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Venetië.
Eerste Dag.
Er zijn weinige zoo fraaie bergstreken als die eene, welke men in de buurt van
Nederland vindt: de vallei in de Belgische Ardennen, waardoor de Ourthe spoorweg
is gelegd, van Luik uit in de richting van Poulseur en Rivage, en waar zich de dorpen
Barvaux, Tilff, Esneux, Comblain-au-Pont, Comblain-la-Tour, en een weinig
zijwaarts, Durbuy bevinden.
De bergstreek bij Luik was de eerste, welke ik leerde kennen. Daarna zag ik er,
die een veel grootere vermaardheid hebben. Maar nu weêr, na tusschen Baarn en
Venetië langs vele Duitsche en Zwitsersche bergen te zijn gekomen, moet ik erkennen,
dat die Ourthe-streek toch inderdaad verbazend toonbaar is. Het gebergte, waartoe
de Sint-Gotthard behoort, is grooter van afmeting dan de nederige Ardennen, maar
voor-eerst maken die bergen niet DEN INDRUK van zoo veel hooger te zijn. Vervolgens,
al zijn alle onderdeelen bij de Alpen grooter van afmeting, worden, door de
verhoudingen der onderdeelen tot elkaâr, geheelen samengesteld, die in de Ardennen
nauwelijks onderdoen voor die der Alpen.
Wanneer men een der Ardennen met genegenheid aanschouwt, daarbij denkend:
‘zie hier een berg van 400 à 500 meter hoogte, - wat moet nu een Alp van 3000 meter
niet zijn!’ - dan komt men bedrogen uit. De blauwe hemel is zóó hoog zoowel boven
den

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

4
Arden als boven den Alp uit, en het was dermate vooral door de tegenstelling tusschen
het vlakke land, van waar wij kwamen, en de verhevenheid, dat wij getroffen werden,
toen wij, Hollanders, den eersten berg, een Arden, zagen, dat de, later aanschouwde,
Alp, niet meer zoo overweldigend op ons werken kan.
Met veel genoegen zag ik, die toen alleen de Ardennen kende, jaren geleden voor
het eerst Zwitserland; maar met méér genoegen zag ik, langen tijd dáárna, de
Ardennen weêr terug.
Het is anders aardig zoo veel geestdrift als er, altijd maar door, tiert in de
spoortreinen, die door Zwitserland in Italië komen. Telkens wassen nieuwe geslachten
op, telkens wordt door velen weder deze reis voor het eerst gemaakt. In Zwitserland
gaat men zitten aan de raampjes, waardoor men de mooiste gezichten heeft. Indien
niet alle plaatsen bezet zijn, verwijlt men beurtelings aan de linker en aan de rechter
vensters, men loopt haastig van het eene naar het andere.
Men hoort uitroepen van bewondering in de meest verschillende Europeesche
talen. Jonge vrienden blijven naast elkaâr aan de treinraampjes staande, en de een,
die wellicht den ander op dezen tocht onthaalt of door hem onthaald wòrdt, legt zijn
arm om de schouders van den ander, terwijl beiden zich verkneukelen in de rust en
de broederschap, die het genot van het aanzien der grootsche natuurvormen in hen
brengt.
En geenzijds den Sint Gotthard-tunnel, daar wordt het gebaar van den Franschen
nationalistischen afgevaardigde en letterkundige Maurice Barrès in elken
internationalen trein honderden malen herhaald, zij 't dan ook minder scherp
‘geformuleerd’. Barrès was bij den aanvang van zijn loopbaan degene, die toen ter
tijd het meest het heroïsme en de geestdrift in de Europeesche litteratuur vierde. Hij
vertelt, hoe hij met
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een teringlijder, althans met iemand, die zeer hoestte, bij het binnenrijden van Italië
in den spoorwagen was, hoe hij, daar het nog niet warm was, aarzelde om de ramen
te openen; maar hoe hij ze toen toch openrukte, om in dadelijker aanraking met het
land te komen. Wat doet het leven van een mensch er toe! roept hij dan uit. Open de
ramen! Zie hier het leven, zie hier het groote, zie hier het voorwerp voor den geestdrift,
zie hier het gewijde land, waar de menschheid het laatst tot grootheid en schoonheid
is gekomen.
En zoo nu doet iedereen, die een treinraam onder zijn bereik heeft. Iedereen heeft
niet een borstlijder bij zich, weet dat, en opent toch een raam; maar het gebaar om
het raam te openen zonder bedenken, zonder een oogenblik er aan te denken of het
een ander hinderen kan, is algemeen. Het is opmerkelijk, hoe het landschap ten zuiden
van den Sint Gotthard, dat ethnographisch en anthropologisch Italiaansch landschap
is, al behoort het thans politiek tot Zwitserland, - grootscher en schooner is dan dat
ten Noorden van den tunnel. Sneeuw en ijs zijn nog lang niet uit het gezicht. Ten
Zuiden van den Sint Gotthard rijdt de spoortrein nog minstens drie uren tusschen
met wit bedekte bergen. Maar hij rijdt hier veel lager dan in Zwitserland en het is
waarschijnlijk de tegenstelling tusschen de groene lente, die u aldoor omgeeft en den
witten winter die gelijktijdig aldoor hoog bij den hemel wordt gezien, die de
grootschheid van het voorkomen der natuur hiermede veroorzaakt.
Gróotsch is het landschap; maar dán wordt het eensklaps méér. Het, aldus genaamd,
‘grootsche’ vonden wij ‘grootsch’, maar zoo het ons al, ‘met bewondering vervulde’,
- het ontroerde ons toch niet heerlijk en diep. Hiertoe is namelijk iets anders noodig
dan het grootsche. Eensklaps nu vertoont zich dat andere.
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Een verschuiving heeft in onzen aandacht plaats, een duidelijke wijziging onzer
genieting: iets zachts, iets liefelijks, maar iets van enorme liefelijkheid is daar voor
onze oogen, het grootsche in het liefelijke, het grootsche dat grootsch is gebleven,
en dáar bíj liefelijk geworden: het is DE SCHOONHEID, welke wij zien. Dit is Lugano
aan het meer van dien naam.
Omstreeks denzelfden tijd zien wij uit het wagenraampje een kerk en nog een
anderen kerktoren, die ons als ‘vreemd’ treffen. Wij bemerken dat het vreemde niet
alleen in de bouworde zich bevindt, maar ook in den aard der atmospheer, die deze
bouw-orde omgeeft, en die maakt, dat wij de anders zijnde bouw-vormen bovendien
nog anders zien, wijl die andere bouw-orde zich ook anders voordoet. Later zullen
wij, in de Academia van Venetië voor het eerst, op de aangezichten van de figuren
der Primitieven, eene uitdrukking van zaligheid aantreffen, die de Vlaamsche
Primitieven niet hebben gekend.
Zoo de atmospheer, zoo de zinnen, zoo de ziel; zoo de natuur, zoo de kunst. Dit
alles te samen behoort tot den wezens-kern van het nieuwe, van het ándere, dat wij
zoeken gingen.
Wij zijn in Italië afgedaald en zoo alsof wij in een goudmijn van den hemel waren,
onthult zij hare schoonheid ons.
***
Het eerste eigenaardige wat wij van het Italiaansche volk zien, zijn de roode rokken
en de roode mutsen van vrouwen, die werken op de akkers in het lente-dal, heel onder
aan de bergen, waarop de wintersneeuw ligt. Vervolgens, aan de stations, ook aan
dat van Milaan, dat wellicht het grootste is, de achteloze, de provínciale, houding
van het spoorwegpersoneel. Dit is anders dan in Londen, Parijs en Berlijn. Men ziet
het
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dadelijk: wij zijn in een land, waar de factoren van het staat-leven en van het
maatschappelijk leven niet met de groote kracht, die wij elders vinden, werkzaam
zijn. Het uiterlijk, de kleeding, de houding, de beweging van een stationskruyer in
een der moderne wereldcentra is anders dan die van den Italiaan. Het station is grooter
en er zijn méér kruyers en beambten, maar hun lanterfanten gelijkt overigens
volkomen op hetgeen in de kleine plaatsjes der:... Ardennen wordt gezien. Máar het
lanterfanten dezer Italianen is: vroolijk. Allerwege wordt gelachen en geschertst en
iemand die te laat komt en terwijl deze reeds rijdt den trein inwipt, is niet bezorgd
of gejaagd, maar werpt bij het opspringen een laatste grap toe aan den gezel, die hem
bracht. Soldaten loopen hier en daar, die een helmachtigen hoed dragen en aan dezen
ziet men ter zijde een smalle, maar buitengewoon, buiten verhouding, lánge, grijze,
veêr, in de hoogte staan. De eerste Italiaansche maaltijd, te Milaan, was slecht, een
zuur wijntje, een scherp zuur slâtje; maar de hals van de bol-vormige, van zeer dun
glas, als een zeepbel, geblazene, en met wit-geel riet omwonden, flesch, reikte even
buitensporig hoog als de veêr op den soldatenhoed.
***
Van Milaan af nog zes uur in een trein, met eersteklasse-gordijntjes, die men zelf
moet naar beneden houden om een zonnesteek te ontgaan en later electrisch licht,
dat eerder schemering zoû moeten heeten, welke trein geweldig trillend en schokkend
een groote reeks door een enkele stallantaarn verlichte armelijke stations zeer snel
voorbij-ijlt, - en wij zijn op den langen Lagunen-brug en... te Venetië.
Is het over-dag al mooyer Venetië n a d e r e n , wijl men dan in de verte, geenzijds
het groote water, de stad, vreemd en schoon, al meer en meer opdoemen
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ziet, - des ávonds is het mooyer Venetië b i n n e n k o m e n .... Mijn God, de maan
scheen. Dáar was, - toen het station achter den rug was - het breede water, het
kabbelende water van het C a n a l G r a n d e , het water, dat kabbelde tegen de breede
steenen treden aan, waaraan de gondel lag, de gondel, met een hoog metalen sieraad
aan zijn voorsteven van... mooyen vorm, met zijn ranken achtersteven, die, ter lengte
van een tot anderhalven meter, steeds boven het water uitsteekt, als een groote
vogelvleugel. De gondel zelf is m o o i van vorm, en aan wêerszijden hangen zwarte
koorden met kwasten, opgehouden door koperen koorden-houders, die... m o o i zijn.
De stoelen in den gondel, het kajuitje met zijn dakje, het is alles mooi. Verbeeld u
een land, waar de huur-rijtuigen uw schoonheidszin bereiken! Verbeeld u een land,
waar nagenoeg alles ‘mooi’ is, al het gemaakte natuurlijk kunstwerk! Dat land noem
ik een e d e l land.
De gondelier had veel van een matroos. Wij gingen nu varen in het middernachtelijk
uur. Eerst door het breede water langs de oude paleizen, die in de bleeke
lichtschemering van het maanlicht onwerkelijke paleizen geleken, toen door heel
smalle waters, tusschen heele hooge huizen. En de gondelier, die altijd staan blijft
hoog op den achtersteven en met een sierlijke voorwaartsche beweging van het
lichaam zijn enkelen roeispaan hanteert, riep om te waarschuwen hier en daar
klankrijke woorden uit. Onder kleine bruggen ging het door, hoeken om, in smalle
kanalen andere stil liggende zwarte schuiten - de gondels zijn ook meest zwart van
kleur - voorbij, en de maan zag men aldoor hoog aan de lucht door die smalle geulen
tusschen de huizen schijnen en de mooye kleine bruggen zag men overal door het
stille water wêerspiegeld.
***
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Het stads-genre, dat men b.v. van Parijs kan kennen, (indien het u, tusschen twee
haakjes, ooit mocht zijn voorgekomen, dat deze of gene, niet zoo ver van Amsterdam
verwijderde, stad zonderlinger wijze er zoo bizonder anders, zoo bizonder
buitenlandsch en ver-af uitzag - dan hebt ge er u geen rekenschap van gegeven, dat
het komt door dat wij zoo bizonder, zoo van allen verschillend zijn; wij
Noord-Nederlanders, wij zijn het, die eenig zijn, want misschien van 's Hertogenbosch
af, maar zéker van Maastricht, met zijn witten Maas-brug, af, lijken alle steden
bezuiden Amsterdam meêr op elkaâr dan op onze hoofdstad, Leiden of Alkmaar.
Het oude Maastricht lijkt meer op Madrid dan op Amsterdam en een stadje bij Sedan
heeft het uiterlijk eener Italiaansche stad) - het stadsgenre, dat men van Parijs kan
kennen, ik bedoel van een wijk als het Palais-Royal, ik meen, van wijken, waar alles
zoo nauw, en knus en dicht bij elkaâr is, dat genre vindt men door geheel Venetië in
het overdrevene terug. De straten, waar de mooiste winkels - en hier is het mij voor
het eerst gebeurd, dat mooye winkels winkels waren, die ik zelf ook mooye winkels
vond - een onbeduidende bizonderheid, zult gij zeggen, maar men wordt ontroerd
als men er aan denkt: m o o y e winkels, dat is het onmogelijke mogelijk gebleken;
het was het onverwachte, het volkomen onvooronderstelde, nooit heb ik gedacht, dat
mogelijk was, dat ik voor een winkelraam zou staan met dingen uit den
tegenwoordigen tijd er achter uitgestald, die ik mooi zou vinden - voor dat ik de
Venetiaansche galanterie-winkels zag; ik weet eigenlijk niet waarom dit feit
ontroerend is - maar in elk geval is het, méér dan wijl het een of ander aangenaams,
nooit-gedachts, aan ons persoonlijk geschiedt, - misschien omdat er iets als een
onverwoestbare levenskracht uit blijkt, die, zoo lang na het eindigen zijner
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laatste groote schoonheid-voortbrenging, blijft voortwerken in een volk, dat, zelf niet
wetende wat het doet, dingen maakt, die met schoonheid zijn aangedaan, terwijl zijn
buur-volken, alle, hoogstens aardig knutselen, maar meest afschuwelijk knoeien; maar ik wilde eigenlijk zeggen, dat de straten, waar de mooiste winkels en het meeste
verkeer zijn, minder dan de helft der breedte van de Amsterdamsche Kalverstraat
hebben. Alle straten zijn stegen, met bergsteenen platen, asphalt of klinkers geplaveid.
Rijtuigen zijn er niet. En het is soms alleen de uitdrukking der aangezichten van de
aanwezigen, die er u aan herinnert niet ergens binnenshuis en bij den een of anderen
door vrienden gehouden fancy-fair te zijn.
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Venetië.
Tweede Dag.
Men zoû misschien denken, dat alle Italianen bruine menschen met zwarte oogen
zijn omdat zij Italianen zijn. Maar dat is niet zoo. Blonde heb ik er wel is waar weinige
of geene gezien en wij weten nu, dat op oude Italiaansche schilderijen blonde vrouwen
voorkomen, wijl de schilderijen uit een tijd zijn, toen het zede was voor de vrouwen
het haar blond te verwen (ik betwijfel echter, o kunsthistorici, of dit de eenige oorzaak
der blondheid van de Madonnaas is, in hooge mate!). Blonde Italianen heb ik weinig
gezien, maar de wangen-tint der lieden verschilt al naar hun levenswijze. Het
aller-bruinst zijn de gondeliers en de officieren; het allerbleekst zijn de kosters van
de kerken; daartusschen in van kleur, is het volk dat zich veel in de achterkamers
der nauwe straten maar óok over de zonnige bruggetjes en pleintjes beweegt. Die
kosters komen niet alleen nooit buiten, maar verblijven ook, moet gij niet vergeten,
bijna voortdurend in de kerken, en van deze zijn verscheidene killer dan de kilste
grot. S a n G i o r g i o M a g g i o r e bij voorbeeld, een der beste werken van Palladio,
uit de zestiende eeuw, - wanneer gij dàar binnen-komt is het of een mantel van ijs
om uwe schouders wordt gelegd. Onwillekeurig is men geneigd daarin iets
zinnebeeldigs te gevoelen; - maar hierover later. Bij die kosters zijn anders aardige
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figuren, ook dwergen. En zij hòllen door de kerk, naar de voordeur, - hoe meer
afgelegen de kerken zijn hoe sneller - wanneer aan die deur geklopt wordt, - hetgeen
hier het traditioneele en monumentale gebaar en geluid is, waarmeê de vreemdeling
te kennen geeft, dat hij toegang vraagt.
Men merkt overigens, ook bij de Italianen de la bonne compagnie, in welke zich
het ras meer fijn en scherp kenmerkt, en bij wie rag-fijne typen zijn, bijna doorzichtig
- evenals die middelste, witte, albasten zuilen achter het Hoog-Altaar in den S a n
M a r c o , die gezegd worden uit den tempel van Salomo afkomstig te zijn - bijna
doorzichtig en door het geheel hunner geleding, wangen-kleur en oogen-schijn den
indruk van een dessert makend, van het nagerechteener beschaving, alsof men een
fijnen beker van lichtbruin-gouden glaswerk, waardoor de Lacryma Christi-wijn
tintelt en waarbij groote fijne druiven zijn, in menschengedaante voor zich zag; men merkt overigens op, dat geen wezenlijk, slechts een bijkomstig, verschil tusschen
dit en het fransche ras bestaat, - een heel ander verschil b.v. dan tusschen Pruissen
en Russen.
Men ziet ook bij het volk op straat aardige verschijningen: een ouden Israëliet, die
zijn overjas van de onaangename eigenschap der kaalheid had genezen door er met
oliverf een prachtige kleur over heen te schilderen; een dwerg, met, van afmeting
maar vooral van uitdrukking, zóó kolossalen kop, dat hij zonder twijfel een Medicis
of Borgia had moeten worden, maar daar het een vergissing was en het volk zoo laat
in zijn bestaan dit niet meer kon voortbrengen, alleen een hoofd was gebleven, dat,
niet gediend door een harmoniëerend lichaam, nu ook van het leven en den bloei,
die hij anders zoû bereikt hebben, was afgeweken, en hoofdzakelijk nu de, bij
gebrekkigen meer voorkomende, en meer nog op het bewustzijn
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hunner belangrijkheid dan op het besef van het door hen ingeboezemde medelijden
gegrondde, verwaandheid, maar deze dan hier in een ongekenden graad van woeste
grenzeloosheid, had overgehouden.
De kerken zijn hier bijna alles. Daarom vreest men ook niet, dat zoo een dwerg,
of een straatjongen, eens uit gekheid, om den koster te doen hollen, aan een kerkdeur
zal gaan kloppen. De ineengedrongen bouw der stad werkt tot de volstrekte
overheersching der kerk mede. De kerken zijn eigenlijk de stad. Een enkele heeft
wat winkels in haar buurt, de andere hebben ieder hun armenbuurt om zich heen.
Verder zijn er de paleizen.
Den tweeden dag 's-ochtends ging ik naar S a n M a r c o . Onze geest moge meer
gemeenzaam met de Gothische dan met de Byzantijnsche bouworde zijn, - wij hebben
een algemeen schoonheidsbesef in ons, dat zich niet vergist.
(Wij weten trouwens alles, - wist gij dát, o lezer! - wij weten alles, al ons leer en
is ont-wikkeling, dat wil zeggen ónt-wikkeling van datgene, wat reeds in ons is, áan
de belemmerende en vertroebelende windselen, waarmede een gebrekkig leven dat
goede in ons omgeeft; wij weten alles, niet in den zin van alle gegevens, alle feitelijke
bizonderheden; maar in dien van het hoogste, van het beste, dat in zijn algemeenheid
ook het beste van alle bizonderheden om-vat).
Laat het u volkomen onbekommerd doen blijven, zoo gij soms een nieuwe
schoonheid, dat niet anders dan een u nieuwe zijde der eenige schoonheid is, niet
aanstonds met zulk een diepe gewaarwording herkent als gij 't uw geliefde na een
lange afwezigheid zoudt doen, - loop maar, beweeg u maar tusschen de schoonheid
- in haar aanwezigheid zal uw oog zich niet bedriegen al geeft zij u niet aanstonds
als ware het een heete
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kus; - beweeg u maar tusschen de schoonheid, dat zij u in bouw-vormen overhuive
en omwande, dat zij in het gebeeldhouwde als uw goddelijke gelijke naast u sta, dat
zij in de schilderij vóór u bloze en schijne, dat in de muziek haar geluid uw hoofd
omruische, - dat alles werkt op u in; waar gij ziet dat het mooi, dat het edel is, vertoef
daar rustig, - aan een wonderlijken plantengroei in uw eigen geestes-binnenste zult
gij wellicht eens bespeuren hoe diep de inwerking gegaan is door het stille water van
uw overgegeven aandacht.
Voor wie de Ay a S o p h i a te Konstantinopel niet kent is het betreden van den
S a n M a r c o te Venetië een onvergetelijke gebeurtenis.
Een der verschillen tusschen deze kerk en den Dom te Keulen, de Westminster
Abbey te Londen of de Nôtre Dame te Parijs is dat men hier letterlijk bijna elk klein
deel, b.v. door een kijker, op zich zelf zou kunnen beschouwen en dan telkens iets
moois voor zich zou zien, elk klein deel der zuilen, der koepels, der muren, der
deuren, van binnen en van buiten, en elk klein deel van den vloer, van het zeer groote
gebouw. Er zijn Romaansche, Byzantijnsche en Gothische stijldeelen, maar het
Byzantijnsche is de hoofdzaak en er is geen enkele vierkante decimeter, die iets
leelijks of zelfs maar lichtelijk onharmonisch vertoont.
De koepels zijn inwendig alle met mozaïeken bedekt (van de tiende, twaalfde,
dertiende, veertiende, vijftiende eeuw) en hier ziet men, dat de mozaïek als
zolderingen muur-bekleeding de (olie- of waterverf-) schildering overtreft en de
eigenlijke architecturale of bij de architectuur meest passende kunst is om in platte
vlakken voorstellingen te geven.
Er is geen olieverf-zoldering-schilderij door Tiziaan, Tintoretto of Tiepolo (als
b.v. hier in het P a l a z z o D u c a l e of in de S c u o l a d i S . R o c c o ) en geen
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fresco, dat, als kunstwijze bij huizen-bouw en - versiering, vergeleken kan worden
bij zulke mozaïeken. De olie-verf-schilderkunst als zoodanig, door welke
meesterstukken zij ook vertegenwoordigd moge zijn, krijgt iets luchtigs, iets
oppervlakkigs, iets duns, iets theatraals, en in de eerste plaats iets alsof zij niet op
haar plaats is daar waar zij is, alsof zij in elk geval dáar in dat huis niet behoorde,
naast de uit de muren en gewelven zelven met hun kleuren en voorstellingen
voortkomende, die muren en gewelven zelve zijnde, mozaïeken. Hier ziet men het
verband der kunsten eerst en hoe beeldhouw-werk en werk van platte voorstelling
door kleuren deelen zijn der bouwkunst. De mozaïeken zijn dan ook eenvoudig
m o o y e r . Ja, vallen al die hartstocht- en verheffings-geestes-lotgevallen van die
bizondere, van die sublime, individuën, - die ons in hun olieverf-kunst lieten zien
hóe bedroefd zij om Christus' lijden waren en tot welke heerlijke verrukking zij zich
verhieven om de Madonna in hare heiligheid te aanschouwen, niet bijna weg naast
het werk dier nameloze menigte werklieden, die zonder ‘bewustheid’, zonder passie,
zonder 't zelf te weten, allen door éen zelfden hoogen, heiligen schoonheidsgeest
bezield, de mozaïeken van S a n M a r c o hebben gemaakt?
Ik spreek van olieverf-kunst, maar men vergete niet, dat ik op dit oogenblik alleen
spreek over R e n a i s s a n c e -Kunst en de Primitieven hieronder niet geheel betrek.
Mijne meening is deze, dat de mozaïekkunst een edeler kunst dan de schilderkunst
is, dat zij in den S a n M a r c o een geheel heeft gegeven, waarnaast niet alleen geen
ten-toon-stellings-zaal met meesterwerken in olie- of waterverf maar zelfs geen huis
met opzettelijk door een grooten meester voor dat huis geschilderde
olieverf-schilderingen of frescoos geplaatst
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kan worden, - terwijl ik echter dáar wil laten of er niet eenige vierkante meters
schilderkunst bestaan die de vierkante meters bestaande mozaïeken overtreffen.
Ik voelde in den S a n M a r c o niet aanstonds die innige toespraak, die voor ons
van ras en geboorte Christenen uit het Noorden, sommige Gothische kerken hebben:
de Gothische donkere, grauwe spitsboog, met het zoet-gekleurde venster boven-aan,
heeft een aard als die van Thomas à Kempis, een dadelijke, en voor alle niet
geheel-gelukkige gemoeds-gesteldheden genezend werkende, meêsleependheid;
maar, - scheen het mij dan al een eenigszins Oostersch, - áanstonds was het mij toch
als trad ik in een paradijs. Ik vond ook zoo heerlijk, - wat nergens in die afmetingen
bestaat, maar wat toch in een paradijs wel zoo behoort - dat de geheele vloer éen
schoonheid was. Denk eens aan, wáar de blik ook ga, waar de blik, die nu eenmaal
naar schoonheid dórst, zich ook plotseling vestige, of verwijle, of over henen dwale,
óveral, óveral schoonheid, om te streelen, met den blik, ook met de hand, om te
drinken, met den blik in te drinken, langen tijd door.
Ik weet nu ook waarom de bezoeker van den S a n M a r c o een paradijs betreedt.
Dit huis is een paradijs geworden omdat de makers er van zelf waren in het paradijs.
Stel u voor een geheel gebouw gemaakt door menschen, wier geest was als die der
Primitieve schilders. En Goethe, die van dit alles niets heeft gezien, wien - leest zijne
aangename I t a l i ä n i s c h e R e i s e en denkt aan zijn Gothische proeve in den
weinig waarde-vollen F a u s t - deze schoonste bloei der Kunst na den
Grieksch-Romeinschen tijd vreemd is gebleven, die boven den S a n M a r c o de
voorkeur gaf aan dien, door anderen trouwens ook schoon te noemen, gevel door
Andrea Palladio voor het onvoltooid gebleven gesticht der
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C a r i t à , hier te Venetië, op de tweede binnenplaats van het hedendaagsche
Instituto di Belle Arti!
De Byzantijnsche koepels van S a n M a r c o zijn een andere hemel dan die der
Primitieve Italiaansche schilderijen. Maar ik wil zeggen, dat een gelijkelijk volkomen
- en ook negatief - namelijk voor zoover het beider tegenstelling tot het
Grieksch-Romeinsche betreft - soortelijk gelijke - verrukking of heiligheid van geest
dit gebouw en die schilderingen heeft ingegeven.
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Venetië.
Derde Dag.
De kern van het verschil tusschen den S a n M a r c o en een der beste Gothische
kerken - van den S a n M a r c o , die tot haar eerste opmerkelijkheden rekenen mag
dat de adel van haar wezen niet verstoord wordt door het samenkomen van stijldeelen
van verschillenden oorsprong, - zoo zelfs dat de vier verguld bronzen paarden, van
Nero's Triomfpoort te Rome afkomstig, en die beurtelings in den loop der eeuwen,
met de groote, steden veroverende, veldheeren, de reis van Rome naar Konstantinopel,
van Konstantinopel naar Venetië, van Venetië naar Parijs (Napoleon) en van Parijs
weder naar Venetië medemaakten, boven het hoofdportaal der basilica niet misstaan;
- hetgeen weder treffend de geheimzinnige verwantschap aantoont die werken in
zekere, zeer verschillende, stijlen onderling hebben mits in dien stijl iets waarlijk
goeds werd bereikt; - de kern van het verschil tusschen den S a n M a r c o en een
Gothische kerk wordt opgemerkt bij de vergelijking der gewaarwordingen, die beide
geven: bij de Gothische kerk die van ondergeschiktheid aan het Geheel van alle
mooye onderdeden, vooral in zoo verre, als de onderdeden wel mooi zijn, maar toch
op zich zelf niet zóo mooi zijn als het Geheel, zóo, dat de onderdeden steeds naar
het Geheel doen zien, en bij den S a n M a r c o de gewaarwording, welke aarzelt
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of zij de beschouwing van het onderdeel op zichzelf wel los kan laten en als een
Geheel zou kunnen overschouwen dat wat uit zóo vele zóo schoone onderdeden
bestaat.
De Gothische kerk drukt uit een wijzen naar den hemel. Even als aan den verren
uitgang van een nachtkleurigen grot maar éen licht is, waarheen de blikken gaan,
zoo beteekent de Gothische kerk den uitroep in versteend gebaar: ‘daar is maar één
licht en dáár is het’; terwijl in de opvatting der Byzantijnsche basilica dat licht alom
zacht is verspreid. Zij verzinnebeeldt het aardsch paradijs, het paradijs op aarde, het
paradijs, dus, binnen hetwelk men is.
Het is niet alleen de schoonheid der vormen, abstract genomen, die de schoonheid
van den S a n M a r c o maakt, maar het is, dat deze vormen met hun kleuren alle
door de edelste grondstoffen zijn te weeg gebracht. Tusschen een volkomen zuivere
copie van dit gebouw in baksteen of gips en het origineel zou daarom hetzelfde
verschil bestaan als tusschen eene meesterlijke schilderij en de copie daarvan in
oleographie. Het zijn de schoonste kleuren, die de natuur zelf voortbrengt, de
schoonste marmers en edelsteenen, die, samen met wat door een door heiligen
schoonheidszin bezielden volksgeest als van zelf is gehouwen en gebrand en
geglazuurd, het gebouw als een bijna onmiddellijke werking der groote natuur zoo
hebben doen ontstaan.
Naast den S a n M a r c o is het P a l a z z o D u c a l e , het voormalige Dogen-paleis.
Nog geheel vervuld van S a n M a r c o , - onze geest wordt altijd eenigszins en
ook tijdelijk - het meest dus in den tijd aanstonds na de beschouwing - gewijzigd
door de onderwerpen onzer bewondering en wij kijken de wereld aan min of meer
zóo als de kunstenaars, die wij leerden beminnen - nog geheel vervuld van S a n
M a r c o , kan ik het, uiterlijk ook, zeer ge-
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distingueerde, zeer edele, Dogen-paleis, niet zooveel lofprijzen als ik wel gaarne
wilde. De vertrekken vind ik architectonisch niet mooi, - ik bedoel, dat die zeer rijk
er uitziende zalen niet eene hoogte hebben, welke zich aangenaam AANDOENDE
verhoudt tot hunne lengte en breedte, evenmin als de onderdeden der muurbekleeding,
lambriseering en hooge paneelen, dat onderling doen. Ook het zware loof-, krul-,
gesp-, en rozetwerk der dik vergulde, bijna blinkende zolderingen, dat werken van
Tintoretto en Paolo Veronese omlijst houdt, is evenmin mooi als die werken zelf het
zich toonen, hetzij dat ze slecht te zien, hetzij dat ze gerestaureerd zijn, hetzij dat
ze... nu eenmaal Italiaansch Renaissance-werk en niet van den eersten rang zijn.
Ik vind alleen mooi eenige houten zolderingen uit de eerste periode der Renaissance
in kleinere zalen van het zich eveneens in het P a l a z z o D u c a l e bevindende
Archaeologisch Museum. Ook eenig achttiende-eeuwsch stukadoorwerk aan de
zoldering en boven-wanden der S t a n z a d e g l i S t u c c h i , dat met zijn mat-roze
en bleek-witte kleuren veel meer gratie heeft dan de fel wit en gouden zware
architectonische decoraties van Palladio in de groote zalen. De achttiende eeuw was
waarlijk aesthetisch niet zoo weinig waardevol als men het wel eens heeft willen
doen voorkomen. Denkt maar aan de prachtige architectuur te Dresden en te Weenen.
Daar is zelfs - naast het volkomen nieuwe en eigene, - meer eigen en meer nieuw
dan de kunst der midden-Renaissance-periode - een fijne verwantschap met de
Gothiek in, waaraan te weinig aandacht is gegeven.
Verder zijn er nog mooi in de bedoelde Archaeologische verzameling in het
P a l a z z o D u c a l e eenige antieke beeldjes.
Des avonds ging ik naar de... opera! Ik hoorde en zag daar A m i c a , het nieuwe werk
van Mascagni,
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dat de maëstro, - op vier meter afstand van mijne bescheidenheid - zelf daar dirigeerde.
Een zeer mooye zaal, in de eerste plaats, met een Koningsloge als een
bijouterie-trommel, geheel goud, maar mooi, maar niet zwaar, dun, licht, gracieus.
De heele zaal overigens een en al lichtkleurig goud, rijk ‘maar mooi’. In de loges de
bekende Venetiaansche vrouwen, gravin Morosini en hare vriendinnen.
Het werk nu van Mascagni heeft overigens geen waarde. Het was wat men
gemeenzaam weg een prul noemt. Na afloop betrad de componist zelf het tooneel
en bedankte, hand aan hand met de spelers, in wier midden hij stond, de toeschouwers
voor hun hulde. O, Verdi, Verdi! o, zelfs, Rossini!
Het is volstrekt niet, dat alleen ernstige of hooge kunst begeerd zoû moeten worden.
Den volgenden avond zag ik in het Teatro G o l d o n i - ook een mooye zaal, even als die van het Teatro L a F e n i c e , waar de opera is, in achttiende-eeuwschen
stijl, de eerste voorstelling eener in het Italiaansch vertaalde Engelsche (ik vermoed,
in weêrwil van wat het programma vermeldt, Amerikaansche; althans is het een in
Amerikaanschen geest behandelde) ‘opérette-revue’, getiteld O r c h i d e a . En dit
was goed, dit was alleraardigst, meer dol dan aardig nog; maar het dolle genre is
voortreffelijk als het maar goed vertegenwoordigd is. Vroolijk, vroolijk, en aardige,
frisch gevonden, costumes, de achttiendeeeuwsche, mooye, lichte kleuren, licht goud,
licht groen, licht paarsch; de in de achttiende eeuw voor mannenkleeren gebruikte
edele stoffen, satijn, zijde, fluweel, en die in negentiende-eeuwschen snit, een gouden
smoking, een licht violet-beige gekleede-jas met mooikleurige licht-blauwe lapellen.
En dolle dansen er meê verweven, ballet-figuren, zooals men ze veel in Londen
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ziet, niet van elders genomen en hier zoo maar ingelascht, maar logisch uit de
handeling voortkomende, die handeling accentuëerend, doende wat lieden met een
luchtige levensopvatting in het leven telkens zouden willen doen om in eigenaardige
dansbewegingen hun gevoelen over het een of ander lotgeval, waarbij zij betrokken
zijn, lucht te geven, indien de vormen van het maatschappelijk leven dit gedoogden.
En dit alles met Italiaansch brio, dat een zeer bizondere vorm van luchtige,
levendige goed-gehumeurdheid is.
En nu wilde ik u eigenlijk spreken van de kerken door Andrea Palladio. Dit zijn de
echte Renaissancekerken, Palladio was de architect der Renaissance in de periode,
welke genoemd wordt hare periode van volkomenheid of hoogsten bloei. De beste
dezer kerken zijn de S a n G i o r g i o M a g g i o r e , d e S a n t a M a r i a d e l l a
S a l u t e (door Palladio's 17-eeuwschen opvolger Longhena) en de kerk I l
Redentore.
Ik vind nu juist alle stijlen van vóor en na die hoogste Renaissance mooyer dan
die dezer Renaissance zelve. Als ik plotseling opkijk voor een kerkgevel, of bij het
betreden den eersten grooten indruk krijg, en ik word getroffen, - dan is het, hier in
Venetië, een laatgothische kerk of een uit den vroegen tijd der Renaissance, of het
is achttiende-eeuwsch, zelfs zoogenaamde ‘Barok-stijl’. Het kan zonder aarzeling
verklaard worden, dat de S. M a r i a d e i G e s u i t i , door Fattoretto en Rossi, uit
het begin der 18e eeuw, - behalve de zoldering dan, zooals die er nu uitziet, dat is
leelijk-theatraal, en behalve het inlegwerk met ‘Verde antico’ der muren, dat
oneigenaardig den schijn van geweven behangsel geeft aan iets wat steenwerk is mooyer is dan de 16e-eeuwsche kerken van Palladio en der 17e-eeuwsche zijner
navolgers. Die Jezuïtenkerk is pompeus, is zwaar krullerig en zwierig rijk, - het zij
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zoo - vele malen geef ik de voorkeur aan de levende mooiheid, die daar dan toch in
is, aan het koninklijke, dat er inderdaad is aan die altaren, aan die zuilen, die door
hun afmeting en houding als door hun rijke kapiteelen gekroonde koningen daar
staan, boven het koude schema, het on-indrukwekkende studiewerk, de onbezielde
navolging eener in haar strengen opperst bezielden eenvoud zeker zelve toch veel
grootere schoonheid dan die achttiende-eeuwsche is (de Grieksch-Romeinsche
namelijk), - welke het werk van Palladio te Venetië vertoont.
Die kerken, met hun ontzachlijke inwendige hoogten en ruimten, met hun hooge
zuilen, met hun licht-rijke witte kleur, zijn niet imposant. Zij zijn nauwelijks schooner
dan het enorme Paleis van Justitie te Brussel. De beste, die ik zoo even noemde,
zouden, met hun zuilen- en pilaster-rijen, die de dak-rondingen dragen, bijna een
symmetrie en proportie vormen, die schoonheid was.
Men ziet dat hier het hoogst mogelijke bereikt werd. Maar de schoonheid bereiken
zij niet.
Men ziet het in Venetië overigens zoo goed, dat de Renaissance-kerk eigenlijk geen
kerk meer is. Het zijn proeven of modellen van tempel-architectuur door
allerbekwaamste bouwmeesters (ook Scamozzi behoort tot de beste der volwassen
Renaissance); maar hoe zouden zij met de idee of de geestesrichting, welke in
tegenstelling tot de antieke is, harmoniëeren, nu zij zelf de navolging van die antieke
idee zijn? Het is immers zoo klaar als een klontje. Het ligt voor de hand, het ligt voor
de kleine hand van een kinder- verstand; zóo begrijpelijk is het.
Indien gij Thomas à Kempis of Ruysbroeck leest, indien gij de middeneeuwsche
miniaturen in de Getijde-Boeken en Missalen en de boekbanden beschouwt, en

