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V
A mon cher maître, Monsieur Gustave Cohen, qui, lui aussi, a su concilier
le Rêve et l'Action.
J.T.
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Voorbericht
Van de bestaande commentaren op Maurice Barrès zijn sommige m.i. niet geheel
juist en de andere te fragmentarisch.
Daarom heb ik in dit werkje getracht op mijn eigen wijze een samenvattend portret
te geven van Barrès' psyche en, van die psyche uit, zijn werken en zijn daden te
verklaren.
J.T.
ALKMAAR, Augustus 1918.
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MAURICE BARRÈS
Naar een schilderij van JACQUES BLANCHE
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Maurice Barrès.
Inleiding.
Wat wist het publiek, dat men geletterd noemt, tot voor kort van Maurice Barrès? In
Nederland, zoo goed als niets. In Frankrijk, dat hij in zijn jeugd eenigszins zonderlinge
boeken schreef, waarin hij blijk gaf van zijn volstrekte minachting voor bijna ieder
zijner medemenschen; waarin hij ‘den geest’ en ‘het ideaal’ besprak in min of meer
bezwaarlijk leesbare bladzijden; waarin hij velerlei en velen, met inbegrip van
zichzelf, bespotte, en waarmee hij toch een ernstige bedoeling scheen te hebben, die
den meesten echter vrijwel duister bleef. Ook herinnerde men zich daar, dat hij later,
naast een reeks van Fransch-nationale romans, een aantal meer lyrische
reisbeschrijvingen en beschouwingen publiceerde, en een boek schreef dat De Vijand
der Wetten getiteld was, kort nadat hij, als gevolg van een opzienbarende campagne,
lid van de wetgevende macht was geworden.... En nu hij sinds den aanvang van den
oorlog een der eerste Fransche journalisten is, vinden hierin sommigen gereede
aanleiding, hem als de incarnatie van den Franschen geest te vereeren, terwijl
integendeel weer anderen Barrès de incarnatie van de onversaagde, doch thuis zittende
achterhoede noemen. Men kende en kent hem oppervlakkig, beoordeelt hem
verschillend. Toch
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houden weinig mannen de openbare meening zoo zeer bezig. Jarenlang heeft het
geletterde publiek over ‘le moi de M. Barrès’ gelezen, later over den heer Barrès en
het nationalisme, over den heer Barrès en de Académie Française, over het genie en
de taal van den heer Maurice Barrès; thans hoort het over Barrès en de ziel van
Frankrijk, en veelal heeft het uit dit alles de gevolgtrekking gemaakt dat de heer
Barrès ‘une gloire nationale’ moest zijn, die waard was om geëerbiedigd te worden,
wiens boeken men moest koopen en, het zij dan gelezen of niet, in zijn kast moest
zetten.
Zoo staat een tamelijk breede massa tegenover een groot man, een van de twee
grootste, nu levende Fransche schrijvers, en in zekeren zin heeft die massa ongelijk.
Want als men de psyche van dezen man goed kent, is geen enkel zijner geschriften
nog duister; dan begrijpt men, hoe het komt, dat Barrès, die in den beginne een
ontmoedigende twijfelaar, een erge spotter, een verwoed individualist scheen, later
een apostel werd van nationalisme, van traditie, van godsdienstigheid (ik zeg niet
van godsdienst). En ook begrijpt men dan, hoe hij desondanks een lyrisch prozadichter
van de allereerste beteekenis kon blijven. Dan ziet men in, dat het misschien niet
geheel onmogelijk is, in één menschenleven twee zoo verschillende houdingen als
het dichtend en beschouwend dilettantisme eenerzijds en een veelzijdige, practische
bedrijvigheid aan den anderen kant met elkander te vereenigen, dat de droom en de
daad wel degelijk verzoenbaar schijnen, ja beide uitingen kunnen zijn van één
consequent individualisme. Als men die psyche goed kent, beseft men dat een jonge
man niet eenvoudig dwaas te noemen is, omdat hij, nog jong zijnde, zoo pijnlijk
moest zoeken naar een doel voor zijn toekomstige daden, want dat, voor de
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besten onder ons vooral, niets zoo moeilijk is te vinden als een axioma of een meester;
en dat men den gerijpten man niet van onstandvastigheid of onoprechtheid moet
verdenken, alleen omdat zijn zoeken ophield en zijn houding in kunst en leven zich
wijzigde: zijn zoeken hield op omdat hij had gevonden en zijn nieuwe affirmatie wat zij ook waard mag zijn in zichzelf - was slechts een uitvloeisel van zijn vroegere,
smartelijke twijfel en spot. Als men zijn psyche kent, weet men ook dat Barrès, in
zijn jeugd ontmoedigd en sceptisch, later echter zeker en sterk, niet zonder schijn
van recht de incarnatie van Frankrijk wordt genoemd, daar immers dit land in de
laatste tientallen jaren een evolutie heeft ondergaan, welke zeer veel op die van Barrès
gelijkt.
En als men de ziel van Maurice Barrès heeft lééren kennen uit zijn werken zelf,
heeft men, al leerende, van een schoone kunst genoten. Deze winst is dan
waarschijnlijk nog de grootste.
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I.
Jeugd.
Het was een kleine, tengere jongen uit een dier oude, fijnbeschaafde families der
Fransche provincie. Zijn grootvader behoorde tot het verbeeldingrijke Keltische ras,
en wellicht had hij ook eenig Sarrazeensch bloed; want hij was een Auvergner. Nadat
hij onder Napoleon, bij de garde-jagers te voet, als officier gediend had, was hij te
Charmes aan de Moezel met een meisje uit het eenvoudige en sterke volk van
Lotharingen getrouwd. Zijn zoon Auguste, die voor ingenieur gestudeerd had, nam
de dochter van den maire van Charmes, eveneens van ouder tot ouder Lotharinger,
als vrouw, en deze werd in 1862 de moeder van Maurice Barrès.
Buiten het stille landstadje Charmes stond hun huis alleen; de moeder, die ziekelijk
was, ging al spoedig tot herstel van gezondheid afwisselend in een Straatsburgsche
inrichting en in een dorp bij Straatsburg verblijf houden, en zij nam haar zoontje
mee. Zoo groeide Maurice grootendeels op in stilte en ruimte.
Op eens, als de familie weer te Charmes bijeen is: de Pruisen! Havelooze Fransche
soldaten trekken terug door het stadje. Frankrijk wordt verslagen; ruwe vreemden
rukken binnen, executeeren, stichten brand, gebieden luidruchtig waar eerst orde
scheen te zijn als van zelf en stilte alleen werd gehoord. Den vader en den grootvader
eischen de Duitschers als
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gijzelaars op; van ontroering en ontbering sterft de grootvader kort daarna. Maar dat
Frankrijk verslagen wordt, is het ergste: nooit zal Maurice dat vergeten.
Want hij was een kleine jongen, bij wien alle smart diep ging, een jongen ook met
veel verbeeldingskracht, stille heldhaftigheid, teerheid en vertrouwen. Twee jaar
later, toen hij, 10 jaar oud, het priestercollege van Malgrange, in de buurt van Nancy,
bezocht, droomde hij daar van allerlei groots: geleerd, machtig, ridderlijk en dapper
wilde hij worden; met de andere jongens zocht hij vriendschap; de onderwijzers
verafgoodde hij, omdat onderwijzers, in de oogen van zulke kleine jongens, oneindig
geleerd zijn, zeer wijs en almachtig in hun klasse. Zóó te kunnen, zooveel te weten
als zij, zulk een man te zijn.... kleinmoedig en vol ontzag vroeg hij zich af of het ook
voor hem te bereiken was.
Maar die onderwijzers vielen niet altijd mee. Een hunner trok een medeleerling
van Maurice eens met één ruk een oor af; een surveillant, die altijd slechte romans
las, bemerkte een anderen keer dat de kleine Barrès stilletjes van een geschrift over
Augustin Thierry zat te genieten: hij nam hem bij den kraag en gooide hem neer in
een steenkolenbak, waar de kleine jongen, vernederd en verschrikt, op de knieën in
bleef liggen. Zijn medeleerlingen beantwoordden zijn genegenheid niet beter; want
op tienjarigen leeftijd zijn de meeste jongens, naar Barrès in Sous l' oeil des Barbares
zal schrijven, al precies dezelfde ploerten die ze als volwassen menschen zullen
wezen, heerschend door grootspraak en lichaamskracht, en wie later een fatsoenlijk
man of een fijne geest zal zijn, is op zijn tiende jaar nog onontwikkeld en onbewust.
De slaaptijd op school was te kort, de speelplaats koud en vochtig, het voedsel
slecht.
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De leerling Maurice Barrès werd een vreemde jongen. Hij had zich in zichzelf terug
getrokken; hij was stil en trotsch geworden, verlegen jegens de andere schooljongens,
heimelijk echter vervuld van rijke gedachten en grootsche gevoelens. Zijn
verbeeldingskracht, weinig aangemoedigd door zijn dagelijksche omgeving, richtte
zich op exotische dingen. Voor de winkels in Nancy, waar portretten van
buitenlandsche vorsten en staatslieden waren uitgestald, stond hij soms stil en staarde
naar de vreemde gelaatsvormen, die hem op geheimzinnige wijze bekoorden en een
vaag verlangen in hem wekten - iets als een verlangen om zich met het gansche
menschdom te vermengen, zoo kan men wellicht aannemen. Ver weg wilde hij;
kennis verzamelen, en veel zelfs; maar niet op die school.... En toen dit vooreerst
niet kon, leerde hij genot te putten uit zijn eigen verdriet; hij wist zichzelf een kleinen
jongen, waardig om beklaagd te worden en, daar niemand anders het deed, beklaagde
hij zichzelf. Later zou hij zich herinneren, en in zijn eersten roman beschrijven, hoe
hij eenmaal stond te huilen tegen den paal links, onder het afdak op de binnenplaats
voor de laagste klassen en hoe schrijnend zoet hij het vond zoo te staan, alleen, bij
regenweer, liever dan te spelen met kameraden die hij niet zelf had gekozen. Maar
ook hoe hij, toen al, zich te weer wilde stellen, hoe hij zich in gedachte van de overige
wereld afscheidde en zich in eenzaamheid groot waande. In zichzelf moest hij vinden
wat de wereld hem niet gaf. En als de meesters hem duwden en sloegen, dacht hij
stil, dat zij later wel eens zouden zien, wat hij kon.... Zoo werd een groot verlangen
naar de daad in hem wakker, alleen daardoor reeds dat de daad immers wraak en
herstel van eer voor hem kon beteekenen.
Op het lyceum te Nancy, van 1876 tot 1880, ging
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het in het algemeen niet veel beter; maar één nieuw en heerlijk uitzicht werd hem
hier toch geopend. Niet langer behoefde hij zich aan eigen neerslachtigheid over te
geven: met groote schrijvers maakte hij kennis, die hem toonden dat niet hij alleen
de wereld zag als dom en star, en dat een menschenziel, te fijn voor de gangbare
grofheid, zich met poëzie en gedachte kan troosten. Heine leest hij, Gautier en
Flaubert, Taine, Baudelaire.... Het gebeurt nog wel in stilte, maar met des te grooter
kracht is zijn verbeelding aan het werk; zijn trots en eenzaamheid nemen wel toe
met iederen dag, maar het gevoelsleven heeft nu zijn brandstof. Terzelfdertijd vindt
zelfs het verlangen naar de daad een, overigens nederige, bevrediging in ijverige
studie, die o.a. met een len prijs voor Latijn beloond wordt. En weldra, nieuwe
vreugde! wordt zijn eenzaamheid door een gelijkgestemden medeleerling, door
Stanislas de Guaita, gedeeld. Twee jaar lang genoten zij tezamen van hun lectuur;
in lange gesprekken verklaarden zij zich aan elkaar, aan zichzelf, en voerden hun
zelfgevoel tot hoogste spanning op.
Het armzalig schoolleven drukte hen des te meer. Zoolang het schoolwerk duurde,
wist men waarlijk niet waarvoor men leefde. Het onderwijs geschiedde als het ware
werktuigelijk, zonder dat de stof voor de leerlingen gevoelswaarde kreeg. De tucht
liet te wenschen over. Een ontmoedigende indruk van anarchie, van droog en kleurloos
lessen-leeren was het eenige wat u aan het einde van een schooldag overbleef.
In het laatste jaar pas werd dit iets beter. Toen werden de lessen in wijsbegeerte
aan een nieuwen leeraar opgedragen. Het was Burdeau, een man die later in de
Fransche politiek nog een zekere beteekenis heeft gekregen. Een indrukwekkende
verschijning, deze Burdeau. Hij had al dadelijk
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de volle aandacht van zijn leerlingen en wekte bij hen een soort van verbaasde
bewondering, die Barrès b.v., ondanks alle latere bedenkingen, nog vele jaren bij
zou blijven. Hij was streng, sober van uiterlijk, afgemeten, zeer zelfbewust, een
redenaar van talent, en hij leerde hun onvermoede gedachten kennen, de diepe en
grootsche gedachten der Duitsche philosofen uit de 18de en 19de eeuw, gedachten
die hen verblindden, hen hoog boven hun gewoon milieu verhieven. Zijn
uiteenzettingen leken soms wat vaag; men had soms den indruk dat de theorieën die
hij weergaf - als de moraaltheorie van Kant - meer geschikt waren voor een abstracte
‘menschheid’, alleen in de verbeelding van een groot denker bestaande, dan voor
jonge Fransch-Lotharingers van vleesch en bloed; maar welk een diepte, welk een
ruimte, welk een vleugelslag!
De beklemming van het leven als intern in een schoolgebouw werd ondragelijk.
In 1880 eindelijk stond zijn vader hem toe extern te worden, en gedurende de laatste
maanden van zijn schooltijd woonde hij nu te Nancy op kamers. Later zou hij dezen
tijd den mooisten van zijn leven noemen; van dien tijd zou hij zijn geboorte
dagteekenen!
En hetzelfde jaar nog volgde een nieuwe bevrijding: de lyceum-tijd was ten einde
en hij liet zich inschrijven als student in de rechten. Geenszins om de beide rechten
te leeren kennen; weinig dingen ter wereld waren hem zoo volmaakt onverschillig
als de studie van het recht! Zijn familie wilde nu eenmaal dat hij rechter werd en hij
kon niet weigeren om tenminste een oogenblik te doen, alsof ook hij dien kant uitkeek.
Maar zijn eenige wensch was te schrijven. Had de groote Burdeau hem die
levenstaak niet aangewezen? Wat hij zou schrijven wist hij nog in 't geheel niet; maar
dat was ook minder. Tevreden zou hij
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al zijn, wanneer hij maar zinnen kon bouwen, welklinkende woorden met
omzichtigheid kon kiezen om, zoo zuiver mogelijk en met kans van bekoorlijkheid,
te zeggen wat zoo lang onderdrukt in hem geleefd had; als hij zijn verbeeldingskracht
maar mocht oefenen, zijn trots mocht bevredigen met de koesterende gedachte: zie,
dit was wit papier, dit was niets; nu is het een groot werk, ee[n] schoon geheel; en
dit heb ik gemaakt! Een groot man wilde hij worden, groot als de schrijvers en mannen
van de daad wier roem hij gevierd had in geestdriftige gesprekken met Stanislas de
Guaita.
De toekomstige ‘groote man’ begon met stijloefeningen en met artikeltjes in
couranten. In naïeven ijver, overtuigd dat de kunst geleerd moet worden, las hij
Flaubert, Montesquieu, Agrippa d'Aubigné, meesters van den Franschen stijl,
aandachtig door en schreef uit hun werken cahiers vol met uitdrukkingen over, die
hem getroffen hadden. En de belooning bleef niet uit; al spoedig had hij de eer aan
een locaal blad te mogen meewerken; in het begin van 1882 plaatste de Parijsche
Jeune France zelfs een opstel van hem over Le Théâtre d'Auguste Vacquerie, kort
daarop een novelle en nog eenige artikeltjes. Hij zag zich al op weg naar den roem....
Maar het was toch veiliger niet in Nancy te blijven: als candidaat in de rechten
ging hij, in 't begin van 1883, eindelijk! naar Parijs. Naar zijn familie meende,
geschiedde het ter voltooiing van zijn studie, in werkelijkheid om er tot kunstenaar
te rijpen. Hij leefde eerst het echte Parijsche studentenleven mee: een leven van
eindelooze gesprekken over kunst, over wijsbegeerte en over vrouwen, in de café's
van den Linker-Oever; een leven ook van ernstigen arbeid in de Bibliothèque
Nationale en de Ecole des Hautes Etudes, van bezoeken aan concerten en musea.
Maar met de studie van het recht zal het
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niet voorspoedig gegaan zijn: men hoort er niets meer van, noch in zijn werk, noch
bij zijn biografen. Hij had dan ook kennis gemaakt met groote schrijvers en bewoog
zich hoe langer hoe meer in litteraire kringen. Anatole France, toen bezig beroemd
te worden, en Leconte de Lisle, reeds oud en bij kenners hooggeschat, zagen een
wordend talent in hem en ontvingen hem gaarne. De Jeune France nam weer een
stuk van hem op, nu over Anatole France. Een jaar na zijn aankomst stichtte de jonge
Barrès zelfs een eigen tijdschriftje, dat hij de Taches d'encre noemde; intusschen
hield dit na eenige maanden weer op te verschijnen, ondanks de vernuftige manier
waarop hij er reclame voor wist te maken.1)
Deze eerste tijd te Parijs was een tijd van bevrijding.
In een lange jeugd van beklemming en benauwenis had hij reeds geleerd zichzelf
te zoeken, in eigen ik troost te vinden; ja hij had geleerd zichzelf te zien, te bestudeeren
en zich te verheugen in het spel zijner eigen gevoelens. En als de zelf-analyse hem
soms te veel werd, wist hij al, dat de wereld buiten rijk is en een oneindige reeks van
afleidingen en genietingen aanbiedt, die steeds weer bevrijden en het ik vernieuwen.
Leergierigheid en vermogen om te gevoelen waren twee voorname resultaten zijner
eerste jeugdervaringen, en niet minder sterk hadden deze ervaringen de gedachte in
hem gekweekt dat hij, om gelukkig te zijn, behoorde te werken en te streven, niet
minder sterk hadden zij hem doen

1) Mevrouw Clovis Hugues, die door een zekeren Morin was belasterd, had dezen neergeschoten;
denzelfden avond zag men op de boulevards een aantal sandwich-men loopen, borden dragend
met het opschrift: ‘Morin ne lira plus les Taches d'encre.’
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beseffen dat een onbedwingbaar élan hem dreef tot de daad. Met die drie krachtige
verlangens, te leeren, te gevoelen, te handelen was hij in de hoofdstad aangekomen.
En bijzonder aangenaam was het hem nu, bevrijd te zijn van het toezicht zijner
meesters en familie, overgelaten aan zijn eigen kracht.
***
In hooge mate onderging Barrès in die eerste Parijsche jaren de bekoring van Leconte
de Lisle, ‘ce grand poète de l'Illusion, de la Mort et du Renoncement’, zooals hij
h[e]m later zou noemen1). Als hij, 's Zaterdagsavonds tot diens salon toegelaten, den
hoogen, harden dichter der Poèmes barbares temidden van zijn bewonderaars zag
staan, sprekende over zijn kunst als een bezielde priester over zijn godsdienst, ‘et
laissant parfois tomber avec un dédain incommensurable son large monocle’2), was
het voor Barrès, in zijn aangeboren eerbied voor groote mannen, een ongetwijfeld
wel echte ontroering een der meesters van het litteraire Frankrijk voor zich te zien.
En als hij hem hoorde zeggen hoe geen zaak ter wereld van meer gewicht kon zijn
dan de Schoone Vorm, hoe Inhoud en Vorm onmogelijk van elkaar te scheiden zijn,
hoe op aarde niets eigenlijk zekerheid bood dan het Schoone; als hij den dichter der
Trophées, José Maria de Heredia, in dienzelfden salon op zijn beurt den cultus van
de letteren hoorde vieren, met zijn klankrijke stem, dan voelde Barrès opnieuw dat
al zijn drang tot daden, al zijn élan, in één richting stuwde, in de richting van de
kunst.

