelijkheid : de werkplaats der driften zelf, maar ze is te scherp en kan vinnig
kwetsen, stuksnijden : ze is het inquietum malum, tot hoonen en platslaan met
logische hamerslagen geschapen, en daar alleen viert ze haar hoogste triumfen
zie Mevrouw Alving's gesprek met den predikant in „Spoken" ; Nora's met
Helmer ; enz...), c) dient veel meer om te verbergen dan om te openbaren,
terwijl de taal der kunst vooruit en vooral daar wil spreken : „wo jeder
Mensch in seiner Qual verstummt" (Gcethe „Torquato Tasso").
2) Bedenkelijk is, dat het pathologische zoo een groote plaats krijgt, de
hoofdplaats vaak ; bij de intrede van 't ziekelijke als element, dat meespeelt in
de lotsbestemming van den mensch, stokt ook alle belang, gelijk alle belangstelling voor een proces ophoudt, van 't oogenblik of dat de beschuldigde ziek
verklaard wordt en geheel of ten deele onverantwoordelijk ; daarbij is de ziekte
in die lotsbestemming een vreemd element ; daar, waar de wil en de gezonde
kracht moet werken, heeft zij geen werkkring.
3) De loutere afkijkerij der werkelijkheid a) dwingt meestal zich tevreden
te stellen met een brok uit het leven, een levensuitsnijdsel, om 't even wat voor
een, het moge waarde hebben of niet, men moge er levensdiepte in ontwaren
of niet... b.v. de blijspelen, die er toch Beene zijn, maar realistische drama's :
„College Crampton" en „Biberpelz", b) en ze stelt gewoonlijk voltrokken feiten
voor, geen wordende (passim).
Dit doer zelfs het Fransche drama niet ; heeft het ook, bij een eerste inzien,
de Vigny's woord verdiend : „route tragedie kait une catastrophe et un dénouement d'une action deja mare au lever du rideau", toch ontsluiert nadere
ontleding een vaste en heldere lijn van zielsbewegingen, die zeer diep leidt tot
binnen in den mensch.
4) Sociale toestanden zijn een rijke bron van echte drama's, doch een bekoring om tendenz te leggen in de stukken, die tendenz blijft, al wordt ze met
veel werkelijkheidsuitbeelding ingekleed ; juist hierom is het gevaar dubbel,
omdat tendenz zoo welig kan tieren in die taal der werkelijkheid met haar bitse
scherpte en haar koude logiek, die zich zoo moeilijk kan verheffen tot algemeene beteekenis en feitelijk buiten het leven blijft.
5) Het gevoel spreekt weinig in 't leven en heeft nochtans het leeuwenaandeel
in 't bewegen des levens. Gevoelstirades (waarvan vele Fransche stukken, die
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van Copp& o.a. — „Pour la Couronne" --, „La guerre de cent ans" —, „Les
Jacobites" ,— „Le Pater" .— vol zijn) misprijst het realistisch tooneel terecht,
doch, tot zijn groote schade, ook gevoelsuitdrukking in de heusche werkelijkheidstaal der echte drama's ; daardoor begrijpt men zoo ondiep al het doen dier
personages. Lady Macbeth naast Rebekka West, wat een verschil 1 En toch,
alle twee zijn met de dooden bezig, die rondwaren om Duncan's kasteel en om
Rosmersholm.
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