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

24
de schilderijen der Italiaansche en Vlaamsche Primitieve schilders en gij hoort naar
de oude liturgische muziek, - dan ziet immers een elk dadelijk, dat het de Góthische
kerken zijn, - ook dan de Romaansche en Byzantijnsche, maar niet de
Renaissance-kerken, die hiermede overeenkomen! Het goddelijk gestamel van een
Ruysbroeck is volstrekt tegenovergesteld aan de professorale volmaaktheid van een
Palladio. Wat beteekenen die ‘geloovigen’ en die ‘armen’, geknield of
samengekrompen op de lichtkleurige vloeren van Palladio's van fel wit licht vervulde
kolossale witte tempelgebouwen, - zij zijn er een vlek, wat morsigheid. Een treffende
overeenstemming daarentegen is er tusschen het wezen van de Gothische kathedraal
en dat der stille dweepers en der menschen, die veel hebben geleden. Zij zien om
zich heen wat zij voelen in zich zelf en het licht van de hoop en den eindelijken vrede
heeft slechts binnen te schijnen in hun gemoed van uit het gebouw dat hen omhuift.
Daarom ook zijn de kathedralen de vertegenwoordigers der christelijke
levensbeschouwing.
De fout wordt aanstonds duidelijk indien men zich er slechts rekenschap van geeft,
dat de nieuwe, de wedergeborene bouwkunst alleen aan haar doel kon beantwoorden,
indien zij een ook van nieuwe, van ‘wedergeboren’ denkbeelden vervulde menschheid
had te herbergen. Maar dit was immers niet zoo! Een gekruiste Christus als ideaal
blijft het tegenovergestelde van een Apollo. En de lieden, wier gedachtenleven, in
navolging van dat der wijsgeeren en kunstenaars, tot de Renaissance behoorde, de
humanisten, de individualisten, - wel, die gingen immers niet naar de kerken!
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Venetië.
Vierde Dag.
De Renaissance-kerken zijn proeven of modellen van tempel-architectuur; maar ook
zijn vele er van (hoewel te Venetië niet het meest die door Palladio) blijken der
levens- en kunst-opvatting eener menschheid, die iets grootsch had verloren, en
daarvoor niet iets gelijkwaardigs in de plaats had gekregen. Vele dier kerken bevatten
praalgraven van zulke afmetingen en zoo talrijk, dat de eigenlijke kerk met haar
beteekenis en doel er door verdwijnt. Die praalgraven zijn zoo hoog als de zijgevels
der kerk zelf, die zij aan de binnenzijde geheel bedekken. Men komt de kerk binnen.
Wat ziet men daar? Men ziet er gebeeldhouwde bisschoppen in vol ornaat levensgroot
liggen, op katafalken, tusschen zuilen, onder friezen, omgeven van levensgroote
allegorische figuren, vrouwen met urnen in sleepende gewaden, zwevende jonge
engelen; men ziet er doges, te voet, te paard, ja, levensgroote doges, op levensgroote
paarden, dikke, mollige, en te gelijk krachtige en overwinnings- en vertrappens-reeë,
paarden, met sierlijke zware krachtige dikke staarten en ‘golvende’ manen, zij zijn
loopend afgebeeld, en hebben éen voorpoot en éen achterpoot in de hoogte en de
doge zit er op, in zijn harnas, met zijn lans.... Dát ziet men daar. Overigens ziet men
ergens, veel lager dan die pralende helden en
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als een kleine bijkomstigheid... het altaar, dat is de plaats, waar... ‘God’ resideert!
Wat drukt een dergelijke inrichting eigenlijk uit? Zij drukt uit, dat de kerk en de
gods-idee voor den menschheidsgeest niets meer was - de kerk werd een graf-kapel
voor den Bisschop en den Doge. De Bisschop ging er liggen, - meestal op zijn zijde,
met de hand onder het hoofd, - maar de Doge, die reed er, god-dorie, binnen, en bleef
er staan op zijn paard, als op een marktplein, - iets wat hij in de eetzaal van zijn paleis
zeker niet zoû hebben gedaan!
En dit - hier is de hoofdzaak - op onverheven wijze. Is op zichzelf de gedachte
van den stouten pronk-ruiter hoog opgesteld in het stille geheimzinnige gebedenhuis
van den christelijken ritus iets zeer zonderlings, - het deed er niet toe indien werkelijk
de antieke verheffing herleefd ware. Dat zij, - wat mij aangaat - zeiden: wij gelooven
niet meer aan die christelijke gedachten- en gevoelswereld, wij kennen die niet meer;
wij zijn er alleen, wij, de menschen, de edelste, de schoonste, de roemrijkste der
menschen, - wij zijn de goden! Maar dit konden zij niet zeggen, omdat die antieke
goddelijkheid niet was herleefd. Dat was geen heroïsmus, dat was geen schoonheid,
dat was geen ‘vergoddelijking der volle, bloeyende, levende natuur’, - want... de
natuur was er wèl, maar de gòddelijkheid bleef juist achterwege.
Zoo'n groote, hoog staande, gebeeldhouwde ruiter in de kerk van S a n t i
G i o v a n n i e P á o l o zegt niet anders dan: God is er niet meer, - nu ben ik er nog,
ik, dat is een dapper aanvoerder van soldaten in dienst eener voor niets beduchte
koopstadsmacht op een krachtig wel-gevoed paard, met groote technische
bekwaamheid en uitstekende uitdrukking der neiging, die mij vervult en van de goede
eigenschappen van mijn paard, door Pietro Lombardi in beeld gebracht! -
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Tòch wel, het zegt nog wel iets anders, het zegt natuurlijk geheel het onderscheid in
stijl tusschen dit ongoddelijk ruiter-beeld en de ongoddelijke ruiterbeelden door
individueel anders aangelegde leden van de zelfde beeldhouwersschool of
beeldhouwersgroep en door leden van beeldhouwers-scholen uit andere tijden
gemaakt; maar in het algemeen, als medesprekend in den hoogen redetwist der enkele
groote levensbeschouwingen, zegt het anders niet dan dit.
Van de dertig kerken, die ik behalve den S a n M a r c o gezien heb, vind ik S a n t a
M a r i a d e i M i r a c o l i en S. G i o r g i o d e i G r e c i , het mooist. Beide zijn
zonder zijbeuken. De zoo-genaamde laat-Gothische kerken van Venetië zijn, op
enkele deelen na, - een gevel hier, een zoldering daar, - leelijk. Men ziet b.v. zoo een
zoogenaamde Gothische kerk met een soort ton-ronde pijlers van rooden baksteen
en daarboven een ruimte vol hel wit licht. Veelal vertoonen deze kerken ook den
‘overgang van Gothiek op Renaissance’ hetgeen niet anders beteekent dan een
onmogelijke samenvoeging van leelijke deelen van verschillenden stijl, waardoor
zelfs alle b e g r i p van bouwkunstig schoon verloren gaat, zoo dat boven deze de
witte, heldere kerken van Palladio dan zeker nog te verkiezen zijn.
S a n t e M a r i a d e i M i r a c o l i is een keurig stukje. Een kleine kerk, van buiten
en van binnen nagenoeg geheel marmer, en dus niet vuil ook, want stukadooren
pleisterwerk is minder gemakkelijk schoon te houden dan marmer. Nu moet ik u ook
rond-uit zeggen, dat wel deugdelijk de toestand van zindelijkheid tot de schoonheid
behoort. Iets leelijks wordt niet mooi door zeer zindelijk gehouden te zijn; maar de
schoonheid komt eerst tot haar recht door ook schoon te zijn gehouden; vandaar de
intieme verwantschap tusschen
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de beide beteekenissen in ons Nederlandsch van het woord ‘schoon’. Aangezien
aanslag, vlekken, verweerdheid, vuilheid in éen woord, de kleur van een gebouw
verandert en de kleur behoort bij het bouwkunstig schoon - waarom ook - zooals wij
bij de bespreking van den S a n M a r c o inzagen - dezelfde vormen in edele,
edel-kleurige, grondstoffen meer schoonheid bevatten dan indien zij er uit onedele
bestaan - zoo is een gebouw eerst schoon (evenals een vrouwenaangezicht) wanneer
het er ook zindelijk uitziet. Ik beweer niet, dat het er bepaald versck moet uitzien, in tegendeel! - ik beweer ook niet, dat de natuurlijke kleur b.v. van sommige
dakpannen en baksteenen niet zóó leelijk kan zijn, dat zij er door wat aanzetsel van
stof enz. niet op verbeteren zoû, maar alleen dat een oorspronkelijk mooi van kleur
zijnd gebouw alleen door ‘schoon’ te zijn in de eene beteekenis van het woord,
‘schoon’ blijft in de andere.
De kerk van S a n t e M a r i a d e i M i r a c o l i is een gebouw uit het eerste
tijdperk der Renaissance, tusschen 1480 en 1490 door Pietro Lombardi gebouwd,
tusschen 1880 en 1890 gerestaureerd. Het is vooreerst voortreffelijk gerestaureerd,
hetgeen een zeldzaamheid is. Vervolgens heeft het niets van ‘Renaissance’, daar de
bouwmeester historisch, archaïstisch is te werk gegaan en blijkbaar het model eener
zeer vroege, oud-christelijke basiliek heeft gevolgd. Het is zeer eenvoudig en zeer
edel van vorm en kleur. Zonder zijbeuken, zooals ik zeide, zonder pilaren dus, éene
onverdeelde ruimte. Het koor, boven de crypta, waar de dienst plaats heeft, is
ongewoon veel hooger geplaatst dan het ‘schip’, waar de menigte verwijlt. De mooie
marmeren muren worden samengebracht en gedekt door éene mooye houten
dakronding.
In S a n G i o r g i o d e i G r e c i , een zestiende-eeuwsche kerk voor de Grieken,
was ook veel moois. Het hout-
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beeldhouwwerk der choor-stoelen niet zoo bizonder; maar alle groote vormen van
het gebouw goed en alle voorwerpen van den dienst mooi, ook de byzantijnsche
schilderingen en het inlegwerk. Ik kwam er terwijl in het choor twee mannen aan
een beurtzang waren en, daar overigens de kerk ledig was, dacht ik niet anders of zij
repeteerden hun gezang voor den dienst. Ik trad dus, te midden der fraaiste
dienstvoorwerpen, tusschen hen heen, en, verderop een verguld bronzen deur open
ziende, ging ik ook daar door. Ik moet erkennen dat ik, - naar ik mij vlei onmerkbaar
- mij een weinig vreemd te moede gevoelde, - te meer daar de kerk niet dan na
vruchtelooze pogingen en na een gang door zeer enge stegen en onder veel te drogen
hangende onweelderige intime kleedingstukken, was te bereiken geweest (zooals de
plaatselijke gesteldheid van Venetië nu eenmaal soms medebrengt), - toen ik plotseling
te midden van zonderlinge personen, in zonderlinge gewaden, stond, die zonderling
gebaarden. Een hunner beduidde mij niet verder te gaan; maar ik was reeds te ver
gegaan. Het type dezer personen deed blijken, dat zij in ras meer van de Hollanders
verschilden dan de Italianen doen; en ik was er, rond-uit gezegd, niet volkomen zeker
van, dat hun ritus niet voorschreef een mogelijken indringer in het Heilige der Heiligen
koel-weg te offeren. Toen begreep ik, dat het Grieksche priesters waren en dat,
evenals in de kathedraal van Petersburg, de dienst hier geschiedt in een gewijde
ruimte, welke geheel van de overige kerk is afgescheiden, zoodat de ceremoniën
voor de geloovigen nagenoeg onzichtbaar geschieden. Ik stond nu echter tusschen
hen in aan de heilige tafel, terwijl een ruige monnik, met, naar mij voorkwam,
wild-snelle, buigingen, die tafel kuste, en een jeugdige, schoone, maar vreemd,
onheilspellend schoone, priester mij hoogmoedig aanzag. Ik wierp
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de omstandigheid toen echter maar in het luchtige, beteekende met een handgebaar
mijn waardeering voor het gegevene en verliet groetend het gezelschap.
Ik woon hier in het huis, waar in September en October 1786 Goethe heeft gewoond,
en een mijner heerlijkste ontmoetingen, is die geweest met Canova, den 18e - 19e
eeuwschen beeldhouwer. Ik vind hoe langer hoe meer, dat er weinig verschil is
tusschen de ontmoetingen met de levende menschen, die de kunstenaars zelf zijn,
en de ontmoetingen met de figuren, welke zij hebben gemaakt; weinig verschil ook
in den aard der aanraking met de dingen uit het verleden en met die uit het heden.
Ik herinner mij op dit oogenblik geen enkel beeldhouwwerk der Renaissance, ik
bedoel uit de laatste helft der 15e, uit de 16e en uit de 17e eeuw, dat ik zoû prefereeren
boven het werk van Canova.
Op de bovenste verdieping van het M u s e o C i v i c o is een klein
Canova-archiefje, R a c c o l t a C a n o v i a n a , en gips-afgietsels naar zijn werken.
Toen ik die gips-afgietsels gezien had, - úren heb ik er naar staan te kijken - ben ik
ook al die archief-dingetjes gaan bezien, éen voor éen: gereedschap, waar hij meê
gewerkt heeft, opdrachten van portretten van hem aan vrienden in zijn handschrift
en met zijn handteekening, medailles, die hij heeft behaald, kleine schetsen zonder
eigenlijke kunstwaarde van hem in terra cotta, alles, alles moest ik lang zien.
Ziet daar een man naar mijn hart; ziet daar naar mijne meening ‘het antieke’
waarlijk genaderd (evenals Goethe trouwens in den zelfden tijd maar in geheel
anderen trant heeft gedaan).
Let wel, dat het gips-afgietsels waren. Ik wist niet wat ik zag. Eerst een bedroefd
meisje of jonge vrouw, - dit en alles in zoogenaamd ‘classieken stijl’. De
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sleepende vouwenval om de onderhelft van het lichaam wat te kort, wat te zwaar,
maar overigens: god, wat een adel, wat een edele uitdrukking van gevoel, niet in het
gelaat, maar in de geheele gestalte. Toch is een dergelijke sentiment-uitdrukking in
stilstand - eene edele uitdrukking eener schoone droefheid, zóo doorvoeld en zielvol,
dat zij als een adem rondom het geheele werk omgeeft, - even-min als de prachtige
uitdrukking van sentiment in beweging-houding, wáárin óok Canova een meester is,
- nog van het schoonste antieke verwijderd. Het is antiek of classiek van school, van
attribuut, van begrip, - en dit vereenigd met een kunstenaars-ziel vol heet en hevig
levende edele en diepe sentimenten.
Maar ten eerste is de begrippen- en sentimentenwereld bij de antieken (zooals men
die ook te Parijs, te Londen, te Berlijn kan zien) vollediger; ten tweede zijn de zooeven
aangeduide edele en diepe sentimenten bij de antieken dermate één (dus niet samen
in den zelfden kunstenaar aangetroffen wordende maar als één in wezen in hem
bestaande), dermate één met het begrip en den stijl, dat zij niet als een adem het werk
schijnen te omgeven, maar dat zij de materie, de vormen zelf van het kunstwerk ook in den indruk, dien zij geven, onafscheidelijk - zelf zijn, zelf uitmaken.
Bij Canova is niet alleen de stijl (nl. de school, het begrip, de modeleering) classiek;
en bij Canova zijn niet alleen de sentimenten voortreffelijk levend; neen, de
sentimenten zijn daarbij óók wel deugdelijk classiek te noemen; maar het is de wijze,
waarop stijl en sentimenten zijn samengebracht, zoo dat zij het heerlijke kunstwerk
vormen, die niet classiek, of liever niet antiek, is.
Dit een en ander dacht ik bij het zien van dat meisje.
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Venetië.
Vierde Dag.
(Vervolg).
Toen keek ik op - in dat Canova-archiefje in het M u s e o C i v i c o - en zag hoog
aan den wand een haut-reliëf. Mijn hart ging weder open, zooals men dat noemt. Het
stelde voor een dramatisch geval uit de Grieksche geschiedenis of fabel-leer. Een
held heeft een verhooging betreden en zal een ouden man, die een enkele trede lager
staat en den held van iets wil terughouden, - waarschijnlijk is de oude man de vader
van den held - met een in zijn rechterhand opgeheven dolk vermoorden. Dit is de
middengroep. Aan de linkerzijde hiervan (dus aan de rechterzijde van den
toeschouwer), en vóor de hoofdgroep in het midden, zijn verslagen en wanhopige
omstanders. Maar aan de rechterzijde is een rij of groep vrouwen, in een beweging
van toesnellen naar den held gewend, de armen naar hem opgeheven, die te kennen
geven de gillende smeeking: ‘doe het niet, doe het niet!’ Zooals de omstanders
stonden, was mooi, zooals de oude man stond, met zijn beide voeten zoo zoet als
een kind op dezelfde trede argeloos naast elkaar - was prachtig - het talent van Canova
is trouwens, - en wat overigens de historische en intrinsieke karakteristiek er van zij
- éénig, in dien zin, dat de soort zijner sentimenten, in deze groote verscheidenheid
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aanwezig, zonder tweede voorbeeld is; maar alles overtreffend was het mouvement
der vrouwen aan de rechter zijde.
O! ó! dacht ik, en alleen bij Wagner heb ik een soortelijk overeenkomstige hoogte
van zielebeweging waargenomen.
En verder dacht ik: het geheel dezer voorstelling is echter niet het drama en zou
toch het drama moeten zijn. Daar hebt gij dien held, hij is classiek van model (en
van uitrusting) en stand, - maar wat drukt hij karakteristiek uit? Op zijn hoogst drukt
hij uit: wezenlooze baldadigheid. Zie daar het betrekkelijk minderwaardige, zie daar
waardoor men blijft beneden de hoogere geesteswereld.
Dit haut reliëf, dat dramatisch is, zou moeten uitdrukken: verschillende aan elkaar
tegen-over-gestelde, maar gelijk-waardige, gevoelens der ziel. Het drama toch is de
afbeelding van den twijfel tusschen verschillende gevoelens in de ziel van den dichter,
die met elkaâr in strijd zijn en ieder zich beurtelings als het ware aan hem voordoen,
- afbeelding in eenige figuren, de ‘personen’ van het drama. Zoo moest hier de liefde
of erbarming gesteld worden tegenover... niet tegenover de baldadigheid of
‘slechtheid’ zonder meer; dit toch geeft geen dramatisch conflict, daar niemand een
oogenblik zal betwijfelen dat de baldadigheid ongelijk heeft; maar tegenover den
h e r o ï s m u s , dat wil zeggen: tegenover een ziels-gevoelen, even hoog als dat der
liefde of erbarming, en volgens hetwelk deze vadermoord hier geoorloofd is (evenals
de oorlogen van Napoleon, de scheiding van Napoleon, van zijn eerste vrouw enz.)
- neen, dacht ik, sublime Canova, groote kunstenaar, eenige, vele, diepe en hooge
sentimenten met prachtige passie uitdrukken kunt gij, - maar de compleete
geesteswereld is niet de uwe en de hemel van objectiviteit, waarin de groote dramatist
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zich verheft om de polen en bergtoppen der menschenziels-gevoelens te
overschouwen, is niet door u bereikt.
Daarna kwam ik in de Academía en zag daar van Canova: H e r c u l e s e n
Ly c a s .
Toen werd mijn inzicht in Canova's talent weêr vollediger. Het ideale drama moge
hij niet hebben gemaakt en de drama-elementen niet te samen hebben gebracht, het
zoo even beschreven groote element van het antieke begrip zoowel als van het
drama-ideaal in het algemeen, die ik buiten zijn bewustzijn gebleven te zijn
vermoedde, heeft hij dan toch ook bezeten.
De reus H e r c u l e s , in voorwaarts tredende beweging staande, houdt, met zijn
linkerarm achter zijn hoofd reikend, langs zijn rug den kleinen L y c a s het onderste
boven bij L y c a s ' voet; met zijn rechter arm houdt Hercules het naar beneden
hangende hoofd in de haren geklemd, en hij is op het punt hem dood te gooien, terwijl
onder L y c a s ' angstig verwrongen gelaat diens eene hand, met scherp krom gebogen
vingers, zich in den grond vastgrijpt.
De figuur van H e r c u l e s nu, drukt niet uit, dat de beeldhouwer de handeling
van H e r c u l e s afkeurt en de misprijzing daarvan door den beschouwer wil
verwekken.
De figuur van H e r c u l e s , welke figuur af beeldt de gemoedsneiging, waaruit de
voorgestelde handeling voortkomt, is, integendeel, tot e e n s c h o o n h e i d gemaakt.
Ziedaar, hiermede zijn wij in de hoogere geesteswereld en in de s c h o o n e kunst.
Wij zijn in ontzetting en bewondering, omdat wij de daad zien van een god of
half-god, waarop onze gewone menschenoverwegingen geen vat hebben. Het komt
evenmin in onze hersens op de handeling van H e r c u l e s af te keuren als wij het
de handeling van God den Vader doen, waar deze, op vele christelijke voorstellingen
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van het ‘Laatste Oordeel’, een menigte arme menschen naar de Eeuwige Verdoemenis
verwijst, ofschoon een weinig medelijden bij hem, die almachtig is, ze voor altijd
gelukkig kon maken.
O Canova, heerlijke kunstenaar.
Er zijn nòg eenige schoone zaken in de Academía. In zaal I, nummer 24, een altaarstuk
van Michael Mathei Lambertini, waarvan opgegeven staat, dat hij de leerling was
van Lippo Dalmasio en gewerkt heeft van 1440 tot 1469. In 't midden de madonna
op den troon met het door de engelen aanbeden Kind. Aan haar zijden ziet men de
heilige Helena, Lucia, Maria Magdalena en Catharina.
Indien men de Primitieven bestudeert, leert men de buitengewone oppervlakkigheid
van de grief der Eentonigheid jegens hen inzien. Het is in der daad meestal ‘het zelfde
onderwerp’. Maar dit onderwerp was hun wereld. En men zou even goed een
portretschilder eentonig kunnen noemen wijl hij telkens maar weêr portretten maakt.
Want in der daad is er een ongemeene verscheidenheid in hun afbeeldingen van de
Heilige Familie en der Heiligen. Even als de variaties der portretschilders o.a. bestaan
in de bizonderheden der, al of niet met hoogere wijsgeerige elementen vermengde,
psychologische karakteristiek, - bestaan de variaties der Primitieven eenvoudig in
de verscheidenheid in het goddelijke of in de goddelijke extaze, welke zij weten aan
te geven. De vier zoo even genoemde vrouwelijke Heiligen op het werk van
Lambertini b.v. geven vier geheel verschillende karakters van ideale gratie en...
zaligheid.
Ik vind het alleraangenaamst om den geheelen dag indrukken van al die schoone,
edele, gratiëuse figuren of gestalten te verkrijgen. Ik vind de levende menschen óók
héél prettig om meê om te gaan; maar, drommels!,
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om wanneer je na uit te zijn geweest weer in je kamer terugkomt en onwillekeurig
gaat wat je dien dag doorleefd hebt weêr door je heen, om je dan niets te herinneren
dan de ontmoetingen met schoonheden, met ideale figuren zóó als je je anders de tot
je in betrekking staande levende menschenwereld in haar karakteristiek, met al het
zichtbare bewegen harer neigingen en bedoelingen herinnert, - om je dan niets te
herinneren dan eenige der beste menschen die er geweest zijn en die op zijn schoonst
(de goede kunstenaars in hun beste werk), - zóo, dat er een zoetheid van kleuren en
uitdrukkingen door je geheugen gaat en het wáárlijk is (zooals het dan ook feitelijk
is, want het onderscheid tusschen een levend mensch en een afgebeeld mensch - het
onderscheid tusschen wat de een of de ander mij, het subject, aandoet, namelijk, - is
bijkomstig) en het wáárlijk is dus, als was je met lichaam en ziel in een hoogere
wereld geweest; - drómmels, dat is toch wel iets buiten-gewoon prettigs.
Vervolgens is nog mooi in de A c a d e m í a de zoldering van die Zaal nummer I,
waar juist die schilderij van Lambertini hangt. Men begrijpt wel eens niet wat de
geëerde lieden van voorheen er toe gebracht heeft zooveel werk, - dikwijls méér
werk dan van de overige zaal- of kamerdeelen - te maken van de plafonds, waar, uit
den aard der zaak, de blik der aanwezigen [of het moest in een slaapkamer zijn, of
liever in een rust- of mijmerkamer, (of in een mokvertrek (boudoir), waar men geacht
wordt tot bedaren te moeten komen, misschien!)] waar de blik der aanwezigen,
zeggen wij, het minst verwijlt. Maar wanneer men Zaal nummer I der Academía
bestijgt (de trap is vlak bij, zoodat men de zaal werkelijk b e s t i j g t ), dan weet men
niet wat ons overkomt. Men heeft het al gezien vóor men nog naar boven heeft
gekeken.
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De aanwezigheid van het schoone doet aan vóor men nog weet wàt er eigenlijk is.
Ja, wanneer men zaal I der A c a d e m í a betreedt, dan gevoelt men dat het iets is
onder een s c h o o n e zoldering te loopen. Het is alles goud en het zijn allemaal
achtvleugelige engelen, die ornament-vormig (in Gothischen stijl van het laatst der
vijftiende eeuw) in dichte rijen die zoldering uitmaken; maar omdat nu het goud en
de vormen en de verdeeling alles m o o i zijn, dáarom kan men zeggen, dat Marco
Cozzi den hemel heeft opengezet boven de Broederschap der S c u o l a d e l l a
C a r i t à , waarvoor hij dit plafond maakte. En deze schoonheid schijnt nu van boven
alom en aldoor door de zaal neêr.
Allermooist in deze zaal is ook nog een J.B. Cima de Conegliano: Madonna op den
Troon met het Kind en eenige mannelijke en vrouwelijke Heiligen.
In de IIe Zaal, waar ook de beroemde H e m e l v a a r t v a n M a r i a door Titiaan
hangt, is het mooist een stuk van Marco Basaïti: J e z u s , a a n d e n o e v e r v a n
h e t m e e r , d e k i n d e r e n v a n Z e b e d e ü s t o t z i c h r o e p e n d e . Ziet
eens naar de plaats op de schilderij, waar de naakte figuren dier gaande jongemannen
zijn. Herkent gij een der groote bestaande wijzen der schilderkunst? Een mooi licht,
een mooye kleur. Een enkele Nederlander - Vermeer in het G e z i c h t o p D e l f t
- heeft een aanverwanten toon.
Verder, is mooi de Sala del Carpaccio (de XVIe Zaal), de voorstellingen uit de
Legende der H. Ursula van Vittore Carpaccio.
Het is, als men goed nagaat, wel een gelukwensch aan reizigers, die min of meer
kunst-‘liefhebbers’ zijn, waard, dat nog betrekkelijk zoo veel kunstwerken als beste
bekend zijn en als beste door museüm-directeuren of -conservatoren in hun catalogi
en door handboek- en

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

38
reisboek-samenstellers in hunne geschriften zijn aangegeven, dat werkelijk beste
zijn. De oorzaak hiervan is, dat langzamerhand goede inzichten zijn
doorgedrongen.
Zoo was b.v. Taine een begrijper (min of meer) van Henri Beyle, den grootsten
kunst-criticus der 19e eeuw. Na Taine's dood heeft Taine nu weêr gezag gekregen
voor museüm-conservatoren en zóo wordt ten slotte soms het goede inzicht op
bladzijden van museüm-catalogi aangetroffen. Het is wel een moeilijke toestand.
Want natuurlijk hebben alleen kunstenaars (tot de kunstenaars-geesten reken ik ook
Ruskin, Beyle en Taine) het ware, levende verstand van de kunst en kunstenaars zijn
in den loop der tijden zeer zelden museüm-conservatoren geworden.
In schilderkunst is alles terug te brengen tot de hoedanigheid van de kleur (daar zij
immers de kunst is van te kleuren), - dat wil zeggen: alle werkingen van den geest
des kunstenaars hebben zich daarin omgezet tot en doen zich dus voor als:
bestanddeelen en eigenaardigheden van zijn kleur.
Vergelijk b.v. den heerlijken Titiaan in een der Venetiaansche zalen van de
Uffizi-galerij te Florence - D e H . M a a g d , h e t K i n d J e z u s e n d e H.
Catharina - met de U r s u l a -legende van Carpaccio. De schildering van Titiaan zal
u dan doen denken aan een... v r u c h t , die van Carpaccio aan... edel hout of leder.
Nu juist, daarin is alles. De schilderij van Titiaan is sappiger, dat beduidt sensueeler;
maar Carpaccio heeft zijn werk van dieper uit den geest gehaald. Carpaccio kon
alleen zich zóo sterk en innig iets verbeelden om dat het zinnelijk behagen voorkomen
was door een dieper gelegen aandacht dan die door zinnelijke spelingen wordt
verweekt en ook opgefleurd.

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

39

Venetië.
Terug in Nederland.
Ik ben uit Italië teruggekeerd met hoofdzakelijk twee gevoelens: die van hernieuwde
en vermeerderde waardeering van de oude Hollandsche schilderkunst en van
opgetogenheid over de Hollandsche natuur.
Ik geloof, dat ik eigenlijk een heimelijke bepaalde voorkeur voor de vroege
Italiaansche schilderkunst had toen ik vertrok. Het is het langdurig verkeer met de
Antieke en met de Italiaansche-Primitieve Kunst, dat de Hollandsche
zeventiende-eeuwsche schilderkunst eerst recht als een der enkele groote waarden,
waarin de menschheid zich heeft geuit, leert beseffen.
Wanneer men uit het heete, stoffige, stofkleurige Rome komt, - via Luzern, met zijn
kastanje-laan aan het meer, zijn meer, en zijn bergen en gletschers aan de overzijde,
gelegen in een lucht, die zich, vergelijkenderwijs en overdrachtelijk gesproken, door
een zekere atmospheerloosheid kenmerkt - is het Hollandsche buiten, het Hollandsche
groen en de Hollandsche luchten, de Hollandsche huizen en menschen met hun
kleuren, in een koelen zomer, bevreemdend mooi voor het oog.
Het is de aanmerkelijke aanwezigheid van atmospheer, het is de vochtigheid der
atmospheer, die Holland zoo bizonder mooi maakt.
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Wanneer men zoo terugkeert uit den vreemde, ziet men de schoonheid van Holland
en is er gelegenheid om verwonderd en verblijd te zijn.
De prachtigste dingen zijn hier vlak bij. Men loopt in een onwaarschijnlijk land,
in een tot prachtigheid betooverd landschap.
Het oranje-rood van een versch boeren-pannen-dakje bij het niet zware noch felle
doch mooye vele groen der boomen, onder de, laag bij dat groen aanwezige, lucht
van het mooiste blauw, waarin groote en kleine wolken van verschillenden vorm en
van het mooiste wit, bewegen, de glansende bladen aan de boomtakken, de groote
weilanden vol geele bloemen, als groene en geele bloemenakkers, hoog en zacht,
waarin de koeyen tot aan hun knieën staan tússchen de kleine stammen der groene
vruchtboomen en, in de verte, vóor de lage grootere stammen, die als donkere pijlers
zijn onder de aan-éengesloten hooge boomen, die zijn als een gebergte van groene
bloemen; de lange wegen, tusschen de grasranden en de donker spiegelende breede
slooten, die wegen van zacht-kleurige, blauwe, geele en bruine, klinkers; de groote
verschieten naast de hooge boomen der stille wegen, waarover men gaat; de
zwart-paarsche en anders-kleurige huizen aan die wegen, waaruit de menschen komen
met hun zeer stil en mooi gekleurde kleêren; - het is alles zóo stil en mooi en zóó
duidelijk, - zoo alsof er niets in de atmospheer was tusschen dat gezien wordende en
ons zelven - juist om dát er tusschen dat en ons zelven in de atmospheer iets, iets
heel bizonders, ís.
In Holland ziet men trouwens de geheele natuur even goed en mooyer nog dan
elders. Het komt er niet op aan, wat is; het komt er op aan wat gij ziet. Uit het
spoortreinvenster kijkend naar het Zwitsersch landschap, is het feit en de verheuging,
dat gij daar het hoog-gebergte-landschap ziet, niet dat het daar is; -
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zoo zag ik uit het treinvenster in Nederland een meer en een gebergte van lichte,
paarlemoerachtige kleuren, veel mooyer dan de Gotthard-streek; - het was een
lucht-aspect bij ondergaande zon, maar zóo schoon bedriegelijk, dat een vreemdeling
uitriep niet te weten, dat er in Holland een meer en een gebergte was.
Een koele zomer is heerlijk. Gaat men niet naar bergstreken om der zomerhitte
van de laag gelegen landen te ontkomen! Een koele zomer, - het raam is open en de
kamer verwarmd zooals des winters. Met een zwaar gesuis waait buiten de wind
door de boomen. Uit de verte klinkt het als een waterval, als het golven-rollen van
de zee, en dicht-bij als een zijden geruisch door de bladen. De boomen bewegen, de,
donker-groene, bladeren-volle, takken gaan heen en weêr, onder en voor de lucht,
die de kleur heeft van licht-blauwe paarlen. Er is nu en dan een kort vogelgeluid in
de ruimte. De kleine open-staande raamdeur beweegt zacht, heel even. Als in een
geel zijden zeil beeft de wind door de dunne strakke gordijnstof.
Holland is een levende schoonheid, een eerste-rangs merkwaardigheid op de wereld.
Wanneer men, door verschillende landen gekomen, weêr terugkeert in dit vaderland,
bemerkt men eerst recht wat het beduidt een natie te zijn, - men ziet dán namelijk
beter in, hoezeer elk land, met zijn eigenaardigheden een in elk opzicht begrensde
eenheid uitmaakt tusschen de andere landen, dan wanneer men slechts in éen ander
land heeft vertoefd - en men rekent zich gelukkig te behooren tot een volk met een
prachtig en, als gedeelte van het geheele menschheidsleven zeldzaam volledig,
verleden, - zeldzaam volledig, daar de daad èn de gedachte de tastbare werkelijkheid
èn de verbeelding, te gelijk bloeiden in dat verleden, - door
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welke veréénigde bloei alléén het zich tot nu toe, onweêrsprekelijk, in zijn waarde
heeft kunnen handhaven - men rekent zich gelukkig te behooren tot dat volk, en te
bewonen het land, dat, in den tegenwoordigen tijd zelf, als een van de schoonste
kunststukken, door de natuur, van zelve, zonder bemiddeling der menschen, teweeg
gebracht, mag gelden.
Ook de stad, de stad bij uitnemendheid, Amsterdam, is een pracht van een stad.
De eigenaardigheid der Hollandsche natuur zet zich hier voort. Het is de zelfde
atmospheer, waardoor alle schakeeringen van het boomengroen buiten met mooiheid
worden gedrenkt, die ook de wateren, de bruggen, de kaden en de huizen van
Amsterdam omgeeft.
Men heeft hier en daar, door demping van wateren, de mooiheid van Amsterdam
aangetast; maar die mooiheid is nog bijna in haar geheel over; dit vergeten wel eens
te veel de overigens zeer te prijzen en in hun streven aan te wakkeren bestrijders van
dempingen; en ook dit ontwaart men, en begrijpt men het best door en door,
onmiddellijk na een meer langdurig verblijf in buitenlandsche steden. Niet alleen
zijn er behalve de Reguliersgracht nog vele oude stadsdeelen, die bouwkunstig mooi
zijn; maar ook sommige nieuwe stadsdeelen, waarin veel water en veel lucht te zien
is, zijn algemeen, en in 't bizonder misschien schílderkunstig, mooi. Zoo de Amstel,
in de richting van Diemerbrug, gezien van de Hooge Sluis af. Er kan daar een zilveren
licht in het klare luchtgewelf zijn en een zilveren licht op het breede water, en een
licht dat waart en tint en tintelt om de ròzen, blauw bedaakte, huizen, ongelijk van
hoogte en vorm, met hun doorvensterde gevels daar, op grooten afstand van elkaâr,
staande aan de beide tegen elkaâr over gelegen oeverkaden, - er is daar een schoonheid
van met licht vermengde lichte kleuren
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hoog in de lucht en lager op het water en overal in de helderheid om de keurig
afgekante huizen, - eene schoonheid, die men nergens elders ziet.
En waar en wanneer zoû men zulke mooye bloemen vinden als in een koelen zomer
in de vochtige atmospheer van Nederland? Rood ziet men ze staan, rood van die
sublime rood-kleur, die men zoû kunnen noemen ‘zoo rood als het maar kan’, vóór
het innige groen, dat ook niet groener, en dus niet móóyer gróén, zoû kunnen. Men
ziet er met geele harten vóór het zilver lila der bladen, als voorwerpen van levenden,
aller-hoogsten adel,... men ziet ze in alle kleuren en in vele vormen, en alle bizonder
schoon van vorm en van kleur.
En dít land was het dus, het land van déze steden en stadjes - kleine stille stadjes met
de oude Stadhuizen en de schoone, heldere, blauwig grijze breede keyen-banen
tusschen de bruin-en-paarsche smalle klinkerbanen, - het land van déze steden en
stadjes, dorpen en heiden en weiden, bosschen en tuinen en luchten en waters en
wegen, - waarin die prachtige zeventiende eeuw heeft bestaan, die Holland voorgoed
van adel heeft gemaakt tusschen de landen, - Hollandsche eeuw van de daad èn de
gedachte.
Hoe is het toch zoo gekomen! Zijn plaats op de aarde, zijn plaats te midden der
andere rijken, had Holland voor den grooten handel voorbestemd. Het welslagen van
dezen veroorzaakte rijkheid, macht, een latent, potentiëel bewustzijn van grootheid
en kracht in het volk, dat in de edelste individuën actief werd en de geweldigste
verschijnselen deed ontstaan. Maar de atmospheer, de schoonheid van het land, moet
er ook aan toe hebben gedaan. Wie zal ooit weten met welke oogen de moeders van
Rembrandt en De
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Ruyter, - in hun eenvoud, bijna gelijk aan dien der dieren - de hemelen en de aarde
van hun land hebben aanschouwd, dat vruchten in haar rijpten, die levens zouden
blijken, welke hun volk voor altijd met dankbaarheid en liefde zouden slaan!
Holland heeft nu niet zulk een groote menschheid als toen; maar Holland is even
schoon als toen. Holland is als een vrouw met een roemrijk voorgeslacht, en die
zelve - wel geen heldin misschien, - maar - en dit is ook iets noemenswaards! - nobel
door de trekken, die zij juist van dat verleden heeft, een der meest in schoonheid
bloeyende en liefste vrouwen van de wereld is.
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In Artis.
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In Artis.
Er zijn mooye dingen in Artis. Mooye kleuren. Mooye kleuren-combinaties. En
kleuren zijn een heel ding voor een mensch.
Men ziet eerst de Kameelen. Dit zijn goedige beesten. Zij zijn wonderbaarlijk om
te zien, hun grijs is niet leelijk, echter ook niet mooi, en uit hun eerder leelijken dan
mooyen kop, - met allerlei kapselachtige verhevenheden en geitachtige aanhangselen
- over 't geheel iets als het hoofd van een bejaarde ongehuwde dame met een kleinen
astrakan visite-hoed op - kijkt hun oog verstandig en goedhartig naar de bezoekers.
Zij zijn eerder leelijk dan mooi, maar zij zijn wonderbaarlijk van vorm, hun rug is
gelijk aan een paar berg-kegels, waartusschen een hoog-gelegen berg-pas is. Zij
hebben het achterlijf van een paard en het voorlijf van een Amerikaanschen Bison.
Voorbij de Lama's gaande, vindt men de ‘Zangvogels’. Dit is een der mooiste
afdeelingen van de verzameling. Hier is iets moois. Bloemen zijn mooye dingen.
Een bloem is echter nooit alleen. Indien er geen andere bloemen onmiddellijk om
heen zijn, er is toch een grond en een ‘achtergrond’ bij. Iets nu, dat op zich zelf mooi
is, vertoont zich niet alleen niet als zoodanig, maar kan eenvoudig leelijk worden,
waar het slecht omgeven is. Om een goeden ruiker of een goed bloemperk te maken,
moet men een kunstenaar zijn.
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Weinig tuinlieden zijn kunstenaars; daarom ziet men zelden mooi bloemen of mooye
bloemen, wat het zelfde is. Maar vele der zangvogels, - zoo gezien binnen de neutrale
kleuren hunner omgeving in Artis - zijn mooi. Ofschoon men niet kan zeggen dat de
vorm der vogels, afzonderlijk beschouwd, ons mooi toe-schijnt, is het toch wel wijl
de kleuren vereenigd met déze vórmen niet minder dan wijl de kleuren in déze
kleurensamenstelling hier voor-komen, dat het zoo mooi is.
Men heeft deze kleuren-combinaties, voor zoo ver het, wat betreft de verhouding
in grootte tusschen het voorbeeld en de navolging, mogelijk is, slechts over te brengen,
- men heeft enkele dezer kleuren in, gelukkige, ánder combinatie, slechts aan te
wenden, - voor behangsels, voor japonnen, voor wat dan ook - om iets voortreffelijks
te verkrijgen. Men herkent bij deze kleine vogels, - zooals ook bij enkele andere
dieren - de kleuren, die alleen in zeer goede kunst voorkomen: bij de Japanners, in
middeneeuwsche getijdeboeken, op schilderijen van Primitieven, bij heel enkele
oude weefsels of borduursels. Het moet dus verbazend móéilijk zijn om zoo een
kleur precies weêr te geven, of liever: zéldzaam voor de menschen om het te kúnnen
doen.
Gij zult wel eens, op een vrouwenkleed, op een vuurscherm of op een wand, vogels
hebben afgebeeld gezien, waarvan gij hier de modellen ontwaart, - nauwkeurig en
vaardig gedaan, met de verdeeling van het rood, het groen, het blauw, het grijs, juist
in de vormen, zoo als die hier in het leven voorkomen, zóó, dat gij dádelijk den vogel
herkent - meen echter niet, dat daarom die afbeeldingen, in den zin van schoone
kunst, veel waarde zouden hebben. Waar de werkelijke vogel groen is, is ook deze
kúnst-vogel groen, waar grijs grijs, met precies de zelfde omtrekken, - maar leg dit
groen naast het groen van het leven en gij zult
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zien, dat 't hetzelfde groen toch aller-minst is; en mocht, hoe dan ook zoo gekomen,
het kunstgroen het zelfde groen als in het leven toch wel zéer werkelijk schijnen te
zijn, en daarom, zoodra dit grijs naast het groen te zien komt, het groen ook niet zóo
mooi meer lijken als wij het in het leven zagen.
Maar, het ís niet het zelfde groen... beide groenen zijn licht-groen, beide groenen
zijn blauw-groen of geel-groen, zeker, maar tusschen dít eene en dát andere lichte
blauw-groen is het onderscheid om zoo te zeggen oneindig grooter dan tusschen licht
blauwgroen en donker zwart-groen beide in het leven of beide in ‘de kunst’.
Het is opmerkelijk, dat de natuur, - lang niet overal maar - in heel enkele harer
verschijningsvormen, volkomen levende kunstwerken heeft doen ontstaan. Daartoe
behooren vele der zangvogels.
Is het niet zéér opmerkelijk, dat het juist de zángvogels zijn?
Niet ver van de Zangvogels de Slangen. Daar wij nu in Artis zijn, niet om den wille
van het natuurkundig interessante maar alleen om wat ons, - even als op een
kunst-ten-toon-stelling - onmiddellijk treft door zijn mooiheid, verwijlen wij bij den
Boa Constrictor. Er zijn er twee, en beide zijn juist in beweging. Bij zekere wendingen
van zijn zeer lange lichaam, - gedistingueerd, in aesthetischen zin voldoende, maar
niet streelend of indringend mooi van kleuren-combinatie - geheel léélijk is trouwens
geen enkel beest, het burgerlijk marmotje vormt toch nog zijn eigen harmonietje en
de griezelige mol heeft toch een fraai grijs velletje - bij zekere wendingen van zijn
lang lichaam, vertoont zoo een Boa Constrictor een blauwstalen glans als dof
bliksem-weêrspiegelen.
Na de Slangen de koper- en leder-bruine Apen, éen
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boven in den grooten donker-groenen boom, éen op het licht-groene gras van hun
perk, éen, jonkie, door den oppasser aan zijn borst gedragen.
Na de Struisvogels, de Zwanen- en Pelikanenvijver. Kleine zwarte zwanen duiken
en blijven ongeloofelijk lang onder water. De Pelikanen, zoo als zij daar staan op
het drooge, zijn een soort deftige oude mevrouwen, die zich toch nog heel jong
uitdosschen en met ontzachlijken veêrenpronk, waarvan de witheid geen witheid
maar blankheid is, die daarom mooyer is dan sneeuw-, dan room-, en dan wolkenwit.
Een Ooyevaar staat er ook bij, onder bij den paal van zijn nest, dat verheven is boven
de boomen.
Den Bison en eenige kleine herten is men ook reeds voorbijgekomen. De zwarte
Bison gelijkt een negervorst op vier pooten, die ernstig en bezadigd genoeg is om
geen sentimenteele maar een belangen-politiek te voeren. Hij lacht nooit, hij houdt
zich bedaard en zit vol pruiken van pik-zwart kroeshaar.
Bij de Herten, die ook nog elders zijn in den tuin, zijn mooye herten, - zulke groote
geweyen op zulke betrekkelijk kleine dieren-lichamen! De meesten kijken goed en
trouw, hoewel niet met den heerlijken blik van de ree.
Maar een ‘mooi hert’ is nog niet ‘iets moois’ in den zin, zoo als wij dat bij de
zangvogels bedoelden. Een enkel klein hert, - is het niet het David's hert uit
Noord-China? - heeft een oranje, wit doorvlekte, huid, die als bedde-kleedje wel
aardig lijkt. Het groote Wapiti-hert, trotsch staand met de architecturale verheffing
van zijn gewei, is het eenige, dat kijkt met een stillen toorn in zijn oog. Maar alleen
het oog van de ree is gelijk een bezielden edelsteen en behoort tot ‘het mooye’ in
hoogeren zin.
Dat mooye bezitten ook de Flamingo's in niet geringe mate. De vorm dezer dieren
is in zijn geheel, wanneer
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zij ten voeten uit op den droogen grond staande gezien worden, meer belangwekkend
dan mooi, daar de ròze pooten, voor mooiheid, al te dun en al te lang zijn. Maar
prachtig, - mooi als van dieren uit het engelenrijk - is het wit met het lichte rood en
het ròze hunner lichamen en vleugelen. Zij staan daar zoo, als een lust voor het oog,
op de ròze ranken hunner pooten, slank, teêr en fijn, met al hunne neêrgelegde blanke
vederen, het oog smult aan de fijne, als even aangegeven, plekjes ròze en licht rood,
hier en daar aan de vleugelen, als plotseling een de vleugelen klept en wij zien, dat
de vleugelen aan de binnenzijde en het lichaam daar-onder, nog een schat van die
lichte, fijne tinten hielden verborgen.
Voorbij de Roofdieren en Runderen - de geele wollige leeuw, een tijger met een
vel gelijkend de kleur van sommige gespikkelde hoorn-schelpen, die de langs gaanden
met ronde zee-groene oogen aanstaart, - voorbij de Adelaars en Gieren, de Olifanten,
den Tapir, de Nijlpaarden - verbazende verschijningen, wat betreft den indruk, dien
hun uiterlijk op het gemoed maakt, tot de soort der Kameelen en Bison's behoorende
-, voorbij de aardige Giraffen, en terwijl men vervuld blijft van reminiscenties aan
Japansche kunst en men den niet mooyen maar van vorm en kleur zéer interessanten
Cameleon (of het cameleonachtige wezentje, den zoölogischen naam herinner ik mij
niet zeker) met het licht amandel-kleurig houterig lijfje, waar in de oogkassen een
doffe, amandel-kleurige rondte aldoor langzaam draayend verschuift, in welks midden
een kijkende kleine speldeknop, dat de pupil schijnt te zijn, zich bevindt, - terwijl
men dezen maar niet vergeten kan, - nadert men de Zeeleeuwen.
De Zeeleeuwen zijn monumentale scheppingen, die als natuur-beeldhouwwerk
mooi zijn. Zij zijn in hun soort volkomen gevormd, - de Zeeleeuwen behooren
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waarschijnlijk tot die dieren, die het meest, tot in moeilijk op te merken hoedanigheden
daarvan, hun oorspronkelijk voorkomen hebben behouden, doordat zij in hun
tegenwoordig hôtel niet zoo geheel anders leven dan zij in het wild gewoon waren
- zij zijn als schepsels van levend metaal, en schijnen, wanneer zij in onbewegelijke
houding hun roepstem doen klinken, thuis te behooren op een paleis-poort of
tempeldak van den ouden tijd, vanwaar zij hun klachten over het onbevredigende
van het aardsche leven opwaarts zonden.
Van de Zeeleeuwen af, komt men aan de afdeeling der verzameling, die de, naast
het huis der zangvogels - altijd alleen in aesthetischen zin gesproken - schoonste
bezitting van het Genootschap bevat: het Aquarium.
Om elders te kunnen aanschouwen wat men in het Aquarium ziet, zoû men, naar
gissing, een duiker met een voor het schoone ontvankelijk gemoed of een voor het
schoone ontvankelijk ander beroeps-mensch, die tevens het duikers-vak verstond,
moeten zijn.
De visschen zijn gezond, men ziet het hun glijdende, zwervende, ijlende
bewegingen aan. Wanneer zij op het drooge zijn, lijden zij en vermindert hun
schoonheid. Hier alleen ziet men ze, zoo als zij werkelijk in het leven zijn, en hoe
schoon zij zijn. Het water, het licht, zoo als dat het water doorschijnt, bevordert deze
mooiheid. Maar voor deze omgeving zijn zij immers juist geboren. Het is geen
kunstmatige vermooying. Zóo is hun voorkomen in de natuur. Deze, toch toen ook
bestaande, schoonheid, hebben onze voorouders, voor zoover Aquaria hun vreemd
waren, dus niet gekend.
Alles - vooral in het groote bassin aan de linker zijde van den ingang - is hier
geheimzinnig mooi. Ook het geluidloze komt er bij. De visschen, die hier
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hun water hebben, zijn misschien nog meer volkomen van kleur dan de zangvogels,
die, hoe goed ook verzorgd, toch nu niet meer in díe afwisseling van schaduw en
zonneschijn, van wind en windstilte, van droogte en regendruppeling, leven, welke
ze in de groote natuur omgaf.
Van de alledaagsche, tin-kleurige, haringen af, tot de rijkst-uitziende, vreemde en
zeldzame, vischsoorten toe - allen zijn mooi van vorm en van, door het water
voortdurend frisch gehouden, kleur, kleur-overgang, kleur-schakeering.
Ròze, ròze-oranje, teêr-rood, gestreept en geschubd en gevlekt donker-paarsch,
purper, licht-zwart, goud en diep rood, als in ongeziene kleine koningsmantels, als,
tot levende voorwerpen samengetrokken, lenteochtend- en herfst-avond-hemels, op
zijn zuiverst, op zijn fijnst, gaan hun slanke lichamen boven het poederfijne,
bleek-geele zand, tusschen de zeegewassen, door het bleek-lichte water, in zwenkende
vaart of in dommelend dralen, heen en weder, terwijl enkelen in de hoogte drijven
te slapen schijnen, door een heel stil gewaayer van enkele borstvinnen opgehouden.
Een stille pracht als van deze glazen-kasten, bereikt geen andere juweelen-uitstalling
ter wereld.
Behalve het reeds genoemde, en veel ongenoemds, - de bruine landheren, met hun
kleine oogen, de sneeuwwitte ijsberen met hun breede zachte pooten, - de wolven,
de hyena's, de overdreven Kangoeroe's, - vinden wij nog de aardige vellen der Zebra's,
de zacht-grijze ezels met hun zwarte rug-kruizen, en enkele mooye plekjes bij de
Faisanten, waarlangs de uitgang van den tuin weêr wordt gevonden.
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Over impressionisme en architectuur.
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Over impressionisme en architectuur.
Onlangs is aan mijn pen de vertrouwelijke mededeeling ontglipt, dat ik iemand zeer
bedank, die iets moois maakt, al dient het gemaakte nergens toe en ook al komt het
niet overeen met een der vooraf in mij vaststaande begrippen omtrent wat
beeldhouwkunst, schilderkunst, bouwkunst zoû zijn.
Toen moest ik weêr de geheele tegenstelling herdenken, die men zeide tusschen
impressionisme, kaderschilderijen, èn architecturale kunst, gemeenschapskunst,
gebruikskunst, te bestaan.
Waarde vrienden, laat ons niet te veel met theorieën en redeneerende
uiteenzettingen twisten. Want wij zijn het eens. Indien gij zegt, dat een schildering
eigenlijk heel iets anders behoort te zijn dan wat de impressionisten er van maken,
dat een schildering niet iets afgezonderds in een zekere schilderij-lijst behoort te zijn,
maar iets dat deel uitmaakt van de geheele architectuur eener woning, en hetzij in
glas gebrand, hetzij op de muurkalk geschilderd, in ieder geval geheel verschillend
van onze kamer-schilderijen moet wezen - als gij zegt dat het zoo BEHOORT te zijn,
- dan kúnt gij niet anders bedoelen, dan dat op de door u aangewezen manier iets
voortreffelijkers te bereiken is, een hoogere schoonheid, dat is: iets dat in meerder
mate de s c h o o n h e i d s - a a n d o e n i n g geeft, dan door het werk der
impressionisten en andere schilders-in-lijsten wordt geboden.
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Dit nu, komt mij mogelijk voor. Het komt zeer wel mogelijk voor, dat op die wijze
iets dat hoogere schoonheids-aandoening verwekt, verkregen kan worden.
Maar, waarde vrienden, op het verwekken van dat welbehagen, van die
genegenheid, die tot geestelijke voldoening, tot schoonheids-ontroering stijgen kan,
- dáárop komt het aan. Dat is het DOEL DER KUNST.
Gij moet mij ergens in of ergens voor brengen, dat mij min of meer overweldigt,
waarvan ik denk: hoe prachtig is dat! Later kan ik dan denken: het is niet te
verwonderen dat het zoo prachtig is, want het is voortgebracht door neigingen en
begrippen, wier samenwerking in een zielvol en ontroerd kunstenaar het geheel onzer
beste geestelijke begeerten voldoet!
Op het verkrijgen van s c h o o n h e i d s -AANDOENING, in minder of meerder mate,
komt het aan.
Daarom acht ik een nietig realistisch of impressionistisch schilderijtje waarin i e t s
m o o i s , i e t s g e v o e l i g s , is, niet zoo veel verder af van wat men zich als het
beste kunstwerk zoû denken dan een meer ingewikkeld werk is, gemaakt naar
begrippen, wier toepassing met hartstochtelijken schoonheidsdorst en brandend diepe
gevoeligheid tot veel grooter kunst dan het beste realisme misschien zoû kunnen
leiden, - wanneer die begrippen in dat werk met minder persoonlijke mooiheid van
den kunstenaar, met minder gevoeligheid dan in het realistisch stukje was, toegepast
zijn.
Het bewijs voor de juistheid van dit inzicht is dat zelfs enkel ornamentale dingen,
zonder eenig perspectief, zonder eenig reliëf, zonder zinnebeeldige voorstelling,
zonder mensch-figuren, alleen uit lijnen en vlakke tinten bestaande, uit bloeitijden
der kunst, bepaalde ONTROERINGEN meêdeelen, en dus inhouden, even zeer zuiver
emotioneel als wat men de emotie in impressionistische schilderijen noemt.
Dit is niet alleen het bewijs dat ornamentieke kunst
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of gebruikskunst niet zoo kodd behoeft te zijn als sommige impressionisten wel
meenen, - dus een argument tegen de stellingen der militante impressionisten; maar
tevens een aanwijzing dat ornamentale, gebruikskunst of gemeenschapskunst even
g e v o e l v o l als realistische of impressionistische kunst moet zijn, wil zij kunst, in
hoogeren zin, heeten, dus een argument tegen de meening van al te volstrekte
gemeenschaps-of gebruikskunstenaars.
Daarom zal men niet partij kunnen kiezen voor de eene of voor de andere ‘richting’
indien niet ook het talent of de genialiteit bij de eene richting veel meer aanwezig is
dan bij de andere richting.
Een kamer, zoo heb ik meer dan eens vernomen, behoort niet te zijn een ruimte
zonder meer, met min of meer kostbare stoffen bekleed, met min of meer weelderige
meubels bezet, en waar dan eenige impressionistische schilderijen aan den muur wat
genot aan het oog van den aanwezige geven; maar een kamer behoort zelf een
kunstwerk van bouwkunst te zijn, waar reeds de betrekking of verhouding tusschen
de verschillende deelen, tusschen den vloer, de muren en de zoldering, tusschen de
zoldering, de muren, en de deuren en vensters, iets moois vertoont, terwijl al wat
verder in de kamer is, meubels en geschilderde of gebeeldhouwde voorstellingen,
met de kamer zelf moet samenwerken om daarvan éen mooi geheel te maken, éen
geheel wiens deelen, als samenwerkers tot éen schoonheid, alle bij elkaâr behooren.
In een aldus begrepen kamer past niet een zoogenaamd realistisch of
impressionistisch schilderij in kader, wijl het iets afgezonderds in de kamer zijn zoû
en van het kunstwerk, dat de kamer is, niet een harmonisch deel zoû uitmaken.
De kamer in haar geheel is zelve een soort ornamen-
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tieke of architecturale schilderij - zoo kunt gij het u denken - en een impressionistisch
kader-stukje daarin, moet dus zeer mis-staan. Stel u maar voor een De Zwart midden
in een tegel-tableau bevestigd.1)
Ik antwoord hierop: het is merkwaardig juist gedacht en indien ik, ten eerste, een
architectonisch héel mooye kamer heb, en, ten tweede, de keus tusschen een
impressionistisch doek en een even mooye vlakke muurschildering of ornamentiek
voorwerp, om den muur van mijn kamer te vermooyen, dan kies ik het laatste (maar
hang toch het impressionistisch doek op! en wel in mijn schilderijenkamer!); maar als ik een architectonisch niet zoo héel mooye kamer heb, en ik heb een mooi
impressionistisch doek naast een wèl bestudeerd, maar koud en daarom leelijk,
ornamentiek ding, - dàn: hang ik het impressionisme in mijn woonkamer, dat mij de
heele kamer-architectuur zal doen vergeten!
Het is niet onmogelijk, dat in een huis, dat de ware theorie, geheel zuiver uitgedrukt,
te aanschouwen gaf, een impressionistisch schilderij niet zoû passen; maar om deze
reden het impressionisme buiten uw woning te houden, of om deze reden in 't
algemeen tegen het impressionisme te zijn, staat gelijk met een museum onbezocht
te laten, wijl dat een ding is, waar de kunstwerken niet op hun plaats zijn, daar ze er
immers niet voor zijn gemaakt!
En wat spreek ik van impressionisme! Bijna de geheele schilderkunst der 19e eeuw
is er immers meê gemoeid, de beste kunst van de laatste zestig, zeventig jaar!
Een kamer, die vol hangt met breede gouden