1) Une Impératrice de la Solitude, in Amori et Dolori Sacrum.
2) Barrès, Discours de rêception à l'Académie française.
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Niet dat hij Leconte de Lisle en diens aanhangers zonder bedenking bijviel. De kunst
van Leconte de Lisle was hem vaak te star, te koud, te gewild; zijn uitingen tegen
den godsdienst te kras, te voltairiaansch. Maar zijn hoogheid, zijn steeds krachtige,
ernstige en kuische levensdroom1), de zuiverheid van zijn taal, zijn volstrekte
minachting voor ‘gemakkelijker’ litteratuur bleven Barrès sympathiek; en dat te meer
omdat hij er een bevestiging in vond van zijn grooten afkeer voor een andere
strooming in de letteren van dien tijd, het naturalisme. Wat was een Zola bij zulk
een verheven dichter? Een Zola, die ruw schreef, die, te goeder trouw weliswaar
zoekend naar waarheid, in den mensch echter nauwelijks iets anders zag dan grove
hartstochten; een Zola, vooral, die weinig psycholoog was, den geest ignoreerde of
miskende en het stoffelijke zag met een oog dat vele malen scheen te vergrooten.
Wat kon voor een Barrès het naturalisme zijn, een kunstsoort die zich wetenschap
noemde, een kunst, die verstandelijk en vooral physiologisch-waar wilde zijn?
Gelukkig was daar een Alphonse Daudet, die toch ook naar het document humain
werkte en die niettemin in zijn romans meer goedheid en medegevoel voor de
menschheid legde. Gelukkig begon weldra de campagne van Ferdinand Brunetière
tegen het naturalisme. Een algeheele kentering was het, in die jaren tusschen 1880
en 1890! Théodule Ribot, voor het eerst weer een psycholoog onder de philosofen,
geraakte hoe langer hoe meer bekend. De Vogüé schreef over den Russischen roman,
gekenmerkt door warm-menschelijk medelijden; Tolstoi en Dostojewski werden
vertaald. In 1887 speelde men Ibsen's Spoken te Parijs. In 1883 was het Journal
intime van Amiel

1) Barrès, Discours de réception à l'Académie française.
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openbaar geworden, met zijn pijnlijke meditaties over het misbruik van den critischen
geest, over de onmogelijkheid om het ik te kennen, te omschrijven, vast te leggen,
met zijn brandend verlangen, niettemin, om in eigen bewustzijn het metaphysische,
duurzame, eeuwige ik terug te vinden en daardoor de geestvervoering van het absolute
te beleven. Paul Bourget, na zijn geniale opstellen over de beide wijsgeeren Renan
en Taine - aan wie Barrès zooveel te danken zou hebben -; over Stendhal - op wien
hij innerlijk misschien wel wat gelijkt -; over Amiel - een philosoof van het ik als
Barrès - begon de reeks van zijn eigen psychologische romans: Le Disciple is van
1889, Le Disciple dat den verderflijken invloed van het determinisme wil aantoonen
(maar tevens een, men moet het toegeven, nogal verleidelijke schildering van het
dilettantisme geeft!) En de psychologische roman bleef niet de eenige opvolger van
het naturalisme; daarnaast ontstond een impressionistische romankunst, met een
Pierre Loti, die tenslotte op al zijn reizen vooral in eigen gewaarwordingen belang
stelt: Pêcheur d'Islande is van 1886; met een Anatole France, wiens eigen sierlijke,
serene gedachten en geïntellectualiseerde, als het ware verdunde gevoelens het
voornaamste onderwerp uitmaken van zijn Sylvestre Bonnard, Livre de mon ami,
Thaïs, en zelfs van zijn critisch werk. Overal dus reactie tegen het naturalisme van
Zola en zijn aanhangers.
Reactie ook bij de nieuwe dichters, de symbolisten. Geen simpele uitbeelding
meer, riepen zij uit, van de gewone werkelijkheid; neen het eigen ik, de ziel van den
dichter alleen was van belang, en een landschap, een tafereel in verzen aangeduid,
kon uitsluitend tot functie hebben den zielstoestand van den dichter te verzinnelijken.
Had niet De Vigny, zooveel vroeger al, laten zien hoe men, met vrucht
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van schoonheid, een historische of legendaire figuur kan gebruiken als bijna tastbaar
beeld van een onstoffelijk, louter psychisch gebeuren in eigen binnenste? Had eigenlijk
Kant, zoo dachten de nieuwe dichters wel eens, dit niet al eerder wijsgeerig
gerechtvaardigd door aan te toonen hoe de vormen der buitenwereld geen eigen,
onafhankelijk bestaan hebben, doch voortdurend geschapen worden door onzen geest,
alsof het cristallisaties waren van een vormlooze, homogene massa? Was dus niet
de geest van het individu alles, de stof, de buitenwereld niets? Een Verlaine was dit
alles ongetwijfeld niet zoo precies bewust, maar diep in hem leefde het toch en
sommige zijner gedichten waren er de uiting van, ontroerende, droomerige,
suggestieve gedichten die misschien de zuiverste Fransche lyriek van de 19de eeuw
geweest zijn. Mallarmé, Rimbaud, Laforgue, Henri de Régnier, Moréas, Francis
Vielé-Griffin schiepen definitief de symbolistische poëzie; de theoretici René Ghil,
Charles Morice, Robert de Souza e.a. zetten uiteen wat de nieuwe school wilde - en
profiteerden soms van de gelegenheid om op eigen gelegenheid een bijschool te
stichten, die dan de allerwaarste waarheid brengen zou! Wat zij allen wilden is
eigenlijk in deze drie woorden samen te vatten: anti-materialisme, impressionisme,
individualisme. Het is een gedeeltelijke terugkeer tot de romantiek.
Belangstelling voor psychologische ontleding, cultus van den geest en van het
eigen innerlijk, een verjongde goedheid en een hernieuwd medelijden, dat alles
ontwaart Barrès bij zijn tijdgenooten, en veel daarvan is wonderlijk mooi in
overeenstemming met wat hijzelf gevoelt: het medelijden intusschen wel het minst.
(Hebben zulke strevende jongelieden den tijd voor medelijden? Als zij geslaagd zijn,
kunnen zij het altijd nog in zich ontdekken).
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En de door Burdeau onderwezen Kantiaansche philosophie was er niet mee in strijd,
zoomin als Barrès' vroegere lectuur: Hegel, Hartmann, Fichte (die leerde dat alleen
het psychisch ik een werkelijk bestaan had). Zoomin als de geestesgesteldheid van
een onmiddellijk voorganger, wiens hoofdwerk, grootendeels vóór 1880 verschenen,
maar nu bekender geworden, door de uitgave van zijn Souvenirs (1883) en zijn
fijnzinnige drama's (1885, 1886), in dezen tijd zeer algemeen en zeker ook door
Barrès met graagte werd gelezen: Ernest Renan. Bij hem constateert men een
eigenaardige tweeslachtigheid: positivist, rationalist, koppig tegenstander van het
geloof aan wonderen waar het aankomt op wetenschappelijk onderzoek, wordt Renan
echter door zijn gevoelsleven genoopt tot een globaal-idealistische opvatting van het
heelal, tot de overtuiging dat niet de stof werkelijk is, doch uitsluitend de geest, dat
deze zich in de stof openbaart. Aldus is Renan de eigenaardige geest die twee geheel
tegenstrijdige houdingen, het positivisme en het idealisme, niet alleen in zich trachtte,
maar ook vermocht te vereenigen. Zelf bekoord door het gemak, waarmee hem dit
was gelukt, heeft hij zich in zijn laatste periode niet zelden het pleizier gegund, zich
tegen te spreken. Indien ironie hierin bestaat, dat men het tegendeel zegt van wat
men meent, wordt zij wel bijzonder kostelijk, ook voor den ironicus zelf, wanneer
deze dat tegendeel eveneens meent. Het gestelde bij zichzelf onwaar en 't ontkende
heimelijk waar te vinden - inderdaad een verfijnd genot voor den geest! Deze
virtuositeit in het stellen en ontkennen tegelijk is wel het renanisme genoemd en zeer
blijkbaar was de jonge Barrès er een groot bewonderaar van. Intusschen doet men
Renan onrecht door te vergeten dat zijn groote
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waarde, ook voor Barrès, in zijn positivisme en zijn idealisme zelf lag1).
Zoo leert alles Barrès idealisme: zijn lectuur van Fichte, Hegel, Renan, de lessen
van Burdeau, de practijk zijner tijdgenooten-schrijvers, zijn eigen ingeboren afkeer
van het grove en louter-materiëele.
En zoo leert ook alles hem individualisme: Fichte wederom; het gansche
letterkundig Frankrijk van 1885; zijn eigen verleden dat hem tot afzondering had
gedwongen.

1) In 1886 schreef Barrès in den Voltaire een allergeestigste schets die hij Huit jours chez M.
Renan noemde. Men kent de coquetterie, de beminnelijke pedanterie, de universeele
welwillendheid van Renan's laatste levensjaren en zoo niet, dan leze men zijn Souvenirs (die
intusschen ook om andere redenen zeer lezenswaard zijn!) Barrès' geschriftje is een kostelijke
parodie op de Souvenirs van zijn (overigens zeer vereerden) meester. Het is later afzonderlijk
uitgegeven.
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II.
De ‘Culte du moi.’
Idealisme en individualisme, ziedaar dan ook de beide geesteshoudingen, waarvan
zijn eerste groote werk het gebaar was.
Einde 1886 had hij met Ch. Le Goffic een tijdschriftje gesticht, Les Chroniques,
waaraan weldra schrijvers van naam medewerkten. Voor het leiden van deze
Chroniques had hij zich zooveel moeite gegeven, dat zijn arts hem in het begin van
1887 moest raden in het Zuiden rust te gaan nemen. Tijdens een verblijf nu van
eenige maanden in Italië, voltooide hij nagenoeg, wel verre van te rusten, zijn eersten
roman, Sows l'oeil des Barbares. In November 1887 verscheen het, maar het maakte
niet den minsten opgang. Het publiek, en de auteur misschien zelf, waren alweer
bezig het te vergeten, toen Barrès in 1888, ten tweeden male reizende in Italië, op
een goeden dag te Venetië uit verveling het Journal des Débats opensloeg en er tot
zijn eigen groote verbazing een artikel van Bourget in vond, waarin zijn Barbares
met den grootsten lof werden besproken. Veertien dagen later was hij te Parijs
algemeen bekend.
Het is een vreemd boek, wel geschikt om een argeloos publiek eenigszins te
verbijsteren. Stel u een ontwikkeld man voor, gewoon om van een boek te verwachten
dat er iets uit ‘op te steken’ valt en die zich nooit heeft beziggehouden met zoo iets
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als de ik-philosophie en de werkelijkheid bij Kant: zulk een ontwikkeld man is zeker
denkbaar.... Hij neemt kennis van den raadselachtigen titel: Onder de oogen der
Barbaren, hij slaat het open, en leest op de eerste bladzij dat hij hier te doen heeft
met een ‘realistische monographie.’ Daarna verneemt de lezer, dat ieder van ons de
werkelijkheid ziet op een eigen manier en dat er, om kort te gaan, verscheidene
werkelijkheden zijn. Hij zal worden onderhouden, niet over de omstandigheden
waaronder de held verkeert in de wereld, maar alleen over zijn innerlijk leven. Dan
is er sprake van een jonge vrouw om een jongmensch heen: ‘Au premier feuillet on
voit une jeune femme autour d'un jeune homme,’ en van hetgeen dit kan beduiden;
waarop de schrijver tenslotte verklaart, dat de held op sommige avonden, in gezelschap
van eenvoudige vrouwen - ‘de simples femmes, agréables et gaies, mais soumises à
la vision coutumière de l'univers qu'elles relèvent d'une ironie facile’ - bij zichzelf
zijn ‘poupées de derrière la tête’ verloochende, dat hij echter spoedig tot de ‘nuances’
die in dit ‘bréviaire d'égotisme’ worden uitgesponnen, terugkeerde, al besefte hij ook
steeds, ‘dans ses pires surexcitations’ zelfs, dat hij ontroerd was om een fictie en al
had hij ook weken van een banale visie....
Na deze inleiding begint de eigenlijke roman. Het is een boek van idealisme, zeide
ik; van wijsgeerig idealisme, wel te verstaan, een idealisme dat het stoffelijke ontkent
of gering acht, dat niets als werkelijk beschouwt dan den geest. Vandaar die bewering
aan het begin dat er verscheidene realiteiten zijn, want is niet iedere realiteit een
uitvloeisel van den geest die haar vormt? Vandaar ook een aardige vondst: aan den
aanvang van elk hoofdstuk worden in een korte bladzij - getiteld concordance minachtend beknopt, als om dien stumper van
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een gewonen lezer toch ook even te helpen, de alleen maar uiterlijke omstandigheden
van den hoofdpersoon Philippe vermeld, terwijl het leven van de ziel, het eenig ware,
wordt ontrold in de telkens volgende ‘zieleschetsen’, als men 't zoo mag noemen.
Zoo werkt Philippe1) ‘in de wereld’ als attaché bij Buitenlandsche Zaken, als secretaris
van een onderstaatssecretaris, om niet te spreken van eenige andere onbeduidende
besognes. Maar tehuis bezoekt hem de Extase. Daar vergeet hij alles: menschen,
gebeurtenissen, ideeën; daar stijgt hij op tot het Absolute. Daar veracht hij met
souvereine verachting zijn medemenschen uit de stoffelijke wereld, die hij de barbaren
noemt; hij bedoelt de overtuigden, hen die aan ieder ding zijn naam hebben gegeven,
die weten wanneer het behoorlijk is om te lachen en wanneer men ernstig moet zijn.
Het ‘gezond verstand’ antwoordt wel met de vraag, wie hij dan zelf is. Velen zijn
groot geweest vóór u, zegt het; bewijs dat ook gij dat zijt. Maar hoe gepast dit
antwoord ons ook mag schijnen, het brengt bij Philippe slechts verontwaardiging
teweeg.
Je m'indigne et je réponds: ‘Quoi! comme les autres! me définir, c'est à
dire me limiter!’
Neen, de eigen ziel is mij voldoende; die intact te bewaren is mijn taak.
Délices de comprendre, de se développer, de vibrer, de faire l'harmonie
entre soi et le monde, de se remplir d'images indéfinies et profondes; beaux
yeux qu'on voit au dedans de soi pleins de passion, de science et d'ironie,
et qui nous grisent en se défendant, et qui de leur secret disent seulement:
‘Nous sommes de la même race que toi, ardents et découragés.’
Daarin is geluk, want dat is scheppen; en scheppen in extase, welk hooger geluk is
er denkbaar?

1) Eigenlijk heeft de hoofdpersoon hier nog geen naam; maar later, als hij ook in een volgend
boek is opgetreden, zegt Barrès dat hij hem voortaan Philippe zal noemen.
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Men ziet het: een hier en daar amechtig en onsamenhangend, soms welsprekend
idealisme. Maar geen psychologie. Sous l'oeil des Barbares is geen psychologische
roman. Bourget, die het boek zoo prees, heeft dat ten onrechte gemeend. Het is geen
studie, geen uiteenzetting-door-uitbeelding, geen verklaring. Het is de tegelijk
geestdriftige en langoureuse weergave van een gemoedstoestand, zooals de Imitatio
de lyrische beschrijving van een monnikenziel was: de vergelijking is van Barrès
zelf1). Het geeft de gevoelens, zegt de schrijver2), ‘van een zuiveren lettré, trotsch,
verfijnd en ontwapend, op zijn 20ste jaar geworpen in den harden Parijschen wedloop.’
Het is ‘hartstochtelijke ideologie.’3) Dat verklaart ook de duisterheid van het boek,
want duister is het dikwijls; de verschillende gemoedstoestanden zijn eenvoudig
naast elkaar geplaatst, het geheel is een reeks van gedichten in proza, waarvan het
verband niet steeds helder wordt aangeduid. En niet alleen daardoor is het duister.
Bij voorkeur worden geestelijke termen gebruikt om tenslotte zeer wereldsche
gedachten aan te duiden; het ik wordt besproken met het accent van den geloovige
die over zijn God spreekt. En wel zeer precieus klinken passages als deze:
Le jeune homme et la toute jeune femme dont l'heureuse parure et les
charmes embaument cette aurore fleurie, la main dans la main s'acheminent
et le soleil les conduit. - Prenez garde, ami, n'êtes-vous pas sur le point de
vous ennuyer?
of elders:
Et comme elle ne répondait point et qu'il craignait toute tristesse, il leva
les yeux de sa vague image balancée sur l'eau, pour regarder la jeune
femme. Debout dans la lucidité de ce soir or et rose, - un oiseau comme
une flèche dans le ciel entrait, - d'un geste pur,