1) In een zijner uitmuntende opstellen, rakende dit onderwerp, sprak André Jolles, meen ik,
van een Breitner in een gothische kerk.
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lijsten, van ongelijk formaat, binnen welke min of meer kleine en vlekkerige
voorstellingen in verf te zien zijn, die met de kamer zelf niets te maken hebben, die
in 't geheel niet er toe medewerken om het voorkomen van de kamer schoon te doen
zijn (want het zijn alleen díe vormen en kleuren, die wanneer men de kamer als
zoodanig en in haar geheel beziet, harmonische deelen van het schoone kamer-geheel
blijken te zijn, die daartoe meêwerken); - zulk een kamer is niet mooi. En zoudt gij niet een mooye kamer wenschen? Dat geloof ik! Een mooye kamer
veredelt het leven, dat er in wordt geleid.
Maar ik wil toch ook de uitingen van zoo veel eminente 19e eeuwers, - van die
dichters met verwen, die er niet aan dachten aan architectonische schoonheid meê
te werken, niet missen!
Ik zal de Barbisonners, de Hagenaars en de Amsterdammers niet prijs geven,
omdat ik gaarne mooye kamers bewoon. En ik zoû iederen schilderijen-liefhebber
die een huis laat bouwen, raden aan zijn architect het probleem ter oplossing voor te
leggen: een of meer architectonisch niet leelijke vertrekken te maken, die bizonder
goed realistische en impressionistische schilderijen doen uitkomen.
Er bestaan weinig architectonisch mooye kamers! Er zijn er, meen ik, in den
nieuweren tijd weinig gemaakt. Laat u niet foppen, mijnheer! Het moet niet vreemd,
nieuw, niet ‘stijlvol’ ook, zijn, neen, neen, het moet u behagen. Het màg ‘vreemd’,
‘nieuw’, in de eerste plaats ook zeker ‘stijl-vol’ zijn; maar daarbíj moet het behagen,
en als het niet daarbij behaagt, heeft het nieuwe, vreemde en stijl-volle maar luttel
waarde.
Ik zal niet zeggen dat het waarlijk goede tot ken-
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merk heeft den eersten den besten onmiddellijk te behagen, maar den man van smaak,
den gevoeligen en intellectueelen mensch, den kenner, moet iets pleizíer doen. En
anders is het niet heel goed.
In de eerste plaats is eerlijk kunsteloos werk te verkiezen boven valsch gekunsteld
werk. Ik heb een timmerman gekend, een gewonen hedendaagschen timmerman
zonder eenig fijner of dieper begrip of gevoel, en die gewone vierkante of langwerpige
blokken bouwde, en dat huizen noemde; en een architect, ook zonder eenig fijner of
dieper begrip of gevoel, maar die zoo'n beetje gestudeerd had en dus met allerlei
stijlvormen zonderling manoeuvreerde, waardoor de meest kantige, hoekige, lijnige,
kleurige, coquette paviljoenen ontstonden, die hij huizen noemde.
Constructieve en doelmatige bouw-deelen had hij bij zijn studie leeren kennen,
die van zelf ook een ornamentale of dekoratieve functie deden, maar de bedoeling
en redelijkheid daarvan had hij niet juist begrepen, zoodat hij in zijn eigen creaties
die zelfde motieven averechtsch aanbracht. Een onder-aan een muurstuk of pilaar
gevonden bouwdeel, dat sierlijk de verrichting van steunen uit-drukte, bracht hij over
boven een dakvenster; hij gaf aan een voordeur, die beweegt en open en dicht gaat,
den vorm van een, uit-ter-aard massieve rust en onbewegelijkheid uitdrukkende,
pilaar; en vereenigde in 't algemeen heterogene vormen tot drukke, vreemde en
schijnbaar ‘stijl-volle’ samenstellingen.
Het is duidelijk, dat het werk van dezen architect beneden dat van dien timmerman
gesteld moet worden. Ook al om deze eenvoudige reden, dat het werk van den
kunstelozen timmerman door zijn eenvoud reeds meer kunst inhoudt dan dat van den
kunst-vervalschenden architect.
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In de eerste plaats dus, houde men zich er van overtuigd, dat gewoon neutraal
timmermans-werk, intentie- en ornamentloos nijverheidswerk, te verkiezen is boven
opzichtig, knoeyerig architectenwerk.
In de tweede plaats herinnere de liefhebber zich steeds, dat het werk hem genot,
althans genoegen, moet geven. Schilderwerk en bouwwerk kan op allerlei wijze en
in allerlei graad genoegen geven. Het behoeft niet onmiddellijk te doen snikken van
ontroering, het kan goed zijn door een zekere distinctie van houding alleen reeds.
Maar dan door een gevoelde distinctie. Het kan goed zijn, even als de tooneelspeler,
die een hedendaagschen Heer in een kalmen levenstijd moet vertoonen, door
correctheid alleen goed kan zijn, op zich zelf zeer goed, zij 't dan toch iets van minder
waarde te aanschouwen gevend dan de tooneelspeler die de rol speelt van Shylock
of King Lear. Maar de tooneelspeler, die correctheid speelt en anders niet, zal daarmeê
alleen goede kunst geven indien het door hem zelf gevoelde, indien het door
geestigheid of waardigheid van kleine bizonderheden in houding en gebaar
geäccentueerde, correctheid is, die hij vertoont.
Dit betoog sluit in, dat schilderkunst, timmerkunst, bouwkunst, die alleen kennis
van historische gegevens en logische toepassing daarvan, die dus in zekeren zin een
juisten en strengen ‘stijl’ doen blijken, in hóogeren zin toch niet ‘goed’ zijn indien
de lust er niet, minder of meer, in tintelt, die de maker innerlijk had bij zijn wijze
van toepassen der stijl-gegevens, toen hij zag namelijk hoe hij met oude motieven
tot nieuwe, hem eigene, harmonieën en harmonietjes kwam.
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Wederzien.
Tooneelspel in één bedrijf.
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Wederzien.
Tooneelspel in één bedrijf.
Opgave der personen van het tooneelspel.
HENDRIK, GRAAF VAN RIETWYCK, Nederlandsch Gezant (50 j.).
MACHTELD, GRAVIN VAN RIETWYCK, geb. VAN ASPEREN, zijn vrouw (40 j.).
KITTY VAN RIETWYCK, hun dochter, (22 j.).
JACOBA VAN BERKEL, vriendin van Kitty van Rietwyck, (24 j.).
MAURITS VAN LEEUWEN, voormalig secretaris van het Nederlandsch
Gezantschap te Konstantinopel, (26 j.). Een knecht.
De handeling heeft plaats in een kamer van het huis van den Nederlandschen Gezant te Londen.

Eerste Tooneel.
KITTY EN JACOBA, links aan een tafeltje.

JACOBA leest KITTY voor uit een boek.

KITTY.

Waarom lees je niet voort?
JACOBA.

Ik had de tranen in mijn keel.
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KITTY.

Arm kind! Nu ben je nog ouder dan ik, en je kunt tegen niets.... Wat moet jij toch
een weeke ziel hebben!
JACOBA.

Ja, dat kan ik niet helpen.
KITTY.

Daar zeg ik het ook niet om; maar... ondertusschen, ik ben blij, dat ik niet zoo'n hart
van boter heb! Wat is dat lastig, om dat te hebben, gut, wat is dat lastig!
JACOBA.

Wil ik nu maar door lezen?
KITTY.

Ja.
JACOBA
(leest).

‘... Jaren en jaren had zij geduldig gewacht; toen had zij langzamerhand een leegte
in haar hart voelen komen. Een onbegrijpelijke koû gevoelde zij soms in zich. Éen
voor één verdwenen uit haar ziel de herinneringen, die haar aan hem verbonden. Zij
had de gewoonte aangenomen 's morgens haar eerste gebed voor hem te doen. Eens
op een ochtend gevoelde zij, dat zij geen behoefte meer had om zoo te bidden.
Zachtjes maar zeker was haar liefde uit haar hart verdwenen. Hij was haar
onverschillig geworden en de haat zoû haar misschien welkomer zijn geweest dan
deze gewaarwording.... Zij had nu nog slechts tranen om haar verloren ideaal te
beweenen’.
(Jacoba snikt).

KITTY.

Je bent eigenlijk bespottelijk romanesk! Denk je misschien ook aan een haast
vervlogen liefde?
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JACOBA.

Dunkt u dat voor mij zoo'n onmogelijkheid?
KITTY.

Ik houd het ten minste voor erg onwaarschijnlijk. Vóór zen 18e jaar bemint men
niet!... Nu ja, men verbeeldt het zich wel... en dan nog wel onophoudelijk een ander!
Dat weet ik van mij-zelf genoeg, maar, wordt men ouder, dan ziet men duidelijk in,
dat zoo iets toch eigenlijk de liefde niet is. Nu, op je 18e jaar ben je al bij ons in
komen wonen, en, neem mij niet kwalijk, maar ik zou waarlijk niet weten wien van
hen, die je hier hebt ontmoet, je hartje zou hebben kunnen stelen!... Al die heeren
boven je stand! En die... buitendien, nooit naar je kijken!
JACOBA.

U is niets lief van daag.
KITTY.

Neen maar, zeg me nu eens oprecht: heb je er ooit aan gedacht veel van iemant te
houden?
JACOBA.

Och,... ik heb mij misschien eens zoo iets verbeeld,... meer niet!
KITTY.

En hoe ging dat dan wel?
JACOBA.

Ik weet het al niet meer!
KITTY.

Foei, Koba, je bent me gegeven niet alleen, als stijve gezelschapsjufvrouw, maar
veel meer als vriendin, om mij met raad en daad van dienst te zijn! Nu kan ik van je
leeren; doe 't dan ook.
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JACOBA.

Zal u 't aan niemand vertellen? Blijft 't tusschen ons?
KITTY.

Zeker!
JACOBA.

Ja, och Heer, maar er is niets aan.... Ik was nog heel jong,... zestien jaar.
KITTY.

Zestien jaar!
JACOBA.

U weet, dat moeder en ik leven moesten van een klein weduwenpensioen. Tegenover
ons op het dorp woonde een andere, ook weinig gefortuneerde weduwe, Mevrouw....
Nu ja, de naam doet er niets toe....
KITTY.

Zeg je den naam liever niet?
JACOBA.

Liever niet... Zij had een eenigen zoon, met wien ik vroeger veel had gespeeld, hij
was een paar jaar ouder dan ik.... Toen hij 16 jaar was, ging hij naar de stad, op 't
gymnasium.... Hij bleef een jaar weg en toen schreef hij aan zijn moeder, dat hij 't
niet uit kon houden, dat zij hem moest permitteeren tweemaal in de week over te
komen. Zij gaf het toe. Ik was zoo blij, toen hij voor 't eerst te-rug was! Wij gingen
samen rijden in een ezelwagen met een witgevlekten muilezel, dat was op
Woensdag-middag, we reden heel ver het bosch in. Toen we op een afgelegen plek
gekomen waren, hield hij in eens stil. Ik vroeg wat er gaande was; toen zeî hij, dat
hij mij zoo boven beschrijving lief had, hij vroeg of ik ook
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niet een beetje van hem zou kunnen houden, dat hij dan, als zijn studiën afgeloopen
waren, zijn vrouwtje van mij maken zoû, net zoo als andere menschen, die getrouwd
waren; ik andwoordde, dat ik ook geloofde, dat ik veel van hem hield. Verder zweeg
hij weêr stil tot wij t'huis waren, daar hielp hij mij uitstappen en zeî heel zachtjes:
‘zeg niets aan je moeder!’.... Na een week kwam hij mij vragen om te gaan wandelen,
en zoende mij verscheiden maal onderweg.
KITTY.

Wat ben jij toch een eenvoudig kind, dat je je dat alles nog zoo herinnert! Hoe ging
't verder?
JACOBA.

Nog geen half jaar later, moesten we voor goed scheiden. Mijn moeder was gestorven,
ik bezat niets en, zooals u weet, heb ik toen alles aan uwe familie te danken gehad,
die alleen de schulden van mijn vader, die mijne moeder niet af had kunnen doen,
betaalde en mij van de schromelijkste armoede redde en mij tot zich nam; hij ging
studeeren aan de Universiteit. Den avond van zijn vertrek was een allertreurigste
avond voor ons beiden. Zijne moeder, vertelde hij mij toen, die eene strenge en
eerzuchtige vrouw was en voor wie hij tot nu toe onze liefde verborgen had gehouden,
had hem bij zich laten komen, had hem te verstaan gegeven, dat zij een gesprek
tusschen ons afgeluisterd had, en dus achter onze relatie gekomen was; zij gebood
hem en bezwoer hem bij al de liefde en eerbied, die hij zijn leven lang voor haar
gehad had, van mij af te zien. Hij was, verklaarde zij, een man om vooruit te komen
in de wereld, hij zoû nu naar de stad gaan, en 't was hoofdzaak, dat hij daar de hand
van de eene of andere gefortuneerde jufvrouw, van een invloedrijke
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familie, vroeg. Hij sprak zijn moeder hevig tegen, maar met al haar gezach, dat zij
altijd over hem gehandhaafd had, leî zij hem het stilzwijgen en gehoorzamen op.
Toen handelde hij, zoo als ik hem zelf zou hebben geraden, zijn plichtsbesef
zegevierde over zijne liefde. En nu weet ik niet, waar hij beland is, ik weet niets van
hem. Misschien is hij wel dood! In allen geval denkt hij natuurlijk niet meer om
mij....
KITTY.

En ben jij hem nu nog niet vergeten?
JACOBA.

Vergeten kon ik hem niet. Wij hebben elkaâr in lange jaren niet gezien, wij hebben
elkaâr niet eens geschreven, geen enkele maal, om dat zijn moeder het niet woû.
Maar toch staat hij mij nog voor den geest, als had ik hem gisteren gezien.
KITTY.

Hoe zag hij er wel uit?
JACOBA.

Hij had groote blauwe, goede, echt goede en trouwe oogen. O, hij was zoo
hartstochtelijk! Hij zwoer mij meer dan eens, dat hij altijd zóoveel van mij zoû blijven
houden!
KITTY.

En wat dacht je nu zoo, als je aan hem dacht?
JACOBA.

Ik dacht, hoe zalig het was, als hij maar naar mij keek. Ik dacht, dat ik zóoveel van
hem hield, zóoveel, dat ik hem mijn leven lang op mijn knieën zoû hebben kunnen
dienen. Ik vereerde hem, want hij was trouw en moedig en vol ijver en wilskracht.
Ik aanbad hem, want hij was goed en ik gevoelde, dat hij mij onuitsprekelijk liefhad
(zij barst in tranen los).
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KITTY.

Wees maar niet bedroefd. De liefde van voor je 18e jaar, dat is een kindergril. Ik raad
je in oprechtheid aan: vergeet dien man: als hij ooit wezenlijk van je gehouden had,
zoû hij toch niet hebben kunnen blijven voortleven, zonder je te schrijven!
JACOBA.

Dat is nog niet gezegd.
KITTY.

Och, je hebt hem ook niet lief. Zestien jaar!... 't Is wat moois! Neen, je verbeeldt 't
je maar!... Je moet rekenen, dat hij nu, als hij nog leeft, een man zal geworden zijn,
terwijl hij toen nog maar een kind was, een man met heel andere denkbeelden en
gevoelens als toen. - Nu zal ik je eens zeggen, om welke reden ik je daar juist van
daag over ben gaan spreken. Wij hebben samen nog bijna nooit over liefde gesproken.
JACOBA.

Zeg me maar alles. Ik zal stipt zwijgen en als ik met mijn ondervinding je helpen
kan, zal ik het doen.
KITTY.

Jou ondervinding? Neen, lieve kind; ik dacht eerst van wel, daarom heb ik je dat
alles laten vertellen, maar nu zie ik: jou ondervinding kan mij niet dienen. Ik heb
andere diensten van je noodig, dan die je ondervinding mij bewijzen kan! Zie je, ik
ben nu ook verliefd, dat is de zaak.
Dat wil nu niet zeggen: er bestaat voor mij een jonge man, met trouwe blauwe
oogen, die mij aankijken en mij zeggen, dat hij mij bemint en mij om wederliefde
smeekt, neen! Er is een man, wiens oogen-
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kleur ik niet eens ken, maar die een heel mooie positie heeft. Hij woont pas drie
weken te Londen en is hier maar voorloopig. Hij is met een geheime staatszending
belast aan het Engelsche hof. Ik heb hem lief gekregen; niet, dat ik hem desnoods
zou willen dienen, zooals jij jou jongetje, maar ik wil toelaten, dat hij mij diene, want
hij vereert mij al, dat heb ik gemerkt op het bal.
JACOBA.

Maar je kent dien man nog maar zoo'n korten tijd.... Is hij goed?
KITTY.

Ja, zijn naam zeg ik jou nu ook niet.... Hij heeft nogal geld, ik heb ook iets... en hij
is braaf en goed, zeker, braaf ook.... Mama heeft alle mogelijke goede berichten over
hem gekregen. Hij zal mij meê naar Holland nemen.
JACOBA.

Dus je mama is ook met het plan ingenomen?
KITTY.

Papa is er een beetje tegen; dat is maar vooroordeel. 't Is van Mama uitgegaan.
JACOBA.

Ik begrijp niet, hoe u dien man nu al lief kunt hebben! En je Vader is er niet eens
meê ingenomen!
KITTY.

Ik acht hem en stel hem op prijs om zijn groote hoedanigheden. Wat wil je nu nog
meer?
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Tweede Tooneel.
Vorigen. MACHTELD.

MACHTELD.

Kitty! Hij komt dineeren, hij komt, hoor!
KITTY.

Ja? goed, prachtig!
MACHTELD.

Heb je er al met Jacoba over gesproken?
KITTY.

We waren juist bezig.
MACHTELD.

Heb je haar al gevraagd om... je weet wel?
KITTY.

Dat zoû ú immers doen?
MACHTELD.

't Is waar!
JACOBA.

Komt die meneer van middag hier dineeren?
MACHTELD.
(tot Kitty).

Ja, maar hij komt over een half uur al een vizite maken, dan gaat hij met papa een
rijtoertje doen, om over zaken van zijn zending te spreken.
KITTY.

Over een half uur? Mijn hemel, en waarom zegt u mij dat niet direkt?
MACHTELD.

Kom ga je nu maar gaauw kleeden.
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KITTY.

Ja, nu moet ik mij weêr zoo haasten; waarom zegt u dat ook niet direkt?
(Beiden pratend af).

MACHTELD.

Wat zal je aandoen?
KITTY.

De rose zijden rok met dat uitgesneden witte jak.
MACHTELD.

Nu? nu? Voor het diner bedoel je. Je kunt dat toch op 't midden van den dag niet
aandoen!
KITTY.

Nu dan mijn groen satijnen, en dát van avond.
MACHTELD.

Wacht, heb je....
(Beiden af).

Derde Tooneel.
JACOBA.
(alléén).

Wat een nieuws! Nu zoû Kitty mij een dienst, ik weet niet wat, gevraagd hebben, en
ik heb van niets gehoord!
Ik heb zoo'n raar voorgevoel van daag.... Hoe dwaas, telkens, en nog altijd, als er
hier weêr een vreemdeling komt, een Nederlander, dan blijft nooit de gedachte van
mij weg: ‘Zou 't mogelijk zijn!’.... en iederen keer, als ik weêr zoo'n onbekende
ontmoet, is dat een nieuwe teleurstelling voor mij.... Ik draag hier nog zijn portret
op mijn hart, zijn portret van vóór zoo veel tijd; ik durf het niet dikwijls te bekijken,
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want het langzaam wechtrekken (zij neemt het uit haar boezem), van dat sprekend
portret, schijnt mij altijd een treurig zinnebeeld van het mogelijk verdwijnen van zijn
herinnering uit mijn hart.
Dat portret van hem, van wien ik zooveel heb gehouden, verberg ik onder mijn
japon en het al te helle daglicht der werkelijkheid zal mijn hoop en mijn illuzie niet
van mij wechnemen! Want ik kan haar niet ontbeeren, die liefde van mijn 16 jaren;
ik moet er mij aan kunnen warmen, ik moet dien naam van Maurits kunnen blijven
uitspreken, Maurits van Leeuwen.... Tusschenbeide,... zelden,... om mij weêr op te
doen leven. 't Is waar die heer voor Kitty komt,... ik mag wel een vriendelijk gezicht
zetten! (zij beziet haar kleedij).
Ja, ik ben mooi genoeg gekleed!...
Ik zal nog maar wat lezen gaan,... in afwachting!

Vierde Tooneel.
JACOBA, MACHTELD.

MACHTELD.

Zit je nog altijd te lezen, Koba?
JACOBA.

Ja, Mevrouw.
MACHTELD.

Bevalt dat boek je goed?
JACOBA.

Heel goed!
MACHTELD.

't Is gek, hè? Ik moet over iets met je spreken en ik durf bijna niet.
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JACOBA.

Mevrouw!
MACHTELD.

Ja, het is zoo, kind! Oude menschen zijn ook wel eens verlegen....
JACOBA.

Ik geloof, dat ik wel weet waarover het is.
MACHTELD.

Ja?
JACOBA.

Ja, ziet u, dat denk ik, dat veronderstel ik; over,... over dien mijnheer!
MACHTELD.

Juist, juist, je hebt goed gezien!...
Koba, Kitty is in den leeftijd gekomen, dat zij moet trouwen, op gevaar af van
voor een oude jonge jufvrouw te worden gehouden. In onzen stand trouwt men heel
jong, zooals je weet. Ik ben altijd bang geweest, dat Kitty nooit verliefd zoû kunnen
worden, zij was zoo'n vreemdsoortig kind. En van alleen financiëel goede huwelijken
houd ik in 't geheel niet. Nu is zij Goddank verliefd geraakt, min of meer, en ik heb
besloten deze gelegenheid niet voorbij te laten gaan... maar, luister nu naar mij,
asjeblieft!
JACOBA.

Mevrouw, ik doe niets anders dan luisteren.
MACHTELD.

Een unieke gelegenheid; zoo iets komt met dat arme kind nooit te-rug.... Die mijnheer
in quaestie zal een goede partij voor haar zijn. Het is een groot, aanzienlijk man, hij
is rijk, hij heeft een goed uiterlijk,...
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enfin, alles is er vóor en niets er tegen.... Kitty is uitstekend met hem bekend, zij
heeft hem heel dikwijls ontmoet, zij hebben veel samen gepraat, en Kitty verzekert,
dat hij haar te verstaan heeft gegeven, dat zij hem niet onverschillig is.... De
moeyelijkheid zit 'm nu hierin....
JACOBA.

Is hij braaf, Mevrouw?
MACHTELD.

Hij is gereputeerd om zijn streng en edel charakter, daarom is het juist zoo'n
uitzondering! De moeyelijkheid zit 'm nu hierin, wilde ik zeggen, dat hij al gaauw
weêr hier weggaat om in langen tijd niet te-rug te keeren,... ik, als moeder, kan hem
niet appart nemen en hem te kennen geven, dat hij de stoute schoenen maar moet
aantrekken; dat gaat niet, want, zegt hij, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, dat hij
mij niet begrijpt en van niets weet.... Daarom heb ik nu aan jou gedacht,... jij, als
vriendin van Kitty, moest hem alleen zien te spreken, en hem 't een en ander doen
merken,... zoo, hoe of hij Kitty vindt,... je kunt hem laten voelen, dat hij Kitty volstrekt
niet onwelkom zoû zijn.... Je laat ook een woordtje vallen over Kittys uitnemende
hoedanigheden, over de vele aanzoeken, die ze al van de hand heeft gewezen, over,
ja, ook over haar bruidschat, over het groote aanzien, waarin haar ouders, haar familie
staat!... In éen woord en ronduit gesproken, ik verzoek je te bewerken, dat hij vandaag
nog haar ten huwelijk vraagt.
JACOBA.

Maar, mevrouw!
MACHTELD.

Wil je niet?
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JACOBA.

Ik zal niet kunnen!
MACHTELD.

Waarom niet?
JACOBA.

Ik, als ongetrouwd meisje, ik weet niet, hoe ik zoo iets doen moet!
MACHTELD.

O! 't is het eenige, wat ons in deze omstandigheden gegeven is, 't is absoluut
noodzakelijk, dat je 't doet! Dat huwelijk moet plaats hebben, nu, of Kitty blijft stellig
ongetrouwd haar leven lang; daar is geen tweede man, zooals hij!
JACOBA.

Als u 't dan absoluut wilt, zal ik het probeeren.
MACHTELD.

Je voelt toch wel niet waar, dat ik, de moeder, mijne dochter aan geen man kan gaan
aanbieden?
JACOBA.

Neen, ik zal 't doen, weest u gerust. Hoe heet hij, Kitty woû het niet zeggen....
MACHTELD.

Hé, waarom niet, je zult immers toch aan hem voorgesteld worden?... Hij heet,...
raad eens; in den laatsten tijd, heeft zijn naam nog al eens in de Times gestaan... als
de jonge en talentvolle attaché uit Holland.
JACOBA.

U weet, dat ik nooit koeranten lees! - Kitty houdt er niet van.... Zij wil alleen maar
boeken,... en van politieke zaken ben ik allerminst op de hoogte.
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MACHTELD.

Hoor dan maar eens, hoe het klinkt: ‘Mevrouw van Leeuwen van Rietwyck....’
JACOBA.
(ontsteld).

Och,... ik heb u niet goed verstaan....
MACHTELD.

Van Leeuwen.
JACOBA.

Van... van Leeuw....
MACHTELD.

Wat is er, kind? Wat word je bleek?
JACOBA.

Maurits,... van Leeuwen, heet hij zoo?... Maurits?...
MACHTELD.

Zijn voornaam heb ik nog niet hooren noemen!... Het is van Leeuwen, de fameuse
van Leeuwen,... enfin, van Leeuwen, iedereen kent den naam.... Heb jij dan dien
naam nooit hooren noemen?... Wat scheelt er aan Koba,... Jacoba!
JACOBA.

Hoe ziet hij er uit, Mevrouw, hoe is zijn gezicht?
MACHTELD.

Zoo precies heb ik dat niet opgenomen....
JACOBA.

Is hij blond, heel blond?
MACHTELD.

Eerder bruin, dan blond.... Maar wat....
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JACOBA.

't Was een dwaasheid, Mevrouw,... hij heet dus bepaald van Leeuwen, niet van
Meeuwen of van Löwen, maar van Leeuwen, met twee ees?
MACHTELD.

Ja, ja, ja!
JACOBA.

Och, ziet u, die naam van van Leeuwen wekt zulke droevige herinneringen bij mij
op... ik kan u niet zeggen, hoe mij dat aandoet....
MACHTELD.

Wat is er dan van dien naam?...
JACOBA.

't Is te gek om van te spreken... 't is maar een kinderachtigheidje van mij... Een
speelgenoot uit mijn jeugd heette Maurits van Leeuwen.
MACHTELD.

Och, een oude liefde?... Nu, kind, maak je maar niet ongerust, dit is een heele andere
van Leeuwen... ik dacht, dat je misschien wel eens van hem gelezen zoudt hebben,...
maar persoonlijk kennen,... neen kind, dat denk ik niet.
JACOBA.

Natuurlijk!... Weet u niets van zijn vroeger leven, van dézen man, bedoel ik.
MACHTELD.

Niets... wij hebben hem hier pas leeren kennen, maar... er is maar éen stem over zijn
talent, en zijne... deugd... en zijn aanzien.
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JACOBA.

Neem mij niet kwalijk, Mevrouw, dat ik u dit nog even zeg... Mocht het toeval, hoe
onwaarschijnlijk het ook is, willen, dat die man mij niet onbekend is, dan zal u niets
van mij vorderen.
MACHTELD.

Neen, kindtje, ga maar, ga nu maar naar boven... Je zult wel zien... Er bestaan zooveel
van Leeuwens... deze is ook nooit op jou dorp geweest,... hij komt van Heidelberg....
Haast je nu....
JACOBA.

't Is toch al heel vreemd,... mevrouw, ik ben gaauw te-rug!...
(af).

Vijfde Tooneel.
MACHTELD.
(alleen).

O, het zal gebeuren,... hij is haar niet ongenegen, voor overmaat van geluk.... En als
nu de vermoedens, die Jacoba door den geest gingen, eens bewaarheid werden, als
't nu eens mogelijk was, dat deze van Leeuwen werkelijk door haar was gekend
geweest, maar zich door eigen kracht zoo vooruit had gebracht? Oh, neen, maar hoe
kom ik er op? ha, ha, neen, ik ben overtuigd, dat het vandaag een gelukkige dag voor
ons zijn zal!

Zesde Tooneel.
MACHTELD, HENDRIK.

HENDRIK.

Hier zijn wij... Ben je geslaagd met Koba?

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

84

MACHTELD.

Uitstekend.
HENDRIK.

Je weet, dat ik nooit met dat huwelijksplan van dien van Leeuwen, met Kitty,
ingenomen ben geweest.
MACHTELD.

Dat is dwaas genoeg van je.
HENDRIK.

Een huwelijk zonder liefde, dat is geen huwelijk.
MACHTELD.

De liefde doet er niets toe!... Wanneer men braaf, rijk en van goed humeur is....
HENDRIK.

Ik denk er heel anders over.
MACHTELD.

Dus zal je 't niet toelaten?
HENDRIK.

Ik zal er mij bij neêrleggen, omdat je 't absoluut wilt en ik niet denk, dat 't Kitty juist
ongelukkig zal maken....
MACHTELD.

Goed! spreek er dan maar asjeblieft niet meer over... Waar blijft onze vriend nu....
HENDRIK.

Ik zal eens gaan kijken.
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Zevende Tooneel.
MACHTELD, HENDRIK, MAURITS.

MAURITS.

Mevrouw!
MACHTELD.

Mijnheer van Leeuwen!... 't is mij een groote eer u ten onzent te zien! Mag ik u
verzoeken plaats te nemen?
HENDRIK.

Het heeft heel wat moeite gekost, vóór ik mijnheer meester was geworden.... hij was
zóo omringd....
MAURITS.

Ja, ik heb 't erg druk!... Pardon, mevrouw, ik wilde u even iets vragen....... Toen ik,
zoo op 't oogenblik, met mijnheer de vestibule binnen kwam, zag ik een dame, een
jufvrouw, niet uwe dochter, die haastig de trap opliep...... kan het zijn, dat ik in haar
een oude kennis te-rug zie?... Is zij een Hollandsche?
MACHTELD.
(ter zijde).

Daar hebben wij de poppen aan 't dansen,
(luid)

Dat zal de vriendin van mijn dochter geweest zijn,... een arm hollandsch meisje, die
bij ons in betrekking is (om mijn dochter een beetje bezig te houden).... Mijn dochter
heeft meer dan ik het genoegen kunnen hebben u in Londen te zien....
MAURITS.

Zoo! dan heb ik mij toch niet vergist!... Zij heet Jacoba van Berkel, die jufvrouw,
nietwaar?
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MACHTELD.

Juist!... O ja, dat moet ik u vertellen, mijn dochter heeft in een roman van..., van...
enfin de schrijver doet er niet toe, maar in een heel boeyend boek een held beschreven
gevonden, precies uw evenbeeld!
HENDRIK.

Hé!
MAURITS.

Een held nog wel! Dat is meer dan vleyend!... Maar... om nog eens op de vriendin
van uw dochter te-rug te komen, is zij sedert lang in uw huis?
HENDRIK.

Dat meisje schijnt u bizonder belang in te boezemen.
MAURITS.

Een verre verwant van haar heeft mij opgedragen zeer naar haar te informeeren....
Woont zij hier al jaren?
MACHTELD.

Drie jaar.
MAURITS.

Zij zal nu vier en twintig en een half jaar oud zijn.
MACHTELD.

U heeft een sterk geheugen....
MAURITS.

Schept zij nog al vermaak in 't leven tegenwoordig?
MACHTELD.

Zij ziet meestal bleek, maar ik geloof, dat zij heel gezond is.
MAURITS.

Zoo als uw dochter, Mevrouw.
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MACHTELD.

Ja, dat is waar, Kitty mankeert nooit het minste... Hoe vindt u dien rug van uw stoel
geborduurd, mijnheer?
MAURITS.

Och!... Ik had dien rug nog niet eens opgemerkt!... Wat een uitstekende kleuren! En
wat een cierlijk dessin!
MACHTELD.

't Is van Kitty; zij heeft nog al van die kleine liefhebberijen... men moet ook iets
hebben om zich bezig te houden.
MAURITS.

Dit is wezenlijk meer dan gewone liefhebberij.... Oefent Jufvrouw Jacoba nog al
invloed op uw dochter uit?
MACHTELD.

Och, zoo, zoo... wel een beetje.
MAURITS.

Zij gaat nooit met uw dochter meê, 's avonds uit of zoo, niet waar?
MACHTELD.

Neen, och u begrijpt, dat is iets anders....
MAURITS.

Dus zij verkeert met weinig menschen. Denkt zij altijd bij u te blijven?
MACHTELD.

Bij dat punt hebben wij nog nooit stil gestaan.... Misschien gaat zij op een goeyen
dag wel trouwen....
MAURITS.

Heeft zij u daarover wel eens onderhouden?
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MACHTELD.

Dat niet, maar van zoo iets kan men nooit zeker zijn....
HENDRIK.

Daar is zij eindelijk!

Achtste Tooneel.
Vorigen. KITTY.

MACHTELD.

Kind, wat laat je met smart op je wachten!
MAURITS.

Hoe gaat 't u, freule, sinds eergisteravond?
KITTY.

Hoe maken alle Londensche Dames het, die u bijgewoond hebben?
MAURITS.

Maar, freule!
KITTY.

Ik ben blij, dat u eindelijk ons huis eens met een bezoek vereert. U had ons haast
vergeten....
(Er valt iets van haar vinger).

MAURITS.

Daar viel iets.
KITTY.

O, een steen uit mijn ring....
MAURITS
(zoekend).

Ah! - ik zie wat!.., Mag ik hem u zoo maar geven?
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KITTY.

Wil u hem niet houden?
MAURITS.

Ik?... die steen!... Pardon, ik mag niet....
KITTY.

Als souvenir....
MAURITS.

Mag ik er een arme vrouw gelukkig meê maken?...
KITTY.

Doe er mee wat uw hart u ingeeft....
MAURITS.

Dan dank ik u voor haar....
MACHTELD.

Doet u ook aan liefdadigheid?
HENDRIK.

Daar is Jacoba, uw kennis, mijnheer.

Negende Tooneel.
Vorigen. JACOBA.

MACHTELD.

Ik behoef u dus niet meer voor te stellen; niet waar, Jacoba, meneer en jij zijn oude
bekenden!...
JACOBA.
(ter zijde).

O God, hij is 't! (luid) Ja, ik heb mijnheer vroeger...
MAURITS.

Wat is u veranderd!... Jaco... Jufvrouw, gaat 't u goed?... Ik herken u toch nog wel.
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JACOBA.

't Is anders een heele tijd geleden.
KITTY.

Herkent u de jufvrouw?
MAURITS.

Wij waren speelgenoten in onze... in mijne jeugd.
KITTY.

Dat is dan een verrassing voor u, in ons huis!
MAURITS.

Een heele aangename verrassing!...
HENDRIK.

Mijnheer van Leeuwen, de tijd vervliegt, we zullen bepaald moeten gaan!...
MAURITS.

Ik ben tot uw dienst!... Dames!... het spijt me ontzaglijk niet langer in uw gezelschap
te kunnen blijven. Dezen middag hoop ik de schade in te halen.... Mevrouw!...
Freule.... Jufvrouw!
(af).

Tiende Tooneel.
Vorigen, behalve MAURITS.

HENDRIK
(tot Kitty, zacht).

Kind, bezint eer je begint.... Ik voorzie daar niets goeds van.
KITTY.

En waaróm niet?
HENDRIK.

Om dat jij dien man niet lief hebt, en vooral hij jou niet.
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KITTY.

Och, gaat u nu maar rijden... u ziet alles ook zoo zwart in.... Is ie dan verliefd op een
ander?
HENDRIK.

Ik weet 't niet.... Het loopt nooit goed af.... In allen geval, weet je, dat ik mij altijd
tegen je plan gekant heb.... Overkomt je dus iets onaangenaams, dan kan ik dat niet
helpen... ik stem toe: niet als jou vader, maar als de man van je moeder... ik bemoei
mij dus met niets... alles komt op haar verandwoordelijkheid.
KITTY.

Dwaasheid, de blijdschap staat voor de deur.
MACHTELD.

Ga toch weg, Hubért, je schoonzoon wacht.
HENDRIK
(tot Kitty).

Nu, je weet 't, als jou van den kant van dien man iets onaangenaams overkomt,... dan
heb je je tot je moeder te richten, tot haar alleen!... Ik wasch mijn handen in schoon
water.... Nu, ik ga,... adieu!...
(af).

Elfde Tooneel.
MACHTELD. KITTY. JACOBA.

KITTY
(aan 't venster).

Daar gaan zij heen.... Van Maurits' hart ben ik zeker!
MACHTELD.

Zóo zeker?
KITTY.

Zag u niet, hoe hij aldoor naar mij keek?
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MACHTELD.

Hij zal je trouwen, daar is geen quaestie van! Maar....
KITTY.

Wat ‘maar’?
MACHTELD.

Nu, we zullen zien, laat me thans even met Jacoba alleen; ik heb een ernstig woord
met haar te spreken....
KITTY.

Wat ziet díe er akelig uit!
MACHTELD.

Ga nu maar, kind, alles zal naar wensch afloopen!
KITTY.

Scheelt je wat, Koba?
JACOBA.

Mij niets! Wat zie je dan?
KITTY.

Je bent zoo bleek als een lijk... ik dacht dat je flaauw ging vallen!...
JACOBA.

Ik heb een beetje hoofdpijn. Die roman heeft mij wat opgewonden! - anders niet!
KITTY.

Beterschap.
JACOBA.

Dank je.
(Kitty af).
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Twaalfde Tooneel.
JACOBA. MACHTELD.

JACOBA.

U heeft 't gehoord, Mevrouw, hij is 't!
MACHTELD.

Koba!... Huil nu maar niet....
JACOBA.

Ik schrei van vreugde!
MACHTELD.

Maar kind!... Verbeeld je toch niet, dat die man nog van je houd!
JACOBA.

Wat blieft u? Hij niet meer van mij houden?...
MACHTELD.

Wel, Koba, wees toch niet dwaas!... Hij heeft je ter naauwernood aangekeken!
JACOBA.

Hoe, mevrouw! maar wat denkt u dan toch wel?... Vergeet u dat u met mij spreekt,
en ik hier bij u sta nog over mijn heele lichaam trillende van dat onverhoopte
wederzien, dat mij diep heeft geschokt en mijn heele zieleleven in beroering heeft
gebracht?... Ik weet zelf niet, wat mij overkomt, ik voel mij half dol van vreugde of
droefheid, ik weet 't niet, en toch is 't als ware mij een verpletterende slag toegebracht,
die mij stom heeft gemaakt. Wat wilt gij toch? mij doen gelooven, dat hij mij niet
bemint?... Nooit, zeg ik u, nooit zal ik dat gelooven!...
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Hoe, de man die acht jaar lang, als het aangebeden beeld van mijn vervlogen geluk
mij voor den geest heeft gestaan, die 's nachts mijn droomen en overdag mijn
gedachten vervulde, aan de hoop op wiens bestaan mijn bestaan zich alleen
vasthechtte, uit het vertrouwen op wiens liefde ik alleen kracht putte om voort te
blijven leven, die man, dien ik als een edele ziel ken, en die mij eens met de heiligste
eeden gezworen heeft, eeuwig voor mij te zullen zijn,... die man zou mij heden als
een vreemdelinge, slechts als een meisje, dat hij vroeger wel gekend heeft,
beschouwen,... 't is onwaarheid, het kan niet zijn!...
MACHTELD.

Wat ben je opgewonden, Koba, ik heb je nog nooit zoo gezien!...
JACOBA.

Dergelijke verrassingen overstelpen iemant met allerlei hevige aandoeningen!
MACHTELD.

Kind, je kent de mannen niet.... Zulke liefdes-historietjes tellen zij als een spel, geloof
me....
JACOBA.

Neen, u heeft gelijk, ik ken de mannen niet, maar ik ken een man, van dien ben ik
zeker.
MACHTELD.

Je zoudt met mijnheer van Leeuwen spreken, over Kitty....
JACOBA.

Mevrouw, Mevrouw, ik wil u niet verstaan.... Is u krankzinnig geworden, of wilt u
't mij maken?... Ik bewerken, dat Kitty met hem... o, maar, in welk helsch gemoed
kan alleen een dergelijke gedachte opkomen!...
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MACHTELD.

Ik kan niet met je spreken, kind!... Je bent te opgewonden.... En toch moet het, vóór
het te laat is....
JACOBA.

Wat woû u zeggen?
MACHTELD.

Zal je dan redelijk zijn en kalm?
JACOBA.

Ik ben al heel kalm!
MACHTELD.

Kan je mij nu even rustig aanhooren? Je weigert, wat ik vroeg, eenvoudig op grond
van 't feit, dat je als kind wel eens een zoen van dien man hebt gehad!... Wat verlang
ik eigenlijk van je?... Niets dan dat je je zelf overwint, die dwaze herinneringen uitje
hoofd zet, en dien heer overreedt zijn aanzoek om Kittys hand te doen,... wat anders
toch heel stellig later plaats zal hebben.
JACOBA.

Maar die man is mijn aanstaande, zeg ik u.
MACHTELD.

Och ja, Koba, je bent zoo'n goed en eenvoudig kind, dat ik er met mijn wijsheid haast
beschaamd bij sta, ik heb medelijden met je, ik houd veel van je; maar geloof me,
wezenlijk, je kent het menschelijk hart niet! als jelui wittebroodsweken voorbij
zouden zijn, dan kreeg je de treurige waarheid te ondervinden.... Een man, zooals
van Leeuwen, moet een andere en rijke vrouw trouwen, daar is niets aan te doen.
Waar hij komt, moet hij zijn vrouw kunnen presenteeren, zonder rood te worden,...
ook voor zijn positie is het noodig,
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dat hij soirees geeft, en iemant, die zoo weinig van ontvangen weet als jij, zoû daar
bezwaarlijk als huisvrouw kunnen optreden.... Hem voegt iets schitterends, weet je,
een naam, die klinkt!... Je zoudt niet tot zijn geluk bijdragen, Jacoba!... denk daar
maar eens over na!
JACOBA.

Ik geloof u niet; uw belang doet u die woorden spreken!
MACHTELD.

Ben je dan voor geen rede vatbaar?
JACOBA.

Als u in mijn plaats was, als u u heel en al in denzelfden toestand bevond, acht jaren
lang op een man gewacht had, hem altijd was blijven liefhebben, even vurig als het
eerste jaar, als die man dan te-rug kwam, en aan u werd het voorstel gedaan, dat u
mij thans doet, hoe zoû u dan handelen?
MACHTELD.

Ja, kind, zie je, dat is een vraag op 't geweten af! Maar ik wil je hem wel oprecht
beandwoorden.... Ik zoû mij zelf de zaak aldus voor mijn geest zetten, en al
redeneerend te werk gaan: Daar staat mij, zoû ik denken, een schijnbaar, en althans
voor een tijdje werkelijk groot geluk voor de deur. Daar is een familie en vooral twee
vrouwen, een moeder en een dochter, aan wie ik om zoo te zeggen in de laatste jaren,
alles wat ik heb, wat ik ben en wat ik geniet, verschuldigd ben, die mij geherbergd,
gevoed, gekleed hebben en laten oppassen, als ik ziek was.... Goed; wat wil nu het
noodlot? dat ik, door af te zien van die lachende toekomst, die vóór mij staat, door
het geluk, dat mij schijnt zoo groot te zijn den bodem in te slaan,... die vrouwen op
hun beurt gelukkig maak,
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terwijl integendeel mijn geluk hun droefheid zijn zoû,... wat doe ik nu, zoo ik mijn
geluk prijs geef voor dat van die anderen: 1e zal het waarschijnlijk tot mijn eigen
welzijn blijken, dat ik niet in die wereld kom, waar ik niet t'huis hoor; 2e zal het
stellig tot heil zijn van hem, aan wien ik mij geven wilde, want in alle opzichten zal
het hem onaangenaamheden van velerlei aard voorkomen en zal het hem voordeelig
zijn; 3e vervul ik een groote plicht van erkentelijkheid en vergeld ik, wat men mij al
weldaden heeft bewezen; 4e doe ik een heerlijke daad van opoffering, die mij in mijn
eigen oogen moet verheffen.
JACOBA.

Wat heeft u daar gezegd!
MACHTELD.

Weet je nog, Koba, in wat een ellendigen toestand ik je gevonden heb, na den dood
van je moeder, weet je nog, dat toen ik je in je diepe armoede en verlatenheid heb
voortgeholpen, de schulden van je ouders heb betaald, en je tot mij opgenomen, opdat
je eene vriendin voor mijne dochter zoudt worden, weetje nog, dat je mij toen hebt
toegevoegd: ik heb nu niets, ik vermag voor 't oogenblik niets te doen, maar mijn
grootste wensch is u ooit iets te kunnen vergelden, voor wat u aan mij heeft gedaan,
en ik verzeker u, zoo ik ooit iets voor u zal kunnen doen, zoo gij ooit iets van mij
begeert, dan zal geen dienst mij te groot zijn, geen opoffering mij te zwaar zijn, neen,
geene ter wereld om u mijn dankbaarheid te toonen... Nu is het oogenblik
aangebroken, de tijd der vergelding, ik kom tot je en ik doe een beroep op je verklaring
van weleer; houd nu woord.......... ....................
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Kind, je hebt mij altijd verteld, dat je moeder een vrouw was, versierd met de grootste
deugden en de hoogste gevoelens, wat zoû zij in dit geval je geraden hebben?...
Tracht je daarvan te doordringen.... van die gedachte.
JACOBA.

Dit offer is te zwaar.... Ik erken, dat ik alles aan u te danken heb, maar ware ik zelfs
driemaal het leven aan u verschuldigd, dan zoû nog uw eisch mijn schuld overtreffen;
U vraagt mij oneindig meer dan het leven....
Om Gods wil, spaar mij, spaar mij!
MACHTELD.

Het spijt mij, dat ik het ben, die 't je te herhalen heb, maar de toekomst van mijn
eigen kind staat op het spel.... Je hebt mij gezegd: ‘geen opoffering ter wereld zal
mij te groot zijn, geen enkele’, weet je 't nog?
Het is waar; ik heb er lang over nagedacht, vóor ik het je onder 't oog dorst te
brengen.
JACOBA.

Ik smeek u, Mevrouw, laat mij alleen.... Mijn hoofd moet tot rust komen, 't is juist,
als draaide alles om mij heen, die muren, die stoelen,.... ik ben duizelig.... de gedachten
draayen verward door mijn hoofd....
MACHTELD.

Tracht je zelve meester te blijven.... Hoor nog iets, dat noodzakelijk is.... Je moet
hem zeggen, dat je'm niet meer lief hebt....
JACOBA.

Afgrijselijk!

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

99

MACHTELD.

Denk hieraan: Hij denkt op 't oogenblik, verblind als hij is door de vreugde van het
wederzien, dat hij nog van je houdt zooals vroeger, maar het eenige middel om zijn
gelukkige toekomst te verzekeren, is wat ik je zeg.
JACOBA.

En u zeî mij, dat hij niet meer aan mij dacht....
MACHTELD.