1) Examen des trois romans idéologiques (1892).
2) ib.
3) ib.
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elle entr'ouvrit son manteau et révéla son corps dont la ligne était franche,
la chair jeune et mate.
Voorwaar, bladzijden om door een Beardsley of een De Nerée te worden geïllustreerd!
De criticus Francisque Sarcey, verpersoonlijking van het ‘gezond verstand’,
verklaarde, met volkomen zelfingenomenheid, dat hij er niets van begreep.... En ook
fijner geesten hielden Barrès na dit eerste boek voor niet anders dan een ironicus;
zoo J.-H. Rosny, zoo zelfs Leconte de Lisle.
Nu was er ook alle reden om juist aan een ironische bedoeling te gelooven,
tenminste bij oppervlakkige lezing. Philippe wenscht zich een ideaal om voor te
leven; één voor één onderzoekt hij alle denkbare idealen; met inderdaad onmiskenbare,
en zeer fijne ironie wordt elk dier idealen aangeduid en verworpen, en de conclusie
is een bijna volkomen scepticisme.
Zoo vraagt Philippe wat levenswijsheid is. Levenswijsheid, antwoordt een oude
heer, gezeten op de Duitsche ezelin Pessimisme, is als volgt te definieeren:
répandre les fleurs préférées sous les quarante ans de vie moyenne qu'à
notre majorité nous entreprîmes. Satisfaisons nos appétits, de quelque nom
que les glorifie ou les invectivie le vulgaire. Je vous le dirai en confidence,
mon ami, je n'aime plus guère à cette heure que les viandes grillées
vivement cuites et les déclamations un peu courtes.
Laat ons dus zoo goed mogelijk onze neigingen bevredigen! En een zoo mager ideaal
kan nog alleen worden nagestreefd op voorwaarde dat wij geld bezitten en achting
genieten.
Is wellicht de liefde een schooner levensideaal? Voorzeker, het zal goed zijn over
een vrouw te beschikken wanneer, op het uur dat de maan opkomt,
à cette heure étoilée qui frissonne du gémissement des fiévreux et du
perpétuel soupir des amantes, une langueur nous pénètre, un effroi de la
solitude, une élévation mystique et des désirs assez vifs.
Helaas, hoe moeilijk
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is het lief te hebben. Is niet de geest het eenig werkelijke? Is het dus niet de geest
die de gevoelens jegens het geliefde Voorwerp zelve schept; jazelfs, leidt dit Voorwerp
wel inderdaad een eigen bestaan? Hoe kwellend is het steeds u bezig te houden met
een simpel meisje, haar zelfs te aanbidden en de Eeuwige Wijsheid te verwaarloozen
om zulk een beperkt en nietig voorwerp! En als zulk een kind u lief krijgt, hoe
vermoeiend, en als ze u mooi vindt hoe ergerlijk: zal dan nooit iemand u lief hebben
om uw innerlijk, zal een ieder steeds alleen dat zien, wat u zelf zoo verwerpelijk lijkt,
het schamel kleed uwer schoone, uwer kostbare ziel? Tracht eens zoo'n schepseltje
uw verfijnden en smartelijken gemoedstoestand duidelijk te maken; zal ze niet
zoowaar verkiezen naar een banaal kermisschouwspel te gaan kijken, en is het Philippe
niet overkomen dat hij zich, ‘Dieu sait pourquoi’, hoorde toevoegen, als eenig
antwoord op zijn zachte verwijten: ‘J'adore la gymnastique’? Nu, gij zult haar ook
niet kunnen houden; zéér spoedig zal zij u verlaten met een of anderen Zuiderling en het zal goed zijn.
Wellicht wendt gij u dan tot wetenschap of wijsbegeerte? Gij zult dan moeten
inzien dat de wetenschap u niet anders brengt dan lang versleten waarheid. En zeker!
wel zeer bevrijd gevoelt men zich in den Tempel der Eeuwige Wijsheid, waar men
tezamen leeft met groote geesten. Maar.... welke van die groote geesten zijn eigenlijk
de meest charmante? Het zijn
les plus surannés qui, têtus de complexités, coquettent avec les mystères
(Renan!) en verder
ces sages légers qui pivotent sur leurs talons et, sachant sourire, ignorent
parfois la patience de comprendre.
(geesten als Voltaire?)
Wel ontmoedigend, als men het bedenkt.... En geen wonder dat Philippe het nu
en dan opgeeft.
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Suprême fleur de toutes ces cultures, l'héritier d'une telle sagesse, étendu
sur le dos, bâillait.
Wat dunkt u van de schoonheid? Willen wij den verheffenden eeredienst vieren van
dien Schoonen Vorm die ons over de smart van te leven zelfs kan troosten? Goed;
maar denk er niet te veel over na. Want gij komt er zoo licht toe, dien vorm te
verklaren en er de betrekkelijke onwaarde van te beseffen.
....cette forme
(en ik citeer hier een der mooiste passages van het boek)
....qui sait des alanguissements comme des caresses pour les douleurs, des
chuchotements et des nostalgies pour les tendresses et des sursauts
d'hosannah pour nos triomphes rares, cette beauté du verbe, plastique et
idéale et dont il est délicieux de se tourmenter, - on l'explique, on la
démonte; elle se fait d'épithètes, de cadences que les sots apprennent
presque, dont ils jonglent et qu'ils avilissent....
Zullen wij dan leeren inzien, dat,
s'il faut parfois se résigner à paraître fonctionnaire, commerçant, soldat,
artiste ou savant, il convient de n'oublier jamais que ce sont là de tristes
infirmités?
Zullen wij leven in de wereld, als dandies, en een levenskunst beoefenen die ons
onfeilbaar verheft boven allen, kunstenaars, geleerden, philosofen, voor zoover zij
niet volmaakt zijn opgevoed als wij? Om 5 uur gezeten zijn in een salon en daar
fijntjes causeeren
avec trois dames et un monsieur, qui sourient et se regardent et nous
admirent, tandis qu'avec aisance nous buvons une tasse de thé, et que, sans
crainte, nous allongeons la jambe, ayant des chaussettes de soie très
soignées?
Mocht dit niet voldoende zijn, dan zal de roem misschien ons leven kunnen vullen.
Moeilijk te verkrijgen is hij zeker niet. Een oude heer, M.X.... M.X.....,
causeur divin, maître qui institua des doubles à toutes les certitudes, et
dont le contact exquis amollit les plus rudes sectaires,
geèft Philippe een recept om zich beroemdheid te verwerven. Schaf u om te beginnen
een specialiteit aan; vergeet dan nooit welke manieren en maniertjes, welke tic's,
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welke haarlokken en coupe van kleeren behooren bij uw specialiteit. Laat het publiek
voortaan aan uw houding alleen al zien waartoe gij geroepen zijt. Zorg er bovendien
voor dat gij uw onmiddellijke voorgangers op uw hand hebt: en gij zijt zeker van
den roem. Die trouwens waardeloos is.... voegt Renan er dadelijk bij. (Want, men
heeft het al geraden, de oude heer is niemand anders dan Barrès' meester Renan).1)
Ik weet niet hoe het u gaat; maar Philippe is zooveel dilettantisme te veel:
poussé, je suppose, par un respect, peut-être héréditaire, pour l'impératif
catégorique, il passa tout d'un trait les bornes mêmes du pyrrhonisme qu'on
lui enseignait: jusqu'à soudain administrer à ce vieillard compliqué une
volée de coups de canne.
Neen, het is wel duidelijk: niets kan ons bevredigen. De levenswijsheid is weinig
verheffend; de liefde een waan; wetenschap en wijsbegeerte zijn nietszeggend;
schoonheid is te gemakkelijk; levenskunst te leeg; beroemdheid te verkrijgen door
slim overleg. Het schijnt wel of Philippe in het leven niet anders weet te doen dan
in alle opgeblazen idealen van de menschheid één voor één een prikje te geven,
zoodat ze slap en voddig neerhangen, als leeggeloopen luchtballons.
En toch! Eén groote, onaantastbare zekerheid hebben wij: ons eigen ik. Dat
tenminste kan niet ontkend en verworpen worden. Dat voelen wij hijgen en kloppen,
smeeken en zingen, vertwijfelen en juichen! Niets is, dan het ik. Levenswijsheid,
zeide de sceptische ruiter van de ezelin Pessimisme, is: zijn neigingen te bevredigen.
Laat ons dit van hem overnemen, maar onder neigingen verstaan:

1) Ten minste in hoofdzaak. Renan's naam wordt niet genoemd. Dat de ‘oude heer’ zich op 't
laatst een beetje bedrinkt is.... niet historisch! Behoef ik het nog te zeggen?
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de behoeften onzer ziel; onder bevredigen: zorgvuldig koesteren, aandachtig
bestudeeren, hartstochtelijk exalteeren! Laat ons trachten in de hoogste mate onszelf
te zijn. Het kan immers! De extase is immers mogelijk! Hoe dikwijls heeft Philippe
haar al niet beleefd.... Zoo volgt hij de sceptische epigonen van Renan, de dilettanti,
op al hun wegen; maar terwijl zij steeds teruggaan naar een tour d'ivoire, van waar
zij het leven en zichzelf met een glimlach bezien, slaat hij vastberaden en ernstig
den weg in naar die ééne zekerheid: het ik. Scepticus met één restrictie.... individualist.
Zeide ik niet dat dit een boek van idealisme en van individualisme was?
Helaas, een oud geschiedverhaal leert Philippe hoe het hun, die de hoogste wijsheid
bestreven, vergaat. De geleerde (en, laat ik het maar bekennen, eenigszins pedante)
maagd Athene van wie de schrijver ons, midden in zijn boek, min of meer onverwacht
vertelt, zoekt het hoogste te beleven in haar boekerij van het Alexandrijnsch
Serapeum1). Maar de Barbaren, de eerste Christenen, haten Athene's wijsheid en
bestormen haar burcht. En onder de oogen der (eveneens Barbaarsche) keizerlijke
legioenen, die de stad wel beschermen, maar niet den burcht der wijsheid, wordt de
maagd gedood. Onder de oogen der Barbaren....
Gedood wordt Philippe niet; maar hem dringen andere Barbaren hun levensvisie
op, hem sleuren ze mee ‘in de wereld.’ En het valt hem zoo moeilijk bij dien drang
zijn eigen hooge ideaal te verdedigen. Want.... ondanks alles heeft hij toch te weinig
zekerheid; niet steeds nog voelt hij metterdaad wat hij kent als zoodanig....

1) De schrijver heeft hier gedacht aan de historische Hypatia.
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Wel nl. bezingt dit boek in verrukking (en wat kortademig) het geestelijk ik, wel is
het een getuigenis van het vast geloof in den geest en het willen gelooven in de
individualiteit; wel roept het de hooge schoonheid uit van het wijsgeerig idealisme
en de genietingen van het trotsche ik-bewustzijn. Die twee houdingen, idealisme en
individualisme, had Barrès dan ook, mede door lectuur en omgang met tijdgenooten,
voor goed aangenomen. Maar het boek zou gering zijn als het alleen dat ware....
Het is meer. Voor het eerst in de litteratuur misschien, wordt er zoo vernuftig, met
zulk een kracht van uitdrukking, zoo moedig oprecht ook, in getoond dat de rijkste,
de diepste, de gevoeligste ziel niet steeds, niet op elk oogenblik gevoelig is.
Sécheresse, ziedaar het woord waarmee een telkens terugkeerende gemoedstoestand
van Philippe hier wordt aangeduid: dorheid, ongevoeligheid, daaraan lijdt voortdurend
weer de toch uiterst gevoelige egotist. Soms is hem waarlijk alles te laf, te kleurloos;
vrienden, het salonleven, muziek zelfs. De minste aanraking met zijn medemenschen
vervult hem met walging; ze zijn hem te ruw, te leelijk-gezond, hun controle hindert
hem. Onder de oogen der Barbaren vertwijfelt hij. Zij die ‘zich van het leven een
beeld vormen tegengesteld aan het beeld, dat hij er zichzelf van maakt’1), de Barbaren,
dringen zich aan hem op, zooals zij hem in zijn kindsheid reeds verdrukten. Als hij,
levende
au milieu des militaires, des curés, des ingénieurs, des demoiselles et des
collectionneurs,
ziet hoe die allen bijna niets beoordeelen als hij, heeft hij eindelijk niet langer de
kracht om zijn visie scherp te zetten tegenover de hunne of haar zelfs te handhaven
voor zichzelf.
Niet door hun schuld alleen, overigens. Er is

1) Examen des trois romans idéologiques.
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iets ergers dan hun tyrannie; nog een andere oorzaak heeft zijn sécheresse.
Ontwaar een gevoel in uzelf; beschouw het, vermei u er in, bestudeer het, kweek
het aan, tracht het te verinnigen en te verwijden tegelijk.... Hoe meer gij het ziet en
bestudeert en aankweekt, des te meer schrompelt het ineen, des te gewoner,
onbeduidender, nietiger wordt het; eindelijk verdampt het geheel. ‘Ik heb opgelet’,
zegt Lodewijk van Deyssel1), ‘dat als ik bij een beweging, het verplaatsen van een
voorwerp, zeg tot mijzelf: “denk er aan, dit geeft geluid en alle geluid is heden
aangenaam”, en dus de aandoening vooruit verwacht, zij toch gebeurt en mij 't
genoegen geeft, ofschoon in andere tijden het genoegen wordt vernietigd door te zijn
verwacht.’ Niet ieder is zoo gelukkig als Frank Rozelaar. Meestal verhindert de
verwachting het genoegen: de bewustheid doodt het gevoel. Vooral jonge menschen
weten dat. Vele malen heeft men genoten van een grootsch schouwspel, van een
pathetisch samentreffen; even zooveel malen kwam de ontroering; maar telkens werd
zij meer voorzien, beter gekend, fijner ontleed. En eindelijk zegt men tot zichzelf:
zie nu komt weer de ontroering, nu komt de geestdrift.... en ze blijven uit; de
smartelijke zekerheid alleen is over dat ze er weer geweest zouden zijn, als men één
oogenblik niet zichzelf had gezien, als het bewustzijn één moment was opgeheven.
En een koortsachtig verlangen naar telkens frissche emotie verlaat u niet meer.
Zoo nu moet men aannemen dat het Philippe - en Barrès! - in dien tijd wel eens
ging, en zeker bewijst het een relatieve ongestadigheid van gevoel die men (terecht?)
in jonge kunstenaars zelden verwacht. Telkens ontwaart Philippe dat hij zijn ziel als
het

1) Uit het leven van Frank Rozelaar, blz. 35.
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ware leeggedacht en leeggevoeld heeft. Zijn eigen extase lijkt hem dan dwaas,
bedacht, onecht; door de simpelste redeneering ziet hij haar, tot eigen pijnlijke
ontmoediging, op eenmaal weggevaagd. Om toch maar te blijven gevoelen, komt
hij soms tot pogingen om nieuwe extases kunstmatig te verwekken; maar och, reeds
vóór de inspanning eigenlijk is hij moede.... Een gevoel van ziekelijke onvoldaanheid
vervult hem. Alle mogelijkheden van emotie weet hij uitgeput....
Zoolang tenminste als hij blijft wie hij is. Want één redmiddel bestaat er nog voor
hem: een leven van de daad. Niet dat de daad zelf hem aantrekt; neen, evenals Renan
(meer dan deze, eigenlijk!), evenals de andere dilettanti met wie hij zich verwant
voelt, ziet hij in hoe beuzelachtig alle doeleinden zijn die ons in dit leven worden
gesteld. Maar.... heeft Philippe den ouden scepticus niet afgeranseld? Eén ding immers
was niet beuzelachtig: het genotgevend functioneeren onzer eigen ziel; en wie weet
of niet een actief leven, een leven in de maatschappij, Philippe's ziel nieuwe
verrukking, nieuwe smart, nieuwe beweging in elk geval, zal mededeelen?
En niet zonder welsprekendheid roept hij, smeekt hij tenslotte om een meester die
hem de kracht geeft om te willen, om voortaan opnieuw met zelfvertrouwen naar
verwezenlijking van eigen ik te streven - en nu door de daad. O, dat de meester hem
den weg wijze tot de daad:
Toi seul, ô mon maître.... je te supplie que par une suprême tutelle, tu me
choisisses le sentier où s'accomplira ma destinée. Toi seul, ô maître, si tu
existes quelque part, axiome, religion ou prince des hommes.
***
Zoo is het met Philippe, en zoo zal het met Barrès zelf zijn. Maar vooreerst zijn bij
hem de mogelijkheden van zelfbevrediging nog niet in die mate
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uitgeput. Aan een vlucht in de werkelijkheid - een uiterste immers! - is Barrès in den
tijd dat hij zijn Barbares schrijft, 1886-87, nog niet toe.
Wel heeft hij hetzelfde doorgemaakt als Philippe, wel kent hij diens idealisme,
individualisme en sécheresse; maar niet is Barrès, als hij, genoodzaakt reeds tot de
daad zijn toevlucht te nemen. Immers hij is uit zijn provincie te Parijs gekomen, niet
alleen met den drang tot handelen en gevoelen, maar ook met de neiging om te leeren.
En geleerd heeft hij eigenlijk nog zoo weinig.... Hoeveel verrijking kan zijn innerlijk
leven nog vinden door reizen, studie en kunstgenot!
En nog om een andere reden is hij niet op een leven van de daad aangewezen. Ook
al was het niet waar dat hij van buiten af nog verrijking van zijn ziel kan vinden, dan
nog zou hem de hoop overblijven zijn sécheresse te verdrijven, en wel: kunst matig.
Hij meent dat daarvoor een doeltreffende methode bestaat. En zelfs, mocht deze niet
baten, dan blijft een derde middel over ter redding uit gevoelloosheid: een poging
om zich vaderlander te gevoelen.
Het toepassen van die methode, de neiging tot verruiming van het ik in het
vaderland en het streven naar verrijking uit de buitenwereld - ziedaar dan ook hetgeen
Barrès blijkbaar vervulde in den tijd dat hij zijn volgend belangrijk werk, Un Homme
libre, concipiëerde (1887)1).
Het herinnert dadelijk aan Sous l'oeil des Barbares. Weer ontmoet men hier die
onvoldaanheid met de oplossingen welke het verstand ons aan de hand weet te doen,
wanneer wij naar een doel zoeken om voor te leven. Philippe en zijn gelijkgestemde
vriend Simon zien zich genoodzaakt genoegen te

1) In 1889 eerst kwam het uit.

Johannes Tielrooy, Maurice Barrès

30
nemen met de gedachte dat er geen enkele zekerheid is buiten ons eigen ik, dat er
overigens slechts zijn
des manières de voir, que chacune d'elles contredit l'autre, et que nous
pouvons, avec un peu d'habileté, les avoir toutes sur un même objet.
Men ziet het: eenzelfde scepticisme, eenzelfde individualisme.
En daarnaast wordt hier op de sécheresse de nadruk gelegd.
Philippe en Simon weten dat zij alleen gelukkig kunnen zijn wanneer zij diep
gevoelen. En tevens hebben zij ervaren dat hun geluk nog verdubbeld wordt zoo zij
terzelfdertijd hun gevoel ontleden: had Barrès zelf niet in zijn kindsheid al zich
verheugd in het spel zijner eigen gevoelens? Vandaar hun twee beginselen:
PREMIER PRINCIPE: Nous ne sommes jamais si heureux que dans
l'exaltation.
DEUXIÈME PRINCIPE: Ce qui augmente beaucoup le plaisir de
l'exaltation, c'est de l'analyser.
Exaltatie en zelf-analyse: ziedaar dus voor hen de beide wegen tot geluk.
Helaas, zagen wij het niet al? juist die analyse is op den duur zoo noodlottig voor
het gevoel. Voortdurend ontglipt het hun dan ook; iederen dag moet het opnieuw en
met moeite geschapen worden. Hoe het te behouden, hoe tenminste te verkrijgen dat
het gevoel telkens nieuw en sappig in hen ontluikt? Hoe de sécheresse te overwinnen?
Nu heeft Ignatius van Loyola - dien men zeker niet verwacht had hier te ontmoeten!
- in zijn Exercitia spiritualia een methode uiteengezet die den mensch drie dingen
moet leeren: zichzelf te kennen en (natuurlijk) te verwerpen alleen te leven voor God
- en de liefde tot God kunstmatig aan te wakkeren. Onderzoek op gezette tijden, zoo
leert hij zijn lezers, uw gedachten, uw woorden, uw daden. Houd geregeld ‘geestelijke
oefeningen.’
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Zulk een oefening kan b.v. bestaan uit een inleidend gebed, eenige ‘praeludiën’, drie
‘punten ter overweging’ en een ‘colloquium.’ Een der praeludiën kan dan zijn, zich
voor te stellen dat men zich op een plaats bevindt waar allerlei voor het doel nuttige
gevoelens zich onvermijdelijk op zouden dringen: b.v. men ziet zich geplaatst voor
God en alle heiligen. Wat het colloquium betreft, dat is een gesprek met een heilige,
of met Jezus zelf; de ziel kan zich b.v. voorstellen een heilige om zijn tusschenkomst
te vragen.
Het einddoel van al deze raadgevingen is te verkrijgen dat de gevoelens van den
gebruiker der methode, als de liefde Gods, gewekt, gekweekt, opgezweept worden
door gewilde verbeeldingen. Men stelle zich voor, bedoelt Loyola, dat men spreekt
met Jezus Christus, en men kan zich verzekerd houden van aanmerkelijke verinniging
zijner gevoelens jegens God. Het boek bevat dus een methode om werktuigelijk
gevoelens op te wekken.
Zulk een methode moest Philippe bekoren, Philippe die iederen dag opnieuw
uitging, met het koortsig verlangen naar een bedwelmende rilling, maar die, juist
door het zoeken der ontroering, door het overdenken ervan, zoo vaak verstarde in
kille onmacht, in stoffige ongevoeligheid. Wat Loyola tracht te bewerken, de
verinniging van de liefde Gods, is bij Philippe het in trilling brengen van eigen ik,
dat van de Godheid zelve deel uitmaakt en, eenige zekerheid als het is, met algeheels
overgave moet worden aanbeden. Om dit dierbare ik te koesteren, tot leven te wekken
en op te zweepen, zal zeker Loyola's methode kunnen dienst doen.
Allereerst zal daarbij echter een stoffelijk goed verzorgde installatie noodig zijn,
opdat nooit de opvoeding en verpleging onzer kostbare ziel gestoord worden door
ongemak of gebrek, jazelfs
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opdat wij, voor zoover mogelijk, worden opgewekt tot geestelijke exaltatie door
gerief en warme weelde. Zoo is het een kostelijk denkbeeld van Philippe en Simon
om zich twee rolstoelen aan te schaffen, louter ter beoefening van de metaphysica!
En ook geachtheid in de wereld heeft men noodig om zich rustig aan het innerlijk
leven te kunnen wijden. Nu, geachtheid is nog gemakkelijker te verkrijgen dan gerief:
handig verbreiden Philippe en Simon in de omgeving het gerucht dat ze de zoons
zijn van een gepensioneerd hoofdofficier! Met zulk een afstamming is men zeker
van de achting zijner medeburgers....
En dan maar mediteeren - soms in rok, met een zwarte das aan en verlakte
schoenen! Alle dagen peilen in zichzelf, zooals Loyola ried; zich angstig afvragen:
trilt er een ontroering in mij, vibreer ik nu eigenlijk? Heeft een van de vrienden
inderdaad iets ontdekt, een kleine vrees of geestdrift, een afschuwtje, een lichte
genegenheid, dan wordt de vondst des avonds breed besproken, verliefd gewogen,
betast, gedefiniëerd.
Maar soms, o pijnlijke gewaarwording, soms blijft de ontroering uit. Dan moet
worden onderzocht hoe dat komt, en hoe het kwaad verholpen kan worden. Dan geeft
Loyola wel weer goeden raad.
Kunstmatig moet het verstard gevoel opnieuw worden gewekt; met den killen
wind van slim overleg zal de doovende geestdrift worden aangeblazen tot een laaiend
vuur. Omzichtig zal de verkregen ontroering worden gecatalogiseerd en beheerd.
Het zal in hun huis een laboratorium zijn van geestdrift.
Zoo ‘stelt’ Philippe ‘zich’, naar Loyola's voorschrift ‘de plaats voor.’
Composition de lieu. Un homme est accroupi sur son lit, dans la nuit, levant
sa face vers le ciel, par désespoir et par impuissance, car il souffre de
lancinations sans trêve que la
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morphine ne maîtrise plus. Il sait sa mort assurée, douloureuse et lente. Il
gît loin de ses pairs, parmi des hommes grossiers qui ont l'habitude de rire
avec bruit; même il en est arrivé à rougir de soi-même, et pour plaire à ces
gens il a voulu paraître leur semblable.
- Diepste vernedering waarvan de schrijnende pijn, de gore vuilheid hier niet in
abstracte woorden worden meegedeeld, maar getoond worden in een ontroerend
beeld. Eerst door zich dit beeld te scheppen, gelukt het Philippe zijn telkens
terugkeerenden staat van vernedering niet alleen te kennen, maar ook te gevoelen.
En op gelijke wijze verkrijgt hij de zoo begeerde emotie van een redding uit
vernedering; want ziehier hoe de compositio loci wordt voortgezet:
Dans cet abaissement, qu'il allume sa lampe, qu'il prenne les lettres des
rois qui le traitent en amis, qu'il célèbre le culte dont l'entoura sa maîtresse,
jeune et de qui les beaux yeux furent par lui remplis jusqu'au soir où elle
mourut en le désirant, qu'il oublie son infirmité et les gestes dont on
l'entoure! Voici que l'amour, celui qu'il aime, l'amour frère de l'orgueil,
rentre en lui, et ses pensées ennoblies redeviennent dignes des grands qui
l'honorent, tendues et dédaigneuses.
Philippe heeft zich dus, achtereenvolgens, verbeeld ter neer te liggen in vernedering,
en dan zich troost te verschaffen door herinnering aan zijn geliefde en de grooten
met wie hij was omgegaan; en die beide verbeeldingen hebben hem emotie gegeven.
Ziedaar zijn doel bereikt.
Zoo - en ook naar nog andere voorschriften, aan den stichter der Sociëteit van
Jezus ontleend - slaagt men erin het zoo vaak stokkende gevoelsleven op te winden
met de raderen eener kunstige mechaniek en dan - gehaast echter en ongerust, koortsig
in één woord - te genieten als de veer inderdaad eventjes afloopt. Door methode,
meent Barrès op dat tijdstip, kan men bereiken wat voor hem ‘le paradis’ is: ‘d'être
clairvoyant et fiévreux’, kan men geraken tot het ‘délire
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lucide1)’, het bewuste delirium, dat zijn grootste genot - maar ook het voor hem eenig
bereikbare uitmaakt. Wel teekenend voor Barrès, die in zijn werken en handelen, en
zelfs in de verzorging van zijn roem, ook later steeds methodisch te werk schijnt te
gaan.
Maar het raderwerk van Loyola is toch niet altijd vaardig. Te dikwijls loopt de
veer niet meer af.... Het eigen, nauwe ik is uitgeput. Het zal noodig zijn nogmaals
naar een nieuwe mogelijkheid van gevoel om te zien. Wel heeft Philippe de eigen
ziel nu zorgvuldig bestudeerd; wel kent hij er de functies, de diepte en de grenzen
van; maar wat is de oorsprong van dat wezen? En als hij dit doordenkt, moet hij dan
niet zichzelf zien als deel van een geheel, als een individu uit een ras?
Et, à mesure que les livres cessaient de m'émouvoir, de cette église où
j'entrais chaque jour
(ergens in Fransch Lotharingen),
de ces tombes qui l'entourent et de cette lente population peinant sur des
labeurs héréditaires, des impressions se levaient, très confuses mais
pénétrantes. Je me découvrais une sensibilité nouvelle et profonde qui me
parut savoureuse. C'est qu'aussi bien mon être sort de ces campagnes.
L'action de ce ciel lorrain ne peut si vite mourir. J'ai vu à Paris des filles
avec les beaux yeux des marins qui ont longtemps regardé la mer. Elles
habitaient simplement Montmartre, mais ce regard, qu'elles avaient hérité
d'une longue suite d'ancêtres ballottés sur les flots, me parut admirable
dans les villes. Ainsi, quoique jamais je n'aie servi la terre lorraine,
j'entrevois au fond de moi des traits singuliers qui me viennent des vieux
laboureurs. Dans mon patrimoine de mélancolie, il reste quelque parcelle
des inquiétudes que mes ancêtres ont ressenties dans cet horizon.
Is hij niet Lotharinger? Zou hij niet veel gemeen hebben met zijn kleine land en zou
hij niet heerlijk vibreeren als hij zich daarvan bewust werd? Welk

1) Examen.

Johannes Tielrooy, Maurice Barrès

35
een geluk als het eens bleek dat de lotgevallen van Lotharingen, door hem als enkeling
geestelijk doorleefd, een lange, streelende trilling in hem teweegbrachten! Want dat
immers is het hoogste genot....
Daarom gaat hij de geschiedenis en den aard van zijn land na. Hij overdenkt den
eenvoud en de magere sierlijkheid van het landschap, de verlegenheid, de vrees voor
het belachelijke en overdrevene die kenmerken zijn van de bewoners, hun gematigden
spotlust en schrale slimheid, die in den Lotharinger Callot geworden zijn tot een
fijne, maar wat droge verve; hun neiging om zichzelf te wantrouwen en ter school
te gaan in den vreemde; hun gebrek aan kracht en den eindelijken ondergang van
hun land, dat door de Franschen uit het Westen wordt veroverd en herschapen tot
een provincie van het groote koninkrijk. En Philippe ervaart dat veel van dat alles
ook leeft in hem, en hij geniet van die ervaring, gelijk hij verwacht had.
Zal hij nu, beter dan zijn natie, zichzelf kunnen zijn? Hij hoopt het; want al ging
Lotharingen ten onder, 't was niet dan na moedig verzet; en wat bij zijn landje de
krijgsdeugden zijn, is bij hem de vaste wil om zich te verdedigen tegen de ‘Barbaren’,
de vaste wil om zich van dezen vrij te houden. En hij, zooveel beter toegerust,
eindresultaat immers van een lange historische ontwikkeling, zal zeker slagen, waar
zijn natie tekort is geschoten. Ja, in Philippe zal de natie zelfs zich realiseeren tot
haar eigen glorie en tot zijn geluk.
Met.... zooveel mogelijk eerbied voorzeker moeten wij van dit alles kennis nemen,
en gelooven dat de natie der Lorrains in waarheid verdient te worden verheerlijkt
als de voedster van Barrès' genie: later zal men deze klanken in zijn werk nog
nadrukkelijker vernemen. Maar eenige bedenking is toch wellicht niet misplaatst.
Barrès is alleen van moeders zijde
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Lorrain; zijn vader kwam uit Auvergne. Over Auvergne spreekt hij bijna nooit....
En dan, kan niet een ieder zijn voornaamste karaktertrekken terugvinden in drie of
vier landen ter wereld? Met een beetje handigheid van interpretatie.... Maar misschien
gevoelen diegenen onder mijn lezers hier beter dan ik met Barrès mede, welke door
geen muziek toch zóózeer worden aangedaan als door het Nederlandsche volkslied.
Hoe het zij, Philippe, door zich te vereenzelvigen met zijn landje, voelt zich
gesterkt. De zekerheid dat hij, steeds als hij wil, emotie zal kunnen oproepen, wordt
grooter.
Te meer omdat hem een nog bijna geheel ongebruikte bron van ontroering is
overgebleven: verrijking van het innerlijk leven door studie, door reizen, door kunst.
De methode tot zelfexaltatie en de eenwording met het land - al is de werking ervan
wat intermittent, waarschijnlijk - gaven toch al rijke winst aan ontroering; maar met
die winst behoeft men geen genoegen te nemen. Een geheele wereld van kennis en
schoonheid biedt zich nog aan om dienstbaar gemaakt te worden aan verrijking van
het ik. Lotharingen zelf geeft Philippe het voorbeeld. Zond het niet zijn zoon den
schilder Claude Gelée naar Italië om daar warmer, rijker schoonheid, genuanceerder
verfijning te zoeken? Zoo gaat ook Philippe naar Italië om er zijn wezen te veredelen
en te verrijken. Te Milaan leert Leonardo da Vinci hem dat hij goed moet zijn en de
wereld behoort te aanvaarden zooals zij is (maar leert Leonardo hem dat of leert hij
het zichzelf?) En in Venetië, in de geschiedenis dier stad, in haar innerlijk wezen en
haar uiterlijk, ontwaart hij eigenschappen die hij ook kent als de zijne. Nimmer heeft
Venetië vreemdelingen willen dulden, heeft het zich door hen laten vervormen; het
is in dat
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opzicht een tweede en gelukkiger Lotharingen; welnu, als Venetië zal Philippe erin
slagen zich vrij te houden van de Barbaren, volkomen, groot zichzelf, ja een Vrij
Man te zijn. En in de Venetiaansche kunst wil Philippe een zekere mystieke neiging
voor het geestelijke zien, niet ongelijk aan die welke hij bij de lectuur van een Fichte
in zichzelf al ontwaarde.... Gelukkig dat hij er bij zegt:
Mes souvenirs, rapidement déformés par mon instinct, me présentèrent
une Venise qui n'existe nulle part.
Inderdaad....
Maar Venetië is hem meer dan een trotsche, vrije, meer dan een mystieke stad: in
haar grooten schilder Tiepolo kent de stad zichzelf, wordt zij zich bewust. En juist
dit, het fijne, geschakeerde zichzelfbewustzijn, was immers ook Philippe's streven.
Als Philippe is Tiepolo een koortsig en tegelijk helderziend analyticus. Wanneer
Philippe Tiepolo's werk beschouwt, voelt hij sterker dan ooit
que l'effort de tous mes instincts aboutissait à la pleine conscience de
moi-même, et qu'ainsi je deviendrais Dieu....
Ik kan niet zeggen met welk een gevoel van verlichting ik later in Amori et Dolori
sacrum, dat van 1903 is, den volgenden zin las:
Vers 1889, je distinguais une mélancolie déchirante dans la peinture en S
de ce Tiepolo où je ne vois plus qu'un adorable maître de ballet et le peintre
aux teintes claires qui nous révéla les plus délicieuses jambes.
En ik geloof dat Philippe van Italië wel veel geleerd heeft, maar altijd nog veel meer....
van zichzelf!
Intusschen, op dit oogenblik schijnt hem alles goed te zijn. In het bezit van een
beproefde methode tot exaltatie, verrijkt en verruimd door eenwording met zijn land
en met het schoonste in de buitenwereld, lijkt het Philippe telkens dat hij nu verzekerd
kan zijn van zijn geluk; op elk moment kan hij de emoties oproepen die hij wil, hij
heeft zichzelf geheel in de hand, hij beschikt over zichzelf,
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hij is inderdaad un homme libre. Ziehier op welk een savoureus-overmoedige wijze
hij het, tegen het eind van het boek, uitdrukt:
Aujourd'hui j'habite un rêve fait d'élégance morale et de clairvoyance. La
vulgarité même ne m'atteint pas, car, assis au fond de mon palais lucide,
je couvre le scandaleux murmure qui monte des autres vers moi par des
airs variés, que mon âme me fournit à volonté. (!)
In die stemming zijn de laatste bladzijden van het boek geschreven. En toch! Het
wezen van het boek is weliswaar het zoeken naar een nieuwe oplossing, naar een
winst. En toch klinkt ook telkens weer een heel andere toon in Un Homme libre, een
toon van ontgoocheling, ironie, zelfontkenning. Philippe is niet gelukkig; zijn korte
vreugden geniet hij angstig en gehaast, in koortsachtige opgewondenheid. Voortdurend
protesteert hij, en tegen zichzelf en tegen de menschen.
Voortdurend hoort men ironie in Un Homme libre: mijn lezer heeft er ongetwijfeld
al iets van bemerkt waar sprake was van geriefelijke rolstoelen en van een
hoofdofficier.
Eén voorbeeld wil ik hier nu nog noemen. Philippe is verliefd, d.w.z. hij wil verliefd
zijn.... Maar hij blijft ook in 't bijzijn van zijn geliefde dezelfde precieuse analyticus
met het elegant-vermoeide gebaar en de hyper-individualistische bespiegelingen. Op
een goeden dag leest hij (natuurlijk!) in de Imitatio Christi als zij hem komt bezoeken.
Je la priai d'entendre le chapitre si bref sur l'amour charnel. Elle m'assura
que cela lui plaisait infiniment, et pour me le prouver elle riait. La société
de Simon a perverti en moi le sens de la sociabilité. Il est évident que j'ai
ennuyé au delà de tout l'Objet
(het Voorwerp, zoo noemt hij haar).
Uniquement soucieux de me distraire, je ne songeais pas assez qu'elle était
un objet vivant. Ce jour où, sur ma malle de voyageur, je prétendis
l'instruire de l'instabilité des passions sensuelles, est l'instant où je me crus
le plus près
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d'être aimé et d'aimer, mais comme il était midi un quart, elle, avec une
netteté d'analyse intime, que je n'atteignis jamais, se rendait compte qu'elle
avait une grande faim.
Barrès, het is duidelijk niet waar, geeft haar niet altijd ongelijk. Hij beseft soms heel
goed dat Philippe te kunstmatig is. Tracht deze zich niet systematisch op te winden
tot liefde voor het Voorwerp door zichzelf het volgende voor te schrijven:
1o Se représenter l'Objet, de chair délicate et de gestes caressants, aux bras
d'un homme brutal, et pâmée de cette brutalité même, embellissant ses
yeux de misérables larmes de volupté, qu'elle n'eût dû verser que sainte
et honorant Dieu à mes côtés(!).... 2o Se représenter qu'ayant fait le bonheur
de beaucoup d'indifférents qui tous l'abîmeront un peu, elle deviendra
vieille et dédaignée, sans revanche possible.
Ik wil niet zeggen dat er niet iets treffends is in dezen dorst naar emotie, die grijpt
naar een kunstig bewerkten, maar vrijwel ledigen beker om er zich uit te stillen. Het
verschijnsel is tenslotte zeer menschelijk, zeer jong-menschelijk vooral. Maar de
genietingen die men er door verkrijgt zijn te kortstondig; want de wereld vindt ze
‘onecht’, wantrouwt ze en tracht ze door spot en minachting te niet te doen; en reeds
uit zichzelf gaan ze te niet doordat ze zich telkens herhalen. En dan, zulke genietingen
kunnen om een andere reden nog gevaarlijk en verwerpelijk zijn. Philippe maakt
zichzelf verliefd op het Voorwerp; maar als zij hem verlaat is hij echt ongelukkig.
Hij mag dan naderhand beweren dat deze emotie van ongeluk wederom winst voor
hem beteekent; maar intusschen is hij toch de dupe van zichzelf geweest. Op
oogenblikken dat ook de ‘methode’ faalt, het ‘vaderland’ hem begeeft en de vreemde
rijkdom hem duf lijkt, komt hij tot volkomen ontgoocheling.
Je considère avec affolement combien la vie est pleine de fragments de
bonheur que je ne saurai jamais harmoniser, et d'indications vers rien du
tout.