Jawel, maar 't zoû toch mogelijk zijn.... Stil, ik geloof wezenlijk, dat ik de Heeren
hoor te-rug komen... wees nu een fiere vrouw, een edele vrouw, Koba.... denk aan
ons, denk aan je moeder.... denk aan je zelve.... Het is vreeselijk dat alles zoo
plotseling op elkaâr valt, maar er is niets aan te doen.... Ik zal ze nu bezighouden, in
de groene kamer.... kalmeer je dan in dien tijd.... Kom, Koba, geef mij een zoen....
wees moedig.... ik zal je altijd dankbaar blijven,... tot later!... Over een kwartier komt
hij bij je.
(af).

Dertiende Tooneel.
JACOBA.
(alleen).

Over een kwartier komt hij bij mij!... Komt hij bij mij!... alleen samen... dan zal dus
het oogenblik er zijn, dat hij bij mij zal zijn, en het vuur, waarmeê ik hem zoude
aanzien en omarmen, zal ik moeten uitdooven onder een koelen blik.... O, maar dat
kan ik niet, dat kan ik niet.... Wat is 't toch?... laat ik mijn gedachten bij elkaâr
houden,... nu ben ik weêr met hem vereenigd, niet waar?... En nu, nu, nu voor altijd
van hem scheiden, voor eeuwig van hem afzien?... Oh!... Ja, het moet, het moet....
O God, o God!...
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Ik zal mij zelf beheerschen; ik zal koud zijn als een steen; en word ik er morgen ziek
van, in Godsnaam! morgen is hij weg en vertrokken, zoo als Mevrouw zeide.... Laat
ik sterk zijn! Wij zullen zien.... Ik ga mij wasschen, dat hij niets aan mijne oogen
merkt; ik heb een onherroepelijk besluit genomen.
(af).

Veertiende Tooneel.
MACHTELD, MAURITS, HENDRIK.

MACHTELD.
(door de deur).

Kom je dan gaauw te-rug, man, we dineeren om vijf uur.
HENDRIK
(achter de schermen).

Ja, ik zal er voor zorgen.
MACHTELD.
(tot Maurits).

Hé, ik dacht, dat de jufvrouw hier was (zij schelt). U treft het ongelukkig van daag,
ik had voor het diner een paar gasten uitgenoodigd, die u zeker wel aardig zoû
gevonden hebben; de minister van Oorlog en Lord O'Cluff; tot mijn grooten spijt,
hebben ze 't allebeî af laten weten; we zullen dus onder ons zijn.
MAURITS.

Des te aangenamer voor mij, Mevrouw!

Vijftiende Tooneel.
Vorígen, KNECHT.

MACHTELD.

Waar is jufvrouw Jacoba?
KNECHT.
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MACHTELD.

Zeg haar, dat die mijnheer, die oude kennis, die van middag met ons dineert, haar
graag eens woû spreken.
(Knecht af).

Zestiende Tooneel.
MACHTELD, MAURITS.

MACHTELD.

Doet 't u wezenlijk pleizier, dat we aan tafel zonder vreemden zullen zijn?
MAURITS.

Wij zullen zooveel over Holland kunnen praten, niet waar?
MACHTELD.

Dat zeî Kitty ook....
MAURITS.

Uw dochter is allerliefst....
MACHTELD.

Dunkt u waarlijk?
MAURITS.

Werkelijk. In Holland zelf zijn zulke meisjes zeldzaam.
MACHTELD.

Oh!
MAURITS.

Dus jufvrouw Jacoba is toch al lang bij u?
MACHTELD.

Drie jaar... Mijn dochter....
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MAURITS.

En heeft zij nog nooit aan een huwelijk gedacht?
MACHTELD.

Kitty?.. Och, mijnheer, zoo'n delikate vraag!
MAURITS.

Ik bedoelde eigenlijk jufvrouw Jacoba.

Zeventiende Tooneel.
Vorigen. JACOBA.

MACHTELD.

Daar is de jufvrouw... ik laat u met haar alleen,.. dan kunt u naar hartelust oude
herinneringen ophalen en van oude bekenden spreken....
MAURITS.

Dank u.
(Machteld af).

Achttiende Tooneel.
MAURITS, JACOBA.

MAURITS.

Wat is 't 'n tijd geleden, sinds wij elkaâr voor 't laatst hebben gezien, jufvrouw!..
JACOBA.

Ja, mijnheer.
MAURITS.

Zullen we hier even gaan zitten? dan kunnen we wat praten over het verledene....
Herinnert u u het verledene?
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JACOBA.

Ja, mijnheer, 't een en ander herinner ik er mij wel van.
MAURITS.

Ik was uitermate verrast u hier te-rug te vinden... u is wel veranderd....
JACOBA.

Is u al lang in Londen?
MAURITS.

Een paar weken, maar ik wist niet, dat u er was.
JACOBA.

Blijft u nog lang?
MAURITS.

Ik moet noodzakelijk morgen weêr vertrekken.
JACOBA.

En komt u dan in geen heelen tijd te-rug?
MAURITS.

Denkelijk niet! JACOBA.

Hoe gaat het uw moeder?
MAURITS.

Zij is voor twee jaar gestorven....
JACOBA.

Hoe bevalt u Londen?
MAURITS.

Tamelijk wel.
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JACOBA.

Is 't voor 't eerst dat u er komt?
MAURITS.

Voor het eerst.
JACOBA.

U heeft een hooge betrekking, niet waar?
MAURITS.

Ja, zoo als men dat noemt.
JACOBA.

Kende u de familie Van Rietwijck al vroeger?
MAURITS.

Voor ik hier aankwam, had ik ze nog nooit ontmoet.... Maar laten we eens van u
spreken.... Is u tevreden hier bij de familie?...
JACOBA.

O ja, 't zijn heele lieve menschen! Vindt u niet?
MAURITS.

Och ja, voor zooverre ik ze heb leeren kennen.... U wordt hier als een intieme
huisgenoot behandeld niet waar?
JACOBA.

Ik ben vooral de vriendin van Kitty.
MAURITS.

Dat heeft mevrouw mij verteld.
JACOBA.

Wat dunkt u van Kitty?
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MAURITS.

O, maar laten wij, wat ik u bidden mag, den korten en den kostbaren tijd, dien wij
samen zijn, niet verspillen.
JACOBA.

Maar u zal toch niet vinden dat, wanneer wij over Kitty spreken, wij den tijd
verspillen.... Hoe vindt u haar?
MAURITS.

Freule Kitty?
JACOBA.

Ja!
MAURITS.

Zij schijnt een lief meisje te zijn, een beetje trotsch.
JACOBA.

Ik kan u verzekeren, ik houd zóo veel van haar, dat u mij 't grootste pleizier doet, als
wij over haar mogen spreken. U begrijpt, dat ik haar goed ken... al drie jaar nu leef
ik in groote vriendschap met haar, dag aan dag... Zij is niet trotsch, daar vergist u je
in... integendeel, zij overwint zich om het te zijn omdat ze vindt, dat het een beetje
behoort,... daarbij is zij altijd frisch en gezond....
MAURITS.

Och, jufvrouw, neemt u me niet kwalijk, maar ik heb van mevrouw ook al zooveel
over haar gehoord van daag!... Maar ú, is u wel altijd gezond,... U ziet zoo schrikkelijk
bleek.
JACOBA.

Och, mijnheer, wat doet er dat toe? Ziet u, ik ben eigenlijk niet erg gezond, maar ik
zeg het liever niet... Ik ben in de laatste jaren erg achteruitgegaan.... Ik heb een kwaal.
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MAURITS.

Een kwaal?!
JACOBA.

Een hartkwaal, maar ik geef er niet veel om... alle menschen zijn hier zoo goed voor
mij, en ik heb zoo'n heerlijk leventje. Maar van Kitty gesproken, u heeft geen idée,
wat een schat van goedheid en zachtheid in dat hart verborgen ligt... 't is waar, zij
schijnt wel een beetje hoogmoedig en ongenaakbaar op het uiterlijk, maar dat is de
schijn... Ik zoû er u staaltjes van kunnen vertellen,... Och, neen, aan ons heele
samenleven kan men het zien.... Ik ben nu veel met haar quasie als jufvrouw, en 't is
aardig om te zien: wanneer zij mij, waar en hoe ook iets uit de hand kan nemen, dan
laat zij het niet na... in het groote en in het kleine: neemt mevrouw mij iets kwalijk,
zij excuseert mij, laat mijnheer een hard woord tegen mij vallen, zij springt voor mij
in... om u een kleinigheid als voorbeeld te noemen: mijnheer heeft, zooals u gezien
zult hebben, een collectie gekleurde glazen, laatst stootte ik, terwijl ik met Kitty
alleen was, een der meest geliefkoosde af, het viel in gruis: mijnheer die tusschenbeide
heel driftig kan zijn, werd woedend, toen hij het hoorde.... Kitty was er niet van te-rug
te brengen te beweren, dat zij het gedaan had, - haar vader heeft zich niet ontzien
haar een slag te geven, wat ik ook zeî.... Ziet u, dat is nu wel een kleinigheidje, maar
het teekent....
MAURITS.

Tegenover u zal mijnheer zich toch wel voor dergelijke ruwheden ontzien.
JACOBA.

O ja!... Vindt u Kitty niet mooi?...
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MAURITS.

Maar in Godsnaam, waar wil u toch heen?
JACOBA.

Dan zal ik er maar onbewimpeld meê voor den dag komen. Ziet u, ik ben de
vertrouwelinge van Kitty, en als zoodanig, heb ik heel ernstig met u te spreken. Mogt
wat ik zeggen ga geen gevolg hebben, dan deel ik het u onder het onverbreekbaarste
zegel des geheims mede... alleen dit: u heeft meer dan een gewonen indruk op Kitty
gemaakt: Kitty houdt van u.... En, ziet u, als haar vriendin,... begrijpt u,... wilde ik u
onder het oog brengen, zij meent dat zij u ook belang heeft ingeboezemd, dat zoo u
haar hand vroegt, u niet ongehoord zoudt weggezonden....
MAURITS.

Nu is het genoeg!... Dus jij komt mij vragen en raden je vriendin te trouwen!... Hé,
dat is wel aardig, dat is om te lachen! ha, ha! weet je wat, wat is om te lachen? Ik zal
je die geschiedenis vertellen, in twee woorden: Op een hollandsch dorp leefde eens
een knaap en een meisje, die elkaâr lief hadden gehad maanden lang. Een paar jaren
leefden zij in die liefde en de tijd vloog schrikbarend snel heen... Zij leefden heel en
al in en door hun liefde... plotseling dwong hen het noodlot met onverbiddelijke
tyrannie zich van elkaâr te scheiden... acht jaar lang bleven zij van elkaâr verwijderd...
de knaap werd jongeling en man, het meisje jonkvrouw! Na acht jaren zien zij elkaâr
weêr; de knaap heeft gewerkt, zóo gewerkt in dien tijd, zóo rusteloos gezwoegd en
gearbeid, dat hij zich, van niets, tot een van de eerste menschen van het land heeft
weten op te werken. Nu is hij aanzienlijk, vermogend, en schijnt hem het geluk tegen
te lachen,... en waarvóor heeft hij zoo gewerkt, wat spoorde hem
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tot nachtwaken aan, wat maakte hem nu ziek, dan bijna zinneloos door het overvullen
van zijn brein: wat was zijn doel? Waartoe die spoed? Neen, de eerzucht dreef hem
niet, neen, geld noch aanzien was zijn doel... neen,... voor hem uit, aan 't firmament
van zijn verbeelding, flonkerde een wonder glansrijke ster, die zijn pad bestraalde,
die ster was het beeld van haar, die hem eeuwige trouw had beloofd, het was de
herinnering aan, de hoop op haar, die hem het zweet der inspanning, de afmatting
van den voortdurenden geestes-arbeid trotseeren deed, alleen om haar gunde hij zich
vermaak noch vrolijkheid,... Wanneer zij eenmaal de mijne zal zijn, dacht hij, dan
word ik duizendvoudig voor al mijne moeite beloond... goed, hij slaagt in wat hij
wil, zoo als ik zeî, daarna zoekt hij haar jaren te vergeefs. Hij reist overal rond om
haar op te sporen: daar zijn omgeving de verbintenis met haar altijd had tegengewerkt,
kende hij haar woonplaats niet. Hij had haar nooit iets van zich laten hooren; eerst
uit eerbied voor den wil van zijn moeder, later omdat hij haar verblijf niet te weten
kon komen.... Dit was wel ongelukkig, maar alle leed zoû vergoed worden, want,
eindelijk, eindelijk vindt hij haar, betooverend en schooner dan ooit: hij vindt haar.
Zijne liefde welt weder op met ontzettende kracht; zij is omringd van vreemden, hij
durft zijn hart niet uitstorten, ten laatste, eindelijk, eindelijk, is hij alleen met haar,
die hij aan zijn borst wil knellen: geen oogenblik, geen sekonde is in zijn langen
worstelstrijd om haar bezit, het vermoeden van de mogelijkheid opgekomen, dat haar
liefde verzwakt zoû zijn door den zelfden tijd, die de zijne zoo ontzettend had
versterkt. Zij zijn dan samen, zij zullen over het verledene gaan spreken.... Zij opent
haar mond, haar aangebeden lippen, en in één oogwenk doet zij de voldoening over
heel zijn arbeid in het hart van dien man verdwijnen, al glimlachend rukt zij den
moed, het geloof, de hoop
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uit het hart van dien man, vertrapt de heiligste van zijn begeerten, zij, die vrouw, zij
komt dien man-zelf bij hun eerste samenzijn, na die vreeselijke scheiding, een andere
levensgezellin aanbieden, - wat staat dien man nu te doen?
JACOBA.

Ik wist volstrekt niet, mijnheer, dat ik nog in zoo'n innige betrekking tot u stond.
MAURITS.

Weet je dan niet meer hoe lief we elkaâr hebben gehad?
JACOBA.

Ik dacht, dat het maar een voorbijgaande neiging bij u zoû geweest zijn.
MAURITS.

Een voorbijgaande neiging?... Hoor mij dan!... Hier sta ik voor je, nietwaar, ik,
dezelfde oude en getrouwe Maurits van het dennenbosch, dezelfde van vóór acht
jaar; op één punt alleen niet dezelfde, op 't punt van de liefde.... Ik, hier, nu, op dit
oogenblik bemin ik je, Jacoba, bemin ik je oneindig meer dan ik je ooit heb bemind,
op dezen dag, na mijn lang afzijn, kom ik tot je, en ik verklaar je mijn liefde, mijn
mannelijke liefde, te diep geworteld, te veel reeds beproefd in den strijd van het
leven, dan dat zij ooit zou kunnen vergaan.... Geef mij je hand!...
(zij geeft haar hand).

Je drukt de mijne niet!... 't Is dan waarachtig en onherroepelijk waar?... Zie mij aan
met beide oogen: Jacoba, ik sterf van liefde voor je, je bent mij oneindig, oneindig
dierbaar,... heb je mij niet meer lief, Koba? Zeg wat waar is, om Godswil, want de
gevolgen kan ik niet berekenen.
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JACOBA.

Je bent nu opgewonden, Maurits, je weet zelf niet, wat je zegt.... Handel verstandig
en denk wat je doet.... Welke omkeer er ook in mijn hart met betrekking tot jou plaats
hebbe gehad, mijne schuld is het niet....
MAURITS.

Is er dan voor mij geen plaatsje meer in je hart... Koba in acht jaar heb ik niet gehuild,
ik heb altijd alles gehoopt, maar nu huil ik, want alles is voorbij....
JACOBA.
(ter zijde).

O God, ik houd het niet uit.
(luid)

Alles is voorbij, tusschen ons, Maurits, maar jou wacht nog een heerlijke toekomst...
en... mij misschien ook....
MAURITS.

Koba, zeg me, zweer me, dat je met die toekomst voor jou, niet bedoelt, dat je een
ander lief hebt.
JACOBA.

Neen, ik heb geen ander lief.
MAURITS.

Maar, kind, ik kan de mogelijkheid van je onverschilligheid maar niet aannemen!...
Zie mij aan, ik ben het, ik, Maurits, je Maurits, dien je zoo innig hebt gekust en zoo
duizend maal den koning van je hart hebt genoemd... ik ben 't, Koba... O, God, ik
kan mij maar niet in dien toestand denken, dat wij nu als vreemden zijn voor elkaâr...
maar herinner je je onze jeugd dan niet meer, hoe wij samen reden in het bosch, hoe
je mij....
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JACOBA
(telkens met pauzen).

Hoe ik je altijd ‘Maus’ noemde, mijn lievelingswoord, hoe wij uren achtereen in
elkaârs armen zaten op je kamertje en luchtkasteelen bouwden, hoe wij 's avonds
wel op elkaârs borst in slaap vielen en het uitgaan van de groote lantaarn bij ons huis
ons wakker deed schrikken, hoe wij eens, toen jij ook van die lange haren had, onze
haren dooreen hebben gestrengeld, hoe je mij 's wintersavonds mijn schoenen eens
hebt uitgetrokken, en mijn voeten in jou handen gewarmd, hoe je mij gedragen hebt
op je schouders, vermoeid van de wandeling als wij waren,... en hoe je vroeger mijn
handen zoende, als ik mij pijn had gedaan en je eens zelf een sneê in je duim gaf,
om het zelfde te lijden als ik, toen ik mij bij ongeluk had gesneden,... hoe je arme
moeder wel eens een hard woord kreeg, als zij iets van mij zeî,... ik herinner mij
alles, alles....
(zij weent).

MAURITS.

Waarom maakt dat je bedroefd?
JACOBA.

Omdat, dat alles alleen een zoete herinnering voor me is, en het heden mij
onverschillig is....
MAURITS.

Onverschillig! mijn hart barst er van... dus je wilt geen huwelijksband tusschen ons?
Onherroepelijk besloten?
JACOBA.

Onherroepelijk.
MAURITS.

Hoe zal ik het leven uithouden op deze ellendige wereld! Het is mij, als of er een
verandering in mij gebeurt, als of ik een ander mensch geworden ben,...
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Ik ben toch in Londen, niet waar? Ja, bij den Hollandschen Gezant? Ja.... Wat is er
dan?... Is alles dan niet, zoo als voorheen? Ik heb mijn positie, mijn lichaam bestaat
als altijd.... Het is mij, als woei er een wervelwind door mijn geest, alles
verschroeyende en verdoovende, een ongekend bewustzijn van wanhoop maakt zich
van mij meester!... O God, ik heb rust noodig, dan zal ik nadenken.... Oh! maar neen!
het behoeft niet, ik moet mijn fatsoen bewaren!
Mijn fatsoen!... Wat gaat mij nu nog alle fatsoen der wereld aan.... Neen, nu ga ik
pleizier maken.... Mijn vrienden zullen niet meer met mij spotten! ha, ha!...
JACOBA.

Maurits, je bent een ernstig man en je hebt mij lief, niet waar?
MAURITS.

En dat zal voor altijd mijn ongeluk zijn!
JACOBA.

Laat dan na om mijnentwil, waar je eerbied voor je zelf je anders misschien niet van
te-rughouden zoû!
MAURITS.

Goed, Koba, mijn liefde was te groot, ik dank haar te veel in het verledene, dan dat
een laatste offer, wat ook, mij nu te zwaar zoû zijn om jouentwil. Wat moet ik doen?
JACOBA.

Kitty trouwen.
MAURITS.

Is dat het laatste geluk en het eenigste, wat ik je bezorgen kan?
JACOBA.

Ja, het eenigste.
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MAURITS.

Nu dan, wordt zij ongelukkig, dan heb ik 't niet op mijn geweten. Van daag nog vraag
ik hare hand... ik zal het doen, omdat je 't wilt....
JACOBA.

Je zult haar gelukkig maken, je zult haar doen gelooven, dat je haar acht,... uit liefde
voor mij.
MAURITS.

Alles kan geprobeerd worden.
JACOBA.

Houd je dan goed... omdat je morgen vertrekt, moet alles zoo gaauw worden
afgedaan....
MAURITS.

Ik ben voor de rest van dezen dag weer heel en al de oude: Kijk maar, ik glimlach
al... Ik heb geleerd mij zelf uiterlijk in alle omstandigheden meester te blijven... Roep
je vriendin gerust, mejufvrouw.
JACOBA.

Dank! Dank!...
(af).

Negentiende Tooneel.
MAURITS
(alleen).

(Schikt zijn haar en kleêren vóor den spiegel).

Een peilloze afgrond van droefheid zie ik onder mijne voeten... maar tot van nacht
denk ik aan niets.... Ik moet lachen, terwijl mijn heele ik mij om tranen vraagt....
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Twintigste Tooneel.
MAURITS. KITTY.

KITTY.

Mijnheer van Leeuwen, Papa en Mama komen zoo, dan gaan we dineeren.... Hoe
bevalt u de Engelsche keuken?
MAURITS.

Jufvrouw, ik heb een heel ernstig woord met u te spreken... de eigenaardige
omstandigheden van reizend ambtenaar, waarin ik ben, zijn de oorzaak van de weinige
voorbereiding voor den stap, dien ik thans doe... misschien was 't maar een ijdel
zinsbedrog, maar, dikwijls vergist een mannenoog zich niet, in wat er omgaat in een
vrouwenhart..., ik... ik acht uw familie heel hoog.... Zoû u iemant als mij genoeg
waardeeren om aan een huwelijk met zoo iemant te kunnen denken...?
KITTY.

Mijnheer, dit komt zoo onverwacht!... Toch had ik, om u de waarheid te zeggen, al
iets vermoed.... Neen, u is mij niet onverschillig.... Och... e, ik kan niet goed uit mijn
woorden komen, u heeft mij zoo verrast! Mag ik even met Papa gaan spreken?
MAURITS.

Ik dank u, jufvrouw.

Een-en-twintigste Tooneel.
MAURITS
(alleen).

In éen oogenblik heb ik nu mijn lot beslist.... Zij was er blijkbaar op voorbereid,
Kitty.... Ik ben er maar direkt meê voor den dag gekomen, om dat ik vreesde dat, zoo
ik er lang over nadacht, de woorden
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mij in de keel zouden zijn blijven steken.... Kon ik mijn zenuwen nu maar zes uur
lang in bedwang houden. Ik wil aan niets denken, want de onmetelijkheid van mijn
rampspoed doet mij te-rug wijken voor mijn eigen ik.... Wat zal er nu van mij
worden... ik weet 't niet... en, wat heeft dat nu ook voor belang voor mij?

Twee-en-twintigste Tooneel.
Vorige. MACHTELD. KITTY.

MACHTELD.

Mijnheer van Leeuwen, ik kan u het antwoord van mijn dochter zeggen: de familie
van Rietwijck en niet het minst de dochter van 't gezin achten u om uw charakter ten
eerste, om uw talenten in de tweede plaats zóo hoog, dat zij zich door uw aanzoek
vereerd rekenen en het volmondig met ‘ja’ beandwoorden.
MAURITS.

Mevrouw! Freule! U maakt mij werkelijk beschaamd!
MACHTELD.

Die arme Kitty had wel zoo iets noodig! U heeft haar hart bepaald heelemaal gestolen!
KITTY.

Al van uw komst af hier in de stad, maar ik durfde op niets hopen!... Ik dacht, dat u
stellig wel al geëngageerd zoudt zijn.
MAURITS.

Na ù gezien te hebben!
KITTY.

Laat nu de oprechtheid maar voor de beleefdheid in de plaats komen.
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MAURITS.

Ik ben oprecht.
KITTY.

Hè, ik vind 't eigenlijk prettig, dat het zoo gaauw is in zijn werk gegaan.... Van al
dat talmen en aarzelen hoû ik niets! Papa, ik ben gelukkig!... Mijnheer van Leeuwen
en ik, wij gaan trouwen....

Drie-en-twintigste Tooneel.
Vorigen. HENDRIK.

HENDRIK.

Wel, wel, dat doet mij pleizier.
KITTY.

Nu gaan we van den zomer een mooye villa koopen, en houden mooye paarden! Niet
waar, mijnheer, niet waar, Maurits....
MAURITS.

Alles wat mijn vrouwtje zal behagen!
MACHTELD.

Zullen wij nu aan tafel gaan?...
KITTY.

En ik, die dacht, dat het mij nog zooveel roode kleuren, en koude handen kosten
zoû....
HENDRIK.

Kom laten wij nu een glas champagne op de toekomst gaan drinken.... Waar blijft
Koba? Die kleedt zich zeker!
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Vier-en-twintigste Tooneel.
Vorigen. JACOBA.

JACOBA.

Wacht u op mij? Hier ben ik....
HENDRIK.

Kind, wees blij, want je vriendin wordt vandaag gelukkig.
JACOBA.

Is de zaak beklonken? Dat verheugt mij zeer.... Kitty, lieve Kitty, ik feliciteer je.
KITTY.

Dank je wel, Koba; 't spijt me erg, dat we van elkaar zullen moeten gaan.
JACOBA.

Mij niet minder, lievert.... Mijnheer van Leeuwen, mag ik u wel gelukwenschen?
MAURITS.

Ik dank u, Jufvrouw!
MACHTELD.

Koba komt je dikwijls opzoeken, Kitty! altijd als zij zich hier zal vervelen.... (tot
Koba, zacht). Hoe dankbaar ik je ben, zal ik je toonen, mijn kind, ik zie nu tegen je
op, je bent een heldin in mijn oog. Daarover later....
HENDRIK.

Kom, vrienden! Mijnheer van Leeuwen mag ik u uitnoodigen mijn vrouw op te
leiden.... Zoo, en ik de jonge verloofde, en het aanstaande bruidsmeisje volgt, dat
word je toch, niet, Koba?
JACOBA.

Heel graag.
(Allen af, behalve Hendrik).
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Vijf-en-twintigste Tooneel.
Men hoort achter de schermen het geluid van lieden, die vroolijk eten en drinken, nu en dan
een lach van Kitty, of Hendrik, men klinkt en toast.

KNECHT
(in liverei).

(Schikt de vazen op den schoorsteen, enz.).

Dat is me van daag een daggie!... Hoor ze 'n 's 'n plezier hebben! Enfijn, 'n mensch
kan z'n oogen niet in z'n zak steken, maar wat ik daar zoo, zoo net, vóor ze hier kwam
om te eten, die jufvrouw Jacoba op haar kamer heb zien doen, dat was toch raar!...
Zij haalde een portret uit haar japon te voorschijn, zij leek wel verschrikkelijk
bedroefd, een leelijk portret was 't, heelemaal verbleekt, ik kon niet eens meer zien
of 't 'n man of 'n vrouw was, die er opstond.... Zij bekeek dat portret dan heel lang,
toen drukte zij 't aan haar mond, ze bekeek het nog eens, verscheurde het, ja, zij
verscheurde het, in een massa kleine stukjes en smeet die het venster uit... een heer
op straat werd er heelemaal meê bestrooid, dat zag ik ook nog, hij keek naar boven
en liep door... toen zei jufvrouw Jacoba in der eigen: ‘nu is 't mijn plicht, mijn strenge
plicht je te vergeten’, zij waschte haar oogen uit en ik pakte mij weg.... Jonge, ze
zijn daarbinnen zoo lekker bezig, - ik ga ook eten.... Hoor, mijnheer slaat een toast....
‘Ik drink op de gezondheid van het jonge bruidspaar en hun eeuwig heil, daar zij
elkaâr zoo innig liefhebben en toch zij alleen elkaâr gelukkig kunnen maken.
(Een gil van Jacoba achter de schermen).

Wat is dat? Ik pak me weg! o foei!
(af).

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

119

Zes-en-twintigste Tooneel.
JACOBA, vliegt in wanhoop over het tooneel, valt tegen den muur, MAURITS met een servet over
den arm.

JACOBA.

O... God... ik weet niet, wat mij overkomt... ik ben benaauwd... ik stik... ik sterf...
oh!!...
MAURITS
(tot de anderen).

Laat mij alleen met haar, zeg ik u... ik zal zien, wat er gaande is,... ik heb er wel wat
verstand van... laat mij begaan.
HENDRIK.

Maar, mijnheer, laat mij ook toe, in mijn eigen huis
(Maurits sluit de deur af).

MACHTELD.
(achter de deur).

Wat moet dat beteekenen, meneer van Leeuwen, als de jufvrouw onwel is, zal ik....
MAURITS.

Wat deert je, Koba? Kom hier, wees kalm, wil ik wat water halen?...
JACOBA.

Ga weg van mij, jij, ik wil je niet, nooit meer zien! ik mag je niet zien....
MAURITS.

Maar, wat heb ik?...
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JACOBA
(zij ziet hem lang en zwijgend aan).

Ga weg!...
Neen, kom nog eens hier....
(Zij loopt op hem toe)....

Maurits, Maurits van Leeuwen, acht jaar heb je om mij geleden, niet waar? geleden
en gewerkt, nacht en dag... en als beloning heb ik je afgewezen, niet waar?... Hoor
dan, Maurits
(zij neemt zijn hoofd tusschen haar handen)....

Hoor dan, nog eens wil ik dat jou oogen heel dicht bij de mijnen zullen zijn, waarmeê
ik tot in het diepst van je wil staren, doe jij het nog eenmaal bij mij; nog eens wil ik
mijn hart tegen het jouwe leggen, zooals wij dat vroeger hebben gedaan, toen onze
liefde nog bloesem was, ik zal één keer mijn lippen aan de jouwen klemmen, en in
dien kus, wil ik je zweren, dat ik je misleid heb, dat de moeder van Kitty mij
gedwongen heeft je te bedriegen, dat onze liefde geen bloesem meer is, maar bloeit,
niet meer smeult, maar brandt met een hellen gloed. Ik ben geen meisje meer, Maurits,
ik ben nu een vrouw en ik houd oneindig veel van je, vooraltijd,... dit weet ik, en
daarom, vaarwel, vaarwel, mijn liefde stuiten geen aardsche grenzen... wij zullen
eeuwig vereenigd zijn.
MAURITS.

Wat ga je doen.... Zinneloze! wil je vertrekken op 't oogenblik dat ik beef van
zielsverlangen, om je in mijn armen te houden, uren, uren lang. Blijf, Koba,... Jacoba,
in naam van onze liefde, beveel ik je te blijven... of ik ga je na....
JACOBA.

't Mag niet!... Ik moet alleen gaan!... Het moet, je hebt je woord aan mevrouw
gegeven, ik het mijne... en, als ik ver van hier ben, zal je ook gelukkig zijn.
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Zeven-en-twintigste Tooneel.
Vorigen, HENDRIK, MACHTELD, KITTY (door eene andere deur; zij zijn omgeloopen).

HENDRIK.

Mijnheer van Leeuwen, met welk recht handelt u, zoo als u doet?
MAURITS
(tot Kitty).

Freule, hier ziet u twee wezens, een man, en een vrouw, zij bekennen u, dat zij elkaâr
liefhebben, en nooit een ander hebben bemind of zullen kunnen beminnen. Zij zijn
voor elkaâr geschapen en meer dan een natuurlijke band vereenigt hen. In een
oogenblk zonder nagedachte, heb ik u mijn toekomst aangeboden. Zoo u ons tweeën
niet ongelukkig wil maken, geef 'm mij dan te-rug, dat verzoek ik u....
MACHTELD.

Zoo iets is nog nooit beleefd! Handelt men zoo met beloften? Mijnheer, u is een
ellendeling, u, een man!... Jacoba is verachtelijk zwak, maar u....
MAURITS.

Mevrouw, beleedigt u mij niet, want ik ben niet bij machte mij nu te verdedigen. Ik
heb alleen de hand van uw dochter gevraagd omdat Jacoba mij verzekerd had, door
u overreed als zij was, dat alles tusschen ons uit was,... u heeft dit arme schepsel tot
die daad gevoerd, die ons beiden het leven had kunnen kosten.
MACHTELD.

U doet zoo laag in mijn oog, dat ik uw bijzijn niet langer verdragen kan. Mijn man
moet zich nu maar redden.
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HENDRIK.

Machteld, ik verzoek je in mijn huis mijnheer van Leeuwen niet te beleedigen. Hij
is een edel mensch. In zijn plaats had ik gehandeld, zoo als hij... jij bent van alles de
schuld; jij hebt dit ellendige spel gespeeld, en je dochter er toe aangezet om te
volharden. Heb ik je niet gewaarschuwd, heb ik mij niet onder protest bij dit huwelijk
neêrgelegd, heb ik je niet voorspeld, dat deze geschiedenis een treurig einde zoû
nemen?
MACHTELD.

Zwijg, man.
HENDRIK.

Daar zie je nu je kind, je dochter.... Waaraan heb-je haar nu blootgesteld? Wat 'n
ellendige zaak!... En ik kan hier niet werkend optreden, en mij partij gaan stellen
tegen een man, die alleen handelde zoo als aan een gentleman betaamt.
MACHTELD.

Wat ben-jij ook voor een man!
(af).

Ach t-e n-twintigste Tooneel.
Vorigen, behalve Machteld.

HENDRIK.

Kitty, mijn kind, huil maar niet, 't is aan jou om te beslissen.
KITTY.

Het heele huis hier, de knechts en meiden, ieder weet nu dat mijnheer van Leeuwen
niet van mij houdt, maar van haar... iets, waarvan ik totaal niets wist
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of vermoedde, maar het is zoo... ik zie het... morgen weet dus de heele stad het.
Mijnheer van Leeuwen, ik achtte u wel hoog... ik zal mij nu zonder u het leven
moeten getroosten. Uw woord heeft u te-rug....
MAURITS.

Ik dank u, freule, dat is een edele daad...
(kust hare hand).

HENDRIK.

Mijnheer, ik kan u niets kwalijk nemen.... Het spijt mij, dat ik afscheid van u nemen
moet, maar u begrijpt, dat u in elk geval van avond nog dit huis zult moeten verlaten,
en de jufvrouw ook, bereid u daarop voor.
(Tot Kitty)

, Kindlief, troost je maar, je hadt naar mij moeten luisteren in deze, ik ben je vader,
die 't goed met je meent. Ga nu maar meê. Er zal wel gauw iemant komen, die
in-der-daad op je verzot raakt, dat zal je zien. Och, ik weet niet goed, wat ik zeg.
Kom, laten we nu maar heen gaan.
KITTY.

Och, papa, ik ben alleen maar zoo geschokt! Morgen weet de heele stad alles.
HENDRIK.

Ik zal iedereen het stiptste zwijgen opleggen.
(Kitty in den arm van Hendrik af).

Negen-en-twintigste Tooneel.
MAURITS, JACOBA.

JACOBA.

Ik ben niet gerust, Maurits, wat hebben wij gedaan?
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MAURITS.

Bekommer je om niets, Kindlief, eindeloos dierbaar wezen, heb ik je niet in mijn
armen?
JACOBA.

Je hebt gelijk, en daarin wil ik rusten, en al het overige om mij heen vergeten, en
voor goed gelukkig zijn.
EINDE.
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Indrukken ontvangen van het werk van Goethe.
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Indrukken ontvangen van het werk van Goethe.
9 Juni 19..
Hermann und Dorothea.
In HERMANN UND DOROTHEA komt mij voor de Goethegratie te zijn....
Men denkt aan een vertaling van Homeros (Voss?). - Goethe heeft gedacht: als ik
een eenvoudige boerengeschiedenis uit den tegenwoordigen tijd op de wijze der
Ouden (Grieken) verhaal, wordt dat even klassiek werk als het hunne.
Men bemerkt aanhoudend, dat het gewild is. Men bemerkt dat hij door kunst dit
van de werkelijkheid gemaakt heeft, niet dat hem dit de werkelijkheid was (zoo als
het bij de Ouden was)...
Iets in dezen trant kan alleen aller-best zijn indien 't ons te gelijk aller-innigst als
werkelijkheid èn als goddelijk aandoet. Het woord ‘aller-best’ gebruik ik hier in den
zin van: literatuur van een zelfden rang als de oude letterkunde van Perzen,
AEgyptenaren, Hebreërs, Grieken, voor zoover ik die ken of vermoed.

10 Juni 19..
Ik heb pas een klein begin van ACHILLEÏS gelezen. Dit doet mij tot nu toe in geenen
deele aan, veel minder dan HERMANN UND DOROTHEA.
Dit ACHILLEÏS is doodsch werk, maar in zelfden trant
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heeft Goethe ook meer levend werk gemaakt, en dan schijnt mij dit werk, wat de
algemeene soort aangaat, - de in de soort bereikte qualiteit laat ik er voorloopig
buiten - te behooren bij Kloos' OKEANOS.
Mijn opinie over Goethe zal ik aldus aanduiden: dit is een kunstenaar, die iets heel
moois gaat zitten maken, maar niet een mensch, die in den hemel is en overal de
goden zijn gelijken ontmoet.
Het is alles hetzelfde genre als Vosmaer, maar daarin dan met veel grooter perfectie.
De groote zaak is het eigenlijke of de soort charme van HERMANN UND DOROTHEA
te definiëeren, in haar verhouding tot de nieuwere, meer détailleerende en pikturale
werken, in verband met Goethe's uitspraak in WAHRHEIT UND DICHTUNG over het
verschil tusschen schilder- en dichtwerk, en in verband met de ondervinding, dat de
herinnering aan de lezing van Goethe eerder uit iets anders dan uit
verbeeldings-voorstellingen bestaat....
Vergelijk, bij voorbeeld, het schrijven over stofwolken op den weg aan het eind van
den zooveelsten rang in HERMANN UND DOROTHEA, - daar waar de rechter en
apotheker samen naar huis terugkeeren - met het schrijven over een stofwolk in SINT
MARGARETA van Ary Prins.
Prins duidt de stofwolk aan - en met één enkel vergelijkingswoord - zóó, dat het
innerlijke voorstellingsvermogen of de verbeelding meer werkt dan die bij Goethe's
stofwolken werkt.
Goethe geeft alleen met algemeene woorden, - zoo als menschen doen die hetgeen
waarover zij spreken, nu niet bepaald exceptioneel duidelijk vóor zich zien - de
stofwolken aan.
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Daarom is die plaats bij Goethe niet iets minders dan die van Prins. Want het goede
van die plaats bij Goethe bevindt zich in iets anders dan hierin, dat men hetgeen,
waarover gesproken wordt, zoo bizonder duidelijk in verbeelding ziet.
Ik zag Goethes HERMANN UND DOROTHEA als een schilderij, waarvan de
voorstellingen niet zoozeer bekoorden, maar met een bizonderen glans er op (dit is,
in mijn geest, alleen de plastische omzetting van het merken van iets anders dan
voorstellingen, die het verbeeldingsvermogen sterk aandoen, in Goethes werk).
Ik heb nu de voorstelling van in aanraking te zijn geweest met de deiningen van een
onoverzienbare lichtzee met lichtstof er op (dit is het rhythme).
Goethe is: GROOTE STIJL (in tegen-stelling tot De Goncourt, enz.), maar deze
tweede-rangs (in tegenstelling tot de Grieken, en z.v.).
Dit werk (HERMANN UND DOROTHEA) is geschreven door iemant, die zich altijd
heerlijk voelt.
Niet alleen vervallen bij de beoordeeling van dit werk de gewone kritische
waardeeringen van ‘plastiek’ en z.v., maar ook mist de passage waar H e r m a n n
en D o r o t h e a , afdalend in den avondlijken tuin, door maanlicht besproeid worden,
het poëtische in den zin van Leopold en Verlaine....
Het is ánders dan dát poëtische, en nu is het de vraag of het méér is dan dat
poëtische...
HERMANN UND DOROTHEA lijkt meer op beeldhouwwerk dan OKEANOS, dat meer
schilderwerk gelijkt, in zoo ver als men de personen in HERMANN UND DOROTHEA,
meer ‘en ronde bosse’ ziet, zoo alsof men ze op straat tegenkwam.
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Dit heeft vooral betrekking op DOROTHEA, daar waar de rechter en de apotheker, die
haar eindelijk gevonden hebben, tot elkaâr zeggen: zij is het wel, en dan in
onderdeelen de beschrijving herhalen, die H e r m a n n hun van haar gaf; en daar
waar DOROTHEA in den tuin, door te struikelen, aan HERMANN'S borst valt, - een
magnifieke plaats.
Ik houd het er voor, dat in al mijn indrukken iéts waars is. Ook in deze, dat men niet
op die wijze een achttiende-eeuwsche boerengeschiedenis kan vertellen, zonder den
indruk van iets kunst-matigs te geven, en dááróm ook, in zekeren zin, dien van
onverbondenheid der voorstellingen met den rhythmus, - en hetgene, dat dít doet
denken, is, of komt over-een met een intime eigenschap van het wezen dezer kunst.
Het is of men in dit gedicht het leven groot en zoet proeft en omarmt, maar DIT toch
niet tevens zóó innig als mogelijk moet zijn....
De wijze waarop men, daar waar DOROTHEA aan HERMANN'S borst valt, met het
leven in aanraking komt, doet denken aan iets dat men zoû kunnen noemen: ‘schoon
leven scheppen’, maar niet zóó als wel zoû kunnen.
Men krijgt, - door het rhythme - een indruk alsof de wereld bestaat uit één iets, dat
voortdurend gelijkmatig heerlijk beweegt en alsof de geest van den schrijver daarvan
een deel is.
Dit is in het rhythme, waarop de eenvoudige levensgebeurtenissen gewoon weg, juist
en in groote omtrekken, worden verhaald.
In HERMANN UND DOROTHEA functioneert en brengt
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schepselen voort datgene, waarvan in de beste passages der beste ethisch-esthetisch
betoogende geschriften niet anders dan de aanwezigheid geprezen wordt.
Dáár roept men Het aan of looft het, híer is Het zelf actief.
In zekeren zin is ook eigenlijke klank-expressie vreemd aan dit werk; het eigenlijk
leven van dit werk bevindt zich in den rhythmus waaronder te verstaan is hetzelfde
wat elders, in dooden toestand, als metrum wordt aangetroffen.
Wat elders alleen dreun is, dat ‘metrum’, - dat iets anders is dan de klank-expressie,
wier besef b.v. zulk een onderscheid doet vinden tusschen het goede versje van
Verlaine ‘Ecoutez la chanson bien douce’ en het slechte van Sully-Prudhomme ‘Les
Yeux’ - dat metrum is hier levende rhythmus, en daarom groote stijl (hoewel, bij het
beste sedert het ontstaan der aarde vergeleken, tweede-rangs).

11 Juni 19..
Achilleïs (1798-99).
ACHILLEÏS heeft mij geen genoegen gedaan. Van het rhythme, zooals in HERMANN
UND DOROTHEA, heb ik niets gemerkt.
Sommige beelden herkend, zoo als
da risz die göttliche Here
Schnell vom Sitze sich auf und stand, wie ein Berg
in dem Meer steht,
Dessen erhabene Gipfel des Aethers Wetter umleuchten
als ook bij lateren voorkomend.
.........
Een flauwen indruk van veel bewegíng van veel goden en menschen gekregen.
.........
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HERMANN UND DOROTHEA is veel beter dan ACHILLEÏS, weeker, meer levend.
ACHILLEÏS meer strak en dor.

11 Juni 19..
Reineke Fuchs (1793).
Na den 1en zang:
Hieraan vind ik ook iets van den glans, dien ik bij HERMANN UND DOROTHEA merkte,
hoewel tot nu toe minder.
Ook hierin is iets, dat men ‘gratie’ moet noemen.
‘Gratie’ in den toon, kenmerkende heldere vastheid in de taalvorming.
Men woont, door de vastheid van taalvorming, alles even duidelijk bij als in de
moderne meer uitvoerige of ‘intense’ plastiek, ofschoon men de voorstellingen niet
zóo ziét als in het naturalisme (van Zola, Flaubert, Prins, enz.).
Men ziet de objekten niet zoo zeer als bij meer uitvoerige plastiek, die de
verbeelding meer aandoet, om dat de objekten als 't ware uit een licht komen, dat
belet dat men ze uitvoeriger ziet.
Men merkt het leven der objekten even zeer maar anders dan door het
in-verbeelding-zien.
Wellicht merkt men het beter...
Verder is in den toon een... door weemoed doordrongen ironie, die op geen enkele
moderne ‘ironie’ lijkt, - iets héel moois - en die het zelfde is als het licht, waaruit
men de objekten ziet komen.
Dat licht, die weemoed, die ironie, - dat is het bewegen der gratie...
Het is prachtig, om dat het niet de gratie gevoeligwijsgeerig bespreekt of haar lyrisch
bezingt, maar van uit haar, of met haar als materie, aan iets, - een voorstelling of
verhaal, - arbeidt.
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12 Juni 19..
Na zang 2-5:
Van dezen heb ik niet dien indruk gekregen als na den Eersten Zang (hetgeen, gegeven
de perfekte gelijkmatigheid van den schrijver, vermoedelijk grootendeels in mij, den
lezer, zijn oorzaak heeft)....
Hiervan heb ik meer den indruk gekregen van iets als een prachtig fijne kunstigheid,
iets magnifieks van levende tenue, kunstigheid in den zin, waarin ook, in aanmerkelijk
lager graad, Rostand dat heeft.
Daar de Eerste Zang den indruk, zoo als ik dien beschreef, niet zeer sterk maar slechts
even, te weeg bracht en wat ik er van zei (met dat ‘licht’ en z.v.) wel het uiterste was
wat ik er van zeggen kon, ligt vermoedelijk de waarheid tusschen mijn eersten en
tweeden indruk in. Dit beteekent dat dit werk meer is dan wat ik tot nu toe als de
fijnste kunstigheid begrijp, maar toch minder dan wat ik volstrekt ‘goddelijk’ zoû
kunnen noemen.
Het is iets anders dan ‘weemoed-volle ironie’, het is iets van gratie, iets van
Schoonheid....
Ik heb natuurlijk weêr niet krachtige herinnerings-(verbeeldings-) voorstellingen,
maar de perceptie van met een bizonder hoog en fijn leven, - met iets dat leefde en
dit bizonder hoog en fijn deed - in aanraking te zijn geweest.

Na zang 9:
Ik merk ook iets van fijne dialektiek en iets als verre verwantschap met Schelling,
Fichte, Hegel of liever iets dat men hier en bij die philosophen vindt, maar niet in
andere literatuur.
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Ik merk tusschen-beide iets, wat ik ook bij andere dichters wel heb getroffen, - iets
als het ‘accent’ in Aglavaine et Selysette, of iets wat ook lijkt op wat in Okeanos is
of waarvan het schema is in Gorter's jonkvrouw-sonnet, - maar dat, dát, bevindt zich
hier op geheel andere wijze alléén in de taal-boetseering.
Over OKEANOS - zal ik zeggen - ligt iets als een goud-mist, - over de bladzijden zal
nu en dan bij de lezing misschien een licht gouden tint lijken te zijn....
Bij déze taal te vergelijken, is Okeanos als een schilderij, - dun, of als een lied,
ijl. Hier bij Goethe, zie ik die goud-mist niet, maar de taal is als een levend wezen,
gevormd door anatomische en geometrische kennis van het denken, van den
menschengeest.