Johannes Tielrooy, Maurice Barrès

40
Niet te verwonderen was het dat men moeite had dit boek ernstig op te nemen.
Philippe komt ons hooghartig kalm leeren hoe men door zijn onfeilbare methode
zichzelf gelukkig, d.i. ontroerd kan maken; wij luisteren, wat verwonderd, soms ook
geërgerd over zijn precieuse pedanterie, maar toch met een zeker vertrouwen; en nu
bemerken wij telkens dat hij zijn eigen bedoelingen en beweringen bespot, dat zijn
zoo geroemde methode hem ongelukkig laat! Nu duidt hij zelf zijn heele houding
aan als ‘cabotinage supérieur.’ Bourget spreekt na dit boek weer van een ironische
strekking1), Jules Lemaître, Anatole France zien het niet beter in.
Un Homme libre boeit inderdaad in die passages het meest waar de schrijver
zichzelf bespot en ontkent. Waar hij het geluk-door-ontroering beschrijft dat hij zich
moeizaam verschaft, is hij niet altijd zeer overtuigend; het klinkt wat gedwongen,
het is ook wat eentonig en hier en daar toch een beetje al te fraai. 't Is het verdriet en
de spot om het ontoereikende in zijn gevoels- en gedachtenleven, het zijn Philippe's
inzinkingen die ons het meest treffen. Waar hij die tracht weer te geven is hij het
overtuigendst en het boeiendst. Hoort hoe hij den toestand van vernedering beschrijft
waarin hij zich bevindt, als zijn verstand hem plotseling dwingt van zijn bedenksels
en opgedrongen gevoelens af te zien:
Ecrasés dans nos bas fauteuils, et pareils au Pauvre Pêcheur de Puvis de
Chavannes, nous nous lamentions avec minutie. Nos lèvres et nos doigts,
tout notre être s'agitaient dans un désir maniaque de fumer, alors que notre
estomac en avait horreur. Lentes après-midi de janvier! la campagne

1) In de voorrede van Le Disciple. Er wordt daarin een voortreffelijke karakterschets gegeven
van den a-moreelen dilettante die Barrès niet wilde zijn.
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éclatante de neige! notre bouche pâteuse, nos dents serrées de malades, et
la peau tirée de notre visage qui nous donnait un rictus dégoûté! Or, nous
étant regardés en face, nous eûmes le courage de mépriser à haute voix
l'édifice que nous avions entrepris. Cependant que je me reniais, il me
parut que je commettais une mauvaise action: et une incroyable humiliation
se rêpandit en moi comme un flot sale.
Vooral het ontmoedigde, het kunstmatige, het koortsachtige in Un Homme libre is
goed, en men begrijpt wat dit beteekent. Een kentering in Barrès zieleleven is
komende. Wat hij in dit boek hier en daar nog bewere, en misschien zelf nog mag
gelooven, het is de daad die voor zijn cultus van het ik voortaan onontbeerlijk zal
zijn. Immers, men kan de rekening voor de periode van Un Homme Libre als volgt
opmaken.
Een wijsgeerig idealist is hij nog steeds, in dien tijd. Vergelijkt Philippe niet
voortdurend zijn eigen ik bij een godheid, zegt hij niet tot Simon, om dezen te doen
weten dat hij voort zal gaan met den culte du moi: ‘Je n'abandonne pas le service de
Dieu’? Een individualist die zich naar vermogen wil uitleven blijft hij eveneens: Un
Homme libre is één verhandeling over het individualisme. Men ziet het: dezelfde
geesteshouding als ten tijde van de Barbares.
En, al schijnt het tweede boek in een opzicht anders te zijn dan het eerste, al schijnt
de sécheresse soms overwonnen: het is niet dan schijn. De ‘methode’ bleek slechts
tijdelijk doeltreffend; nauwelijks heeft hij zijn ziel gevoerd tot zalige emotie, of deze
lijkt hem vaag en voddig; de winst door verruiming en verrijking bleek te beperkt
en weinig duurzaam, nauwelijks heeft Lotharingen of Venetië hem kennis en
verhelderd begrip van zichzelf verschaft, of een koortsachtig jagen naar nieuwe
kennis, nieuw begrip, nieuwe ontroering bevangt hem. Noch idealisme, noch
individualisme
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op de oude wijs zijn hem voortaan voldoende: de sécheresse zou blijven.
De sécheresse, de ongevoeligheid zou blijven.... D.w.z. hij zou zijn ik, zetel van
zijn gevoel, verliezen, hij zou twijfelen aan de persoonlijkheid, aan het onafhankelijk
bestaan van het ik. Want de vraag of het ik steeds vervloeit, dan wel een vasten inhoud
heeft, houdt hem in dien tijd telkens bezig. Vindt de psycholoog, na ontleding van
al wat aan onze ziel van buiten af is toegevoerd en wat zij nog voortdurend in zich
opneemt, eigenlijk nog wel een vaste kern, een laatsten ondeelbaren factor dien men
de persoonlijkheid of het ik zou kunnen noemen? Is de ziel niet anders dan een steeds
veranderend samenstel van stoffelijke en geestelijke krachten - of is zij een vast en
onafhankelijk middenpunt, waaromheen zich allerlei van buiten komende toevoegsels
kristalliseeren?
Met Taine, die de vraag eveneens gesteld had en van meening was, dat de ziel
géén eigen bestaan had1), begint Barrès te vreezen dat men de hoop op eenheid en
bestendigheid in zijn zieleleven moet opgeven. Tenzij... een leven van de daad hem,
Barrès, die eenheid nog mocht verschaffen. Reeds zoo dikwijls heeft hij bewegingen
in zich ontdekt die een leven van actie schijnen te eischen; hij noemt ze nog wel
‘zondig’ - maar waarom die bewegingen geen gehoor te geven? Misschien zal dat
tenslotte de sécheresse toch verdrijven....
***
Ziedaar gedachten en gevoelens die mede aanleiding gaven tot den levensstaat,
beschreven in Barrès' derde groote boek, Le Jardin de Bérénice2).

1) ‘....il n'y a rien de réel dans le moi, sauf la file de ses événements.’ - Taine, Préface van De
l'Intelligence.
2) Verschenen in 1891.
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Mede, maar niet uitsluitend. Alles in karakter en uiterlijke omstandigheden leidde
Barrès in die dagen tot een leven van actie, en toen hij aan zijn Homme libre de laatste
hand legde, was dat leven eigenlijk al begonnen. Nerveus en tenger, broos van
uiterlijk, was hij innerlijk toch zeer veerkrachtig, zeer energiek, vol zelfvertrouwen
en.... een weinig ijdel. Een kostbare factor voor succes, deze laatste eigenschap! En
men kan hem er gerust van verdenken dat hij vrijwel met zichzelf was ingenomen;
hoe anders zou hij zich vermeid hebben in het complaisante gespeel met eigen ziel
van zijn twee eerste boeken? En wel zeer moet hij overtuigd geweest zijn van eigen
geesteswaarde, hij die zijn eigen geest diende als een God....1).
Niet ten onrechte overigens kende hij zichzelf een groote kracht toe. Onverstoorbaar
en onvermoeid in alle bezwaren2), hooghartig en zelfbewust

1) ‘Il était là, assis nonchalamment devant sa table de travail, jouant avec sa cigarette, sa figure
un peu maladive d'adolescent illuminée par un sourire d'enfant gâté et volontaire, dominée
par deux beaux yeux tendres, qui vous imploraient et vous captivaient. Le premier sentiment
qu'on éprouvait pour lui était un mouvement de sympathie; puis venait la conviction qu'on
avait devant soi une puissance intellectuelle d'une souplesse et d'une agilité remarquables et
comme acquises par une gymnastique perpétuelle de l'esprit, mais une puissance qui se faisait
respecter, désireuse, impatiente même de se faire respecter. Un tout composé de simplicité
et de vigueur avec une petite, mais très petite pointe de fatuité.’ - W.G.C. Byvanck, Un
Hollandais à Paris en 1891, p. 201.
2) ‘A Champenoux par exemple (je tiens ceci de son unique compagnon, M. Gaston Save)
assailli par une bande avinée proférant des cris de mort, frappé brutalement, roulé à terre,
foulé aux pieds, pas une minute il ne perdit son sangfroid et quand il put enfin regagner sa
voiture, tandis que les brutes dételaient les chevaux et tentaient de mettre le feu au véhicule,
paisiblement il allumait un cigare.’ - René Jacquet, Notre Maître Maurice Barrès (1900).
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in zijn optreden, had hij een zeer sterk persoonlijk overwicht op anderen1). Algemeen
beschrijft men hem als een onweerstaanbaar charmeur - ondanks zijn hooghartigheid.
Onfeilbaar voorschrift! Anderen eerst licht onrustig te maken door hooge koelheid
en strakken trots, en dan, in het gesprek met elk hunner afzonderlijk, zich
belangstellend, toenaderend, innemend te betoonen! Moest niet ieder op zijn beurt
wanen, alleen-van-allen uitgezonderd te staan in Barrès' toegenegenheid en achting?
Barrès wist wat hij deed - en hij weet het nog steeds. Hij ziet de bezwaren en de
moeilijkheden en hij weet ze te overwinnen. Ja, hij zoekt de moeilijkheid om de
vreugde der overwinnning. Hij is een kracht die naar emplooi zoekt - en dat alleen
om groot te zijn, zich groot te gevoelen. Want dit, te gevoelen, te vibreeren blijft hem
hoofdzaak.
Hij slaagde, in dien tijd. Zijn boeken werden verkocht, de couranten vroegen hem
om artikelen. Zelf reeds welgesteld, zou hij eenigen tijd later - in Juli 1891 - huwen
met een gefortuneerde vrouw; men zegt dat het een zeer gelukkig huwelijk is gebleken.
Maar hij wil meer. Uiterlijke omstandigheden, karakter, dieper zieleleven, alles
drijft hem er toe zijn schoone geestelijk dilettantisme prijs te geven voor groote en
rechtstreeksche actie.

1) ‘Ce rude homme d'action est le plus exquis et le plus abondant des causeurs. Sa conversation
se joue de l'ironie un peu superficielle et même du comique, car il excelle à mimer ceux qu'il
veut ridiculiser, aux profondeurs de la vie intérieure, où nul aujourd'hui ne porte un regard
aussi pénétrant; et dans tout l'entre-deux il reste égal à lui-même. Tout ce qu'il dit donne
l'impression rare du définitif.’ - René Gillouin, Maurice Barrès (1907).
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Toch aarzelt hij nog wel - al is hij reeds begonnen artikelen van politieken aard te
schrijven. Het beschouwende bestaan van den dilettante die het gewone
menschenleven laat voor wat het is, die het met een geringschattenden, geamuseerden
blik aanziet en er zich dan glimlachend en medelijdend van afwendt, heeft een wel
streelende bekoring... ook voor hem die het toch nooit geheel met de evenwichtige
gematigdheid van den echten dilettante heeft kunnen genieten. Evenals de dilettanti
vindt hij de daad soms wel leelijk en de inspanning die zij vordert toch te bezwarend
in vergelijking bij het problematische nut. Evenmin als voor hen zijn voor Barrès
daad en droom steeds te verzoenen en met Baudelaire zegt hij somtijds nog:
Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait
D'un monde où l'Action n'est pas la soeur du Rêve.

Toch aarzelt hij dus nog, en zeer geestig is zijn aarzeling uitgedrukt in een brief dien
de Philippe van Le Jardin zich geschreven denkt door Seneca den philosoof aan den
Herrezen Lazarus. Deze vraagt zich af of hij naar Gallië zal gaan om daar het
christendom te prediken.
Il vous faut peser,
schrijft hem Seneca,
si ce vous sera un mode de vie plus abondant en voluptés de partir avec
Mesdemoiselles vos soeurs pour être fanatique, en Gaule, ou de demeurer
à faire de l'ironie et du dilettantisme avec Néron.
Maar, ondanks alle aarzeling, is Philippe's keus eigenlijk al gedaan. Hij zal fanatique,
hij zal geestdrijver zijn, als men het zoo noemen wil. Als fanaticus zal hij zich het
meest intens voelen leven; als man van de daad hoopt hij zich blijvende ontroering
te verzekeren.
En waarop de verlossende daad zich zal richten wist men al sinds Un Homme
libre: heeft Philippe niet, toen hij zichzelf zocht, zijn vaderland gevonden? Een teer
en diep gevoel van eenheid met de
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volksziel - niet alleen met de Lotharingsche, maar nu ook met de Fransche - ziedaar
wat zijn natuurlijke evolutie hem schenkt als een verblijdende, rustigmakende en
louterende gave; ziedaar wat zij schenkt aan Barrès zelf, want behoef ik er nog den
nadruk op te leggen dat Barrès en Philippe éénzelfde persoon zijn?
Wel is Barrès dus aan de dilettanti verwant, maar met hun fijnheid van geest zal
hij verbinden wat hun te vaak ontbreekt: liefde. Omdat hij in de volksziel zijn eigen
(immers zoo geliefde!) ik terugvindt, of ten minste het beste gedeelte daarvan - geheel
duidelijk is dit niet - heeft hij die volksziel lief. En die liefde geeft hem de kracht de
bezwaren der dilettanti te overwinnen. Door liefde gedreven vindt men een modus
vivendi, ook in het actieve en strijdende leven der ‘wereld.’ Door liefde.... Barrès
spreekt in dien tijd en ook daarna veel van liefde voor het volk, voor zwakken, voor
dieren. Men moet eraan gelooven; maar als hij was voortgegaan alléén te zeggen dat
hij vooral het eigen ik liefhad, zou men hem misschien nog gemakkelijker geloofd
hebben.
En waarom zou men ook van hem eischen dat hij zichzelf vergat? Als een
kunstenaar schoone kunst voortbrengt, is het genoeg. En op zeer bekoorlijke wijze
inderdaad wordt de - dan zoo zeer geliefde - volksziel gesymboliseerd in de figuur
van Bérénice. Niet dat deze alleen maar ‘de volksziel’ beteekent; zij is ook.... ‘het
onbewuste’, de ‘ziel van het heelal’ - en, tenslotte, een levend meisje, van misschien
bedenkelijke zeden! Gelukkig, zou men zeggen, dat zij ook een meisje is (al is het
er dan zoo een). In allerlei opzichten is zij als het volk zelf waaruit zij voortkomt.
Het is een kleine tengere vrouw, dikwijls onredelijk, levend als in halve onbewustheid,
die soms uit onwetendheid, nooit met opzet zondigt, en die in haar onderbewust-
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zijn een grooten schat aan eenvoudige goedheid en trouw bergt. Zij is het product
van haar omgeving en opvoeding. Evenals de 15de-eeuwsche kunst te midden waarvan
zij is opgegroeid - haar vader was suppoost in een provinciaal museum - zijn haar
gevoelens schraal en gracieus. Zij is naïef-zinnelijk en houdt van mooie dingen. In
het museum hadden muurtapijten gehangen, waarin middeleeuwsche zinnebeelden
van Eer, van Belangeloosheid, van Eenvoud waren geweven; maar Eer was een
weinig vervaagd:
Honneur était si fort mangé des vers que Bérénice ne put savoir au juste
ce que c'était.
Een schilderij dat Jezus voorstelde had haar de Opofferende Liefde geleerd.
Wanneer Philippe, die haar als kind gekend heeft, haar opnieuw ontmoet, heeft
zij een geschiedenis. Zij heeft liefgehad, en haar minnaar is gestorven. Sindsdien is
zij één en al ontroering; één durende, melancholische staat van emotie is wat Philippe
in haar bekoort. Immers, die is het teeken van een natuurlijke, onberedeneerde
gevoeligheid en trouw, die Barrès in dien tijd gaat ontwaren bij het volk. Evenals de
ziel van het Fransche volk (of van de menschheid?) heeft Bérénice traditie: er is één
lijn in haar gevoelsleven. ('t Is waar dat zij óók zonderlinge zeden heeft; maar daarover
straks meer.) Bérénice heeft de verdienste, in Philippe's oogen, zich niet te laten
verwarren door het verstand; en zoo kan men ook van de volksziel zeggen, naar hij
meent, dat zij met haar instinct alle waarheid beter beseft, dan wij haar begrijpen
met onze rede. Zooals Bérénice Philippe verteedert doordat zij haar gevoel intact
bewaart, doordat zij onbewuste kracht genoeg heeft om niet te vergeten, zoo is de
volksziel, en nu in 't bijzonder de Fransche, ontroerend en vooral sterkend doordat
zij, ondanks alle verstandelijke inwerking van ambtenaren en slechte
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politici, uit eigen kracht een traditie voortzet van sierlijke gevoeligheid en
eenvoudigen, onbewusten adeldom.
De genegenheid voor het volk nu, de voorkeur voor al het natuurlijk levende, het
gevoelige en het instinctmatige die uit dit alles toch vaak wel onmiskenbaar spreken,
maken het Barrès thans mogelijk de practische politiek te kiezen als bedding waarin
zich de stroom zijner daden uit zal storten. Ziedaar een beslissende stap voor den
eleganten egotist... Hij wordt practisch politicus. Waarom tenslotte ook niet? meent
hij. Er is immers weldadige politieke actie geweest: Bonaparte die de beginselen der
Revolutie verbreidde, de beweging van 1848 (onder de oogen der Barbaren reeds
had Philippe met vervoering Michelet gelezen), het socialisme....
En toch! In de politiek worden de bezwaren tegen 't actieve leven nog veel ernstiger
dan zij in 't algemeen reeds voor den dilettante waren. Hoe zal een renanist, een
scepticus (en dat was immers Barrès bijna volkomen) zijn overtuiging dat eigenlijk
alle... overtuigingen aanvechtbaar, want persoonlijk zijn, overeenbrengen met de
noodzakelijkheid om één politieke leer trots alles aan te hangen? Nog sterker, hoe
zal de scepticus er toe komen, het goed recht van zijn politieken tegenstander, dat
hij toch tot op zekere hoogte inziet, in den politieken strijd beslist en luide te
ontkennen?1) Philippe ziet de

1) ‘La vérité, en même temps qu'elle affirme un objet, ne nie pas son contraire. Cela touche au
gâtisme, mais c'est purement de la compréhension. Bien connaître une chose, c'est apercevoir
même les motifs qu'il y a d'en douter. Le monde moral est un immense jardin où fleurissent
mille faits, et chacun des hommes, selon son tempérament, en souffre ou en jouit. Pourquoi
blâmerais-je mon voisin qui en ressent des impressions opposées aux miennes?’ - Toute
licence sauf contre l'amour (1892).
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beide moeilijkheden zeer goed, en niettemin acht hij ze oplosbaar, ook voor den
denker. Juist voor den denker; immers, leert niet de philosophie (van Hegel b.v.) dat
geen enkele bewering de volledige waarheid uitdrukt ? Dat elke bewering, elke leer
een der aspecten van de waarheid vertegenwoordigt ? Maar dan is het ook
noodzakelijk dat wij onze eigen leer tot volle, krasse uiting doen komen.... want
anders zou immers een der aspecten van de waarheid ontbreken en zou haar tekort
worden gedaan!1)
Tot krasse uiting; zeker, volkomen hebben wij het recht onzen tegenstander uit te
schelden en hem zelfs, tegen beter weten in, allerlei ondeugden toe te schrijven; want
alleen hierop komt het aan dat wij naast hem een plaats veroveren en dat onze
betrekkelijke waarheid met haar volle kracht worde geopenbaard.... De tegenstander
zal van zijn kant hetzelfde doen. Wij moeten hem daarom niet sparen; hem zoo niet
te vernietigen, dan toch op zij te dringen is de hoofdzaak; en als de goede, wijsgeerige
redenen, die wij in ons binnenste voor deze overtuiging hebben, bij toeval niet geschikt
zijn om aan 't zoo dikwijls domme volk te worden meegedeeld, welnu.... laat ons
dan redenen verzinnen, b.v. dat

1) Men bedenke bij dit alles wel, hoe Barrès de wijsbegeerte wenscht te gebruiken: ‘En vérité,
si notre oeuvre n'avait que l'intérêt précis que nous expliquons ici, et n'y joignait pas des
qualités moins saisissables, plus nuageuses et qui ouvrent le rêve, je me tiendrais pour
malheureux. Mais ces livres sont de telle naissance qu'on y peut trouver plusieurs sens. Une
besogne purement didactique et toute de clarté n'a rien pour nous tenter.... Ne voici pas de
la scolastique, mais de la vie. De même qu'à la salle d'armes nous préférons le jeu utile de
l'épée aux finesses du fleuret, de même, si nous aimons la philosophie, c'est pour les services
que nous en attendons. Nous lui demandons de prêter de la profondeur aux circonstances
diverses de notre existence.’ - Examen.
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onze tegenstander een dronkaard is, of een oplichter! Aldus redeneert Philippe;
....en admettant la méchanceté et la mauvaise foi de mes adversaires,
zegt hij,
(ce qui est le thème ordinaire de toute polémique), je fais une hypothèse
très précieuse et bien conforme à la méthode indiquée par Descartes dans
ses Principes, par Kant dans sa Critique de la raison pure, et par Auguste
Comte, qui vous touche peut-être davantage, dans son Cours de philosophie
positive.... les vices de mes adversaires, fussent-ils fictifs, me permettent
de relier, sans trente-six subtilités de psychologue, un grand nombre de
leurs actes fâcheux; c'est une conception qui explique d'une manière très
heureuse la réprobation et l'animosité qu'ils doivent en effet inspirer,
quoique pour des raisons un peu plus compliquées. En combattant leurs
vices imaginaires, vous triomphez de leurs défauts réels.
Aldus betoogt Philippe, eenigszins opgewonden, maar toch niet zonder schijn van
recht, dat de man van de daad zich ondanks de protesten van zijn geweten sommige
kleine, en zelfs groote onoprechtheden moet weten te veroorloven, omdat de wereld
in haar bekrompenheid ze nu eenmaal noodig maakt. Tot haar eigen welzijn overigens,
moet de man van de daad zich aan deze onvolmaaktheid van de wereld maar zien
aan te passen;
.... je me soumettais aux conditions de ma réussite électorale,
zegt Philippe elders.
Zoo tracht de jonge Barrès de voor velen onverzoenbare tegenstelling tusschen
Droom en Daad toch te verzoenen. Zijn rijke gevoels- en gedachteleven, dat hij deelt
met Renan en de andere dilettanti, geeft hij niet op; maar tegelijkertijd, opgestuwd
door eigen energie en élan, verheft hij zich er boven, wordt zich bewust van zijn
machtige persoonlijkheid en besluit haar te voeren tot de daad. Voortaan zal hij een
kracht zijn die voortgaat en er.... in stilte het hare van denkt1).

1) Vgl.: ‘Il faut avoir une pensée de derrière, et juger de tout par là, en parlant cependant comme
le peuple.’ - Pascal. Hoeveel politici, in elk land, doen dat niet? Maar hoevelen kost het zoo'n
moeite als Barrès? Niet iedereen heeft zoo'n rijkdom van gedachte en gevoel te verbergen....
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Er is iets eigenaardig dubbels in die houding. En inderdaad: Barrès is dubbel. Had
hij niet van zijn jeugd af die beide neigingen: te droomen en te handelen, in even
sterke mate in zich gevoeld? Ik heb eigenlijk nog niets van hem gezegd dan dat. Alles
wat hij deed of dichtte was uiting van een dier neigingen of van beide. Maar de
gelijktijdige aanwezigheid dier twee neigingen in zijn ziel had zijn karakter een
bijzondere plooi gegeven. Als droomer zoekt hij zichzelf; maar hij weet dat de wereld
het niet duldt. Toch kan hij de wereld als man van de daad niet missen: daarom neemt
hij tegenover haar een houding aan en, lacht hij haar somtijds uit, dan geschiedt het
toch discreet en niet te vaak: ‘une fois par semaine’1). Hij heeft een geheime
bijgedachte, een ‘secret merveilleux’2). Met Renan herhaalt hij dat men ‘aan de goden
van het Keizerrijk moet offeren’,3) al gelooft men er zelf niet aan, en veel meer dan
Renan past hij

1) ‘Leurs convictions, tous leurs sentiments, ce sont manteaux de cour qui pendent avilis et
flasques, non pas sur des reins maladroits, sur des mollets de bureaucrates, mais, disgrâce
plus grave, sur des âmes indignes.... (Kostelijke ironie!) Ah! laissez-m'en sourire, tout au
moins une fois par semaine, car tel est notre manque d'héroïsme que nous voulons bien nous
accommoder des conventions de la vie de société et même accepter l'étrange dictionnaire où
vous avez défini, selon votre intérêt, le juste et l'injuste, les devoirs et les mérites; mais un
sourire, c'est le geste qu'il nous faut pour avaler tant de crapauds.’ - Examen.
2) Zie b.v. Du Sang, de la Volupté et de la Mort. Hij definieert daar zijn ‘secret merveilleux’
als ‘le sérieux qui couvre et permet toutes les fantaisies.’
3) ‘Le sceptique se pique de se conformer aux moeurs de son époque et de plaire à ses voisins.
C'est ce qu'on appelle sacrifier aux Dieux de l'Empire. On ne saurait empêcher l'organisation
sociale et les hommes d'être tels que nous les voyons autour de nous; ils entourent le sceptique
comme l'autre, mais le sceptique en use avec un dégagement d'esprit qui, dans les mêmes
circonstances, lui permet de tirer des mêmes hommes des jouissances extrêmement fines, et
de donner en quelque sorte de l'esprit aux institutions qui en sont le plus dépourvues.’ - Toute
licence.
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het toe. Hij gelijkt op den Julien van Stendhal, die geen scrupules kende wanneer
het er op aankwam zich in een vijandige wereld te verwezenlijken. Alleen zou hij
natuurlijk nooit tot uitersten komen als Julien Sorel, maar deze had dan ook de ziel
van een a-moreele.
Barrès daarentegen ontbreekt het niet aan een moreele rechtvaardiging; want, al
is de hoofdoorzaak van zijn dubbele houding de fatale noodzakelijkheid om tot
zelf-exaltatie te geraken, al blijft exaltatie van het eigen ik voor den consequenten
individualist die hij is, het essentiëele - toch zagen wij reeds dat de culte du moi zelf
hem bracht tot actie voor een ruimer ik, voor de volksziel, waarin hij zichzelf
terugvond. Al is zelfrealisatie zijn doel, zij houdt in, brengt noodzakelijk mee: een
werken voor de gemeenschap. Zijn zelfrealisatie komt ten goede aan de schoonheid
en aan het land. Zoo kunnen wij zijn houding ook moreel rechtvaardigen - als wij
daar bij toeval behoefte aan gevoelen.1)
En in dien tijd stelde de in het voorgaande verklaarde modus vivendi Barrès in
staat zijn natie een

1) Men heeft wel gezegd (Johan de Meester b.v.) dat hij eerst tijdens den oorlog geheel had
opgehouden ‘renanist’ te zijn. Uit de voorgaande blz. blijkt dat hij m.i. 1o reeds omstreeks
1890 de antinomie tusschen daad en droom had opgelost en dus geen ‘renanist’ meer was
en 2o bijgevolg met den oorlog waarschijnlijk innerlijk niet anders is geworden. Vgl. trouwens
zijn politieke geschriften van voor den oorlog. Die waren evenmin renanistisch als de artikelen
van na 1914!
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goed, een levenwekkend voorbeeld te geven. Sommige van de beste geesten haakten
toen naar een hernieuwd leven van actie, ook voor het land. Men had genoeg van de
ontmoediging en de betrekkelijke onmacht, die gevolgd waren op 1870. Naar den
geest was het tusschen 1870 en 1890 een goede tijd geweest: sierlijke, schoone
gedachte, nieuwe, diepe kunst. Barrès, en met hem het jonge geslacht, hadden er hun
deel aan gehad. Maar het openbaar leven scheen soms bedorven; steeds wisselende
ministeries, stijgende invloed van vreemdelingen in pers en regeering, slordigheid
in het bewind, nalatigheid waar het aankwam op groote maatschappelijke
hervormingen, het verwaarloozen van artistieke en wetenschappelijke belangen, een
maar al te vaak angstig laveeren, een overtuigingloos opportunisme, dat alles had
het staatkundig leven veelal gekenmerkt.
Wat in het geestelijk leven zoo bekoorde, het scepticisme, het relativisme van een
Renan, een Anatole France, werd in de politiek - het was begrijpelijk - tot een slap
en daadloos opportunisme. De geest versmaadde de daad. Schreef niet Remy de
Gourmont nog in 1891, in Le Joujou patriotique, een Mercure-artikel dat veel gerucht
maakte, hoe hij voor Elzas-Lotharingen zelfs zijn rechterpink niet zou geven: ‘il me
sert à soutenir ma main quand j'écris,’ noch den pink van zijn linkerhand: ‘il me sert
à secouer la cendre de ma cigarette’? De daad te versmaden is misschien de nobelste
houding die 't den geest gegeven is aan te nemen; maar Frankrijk mocht toch niet
ten onder gaan.
Het jonge geslacht, Barrès en zijn tijdgenooten, redden Frankrijk.1) Waren zij
anders geweest, dan

1) Ook ouderen mogen hier genoemd worden: Déroulède b.v., wiens agitatie, hoe antipathiek
vaak, toch niet zonder nut is geweest.
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zou hun land niet de kracht bezeten hebben die het aan de Marne en bij Verdun heeft
getoond. En geenszins bewerkte het jonge geslacht Frankrijk's redding door afstand
van zijn geestelijke weelde te doen: de daad versmaadde niet den geest. Het jonge
geslacht wist beiden hun deel te geven, het wist ze met elkaar te verzoenen. En dat
wel ten bate van het geheele land, gelijk Barrès ze ook in eigen zieleleven had
verzoend ten bate van dat zieleleven zelf.
De jeugd van Frankrijk had zich gegroepeerd om een figuur die het symbool was
- en vooral wilde zijn - van nationale kracht en nationaal zelfbewustzijn, om generaal
Boulanger. Het boulangisme is mislukt en alvorens te mislukken was het al ontaard:
zeer zeker. Maar er was veel moois en goeds in. Het wilde Frankrijk nieuwe eenheid
en macht geven en de natie terugbrengen op de historische baan waarvan haar
eendagspolitici en baatzuchtige, geheime machthebbers haar op den duur zouden
hebben verwijderd. Het moest jonge geesten als Barrès aantrekken. In 1888, nog te
Venetië, schrijft hij in de Revue Indépendante, van Edouard Dujardin, en in den
Figaro artikelen waarin de moreele toestand van het land in boulangistischen geest
wordt besproken. In 1889 sticht hij te Nancy een eigen blad, den Courrier de l' Est,
dat tot 1893 is blijven bestaan. Boulanger vraagt hem aan de Presse mee te werken.
In een onuitgegeven brochure over het boulangisme schrijft Barrès o.a.:
Savants, artistes et professeurs du haut enseignement savent bien que la
liste est inépuisable des injures faites à la haute culture par deux mille
médiocres qui assourdissent et déshonorent la troisième République.
In 1889, onder het corrigeeren van de drukproeven van zijn Homme libre, voert hij
in het departement Meurthe-et-Moselle, rondom Nancy, een hartstochtelijke
boulangistische campagne, waarin hij toont den
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geestestoestand van het, immers vroeger geconcipiëerde Homme libre reeds te boven
te zijn, waarin hij, integendeel, zijn politieke vijanden reeds aantast volgens de
beginselen welke de vriend van Bérénice zou belijden! Een paar maanden later is
hij, op een programma dat hij national noemt, tot afgevaardigde gekozen. Het entree
van den jongen, reeds beroemden schrijver in de Kamer is een Parijsch evenement1).
Men noemt hem den prince de la jeunesse.
De bovenstaande uitweidingen waren noodig om Barrès' psyche en dus zijn
belangrijk boek Le Jardin de Bérénice zoo volledig mogelijk te doen begrijpen. In
Le Jardin - om tot dit werk nu terug te keeren - laat hij geestig en overtuigend zien
wie en wat hij als boulangist wilde bestrijden. De tegenpartij wordt daar
gesymboliseerd in Charles Martin. Hij is de tegenstander van de ware houding jegens
het volk, van de juiste levensopvatting, van den echten cultus van het ik, van alles
wat werkelijk nuttig, goed, edel en schoon is. Ja, hij ziet zelf niet anders dan
tegenstand en tegenstelling.
Dans la vie de relations, il est un sectaire; dans la vie de compréhension,
un spécialiste. Il voit des oppositions dans la multiplicité et ne saisit pas
la vérité qui se dégage de l'unité qu'elles forment. A chaque minute et de
tous aspects, il est ‘l'Adversaire.’
Van Philippe's ‘secret merveilleux’ begrijpt de Tegenstander niets. Hij is ingenieur
en Kamer-candidaat en dat is, vindt hij, meer dan genoeg,

1) ‘Les vingt-cinq ans (eigenlijk 27) du nouveau député, l'importance de la circonscription qui
l'avait élu, le prestige d'un nom déjà célèbre dans les lettres, firent de son entrée à la Chambre
un événement parisien. Il y arriva un bras en écharpe, à cause d'un coup d'épée reçu quelques
jours auparavant, - dernier souvenir d'une campagne turbulente, - et ce petit détail défraya
la chronique.’ - Jacquet, Notre Maître Maurice Barrès.
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daar moet hij zich bij houden. Ook hij is een egotist, maar niet zulk een als Philippe....
Hij gelooft alleen in de voortreffelijkheid van eigen verstand. Nooit zou hij zich
beklagen dat zijn gevoelsleven verdorde; het heeft nooit gebloeid. Niet hij zou trachten
zijn ziel te verrijken; hij acht zich rijk genoeg aan begrip en kennis. Verstaat hij niet
zijn vak in alle hoeken? Heeft hij geen schitterende examens afgelegd? Hoe zou hij
kunnen aannemen dat er voor hem van eenwording met de volksziel innerlijke
vooruitgang, geluk te wachten was? Wat is ‘een werkman’, vergeleken bij een
ingenieur en een Kamer-candidaat?
En met dichterlijke gevoelens moet men hem ook niet aankomen: die schuift hij
terzijde met een grap. Als Philippe langen tijd ‘in contemplatie’ is geweest, staande
op een toren, voor het wijde en droefgeestige landschap van Aigues-Mortes (waar
Bérénice woont) zegt Martin alleen: ‘Avouez que vous avez dormi là-haut.’ En als
zij vervolgens samen op den toren zijn, legt hij, koel en zeker, de topographie van
het land uit.
Bij alles blijft hij de starre verstandsmensch. Hij is bij uitstek het type van den
zich noemenden man van de practijk, dat wil zeggen, volgens Barrès' geestige
definitie, dat hij kinderhersens bezit, beheerscht door specialiteiten-uitdrukkingen:
..... chacune de ses paroles était de vanité, et il me parut avoir, comme la
plupart de ces hommes, un cerveau d'enfant dominé par des mots de
spécialiste.
Naar verstandelijke en aangeleerde beginselen meent hij alle gebreken te kunnen
verbeteren, het mogen dan gebreken zijn in een rivierloop of in den volksaard.... Hij
heeft begrippen zonder inzicht, kennis zonder liefde.1)

1) Vgl. het prachtig opstel van Barrès over verstand en intuïtie in Trois stations de psychothérapie
(Une journée à Saint-Quentin, 1890).
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Hij is de moderne, zelfgenoegzame middelmatigheid in persoon.
Bérénice gaat aan hem te gronde, en wel door Philippe's eigen schuld. Want deze
begaat een groote fout, die hij later ten zeerste betreurt. Als hij bemerkt dat die
allerliefste, voor hem zoo veel-beteekenende Bérénice zich in gezelschap van een
verdachte vriendin, die zij Bougie-Rose noemt, aan zekere scabreuse gewoonten
overgeeft - ondanks haar zoo aandoenlijke trouw voor haar gestorven minnaar! wil
hij haar tot een normaal leven terugbrengen; en het is op zichzelf te billijken.... Maar,
daar nu juist Martin haar tot vrouw begeert, wendt Philippe zijn invloed aan om haar
tot toegeven te bewegen. Een huwelijk van het rijke natuurinstinct met het beperkte
specialiteiten-verstand! Bérénice sterft; en, behalve dan een veelzeggend symbool
gaat er in haar, we moeten het bekennen, niet veel meer verloren dan een aardig,
maar bedenkelijk juffertje.
Voor Philippe intusschen is alles in de eerste plaats symbool; zoo ook Bérénice,
zoo ook haar dood. Evenals Martin voert hij in het district van Aigues-Mortes een
verkiezingscampagne en, wordt hij gekozen, dan is hij vast besloten de fout, die
Bérénice ongelukkig maakte, niet ook ten opzichte van de natie te begaan. Een
huwelijk als dat van Martin met Bérénice is te vergelijken met de regeering der
opportunistische beroepspolitici over de rijke, levende Fransche volksziel. Ook in
het staatkundig leven heerscht het beperkte verstand, reglementeert, ‘verbetert,’
beknelt het bloeiende volksgevoel, dat uit wil groeien volgens een eeuwenoude
traditie. De onmachtige staatslieden moeten verwijderd worden, meent Barrès; de
oerkrachten der natie moeten geroepen worden tot een bewust en fleurig leven; een
sterke regeering moet ze samenvoegen
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tot den bundel van krachten die het vernieuwde Frankrijk zal uitmaken. Een
indrukwekkend werk van Taine, dat sinds 1875 bezig was te verschijnen en in 1893
voltooid zou zijn, had deze ideeën het eerst weer met nadruk verkondigd: de Origines
de la France contemporaine. Barrès wordt in dezen tijd meer en meer socioloog; en
als zoodanig is hij de leerling van Taine. In het staatsbestuur ontkent deze het gewicht
van de rede en, zonder tot de monarchie terug te willen keeren, verwerpt hij de
(immers grootendeels rationalistische) beginselen der Revolutie. Logica is in het
leven van den Staat niet de hoofdzaak, zegt Taine; te bestaan, te leven, te bloeien
gaat voor alles. En daarom moet worden voortgebouwd op het bestaande, zooals in
Engeland altijd geschied is; daarom behoort men omwentelingen te vermijden. En
al zou het verstand soms verzet aanteekenen, het belang van den staat gaat voor; al
berust b.v. een instelling als de eigendom in oorsprong op niets redelijks, in het
algemeen belang moet men haar handhaven; al is de eigendom een vooroordeel, hij
is nu eenmaal nuttig geworden1).
En het hinderde Barrès en zijn medestanders juist zoo dat de liberale politici die
regeerden, zich steeds luide de discipelen van de Revolutie noemden, dat zij geen
toenadering zochten tot de echte, half-onbewuste volksziel, dat zij rationalistisch te
werk gingen. Hij twijfelde of de vrijzinnige partij zelfs wel te verbeteren was:
misschien bleef niets over dan haar terzijde te stellen2).