13 Juni 19..
De verschillende metra en gedicht-vormen zijn ontstaan door dat zij de éénige en
volstrekte uitdrukking waren van een bepaald geestesleven, van bepaalde houdingen
of toestanden van den geest, wier aantal niet oneindig is.
Waarin bestaat de deugd van het gedicht REINEKE FUCHS?
Niet in het relaas der voorvallen, dat op zich zelf niets zoû beduiden.
Maar in den toon of trant, waarop dit relaas wordt gedaan.
Geestes-toestanden, die men kan noemen het gevoel of het besef van het eeuwige
of god, vinden hun schema of aequivalent in eene samenstelling van
geometrisch-wijsgeerige gegevens tot een bepaalde figuur (zoo als bij Schelling en
z.v.)...
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Door de samenstelling van zekere geestes-bestanddeelen, die schematisch
geaequivaleerd worden door zekere geometrisch-wijsgeerige vormen of gegevens,
tot een zekere geesteshouding, verkrijgt men, dat de uitdrukking dier geesteshouding
in de taal, ten gevolge heeft, dat die taal, in een heel bepaalde en bizondere beteekenis,
is: levend.
Vóór alles, doet de taal ons aan alsof die een levend wezen ware, geeft die een intimen
indruk van leven, zoo als de nabijheid van een bewegend en ademend mensch.
Men kan niet zeggen: REINEKE FUCHS is een zinnebeeld van dit of dat, de Koning
is dit, de wolf is dat, Reineke zelf dat, enz.
De beteekenis ligt in het eigenaardig leven van de taal, waarin de voorvallen
worden verhaald. Dat leven is samen-gesteld uit weemoed en andere deelen, die
samen voor den dichter de levenswaarheid zijn, van waar uit hij schrijft.
Men kan zeggen, dat, voor zoo ver toch wèl de goud-mist - dat is de ‘atmosfeer der
Eeuwigheid’ - in dit werk wordt aangetroffen, deze hier verbonden is met de plastiek,
die hier niet verbeeldings-voorstelling beteekent, maar dat eigenaardige, te gelijk
vaste, klare, anatomische, en bewegende, dat het, in heel bizondere en hoogste
beteekenis, leven van deze taal is.
Hetzelfde, wat elders de fantazie van de goud-mist veroorzaakt, brengt hier, - door
dat het hier anders van aard of anders aangewend is - die perceptie van ‘leven’ te
weeg.
Het eigenlijke, dat elders de goud-mist- of zilver-
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licht-fantazie doet ontstaan, bevindt zich hiér in iets anders, dan waar het zich in het
moderne bevindt.
Het bevindt zich niet in rhythme of ‘klank-expressie’ vereenigd met
verbeeldings-voorstelling of ‘plastiek’ zoo als bij de modernen; het bevindt zich in
het begrijpen der metra in hun rhythmische essentie, in het doen herleven tot hun
waren staat van levende rhythmen der, van nature vormen van eeuwigheidsbesef
vertegenwoordigende, metra; terwijl de plastiek de taalbouw zelve is, dat, wat de
verstaal zoo vast en klaar maakt.
Dat REINEKE FUCHS ons zoo behaagt, komt door dat het hooge dingen in onzen geest,
die wij beminnen, bezig houdt, ook al kunnen wij dit niet dadelijk in wijsgeerige
formules omzetten.
Het ‘moderne’, - dat wat klank-expressie en plastiek heet - lijkt hierbij dun (niet in
den zin van gering, maar in den zin van: een vlies, iets opgelegds, eerder een
omgevend waas dan een vaste massa.
Alleen dat wat ik in Maeterlinck aanduidde als ‘het accent’, komt hierbij, maar dit
is hier op geheel andere wijze in de taal verarbeid, zoo dat het die niet als een aureool
omgeeft maar daarvan als het lichaams-leven uitmaakt.
Toch weet ik, dat al wat eigenlijk of opperst poetiesch element is, - ‘accent’,
‘goud-mist’ enz. - hoe zeer ook dunner, toch bij sommige modernen (Kloos,
Maeterlinck, Gorter, Régnier, Côte verte) inniger is dan hier.
Hier komt bij dat dit mij nog niet de indringende genoegens heeft verschaft, die ik
van eenige tijdgenoten mocht ontvangen.
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Ik denk dat ik in aanraking ben met een deinende blanke zee, met een onvermoedde
oneindigheid, met iets dat zoo zeer leeft, dat het mij angstig zoû maken; - maar dit
alles eenigszins droog en dof, zoo alsof het stoffig en verweerd is, en een zoete
indrang, zoo als van Gorters Zee-sonnet, heb ik er niet van ondervonden.
De ziel dampt hier niet uit de taal op (zoo als in Aglavaine et Selysette, etc.), maar
is het leven van het lichaam der taal, maar als zoodanig vind ik haar niet zoo mooi
als elders waar zij niet aldus in het taallichaam leeft.
Want dit eigenaardig en hier voor 't eerst ontmoette leven van de taal interesseert
mij wel in de hoogste mate, - maar dit, dit ‘leven’ - dit op zich zelf - lijkt mij niet
schoon, zoo dat het mij in verrukking brengt.
In dit kompleete, vaste en gracieuze geestes-leven is het element der ‘ziel’ niet zóo
zeer vertegenwoordigd, als ik dit van elders, waar het meer onverbonden wordt
aangetroffen, ken, of ook alleen maar weet dat mogelijk is.
Dus:
Grieken:

1e rangs onverbroken leven, lichaam en
ziel.

Middeneeuwen:

1e rangs gebroken leven, predomineeren
der ‘ziel’.

Goethe:

2e rangs onverbroken leven, lichaam en
ziel.

Sommige modernen:

reminiscenties aan het 1e rangs gebroken
leven, waarin het zieleelement sterker
merkbaar dan in het 2e rangs onverbroken
leven
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Dit is maar éen kijkje er op, zoo als er veel geheel andere te geven zouden zijn.
Goethes taal doet aan zoo als het zien en voelen van een schoone naakte vrouw, niet
met wellust, niet met teêrheid, maar met een frisch en zoel gemengd
geestelijk-zinnelijk behagen, de geest proeft iets, zoo als de mond wel het leven
proeft, - iets van melk, iets van zaad of gras....
Het verschil met de modernen is, dat de gratie bij de modernen in der daad in zekeren
zin betrekkelijk maar ‘klank’ is, hoewel met dat oppervlakkiger middel mij meer
aandoende dan Goethe; terwijl de gratie bij Goethe - van een hoogeren aard is dan
de klankgratie, maar in dezen aard van de 2e qualiteit. Men kan niet zeggen, dat hier een zekere zinnebeeldigheid zoû zijn, en wel hieruit
blijkend, dat men merkt, dat de schrijver aan iets anders denkt dan aan zijn
voorstelling, - zoo als bij Maeterlinck.
Het geheele geestelijk proces voltrekt zich zonder zoodanig verband met de
voorstelling.
Alles bevindt zich in de constitueerende elementen der verhaalwijze, toon of trant.
De trant stelt zich volledig in zich zelf samen en wordt dan aangewend op de
voorstelling.

14 Juni 19..
Men leest maar en luistert, luistert naar het intime prevel-leven van de taal. - Na de
lektuur zal de aard der kunst in u bewust worden. - Het grijpt bij voort-during mijn
leven niet zeer aan. Maar met mijn verstand vind ik het zóo uitnemend, dat ik mij

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

139
vraag of dit niet te verkiezen is boven meerdere aandoening. Ik meen niet alleen
aandoening in den zin van hartstochtelijke opgewondenheid, maar ook in dien van
het indringende genoegen, dat Verlaine en Gorter en Kloos geven.
Maar ik blijf bij mijne meening, dat indien dit eerste-rangs ware van de soort,
waarin het nu tweederangs is, het dan alleen mij boven het moderne zoû gaan.
Steeds goed de verschillende dingen uit elkaâr houden, die alle zeer verschillend zijn
in der daad: HERMANN UND DOROTHEA - mild, week, met breede rhythmen;
ACHILLEÏS, strakker, drooger, meer metaalachtig, zonder klotsende rhythmen-zee;
REINEKE FUCHS met zijn uiterst fijne afgeving van zilveren bloei-waas.

15 Juni 19..
Faust, Erster Theil.
FAUST, Erster Theil, is veel minder goed dan HERMANN UND DOROTHEA en REINEKE
FUCHS, zelfs dan ACHILLEÏS.
Faust is ‘romantisch’ in hoogen graad en in slechte beteekenis.
Het doet denken aan Shakespeare en Maeterlinck, echter meer nog aan Victor
Hugo.
Het lijkt op een schilderij met wilde vegen en op een benaauwden droom.
De tooneelen die de eigenlijke geschiedenis bevatten, zijn behagend door eenvoud
en hoofdzakelijkheid, maar deze zijn ingekaderd in een duisteren, vlekkigen,
zielloozen fantazie-rommel, die de wijsgeerige bespiegeling omtrent het geval bevat.
Deze bevat alleen ijle fantazie en versificatie-routine.
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De oorzaak hiervan is, dat Goethe de eigenlijke mystiek niet kende, met haar
god-geleerd-wijsgeerige waarden, maar deze zich hem alleen vertoonde in dekoratief
romantische motieven.
Al het fantastische lijkt Shakespeare-imitatie zonder Shakespeare-gratie
In dit soort van werk heeft Goethe niet een vasten grooten stijl gevonden, waarin hij
gelijk-matig voortschrijdt.
En toch vindt men ook, in de groote verscheidenheid van scènes en maten, niet
stukjes, van een tien, twintig, regels, die men er eens uit zoû willen nemen, om ze
speciaal te laten proeven.
De taal heeft betrekkelijk weinig waarde omdat het niet de klassieke taal is van
HERMANN UND DOROTHEA en REINEKE FUCHS, en toch ook niet de trillende teêrheid
der tot klank-expressie verbroken rhythmen der hedendaagschen heeft.
Ofschoon steeds met meer consistentie, - maar die niet aangenaam aandoet en er dus
weinig toe doet - vind ik FAUST, Erster Theil, bepaald minder dan Maeterlinck.
Na FAUST ziet men in dat Novalis, in algemeen mystisch begrip, Goethe ver
overtreft.
Goethe had dus niet éen waarheid (zooals Phidias had), maar is, - in zíjn groote
afmetingen en op zíjn hoogte - een archeoloog, die oude mythen in verschillende
stijlen bewerkt.
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De soort koortsigheid, de soort gloed, het soort leven, dat de lezing mededeelt aan
den lezer, van FAUST, Erster Theil, is leelijk, het soort leven, dat HERMANN UND
DOROTHEA en REINEKE FUCHS in den lezer doen ontstaan, daarentegen, is mooi en
goed, en in dat mooye en goede, wel zeer vast, maar betrekkelijk geborneerd.
In Goethe (dat is in Goethe's taal, in Goethe's kunst, die van HERMANN UND
DOROTHEA en REINEKE FUCHS) vindt men op heel bizondere wijze leven en
consistentie, vaste consistentie met leven daarin, - terwijl wat men noemt toon, ziel
of gevoel der hedendaagschen, - die gloed, dat vlies, die tint, die schijn, dat waas,
dat ons iets bizonder goede kunst doet vinden - in Goethe ook wordt gevonden, maar
in geringe mate.
Goethe's taal of kunst is als een naakte levende mensch, met wat bij hem behoorende
poeyer van licht-schijn om zijn hoofd, terwijl bij de Grieken de naakte levende
mensch bestónd uit dien licht-schijn, tot vaste materie geworden, en bij de
hedendaagschen alleen wat van dien lichtschijn aanwezig is zonder de naakte levende
mensch er bij, maar deze lichtschijn soms in meerder mate dan bij Goethe.
Dit alles betreft het ‘klassieke’ werk, niet FAUST, Erster Theil.
Men kan niet ontkennen, dat in de kerker-scène een aardige hoogte van
hartstochtelijkheid wordt bereikt, maar het is niet de heroïsche woede van deinend
golfgesteiger, die zich denken laat (en b.v. in de Lautréamont eenigszins wordt
gevonden).
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De fantazie-rommel om de eigenlijke voorvallen van het tooneelspel heen,
vertegenwoordigt de werkingen in des dichters geest, die de voorvallen veroorzaken
en waartoe op hún beurt de voorvallen aanleiding geven.
De tragedie FAUST is de gedramatiseerde geestesen gemoedsgeschiedenis van
F a u s t . Terwijl de voorvallen van het tooneelspel zelf ten gevolge van hun eenvoud
en hoofdzakelijkheid treffen door hun werkelijkheid, - is de fantazie niet even zeer
tot werkelijkheid gemaakt en daardoor als beelding zonder waarde.
Het is allegorie, en niet symbool.
In LA PRINCESSE MALEINE b.v. beweegt alles zich op éen plan en is alles in
dezelfde mate werkelijk. FAUST is daarom niet goed, om dat de dichter M a r g a r e t e ,
F r a u M a r t h e , Va l e n t i n , in de werkelijkheid heeft gezien, maar niet aldus de
figuren uit het fantazie-gedeelte (hetgeen toch ook zoû kunnen).
Juist om dat FAUST een gedramatiseerde geestes- en gemoedsgeschiedenis is, is
het niet een tragedie, waar alle personen, in vaste werkelijkheid gebeeld, zich op een
gelijk plan, buiten den auteur om, moeten bewegen.
Voor het drama is alleen belangrijk het door een verliefden jonkman, die toch schijnt
haar niet te kunnen huwen, verleidde meisje, terwijl de grootste helft van het werk
feitelijk door spelingen in den diepzinnigen, interessanten geest des jonkmans wordt
ingenomen.

Faust, Zweiter Theil.
20 Juni 19..
Na Faust, Zweiter Theil, Erster Act:
Alles geheel losse, waardelooze, allegorie.
Van het oogenblik af, dat dit vaststaat, is het on-
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noodig te onderzoeken, wat al die allegorie wel mag ‘beteekenen’.
Ik moest mij zeer vergissen als FAUST mij niet het minste werk van Goethe zal
blijken.

29 Juni 19..
Na Faust, Zweiter Theil, Zweiter Act:
Als boven.
Overigens bemerkt men aan 't eind van den tweeden Act een zweem van
overeenkomst met gedachte van Novalis, maar... zwak en slecht.
Verder is er iets aardigs op blz. 132, waar FAUST begint te spreken en schijnt
Peneios in anderen tijd geschreven dan het voorgaande.

10 Juni 19..
Na Faust, Zweiter Theil, Dritter Act:
De eerste helft van dezen Act kwam voor beter te zijn dan de Erster en Zweiter Act.
Na het eindigen van den Act handhaaft zich het inzicht, dat gedachten eenigszins
van de soort zoo als men die ook bij Novalis vindt, hier allegorisch behandeld zijn.
Bij Novalis dan vindt men zulke gedachten als levende kennis, maar niet tot gedicht
gemaakt; hier vindt men ze dood en tot doode gedichten gemaakt.
Van een bewerken der taal zoo als in HERMANN UND DOROTHEA en REINEKE
FUCHS is echter bij de lezing van FAUST, Zweiter Theil, tot nu toe geen sprake
geweest.

13 Juli 19..
Na Faust, Zweiter Theil, Vierter Act:
Hierin komt de veldslag voor. Niets.
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14 Juli 19..
Na Faust, Zweiter Theil, Fünfter Act:
Gevolg der lezing: als na den 4den Act. Ik vind dat het uiterlijk, oppervlakkig en
leelijk op een mis van Beethoven of zoo lijkt.

16 Juli 19..
Iphigenie auf Tauris.
Na den Ersten Act:
Het maakt weinig indruk.
Ik merk nog altijd niets van hetgeen ik bij HERMANN UND DOROTHEA en REINEKE
FUCHS merkte. Ik begin te vreezen dat het drama-werk bij ander werk achter staat.

18 Juli 19..
Na den Fünften Aufzug of Act:
Dit is een werk, geheel zonder wat ik bestanddeelen van den eersten rang noem.
In deze kunst ontbreekt het dieper psychische of filosofische.
In deze kunst ontbreekt wat mij interesseert in HERMANN UND DOROTHEA en
REINEKE FUCHS.
Deze kunst is, zeer duidelijk herkenbaar, het gewone dekoratief klassicistische
werk (en daarin dan natuurlijk zeer knap, enz.).
Alle mythologische figuren, die door de personen in het stuk genoemd worden,
zoomede de figuurlijke uitdrukkingen bij gemoeds-aandoeningen, - b.v. de Parcen,
de Furiën, - ‘des Schreckens Finsternisz’, - zijn onwerkelijk.
Wanneer de personen mythologische figuren noemen of beeld-rijke dingen zeggen,
die realistisch niet geheel juist zijn, maken zij den indruk dat maar te zeggen ten
einde zich fraai of edel uit te drukken.
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De aard, - dat is het ornamentale, niet-essentiëele, karakter der plastische motieven
- komt voort uit de geestes-gesteldheid van den dichter gedurende dit gedicht en ten
opzichte van dit onderwerp, om de zelfde reden, waarom uit de zelfde
geestes-gesteldheid hier een taal-constructie voortkwam, die zooveel minder is dan
de taal-constructie bij REINEKE FUCHS en HERMANN UND DOROTHEA.
In HERMANN UND DOROTHEA en REINEKE FUCHS beweegt de plastiek zich op één
plan.
In IPHIGENIE AUF TAURIS zien wij, behalve de menschen en hun omgeving, de
duisternis van den schrik, het licht der vreugde, de slangen der wroeging of dergelijke,
zonder dat wij ons juist kunnen voorstellen, hoe deze verschijnselen zich verhouden
tot de gewone duisternis, het gewone licht en de gewone slangen; of liever wij
begrijpen, dat die duisternis, dat licht en die slangen er niet zijn, en dit slechts
uitdrukkingen zijn, die de personen bij wijze van spreken gebruiken.
Terwijl bij Maeterlinck of elders de schrik een werkelijke duisternis veroorzaakt, dat
is, dat de schrikkende het, min of meer, donker ziet worden om zich heen - om dat
het leven der zinnen afhankelijk is van het leven der ziel; - spreekt men in IPHIGENIE
AUF TAURIS wel van de duisternis van den schrik, maar ziet die duisternis niet waarlijk
om zich heen.
De minderheid of onvolkomenheid der kunst-soort, waartoe IPHIGENIE behoort, in
't algemeen, die het gevolg is van essentiëele bizonderheden zoo als deze, - wordt
echter eenigszins goedgemaakt door den toon, waarop de personen de slechte
ornamentale uitdrukkingen bezigen.
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Om IPHIGENIE AUF TAURIS is niet dat, wat wij als een soort omgevende atmosfeer
beseffen, en die b.v. om LA PRINCESSE MALEINE is, om dat het tooneelspel IPHIGENIE
AUF TAURIS niet de uitdrukking is van een psychiesch proces IN DEN DICHTER.
Waar in IPHIGENIE AUF TAURIS sprake is van de duisternis van den schrik, van Furiën
of wroeging-slangen, heeft dat de zelfde beteekenis als waar, in TORQUATO TASSO,
1, I, L e o n o r e S a n v i t a l e zegt:
‘Ich halte mich am liebsten auf der Insel
Der Poesie in Lorbeerhainen auf’.

Zij bedoelt daarmede niet een werkelijk bestaand eiland, maar zegt dit zoo om zich
aardig uit te drukken.

Torquato Tasso.
19 Juli 19..
Na den Zweiter Aufzug, Zweiter Auftritt:
TORQUATO TASSO komt mij voor beter te zijn dan IPHIGENIE AUF TAURIS.
In TORQUATO TASSO is weêr, hoewel anders geschakeerd, de deliciëuze toon van
REINEKE FUCHS en van WAHRHEIT UND DICHTUNG.
Men is geneigd te zeggen, dat het tooneelspel TORQUATO TASSO ironiesch is.
Maar deze ‘ironie’ is dus-danig vermengd met: gratie, en: weemoed, - dat de aard
van het tooneelspel tòch blijkt niet over-een te komen, met het begrip, dat het woord
‘ironie’ voor ons vertegenwoordigt.
Dat-gene, wat ik hier schematiesch aan-duid, als een vermenging van ironie, weemoed
en gratie, - dát: is het eigenlijke of de geest van Goethe.
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Met de ‘gratie’ is het als met de ‘ironie’.
Ik bemerk, dat er in is dat, wat ik gratie zoû willen noemen.
Maar, gewend aan de ‘gratie’ der moderne ‘klank-expressie’ - vind ik toch telkens
niet dat, wat beandwoordt aan mijn begrip van gratie.
De regels be-denkend, denk ik: waar is de gratie, en dan vind ik, in pláats van die
zekere... gebrokenheid der: schikking van woord na woord, welke de hedendaagsche
‘klank-expressie’ uit-maakt, niets dan GEWONE zegswijzen in maten, die zóo lang
zijn, dat zij als 't ware door hun lengte telkens gelijkmatig verder door schieten of
schrijden, dan waar ik bekoorlijke oneffenheden bij hen zou willen grijpen.
Het ‘savoureeren’ van regels komt hier niet in aanmerking, om dat alles hier geschiedt
in proporties, waarbij dat savoureeren maar een luttele bezigheid lijkt.
In TORQUATO TASSO is verband tusschen: het onderwerp van het tooneelspel
(verhouding tusschen Daad en Gedachte), en: den toon (‘vermenging van ironie,
gratie en weemoed’) die de geest van Goethe is. M.a.w.: de wijsgeerige beschouwing,
die door het tooneelspel wordt afgebeeld, speelt overal door in de gedichtconstructie
zelve.
Deze toon zoude ‘ironie’ zijn, indien de personen met hun ernstige gesprekken, den
lezer volkomen belachlijk schenen.
Maar dat doen zij niet, en het is juist: het verschil tusschen wat ‘ironie’ zoû zijn
en DIT, dat het eigenlijke en zeer moeilijk grijpbare van Goethe is.
Eerst, bij de lezing, ben ik van het tooneelspel TORQUATO TASSO de dupe geweest.
Ik dacht: welke belachlijkheden zet gij ons hier als ernst voor. Hier zijt gij al heel
min.
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Daarna dacht ik: de dichter is een grappen-maker en houdt zich maar zoo, hij wil
ons voor den mal houden; en mijn eerbied verminderde. Mijn indruk was dus toen
heel grof.
Maar na den nacht ben ik den geest van dit tooneelspel als een vorm van gratie
gaan begrijpen...
Bij de beoordeeling van Goethe moet als hoofdzaak, tot nu toe, gelden, dat de aard
van TORQUATO TASSO, van REINEKE FUCHS (en van WAHRHEIT UND DICHTUNG)
de zelfde is, terwijl die van ACHILLEÏS en IPHIGENIE AUF TAURIS anders is (en die
van FAUST weêr heel anders); - en dat de aard van TORQUATO TASSO en REINEKE
FUCHS (en van WAHRHEIT U. D.) beter is dan die van ACHILLEÏS en IPHIGENIE AUF
TAURIS, en de ware aard van Goethe.
De oorzaak van de onderlinge over-een-komst, en het verschil in hoedanigheid
met de andere werken, van TORQUATO TASSO en REINEKE FUCHS, moet hierin gezocht
worden, dat alles hier ligt in de geestes-gesteldheid van den dichter ten opzichte van
zijn onderwerp of voorstellingen, die voor alle personen het zelfde is.
De verschillende figuren van TORQUATO TASSO en REINEKE FUCHS beelden niet
verschillende aan elkaâr tegenover-gestelde levens-bewegingen van des dichters
eigen geest uit, maar hij beziet ze, allen op de zelfde wijze, van uit een vooraf
gevormde, in zekeren zin synthetische, beschouwing.
Het eigenlijke van het dichtwerk is IN: den vooraf gevormden aard dier
beschouwing, NIET in: de kontakten tusschen de, aan elkaâr tegenover gestelde, door
tooneelspel-personen belichaamde, geestes- of gemoedsbewegingen of -begrippen
van den dichter.
Dat REINEKE FUCHS een gedicht in afdeelingen, en TORQUATO TASSO een
tooneelspel in bedrijven is, is slechts een verschil in vorm.
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20 Juli 19..
Na den Fünften Aufzug.
Wat ik er in dacht te zien, heb ik niet weder, nu ik de lezing voortgezet en voleindigd
heb, in TORQUATO TASSO teruggevonden.
Het is een zeer juiste, scherpe charakteristiek van het... ongebreideld dichterlijk
gemoedsleven in tegenstelling tot de nuchtere werkelijkheid, en deze charakteristiek
zeer behagelijk voorgedragen, maar het bereikt niet de wijsgeerige hoogte die ik er
in veronderstelde.
Het beeldt veeleer af de disharmonische aanraking van fantazie en werkelijkheid,
zoo dat men door de treffende juistheid der empirische waarneming van de
eigenaardigheden van het dichter-gemoed getroffen wordt, dan dat het het vraagstuk
van gedachten en daad in zijn diepste wijsgeerige verhoudingen beziet.
Ook de toon of taal-constructie van REINEKE FUCHS heb ik niet weder
teruggevonden.
Zelfs kan men er bijna niet van zeggen, dat het ‘de disharmonische aanraking van
fantazie en werkelijkheid afbeeldt’.
Het is bijna nòg minder van charakter, om dat het de figuur Ta s s o nagenoeg
geheel als een dwaas voorstelt.
Het is weêr het zelfde als in andere werken van Goethe: Ta s s o ' s waarheid is
niet ook waarheid voor den dichter, is niet een psychiesch element in den maker van
het tooneelspel zelf, dat hij tot een objektieve drama-figuur uit-beeldt, en aldus in
strijdende aanraking brengt met andere, ook zoo behandelde, psychische elementen;
maar de maker van het tooneelspel heeft van te voren tegen de figuur Ta s s o
partij gekozen.
Het inferieure is, dat de maker van het tooneelspel toont niet de waarheid of het
waarheid-element te
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beseffen, dat in Ta s s o ' s waan-denkbeeld is; maar van te voren als vast-staande
aanneemt dat Ta s s o ' s voorstelling onjuist is.
Hij stelt dan ook niet, en lost niet op: een wijsgeerig vraagstuk. Maar van uit een
betrekkelijk grove realistische syntheze ridikuliseert hij als gemoeds-ziekte, wat,
hooger opgevoerd, heel iets anders is.

21 Juli 19..
De lezing van DIE NATÜRLICHE TOCHTER dadelijk na TORQUATO TASSO beginnend,
is men geneigd te meenen, dat ook hier de personen niet ‘au sérieux moeten genomen
worden.’
Dit komt door dat het zeggen in TORQUATO TASSO zeer veel gelijkt op het gewone,
ernstige, zeggen der figuren, in de andere tooneelwerken van Goethe.
En deze gelijkenis wordt weêr híerdoor verklaard, dat in TORQUATO TASSO Goethe
in zekeren zin zijn eigen geest, zijn eigen manier, en daarmeê den dichtergeest in 't
algemeen, bespot.
Men geve acht, dat alles wat de figuur Ta s s o zelf zegt, fraaye dingen zijn, die
zeer goed gewoon, alleen ernstig, opgenomen konden worden, indien zij in verband
waren met een andere werkelijkheid, dan deze welke Ta s s o hier omgeeft.
Ta s s o zegt niet belachlijke dingen, hij gebruikt namelijk geen onzinnige
vergelijkingen, enz.; wat hij zegt wordt alleen in zekere mate of in zekeren zin
belachlijk voor zoo ver het zeggen in verband met de gegeven werkelijkheid, of in
de verhouding van dat zeggen tot de gegeven werkelijkheid, wordt beschouwd.
Getroffen door de karakteristieke juístheid van het geval in 't algemeen en de
aanrakingen der verschillende personen met elkaâr in 't bizonder, en tastend naar het
‘begríp’ van den dichter, merkte ik het rhythme

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

151
als zoo-danig niet meer op. Het zette zich niet voor mij om in het beeld van een
gracelijke vrouw, het gaf mij niet dat zekere besef van leven van de taal alsof die een
levend wezen ware, - ik kreeg niet het inzicht er in als in een samen-stelling van
geometrische bestanddeelen, - zoo als bij HERMANN UND DOROTHEA en REINEKE
FUCHS het geval was.
Ook zag ik de gratie niet meer als een fijn-kleurig licht door de regels schijnen,
zoo als na lezing van een eerste gedeelte van dit tooneelspel zelf,
In-tegendeel, kwam het mij voor, dat dit laatstgenoemde niet de direkte
beeld-wording van mijn indruk was geweest, maar, van het begin af aan, een
verwijderd, van den indruk zelf gescheiden, beeld.
Daar ik nu ook later niet iets zwaks of verkeerds in het rhythme heb bespeurd,
maar, om zoo te zeggen, heelemaal niets meer er van gemerkt behalve de vaag
gebleven bekoring zijner muziek, - zoo acht ik het mogelijk, dat hetgeen dat ik
aanvankelijk in dit tooneelspel meende te vinden, er ook wel in is, maar - wijl het er
in mindere mate in is dan ik verwachtte en aldus in betrekkelijk geringe mate, - er
in is op eene wijze, die voor mijn geest het minst bevattelijk is (namelijk alléén in
den toon, zonder door mij blijkbaar verondersteld verband met andere ‘gegevens’)
en niet door mij is opgemerkt.
Hetgeen de figuur Torquato Tasso zegt, is dichterlijk goed, maar realistiesch,
politiesch en sociaal is het ziek of slecht, krank-zinnig.
Dit staat in verband met het essentiëele begrip in het tooneelspel.
In het tooneelspel TORQUATO TASSO is een schreyend lachen, het helle,
half-krankzinnige, dat tot het geniale
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behoort, en ook bij Shakespeare voorkomt (maar hier niet in die mate). Het is een
hoog-lachende wanhoopsklacht om de onbereikbaarheid der Synthezis (Gedachte
en Daad).
In TORQUATO TASSO is niet bepaald afgebeeld een abnormale dichter; ook niet
bepaald het nood-zakelijk abnormale van het dichterschap; maar iets tusschen deze
beiden in. Het is nader aan het eerst-genoemde dan aan het tweede en daarom minder
superieur dan zoû kunnen.

27 Juli 19..
Götz von Berlichingen.
Na lezing van 3/4 van den Ersten Act.
Dit lijkt mij een ‘historiesch-romantiesch’ drama, zonder waarde: zede-afbeelding.
Aardig is b.v. het dialoogje tusschen Karl, het zoontje van Götz, en zijn tante
Maria.
Maar als realisme is zoo iets door het latere realisme overtroffen, en iets anders
dan gewone realistische dracht mist het.

29 Juli 19..
Na lezing van het geheele tooneelstuk.
Minder soortig, - in zijn soort prachtig, ook om zijn soberheid van zegging, die b.v.
Victor Hugo's rhetoriek ten zeerste overtreft - ‘historiesch-romantiesch’ drama.
Het stuk, vooral de tweede helft, is zeer levendig en brengt in den lezer de
opgewondenheid of kunstkoorts te weeg, die den maker vervuld moet hebben.
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Het is een prachtige afbeelding van het oorlogsgeweld, - mooi en sober van kunst in
de stormende wildheid der afwisselende voorstellingen - maar zonder psychische of
filosofische elementen.
Wat een ‘artiest’!
Door de uitmuntende, ongezwollene ‘kunst’, waarmeê alles is gedaan, en door de
groote verhoudingen, - het breede, het ruime, in een werk als dit, - is men geneigd
te vinden dat deze eigenschappen de afwezigheid van psychische elementen eenigszins
zouden goed-maken. Maar dit is niet zoo.

23 Juli 19..
Die Natürliche Tochter.
Na den Fünften Auftritt.
Dit komt mij van de tot nu toe gelezen werken het minste voor.
De eerste regels gaven dadelijk den nog van geen van Goethe's werken ontvangen
indruk, dat wat ik hier voor mij had bestond uit in wezen onbeduidende dingen, die
op zekere plechtige wijze worden gezegd.
Met andere woorden: de dingen waren niet hoogpoëtiesch begrepen en dan zoo
uit-gedrukt, maar de dingen waren laag begrepen en dan gezwollen uitgedrukt.
Toch bevat de samenspraak tusschen den Herzog (den vader der Natürliche Tochter)
en den Weltgeistlicher (Dritter Aufzug, Vierter Auftritt) veel moois, - in de soort
dicht-kunst, waarin IPHIGENIE AUF TAURIS is geschreven.
Allerlei mooye, interessante motieven worden in die samenspraak gehanteerd,
maar nooit zóó als men
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het als het mooist zoû wenschen. Het blijft alles ‘dekoratief’ (on-psychiesch, zoo als
IPHIGENIE AUF TAURIS).

30 October 19..
Die Wette.
Lustspiel in einem Act, Teplitz, 1812.
Geen ‘kunst’ hierin.
Maar toch heel aardig, gracieus.
Zoo als in de groote opvattings-lijnen (b.v. in TORQUATO TASSO), vind ik ook in
de taal van zoo'n klein prozastukje, in de kleine taalhaaltjes, waaruit, zoo onder het
lezen, Goethe's geest zich mij doet kennen, telkens: ‘dat, wat ik in mijn binnenste
dacht dat dit nu wezen zoû, is het niet’, en daarna: ‘ja, in dat wat zoo heel anders is
dan ík zoû verwachten, is toch eenígszíns dat, wat ik verwachtte’.

30 October 19..
Scherz. List und Rache.
Singspiel in 4 Acten. 1785.
Personen: S c a p i n , S c a p i n e , D o c t o r .
Niet veel kunst, maar toch héél aardig.

29 October 19..
Die Geschwister.
Schauspiel in einem Act.
Niets.
Toch altijd zeer leesbaar.

27 October 19..
Egmont.
Heeft geen bizonderen indruk gemaakt.
Zonder wijsgeerigen inhoud, zonder dat de figuren groote bestand-deelen van de
‘menschenziel’ vertegenwoordigen.
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27 October 19..
Clavigo.
Clavigo is de aanstaande van Marie Beaumarchais.
Het onderwerp is: of de eerzuchtige zijn armoedig meisje in den steek mag laten
om zijn plannen.
Hier en daar interessant, maar niet genoeg in het onderwerp ingedrongen.
Een enkele wel-mooye hartstocht-opwelling.

28 October 19..
Stella.
Trauerspiel in 5 Aufzügen.
Mooi van woeste hartstochtelijkheid.
De quaestie der liefde van drieën wordt wel even aangeroerd, maar noch in een
spel van hoogere gevoels-logica, noch in iets wijsgeerigs betrokken.
Het is hartstochtelijkheid zonder hooger psychiesch of filozofiesch gehalte.
De bijna waanzinnige stamelpassages zijn in hun soort superbe. De zoete liefdespassages zijn eenigszins aangedaan met leelijke, 18e-eeuwsche
sentimenteelheid.

23 Januari 19..
Zueignung 1787.
Een, natuurlijk vol en krachtig loopend, gedicht.
Niet mooi.
Vermenging eener realistische voorstelling der werkelijkheid met een allegorische
figuur.
Nagaan of een dergelijke vermenging na 1787 ook nog voorkomt, - is eene nuttige
bij-bezigheid om tot de geschiedenis van Goethe's dichtkunst te komen; maar komt
minder in aanmerking waar het doel alleen is beste ‘kunst bestand-deelen’ na te
sporen ten einde tot een begrip te komen van wat beste kunst is.
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Lieder.
H e i d e n r ö s l e i n (gedr. 1779) vind ik slecht: inhoudloos en onnoozel.
Het is onnoozel of wezenloos om dat de eenige inhoud teederheid kon zijn en het,
deze missende, dus inhoudloos is.
Als ik mij niet vergis, heeft Goethe niet éen ‘teeder’ liedje gemaakt, zoo mooi als
die van Verlaine of Leopold.
Daarentegen is de groote rhythmiek in HERMANN UND DOROTHEA en de
voorafgaande Elegiën, de weêr anders sublime toon in REINEKE FUCHS, de goddelijke
gratie in TORQUATO TASSO, - waarschijnlijk iets onvergelijkelijk méérs dan deze
‘Teederheid.’
Ik gevoel voor den avonturier en prozaïst Casanova meer sympathie dan voor
Goethe als auteur der eerste veertien R ö m i s c h e E l e g i ë n e n H e i d e n r ö s l e i n .
Hoe dat komt, interesseert mij zeer, maar weet ik op dit oogenblik niet.
Ook - ik weet niet of dit hiermeê in verband is - dient opgemerkt te worden, dat
sommige tooneelen in FAUST - die van den tuin bij Frau Marthe, van het tweegevecht
en z.v. - lijken op Maeterlinck (L a P r i n c e s s e M a l e i n e en z.v.) maar bepaald
minder goed zijn.

24 Januari 19..
G e f u n d e n (gedr. 1815).
Onredelijk van samen-stelling.
Indien een meisje bedoeld wordt, is het minder goed de schoonheid van het
bloempje, waarover, als over een zinne-beeld of analogon van het meisje, verteld
wordt, bij die van oogjes te vergelijken, - wijl men dan het bloempje voor de
werkelijkheid en de oogjesschoonheid voor de fantazie daarvan gaat houden.
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Indien een bloempje bedoeld wordt, - dat is: indien het niet een zinne-beeldig maar
een realistiesch verhaal is - is het onjuist dit bloempje te doen spréken.
Gleich und Gleich.
Deze kleine liedjes hebben alle iets aardigs, en vooral DAARBIJ iets stevigs, maar
missen de door sommige modernen bereikte fijnheid in de gratie, en vooral ook de
innigheid in de teederheid (Verlaine, Leopold, Kloos, Gorter, Van Lerberghe).
Der Goldschmiedsgesell.
Heel aardig. Het is het samen-treffen van het aardige - schoon niet àller-aardigste met het ‘stevige’, die het aardige tot iets aardigers maakt dan het zonder dat ‘stevige’
zoû zijn.
Het spotten van Goethe met het Christendom (REINEKE FUCHS en Venetiaansche
EPIGRAMMEN), in verband met het, geheel daarvan afgescheidene, elders
waargenomen, gemis aan ‘teederheid’ (in R ö m i s c h e E l e g i e n ,
H e i d e n r ö s l e i n en z.v.) - hindert mij niet door speciale en bewuste genegenheid
voor het ‘Christendom’ - máár om dat het strijdt met mijn synthetiesch aesthetiesch
ideaal.
Ve r s c h i e d e n e E m p f i n d u n g e n a n e i n e m P l a t z e , (1789).
Komt ook voor in het ‘Singspiel’ D i e U n g l e i c h e n H a u s g e n o s s e n .
E r l e n k ö n i g komt ook voor in D i e F i s c h e r i n ( S i n g s p i e l ) en E s w a r
e i n s t e i n K ö n i g i n T h u l e in FAUST.
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24 Januari 19..
Wa h r e r G e n u s z .
Nietig (pueriel) en leelijk. Aan 't slot iets beter.
Der Abschied.
Waar niet grof-schalksch maar alleen teeder of lief, daar: ordinair.
B r a u t n a c h t , S c h a d e n f r e u d e , afschuwelijk.
Het hinderlijke moet hierin zijn, dat breedduimige handelsreizigers-gevoelens hier
in dichterlijkheid of bepoëtiseerd worden gegeven.... Er is daarin misschien iets...
huichel-achtigs misschien?....
Het is het zelfde als waarom de wellust van een net heer-kamergeleerde mij
antipathieker is dan die van een avonturier of kater.
Dit is hier alles èchte, absoluut niet ‘gesublimeerde’ of zoo, wellust, het zelfde als
het genoegen in het treiteren van een minder sterke, op den grens van zoo-genaamd
Sadisme.
In verband hiermeê is U n s c h u l d opmerkelijk, als gevoelen, als iets waarover
de schrijver dus, en aldus, gedacht heeft, - niet als gedicht.
N ä h e d e s G e l i e b t e n wel aardig. } ‘Sentiment’.
A n d i e E n t f e r n t e wel aardig. } ‘Sentiment’.

25 Januari 19..
In gedichten zoo als N ä h e d e s G e l i e b t e n is: poëzie.
Dit soort poëzie wordt echter elders beter aangetroffen. Voor zoo ver ik weet, niet:
‘breeder’ of ‘krachtiger’; maar het bestand-deel der Teederheid, dat is: het eigen-lijk
of wezen-lijk poëtiesch bestand-deel in deze gedichten wordt elders beter aangetroffen.
(B.v. bij ‘modernen’).
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Nu ís de vraag wát dát ‘poëtiesch bestand-deel’, zoo als ik mij dat denk, ís, met
betrekking tot, of in vergelijking met, het kern- of merg-bestand-deel (de
zoo-genaamde ‘gratie’) in de Groote dicht-werken van Goethe.
Want indien tot de constructieve elementen van den ‘toon’, die de ‘gratie’ is, der
groote dichtwerken (zoo als REINEKE FUCHS, TORQUATO TASSO), een element
behoort, dat het bij andere schrijvers beter dan in de kleine lyriesche gedichten van
Goethe aanwezige ‘element der Teederheid’ reeds van zelf inhoudt, - dan is de vraag
of dat element bij aan mij bekende anderen, of ook alleen in mijn vermoeden of
verlangen, béter aanwezig is, veel minder belang-rijk.
Dan toch, bleek alleen, dat Goethe niet in de kleine gedichten heeft kunnen leggen,
het zelfde wat hij zeer goed in de groote heeft gebracht; en het belang-rijke ware, uit
den aard der gedichten en uit den aard des dichters de reden daarvan op te sporen;
terwijl in het andere geval zoû blijken, dat Goethe dit diepere Teederheids-element
niet gekend heeft.
M a i l i e d e n F r ü h z e i t i g e r F r ü h l i n g . Aardig.

26 April 19..
Parabolisch.
Aan te streepen: ‘D i e F r e u d e ’

26 April 19..
Epigrammatisch.
Bij de gedichten onder de rubriek ‘EPIGRAMMATISCH’, vond ik tot nu toe alleen:
‘M e e r e s s t i l l e ’ en ‘E i n s c h r ä n k u n g ’ als iets aardigs inhoudende.
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23 April 19..
Sonette.
Dit is wel het minst van Goethes werk.

22 April 19..
Vermischte Gedichte.
Mooi vind ik tot nu toe hiervan: ‘T r i l o g i e d e r L e i d e n s c h a f t ’ vooral de twee
eerste der drie gedeelten: ‘A n We r t h e r ’ en ‘E l e g i e ’.
Verder: de strophe ‘Da zeigt sie ihm hinter seinem Haus’ in het gedicht:
‘E r k l ä r u n g e i n e s a l t e n H o l z s c h n i t t s , v o r s t e l l e n d H a n s
S a c h s e n s p o e t i s c h e S e n d u n g ’.

31 December 19..
Die Vögel.
Nach dem Aristophanes.
Niets (in den zin van geen gerealiseerde grootekunst-bestand-deelen inhoudend).
De zin is dat men door de menschen op zekere wijze te vleyen, ze beheerschen of
regeeren kan.
Even als in C l a v i g o het vraagstuk van het overwinnen van gevoelsneigingen
ten bate van levensdoelbereiking wordt aangedaan; maar niet op
triomfantelijkbevredigende wijze (zoo dat C l a v i g o van aard een
lotgevallen-tooneelstuk en niet een wijsgeerig drama is); - zóó wordt in d i e V ö g e l
het vraagstuk van: het komediespelen om een ander van iets te overtuigen, aangedaan
(vergelijk ook Bertie in Couperus' Noodlot).

23 December 19..
Der Triumph der Empfindsamkeit.
Eine Dramatische Grille ín sechs Acten.
Niets.
Inhoud: een prins reist met een kunstmatig dichter-
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lijk landschap tot bagage (genre den koning Lodewijk van Beyeren), en bemint een
pop, die zekere bestaande vrouw gelijkt. -

26 November 19..
Die Aufgeregten.
Politisches Drama in fünf Aufzügen. 1793.
Niets. Zeer vervelend.
Het 3e gedeeltelijk en het 5e bedrijf geheel, komen slechts als inhoudsverslag voor.

9 November 19..
Der Grosz-Cophta.
Lustspiel in 5 Aufzügen. 1789.
Niets.
(Een soort van Cagliostro wordt vertoond; het is een bedrieger).

Der Bürgergeneral.
Lustspiel in einem Aufzüge. 1793.
Niets, onbeduidend blijspelletje.

30 Januari 19..
Oden.
Hierbij niet veel.
Mooiste wel: M a h o m e t s G e s a n g .
Een zeer merkwaardig, kort rhythme daarin.

26 Januari 19..
Balladen.
M i g n o n (gedr. 1795).
Dit is een dier gedichten, die ik, ten eerste, niet begrijp;
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en waar ik, ten tweede, in hoog-gevoeligen zin, duidelijk iets anders van verwacht
dan zij geven;
die iets lijken, of iets ‘zouden kunnen zijn’, wat zij niet zijn.
De meerdere breede kracht van dit is niet een vermeerdering van: de poëtische
essentie of het merg, der moderne ‘klank-expressie’; maar is te gelijk meerder en
breeder van faktuur en wellicht minder van poëtische essentie dan op een enkele
plaats de moderne klankexpressie.

27 Januari 19..
De regel:
‘Und in die Höhlen wohnt der Drachen alte Brut’, is niet heel goed om dat de
inhoud daarvan wat afwijkt van den overigen inhoud.
Overigens is zoowel bij dezen regel als bij dien betreffende de ‘Marmorbilder’
bedenkelijk, dat het wonen der draken en het leven der marmeren beelden niet op de
zelfde wijze wáár is als de overige voorstellingen in het gedicht.

27 Januari 19..
Der König in Thule.
Hiermeê is 't het zelfde als met M i g n o n .
Het is gelijk prachtige zware orgelmuziek. Maar sommig vioolspel trilt dieper in.
Ik denk als ik zoo iets zeg, aan Kloos, Gorter, Leopold... misschien ook aan
Verlaine.
D e r To d t e n t a n z .
Naar eene der bekende kritische zienswijzen kan men van dit gedicht zeggen, dat
het inhoudt: een fantazievoorstelling, die zich op een gelijk plan van geestelijk leven
beweegt als zeker oppervlakkig soort realisme.
Indien de in dit gedicht gegeven voorstelling -
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zoo luidt het verder in deze kritische zienswijze - een ‘psychischen ondergrond’ had
of als het ‘zinnebeeld’ van iets anders dan hetgeen er bepaald ín staat, begrepen kon
worden, - zoû het werk van beter soort zijn.
Over-een-komst tusschen het rhythme van dezen ‘To d t e n t a n z ’ en de ‘G o o s e ’
van Tennyson.
Zie ook H o c h z e i t l i e d bij de GESELLIGE LIEDER.

28 Januari 19..
Van de BALLADEN is nog de B r a u t v o n K o r i n t h vooral zeer melodiesch.

Cantaten.
Hier is niets bij.

Gesellige Lieder.
(1775-1815).
Niets, behalve
D a u e r i m We c h s e l , dat ik niet begrijp.

Loge.
(1815-1830.)
In S y m b o l u m en
Ve r s c h w i e g e n k e i t
een enkele aardige breede maar oppervlakkige dichterlijke tenor-toon. Overigens
niets.

23 Januari 19..
Weissagungen des Bakis.
Niet verstaan en niet begrepen door mij.

103 Epigramme.
Venedig 1790.
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kunstwerkje, een voorwerp.
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Onbeschrijfelijke kracht is voor dit alles noodig. Bij HERHALING der lezíng won het
eerste dezer Epigrammen zeer.
Even als in de R ö m i s c h e E l e g i e n hindert ook hier de geschiedenis van
tijdelijke reis-liefjes, - terwijl Casanova niet hindert.

Distichen.
(Zu den Xeniën) 1797.
Sterk, álles lezens-waard.

20 Januari 19..
Elegien I.
20 Römische Elegiën 1790.
Verhaal eener amourette in Rome.
Tot aan Elegie XV hindert mij... handelsreizigerachtig-zinnelijke, verbonden met
deftige archaeologische, pompeusheid, in breeden Hexámeter- en Pentámeterdreun,
in dit gedicht.
In Elegie XV en volgende treft mij echter weder de dichterlijke verheffing en de...
monumentale gang.
Toch behoort dit niet tot het beste werk.
Het begin maakt den indruk zottelijk bij een grof reis-avontuur vergelijkingen uit
de Grieksche of Romeinsche Godenleer of Geschiedenis te pas te brengen.
Ik moge nu niet in de goede gesteldheid geweest zijn om dit geheel juist te
waardeeren, - íets is er van zulk een índruk altijd juíst.
En dít ís juíst de keerzijde van Goethe's geest.
Dat wil zeggen: als het niet tot iets moois gemaakt is, is het dit.
Een Heilige zal in zijn leelijke tijden zijn: een kwezel; Goethe: een geleerde
burgerman en ploert.
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22 Januari 19..
Toch treft ons ook hier (van Elegie XV af) een... grootheid van doen, waarvoor onze
waardeerings- en bevattings-gereedschappen te klein lijken.

23 Januari 19..
Het is steeds als bewoog daar iets zoo groots, een voor-historiesch schepsel of zoo,
- waar wij te klein voor zijn om er meê om te gaan.
Men voelt het: hierin is iets van een vermoedden, maar nooit gezienen, grooten
stijl.
En men zíet: licht-kleurig dons in groote afmetingen.

21 Januari 19..
Episteln.
1794.
2 Episteln.
1e: over hoe men verschillende soorten van menschen door boeken behaagt,
2e: over wat de verschillende dochters in de huishouding moeten doen (in plaats
van boeken te lezen).
De ‘gratie’ - zoo als in HERMANN UND DOROTHEA en REINEKE FUCHS vind ik hier
niet in.