1) ‘Le préjugé héréditaire est souvent une raison qui s'ignore.’ - Taine. (Geciteerd, zonder
opgave van plaats, door Bourget, Essais de Psychologie contemporaine, p. 199).
2) ‘C'est d'un Disraeli que j'ai reçu peut-être ma vue principale(?), à savoir que, le jour où les
démocrates trahissent les intérêts et la véritable tradition du pays, il y a lieu de poursuivre la
transformation du parti aristocratique, pour lui confier à la fois l'amélioration sociale et les
grandes ambitions nationales.’ - Préface, gedateerd Juli 1904, van Un Homme libre.
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Evenals Barrès zelf, wordt ook de Philippe van Le Jardin de Bérénice verkozen.
Philippe zal deelnemen aan de leiding van zijn land.
En hij zal het doen met kennis: als Martin, de Tegenstander; maar ook met liefdevol
inzicht: dat heeft hij Bérénice te danken. Hij ziet de deelen van elk probleem, als
Martin; maar hij is niet minder in staat tot synthese, dank zij het medegevoel waartoe
de omgang met Bérénice hem heeft opgevoed.
Het is voor Philippe een heerlijke triumf.
Que goûtiez-vous, dira[-]t-on, sur cette terre sèche avec de si sèches
idéologies? La plus prodigieuse exaltation d'esprit.
Soms kan hij een trotsch en tegelijk innig genoegen hebben in hetgeen zijn di rbaar
ik nu bereikt heeft; als Simon en hij elkaar weer ontmoeten, lachen zij elkaar op eens
hartelijk toe:
car Simon et moi nous nous sommes organisé dans la vie des fêtes très
particulières.
Want nietwaar, het zal alles zeer nobel en nuttig zijn voor het land; maar het geschiedt
toch steeds ter wille van het eigen ik:
mais l'important, c'était de jeter du charbon sous ma sensibilité qui
commençait à fonctionner mollement. Een verruimd, maar consequent individualisme!
De gevoelens vervloeien, dat blijft waar; de ziel heeft misschien, philosophisch
gesproken, géén; eigen, onafhankelijk bestaan, Barrès geeft het Taine waarschijnlijk
reeds toe. Zekerheid van emotie moest Philippe zoeken door eenwording met zijn
volk, d.i. buiten het nauwere ik. Iederen dag, bovendien, moet die emotie opnieuw,
door actie, worden veroverd. Maar - en dit weet Philippe nu voor goed! - ook iederen
dag slagen wij erin. En hetgeen ons daartoe in
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staat stelt is het aangeboren élan, de levenskracht, de drang tot daden, het élan dat
den Philippe van de Barbaren reeds om een meester deed roepen. Dit élan is
onvermoeibaar, en mocht het een oogenblik verflauwen, dan weet Philippe nu voor
altijd waardoor het telkens weer zal worden aangevuurd: door het besef van eenheid
met de volksziel, d.i. met het onbewuste. De weg is afgelegd; de sécheresse is blijvend
overwonnen!
Zoo zal hij ten slotte volkomen gelukkig zijn. Op één onverwachte voorwaarde:
dat het hem gelukke van het hoofd van den Staat concessie te krijgen voor een
hippodroom in een voorstad. Want moet men niet over eenig geld kunnen beschikken
om den ik-cultus naar behooren te bedrijven? Aldus besluit het diepzinnige,
dichterlijke boek met een bruuske zelfbespotting, met een pirouette.
Er is meer ironie in het boek, en soms een inderdaad kostelijke! Ziehier hoe hij
zijn eigen jongensachtige, opgewonden redeneerzucht bespot:
Nous échangeâmes encore quelques mots
(Simon heeft slaap) Enfin, disais-je à Simon, près de la porte entre-bâillée, si j'en croyais le
témoignage de messens, elle m'aimerait
(Bérénice),
car elle est prête à se donner à moi; or je sais qu'il n'en est rien. - Tout
d'abord, il ne comprit guère, puis: - Chut! me dit-il en se frottant les yeux,
parle plus bas, tu blesserais sa délicatesse
(ze is in de nabijheid). Pas de subterfuge, m'écriai-je; avoue qu'en réalité tu n'as jamais aimé que
Spencer: tu fais prédominer le rationalisme... Peut-être vas-tu
historiquement jusqu'à regretter que la France n'ait pas accepté le
protestantisme.... Il me déclara qu'il se sentait réellement fatigué. - Simon,
lui dis-je avec amertume, je croyais que j'aurais plus de plaisir à te revoir.
Maar het element ironie is dezen keer toch van bijkomstige beteekenis De hoofdtoon
is die van evenwichtige kalmte.
Vandaar dat Octave Mirbeau dit werk ‘un pur
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chef-d'oeuvre’ kon noemen. De koorts heeft bijna geheel uitgewerkt; er is kalmte,
aandachtigheid, sereniteit te proeven in den stijl. De woordenkeus is nog wel eens
precieus; de toon en de bewijsvoering hebben soms nog wel iets overmoedigs en
pedantdidactisch tegelijk, dat òf een glimlach òf een weinig wrevel verwekt - maar
dit is toch slechts bij uitzondering het geval. Bijna overal bevredigt het den
begrijpenden lezer ten volle. ‘Tel paysage du Jardin de Bérénice,’ zegt Anatole
France, ‘d'un trait rapide et d'une perspective infinie, est inoubliable.’ Eén voorbeeld:
Maintenant, à mes pieds, Aigues-Mortes, misérable damier de toits à tuiles
rouges, était ramassée dans l'enceinte rectangulaire de ses hautes murailles
que cerne l'admirable plaine: terres violettes, étangs d'argent et de bleu
clair, frissonnant de solitude sous la brise tiède; puis, à l'horizon, sur la
mer, des voiles gonflées vers des pays inconnus symbolisaient
magnifiquement le départ et cette fuite pour qui sont ardentes nos âmes,
nos pauvres âmes, pressées de vulgarités et assoiffées de toutes ces parts
d'inconnu où sont les réserves de l'abondante nature. Longtemps, sans
formuler ma pensée, je demeurai à m'émouvoir de ces vastes tableaux et
à aimer ce pays, de telle façon que.... cela jamais ne puisse être effacé que
nous n'avons fait qu'un et que j'ai participé de sa gravité après tant de
vaines agitations. Magnifique mélancolie, et misérable pourtant!
Satisfaction intense, mais privée de cette sécurité qui seule saurait me
donner la paix.
- Een ‘prachtig symbool’ inderdaad, en dat een ongedachte wijdheid plotseling voor
ons opent: ‘des voiles gonflées vers des pays inconnus.’ Men weet niet waardoor
men zich op eenmaal één moment volmaakt gelukkig voelt, bij het lezen van zulk
een zin: is het van vreugde om die treffende ellips gonflées vers, is het door de rijke,
vreemde landen die men ziet; ja wat is het? Toen Anatole France sprak van ‘de
l'inachevé et de l'inachevable’ zal hij zeker ook aan zulke zinnen gedacht hebben.
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En zooveel meer beeldende zinnen zou ik kunnen citeeren; zooveel meer goeds
zeggen van dit werk. De personen leven, ook Bérénice wel, ondanks alles wat met
haar figuur bedoeld wordt; maar veel meer nog Charles Martin. Deze ideologische
roman is boeiend, geestig, ontroerend; hij wekt soms tegenspraak, dikwijls vervoerde
bewondering. Dit boek werd een groot succes voor Barrès; Le Jardin de Bérénice is
het eerste geschrift waarmee hij in werkelijkheid het publiek bereikte.
***
Het is een werk van evenwichtige kalmte, zeide ik. Geen wonder. Tusschen 1888 en
1891 was het leven van den schrijver dezelfde mengeling geweest van zakelijkheid,
dichterlijk gevoel en fijne gedachte als welke de lezer in de laatste bladzijden vindt
aangeduid. En zij waren samengesmolten, nu.
Maar men kan het nog anders en van veel verder begrijpen. Drie neigingen zijner
jeugd had hij medegebracht in het volwassen leven: als jongen al wilde hij gevoelen,
leeren, handelen; en sindsdien was hij ook beter gaan denken. Deze vier elementen
nu zijn er eigenlijk slechts twee; want al aanstonds was het leeren dienstbaar gemaakt
aan het gevoel; en bij Barrès, men heeft het bemerkt, is alle gevoel tegelijk gedachte,
alle denken tevens gevoelen. Zoo kan men bij hem het handelen stellen tegenover
den droom. Hij was dubbel: een man van droom en van daad. En beide zijn voortaan
in evenwicht.
Tegen den tijd dat hij 30 jaar werd heeft hij, na lang stijgen, een terras bereikt dat
hij sindsdien niet weer verliet. Drie wegen komen daarop uit, welke hij nu afwisselend
begaat: de eene is die van de Daad, de andere is de weg van den Droom en
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de derde ligt tusschen beide in: het is die van de Maatschappelijke Kunst.
Op elk van deze wegen heb ik hem nog te toonen. Maar verklaring is voortaan in
steeds minder mate noodig, omdat hij nimmer hooger stijgen zal dan het terras waar
Bérénice hem had heengeleid.
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III.
De dichter als man van de daad.
Sinds den tijd van Bérénice heeft Barrès, als staatsman en journalist, vele jaren lang
een heftige actie gevoerd tegen het, volgens hem, schadelijke, onnationale parlement.
Jarenlang streed hij tegen den invloed van buitenlandsche financiers, tegen de
immigratie van vreemde werklieden, tegen de, in Frankrijk thans nog zoo sterke
centralisatie van het bestuur. Behalve een heftig partijganger van Boulanger, gelijk
wij zagen, was hij een geducht vijand der Panama-knoeiers. In de Kamer van
Afgevaardigden zelf, op vergaderingen, door middel van talrijke boeken en brochures,
in zijn eigen blad de Cocarde (1894-1895) en in vele andere bladen verdedigde hij
zijn denkbeelden. In een der ernstigste crises die het land heeft doorgemaakt, in de
Dreyfus-zaak, heeft hij gestaan aan de zijde van het leger en het gezag, tegenover
de dreyfusards. Het heeft hem vele vrienden gekost en ikzelf moet bekennen, dat het
bij mij is opgekomen mijn studie over Barrès onvoltooid te laten liggen toen ik dezen
zin had gelezen: ‘Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race’1). Is het
mogelijk een zin van zulk een, haast misdadige domheid te vergeven? Ik

1) Ce que j'ai vu à Rennes, 1904.
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Uit een onuitgegeven brief van Maurice Barrès, gedateerd 27 Aug. 1917.
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meen dat het niet onmogelijk en zelfs rechtvaardig is, ziehier waarom. In de eerste
plaats weten wij uit het voorgaande, dat wij Barrès' uitingen van politieken aard niet
steeds letterlijk moeten opnemen: hij kan zulk een overdrijving noodig geoordeeld
hebben om zijn zaak te doen triumfeeren. Hoofdzakelijk was het er hem om te doen
den internationalistisch-gezinden, aan het leger vijandigen, vaak anarchistischen
aanhang van Dreyfus te bestrijden, en men kan, als ik, in de idealen van dezen
aanhang iets zeer schoons onderscheiden en toch erkennen dat een verzet daartegen
volkomen eerbiedwaardig was. En dat Barrès bij dat verzet tenslotte wat al te heftig
werd, blijft toch ook hierdoor verklaarbaar, dat Dreyfus, en zekere categorieën van
Fransche Joden in het algemeen, niet zelden een gebrek aan waardigheid betoonden
dat den hartstochtelijken polemist wel tot excessen moest verleiden. Bovendien, laat
ons bedenken dat hij te goeder trouw overtuigd was van Dreyfus' schuld aan
landverraad! Hoe moeilijk was, en is het eigenlijk nog steeds, zich zekerheid te
verschaffen omtrent Dreyfus' onschuld! Hij is tenslotte vrijgesproken en behoort dus
voor onschuldig gehouden te worden; maar nog altijd zijn er Franschen die de zaak
beschouwen als niet uitgemaakt.
En overigens, al had hij zich hier ten eenenmale vergist, een uitnemend prozadichter
blijft hij! Om goede kunst behoort men bijna alles te vergeven; want in 's dichters
kunst ligt zijn eigenste en beste zelf.
Intusschen, deze dichter heeft nu eenmaal tegelijk een man van daden willen zijn,
en van zijn daden moet ik voortgaan hier verslag te geven. De nationalistische partij
is, kan men bijna zeggen, een schepping van Barrès, zooals het woord nationaliste
ook bij hem voor het eerst in den nu gebruikelijken zin voor-
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komt1). Met de nationalisten - waartoe beroemde of uitnemende mannen als Paul
Bourget en Charles Maurras behooren - strijdt Barrès voor alles wat het land naar
buiten sterker kan maken, wat de eenheid der natie kan bevorderen, voor alles wat
‘echt nationaal’ is, voor de Fransche traditie; en, al is hij zelf niet geloovig, toen
anti-clericale geestdrijvers trachtten de Katholieke kerken door stelselmatige
verwaarloozing in verval te doen geraken, verdedigde hij - niet zonder succes - die
monumenten der Fransche beschaving, die uiterlijke teekenen van het-hetgeen aan
de traditie van zijn land, volgens hem, steeds haar eigenaardige kleur en lijn gaf: een
georganiseerd spiritualisme2).
Door een zoo sympathiek optreden, uiting van ware geestesbeschaving, heeft hij,
juist vóór den oorlog, zijn politieke positie geen kwaad gedaan. En, was hij
desondanks toen nog de man van één partij, een partij die de natie natuurlijk wel
geholpen heeft haar kracht te herwinnen, maar wier overmaat van schoone gebaren,
wier holle welsprekendheid wel eens een vrij komisch effect gemaakt hebben; gaf
toen nog slechts de rechterzijde van Frankrijk's jeugd hem den eeretitel ‘professeur
d'énergie’ - thans is Barrès voor zéér velen niet langer partijman, maar de man van
Frankrijk! Als député van

1) In een artikel La querelle des nationalistes et des cosmopolites (1892). Reeds in de Taches
d'encre komen uitingen van nationalistischen aard voor.
2) ‘Que me demande-t-on si je crois? Je suis sûr que j'appartiens à la civilisation du Christ, et
que c'est mon destin de la proclamer et de la défendre.’ - La Grande Pitié des Eglises de
France, 1914. Dit boek was een van Barrès' strijdmiddelen in de hier bedoelde campagne.
Men heeft hem om dit en dergegelijke geschriften, misschien niet zonder recht, met
Chateaubriand vergeleken.
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Parijs, voorzitter van de Ligue des Patriotes1), lid van de Académie française2), was
hij reeds algemeen bekend; als meesterlijk journalist, die de ziel van het strijdend
Frankrijk weet te uiten, wordt hij nu ook bijna algemeen bewonderd, door de meesten
erkend. Zijn macht is bijna gelijk aan die van een lid der regeering, zijn werkzaamheid
onuitputtelijk. Op zijn aandringen is tijdens den grooten oorlog de geneeskundige
dienst bij het leger verbeterd, is het croix de guerre ingesteld, is de stalen helm eerder
ingevoerd. Door zijn toedoen werd een vereeniging gesticht die zich het lot van
verminkte soldaten zal aantrekken. Met het geld van den prix-Bonaparte stichtte hij
de médaille-Barrès, die aan de betrekkingen van gesneuvelde soldaten wordt
uitgereikt; waar hij gelegenheid vindt, in voorreden en artikelen, verheerlijkt hij de
daden van gevallen kunstenaars. In lezingen te Londen, te Lissabon getuigt hij van
Frankrijk's glorie3). Zijn bijna dagelijksche artikelen in den Echo de Paris4)
verkondigen den moed der Fransche soldaten, artikelen vol tact, bescheidenheid en
ingehouden emotie, waarin hij zich, als het te pas komt, ook jegens de Duitschers
rechtvaardig betoont, en waarin ook de groote prozaschrijver

1) Opvolger als zoodanig van Paul Déroulède. Wel een eer voor dezen ijdelen agitator en
patriottischen verzenmaker!
2) Sinds 1906.
3) Les Traits éternels de la France. Afzonderlijk uitgegeven in 1916.
4) Gebundeld in:
L' Union Sacrée, 1915.
Les Saints de la France, 1915.
La croix de guerre, 1916.
L'amitié des tranchées, 1916 of '17.
Les voyages de Lorraine et d' Artois, 1916 of '17.
Les diverses familles spirituelles de la France, 1917.
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zich niet verloochent. De laatste bundel dezer artikelen, gewijd aan de verschillende
geestesfamiliën van Frankrijk, heeft ten doel te toonen hoe elk dezer familiën - de
Katholieke, de Protestantsche, de Joodsche, de Socialistische en de Traditionalistische
- aan de natie haar helden heeft geleverd. De eerbied waarmee hij hier over al zijn
tegenstanders spreekt, maakt veel van zijn vroegere, al te krasse uitingen goed. Hij
die vóór den oorlog als partijman Frankrijk's kracht hielp vergrooten, heeft in dit
boek der helden alle partijen bijeen willen brengen, gelijk de natie, tevoren verdeeld,
thans haar partijen niet meer kennen wil en haar herwonnen kracht in ‘heilige eenheid’
gebruikt om den aanvaller te keeren.
Intusschen, na den oorlog zal hij waarschijnlijk weer in de eerste plaats de man
van het nationalisme, de traditionalist zijn: de union sacrée zal ongetwijfeld niet
gehandhaafd blijven en Barrès zal zich weer genoodzaakt zien de sociologische
denkbeelden, die hij prefereert, te verdedigen met een kracht waaraan alle eclectisme
vreemd... zal schijnen! Welke zijn die denkbeelden?
Wat het nationalisme is bij Barrès als politicus, is bij den denker, den theoreticus,
haast zou ik zeggen bij den geloovige in hem: het traditionalisme. In de practische
politiek is hij lid van de nationalistische partij, die ook Katholieken, koningsgezinden
en... eenigszins bekrompen patriotten omvat; maar zijn redenen zijn niet de hunne;
hij is traditionalist.
Noch Katholiek, noch royalist, noch exclusief patriot....
Hij wil gaarne al wat goed is in het buitenland waardeeren. Bérénice immers leerde
hem niet patriottisme alleen, maar ook menschelijkheid; alles wat instinct en natuurlijk
gevoel, schoonheid en waarheid is
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bekoort hem, vanwaar het ook komt.
Quand je reviens toujours à ma rude Lorraine,
zegt hij zelf,1)
croyez-vous donc que j'ignore tant de douceurs, tant de merveilles épandues
sur le vaste monde? Si je m'en tiens à Corneille, à Racine, ne
distinguez-vous point que j'ai subi comme d'autres, et plus peut-être, ce
flot de nihilisme et ces noirs délires que, par-dessus la Germanie, nous
envoie la profonde Asie? A vingt ans, l'on se persuade que les villes
fameuses sont des jeunes femmes. On se hâte, le coeur en désordre, vers
un rendez-vous d'amour: l'alcôve est vide, tout est de pierre.... qu'ai-je
trouvé qui me touchât l'âme? Grandeur d'âme, beauté, passion, sacrifice,
l'on vous situe d'abord dans les villes légendaires, car l'on voit trop que
vous ne croissez pas aux pavés de notre ville de naissance; mais au retour
d'un long voyage à travers les réalités, quand on n'a vu qu'un sable aride,
ou pis encore d'irritantes fièvres, si l'on garde assez de ressort pour échapper
au désabusement, on n'attend plus rien que de cette musique intérieure
transmise avec leur sang par les morts de notre race.
Het buitenlandsche, zegt hij, kan men liefhebben; men kan er zich mee verrijken;
maar het is nu eenmaal niet anders: blijvende bevrediging geeft alleen 't gevoel van
eenheid met de vaderlandsche traditie.
Behoort hij dus wel tot de patriotten, maar niet tot hen die uit onwetendheid het
vaderland verkiezen boven al het vreemde, evenmin rekent hij zich tot een andere
groep der nationalisten, tot de royalistische partij. Haar veroordeelt hij omdat zij te
veel vergeet, dat het volksgevoel diep-in republikeinsch is. Gij verwerpt de beginselen
der Revolutie, zegt hij tot de royalisten, maar de Revolutie blijft een feit.2) De principes
van 1789 zijn een traditie geworden. Het koningschap heeft geen aanhang

1) Les Amitiés françaises, 1903.
2) Zie Ch. Maurras, Enquête sur la Monarchie. Brief van Barrès, geschreven in 1900 (pp.
135-6). In den 3en druk, van 1909, schrijft Maurras: ‘Je n'ai pas convaincu Maurice Barrès.’
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meer, geen personeel, geen werkelijk machtigen adel om zich heen om op te steunen;
maar bovenal, het is een minder sterke traditie dan de Republiek.
En in de derde plaats, al dient Barrès vaak de belangen der Katholieke kerk, al
‘coquetteert’ hij met haar, zooals haar vijanden zeggen, men meene niet dat de
scepticus, de gewezen renanist, thans tot een kerk zou behooren die, waar het ons
eeuwig heil betreft, geen twijfel duldt en geestig spel van gedachten niet verstaat.
Tot goed begrip van Barrès' positie als man van de daad is het noodig er zich duidelijk
rekenschap van te geven dat hij evenmin Katholiek is als ‘patriotard’ of royalist.
Spiritualisme, idealisme, zeer zeker: hij zal het voorstaan en verdedigen. Hij blijft
de idealist die hij in zijn jeugd reeds was. Een georganiseerd spiritualisme zelfs d.w.z. de Katholieke kerk! - hij heeft er geen bezwaar tegen dat het wordt
geprogageerd en bevestigd. De Katholieke kerk is nu eenmaal een factor in de
Fransche beschaving, zij is een traditie. En zij is een traditie die men zeer zeker moet
handhaven: zoovelen immers - bij gebreke aan de leiding welke de kerk aan het
religieus gevoelsleven geeft - vervallen tot allerlei aberratie (als theosophie e.d.) of
verliezen hun godsdienstig gevoel en geraken tot beklagenswaardige innerlijke armoe.
En daarbij: welk een genietingen verschaft de kerk niet, zelfs aan ongeloovigen als
Barrès, wanneer zij van Katholieke geboorte zijn vooral! Neen, de kerk is nog nuttig
en schoon... Evenwel, in haar leering te gelooven: dat is iets anders! Barrès is hier
geheel de zoon van Renan: evenals deze voelt hij veel liefde voor de kerk, ja lijdt
aan een zekere nostalgie naar haar rustigmakende zekerheid, maar zich christen te
noemen, de dogma's der kerk te aanvaarden, dat is hem onmogelijk. Wat hij
hieromtrent op verschillende plaatsen van zijn
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werk zegt, is duidelijk genoeg.
Prenez d'ailleurs le Moi pour un terrain d'attente sur lequel vous devez
vous tenir jusqu'à ce qu'une personne énergique vous ait reconstruit une
religion. Sur ce terrain à bâtir, nous camperons, non pas tels qu'on puisse
nous qualifier de religieux, car aucun doctrinaire n'a su nous proposer
d'argument valable, sceptiques non plus, puisque nous avons conscience
d'un problème sérieux, - mais tout à la fois religieux et sceptiques1).
Zoo schrijft hij in 1892: noch (geheel) sceptisch, noch geloovig wilde hij toen zijn;
en zoo is hij gebleven. In La Grande Pitié, het boek dat één pleidooi voor de kerk
is, deelt hij mee dat hij, in November 1912, in de Kamer gesproken had van
....l'essentiel, quelque chose qui est en elles
(in de kerken)
et qui éveille nos sentiments de vénération.
Waarop terstond gevolgd was:
Ce n'est pas facile à préciser, dès l'instant qu'on ne parle pas purement et
simplement le beau langage du croyant....
En in zijn laatste boek nog, Les diverses familles, blijkt duidelijk dat zijn ‘famille
spirituelle’ evenmin het katholicisme als welke andere godsdienst ook is, maar het
traditionalisme.
Wat is dan dit traditionalisme? Hoe kan dit dan een godsdienst vervangen en een
zekerheid voor hiernamaals, een troost en een levensregel bieden aan hem die niet
gelooft? Het doet dat ook niet; het geeft slechts troost en levensregel: zekerheid biedt
het niet. Barrès zegt het herhaaldelijk: de wereld is een chaos, even weinig als het
doel van ons leven kennen wij de innerlijke wetten van het zijnde; alles is onzekerheid,
tegenspraak, illusie.
La vie n'a pas de sens. Je crois même que chaque jour elle devient plus
absurde. Se soumettre à toutes les illusions et les connaître très nettement
comme illusoires, voilà notre rôle. Toujours désirer et savoir que notre
désir, que tout nourrit, ne s'apaise de rien! Ne vouloir que des possessions
éternelles et nous comprendre comme une série d'états