18 Januari 19..
Die Ungleichen Hausgenossen. Singspiel.
Fragmentariesch. 1789.
Niets.
Ik geloof dat men alles maar gedrukt heeft.
Toch heeft het minste een zekere opgewerkte stelligheid.
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15 Januari 19..
Die Fischerin.
Ein Singspiel. 1782.
Levendig stukje. Verder niets. De liedjes van den E r l k ö n i g , den Wa s s e r m a n n ,
en nog een van dieren, die menschenverrichtingen doen, aan 't slot, komen er in voor.

15 Januari 19..
Lila.
1777-78.
Niets.
Ook slechts een ontwerp en fragmentjes, schijnt mij. (Om een half verdwaasde te
genezen, kleeden hare verwanten zich als de geesten, die zij meent te zien, enz.).

Claudine von Villa Bella.
Ein Singspíel in drei Aufzügen.
Volgens de inhoudsopgave even zoo behandeld als E r w i n u n d E l m i r e .
Het is echter minder dan dat. De gratie-verheffingen, die even in E r w i n u n d
E l m i r e gevonden worden (en b.v. in TORQUATO TASSO ruimschoots), komen hierin
niet voor.
Het is echter levendig, meê-slepend, hel opwindend; het is alsof men een operette
bijwoont bij de lezing.
Het is echter niet mooi.

3 Januari 19..
Erwin und Elmire.
Eín Singspiel in zwei Aufzügen.
1774-75 in Prosa mit Gesängen. - 1777-88 in Versen.
Onder de lezing dacht ik al: dit is betrekkelijk, dat is in vergelijking met andere
dergelijke kleinere stukken, b.v. S c h e r z , L i s t u n d R a c h e , zeer goed.
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Daarna zag ik dan ook in de inhoudsopgave, dat het een zeer bewerkt stuk is.
Gedurende 11 jaar heeft ‘de schrijver’ (!) er telkens wéêr aan gearbeid om het in
verzen over te brengen.

22 Januari 19..
‘Elegien II’.
A l e x i s u n d D o r a . Mai 1796.
In den zelfden stijl als, - en lijkt soms een voorstudie te zijn voor - HERMANN UND
DOROTHEA (1796-1797).
In de R ö m i s c h e E l e g i e n (Elegien I 1790) vergelijkt de dichter zijn lotgeval
bij gevallen uit de Grieksche of Romeinsche Godenleer of Geschiedenis.
Hij zegt, - in zekeren stijl - zoo en zoo gebeurde het - en dan b.v.: ‘... zoo zoû ook
Caesar, toen...’ en z.v.
In A l e x i s u n d D o r a (Elegien II. Mai, 1796), spreekt de dichter van ‘de Goden’
en ‘Phoebus’ - zoo alsof hij hun bestaan aannam op de zelfde wijze als hij de
werkelijkheid der voorstellingen in zijn gedicht aanneemt, - van welke voorstellingen
het onbepaald blijft of zij tot de oude Grieksch-Romeinsche of tot de 18e - 19e
eeuwsche Noord-West-Europeesche wereld behooren. In H e r m a n n u n d D o r o t h e a (1796-97) geeft de dichter alleen voorstellingen
uit de 18e-eeuwsche, aan hem gelijk-tijdige, wereld, aan de afdeelingen van zijn werk
titels gevende uit de Grieksche of Romeinsche Godenleer of Geschiedenis.
In A c h i l l e ï s (1798-1799) geeft de dichter alleen voorstellingen uit de Grieksche
of Romeinsche Godenwereld of Geschiedenis.
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Der Neue Pausias und sein Blumenmädchen.
Mai, 1797.
Aardig zoû zijn het verschil tusschen de in deze breede maten èn de in de, geheel
andere, kortere maatjes der SINGSPIELE vervatte, aardige tooneeltjes dezer soort aan
te geven.
E u p h r o s y n e . Octbr. 1797.
Niet veel, hoewel altijd: ‘een gedicht’.D a s Wi e d e r s e h n.
Niet veel. Toch altijd ‘iets’. Amyntas.
P r o o e m i u m z u H e r m a n n u n d D o r o t h e a . 1796.
De dichter over zich zelf.
Hij is een ‘Homeride’.
Hij is 46 jaar en kaal.

5 Januari 19..
Jery und Bätely.
Ein Singspiel 1779.
Niets: levendig, onderhoudend, zingend blijspelletje.
Vernuft, aardige ‘vondsten’, in zulke kunst-stukjes.
Het komt mij wel eenigszins voor, dat voor zulke kunst-stukjes toch altijd hoogere
gestemdheid en meer kunst noodig is dan voor een... ‘naturalistiesch’ schetsje.
Zeg ik hiervan dat het ‘niets’ is, dan bedoel ik:
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het bevat geen der door mij gezochte hoogere kunstbestanddeelen.
Hier is de muziek, - dat in de latere 19e-eeuwsche operette het eenige is waaraan
men iets heeft, - reeds in de taal, terwijl de taal der latere operetten onleesbaar is.

20 Januari 19..
Vier Jahreszeiten. 1796.
99 Tw e e - r e g e l i g e ‘ D i s t i c h e n ’ .
Niets (in den zin van: niets mij interesseerends; niet in den zin van: niet beter dan
Rückert, Körner of Platen).
Mij interesseert:
Het verschil tusschen het door Goethe in zijn beste werken bereikte, èn dat-gene
wat, in mijn vermoeden of begrip, nòg veel betere letterkunde zoû zijn.
Het verschil tusschen Goethe's groote, goede, uitvoerige, beste werk, èn de schampjes
en zweempjes van sommige ‘modernen’, die daarmeê vergeleken kunnen worden.
De naauwkeurige omschrijving der oorzaken van het verschijnsel dat, terwijl zeker
vraagstuk in kunstwerk behandeld zich in mij voor doet als: - het kunstwerk van
Goethe, waarin dat vraagstuk wordt aangeraakt, zich, daar-tegen-over, al-dus
voor-doet: , en ik moet erkennen, dat het zelfde vraagstuk er waarlijk in behandeld
is.
Zoo is, b.v., het voorkomen van To r q u a t o Ta s s o dat eener in zekeren toon
vervatte realistische psychologische karakter-voorstelling, terwijl ik bemerk dat in
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het zich aldus voordoend tooneelspel datgene wat ik ‘het vraagstuk van Daad en
Gedachte’ zoû noemen, werkelijk eenigszins behandeld is, en terwijl ik tevens bemerk,
dat de ‘zekere toon’ van dit tooneelspel er de hoofdzakelijke waarde van uit maakt.
Een tooneelspel nu, zoo als ik mij dat denk, waarin het zelfde vraagstuk zoû
behandeld worden, zoû niet het voorkomen eener realistische psychologische
karakter-voorstelling hebben, even-min als, om maar eens iets te noemen, de Dramaas
van Maeterlinck dat hebben; - maar zoû het, - op dit oogenblik niet nader door mij
te omschrijven - voorkomen eener... psychiesch-filozofiesch symbolische voorstelling
hebben.
En nu is het de toon, waarin de realistiesch-psychologische karakter-voorstelling
vervat is, die dit werk min of meer doet opwegen tegen wat ik mij als eene goede
psychiesch-filosofische behandeling van het zelfde vraagstuk voorstel, dáar-gelaten
hoe ik mij den tóon dáarvan denk.
Ik vermoed altijd dat het mogelijk moet zijn mijn begrip omtrent dit vraagstuk
van Daad en Gedachte, te bevredigen en met genoegen te overstelpen in een
evenredigen toon, terwijl ik mij toch iets... mooyers dan den toon in To r q u a t o
Ta s s o nauwelijks kan denken....
Ook zoû het wel zoo kunnen zijn:
dat G. mij het vraagstuk voorstelt van uit zijn, als UITDRUKKING van volstrekte en
eenige waarheid aangenomen, toon, - terwijl voor mij de waarheid, waarvan deze
toon de uit-drukking is, niet de éénige waarheid, maar juist een deel is van een
probleem, waarvan nog twee andere waarheden deel uitmaken, die hun uitdrukking,
naar ik gis, in anderen, aequivaleerenden, toon zouden vinden....
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25 Januari 19..
Stand van mijn algemeen inzicht.
Het verschil tusschen Goethe en het moderne, het verschil namelijk tusschen Goethes
kunstbesef, zoo als dat in zijn werk ligt verwerkelijkt, en het kunstbesef, zoo als dat
in latere schrijvers leeft, hier en daar min of meer ook verwerkelijkt, - heb ik mij
door een vergelijking duidelijk gemaakt (namelijk iets vasts en vols, als een beeld,
voor Goethe, iets duns en eils, als een vlies of een adem, maar MISSCHIEN op een
enkele plaats iets meer LICHT-DOORTINTELD, voor de modernen, - terwijl ik mij het
beste Grieksche dan voorstel als iets zoo vast en vol als Goethe, maar die vastheid
en volheid geheel bestaande uit het licht, waarvan ik een zweempje in sommige
lateren meen te zien tintelen). Ik ben, geloof ik, in twijfel of de leelijke
wellust-gedichtjes (LIEDER: B r a u t n a c h t en z.v.) en de spot of ‘haat’ jegens het
Christendom (R e i n e k e F u c h s en Venetiaansche E p i g r a m m e n ) als een geheel
nietige bijkomstige bizonderheid begrepen moeten worden (zoo als men kleine
polemische lokale uitlatingen van Confucius, Socrates of Petrarca zoû begrijpen),
of dat deze kleine bizonderheid verband houdt met het gemis aan aller-eerste
Teederheid in de L i e d e r en met het ontbreken van volstrekt ‘licht’ in de groote
gedichten.
Ik herinner mij nu te KENNEN:
de groote rhythme-deining (die zich voor-deed als een zee van mat-lichte blanke
golven)
in H e r m a n n u . D o r o t h e a ;
de deliciëuze groote èn zoete toon, als zilver-kleurig, en waarvan de eigenaardigheden
mij grooter in hun soort voorkwamen dan ik kende en misschien ook
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dan ik kan bevatten (zoo de ‘ironle’, die meer en anders dan mij bekende ironie-geest
was)
in R e i n e k e F u c h s ;
het in de zoetste verschillende kleuren over de aarde uit-brekende, rond bewegende,
zonne-licht, dat de toon is,
in To r q u a t o Ta s s o ;
de enorme zwaai, die een mat-witten achtergrond doet zien, waarvoor mat-kleurige
gestalten, - groot, lichtkleurig en duidelijk, maar niet volstrekt licht-doortrokken, in de R ö m i s c h e E l e g i e n ;
de hartstocht-opstortingen in sommige kleinere tooneelwerken
zoo als: S t e l l a
de ‘gratie’, als licht-groene fonteinen en planten rijzend, grover dan in de grootere
werken, maar toch aanwezig,
in de S i n g s p i e l e n ;
de troebele en doffe Gothische Kathedraal
die is: F a u s t
(tafreelen als de tuin van Frau Marthe, het twee-gevecht, de
Zondag-ochtend-wandeling ook eenigszins, - de beslagen doodsch-kleurige vensters
der mislukte kathedraal, het overige een bouwvallig graauw stijlloos gevaarte er om
heen);
de ontzachlijke afmetingen van al het werk
de ongehoorde kracht er in
de onverwrikbare stevigheid overal.
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Proza en Poëzie.
Het Proza van Goethe in de tooneelwerken bevat niet iets, dat zoû opwegen tegen
hetgeen aan zijn dichtwerk in de tooneelwerken eigen is, - zoo als b.v. werk van
Balzac zoû opwegen tegen werk van Hugo.
Bij Goethe is het proza in de tooneelwerken eenvoudig iets minders dan het
dichtwerk.
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De weg naar het goede leven.
Ethisch-mystische varia.
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De weg naar het goede leven.
Over de Bewegingen des Levens.
Ik wil wat werken in de Wetenschap des Levens.
Ik wil bijdragen om tot duidelijke vast-stelling te komen van de bèste methode
om te bereiken: het Geluk.
Het Geluk zult gij, - dat is: gij, die dit schrijft en de U verwanten, bereiken, indien
gij uw leven weet te zien als een opeenvolging van velerlei bewegingen waarachter
iets afzonderlijks is, dat ze kan regelen.
Uw lichaam, met de voornaamste dingen, die er ín zijn, namelijk de Wil, het
Verstand en de Verbeelding, is tot uw beschikking.
Neem nu een dag en vraag U af aan 't begin van dien dag: hoe wensch ik dezen
dag te leven, te door- leven.
Gij weet vooraf waaruit uw leven dien dag bestaan zal. Noodzakelijk zal het bestaan
uit een aantal bewegingen van het lichaam, van de lichaamsdeelen, èn van den Wil,
het Verstand en de Verbeelding.
Indien gij nu vooraf vast stelt welke die bewegingen zullen moeten zijn en zij
blijken, na het eindigen van het bepaalde tijdsgeheel, reeds meer te gelijken op het
vooraf vast-gestelde model dan zij de vorige maal deden, - dan zal het gevoel van
voldoening daarover het Geluk voor u zijn.
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Gradueel, voorzichtig en zorgzaam maakt gij het plan of de regeling steeds mooyer,
steeds beter, - ook tracht gij steeds te vorderen in het verwezenlijken van het telkens
betere plan.
Wanneer gij het mooiste plan zult hebben gemaakt dat gij kunt bedenken en gij
verwezenlijkt dat zoo goed als gij u voorstelt dat gij het kunt verwezenlijken, - zult
gij uw idee hebben verwerkelijkt, dat is het ideaal hebben bereikt.
Gij moet dit niet voor onmogelijk houden, al zal het waarschijnlijk nooit gebeuren;
maar ook behoeft gij u niet voor te nemen te vrede te wezen indien gij U alleen maar
ziet vorderen in de richting van het Doel, hoe ver gij er ook van verwijderd blijft;
want dit kan ik U zeer innig verzekeren, dat gij al zeer spoedig en bij het begin van
uw tocht buyen van blijdschap over U zal voelen nederdalen, zóo heerlijk, dat gij
dán reeds U verwonderd zult vragen of er nog meer geluk mogelijk is.
....................

Over de algemeenheid van de opwekking.
Het is opmerkelijk dat indien dagen in vele hunner deelen en onderdeden slecht
doorleefd zijn, het verbeteringswerk van overdenking en opwekking niet altijd de
deelen een-voor-een tot voorwerp behoeft te nemen, maar zich, in de opwekking,
richten kan tot den dag in 't algemeen èn: in algemeene termen.
Ten eerste, wat aangaat het richten der opwekking tot den, volgenden, dag in 't
algemeen.
Ten tweede, over de algemeene termen (en de oppervlakkige aandoening gedurende
het uitspreken der opwekking).
De opwekking kan, in vele gevallen, algemeen blijven en behoeft niet op te noemen
de bizondere
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deden van den dag, die veranderd moeten worden, om dat de opwekking zich richt
tot den geest, die den dag zal beheerschen, die is de onzichtbare ziel of levens-aether
van de plastische deelen.
Indien de geest van den dag goed is, zullen daardoor van zelf de bizondere deelen
goed worden.
Wat aangaat de algemeene termen en vooral de tijdens het uitspreken waargenomen
eigenaardigheid, dat het uitspreken met gewonen nadruk geschiedt, zonder dat de
woorden door een warm en innig bizonder gevoel lijken doordrongen, - dit voert ons
in een zelfde beschouwing als die welke het verschijnsel onzer gevoelde
onbetrokkenheid bij groote ons overkomende ongelukken betreft.

Over overtuiging en ziele-staat.
Gij moet er U goed van doordringen, dat gij elk oogenblik tot een hoogeren-staat
kunt komen. Zeg niet: tot [een zekere] álmacht, want als gij íets geleerd hebt, dan
zal het wel zijn, dat gij nederig moet wezen en zeer voorzichtig met uwe woorden.
Gij wilt nu nog alleen het denk-voel-leven. Of daaruit en uit het verbeeldings-leven
en het alleen-denkleven eens een overtuiging zich zal stollen en of die overtuiging
concreet zal worden tot een uitwendig lichaams-leven, - verplaatsingen en houdingen:
bewegingen, - weet gij nog niet.
De overtuigingen der meesten zijn fotografiën van fotografiën van de uitkomst
van het veel-bewogen hebbend ziele-leven der enkelen, in wie het leven zich, min
of meer, bewust werd. De overtuigingen van anderen, weinigen, zijn verkregen door
dat zij, het zoeken en wachten moede, den afstand tusschen de plaats tot waar hun
ziele-leven gesponnen had en die, waar zij de waar-schijnlijke overtuiging zoo schoon
vast
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zagen staan, niet meer willende zien, hun leven in die overtuiging gevangen gaven.
Maar gíj zult de overtuiging niet aanvaarden vóor gij haar met ononderbroken
lijnen van volkomen zuiverheid aan de innigste zijnswijzen van uw zieleleven ziet
vastgehecht.
Gij wilt de overtuiging alleen, als een groote bloem, van-zelf uit het leven zelf uwer
diepste ziele-krachten zien ontspruiten.
Want als eens de overtuiging in U concreet mocht worden tot samenzijn met de
menschheid in het stoffelijk-leven, bewegingen van het lichaam, klanken uit den
mond, dan wilt gij in die tijden van vastheidin-onbewustheid alleen zijn indien gij
dat gebarende en klinkende lichaam U in waarheid kunt voorstellen als de stoffelijke
geboorte uit de onzichtbare, gulden ruimten van het ziele-leven, als eene openbaring,
vreemd van stoffelijkheid, van het eenig hooger ware, onstoffelijke leven.
Uw lichaam zal als de uit den hemel gedaalden engel moeten zijn, met de schuin
óp en in de Oneindigheid te loor gaande hooge lichtbaan achter zich.
O, wees nu zeer, en zacht, blijde. En wil uw leven zien, en zien dat het pas begint.
Als het Buiten mooi is, wees daar dan gelukkig meê; maar wordt niet ontmoedigd
als het Buiten leelijk is; want Binnen, in het onzichtbare leven ín U, is een vaste
schoonheid te doen zijn, als een staaf zonneschijn, die nooit verbleekt.
Gij kunt U brengen in dien staat, die is als een zacht maar ondoordringbaar gouden
harnas, omsluitend het inwendig, meest wezenlijk leven, en waarop alle naar U heen
gerichte bewegingen van het Uitwendig Leven, en ook die van uw eigen Inwendig
Leven, gedachten en verbeeldingsvoorstellingen, voor zoo ver zij er tegen ingaan,
volkomen afstuiten.
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Nu gij dezen staat hebt gevonden, weet gij het beste des levens te hebben verkregen.
Want hij is, die het dichtste bij is en die het verst voert; hij is het eenige, dat U nooit
in uw leven door mensenen ontnomen kan worden en het eenige dat altijd duurt.
Het beste des levens, want het geheele leven, - de uit- en inwendige bewegingen
- is in afhankelijkheid van hem.
Het is het dichtste bij, want hij is als uw naast U staande schaduw, hij is als een
schaduw, waarin uw lichaam met al wat er in is leeft. En 's morgens, als gij wakker
wordt, vóor de gedachte en vóor de verbeeldingsvoorstelling, is híj er, die, zacht en
vast, als een uit uw Inwendig Leven stijgende licht-lach, uw hoofd vervult.
Hij voert het verst. Hij is achter het zien der oogen en het hooren der ooren, en hij
gaat over in staten, die achter de verbeelding en gedachte zijn en, eindelijk, bóven
de verbeelding en gedachte. Een scherp en fel geluk geven de verbeelding en gedachte
in hun hoogere werkingen, maar geen zoo groot als deze ziele-staten, waarvan zij de
aan te vatten en willekeurige instrumenten zijn.
Hij kan U nooit ontnomen worden, want alle genoegen, vreugde en geluk des
levens, de waardeering, de vriendschap, de liefde, en alles wat iets aangenaams geeft
door de zintuigen, de muziek, de mooye luchten, boomen en gronden, kunnen
weggaan; gij zoudt blind en doof kunnen worden, - en dan zoû dit, boven het bereik
van elk bewonderend-karakterizeerend woord eigenlijk verhevene - onaangetast
blijven, - dit, waarvan gij het bestaan in U hebt mogen ontdekken - dat juist in een
gevangenis, tusschen vier vale muren en zonder uitzicht, zijn-uw-geluk méer en méer
zoû doen worden.
Hij is wat altijd duurt. Want ten eerste is hij altijd
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aanwezig, latent, en kán bereikt worden en actief gemaakt. Ten tweede kan hij, - en
dit is ook in zijn minste aanwezigheid aan hem te voelen - overgaan in een
hoogeren-staat, waarin het besef van duur verdwijnt, waarin het duurloze of eeuwige
in de ziel wordt getrokken. Dit is de subjectieve staat van eeuwig-leven. Ten derde
kan hij, in steeds hoogere staten overgaande, uit zich zelf getrokken worden in het
duurloze of eeuwige. Dit is de objectieve staat van eeuwig-leven.
Maar o, pas op voor de woorden, en zie deze staten als heel hoog en heel ver en
allerwaarschijnlijkst voor U onbereikbaar.

Over de Woorden.
Wat wilt gij? Gij wilt schrijven van wat gij in uw leven zijt gewaar geworden. Gij
wilt in 't bizonder bedenken en beschrijven het voor U zoo goed als geheel nieuwe
denk-voel-leven, dat aan U is ontdekt geworden.
Gij weet dat er schrijvers geweest zijn, die dit denkvoel-leven kenden, beter kenden
dan gij het kent, die er veel verder en veel hooger in gegaan zijn. Die schrijvers
gebruikten zekere woorden om aan te geven wat er met hen gebeurde. Zij dachten,
bij voorbeeld, veel aan iets en hunne zíel kwam in áanraking mèt iets, dat zij ‘God’
noemden.
Indien U nu iets gebeurd is en gij méént: dat zàl misschien een aanraking van míjn
‘ziel’ met ‘God’ geweest zijn, - pas op dan, verkracht uw twijfel niet, zeg niet: ‘toen
was ik in aanraking met God’, ‘toen was ik in den derden of vierden hemel’, - want
het moge mooyer klinken, voor de eigen-liefde ook vooral, - de zuiverheid en
waarheid lijden er schade bij.
Er zijn twee redenen waarom gij, indien gij van zekere toestanden van opgewekt
zieleleven wilt verhalen,
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voorloopig geen woorden als ‘God’ en ‘hemel’ moogt gebruiken. Ten eerste, om dat
gij heelemaal niet weet, - al schijnen zij U soms er in de verte op te gelijken - of die
toestanden werkelijk de zelfde zijn als waarbij andere schrijvers die woorden te pas
brachten; ten tweede, om dat gij, al zouden de toestanden volkomen de zelfde zijn,
nog niet weet of gij de zelfde verschijnselen met de zelfde namen kunt aanduiden.
***
Over het uit de onbewustheid nemen van zekere levensdeelen, die bewust-maken,
die in toestand van bewustheid brengen, als ze in dien toestand zijn ze op uw gemak
veranderen, anders samenstellen, en ze dan weêr onbewust doen worden.
Dit is de wijze waarop men slechte gewoonten moet trachten te overwinnen.
De zaak is: zijn leven saâm te stellen tot, te doen worden: de verwezenlijking van
een gepreconcipiëerd ideaal.
In déze richting moet gestreefd en gewerkt worden.
Tot het gewone leven, het leven der gewone menschen, te gaan, is, van zeker plan
uit bezien, te gaan tot den dood.
De gewone menschen leven in de verrukking der rust, der onbewustheid, zij zijn
opgelost in het Niets.
Kan er ook over-een-komst zijn tusschen de geluksgewaarwordingen bij het
bijna-bereiken van het gewoneleven, en die welke aan het bereiken der Nieuwe
voorafgaan?
In-der-daad, zij zijn het (doode) rezultaat van het waarlijk leven der óngewone
menschen van vroeger. Dus het leven, dat bewoog, morrelde en worstelde in
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de ongewone menschen om te komen tot een, onbewegelijke, kompozitie
(onbewegelijk, dus dood), is in hèn daartoe gekomen.
Het leven van makelaar B. bestaande uit die-en-die kleêren, die-en-die gedachten
en die-en-die manier van zich te voeden, is dood-gewoon en het rezultaat van het
levend-ongewone leven van zekere dandys en kleedermakers voor de kleêren, zekere
wijsgeeren en predikanten voor de gedachten, zekere door bourgeois ongeroofde
edellieden-etiquette voor de manier van worden.
Gij zijt dezer dagen gewaar geworden, - in die hoogte van gevoel die absolute
zekerheid is (namelijk in die, zeldzaam bereikte, hoogte, waar men De Waarheid
raakt) - dat gij in een staat waart, waarin het verkeerde of slechte niet bestaan kon,
onmogelijk is, in dien zin dat wat anders slecht zoû zijn, slecht door u zoû geacht
worden te zijn, nu niet-slecht was, om dat het door den staat werd gepurifiëerd.
De staat was dus niet zoo, dat zijn aanwezigheid het U onmogelijk maakte iets te
doen dat gij slecht noemt; maar gij kondt het (anders) slechte doen en het was niet
slecht.
Om dat gij in dezen staat niet weet wat slecht is en wat niet. En dit weet gij niet
om dat de nagedachte, de ontleding, de ‘bewustheid’, - door welke alleen gij weten
kunt of iets slecht is, - niet werkt.
In dezen staat kan dus niet gezondigd worden.
Dús is de daad (gedachte, enz.) in zich zelf geen zonde, maar wordt dit door den
staat, waarin hij gebeurt, door den staat, waarin de mensch is, die hem volbrengt.
Het moeilijke van dit probleem is zijn zuivere reductie tot een leer voor de practijk.
Aan dit probleem verbindt zich dat andere: dat gij zeker meent te gevoelen, dat gij
moogt afwijzen, niet toe-
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laten, elke gedachte, die U niet aanstaat (van moeilijkheid, strijd, enz.)
Maar als dit mag, - dan behoeft er geen sprake te zijn van levens-overdenking,
aarzeling of iets goed is of niet, bewuste rectificatie, ‘berouw’, ‘boete’, enz. Dan zoû
men dus gelukkig kunnen zijn, dat is in den hemel komen (in de naar onder getrokken,
gesubjectiveerde, ‘Eeuwigheid’), zonder berouw, boete, enz.
De oplossing is misschien, dat de boete heeft plaats gehad door voorafgegaan
lijden, zonder dat gij er U rekenschap van gaaft, dat dit lijden onbewuste boete was.

Over de langzaamheid in de bewegingen.
Indien gij te denken zit en uw voorschrift is de kamerdeur niet te openen, en er komt
iemant met een (schijnbaar) dringende boodschap, en gij zijt reeds opgestaan om de
deur te openen, - om dat gij U op dat tijdstip niet herinnerdet dat het niet mócht - en
gij herinnert U al gaande naar de aeur het voorschrift - vertraag dan uw gang, wees
dan al-vast langzaam in uw bewegingen, op dat gij den tijd moogt hebben in het
strijdje, dat dan ontstaat, te overwinnen.
Al naar gelang van de kracht der voorafgegane inprenting zal het strijdje lang of
kort duren. Vroeger, in een tijdperk van, eenigszins, beheerscht leven, hebt gij met
goede uitkomst het middel toegepast van, dit geval voorziende, bij het begin der
denking den sleutel der afgesloten deur ergends ver weg te bergen, om lang tijd te
hebben om te kunnen overwinnen. - Wees dus, - om te beginnen vooral in het
tijdperkvan-overgang van een ongeordend tot een geordend dagleven - langzaam in
uw bewegingen.
Immers ook hoe zoudt gij de bewegingen van het ongeordende leven uit elkander
willende nemen en die omzetten tot een geheel van geordende-levensbewegingen,
dit kunnen doen zonder ze te verlangzamen?
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Wees dus niet beschroomd om te dralen met uw gang en te staan stil.
Uw beenen zullen murw zijn en wezenloze weeke palen onder U.

Over de moeilijkheid van het bewaren der neiging tot het Goede-Leven,
en de herwinning daarvan.
Er is iets, dat gij nu in U hebt en dat het opperste goed is.
Als gij dit hebt, kunt gij zeggen álles te hebben; hebt gij dit niet, dan hebt gij niets.
Wat is dit?
Gij meent dat dit hetzelfde misschien is, dat genoemd is ‘Goddelijke Genade’,
‘Helderziendheid van de Ziel’.
Nu en dan zoudt gij het zelf willen noemen het werkend vermogen van scherp
bemerken de verschijnselen en bewegingen, waaruit uw leven bestaat.
Voorloopig zal ik het noemen: de werkende neiging tot het Goede-Leven.
Het is ook: het vertoeven van den Geest achter de levensbewegingen.
Het is vertoeven in de Koele hoogte, waar de glimlach der zelf-overwinning licht
en luchtig waait.
In elk geval is het een bepaald afzonderlijk iets in het Leven, in het hoofd.
Dit laatste moet vooral goed onthouden worden.
Het is dan geen spijt over Slecht-Leven, geen voornemen tot of hoop op of liefde
voor het Goede-Leven, het is ook niet de Zelf-Overwinning, maar het is dát wat de
Zelf-Overwinning gemakkelijk maakt, dat wat de Zelf-Overwinning doet ophouden
er een te zijn, daar er geen strijd noodig was, dat in wiens sfeer of licht de strijd of
aarzeling als een bespottelijke, onmogelijke beweging voorkomt, dat wat het andwoord
op de vraag ‘hoe zult gij dezen aanval overwinnen?’
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doet zijn als een oprichting van helle klaarte, waarin de aanval zich niet zoû kunnen
vertoonen. Als dít er is, andwoordt gij: ‘ik zoû den aanval zich wel eens willen zien
vertoonen’. Dit andwoordt gij ook op den raad, dat gij aan den aanval zoudt moeten
toegeven om tot rust te komen.
Dit zeer op zich zelve en bepaalde verschijnsel dus, dat er plotseling ís, deze staat,
deze boven de verdiepingen der mensch-vermogens ingestorte kracht, - kan deze
bewaard en als zij verloren is gegaan, herwonnen worden?
***

Over de Over-een-komst tusschen het Groote-Dadenleven (Napoleon) en
dat van Abstractie (mystici).
(Gesprek tusschen een normaal type-mensch en een mysticus).
Vraag: Gij ondervindt dezer dagen weêr een vleugje van het leven van Bewustheid
en Wil, dat gij voorheen in meerder mate hebt leeren kennen.
Zeg mij nú, - terwijl gij eenigszins gewaar wordt wat het is: als het vertoeven in
dezen hoogen Levensstaat, in dezen heroïeken aether, zich nu voortzette en veel
sterker of méér werd, - zoudt gij dan, - gegeven het concreete leven, naauwkeurig
en werkelijk, zoo als het nu is, - bij voorbeeld U tot keizer van uw land kunnen maken
en daarna andere landen onder uw beheer aan het uwe toevoegen?
Andw.: Ja, dat zoû ik. Eenmaal in de leefwijze zijnde van innerlijk te zien (te
merken) de bewegingen, waaruit dat Leven bestaat, om die wílle-keurig te doen
ophouden en er andere voor in de plaats te stellen, - bespeur ik, dat tusschen het van
een stoel
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opstaan op een uur dat men gewoon was te blijven zitten, zonder onmiddellijke
uitwendige oorzaak en alleen om dat men het om een abstracte of verafgelegen reden
wíl, - èn het volbrengen der reeks bewegingen, welke er noodig zoude zijn om mij
tot Keizer te maken, het verschil is: gradueel, niet: essentiëel.
Indien mijn gedachten, wil, en verdere lichaamsbewerktuiging een zekere reeks
van bewegingen maakte, zoû ik Keizer worden.
Napoleon is Keizer geworden door te maken een reeks van bewegingen.
Vr.: Ja maar, toen was de toestand anders.
Andw.: Deze formuleering van deze gedachte doet het onderwerp dalen tot een
plan van te groote concreetheid. Hoe de ‘toestand’ is komt in dézen zin niet in
aanmerking. Te zeggen, dat alleen de ‘Revolutie’ den feilen terugslag (reaktie) van
het Keizerschap kon mogelijk maken, is de a posteriori maar al te makkelijk
toepasbare, lagere historische, zienswijze.
Gegeven deze bizondere kracht, - concentratie, abstractie - in geheel buitengewone,
laat ons stellen ongekende, mate, - deze kracht tot wier wezen de twee vermogens
behooren van: helderziendheid, en van: bestuur, richting, der bewegingen, - dít
gegeven, zoo doet het er niet toe hoe de toestand is.
Om mij tot Keizer te maken, heb ik twee dingen noodig: de doorgrondende kennis
(het heldere-zien) van de menschenwereld èn het vermogen om de door mij als voor
het Doel noodzakelijk geziene bewegingen te volvoeren.
Ik zoû noodig hebben, dat dezelfde kracht, welke het mij nu mogelijk maakt mijn
levensorde te wijzigen, mij aanhoudend in de grootste mate bij bleef in mijn verkeer
met de menschen.
Want tusschen het zich losmaken van de bewegingen
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zijns eigen levens om die te zien en te wijzigen, en het zich aldus losmaken van de
bewegingen der wereld om die te zien en te wijzigen, is geen wezenlijk verschil.
Of eerder nog: wat te doen is om tot het Keizerschap te geraken, is alles terug te
brengen tot een reeks eigen-levens-bewegingen, waarop het psychochemische
samenstel, dat menschenwereld heet, van zelf op de gewilde en voorziene wijze
reageert.
Indien, bij voorbeeld, tot de eerste handelingen volksredevoeringen zouden
behooren, zoude er, om die doel te doen treffen, eene groote achter-Kalmte van geest
noodig zijn, ten gevolge waarvan de redenaar niet meêgesleept werd door zijn
woorden, maar die woorden wijsselijk bestuurde. Om die Kalmte te verkrijgen, zou
de redenaar zijn zinnen moeten kunnen sluiten voor het opwindende van een verlichte
zaal vol menschen, en krachtig aan iets anders moeten kunnen denken.
Het vermogen om dit te doen is hetzelfde als het welk U in staat stelt te blijven
doorwerken, onaandoenbaar door het tikken van de dienstbode op de deur.
De zaak is misschien niet zoo zeer om aan iets anders te denken als wel om het
vermogen wakker te houden van alle indrukken en gedachten als op een afstand, een
eind voor de leêge grijze ruimte, welke dat vermogen is, in U te zien gebeuren.
Feitelijk is dus het vertoeven in die ruimte, - de bewustheid die zich alleen van
zich zelve bewust is - bij representatief concreet-maken ‘denken aan iets anders’ te
noemen.
Vr.: Zoudt gij gelukkig zijn indien gij U tot Keizer kondt maken? Wat zoû, in de
gegeven omstandigheden, de eerste uwer gewichtige handelingen moeten zijn?
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Andw.: Ik zoû mij laten scheiden van mijn vrouw.
Vr.: Bemint gij Uwe vrouw dan niet?
Andw.: Ja, ik bemin haar zeer.
Vr.: Hoe zoudt gij dan gelukkig kunnen zijn indien gij van haar scheidet? Zouden
niet dag en nacht in uw mijmering de herinnering aan uwe onderlinge teederheid van
vroeger en het besef van haar tegenwoordig verdriet U vervolgen in bittere wroeging?
Andw.: Indien ik zoo lang en zoo voort-durend in den staat van Abstractie en
Helder-ziendheid kon leven als noodig zoû zijn om Keizer te worden, zouden de
verschijnselen wroeging en mijmering mij niet kunnen naderen. Wat is wroeging?
Wroeging is een zeker gevoel, dat een zekere verbeeldings-voorstelling (herinnering
of fantasie) begeleidt. Het kenmerk van den wezens-staat, waarin ik Keizer zoû
kunnen worden, is het vermogen ook het leven der verbeelding willekeurig te leiden.
De gedachte aan mijn vrouw, zoû dus, om dat ik dat beter zoû vinden - niet meer bij
mij opkomen.
Vr.: Maar vindt gij dan - hoe buitengewoon en belangrijk ook - het vermogen van
zoo te leven en zich onaandoenbaar te stellen voor de diepste en edelste
menschelijke-aandoeningen, ook mooi en goed, ook indien ánderen er ongelukkig
door worden gemaakt?
Andw.: Deze vraag is voor mij eensluidend met b.v. de aan een geloofsmartelaar
te stellen vraag, of hij het toch waarlijk niet aangenamer en beter zoû vinden even
te zeggen ‘ik geloof dit of dat’ om dan in een warm vertrek aan den maaltijd met zijn
gezin te gaan, - dan op een houtstapel verbrand te worden.
Ik weet dat in den staat te leven, die deze gedragingen mogelijk maakt, het hoogste
geluk is, en dat het mooiste en beste is, den mensch, over wien men het eerst
beschikken kan, met andere woorden zich zelf, te brengen in het hoogste geluk, d.i.
te brengen in God.
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Tot lager plan gebracht, zoudt gij mijn scheiding van mijn vrouw, als een heldendaad
moeten omschrijven: het opofferen van het levensgeluk voor iets hoogers. Dat ik
Keizer zoû worden, zoû het zelfde beduiden, als dat ik de menschen gelukkiger zoû
maken. Mijn Keizerschap zoû behelzen eene inrichting der wereld, waardoor het
leven der menschheid schooner en gelukkiger zoû zijn. Ik zoû dus het levensgeluk
mijner vrouw en het mijne (betrekkelijk), opofferen aan dat der menschheid.
Vr.: Uw eígen geluk zoudt gij niet opofferen, daar immers in de
opofferingshandeling zelve eene levensbeweging zoude werken, die hooger geluk
inhoudt.
Andw.: Ik bedoel dat ik ook mijn eigen gewoon menschelijk geluk zoû opofferen.
Zoo als de martelaar sterft voor zijn God, zoo als de soldaat sterft voor zijn Vaderland,
hiermede opofferend zíjn levensgeluk en dat van zijn vrouw of moeder, zoo zoû ik,
mijn eigen levensgeluk en dat van mijn vrouw opofferend, ontsterven aan het gewone
leven óm mijn Ideaal.
Zoudt gij den martelaar een zelfzuchtige noemen om dat hij zijn vrouw opoffert
aan zijn eigen hoogergeluk van verbrand te worden voor zijn God, - gij zoudt hem
dan, indien hij het andere koos van de twee, een lager zelfzuchtige hebben te noemen,
want de opoffering van zijn God aan het geluk zijner vrouw staat gelijk met de
opoffering van zijn eigen hoogergeluk aan zijn eigen lager-geluk, daar immers zijn
vrouw hem alleen belangrijk kan zijn voor zoo ver hij zich rekenschap geeft van
haar bestaan en het behoud van haar geluk dus, in het wézen der zaak, voor hem
alleen beteekent de voldoening die híj daarvan heeft. Vr.: Maar indien gij nu, zoo
als Napoleon I, een oorlogs-, niet een vredeskeizer werd, - zoudt gij dat ook noemen
gaan tot God en de menschheid tot hooger geluk brengen?
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Andw.: Ja. Niemant in deze eeuw heeft zoo hoog of zoo langdurig in God geleefd
als Napoleon. Niemant heeft ook de menschheid tot hooger geluk gebracht.
Onbesproken gelaten de zaak, dat het oorlogs-tijdperk in zijn leven alleen reeds
hierdoor gerechtvaardigd zoû zijn, dat het noodzakelijk was ter voorbereiding van
het vredestijdperk, waarin een mensch met vermogens als de zíjne de menschheid
zóo zoû hebben ingericht, dat een grootere som van geluk aanwezig kwam dan
misschien ooit te voren werd verkregen, - heeft hij als oorlogskeizer, in en door het
oorlogvoeren, de menschheid tot zoo hoog geluk gebracht.

Het Verlies van het Goede-Leven
Gij hebt U, nauwelijks in aanraking met de Genade, toen nauwelijks de zilver-witte
wimpel der onschendbaarheid was gedaald tot den top van uw levens-schip, die U
zoû doen zeilen de klippen voorbij, maar zachtjes in 't begin en schuw voor plompe
wildheid, - hebt gij U bloot gesteld aan de grove listen der syrenen van het
opper-vlakkig leven.
Gij hebt, roekeloos en met fel disgraciëuze linkschheid, den schat laten verloren
gaan, den zeldzamen schat, die u was weder gegeven, toen gij wanhoopte hem ooit
te zullen hervinden.
En waarvoor, mijn God! waarvoor hebt gij het wonder kleinood prijs gegeven,
den gulden steen, die inhoudt alle zaligheden en het hoogste geluk, waarvoor hebt
gij verlaten het zoete en zuivere levenspaleis, de hooge witte woning?
Was het om de zachte hoogvlakte van den passieven Vrede?
Was het om de golftoppen der heroïeke feesten?
Was het, lager, om het bijna onweêrstaanbaar wenken der bloemen der trouwe
teederheid?

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

193
Was het door het heete sarren van den Wellust?
Neen, het was om het bonte en bespottelijk lotgeval der lage ijdelheid.
Dit is wel het ergste: het besef te hebben verloren van het geleden verlies. Dit is het
ergste: als gij het Hoogste Goed hebt verloren, alleen vaag te wéten, maar eigenlijk
heel en al niet te gevoélen, dat gij iets verloren hebt.

De groote moeilijkheid of voelingen naar de Synthese.
Hartstochten en Gewoonten te overwinnen, dat is: eenige, periodiek terugkeerende
bewegingen van den Wil, de Verbeelding, de Gedachte en de ledematen te doen
verdwijnen en door andere te vervangen, is moeilijk, - is moeilijk om dat wij het
middel zoo weinig kennen waardoor het Geestelijk Licht wordt ontstoken, want in
het schijnsel van dat Licht wordt het, betrekkelijk, gemakkelijk.
De afzondering, en samentrekking van het Geestelijk Vermogen, is de atmosfeer
waarin die Licht-bloem het snelst ontbloeit.
Daar in het Licht de twee groote verrichtingen: het zien, het weten, wat wij willen
èn het kunnen wat wij weten, die twee verrichtingen, waartoe het wijzigen van alle
levensbewegingen (overwinnen van hartstochten en gewoonten) terug te brengen is,
- daar in het Licht die twee verrichtingen lichtelijk, als vanzelf, gebeuren, - zoo zoû
ons geheele streven zich kunnen vereenvoudigen tot het trachten naar dat Licht.
Gegeven nu, de vóór alles aanwezige noodzakelijkheid, - de aprioristische
levensbazis - van te zijn in samenleving, dat is van voort-durend te zijn blootgesteld
aan in-drukken, die zich verbinden met ver-
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beeldingsvoorstellingen, gedachten en wilwerkingen, als een bonte kaleidoskoop,
die het brooze schijnsel van het Hooge Licht verdooft, - die althands, stellen wij hier,
aan het Licht vijandig lijkt te zijn en dit lijkt te moeten verdooven -: hóe zullen wij,
daar onder door, of daar tegen in, het Licht trachten te bewaren?
Dit is de groote moeilijkheid.
Moeilijker dan het beheerschen van het eigen geestelijk en lichamelijk
persoonsleven in de afzondering, onder het niet of weinig gestoorde schijnen van
het Licht, - is het: iets van dit Licht te behouden in het verkeer met de
menschenwereld.
Wat is hiervan de oorzaak?
De oorzaak hiervan is, dat de menschenwereld leeft in Onbewustheid (niet wetende
wat zij doet), terwijl gij (dan) leeft in Bewustheid (wetende wat gij doet).
Gesteld, er zijn twee dingen: de levens-Bewegingen èn het levens-Licht. Dan is
het onderscheid tusschen U en de menschenwereld, dat bij de menschen het licht
zich vermengd heeft met de bewegingen, éen is geworden met de bewegingen (zonder
ook dat zij nu weêr dít zouden weten), terwijl bij U het licht gescheiden is van de
bewegingen.
De menschen worden instinktmatig dit essentiëele onderscheid tusschen uw wezen
en het hunne gewaar; zij reageeren op uw te-rug getrokkenheid door zich ook terug
te trekken.
Daardoor kwijnt het samenleven.
Gij bemerkt dit kwijnen en aangezien gij wilt het samenleven, begint gij uw
te-ruggetrokkenheid op te geven en meê te gaan met de aan uw, zich formeerend,
leven vreemde woorden, gedachten, enz.
Naarmate nu gij daarin meê gaat, gaat het Licht te loor.
Wat noemt gij, in dezen zin, de Synthese?
De Synthese zoû zijn om het licht te behouden áchter
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het samenleven, maar zóo dat het samenleven er niet door verdonkerde, zoo, dat het
niet merkbaar ware.
Hadt gij deze Synthese niet gevonden in een herfst?
O neen, dat was toen heel anders.
Het in dien herfst bereikte hoogere-leven is tegenover-gesteld aan het in een
vroegeren zomer bereikte, dat in een lateren herfst weder even werd aangedaan.
Dat van den eerst bedoelden herfst was het leven in de Onbewustheid, dat van
dien zomer en den lateren herfst het leven in de Bewustheid.
Het eerst genoemde is, of is in de richting van, de volkomen vermenging van het
Licht met de Bewegingen, het tweede is de volkomen scheiding tusschen het Licht
en de Bewegingen.
Bij het tweede overziet het Licht de Bewegingen eerst, maar naarmate de afstand
grooter wordt, blijft het Licht met zich zelf alleen en worden de bewegingen eindelijk
onzichtbaar.
In beide Staten is dus het streven, dat de Bewegingen onzichtbaar worden.
In den eersten worden zij onzichtbaar door dat het Licht (dat het Ziende is) niet
meer op den afstand blijft, die noodig is om te kunnen zien, maar zich met hen
vermengt of vereenzelvigt.
In den tweeden worden zij onzichtbaar door dat het Licht zich tot grooten afstand
terugtrekt.
Werden echter in den eersten de Bewegingen absoluut onzichtbaar, en ware er dus
geen levens-merken meer, - dan zoû de grens zijn overschreden en het Geluk niet
meer bestaan.
Want indien de Onbewustheid ons gouden is en de Bewustheid zilveren, - dan
moeten wij ons den eersten staat voorstellen als de helder zilveren stip der Bewustheid,
waarmede wij juist nog even kunnen zien, dat wij in de gouden zee der Onbewustheid
verdrinken.
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Allerlei aanteekeningen.
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Allerlei aanteekeningen.
18 December 19..
Andersen.
Sprookjes.
De vertaling door mevrouw Van Eeden verschilt van de vertaling-Andriessen - Titia
van der Tuuk door dat de eerste ironiesch is (jegens de maatschappij), terwijl de
tweede met de maatschappij instemt.
Er wordt ergens verhaald van een man, die voor elk dubbeltje dat hij uitgaf een
gulden terug kreeg.
Bij Van Eeden staat dan: ‘zóó'n koopman was hij, - en toen ging hij dood’; bij
Andriessen - Van der Tuuk: ‘zóó'n goed koopman was hij, - totdat hij stierf’.
Bij Van Eeden beteekent het, dat het verkeerd is zoo te zijn, terwijl de andere
vertaling beteekent dat het goed is zoo te zijn of althands dat het onverschillig is zoo
te zijn.
Andersen zeil komt mij voor door de vertalingen heen niet goed te beoordeelen
te zijn en, voor zoo ver hij daar door heen te beoordeelen is, niet zoo goed te zijn als
men eerst zoû vermoeden.

8 November 18..
Annunzio, Gabr. D'.
De daad van Mascàlico.
Gelezen in de vertaling van A. Fles.
Dit is niet verschillend van Verga, een levendig, kleurig stukje warm realisme.
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22 Maart 18.. middag.
Balzac. H. de.
In L o u i s L a m b e r t is aardig het inzicht in het allereerste begin der ‘mystiek’.
S é r a p h i t u s - S é r a p h i t a is onleesbaar van dikke en dolle rhetoriek vermengd
met de meest elementaire theosophie.
L e l y s d a n s l a Va l l é e is ouderwetsch en langdradig.
Veel vervelender dan de Confessions van Rousseau, veel minder dan Stendhal.

3 September 19..
La Cousine Bette.
Dit boek is beter dan L o u i s L a m b e r t , S é r a p h i t u s - S é r a p h i t a , L e l y s
d a n s l a Va l l é e , C é s a r B i r o t t e a u , L e C o u s i n P o n s , L e s P a y s a n s .

17 September 19..
L a C o u s i n e B e t t e gelezen hebbende, kan ik toch ‘niet begrijpen wat de
menschen er aan vinden’.
Ik vind het dof, ‘rhetoriesch’, ‘romantiesch’, altijd betrekkelijk gesproken en
denkende aan groote literatuur. Ik vind er lang niet het onderscheid met Zola in dat
ik vermoed had. Ik vind het b.v. dichter bij Zola dan bij Goethe. Ik geef de voorkeur
aan Stendhal en aan Duranty boven dit.
Munt het in zeker opzicht boven Zola uit, - zoo heeft Zola daarentegen weêr meer
deugd van voordracht, van aanschouwelijkheid, van ‘kunst’.

3 Augustus 19..
Les Paysans.
Dit boek valt niet meê na wat men er van hoort.
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25 Februari 19..
Barbusse, Henri, geb. 1873.
Pleureuses.
Henri Barbusse, Francis Jammes, Henry Bataille, ook Charles Guérin met eenige
stukken, behooren min of meer bij-een.
Ook Van Lerberghe behoort eenigszins tot deze groep.
En Verhaeren, met zijn P é g a s e , streeft naar iets soort-gelijks.
Charles Louis Philippe overtreft dit alles met sommige zijner proza-stukken (La
Vie et la Mort délicates de Madeleine).
Van boven-genoemde dichters is Barbusse misschien de beste.
In zijn gedichtje ‘Pleureuses’ is goed, dat het heen en weêr gaat, dat het ‘zingt’.
Verder is het goed van ‘begrip’.
De betrekkelijke zwakheid er van is, dat het zijn gegeven be-zingt en niet ín zijn
gegeven zingt.
Verder, is het te lang. Het slot is zwak en bevestigt daardoor de minder-soortigheid
ook van hetgeen voorafgaat.
In verband hiermeê, dat het gedichtje zijn gegeven be-zingt en niet hier-ìn of hier
van uit zingt, is de algemeene aard van het gedichtje: te zijn: melancholiesch en in
zekeren zin karakterizeerend.
In dit gedichtje, geeft de dichter niet blijk zelf te gelooven aan ‘la beauté’ en
‘l'harmonie’, maar hij zegt: kijk eens, als je gelooft aan ‘la beauté’ en ‘l'harmonie’,
dan loop je later eenzaam en met verdwaasd uiterlijk door de menigte, - zóó is de
wereld.

1 Maart 19..
Hij zegt het wel niet scherp en hatend, en alleen melancholiesch, - maar hij zegt het
toch.
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29 Juni 18..
Barrès, Maurice,
Sous l'oeil des Barbares.
Zie over de twee bloemen van blz. 43. blz. 158.
Voor den volzin op blz. 161: ‘Il se penchait du haut d'une tour comme d'un temple
sur la vie’, stel ik voor: ‘Il se penchait de haut, comme d'une tour de temple, sur la
vie’.
Van de hoofdstukjes lijken mij Tendresse en Désintéressement het best, Dandysme
en Extase het minst en Paris à vingt ans LEVENDIGER dan Dandysme en Extase, maar
het minst FIJN van alle.
Tendresse doet denken aan Novalis, Désintéressement aan Flaubert en Villiers
(Salammbô en Akëdysséril).
Wel verre van de verbeelding eener zielehouding te zijn, is Désintéressement een
bleeke allegorische voorstelling, zonder geestelijken inhoud eigenlijk (want wát
eigenlijk de grieksche maagd Athéné vertegenwoordigt tegenover de courtisane, later
christinne, Amaryllis, is niet duidelijk).
Het is een edele maagd, die sterft voor een ‘Ideaal’, maar welk dat is, is geheel
onduidelijk. Het is namelijk zielloos en koud decoratief gebleven, eene mislukte
poging tot symbolische voorstelling. Toch is in dit hoofdstuk nog de meeste tengere
gratie.
Terwijl Salammbô nuchtere, naturalistische beschrijving is, en Akëdysséril lyrische,
rhythmische, ‘prachtige’ beschrijving, is Désintéressement eene mislukte poging tot
symbolische voorstelling.
Maar toch houd ik van het boek. Het is mij gemeenzaam. Ik heb dit alles van nabij
gekend, intiem gekend.
Het slechtst is wel Extase. Min of meer zoo als in zeker werk het uitwendigheden
beschrijvende impressionisme mislukt, mislukt in Extase de beschrijving
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van innerlijke verrukking. Het is geheel zonder inhoud en niets dan een kleur- en
krachtloze, wezenloze, massa.
Zie voor de ‘petits faits’ van blz. 110 ook blz. 12 van Un homme libre. Dit doet
veronderstellen, dat de oude Heer van blz. 110 Sainte-Beuve is (en niet Renan).
Voor een deel lijkt het in zijn manier op Alfred Jarry, bijv. Départ inquiet met het
motto:
Il rencontra le bonhomme système
sur la bourrique pessimisme.

Ook de laatste volzin van blz. 122.
Beide stammen, wat dit aangaat, van Duitsche romantiek.
Overigens, wat de praktische psychologie ten bate van het verkeer aangaat ‘Que
désormais chacun découvre’ etc. (Sous l'oeil des Barbares, blz. 115) stamt Barrès
van Stendhal, die hij ook noemt op blz. 12 van Un homme libre.
Wat de hooge auto-psychologie aangaat, heeft hij Loyola bestudeerd, maar of
hiervan de uitkomsten, zoo als die in Un homme libre geboekt zijn, wel erg goed
zijn, is te betwijfelen.
Het is opmerkelijk hoe Sous l'oeil des Barbares in vele opzichten precies geeft zoo
als Hollandsche letterkundigen waren in 1884, een groot deel onzer complexiteit van
toen. De zware sigaren en de extazes, - men herkent zijn eigen vroegeren tijd er in.
Daarna is Maeterlinck gekomen, met wat die heeft aangebracht: Ruysbroeck,
Novalis, Emerson. Die allen overtreffen Barrès. Barrès is ten slotte een belangrijke,
maar leelijke en akelige vent.

1 Juli 18..
De wijze waarop Barrès, blz. 2 van Un homme libre, zegt dat sommigen ten onrechte
‘crurent qu'il y a du
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sérieux au monde’ toont de geringe hoedanigheid van zijn stoïcisme aan.
Het is spottend uit spijtigheid.
Zijne meening ‘qu'il n'y a pas du sérieux au monde’ is niet eene goddelijke
verheuging over die Waarheid of in die Waarheid, maar is een honend berustende
gevolgtrekking in spijt dat het niet anders is. ‘Er moest wel iets ernstigs op de wereld
zijn, maar dit is nu eenmaal níet zoo. Laat ons dàt nu ten minste inzien en niet
onnoozel genoeg zijn om het een of ander voor werkelijk ernstig te houden’, - aldus
ongeveer zijne bedoeling.
Elders zegt hij ook, dat bij zijn grootste verrukkingen hij altijd het inzicht behield
van dat het maar eene fictie was.
Dit is alles voortreffelijk van oprechtheid, maar het een zoowel als het ander is
inferieur.
Behalve de voorafgaande ‘Concordance’ is Désintéressement in SOUS LOEIL DES
BARBARES in 4 stukken gesplitst.
Het eerste geeft Amaryllis en Lucius op weg naar het Serapeum (een tempel in
Alexandrië eenigen tijd na Christus, waar ‘Athéné’, een Grieksche maagd, voor 't
laatst de Grieksche Wijsheid leeraart).
Het tweede geeft den tempel zelf van binnen, terwijl er reeds kreten uit de vijandige
Christen-menigte buiten opgaan. In den tempel: Amaryllis, Lucius, Athéné, grijsaards,
vrouwen, jongelingen.
Het derde: de tempel van binnen. Tegenover de dreigende menigte zijn alleen een
oude dichter, Lucius, Amaryllis en Athéné overgebleven. Dood van Athéné.
Het vierde: Lucius en Amaryllis die de overblijfselen van Athéné opzoeken en:
eene lyrische Narede.
Het is al héél weinig zaaks: een bleek en zwak dekoratief lyrisme, zonder eenige
geestelijkheid. Er zijn zelfs lachwekkende plaatsen in. Men kan eigenlijk
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niet eens zeggen, dat er eene symbolische voorstelling in mislukt zoû zijn.
Het is alleen uiterlijk en dan geheel missend de zware pracht van Akëdysséril,
waarop het overigens wel eenigszins geïnspireerd is (Akëdysséril is gepubliceerd in
1884 of 1885). Zie b.v. wat zij over den Dood zegt op blz. 86. Ook de mise-en-scène
van de heldin in den tempel en daar buiten de tierende menigte gelijkt Akëdysséril.
De titel Désintéressement, en de plaats die het inneemt in een boek van de soort
van Sous l'oeil des Barbares geven er een andere bedoeling aan dan Akëdysséril
heeft, maar van aard is het niet anders dan een zwak schetsje in den trant van
Akëdysséril.
Er is een zekere distinktie van taal in, die het leesbaar maakt.
Wat beteekent echter een plaats als deze (blz. 85, Athéné spreekt tot den ouden
dichter, tot Lucius, den lichtmis, en tot Amaryllis):
‘Je comptais sur vous, mes amis, car toujours il me sembla que les poètes et les
amis du plaisir, disposant, les uns du coeur des grandes héroïnes, les autres du coeur
des jeunes hommes et des jeunes femmes, n'ont point à user de leur propre coeur
pour les frivolités passagères, et qu'ainsi, aux heures troublées, ils Ie trouvent intact
dans leur pointrine’ - woorden zonder eenigen zin.
‘La grandeur du sacrifice lui donnait à cette heure une beauté inconnue des vivants’
- een volzin, die zóo uit Akëdysséril overgeloopen schijnt.
Een stukje als dit van blz. 82 is belachelijk en vereenigt alle elementen, die dit meest
af keurenswaardige vormen: een afschuwelijk burgerlijk, quasi-artistiek zinloos
knoei-tafereeltje:
‘Eue (Athéné) vit la courtisane et l'embrassa devant
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tous, et la tendre lydienne s'abandonnait à cette étreinte. On applaudit. (“On applaudit”,
dit is het mooist!). Ces fils artistes de la Grèce trouvaient beau la vierge aux contours
divins enlacée de la souple orientale: pure colonne de Paros où s'enroule le pampre
des ivresses’.
't Is om te spuwen.
De schrijver bedoelt met het verhaaltje in Désintéressement, dat dát nu die houding
der Ziel is, die men Désintéressement noemt, en die ook iets is, zoo als Tendresse
ook iets is, enz. Dit nu mag hij bedóélen, - Désintéressement als houding of toestand
der Ziel heeft hij ons in 't minst niet hierdoor leeren kennen.

3 Juli 18..
Het eerste gedeelte van Tendresse voert ons tusschen de wilgen aan de oevers van
waters bij zonsondergang.
Blz. 38 ‘le reflet de son image’, - de l'image de la jeune fille ou du jeune homme?
Blz. 39 ‘il leva les yeux de sa vague image’, - nog altijd weet ik niet of het l'image
de la jeune fille of l'image du jeune homme is.
Ik geloof dat het l'image de la jeune fille is waarnaar le jeune homme kijkt, omdat
zij reeds allerlei bewegingen heeft gedaan en bij hem is komen knielen vóor hij ‘lève
les yeux de sa vague image balancée sur l'eau’.
Het tweede gedeelte van Tendresse voert ons op den heuveltop onder een rossen
maneschijn.
Hierin komt ook het boschje voor met de worstelaars met zwarte en roode toortsen.
Het derde gedeelte voert ons in den Temple de la Sagesse éternelle. Het is ochtend.
In het vierde gedeelte bereikt de jonge man wêer de waters met de wilgen, waar
zijn Teederheid is geboren. Het is avond.
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3 Juli 18..
Opmerkelijk in Barrès zijn o.a opmerkingen van deze soort:
dat hij met de zelfde verschijnselen van verlegenheid een gemoedsverheffing
wachtte als hij 't een samenkomst met een beminde zoû gedaan hebben; (Sous l'oeil
des Barbares, blz. 184, 2de alinea).
dat hij onder de dekens van genoegen rilde en zich verkneukelde bij het verwachten
van een smart.

4 Juli 18..
Goed is hij in een soort uitdrukkingen als deze:
‘Je voudrais pleurer, être bercé, je voudrais désirer pleurer’... (Bl. 188).
‘Ce que j'appelais mes pensées sont en moi de petits cailloux, ternes et secs, qui
bruissent et m'étouffent et me blessent’... (Bl. 188).

6 Juli 18..
Un Homme Libre.
Blz. 64. ‘des mélancoliques’. Vergelijk Stendhal, Histoire Peinture, Italie, 224.

13 Juli 18..
Van Barrès' boeken, ‘Sous l'oeil des Barbares’ en ‘Un homme libre’, kan gezegd
worden, dat men van zulke werken verwacht, dat zij poëzie zullen geven, òf wel een
stelsel om het geluk, in de beteekenis van zekere hoogere geestestoestanden, te
bereiken, - en dat zij dit geen van beiden doen.
‘Un homme libre’ leidt feitelijk tot niets. Er wordt niet aangegeven hoe het doel,
willekeurig een ‘emotie’ op te wekken, wordt bereikt.
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9 April 19..
Les Déracinés.
Invloeden: Duitschers begin 19e eeuw (Fichte, Schelling, Hegel - Goethe) Stendhal.
Zola (‘Paris’, zie Les Déracinés, blz. 210, ‘Du quartier des bibliothèques’ enz.).
Maeterlinck (‘enfant qui doit se coucher sans dire bonsoir à personne’ of zoo iets,
in de pensionaat-levenbeschrijving ‘de toutes les sortes de Ténébres’, blz. 209).
politiesch-psychologische roman....
het echte fransche proza.... praat-proza.
Dit werk kan méér alleen Fransch zijn dan b.v. Zola alleen Fransch kan zijn. Hierbij
te vergelijken, is Zola internationaal of extra-nationaal.
Frankrijk neemt de gedachten der andere naties en reproduceert ze in
conversatie-vorm, heb ik ergens gelezen - zóo Barrès.
een substantiëele intellektuëel.
‘cynisme’ hier en daar.
blz. 211, over Loyola. ‘éveiller des émotions’ etc. heel goed maar een resultaat dezer
methode heeft Barrès niet laten zien.
blz. 240. Ponlevoy, ‘Commentaires’... ‘Ils sont mal servis et ils servent mal’.
De lezing van dit boek doet goed, is heilzaam in tijd van zwakte.
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Isaäc da costa.
God zij met ons.
Wanneer men dit gedicht leest, is het of men een zwaar dreunend leelijk orgel hoort
spelen.
De schrijver had niet een eenigszins diep ingedrongen kennis van de onderwerpen
betreffende welke hij dicht.
In hem was gebeurd datgene, dat geestes- of zielsproces, dat in een betrekkelijk
onbeduidend mensch geschiedt, die van den eenen godsdienst tot den anderen of van
een zekere ‘godsdienst’-loosheid tot een zekeren godsdienst overgaat.
Hierbij had de schrijver een geest-driftige geäardheid en was bekwaam in het
dichten.
In dit gedicht nu is een hoeveelheid vers-muziek of een kracht van vers-muziek,
zoo als bij zeer weinig 19e-eeuwsche nederlandsche dichters wordt gevonden.
Maar hoewel er dus zeer VEEL, zeer KRACHTIGE muziek in is, is deze vele krachtige
muziek, - om dat de schrijver slechts oppervlakkige kennis van zijn onderwerp had
en naast dat muzikale dicht-vermogen een betrekkelijk onbeduidende geest was, LEELIJKE vers-muziek.
Er is dus veel muziek in.
Maar deze muziek is leelijke muziek.
En deze muziek is leelijke muziek óm dát de schrijver zijn onderwerp niet dieper
kende.
En de schrijver kon zijn onderwerp niet dieper kennen om dat zijn geest-vermogens
niet verder reikten.
De verklaring van de leelijkheid der muziek uit de oppervlakkigheid der
onderwerp-kennis van den schrijver, wordt gesteund door een toetsing der vers-regels
wat aangaat de meer oppervlakkige eigenschappen dezer dichtkunst.
Zoo bevat deze regel krachtige ‘muziek’:
Ver-

zon- ken
_

in

diep- ten
_

van

leed
_

en

el-

len_

...............
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in dien zin, dat in deze klanken zooveel als de stem van een ongelukkige uit een
diepte wordt gehoord. Terwijl de eerste helft van den regel, met zijn ò en ie, omgeven
door zijn herhaald 'en en verbonden door de ì en de n van ‘in’, den klank van steenen
afgrondswanden schijnt meê te dragen, wekt de laatste helft van den regel, met zijn
ee en è's, die minder vol en somber maar meer vloeyend en omfloersd klinken, het
gevoel van iemant, die daar in duister schreit.
Wanneer wij echter in den regel zelf nagaan hoe dit klank-effekt wordt verkregen,
bemerken wij, dat dit effekt verkregen wordt door twee woorden, waarvan de
beteekenis zoo weinig verschilt als die van ‘leed’ en ‘ellende’, te bezigen alsof het
woorden waren, die zeer verschillende verschijnselen aanduiden. (Immers, indien
deze woorden nagenoeg hetzelfde aanduiden, is het onnoodig ze beide te gebruiken).
Het klank-effekt, de muziek, dat is: het wezen der kunst zelf, wordt dus bereikt door
een bepaalde grofheid van stijl.
Dit is een oorzaak der leelijkheid van deze muziek. Dit is een der oorzaken, waardoor
wij, bij het lezen van dit gedicht, getroffen worden door de onmiskenbare
aanwezigheid van muziek hierin en tevens door de bizonderheid dat deze muziek is
leelijke of minder mooye muziek.
Het kenmerk van een gedicht waarin mooye muziek is, zal zijn, dat de verschillende
elementen van onzen aandacht er gelijkelijk door bevredigd worden, zoo dat niet
terwijl wij denken ‘wat een muziek is er in dien regel!’, wij te gelijk denken: ‘maar
“leed” en “ellende” verschillen zoo weinig, dat de schrijver die
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woorden niet beide had behoeven te gebruiken om zijn toestand aan te duiden’.
Van een gedicht, waarin de muziek verkregen werd door andere bestand-deelen er
van minder goed te doen zijn, zal men dus niet alleen kunnen zeggen, dat hoewel dit
of dat, zinsbouw of iets anders, er van niet deugt, er ‘toch veel muziek’ in is; maar
tevens, WIJL andere bestand-deelen er van niet deugen, de muziek, die er in is, minder
mooye muziek is,
Door minder mooye muziek wordt hier verstaan noch valsche muziek, noch flauwe
muziek, maar grove muziek.
Het gedicht van Da Costa heeft een zekere bekoring, die het niet zoû hebben indien
de muziek er in valsch ware.
Zoo zal het spel van een grof en versleten dorpsorgel een aangenamen indruk
kunnen maken, dien het niet zoû te weeg brengen als het ontredderd was en daarom
slechts wanklanken liet hooren; maar toch zal men het een ordinair, betrekkelijk
‘leelijk’ orgel moeten noemen.

7 Juni 18..
Dujardin, Edouard,
l'Initiation au Péché et à l'Amour.
Hoe zeer veel beter is dit dadelijk dan b.v. Hugues Rebell. Dadelijk beter van gehalte,
dadelijk zeer merkbaar als lentezoelte na een bedompt stads-koffiehuisje, hoor en
voel: hier spreekt een artiest, een dichter. Exquis is het, van zegging.
Van blz. 812 tot 817, in no. '99 Mercure, wordt het minder, nu het lichtelijk van
genre verandert.
Het is het koele en heldere opmerkingsleven uit Les lauriers sont coupés
overgegaan in of vermengd met meer gemoedsleven.
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Het blijft echter steeds een opeenvolging van indrukjes en komt tot niets, loopt niet
op iets uit.
De hoedanigheid van dit werk wordt veroorzaakt door een woord als het laatste
van dezen volzin:
‘Par la fenêtre restée ouverte, la brise du soir entrait; attirés par la lumière, quelques
insectes, des papillons s'approchèrent’. (Mercure, '99, blz. 822).
Ook dit verhaal verloopt ellendig. Het derde gedeelte is een absoluut prul.

9 Mei 18..
Emerson.
Confiance en soi-même.
Gisteren gelezen. Dit is tegen de Conformité of Conformisme.
Het is van minderen rang. Het beduidt weinig voor mij om dat ik van de motieven,
die er in voorkomen, de hoogere gelijkloopers ken.
Het is individualistiesch liberalisme.
Het is niet mooi.
Het is individualistiesch liberalisme, dat zich tegen orthodoxe sekten verzet.
Het stelt het Conforme en het Non-conforme geenszins op een hoog plan tegenover
elkaâr.
Ik ben buitendien min of meer, in zekeren zin, tegenwoordig vóor het ‘conforme’.

24 Mei 18..
Caractère, le Poète, en Lois de l'Esprit bevallen mij beter dan
Compensation en Confiance en soi-même.
De lectuur is aangenaam en goed-doend, ofschoon het alles tweede rang is. Emerson
is een commentators of leeraars-natuur, maar die vrij veel van Poëzie en Wijsbegeerte
heeft begrepen.
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14 Juni 18..
Caractère, le Poète, Lois de l'Esprit en l'Ame suprême bevallen mij beter
dan: Compensation, Confiance en soi-même en Fatalité.
Samuel Falkland (Herm. Heijermans Jr.).
Schetsen. Vijfde Bundel. Amst. 1901.
Vlugger, in minder ondergedokenheid van aandacht opgeschreven en daarom van
minder genre dan de goede deelen van D i a m a n t s t a d , O p H o o p v a n Z e g e n
en z.v., zijn deze schetsen toch aardig, levendig.
Aangezien de realistische kunst, waarin de auteur uitmunt, en waarin de meeste
dezer schetsen zijn geschreven, een grenzenloze werkplaats is, en daarin even groote
waarden als in andere kunsten te realizeeren schijnen, - doet Heijermans, naar mijne
meening, verkeerd met - zooals in D e b e z e t e n P i a n o en D e Ta f e l s c h e l naar effekten te streven, waarmede hij niet volstrekt vertrouwd is.
Zoo als het, wat dit aangaat, met een vroeger besproken bundel was, is het ook
met dezen.

18 April 19..
Lerberghe, Ch.. van
La Chanson d'Ève.
In dit gedicht spreekt de schrijver van zijn haren als van vlammen.
Hij vergelijkt niet zijne haren bij vlammen, maar hij spreekt er over, alsof het
werkelijk vlammen waren.
Dit is niet, van zelf en volstrekt, verkeerd en onmogelijk. Want bij een zekere
perceptie of levens-gesteldheid zijn de haren vlammen.
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Wanneer de levens-gesteldheid zoo is, dat men vrijwillig zijn linkerhand kan laten
afbranden (Muscius Scaevola), of zoo, dat ons geheele lichaam kan verbranden
zonder dat dit pijn veroorzaakt (christen martelaren) - dan is er - in zekeren
psycho-fysischen of psychochemischen zin - weinig onderscheid tusschen de vlammen
en dat wat daarin verteert.
Om nu normaal en boven de vergelijking, van zijn haren als van vlammen te kunnen
spreken, moet men die voelen als vlammen en zóo dat dit aan het koele hoofd toch
geen pijn doet, - en hiertoe moet men in eene levens-gesteldheid zijn, die
overeenkomst heeft met de gesteldheden van Scaevola en van de martelaren.
Deze perceptie of levens-gesteldheid heeft Novalis verstandelijk begrepen, en iets
er van is in het gedicht van Van Lerberghe.

Maeterlinck.
La Sagesse et la Destinée.
Hoofdstukje VI. Hoe leelijk is dit. Welk een ordinaire toon.
Zie het deel van het beeld op blz. 20: òf geheel onredelijk indien ernstig bedoeld
een beekje voorgesteld als zich afwendend alleen door de herinnering aan een beletsel;
òf detoneerend indien schalksch bedoeld, - namelijk dat het was alsof het beekje zich
herinnerde... enz.
Dit is toon van een traktaatje van het ‘Nut van 't Algemeen’.
Het boek had geschreven moeten zijn uit het gevoelend Beseffen der Waarheid
welke het voorstaat, daar, waar dit Beseffen een gelijken graad van hoogte en
innigheid heeft bereikt als aan toppen der twee
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andere levens-Begrippen, het Heroïeke en het Mystieke, eigen is.
Nu is het pasmunt van het Synthetieke, die geweigerd wordt door den edelen lezer,
welke slechts als Waarheid aanvaardt hetgeen zich in Schoonheid aanbiedt.
Hoofdstuk XII. Onwaar indien letterlijk opgevat. Indien onletterlijk opgevat
misschien waar, maar dan dus verkeerd gezegd.
Hoofdstuk XIII. Over Drama en Tragedie. Het is steeds de zelfde fout. Het is een
baker, die Hamlet afkeurt. En de vraag is of men niet gelijkloopend met de baker
gestemd moet zijn op de wijze zoo als een levend Koning zijn afbeelding op een
versleten dubbeltje gelijkt, om het recht te hebben Hamlet af te keuren.
Hoofdstuk XX, XXI: Vreeselijk gezeur. Enorm oppervlakkig daar waar concreete
zaken als het koningschap of de praktische godsdienst te pas komen.

21 Juni 19..
Hoofdst. CLX, begin blz. 292: Overal die verwarring van de voorstelling in het beeld
met de als werkelijkheid bedoelde, de vermenging van die twee.

24 Juni 19..
Maeterlinck is er in geslaagd een geheel leelijk boek te schrijven, een boek, waarin
geen enkele schoonheid wordt gevonden.
Men kan wellicht niet zeggen, dat alle boeken, die tot de Wijsbegeerte of de
Letteren behooren ten slotte alleen naar wat wij ‘toon’ noemen beoordeeld moeten
worden.
Een boek kan, bij voorbeeld, een op ziele-scheikunde gegrond wetenschappelijk
stelsel voor de zoekers van geluk behelzen, in toonloze uit-een-zettingen en
voorschriften.
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Maar dit boek behelst zoo iets niet, het is ook wel deugdelijk in toon geschreven. En
die toon is leelijk. Men behoort het daarom een leelijk proza-werk te noemen.
Dit boek staat een zekere Waarheid voor, - in tegenstelling tot andere Waarheden die wellicht de schoonste Waarheid, of die alleen wellicht, - met verwerping der
andere - de Schoone Waarheid is.
Het staat die Waarheid leelijk voor, het stelt die Waarheid leelijk voor, het maakt
daardoor de Waarheid leelijk.

25 Juni 19.. Montjoie.
Onze taak is niet de vraag te beandwoorden of Maeterlinck gelijk heeft met hetgeen
hij in dit boek beweert, maar de wetenschappelijke kenmerking der hoedanigheid
zijner beweringen of mijmeringen, te naderen.
Als iemant zoo, dat ik aan hem merken kan, dat hij geen flauw besef heeft van
wat in Alexander den Groote of in de H. Teresia is omgegaan, komt vertellen, dat
van zíjne beschouwing uit die vertegenwoordigers van levenswijzen maar
onnoozele-bloedjes zijn, begaat hij een monsterlijke dwaasheid.

31 Augustus 19..
Monna Vanna.
Slecht. ‘Romantiek’-navolging van iets als het ‘Shakespeariaansche’.
Een zekere stijl, een zekere koortsachtigheid, een zekere zich aan den lezer
mededeelende opwinding of ‘Schwung’.
Psychologiesch, logiesch, mystiesch en dramatiesch geheel mislukt.
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Mislukte proeve van aanwending der impressionistiesch-mystische motieven der
vorige dramaas op een meer realistiesch-monumentale wijze.
Volslagen onverwerktheid en dus misgeboorte van het hoofd-motief.
Hier en daar de toon van Aglavaine et Sélysette.
De ons door zijn eisch, zoo als die eisch door Monna's vader den ouden Marco is
overgebracht, als een sensueele barbaar voorgestelde Prinzivalle van het Eerste
Bedrijf, verandert in het Tweede in een mystiesch-lyrischen wijsgeer zonder eenige
verklaarbaarheid dier verandering.
Dit Monna Vanna is misschíen mínder goed, maar zéker niet béter dan Axël van
Villiers de l'Isle Adam.
Men kan niet zeggen dat de hooge ‘liefde’ zoo als de mensch die in zijn jeugd gezegd
wordt te vermoeden, waarover Monna Vanna en Prinzivalle spreken in het Tweede
Bedrijf, voelbaar wordt voorgesteld; even min dat de andere meer gewone liefde zoo
als die tusschen Guido en Monna Vanna bestaat, dat wordt.

14 Mei 19..
Deze toon is betrekkelijk leelijk om dat hij, zal ik maar zeggen, meer naar Sully
Prudhomme dan naar Fra Angelico heen is.
Het is leelijk - ik wéét het - nu kan mij de rest niets meer schelen.
Het is leelijk om dat het is vergelijking en lijzigheid in stede van synthetische
natuur en liefheid.
Het verschijnsel van een geliefde uit tien duizend op haar gelijkenden te herkennen
b.v. wordt hier als gewone lyrische uiting gegeven, die alleen door een
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zekeren toon een weinig gereleveerd wordt, terwijl de natuur van het verschijnsel
volstrekt niet door indieping helder wordt gemaakt.

Mallarmé.
Poésies. Bruxelles, Deman, 1899.
Het beste: l'Azur, blz. 37; Invloed Baudelaire, dan: l'Apparition, Renouveau,
Le Sonneur, nog te zien: Soupir.
31 Maart 19..
l'Azur, 6e strofe, 1e regel:
‘Le ciel est mort’... O matière, etc.
Dit kan niet. Men kan de ‘matière’ niet bezigen als tegenstelling tot een ‘ciel’, die
van ‘azur’ is, die de ‘brouillards’ moeten bedekken, enz., die in één woord, zelf
stoffelijk is. Even-min als, - zie 4e strofe - de ‘Ennui’ uit de ‘étangs léthéens’ kan
komen om met ‘vase’ en riet de groote blauwe gaten te stoppen, die de vogels gezegd
worden voortdurend te maken.
Het is een onlogische samen-stelling van allegorie en abstracte begrippen met
voorstellingen uit de werkelijkheid, die een essentieele fout is dezer dichtkunst.

25 Mei 19..
Marryat.
Snarley Yow.
Als men Marryat's Snarley Yow dadelijk na Van Lennep's Pleegzoon leest, is het of
men na een Heer in statigen gekleedde-jas en kanunnik-achtige bewegingen, in
gesprek komt met een kleinen en vluggen Engelschen kantoorbediende, helder van
linnengoed en met een kort jasje-zonder-panden aan.
Het is goed, leuk, origineel werk.
In Van Lennep is een zeker rhythme, dat in Marryat ontbreekt.
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29 Mei 19..
Meredith, George,
Minderen-rangs, belezen leeraars-natuur.
Zie zijn Essay over het komieke. De oplossing, die hij geeft, van het antagonisme
tusschen le comique et la douce et tendre poésie is geheel onbeduidend en
oppervlakkig. Hij heeft namelijk het conflict niet eens waargenomen.

Molière.
Tartuffe.
(Voorstelling Stads-schouwburg).
Men bemerkt met iets fijns en moois te doen te hebben, dat zeer verschilt van de
modern-realistische opvattingen; maar dat ook zeer verschilt van het
Shakespeariaansche.
De figuur van Tartuffe heeft, in tegenstelling tot de andere figuren van het
tooneelspel, iets boven-natuurlijks. Het zijn niet een aantal gewone menschen, die
wij zien, waartoe ook een gewone mensch, die een huichelaar is, behoort; maar het
zijn een aantal gewone menschen, tusschen wie zich een buiten-gewoon wezen
beweegt.
Immers zijn niet de karakters van de andere menschen met even grootsche en
scherpe trekken aangegeven als het karakter van den huichelaar; maar de figuur van
Tartuffe vertoont zich als een dreigende zwarte schaduw, die boven het, door de
andere figuren vertegenwoordigde, gewone eenvoudige leven hangt.
Het was er om te doen dit karakter te vertoonen vóor den achtergrond van al het
andere.
Orgon is niet een driftkop op de zelfde wijze als waarop Tartuffe een huichelaar
is; Orgon is een in zeker opzicht realistiesch gegeven driftkop, terwijl Tartuffe een
meer dan realistische huichelaar is.
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De figuur van Tartuffe heeft iets grootsch, heeft iets gemeen met andere oude groote
kunst.
Dit grootsche is evenwel niet wild uit-vlammend, maar vertoont zich teruggehouden
in een vorm.
De vertooning was goed, niet door persoonlijk talent der tooneelspelers, maar wijl
men zich blijkbaar zeer aan het voorbeeld van het Fransche Tooneel, dat de
17e-eeuwsche opvatting bewaarde, heeft gehouden.
Een dergelijk stuk zal beter vertoond worden door tooneelspelers zonder bizonder
persoonlijk talent maar die zich stipt aan de voorschriften houden dan door
tooneelspelers met zeer geprononceerd persoonlijk talent maar wier begrip toch niet
omvattend genoeg is om een rol als deze geheel te begrijpen.
Het is jammer dat sommige tooneelspelers hun stem niet meer gecultiveerd hebben.
Bij de stem-verheffingen, in boosheid of drift, gaven deze organen wel eens leelijken
klank. Afgescheiden van de zoogenaamde zeggingskunst, moeten de stemmen van
tooneelspelers, ook alleen in hun hoedanigheid van geluid-gevers, gecultiveerd
worden evenals zangers-stemmen. Spreken is zingen.

25 Februari 19..
Moréas, Jean.
Heeft goeds, ja ja, zeer goed.
1 Maart 19..
Ik denk nu aan:
P a r m i l e s M a r r o n n i e r s en L e R u f f i a n .
P a r m i l e s M a r r o n n i e r s geeft iets af, geeft poëzie af, hoewel heel flauw.
Maar geeft, - en dit is voor onzen tijd reeds veel, - beter poëzie af, - hoewel héel
flauw - dan Mallarmé, Regnier, en z.v.
Datgene wat men gewaar wordt, - of meent gewaar
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geworden te zijn - op zekere zomer-avonden, en dat wij tot het heerlijkst van ons
leven rekenen, en dat men pleegt aan te duiden door ‘een onuitsprekelijk verlangen
naar iets wat niet bestaat, naar een ver land van zaligheid’ of dergelijke woorden, dat zelf, dat gevoel, heeft Moréas eeniger mate in zijn gedicht gelegd alleen door
zoo een avond op zekere wijze te beschrijven. Het opzettelijke, en overigens op zich
zelf mooye, klankenspel, dat vooral is in de eerste regels:
Parmi les marronniers, parmi les
Lilas blancs, les lilas violets,
La villa,... de houblon s'enguirlande.

en in den regel
..... où languissent les sons
des violons et des ritournelles, -

helpt meê om de uitkomst van poëzie af te geven te bereiken, maar niet zóoveel als
men denken zoû.
Zoowel de verhouding der korte, als een naderende ar-belrinkelende, bewegingen,
van ‘Parmi’ af tot aan ‘la villa’ - tot het volle en lang uitgehaalde ‘de houblon
s'enguirlande’, - als dat korte spel van het begin zelf, zijn een soort goede muziek,
maar juist wijl de uitwerking er eene is van zulke betrekkelijk oppervlakkige, te zeer
instrumentistische, te zeer poëtiesch-linguistische muziek, is zij niet sterker.
L e R u f f i a n is zeer sterk en stellig van versificatie, van kunnen, maar is toch niet
goed, zonder hoogere bestand-deelen, zonder moed en zonder ziel.
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21 Januari 19..
Novalis.
Die Lehrlinge zu Saïs.
Hierin is iets van het begrip, hoe men door... bewuste bedrijvigheid of aktiviteit
datgene kan verkrijgen wat... men wènscht, het zij dit een keizer-rijk of een
geestes-toestand is.
Het tegen-vallende in dit werkje is:
1o, dat het niet is een handboek van psychische mechanica betreffende zijn
onderwerp; - dat er - wel verre van: een stelsel, dat is een geordend geheel van
bepalingen of aangevingen - niet eens een hoeveelheid precize bepalingen of
aangevingen in voorkomt;
2o, dat de zaak, nu zij alleen als een algemeen inzicht in het werkje voorkomt, als
zoodanig nog te veel door dichterlijke beeldspraak wordt verduisterd.
Ik geloof dat, - voor zoover reeds uit dit werkje, maar zoo als ontzachlijk meer
nog uit de F r a g m e n t e blijkt - Novalis dácht op eene heroïsche of magische hoogte,
die aan Goethe onbekend was.
- Het Tweede Deel van F a u s t is het minst goede wat Goethe geschreven heeft,
een volstrekt knoeyen met koude en verwarde allegoriën, geheel slecht. Máár: zoû dát ‘de vraag wel zijn’?
Is niet de vraag: wie geeft het meest genoegen of geluk, dat is: wie maakt,
gedurende de lezing, mijn hoofd, - en van uit mijn hoofd mogelijk verder het lichaam
- inwendig het mooist of het heerlijkst?
Bij Novalis ‘krijg ik’ ‘dat begrip van al-bewustheid en al-macht’, dat een der
dingen is, waar-aan ik het graagst denk. -
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1 Maart 19..
Poètes d'aujourd'hui
par Ad. v. Bever et Paul Léautaua
7ième Ed. Paris 1901.
Als men de P o è t e s d ' a u j o u r d ' h u i l e e s t , begrijpt men niet, dat er zoo'n
opwinding over de vraag bestaan heeft of de kunst van Mallarmé en de zijnen niet
beter was dan die van Zola en de zijnen.
Om dat dat allebei niet zoo heel veel bizonders is.
Mallarmé is een dichter zoo als Baudelaire, misschien iets beter, maar van dat
soort.
De P o è t e s d ' a u j o u r d ' h u i zijn goed, het is een mooi boek, H. Barbusse, Ch.
Guérin, F. Jammes, C. Mauclair, Jean Moréas, Rimbaud en Rodenbach zijn er de
beste van, Corbière kan ik niet goed waardeeren, F. Gregh en R. de Montesquiou
zijn beter dan men denken zoû, Laforgue, Mallarmé, Regnier en Verlaine zijn ook
goed, en Vielé-Griffin ook; H. Bataille, P. Fort, A.F. Herold, R. Ghil, G. Kahn, R.
de la Tailhade, P. Louys, M. Maeterlinck, M. Magre, Stuart Merrill, Mikhaïl, P.
Quillard, A. Retté, Signoret, L. Tailhade, P. Valéry, zijn minder, terwijl ik Samain
ook nog niet beoordeelen kan, en Saint Georges de Bouhélier en Ch. v. Lerberghe
ontbreken en Verhaeren ook nog een goede is.

2 Maart 18..
De gedichten van Mallarmé zijn zeer nauw samengedrongen en sterk (met andere
woorden: niet los en slap), - ik denk aan L e s F e n ê t r e s , l ' A z u r - maar zij
missen een GANG zoo als de B a t e a u i v r e van Rimbaud heeft, en zij ‘geven niet
poëzie af’ zoo als P a r m i l e s M a r r o n n i e r s van Moréas, en zoo als de heele
latere school van Barbusse, Jammes, enz. - zij zijn zelfs minder goed dan Mauclair
(diens eenvoudige gedichten) en Rodenbach.
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24 September 18..
Proza en Poëzie.
Wanneer men een auteur zoo als bij voorbeeld De Balzac leest onmiddellijk na
gelezen te hebben in een auteur zoo als bij voorbeeld Delavigne, is men eerst
verwonderd. Men komt van uit een kerk op een modderigen en hobbeligen weg. Men
was gedurende de lezing van Delavigne gaan meenen dat een boek iets is, dat edele
vormen en muziek inhoudt. En men weet niet waar men beland is nu men begonnen
is aan Balzac.

5 Juni 18..
Rebel, Huques.
Gelezen:
L a f e m m e q u i a c o n n u l ' E m p e r e u r (Mercure '97 etc).
Dit is onderhoudend en vrij goed werk, aleen Ironie, luchtig en kalm, fijn en niet
kwaadaardig.
Deze Ironie schijnt mij echter zoo fijn niet als die van Kahn in wat ik heb gelezen
van Le Roi fou.

6 Juni 19..
Deze roman verloopt alras in een zeer ordinair feuilleton. Van de oorspronkelijke
aardige trekjes blijft niets over.

14 April 18..
Régnier, Henri de.
La Course.
Heel interessant, het slot (de laatste regel en te gelijk de ‘Kulm’) gemankeerd.
Te vergelijken met Verhaerens ‘P é g a s e ’.
Essentiëel en absoluut gesproken, is de fout dat het paleis van marmer en goud,
waarin de dichter woont, een beeld of vergelijking is, terwijl de voor-
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stelling van het langzaam aandringen der wilde natuur om hem heen haar indringende
dracht verkrijgt door de mate, waarmeê wij gevoelen dat dit werkelijk geschiedt.
Met andere woorden: de verbeelding van het indringen der wilde natuur is een
ander soort verbeeldingswerking dan de voorstelling van het marmeren en gouden
paleis, die een gewone vergelijking is, al zegt de dichter ook niet: ‘het is mij als’ en
z.v., - en deze twee werkingen passen niet harmoniesch samen.
De aanmerkelijke realiteit van het binnen-dringen der wilde natuur is zóo
interessant, dat de bizonderheid of de woning, waar dit geschiedt, al of niet een paleis
van marmer of goud is, er onbelangrijk door wordt en dus de nadrukkelijkheid der
vermelding daarvan als gedicht-deel verkeerd is.

20 Februari 19..
Rimbaud, Jean Arthur, 1854-1891.
Le Bateau ivre (± Sept. 1871).
Dit vind ik een der beste gedichten, voorkomend in POÈTES D'AUJOURD'HUI (1901,
7e ed.).
De overige beste meen ik dat van Mallarmé zijn.
Toch is het gedicht niet zoo goed als ik mij zoo een gedicht denk.
Het is echter een der zeer weinige gedichten van den laatsten tijd (ik weet er op 't
oogenblik eigenlijk bijna geen enkel ander, herinner mij alleen Kloos' ‘Ik ben de
groote minnaar zonder ruste’ en ‘Ik ben de Duivel-God’ enz. als eenigszins
overeenkomstig van geest) - een der zeer weinige gedichten, die wat ik noem
‘heroïesch’ van houding zijn. Tot het ware heroïesche behoort echter, naar mijn
inzien, een p s y c h i e s c h of f i l o s o f i e s c h bestand-deel, dat in dit gedicht
ontbreekt. Het is natuurlijk, in tegen-stelling tot echt heroïesch, te r o m a n t i e s c h
en d e k o r a t i e f .
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In samenstemming met het p s y c h i s c h e of f i l o s o f i s c h e zoû, bij wat ik mij
als ‘echt heroïesch’ denk, de klank dan ook nog hooger zijn dan in L e B a t e a u i v r e .
Voor mij is het probleem: of dit ‘heroiesche’ even hoog gaat als het ‘synthetïesch
wijze’.
Door een vergelijking kan men deze vraag aldus uit-drukken: of deinende roode
vlammen in nachtelijken storm iets even moois kunnen zijn als de stille sereene
blauwe lucht.
Als ik zeg, dat dit gedicht niet psychiesch of filosofiesch en daarom niet echt heroïesch
genoeg is, - bedoel ik, dat er een zeker gevoel is in den menschengeest of in dien
van enkelen van: niet schoon of met de schoonheid in aanraking, maar van buiten
en boven alles te zijn, en daarom alles te kunnen en alles te mogen, vergezeld van
het besef, dat dit ‘de waarheid’ is (verder ontwikkeld in mijn schets ‘Caesar’), -dat
de aldus aanwezige geestes-toestand, of -houding of -inhoud omzetbaar is in
gedicht-gehalte; en dat nu in het gedicht B a t e a u i v r e wèl voorkomt een wild en
hoog, en toch gecadanseerd, juichen, van iemant die zich ‘van alles vrij voelt’, maar
dit gejuich geenszins den aard heeft, dien het zoû hebben als het mystiesch-filosofiesch
beseffen der heroïesche of individualistische waarheid er zich in uitte.

28 Februari 18..
Ruysbroeck.
Ik lees dezer dagen in Maeterlincks vertaling van Ruysbroeck, zonder er iets van te
begrijpen of in de verste verte de beteekenis ook maar aan te voelen.
En toch met meer genoegen dan ooit te voren, is dat niet aardig?
Ik behaag mij nu in de mooiheid van toon; Maeterlinck is er in geslaagd die
eenigszins weêr te geven.
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Ook tracht ik het stelsel-matige er in te volgen, voor zoover dat uit de beelden enz.
blijkt.
Het is die mooiheid van toon, in den Vlaamschen text dan, die tot vóor Maeterlinck
aan het boek zijn roem had bezorgd (v. Vloten, etc).

5 Maart 18..
Naar aanleiding hiervan, dat voor iemant die er niets van begrijpt, - de zoo even
bedoelde ‘toon’, voor een oogenblik dáar gelaten - Ruysbroek niet anders is dan een
hoop verwarde rhetoriek, - doet zich de groote vraag omtrent de verhouding tusschen
de ‘mystieke gevoelingen’ (is dit niet een goed Holl. woord voor ‘sentiment’?) en
wat men poëzie of literatuur noemt, voor.
Want, van een hooger plan dan waarop wij ons bevonden toen wij den ‘toon’
prezen, af beschouwd, is Ruysbroeck niet: een dichter.

9 Maart, ocht. 18..
In Ruysbroeck heeft mij getroffen o.a. het onderscheid dat hij maakt tusschen de
ware aanschouwers en de valsche (die hij ergens quietisten noemt). Dit gebeurt in
het laatste gedeelte.
Naarmate ik er meer in lees komen er meer dingen, die ik kan ‘reproduire et faire
vivre un instant en moi-même, afin de m'assurer de leur identité humaine’ zoo als
Maeterlinck het voortreffelijk uitdrukt (Introduction, XIV).
Natuurlijk alleen van de lagere dingen, maar toch ben ik hier al heel blij meê.
Ik voel dan aan wat hij bedoelt en wordt met het boek vertrouwelijker.
Overal waar Ruysbroeck duidelijk samengaat met de Christelijke of Roomsche
dogmatiek, vind ik het onbeteekenend.
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Het schijnt mij een feit te zijn dat overal waar de auteur spreekt van de Heilige Kerk,
de Sakramenten, van den Dood en het leven na den Dood, hij minder goed is [even
als Thomas à Kempis (waar die den Roomschen ritus er bij te pas brengt, op plaatsen
die ik trouwens voor apokrief houdt)].
Opmerkelijk is het gebruik van het woord ‘rien’ (blz. 85) en van het woord ‘un
maintenant’ passim in het laatste gedeelte.
Ik geloof niet dat hij uit toegeven aan zijn tijdgeest de H. Kerk enz. er bij te pas
brengt; ik geloof ook niet, dat men niet zeer mooi en echt over de H. Kerk enz. zoû
kunnen spreken; ik geloof, ten derde, niet, dat het aan mij ligt zoo ik die plaatsen
juist slecht vind; maar ik geloof dat het kenmerkend is voor Ruysbroeck en Thomas
à Kempis.
Niet kenmerkend in dien zin, dat zij meer pantheïsten dan wat men noemt geloovige
kristenen waren; maar in díen, dat zij meer abstracte mystici dan symbolische en
plastische poëten waren.
Over het vraagstuk der verhouding van het ‘leven na den dood’ en het in aanraking
met de Eeuwigheid zijn in dít leven vindt men in Ruysbroeck niets bevredigends.
Hij zègt wel op enkele plaatsen, dat het dan nòg heerlijker zal zijn, maar legt daar
allerminst den nadruk op en dat is ook kenmerkend voor hem.
Is het, bijvoorbeeld, ook niet opmerkelijk, dat R. telkens de engelen noemt, maar
deze nooit iets komen verrichten en alles alleen gebeurt tusschen God en den mensch,
op een héél enkelen keer na?

18 Dec. 18..
Shakespeare.
Lyrische poezie zeldzaam in de Dramaas, zoo als in ‘a sweet word between two
kisses’ of iets dergelijks.
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Het snelle en onwerkelijke verloop der dingen als de beslissing tot een huwelijk
tusschen Petruchio en Katharine in the Tanning of the Shrew heeft mij voor 't eerst
op de gedachte gebracht in hoe ver in Sh's werk aan symboliek kan worden gedacht.
Maar neen, het is eerder typeering dan symboliseering.
Een vraag is b.v. of in The Comedy of Error een zelfde tragische (zal ik maar
zeggen), sintiment moet gezocht worden als in de Verhalen van Hoffmann (met dien
man, die op het wassen-beeld verliefd werd).

14 Februari 18..
Stendhal.
Le Rouge et le Noir.
Dit boek schijnt in zijn wezen antipathiek en hatend het leven (nihilistisch). De
oorzaak daarvan is, dat het heroïsme er zonder transcendente of mystische verbinding
in is.
Uit afkeer van het gezwollene is het een geraamte geworden.
Het is zuivere, materialistische, psychologie.
Hiermede houdt verband, - met zijn hatelijke droogheid namelijk - het tergende
in zijne onvolledigheid of onduidelijkheid.

15 Februari 18..
In hoofdstuk XXX is veel moois, in het afbeelden der bewegingen van den hartstocht,
ook in de plastiek (het luik-gat in hart-vorm, de witte gedaante in de duisternis). Maar
in het laatste gedeelte is weêr veel ordinairs. Het mooye en het ordinaire wisselen
elkaâr dikwijls af in dit boek.

16 Februari 18..
De karakter-beschrijving is fijn en nauwkeurig. B.v. onderdeden, als de wensch van
De la Mole,
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dat Julien wel goed grieksch en latijn kennen enz., maar b.v. níet ‘schrijven’ zal. Ook
de geest van het seminarie, van een goeden ‘Salon’ enz. is zeer juist aangegeven.
Het ergerlijke en tergende is dat de schrijver volstrekt de mogelijkheid niet
aanneemt, dat de seminaristen enz. gelijk hebben. Wat hij als zot en laag in hen
beschrijft, dát vind ik heerlijk en beminnelijk in hen. Dit komt wijl de auteur de
hoogere waarheden niet kent.
Het lezen van het XXXVIIIe hoofdstuk geeft mij zulk een weèrzin, dat ik misschien
het boek niet zal kunnen uitlezen.
Ik wil niet die manier van zien en ben zeer blij daaraan ontkomen te zijn en ben
bang daartoe weêr eens terug te vallen.

17 Juni 18..
Ik herinner mij nu in ‘Le Rouge et le Noir’ in 't bizonder uitmuntend gevonden te
hebben de strijd tusschen de inborsten van Julien en mademoiselle De la Mole,
eindigend met de liefde der laatste voor Julien. Dit is niet literatuur 1e rang om dat
het hoogste element er steeds aan ontbreekt.
Maar, in dit soort van psychologie, is dit wel meesterlijk.

Histoire de la Peinture en Italië.
Ik ben zeer tegen den eigenlijken geest, ook van dit werk.
Het is contra.
Men gevoelt aanhoudend dat het grootste element in de bewondering voor de
antieken en de mannen der Renaissance, de haat aan de tijdgenooten is.
Stendhal was une âme non-conforme, maar niet zóó hoog in het non-conforme
dat het even mooi is als het hoogst conforme.
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20 Juni 18..
l'Abbesse de Castro.
Dit boekje is niets, en kan bij het werk van Stendhal overgeslagen worden. Het zijn
uitvoerige historische noten, ter bevestiging van de een of andere bewering in
Mémoires d'un touriste of Promenades dans Rome, die nu grooter gedrukt en in een
afzonderlijk boekje vereenigd zijn.
Er zijn verschillende uitvoerige noten in Stendhals kritische werken, die precies
op deze verhaaltjes gelijken.
Ik begrijp overigens volstrekt niet waarom hij dit bijdragen ter vermeerdering der
kennis van het menschenhart noemt.
Het zijn als melodramaas, ontdaan van de gezwollenheid, maar waarvan daarom
dan nu ook niets is overgebleven.

26 Juni 18..
Armande.
Dit boekje is weêr veel interessanter dan l'Abesse de Castro. Het is vervuld van de
goede psychologie, die Stendhals fort is, en vol fijne opmerkingen, alles natuurlijk
koel gehouden, in den trant van deze:
‘Armande était si heureuse, qu'elle ne se refusa l'examen d'aucune objection,
quelque périlleuse qu'en fût la discussion, (Bl. 89).

24 Juli 19..
La Chartreuse de Parme.
Beschrijving van de ‘intriges’ aan het Hof van Parma.
In 't begin hierin de vermaarde beschrijving van den slag bij Waterloo.
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Dit boek is niet veel bizonders.
De bedoeling is in de figuur van Fabrice del Dongo af te beelden het leven ‘d'une
âme ardente’, ‘d'une nature sensible et enthousiaste’, enz.
Het is echter niet veel bizonders. Het is een (‘vijandige’) zeden-beschrijving, maar
aangezien zoowel hartstocht en schoonheid in de schriftuur ontbreken, als de fijnere
psychologie, en het bewustzijns- of conscientie-begrip, die ‘Le Rouge et le Noir’
zoo belangrijk maken, mist dít boek eigenlijk verdienste.
Wel doen sommige uit-drukkingen het goede van Stendhals geest, dat elders
veelvuldiger voorkomt, ook hier weder blijken, maar het is zeldzaam.
Met die uitdrukkingen bedoel ik de wijze waarop de afwisselende
gemoeds-werkingen worden aangegeven. ‘Dix minutes plus tard, son âme se vida
entièrement de scrupules et fut inondé de bonheur’ - dergelijke uit-drukkingen.
Het precize daarin, de voorstelling zóo, alsof de toedracht van het inborst-leven
mechaniesch is, dát is het goede.

18 December 18..
Tennyson.
Huiselijk-romantiesch (The may Queen; dit is een sentimenteele romance, en niet
goed, ofschoon min of meer gevoelige regels).
Hartelijk-realistiesch-menschelijk (In Memoriam). Waar het hooger opgaat met
Ring out, wild bells, niet goed, lager uiterlijke klank; het slot 't best.
Gewoon-joviaal-komiek (The Prinum-Midley en The Goose). (Operette-achtig).
Een hoogere, meerder-muzikale, klank-gang alleen in korte stukjes als The Charge
of the light Brigade, The Captain, The Victim.
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Thomas a Kempis.
Lektuur van de Imitatie.
Oktober-November 18.. (Fransche editie. Tours 1870).
Hoofdst. IV van Boek II, § 1, alinea 3: vgl. Pierson over Hoekstra in den Gids.
Hoofdst. XIII van Boek III. Dit klinkt heerlijk in de ooren van iemant, die boos is
op zich zelf om zijn eigen zwakheid en ellendige lafheid.

23 November 18..
Boek IV komt mij voor zéker apokrief te zijn. Sommige deelen daarvan maken den
indruk van door een lateren, zwakkeren en rhetorischen mysticus, andere van
eenvoudig door een pastoor van 1750 of 1820 geschreven te zijn.
Er is daarin, bij voorbeeld, voort-durend sprake van ‘Engelen’ en van de uiterlijke
symboliek in den Roomschen ritus op een wijze die het karakter van dat IVe boek
essentieel verschillend maakt van dat der drie overige.

16 Maart 19..
Thorn Prikker, Ed.
De fout van den schrijver Ed. Thorn P. is, dat hij de letterkundige werken beoordeelt
naar eigenaardigheden, dat slechts oppervlakkige eigenaardigheden van ze zijn. Hij
neemt, bij voorbeeld, als vast staand aan, dat novellen niet zoo uitvoerig in hun
beschrijvingen behoeven te zijn, dat het beter is novellen met minder uitvoerige
beschrijvingen te maken.
In een artikel over een bundel van Cyriel Buysse, getiteld ‘Van arme menschen’,
in het Weekblad, De Amsterdammer van Maart 1902, huldigt hij Buysse, wijl die nu
ook minder uitvoerig heeft geschreven, meer met humor en z.v.
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De fout van deze critische houding is, dat de bizonderheid van het verschil in qualiteit
tusschen eenige novellen en romans, die alle zeer uitvoerig van beschrijving zijn,
niet als in de eerste plaats in aanmerking komend en over de waarde beslissend wordt
beschouwd.
De heer Thorn Prikker is tegen de soort letterkunde, die men een tijdlang de
naturalistische genoemd heeft en wil iets anders.
Zeer wel, maar hij heeft niet ingezien dat er een edelere verwantschap bestaat
tusschen de beste voortbrengselen van het ‘naturalisme’ en die van andere
kunst-soorten, dan de verwantschap tusschen alle naturalistische voortbrengselen
onderling.

26 Juli 18..
Tinan, Jean de,
Détournement de mineure.
Lagere ironische afbeelding van het dagelijksch leven. Realisme. Lichte, luchtige
ironie. Echt Fransch, Parijsch. Héél aardig.

23 October 19..
Andere werken o. a.: A i m i e n n e .
P e n s e s - t u r é u s s i r ? ...
Exemple de Ninon de Lenclos.

10 Augustus 19..
Tolstoi.
La guerre et la Paix. 9ème edition.
Paris, Hachette, 1900.
Nu ik gekomen ben tot Dl. I, blz. 80:
Zoo als bij vele hedendaagsche realisten, is de geest
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van den schrijver tégen de volwassenen, die hij beschrijft en vóor de kinderen.
Dat is de houding van hen, die het Leven zien als zijnde leelijk en bij kinderen
denken: ‘lieve kleinen, die weten nog niet hoe ellendig het is’... enz.
Het is een zeer goed realist.
Opmerkelijk zijn zijne opmerkingen over het bewuste beleefdheids- en verder
gedrag-manoeuvreeren van menschen.
Ook een soort opmerkingen als: ‘dit zeggende, raakte zij hem zus en zoo aan, alsof
zij daardoor den gewenschten indruk door haar woorden bij hem kon doen ontstaan
of iets dergelijks’.

24 Augustus 19..
Afdeeling IX van Hoofdst. II van Deel III blz. 117, met de passage ‘Sonia traversa
la salie, un verre à la main’, wordt het beter.
Dit betere, droomachtige, gedeelte, duurt, hoewel met verzwakking, voort tot het
einde van afdeeling X van het zelfde hoofdstuk.
‘Sonia traversa la salie’ enz. - de ‘Sensatie’ waarachtig, gelijkend die van Couperus
in E x t a z e .

30 December 19..
Voerman, H.J.
In Nov. aquarellen bij Buffa gezien.
Prachtig.

30 December 18..
Wagner, R.
Gisteravond Lohengrin: Prachtig.
Muziek is net zoo iets als schilderwerk en ik begrijp
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het dadelijk. Ik begrijp het in dezelfde mate als litteratuur en schilderkunst.
Dit is mystiesch-heroiesche kunst, maar mysticisme en heroisme begrepen zoo
hoog als geen enkele andere romantikus die heeft begrepen, maar toch slechts
begrepen zoo als de Romantiek die begreep, dat wil zeggen minder dan de
middeneeuwen en minder dan Shakespeare. Dit is echter beter dan Goethe's Faust.
Goethe heeft van heroïsme en mysticisme heel weinig begrepen.
Het doet denken aan Villiers' A x e l en aan Maeterlinck.
Ik heb altijd geweten dat er in de richting dezer heete opgewondenheid iets was
dat tevens groote kunst was. En daar heb je het nu.
Dit is de eerste muziek, die mij waarlijk als kunst heeft geráakt, dat wil zeggen:
die mij wèrkelijk interesseert.
Dit werk heeft mij in (een soort van) verrukking gebracht. Ik had het bij het naar
huis gaan als wijn in mijn hoofd onder de winterboomen, waar door heen de
sterrenlucht scheen. Als een mooye gloeying was het in mijn hoofd, maar niet als
het mooiste. Maar zóó heerlijk. Die beweging van vervoering, van scheiding van het
Ideaal van het complete en dus ook zinnelijke leven, en deze in die hooge, helle,
heroiesche tintelende muziek.
Maar ik weet dat dit de kunst niet is.
Dit heeft echter weêr proporties, waar ik eerst meer meê vertrouwd moet zijn.
Het had mij zoo te pakken, dat ik in weêrwil van het waarschijnlijk slecht spelen,
de psychische actie zag op het tooneel, ik zag de bewegingen van Wagners geest op
het tooneel gebeuren.
Ik dacht: wie is nu de mooiste, Wagner of Voerman? Indien Voerman was wat hij
is, maar daarbij Wagners proporties had, won Voerman het.
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24 Juni 19..
Zola, E.
L'Assommoir.
De geestelijke beweging in ons. die ontstaat door de lezing van eene alinea van
l'Assommoir, en die zich uit-drukt in een waardeering als: ‘Hoe treffend juist!’, ‘Dit
is léven!’, ‘Ja, dit is een perceptie van het Leven van een heel bizonder soort juistheid’
- die geestelijke beweging is, - in vergelijking van eenige andere geestes-bewegingen
- oppervlakkig van aard.
Het proza van Rousseau is fijner en beeniger. Dit is doezeliger, vettiger en
vochtiger.
Wat de ‘dúnheid’ - dunheid in die eene bepaalde beteekenis - der hedendaagsche
schrijvers in vergelijking met Goethe aangaat, - zoo is dít ook aldús dún, maar -, ín
die dunheid - grof, duister en troebel.
Al deze qualificaties zijn echter relatief, en men moet niet vergeten dat deze kunst
in haar soort absoluut voortreflijk is en dat het kunst is van een relatief voortreflijke
soort.
Het mis-verstand in mijn vroegere waardeering van Zola is geweest, dat ik mijn
gedachte, die door de lektuur ont-stond, voor den direkten indruk of afdruk van het
gelezene in mijn geest heb gehouden.
Plaatsen, die mij vroeger ‘groote kunst’ leken, schijnen mij nu vrij ordinair.
Kuriëus is, wat eigenlijk de houding van het gevoelen des schrijvers jegens zijn
onderwerp is.
Het groote feest van Gervaises naamdag bij voorbeeld, de smul- en braspartij in
den strijkwinkel - is niet met teederheid behandeld, maar ook niet met afkeer of
ironie.

3 Juli 19..
De lezing van L ' A s s o m m o i r heb ik voltooid. Het komt mij over 't geheel voor:
een gering soort kunst te zijn.
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Vraagt men van sommige dingen ‘is dat “waar”?!’ - b.v. van Gervaises toespraak tot
den aanspreker Barouge of van de ‘paquêrettes’ die de sneeuw in Goujet's baard
effeuilleerde, - dan luidt het andwoord: ‘neen’, dit is alleen een soort dichterlijkheid
van den auteur. En beschouwt men zulk soort dingen dan als ‘kunst’, dan is het iets
gerings.
Zoo iets als Goujet met zijn witte bloemplant op Gervaises feest en later met de witte
sneeuw-bloemen in zijn baard, is hetzelfde als de motieven bij Maeterlinck zijn, maar
hier dan in toestand van ergste verwatering.

22 October 19..
Le Rêve.
Le Rêve is een bizonder slecht werk, aanmerkelijk minder goed dan l'Assommoir en
ander werk van Zola.
Aan ‘psychologie’ bevat het zoo goed als niets.
Alleen de wrevelige terug-trekking van Angélique bij het begin der minnarij (‘Je
n'aime rien...’ etc, blz. 147. éd. Parijs 1888) is een, grof, trekje van psychologie, dat,
meen ik, ook vóór ‘Le Rêve’ reeds gebruikt was.
Overigens sleept het werk zich beklagenswaardig en vervelend voort, bestaande
uit slecht-dichterlijke tafereelen, oppervlakkige historische bescheiden (betreffende
bouwkunst en kasuifelmakerij) en een wee sentimenteel verloop, verbonden door
een rekkenden, trekkenden, zeurderigen toon of verhaalgang.

10 November 19..
Nana.
Het goede gedeelte van Nana zijn de eerste negen hoofdstukken. Deze betreffen het
leven in den kleinen
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schouwburg, enz. Deze wereld kende de auteur blijkbaar, terwijl hij minder door
eigen aanschouwing de wereld der ‘hoogere’ ‘cocotterie’ kende, waar in wij van het
tiende hoofdstuk af worden gevoerd.
De overgang van dit eerste tot dit tweede gedeelte van den roman is ook te bruusk.
Wij waren er ook volstrekt niet op voorbereid, dat de familie Muffat zulk een rijkdom
kon toonen. Over 't geheel vertoont het tweede gedeelte zich als maakwerk.
De beschrijving van het leven der Muffats is trouwens in het eerste gedeelte reeds
zwak.
Best in zijn soort, - dat wil zeggen: even goed als l'Assommoir - is alleen de
beschrijving van het theater-leven en van het ‘lagere’ cocotterie-leven in het eerste
gedeelte.
Over 't algemeen als kunst, - dat is: in vergelijking met groote kunst voor zoover
ik die ken of mij voorstel - (en dus niet in vergelijking met Bourget, Daudet, Sand,
enz., die het allen overtreft) - is het gering en leelijk.
Wat de auteur vertelt ‘ziet men’ in gedachte ‘duidelijk voor zich’, - maar de ‘geest’
waarmeê hij dat ziet, is onaangenaam, leelijk.

10 November 19..
Wat hij ziet vermeldt hij met een soort nauwkeurigheid, die naargeestig eigenwijs
is, nog meer dan dat hij het afkeurt, maar voor zoover deze neutrale vermelding
afkeuring inhoudt, is het eene afkeuring, die niet gegrond is op een hoog denkbeeld
van hoe het afgekeurde zoû móéten zijn om níet afkeurenswaardig te zijn.
Het boek is betrekkelijk oppervlakkig, en dáárom ook betrekkelijk onschuldig. In
zekeren zin, kent de auteur niet: ziele-bewegingen, niet: hartstocht-bewegingen,
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maar ook niet bet diep precize van andere neigingen, van wellust-bewegingen, bij
voorbeeld.
Muffat heeft een sterke neiging voor Nana. Dit blijkt uit de mededeelingen over
zijn gedrag van den auteur; maar nooit vindt men een levensbeweging van Muffat
vermeld, waaruit met diepe juistheid op-eens de aanwezigheid der hevige neiging in
hem blijkt.
Hoogst-waarschijnlijk is het dat, wat de auteur zelf gezien heeft, wat hij het best
vermeldt. Zijn Muffat heeft voort-durend iets schim-achtigs. De auteur kènt deze
persoon niet.
Toch is dit werk te prefereeren boven veel van Victor Hugo, enz., evenals een
novelle van Gyp de voorkeur verdient boven een lang vervelend 18e-eeuwsch
heldendicht.

30 April 19..
La Joie de vivre.
Het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk, - het wachten van Chanteau op de
aankomst van zijn vrouw met de kleine Pauline, de aankomst, de maaltijd, - dat alles
- tot aan de passage, waar over geldzaken gesproken wordt na dat Pauline in slaap
is gevallen - schijnt mij tot het beste van Zolaas werk te behooren en is werkelijk
mooi.
De oorzaak in-tusschen, dat zoo iets een tijdlang voor groote kunst gehouden kon
worden, is dat de artiesten de betere literatuur eenvoudig niet kennen, en de
‘geleerden’, die haar wel kennen, eigenlijk dooden zonder eenig vermogen zijn.

17 December 19..
La Terre.
Minder dan ‘l'Assommoir’ en ‘Nana’.
Over 't algemeen een inferieure kunst-soort, maar
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ín die soort een zekere taaye kracht. Beter dan ‘Le Rêve’.
Het maakt over 't geheel weinig indruk en is hier en daar zoo vervelend, dat
voortlezing moeilijk wordt.
Het is bijna onbegrijpelijk dat er in een land een zoo laag tijdperk kan zijn, dat
zulk werk voor groote kunst wordt aangezien.
Een dronken ezel en een verlaten rondzwervende grijsaard zijn heel aardige
motieven, maar hier zonder kunst voorgesteld en daarom zonder waarde.
Ik heb nu herlezen: l'Assommoir, Nana, Terre en Rêve.

3 Januari 19..
La Curée.
Dit behoort niet tot de beste werken van Zola.
Het is juist of men een nurkschen handelsreiziger hoort spreken, en die zelf niet
weet wat hij dan wèl wil, nu hij al 't bestaande afkeurt.
‘Was hij maar wellustige zinnelijk!’ ‘Dan was hij nog íets!’
Hij vindt niet mooi wat hij beschrijft, hij is er tegen. Maar hij is er op een
onnoozele, slechts inhoudloos nurksche, wijze tegen. Hij is er niet met hartstocht
tegen.
Hij is tegen den dandy, de élégance (Maxime). De wijze waarop hij al de slechtheid
van de wereld verhaalt, is zeer leelijk van ledig geklets. Hij vindt abnormaalheden
in sexueele verhoudingen (Saccard, Renée, Maxime) slecht. Goed, dat mag hij. Máár
hij vindt die slecht zoo als een zanik-jufvrouw die slecht vindt.
Hij kent (in dit werk) het schoone niet, kent ook den hartstocht niet, kent de
zinnelijkheid niet, kent nièts; en geen spoor van psychologie is er in.
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6 Januari 19..
Aan een hoedanigheid der hoofdstukken is te merken, dat Zola het leven, dat hij kent
door eigen aanschouwing, beter wedergeeft dan het leven, dat hij alleen kent door
wat hij er over vernomen heeft.
Zoo kent hij door eigen aanschouwing de kleine theaters en de restaurants, maar
kent niet op die wijze zijn andere onderwerpen. Dit is te bemerken zoowel in N a n a
als in L a C u r é e .

15 April 19..
IJ.
IJ. is compleet, suffisant en geborneerd.
Wel verre van een zedig en pleizierig werker-in-eenhoekje, is hij een grove en
bekrompen strever naar universaliteit en imperatorschap.

15 April 19..
Z.
Z. heeft eenige verdienste als variant op niet-beste, met fantazie vermengde, werken
uit G's tweede periode, vermengd met iets apart melodiesch.
Binnen zijn aldus bestaande visie, graad, of eigenlijkheid, tracht hij nu van de later
door hem gevonden Novalis en Maeterlinck afkomstige, motieven te verwerken, als
ook iets uit G's 3e periode.
Dit mislukt daar hij van N. en M. alleen het uiterlijke heeft begrepen en overigens
N. en M. volstrekt niet passen in Z's eigenlijkheid, die niet veranderd ís.
G's 3e periode heeft hij niet begrepen. Dat hij er nu toch, oppervlakkig weg,
eenigszins meê werkte, doet een, ook terugwerkende, twijfel aangaande den
aanvankelijk aangenomen graad van zijn vermogen of geest ontstaan.
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Evenwel, bestaat er niets van zijn hand, waaruit niet blijkt, dat hij een artiest is.
Zijn later werk is nu natuurlijk minder dan het vroegere, waarin hij zijn
eigenlijkheid gaf.

16 April 19..
Geneeskunst.
Gezondheid is op verschillende wijzen te herstellen of te bevorderen: de hygiënische,
de medische, de chirurgische, de ‘psychische’.
De auto-suggestie, die tot de psychische wijze behoort, vermag veel; maar het zal
gewenscht zijn de bedoelde uitkomsten binnen een zekeren op historische gegevens
gebazeerden norm te houden, zoowel wat betreft den graad dier uitkomsten als hun
afhankelijkheid der hen omringende omstandigheden.
Er moet niet naar gestreefd worden iets buitensporigs of volstrekts te bereiken.
Men moet niet trachten, indien geen andere factoren die een gezond leven zouden
samenstellen, er zijn, door suggestie alleen alles te doen.
En men moet niet trachten zekeren mensch tot iets op te drijven, ook al zou deze
het zoover kúnnen brengen, als zijn verleden niet leert dat zíjn gestel tot zoo iets
duurzaam en zonder nadeel in staat is.

16 April 19..
Zoo, moet niet in een herfst iemant, die tot nu toe een vrij gewoon leven heeft geleid
zoo als het in de burger-samenleving gebruikelijk is, zich suggereeren dat hij den
volgenden winter zonder onaangenaamheid zal doorbrengen, welke ook de koudegraad
moge wezen, en hoe slecht ook de eigenschappen zijner woning.
Want het is waarschijnlijk, dat indien hij daardoor er in slaagde een feilen winter
nagenoeg in de openlucht door te brengen zonder onaangenaamheid, hier-
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mede ongemerkt een bovenmatige kracht verbruikt werd, welk verbruik nadeelige
gevolgen zou hebben.
Wanneer dus de winter aanstaande is zoû de aangeduide persoon zich alleen moeten
suggereeren, dat bij zekeren beperkten koudegraad en in een vrij goede woning hij
dat seizoen zonder onaangenaamheid zal doormaken.
Men moet met de suggestie bestreven dat het leven hersteld wordt, waartoe de zieke
bestemd scheen en dat hij zoû geleid hebben indien niet sommige onvoorziene
nadeelige invloeden van buiten het hadden verstoord.
Indien bij een lijder geen organiesch gebrek bestaat en zijn omstandigheden zijn zóo,
dat hij wonen, zich kleeden en zich voeden kan zóo als hij dit deed in een tijdperk
zijner jeugd toen hij nog niet een lijder, maar gezond en gelukkig was, en alle gewone
verrichtingen van het lichaamsleven, als slapen, eten, enz. hebben regelmatig en
zonder stoornis bij hem plaats, - dan zal, - zoo hij b.v. alleen op speciale punten een
weinig nerveus, en een weinig rheumatisch is, - die oorspronkelijke toestand
gemakkelijk te herstellen zijn.
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Over Victor Hugo.
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Over Victor Hugo.
Aan den Heer Charles Boissevain.
Met bizonder belangstelling herlas ik dezer dagen uw opstel onder de afdeeling ‘Van
Dag tot Dag’ in het Algemeen Handelsblad van Zaterdagavond, 1 Maart 1902, Tweede
Blad, betreffende Victor Hugo, en, daar ik een dergenen ben geweest, die destijds,
de meening der Hollandsche letterkundigen over dezen dichter, in Frankrijk in den
Figaro, hebben vertegenwoordigd, vraag ik vergunning, daar onze inzichten
verschillend zijn, een korte beschouwing aan uw regelen te wijden. De belangrijkheid
van dit onderwerp hangt niet van actualiteit af en ook uw beschouwing
vertegenwoordigt een voortdurende opvatting.
Blijkens den titel van uw artikel, acht gij Victor Hugo ‘een groot genie’; verder is
uwe meening, dat V.H. een bizondere neiging had voor het kolossale, het reusachtige;
dat hij den zin voor het Godsdienstige, voor het Oneindige, zelf zoo zeer had en bij
anderen dus bevorderde; dat hij, in zijn leven en werken, medeleed en medestreed
met zijn volk; dat hij veel van kinderen hield; dat men, waar een persoon, die deze
eigenschappen in zich vereenigt, gehuldigd wordt, dankbaar mede ter huldiging moet
opgaan; dat het werk van Victor Hugo het meeste heeft van een Gothische Kathedraal,
dat men daarom zijn werken

Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen. Bundel 11

248
niet moet vergelijken met meesterwerken van kleine afmeting zoo als bij voorbeeld
de sonnetten van De Heredia, even min als men fijn en klein goudsmidswerk van
Cellini met een groot bouwwerk zal vergelijken; en dat niets gemakkelijker is dan
groteske trekken in Hugo's arbeid aan te wijzen, welke echter onopgemerkt moeten
worden gelaten als de bijna onvermijdelijke buitensporigheden van een genie.
Hiermede meen ik een nauwkeurige voorstelling uwer zienswijze te hebben gegeven.
En zoo als zij daar staat, ook in mijne samentrekking er van, ziet men er duidelijk
het goede en het verkeerde in.
Gij zult met mij bemerken, dat gij in gebreke zijt gebleven duidelijk te maken
wáárin het groote genie van Victor Hugo bestaat, want de bizondere neiging tot het
kolossale, gevoegd bij de andere eigenschappen, zoû op zich zelf iemant even goed
tot een dorps-staatsman of tot een goedaardigen gek kunnen stempelen als tot een
groot genie.
Het komt er dus op aan hoe die eigenschappen zich in zijn werk kenbaar maken,
het komt er op aan, zoo hij een schrijver is, welken graad van dichterlijkheid de uiting
dezer eigenschappen in zijn werk heeft bereikt.
Het komt er op aan, - dit schijnt mij het brooze deel in uw betoog - NIET of
dichtwerk, door zijn groote hoevéélheid in 't algemeen en door de gróóte, wijde,
bewegingen der regels, dat is: van het tempo van het werk, in 't bizonder, aan een
omvangrijk bouw-werk doet denken, MAAR: of het, DOOR ONUIT-SPREKELIJK TE
BEHAGEN en DIT met groote bewegingen en in groote afmetingen, aan een groot EN
SCHOON bouw-werk doet denken.
Wat doet het er toe, niet waar, of het lijkt op een kathedraal als het lijkt op een
léélijke kathedraal!
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En zoo al, om de ongelijksoortigheid, een kathedraal niet met goudsmidswerk
vergeleken kan worden, wat aangaat de eigenaardigheden der deugdelijkheid, - kan
zij dat toch wèl met betrekking tot de deugdelijkheid ín zích zelve.
Immers heeft álles wat zeer echt en zeer schoon is een gemeenschappelijk
geheimzinnig bestand-deel en even als men in de verschillende godsdiensten treffende
overeenkomsten kan waarnemen, kan men een ontroerend verschil zien tusschen een
leelijke villa en een mooyen wandelstok, ontroerend juist wijl het op de gelijkheid
wijst die er zoû bestaan tusschen twee zoo ongelijksoortige zaken als een villa en
een wandelstok, indien beide schoon waren.
Het is ook waarlijk niet om de groteske trekken, die in Hugo's werk aangetroffen
worden, dat men het niet volstrekt bewondert. Het is wijl men aan al dat werk, - ook
aan de beste gedeelten er van - ziet, dat dit niet zeer schoon dichtwerk is, en...
overgelukkig is dit met besliste zekerheid te mogen zien.
Uwe bedoeling is óok niet, dat Hugo's werk zeer schoon dicht-werk zoude zijn, maar
uw bedoeling is, als ik mij, dit in verband brengende met uw levensbeschouwing en
levens-houding in 't algemeen, niet vergis, - dat het er niet uitsluitend, en zelfs niet
in de eerste plaats, op aan komt, of eens schrijvers werk schoon is, máar: of hij goede
gevoelens voorstaat en deze voordraagt op een wijze, - met een zekeren cadans en
het weêr-klinken van het eene rijmwoord op het andere, - die den lezer min of meer
aangenaam treft.
Gij vindt het, naar ik bepaald vermeen, vrij nutteloos en zelfs eenigszins ongepast,
met de vermogens die
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men de gereedschappen der schoonheidkundige wetenschap zoû kunnen noemen,
zoo nauwkeurig uit te meten of het werk van Hugo even voortreffelijk is als dat van
Goethe bij voorbeeld, dien gij, veronderstel ik, als een ander dergelijk groot schrijver
zult waardeeren; terwijl de ondergeteekende zich schaart bij degenen, die een
buitengewoon groot verschil in voortreffelijkheid tusschen deze twee opmerken en
dán: op dit verschil den nadruk leggen, verschijnselen als dit verschil een HOOFDZAAK
vinden bij hunne levensbeschouwing.
Ik vind uw levens-beschouwing en levens-houding - het zij mij toegestaan deze
waardeering hier onbewimpeld in te lasschen - zeer fraai; zoo als wijlen de talentrijke
schrijver De Koo het eens in het weekblad De Amsterdammer opmerkte, zijt gij, te
midden van het doodsche, kleurloze redeneeren der zwakkere en sterkere
dagblad-schrijvers, nagenoeg de eenige die leven brengt in de staatkundige
dagbladwereld, nagenoeg de eenige, die liefde en kleur, geestdrift en bewondering
vertegenwoordigt tusschen de kolommen der vaderlandsche couranten.
Gij, met uw liefde voor het gegeven leven, zoo als het is, met uw eerbied voor het
leven in zijn meest verschillende uitingen, zijt een der zeldzame vertegenwoordigers
van het ideale burgerschap, naar de traditie, die in de wijsbegeerte en dichtkunst in
het Duitschland van omstreeks 1800 het laatst zich bloeyend handhaafde en die in
het negentiende-eeuwsche staathuishoudkundig liberalisme bleef bewaard.
Zóo als gij nu, zoû ook ik willen trachten te zijn, - indien het type waarnaar ik mij
conformeer niet... anders ware. Zóo als gij, zoû ik willen denken: daar wordt de
dichter Victor Hugo gehuldigd, dat is een groot man, die zich niet ophield met het
geringe en
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peuterige, maar liefde had voor het grootsche, voor het Oneindige, het Godsdienstige,
die medeleed en medestreed met zijn volk, en toch ook genegenheid voor het kleine
en teedere, voor kinderen, niet miste. Over al die onderwerpen heeft hij geschriften
gemaakt, in maat en rijm, in breede regels, en in groote hoeveelheid. Hulde aan Victor
Hugo!
Maar zóo kán ik niet denken, om dat zoo dra ik de gedichten van Victor Hugo, maat
en rijm, breede regels, groote hoeveelheid, zie, ik bespeur dat ik daar iets leelijks
voor mij heb.
En nu is het niet dat ik het zekere inzicht in de ondeugdelijkheid van Hugo's werk
op zich zelf voor een kostbaarder bezit zoû houden dan de algemeene opgewektheid
of levensliefde, die mij in staat zoû stellen het daarmeê zoo nauw niet te nemen en
meê te huldigen om de, in elk geval niet te ontkennen, betrekkelijke deugdelijkheid
der gedichten; - máar ik meen, dat een groote beteekenis te hechten aan het verschil
in waarde tusschen Hugo's werk en dat van Goethe bijvoorbeeld, over-een-komt met
een onze geheele levenshouding bepalend wijsgeerig inzicht.
Victor Hugo heeft medegeleden en medegestreden met zijn volk en heeft het
Oneindige, het Goddelijke, bezongen. Beide bezigheden, kan men zeggen, heeft
Goethe nagelaten.
Mede-lijden en mede-strijden is edel, maar er is iets edelers: aan zijn volk te doen
beseffen dat er eigenlijk geen lijden en geen strijd is. En om dit te bewijzen, niet het
Goddelijke te be-zingen, maar zóó te zingen, dat het Goddelijke zelf zingt in uw
zang.
Dit heeft Goethe gedaan. Een groot deel van zijn werk, ook van zijn kleiner werk,
bevat, alleen om dat het zelf SCHOON is, alleen door den graad der deugdelijk-
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heid der factuur, dien geest, dien wij het ‘Goddelijke’ zullen noemen, en die den
lezer, door hem in aanraking te brengen met het Schoone, in de gemoedsgesteldheid
brengt in welke hij zich verheven gevoelt boven strijd en lijden.
Victor Hugo, daarentegen, heeft niet ‘goddelijk’ gedicht, maar Victor Hugo heeft
gedicht óver of betreffende het ‘goddelijke’. Daar-tusschen is ongeveer het zelfde
onderscheid als tusschen het doen van een heldendaad en het praten er óver. En dit
heeft Victor Hugo gedaan op eene wijze, die voor lezers, welke de boven aangegeven
minder enthousiaste waardeering van zijn dichtwerk hebben, bizonder hinderlijk is.
Hoe hooger men stijgt in gedachte en gedicht, des te precizer zal men hebben te
weten wat men zegt, even als de bergbestijger naar mate hij den smallen top nadert,
zorgvuldiger op zijn voetstappen zal letten.
En nu heeft Victor Hugo zich misschien wel het onnauwkeurigst en het meest in
holle, niets-zeggende, galmen geuit, juist waar hij over het ‘Goddelijke’ dicht.
Victor Hugo's gedachte betreffende het ‘Goddelijke’ of ‘Oneindige’ is zéér vaag
en zwak. Hij is daarin verre ten achter bij de Duitsche school, wier bloei aan Hugo's
verschijning vooraf-ging en gedeeltelijk daarmeê samenkwam; en waar hij over dit
onderwerp dicht, ontstaat, dien ten gevolge, onvermijdelijk, slechte kunst.
Het maken van groot onderscheid tusschen goede en slechte kunst nu, schijnt mij
voort te komen uit diepe genegenheid voor het volstrekte schoone.
De scherpe critische onderscheiding en het vaste critische inzicht, de, 't zij min of
meer instinktieve, 't
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zij min of meer geformuleerde, wetenschap omtrent de deugdelijkheid van letterkundig
kunstwerk, heeft dáárom essentieele waarde voor het geestelijk leven wijl zij verband
houdt met het wijsgeerig begrip dat er iets beters is dan lijden en strijden.
Immers, dat begrip verkondigt ieder kunstenaar voor zoo ver zijn werk mooi, dat
is: in de richting van het volstrekte Schoone is.
Te beoefenen de nauwkeurige kennis van de schoonheidsgraden van kunstwerken
is dus zich bewegen op den weg die naar het volstrekte Schoone, dat tevens het
‘Goddelijke’ of ‘Oneindige’ is, leidt.
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Ware-nar.
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Ware-nar.
Onlangs vertoonde de heer Willem Royaards, met een gezelschap Rotterdamsche
dilettanten, voor de tweede maal te Amsterdam, in het in der tijd door Sarphati
gestichtte en door den architect Oudtshoorn gebouwde, ‘Paleis voor Volksvlijt’, een
voorstelling van Pieter Corneliszoon Hooft's blijspel WARE-NAR MET DE POT.
Dit zelfde stuk, door den, overigens van Italiaansche Renaissance-traditie vervulden,
Hooft, gevolgd naar de AULULARIA van den romeinschen blijspeldichter Plautus, en
dat daarom onwillekeurig ook telkens denken doet aan het prachtwerk van Hooft's
tijdgenoot Molière, den AVARE, was een der eerste tooneelspelen in den
oud-Amsterdamschen schouwburg, genaamd Coster's Academie, voorgesteld (in
1617, den dag na de Inwijding), en werd o.a. ook gespeeld in den Stadsschouwburg
van Amsterdam bij het Hooft-feest in 1881.
Hoe wel de blijspelen van Breêroô, die uiterlijk overeenkomst met den WARE-NAR
doen zien, in levendigheid, pittigheid en kleurrijkheid als levens-voorstelling het van
den WARE-NAR winnen, en hoe wel de hoogste stijgingen van Hóoft's talent elders
zijn te vinden - in zijne liederen en, voor het tooneelwerk, in zijne GRANIDA - zoo
is toch de WARE-NAR een magistraal stuk werk, een meester-stuk, het woord
‘meesterstuk’ niet bedoeld om in 't algemeen iets zeer bewonderenswaardigs aan te
geven, maar bedoeld in den zin van
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werk van een ‘meester’, dat is van iemant, die van zelf, ten gevolge zijner natuur en
van zijn, hem tot tweede-natuur geworden, stijl, van uit een kalme, voor hem nagenoeg
gewone, geestesgesteldheid, doet datgene, waar de meesten, in weêrwil der strafste
inspanning, der felste opwinding of der hardnekkigste volharding, den, om zoo te
zeggen, benedengrens nog niet van bereiken.
Dat de WARE-NAR bewerkt is naar de AULULARIA doet het stuk niet minder zijn dan
zoogenaamd ‘oorspronkelijk’ werk is, dat immers toch ook ten slotte altijd vertaalwerk
is, vertaalwerk, namelijk, naar... de natuur.
Men bespeurt in WARE-NAR, zoo als hij verhollandscht, plaatselijk gemaakt, daar
voor ons verschijnt, - wáárlijk een zweem van den grooten stijl der wereld-letterkunde,
- van dien stijl, begrepen en lévend weder voor ons gebracht.
Molière en Shakespeare hebben ook beiden dien stijl gekend. De verschillen
tusschen Molière en Shakespeare zijn menigvuldig en belangrijk, maar wat het diepste
innerlijke, wat de geestelijke kernen hunner kunst aangaat, hebben zij het een en
ander gemeen, en even min als de tooneelspelen door Molière in eigenlijk wezen
fijne levensafbeeldingen vol scherts zijn, ‘karakter’-af beeldingen van allerlei
verschillende menschen, met hun eigenaardigheden, hartstochten, ondeugden; - maar
wel, - in tegenstelling tot Shakespeare in strenge, regelmatige kunst-vormen uitgedrukt
- een spel zijn van die hartstochten zelf, die zich als latent levende hoogere wezens
vertoonen en zich dan van de poppenwereld, die de menschheid is, bedienen, om
zich te doen kennen, zóo als een ijlende wervelstorm en het neder-waren der schaduw
van een zwarte luchtwolk de boom-poppen der wouden in be-
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weging brengt en kleurt, - even min kan men door iets anders dan door diens
doordringend kunstbegrip getroffen worden bij het aanschouwen van den
tooneelspeler, die, door het, in koele, Molière-achtige, vormen gehouden,
verhollandscht romeinsch blijspel, op sommige der wilde, razende, blijspelen van
Shakespeare te doen gelijken, toont, hoe de geest der hooge comedie, in welke
kunstsoort deze zich ook voordoe, tot iets verhevens, tot iets, dat boven den fijnsten
glimlach of het uitbundigst lach-geschater verheven is, reikt. Zoo als de blijspelen van Molière alleen meer úiterlijk beschouwd fijne
levens-afbeeldingen vol scherts zijn en karakter-afbeeldingen van allerlei verschillende
menschen, zoo is ook de WARE-NAR van Hooft alleen oppervlákkig gezien een
tentoonstelling van het zeventiende-eeuwsche Amsterdamsche klein-burgerlijk leven,
waarin de burgers, ieder met zijn eigen aard, gekenschetst worden en waarvan ‘de
hoofdpersoon’ of de ‘voornaamste figuur’ dan een gierigaard is.
In-tegendeel, het is niet een gierigáard, het is de g i e r i g h e í d , welke wordt
afgebeeld, de gierigheid tot een figuur, tot een bewegend persoon, gemaakt, de ziekte,
de hartstocht der gierigheid, als de schaduw van een geel-grauwe wolk bevend en
schrikwekkend nedergezegen in de zonnigheid der gewone blijmoedige wereld.
Er zijn in den WARE-NAR niet meerdere even-waardige, verschillend karakteristieke,
personen naast elkaâr. Er zijn slechts twee partijen: de eene, de zonnige, onbenullige
wereld, - de andere, de grauwe, vreeselijke gedaante, die haar bezoekt.
De burgerheeren R i j c k e r t en R i t s a r t beminnen Wa r e - n a r ' s dochter, doch
geen van beiden tóont iets van ‘l i e f d e ’ ; L e c k e r , de koksmaat, is begeerig naar
Wa r e n a r ' s schat, naar Wa r e n a r ' s pot met
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dubloenen, maar hij toont niet een hevig verlangen, hij tóont niet ‘d e b e g e e r t e ’
daar naar. R i j c k e r t , R i t s a r t en L e c k e r zijn even-min als de praatgraâge
dienstbode R e y m namelijk gemaakt ter afbeelding van hartstochten, maar zijn enkel
aangevoerd als, op gewone, neutrale, wijze van elkaâr verschillende, deelen of leden
van het algemeene leven, van den lichtkleurigen achtergrond die de normale
levensgang is, waarop zich het dreigende buitengewone verschijnsel van de zielsziekte
der gierigheid in een mensch voordoet.
De bijpersonen, zoo wel wat hunne beteekenis voor de gedachte in het daar liggend
letterkundig werk aangaat als wat aangaat hunne beteekenis in het plastisch
kunstgeheel, dat ons werd te zien gegeven, zijn te beschouwen als bewegende, als
levende, deelen van het decor, als behóorend bíj den zeventiendeeeuwschen
Amsterdamschen achtergrond, uitkomend vóór welken het portret der gierigheid hier
wordt getoond; terwijl de aan het spel voorafgaande, het werk inleidende, gestalten
van G i e r i g h e i d en M i l d t h e i t , - de eene zich voordoende in het schoone gewaad
van het gewone, maatschappelijk, leven, de andere als een buitengewone, naar het
monsterlijke neigende, grauwe, ellendige figuur - als sieraden zijn, de beteekenis
verkort beduidend, ter weêrs-zijden van het middenstuk, het kunstwerk zelf.
Het schoone streven van den Heer Willem Royaards om ons, met tooneelspeelkunst,
waarlijk kúnst voor te zetten, kan niet te veel worden gewaardeerd, bevorderd en
gesteund. Door zulk een voorstelling wordt men aanstonds verplaatst in een
atmospheer van ernstige kunst-bestreving en overdenking, geheel verschillend van
de gewone goede luim, die het bezoeken der courante stedelijke
tooneelkunst-productie bij ons gaande houdt. Onwillekeurig rijzen overwegingen,
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vergelijkingen, van een aard, zoo als wel nog al eens de bibliotheek, het concert of
de tentoonstelling, zoo als zelden slechts het tooneel ze bij den kunstliefhebber doet
ontstaan. Men ziet den tooneelspeler als het, door hem zelf gemaakt, levend kunstwerk
aan. Men gaat aan hem denken als aan een beeldhouwwerk, als aan een muziekstuk,
dat tot de betere kunst behoort, en deze gedachte kan volgehouden worden. Men ziet
dan te gelijk in 't algemeen hoe, - zoo als wellicht iedere kunst in een bepaald opzicht,
ook de tooneelspeelkunst in éen opzicht als de voortreffelijkste der kunsten kan
gelden, - door dat namelijk zíj, zoo als geen andere, het volledig menschelijk leven,
de volledige menschelijke beweging, tot haar dienst heeft, een eigenschap, welke
ontroerend samenkomt met het onvermijdbaar ephemere harer verschijning; - men
ziet dan tevens in het bizonder déze, des Heeren Royaard's, tooneelspeelkunst, men
denkt aan het beste, wat van dien aard bekend is, aan de meest door roem omgeven
binnenlandsche en buitenlandsche tooneelkunstnamen, men ziet de bestanddeelen
zijner kunst, zijne studie, zijn verwantschappen.
Zoo als Hooft geestelijk vermaagschapt is aan Plautus, Shakespeare, Molière, zoo
is Royaards het aan tooneelkunstenaars, aan Bouwmeester, aan Possart, en daaruit
blijkt, dat zijne praestatie hoogere kunst is. Wat leeft hij in zijn spel, wat wordt alles
in de omgeving met een soort frissche wezenloosheid aangedaan. Hoort naar zijne
stem, ziet naar zijn kijken, naar al zijn bewegen, ziet hoe het alles uit éen drijfkracht
voortkomt, waarover slechts de uitverkorenen beschikken, hoe zijn leven, zijn eigen
leven zelf hem ten dienste is en wordt veranderd in het leven van dien anderen mensch,
dat hij daar schept, in het leven van dat andere wezen, dat eigenlijk nauwelijks meer
alleen mensch genoemd kan worden, zoo zeer als het een door den hartstocht bezetene
is.
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Niet éen oogen-blik, niet een tel, is hij, is zijn persoon, buiten het kunstwerk gedurende
de voorstelling. Ook andere, meer gewone, tooneelspelers, zullen wellicht nimmer,
buiten hun rol om, naar een kennis in de schouwburgzaal kijken of een gebaartje
doen, dat niet bij de te vertoonen figuur behoort. Maar op een dergelijke trouwe
nauwkeurigheid bij het optreden wil men niet wijzen. Er wordt gedoeld op dat
nagenoeg ondefinieërbare, dat er is, voortdurend aan de geheele houding en dus aan
ieder houding-deel, aan elk gebaar, aan de minste beweging, en dat dit alles
‘hemels’-breed doet verschillen van het, zij 't ook met de meeste zorg, aangeleerde,
van het met den ijverigst natuurlijk gemaakten schijn van losheid volbrachte.
Gewone tooneelspelers nemen een schijn aan; kunstenaars zoo als Royaards er
een is, nemen het wézen aan, het wézen van de voor te stellen figuur.
Het wezen of de natuur der voor te stellen figuur nemen zij aan en hullen deze in
de vormen der gewilde kunst. Want zeer bepaald zijn de kunstvormen door Royaards
aan den WARE-NAR gegeven. Het Shakespeareiaansche, waarop ik wees, betreft
alleen den noodlots-ernst, waartoe het aan de oppervlakte lachwekkende door den
geest van het stuk en door het zeldzaam begrip van den tooneelspeler wordt verheven.
Overigens is juist de tegenstelling der kunst van Hooft tot die van Shakespeare door
Royaards volkomen juist aangegeven. Noch bij het spel met den geldpot zelf, noch
bij dat der smart om het verlies van den schat, wordt verdwaald in het teugelloos
voorthollende of mateloos losbarstende van Shakespeare's primordiale
onregelmatigheid. Het is alles afgemeten, het is alles in de mate en in de maat, die
het innige besef dezer kunst voor de levensbewegingen der tot leven te brengen figuur
aangaf.
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