1) Examen.
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successifs! De quelque point qu'on les considère, l'univers et notre
existence sont des tumultes insensés....1)
Het leven heeft geen zin. Maar wij kunnen het een zin geven: een tijdelijken zin, een
gebruikszin, om het nu zoo te zeggen. Wanhoop is voor hem die doordenkt
onvermijdelijk; maar op onze wanhoop zelf zal het niet onmogelijk zijn een moraal
te vestigen, een levensregel voor practisch gebruik.... Zoo had, op de basis van een
uiterst scepticisme, niemand minder dan Pascal zijn christelijk geloof gebouwd.
Bouwen op water of zand: ziedaar het eenige dat den mensch is gegeven!
En hier naderen wij dan het wezen van Barrès' traditionalisme: een troost en een
moraal. Een regel om naar te leven, en een troost in het aangezicht van den dood
vindt hij in de overtuiging dat het werk der gestorven voorgangers moet en kan
worden voortgezet, dat de waarheid en de schoonheid, die het Fransche kind bij zijn
geboorte op den Franschen bodem vindt, moeten en kunnen worden beleden en
verdiept. Zijn eeredienst van het ik is nu tegelijk een ceredienst van ‘den bodem en
de dooden’. Hij is een oogenblik in den duur van zijn volk, en dat troost hem; hij zet
zijn voetstappen in die zijner voorgangers, en daardoor vindt hij den weg in het leven.
Ja, hij is eigenlijk niet anders dan wat zijn voorvaderen hem gemaakt hebben: het ik
wordt geheel gedragen en gevoed door de maatschappij.2) Waarmee natuurlijk niet
gezegd is,

1) Les Amitiés françaises.
2) Le 2 novembre en Lorraine, 1903. Elders wordt dezelfde gedachte aldus uitgedrukt: ‘Un
nationaliste (men kan natuurlijk hier ook lezen: un traditionaliste) c'est un Français qui a pris
conscience de sa formation. Nationalisme est acceptation d'un déterminisme.’ (Scènes et
Doctrines du Nationalisme, 1902). Ook Taine vatte de geschiedenis deterministisch op. Zeide
ik niet dat hij Barrès' meester in de sociologie was?
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dat het ik niet bestaat. Het blijft een gevoelszekerheid, onaanvechtbaar, al kan men
twisten over zijn aard en vorming. Zoozeer bestaat het zelfs dat een bevestiging, een
versterking, een ontwikkeling en volmaking van het Fransche ik, zooals de
Franschman dit van zijn voorvaderen heeft gekregen, ten slotte het eenige in Frankrijk
te propageeren ideaal blijft: dat is Barrès' moraal. Het zal een aardsche moraal zijn,
voortvloeiend uit het aardsche ideaal van Liefde, Eer en Natuur. Liefde is een
verruiming en tegelijk een bevestiging van het eigen ik; Eer een handhaven, een
krachtig doen gelden van eigen persoonlijkheid; en Natuur is de Fransche natuur bodem en ras - zooals zij geschapen is door de geschiedenis, en waarin het persoonlijk
ik zich verlengd en verwijd terug kan vinden. Als naar alle idealen moet de ziel zich
onophoudelijk voortbewegen naar dit ideaal van Liefde, Eer en Natuur...1) In een
steeds meer naderen van dit door de voorouders geschonken ideaal moet alle
vooruitgang bestaan.
Ziedaar de beginselen van Barrès als moralist, en het spreekt van zelf dat zij, naar
zijn inzicht, ook bij de opvoeding van het kind moeten worden gevolgd. In het kind
moet worden losgemaakt wat er onbewust in sluimert. Het door de historie gevormde
onbewuste is het kostbaarste; het gevoelsleven moet worden gewekt2). Hoe onvolmaakt
ook het vaderland is, de kinderziel is er het product van. Eerst als het land in de
kinderziel duidelijk heeft gesproken, kan men nagaan of er in die ziel iets is te
verbeteren. Waar het in de eerste plaats op aankomt, is dat de jonge mensch zich met
zijn omgeving één voele. Vandaar dat uniform, uitsluitend ratio-

1) Zie Les Amitiés françaises.
2) ‘L'intelligence, quelle petite chose à la surface de nousmêmes!’ - Scènes et Doctrines.
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nalistisch onderwijs zoo verkeerd is. Het onderwijs heeft veelal geen gevoelswaarde;
leed Barrès daaronder zelf niet in zijn jeugd? Het is een kunstmatig trainen, een
werktuigelijk vullen van den geest, een steeds toenemende overlading; en met de
eischen van het leven, in 't bijzonder van het Fransche leven, houdt het te weinig
rekening.1) Allerlei geschriften, en vooral Les Amitiés françaises, blijkbaar bedoeld
als een nieuwe Emile, moeten dienen om zulke denkbeelden te verbreiden.

1) ‘Grande inconséquence de notre éducation française, qu'elle nous donne le goût de l'activité
héroïque, la passion du pouvoir ou de la gloire, qu'elle l'excite chaque jour par la lecture des
belles biographies et par la recherche des cris les plus passionnés, et qu'en même temps elle
nous permette de considérer l'univers et la vie sous un angle d'où trois cents millions
d'Asiatiques ont conclu au Nirvana, la Russie au nihilisme et l'Allemagne au pessimisme
scientifique.’ - Stanislas de Guaita (1898). Bij Taine (Origines) had Barrès al gelezen: ‘L'effet
principal et final (van het onderwijs) est la disconvenance croissante de l'éducation et de la
vie.’
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IV.
Maatschappelijke kunst.
Men heeft het reeds gezien: bij dit alles blijft Barrès zijn kunstenaarsarbeid
voortzetten. Na Le Jardin de Bérénice is hij niet alleen politicus geweest, maar heeft
hij ook een groot aantal zeer belangrijke kunstwerken geschreven. En nu zou men
deze geschriften in twee reeksen kunnen verdeelen. Aan de eene reeks hebben
kunstenaarsdrang en maatschappelijke doelstelling ongeveer gelijkelijk deel; in de
tweede spreekt het persoonlijk gevoel het luidste. De eerste kan men als de reeks der
maatschappelijke kunst aanduiden; de laatste is die der lyriek van Barrès. Hij schrijft
na 1891 beurtelings prozagedichten en sociologische romans.
Over deze het eerst. Rechtstreeks of middellijk dienen zij alle een ideaal: het
welvaren der Fransche maatschappij. Zeer groote kunst kunnen ze dan ook niet zijn;
daartoe is zulk een ideaal toch te beperkt. Groote kunst heeft ongetwijfeld wel een
- onopzettelijke - tendentie; maar het is er een van de allerwijdste beteekenis, van de
meest algemeen verruimende en bevrijdende kracht.
Les Déracinés nu, dat in 1897 verscheen, heeft een beperkt-tendentieus karakter;
het verruimt hoofdzakelijk slechts in sociologisch opzicht, het bevrijdt den auteur
en zijn gelijkgestemden lezer voornamelijk van oude voorliefden voor de Kantiaansche
moraal, van onjuiste paedagogische beginselen, van verkeerde staatkundige
overtuigingen.
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Kant's zedewet, men weet het, luidt: ‘handel zoo dat de richtsnoer van uw wil tegelijk
als voorschrift voor een algemeene wetgeving gelden kan.’ De zedeleer van Kant,
evenals zijn geheele philosophie, werd op de Fransche staatslycea onderwezen1); en
men begrijpt dat zij in Barrès een tegenstander moest vinden. Twee van zijn
hoofdpersonen, François Sturel en Maurice Roemerspacher, in wie hij waarschijnlijk
wel het meest van zichzelf heeft gelegd, zijn evenals hij, bijna volkomen sceptici;
maar, evenals hij ook, zoeken zij naar een zekerheid om er hun zedeleer op te
fundeeren. In een onderhoud tusschen den jongen student Roemerspacher en den
grooten philosoof Taine wordt dit onderwerp besproken, en Taine geeft zijn jongen
bewonderaar den zedelijken regel aan die sinds den tijd van Béré nice ook die van
Barrès is: ‘Que chacun agisse selon ce qui convient dans son ordre.’ Want dit,
nietwaar, is slechts een andere formuleering van Barrès' boven verklaard
traditionalisme. En in een van de krachtigste bladzijden van het boek laat Barrès zijn
leermeester Taine deze idee ontwikkelen:
Ils étaient arrivés devant le square des Invalides; M. Taine s'arrêta, mit ses
lunettes et, de son honnête parapluie, il indiquait au jeune homme un arbre
assez vigoureux, un platane, exactement celui qui se trouve dans la pelouse
à la hauteur du trentième barreau de la grille compté depuis l'esplanade.
Oui, de son parapluie mal roulé de bourgeois négligent, il désignait le bel
être luisant de pluie, inondé de lumière par les destins alternés d'une
dernière journée d'avril.

1) Intusschen niet zóó algemeen en uitsluitend als Barrès het voorstelt. René Doumic, die in
dezelfde jaren school ging als Barrès, deelt mee dat men Kant's philosophie lang niet altijd
dogmatisch onderwees. Men maakte de leerlingen meestel bekend met eenige vraagstukken
en met de voornaamste oplossingen daarvan, zonder hun één bepaalde oplossing op te dringen.
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‘- Combien je l'aime, cet arbre! Voyez le grain serré de son trono, ses
noeuds vigoureux! Je ne me lasse pas de l'admirer et de le comprendre.
Pendant les mois que je passe à Paris, puisqu'il me faut un but de
promenade, c'est lui que j'ai adopté. Par tous les temps, chaque jour, je le
visite. Il sera l'ami et le conseiller de mes dernières années.... Il me parle
de tout ce que j'ai aimé: les roches pyrénéennes, les chênes d'Italie, les
peintres vénitiens. Il m'eût réconcilié avec la vie, si les hommes n'ajoutaient
pas aux dures nécessités de leur condition tant d'allégresse dans la
méchanceté.
‘Sentez-vous sa biographie? Je la distingue dans son ensemble puissant
et dans chacun de ses détails qui s'engendrent. Cet arbre est l'image
expressive d'une belle existence. Il ignore l'immobilité. Sa jeune force
créatrice dès le début lui fixait sa destinée, et sans cesse elle se meut en
lui. Puis-je dire que c'est sa force propre? Non pas; c'est l'éternelle unité,
l'éternelle énigme qui se manifeste dans chaque forme. Ce fut d'abord sous
le sol, dans la douce humidité, dans la nuit souterraine, que le germe devint
digne de la lumière. Et la lumière alors a permis que la frêle tige se
développât, se fortifiât d'états en états. Il n'était pas besoin qu'un maître
du dehors intervînt. Le platane allègrement étageait ses membres, élançait
ses branches, disposait ses feuilles d'année en année jusqu'à sa perfection.
Voyez qu'il est d'une santé pure! Nulle prévalence de son tronc, de ses
branches, de ses feuilles; il est une fédération bruissante. Lui-même il est
sa loi, et il l'épanouit.... Quelle bonne leçon de rhétorique, et non seulement
de l'art du lettré, mais aussi quel guide pour penser! Lui, le bel objet, ne
nous fait pas voir une symétrie à la française, mais la logique d'une âme
vivante et ses engendrements. Au terme d'une vie où j'ai tant aimé la
logique, il me marque ce que j'eus peut-être de systématique et qui
n'exprimait pas toujours ma décision propre, mais une influence extérieure.
En éthique surtout je le tiens pour mon maître. Regardez-le bien. Il a eu
ses empêchements, lui aussi; voyez comme il était gêné par les ombres
des bâtiments: il a fui vers la droite, s'est orienté vers la liberté, il a
développé fortement ses branches en éventail sur l'avenue. Cette masse
puissante de verdure obéit à une raison secrète, à la plus sublime
philosophie, qui est l'acceptation des nécessités de la vie. Sans se renier,
sans s'abandonner, il a tiré
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des conditions fournies par la réalité le meilleur parti, le plus utile. Depuis
les plus grandes branches jusqu'aux plus petites radicelles, tout entier il a
opéré le même mouvement.... Et maintenant, cet arbre qui, chaque jour
avec confiance, accroissait le trésor de ses énergies, il va disparaître parce
qu'il a atteint sa perfection. L'activité de la nature, sans cesser de soutenir
l'espèce, ne veut pas en faire davantage pour cet individu. Mon beau platane
aura vécu. Sa destinée est ainsi bornée par les mêmes lois, qui, ayant assuré
sa naissance, amèneront sa mort. Il n'est pas né en un jour, il ne disparaîtra
pas non plus en un instant.... Déjà en moi des parties se défont et bientôt
je m'évanouirai; ma génération m'accompagnera, et puis un peu plus tard
viendra votre tour et celui de vos camarades....’
M. Taine, quand il était heureux d'une idée, d'un développement d'idées
surtout, avait pour conclure un sourire extrêmement doux qui plissait ses
paupières et jouait autour des lèvres sans presque remuer les joues. Il
regarda un instant avec cette bienveillance son compagnon....
Ziedaar levensregelen, misschien minder precies geformuleerd, maar van dichterlijker
aard en van dieper waarheid dan de verstandelijke regel van Kant. Dat een natie en
een individu niet naar een door de rede opgelegde wet moeten leven, doch naar een
ideaal dat door hun eigen bestaansvoorwaarden langzamerhand in hen is geschapen,
leert hier Taine aan zijn discipel Roemerspacher. En men weet reeds hoe diens
geestelijke vader dit ideaal later heeft omschreven. Uitgewerkt, gepreciseerd is dit
ideaal niet anders dan de traditionalistische gevoelsmoraal van Barrès.
En ook paedagogische bedoelingen heeft Barrès met Les Déracinés. Barrès'
paedagogie is eigenlijk evenzeer als zijn moraal een vorm van zijn algemeen
anti-intellectualisme. Indien men het onderwijs laat zooals het is, betoogt hij met dit
boek, indien het rationalistisch, ‘algemeen-menschelijk’, ideologisch blijft, en het
zich niet tracht aan te passen aan de plaatselijke volksziel, aan het gevoel der
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kinderen, aan de praktijk, zullen de leerlingen er de slachtoffers van worden. Zij
vinden in het gehoorde nooit zichzelf terug; groote woorden, grootsche gedachten
zweepen hen op tot onuitvoerbare plannen, hersenschimmen leiden hen, in plaats
van het nederig verlangen in de geboorteplaats nuttig te zijn.
Door een intellectualistische moraal en opvoeding worden zij er noodzakelijk toe
gebracht, Parijs als de eenige plaats te beschouwen waar men zijn kracht tot daden
kan uitleven. Zoo gaat het de zeven jonge Lotharingers van dezen roman: aangezet
door hun rationalistischen, Kantiaanschen philosophie-leeraar Bouteiller,1) verlaten
zij, om te Parijs te studeeren, Nancy en de streek die hen heeft voortgebracht. En
daar zij, behalve studeeren, ook ‘iets willen doen’, stichten zij.... een courant. Dit
was onvermijdelijk, meent Barrès, in een land waar aan de meening der meerderheid,
aan de publieke opinie, zulk een waarde wordt gehecht. In ijdele agitatie en
vruchtelooze polemieken zullen deze onvoldragen geesten een uitweg zoeken voor
de door Bouteiller in hen geschapen spankracht. Zoo werkt Bouteiller,
vertegenwoordiger der regeeringsbeginselen in dezen, met de beste bedoelingen ten
nadeele van zijn leerlingen zelf en ten nadeele van het land, dat sinds lang, als aan
een ernstige ziekte, lijdt aan den trek naar de groote steden. Sturel en zijn kameraden
zijn ontwortelden; zij bestendigen het Frankrijk van na 1870 dat geen eenheid kent
en geen hoofd. Zij loopen gevaar het leger te versterken der journalisten, wien het
aan scrupules, en der parlementairen wien 't bovendien aan ideeën ontbreekt. Zij zijn
bijna voorbeschikt, om zich door gewetenlooze, buiten-

1) Met wien blijkbaar de historische figuur van Burdeau wordt bedoeld.
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landsche financiers te laten omkoopen, om opgenomen te worden onder het
journalistiek en politiek personeel der Derde Republiek dat in Barrès een zijner
heftigste vijanden vond. Gelukkig zijn drie van de zeven ontwortelden door eigen
kracht in staat zich te redden; maar twee van hen worden misdadigers, een ander
wordt een handig, al te handig advocaat en politicus, een vierde een slim en
minderwaardig krantenschrijvertje. Welk een verlies voor de streek waar zij hun
wortels hadden, en waar zij iets goeds hadden kunnen worden! En daarmee: welke
een verlies voor het land!1)
Dat zijn de politieke, paedagogische en moreele ideeën, in dit boek verwerkt. Men
kan ze onjuist achten, of prefereeren zijn geest met ruimer gedachten bezig te houden.
Maar - daarvan moet men zich rekenschap geven - voor den lezer bij wien zulke
denkbeelden levende hartstochten oproepen, is dit boek zeer schoon en diep
ontroerend. Bij ons zal het slechts belangstelling en bewondering kunnen wekken.
Belangstelling om de denkbeelden die, mutatis mutandis, ook op Nederlandsche
toestanden van toepassing zijn; maar vooral om den persoon van den schrijver. Want
Les Déracinés is gelukkig niet een sociologische verhandeling, maar een werk van
kunst. Er zijn dus ook meer persoonlijke, lyrische elementen in. Zoo vinden wij hier
weer de tegenstelling tusschen den droom en de daad terug: den droom hier
vertegenwoordigd door Taine met zijn discipel Roemerspacher, de daad door
Napoleon, afgod van Sturel.
Roemerspacher ayant mené son ami ‘à l'arbre de Taine’, Sturel admira
que ce platane poussât contre les Invalides où repose la gloire de Napoléon.
Deux éthiques contradictoires

1) Deze denkbeelden vertoonen eenige overeenkomst met die van den economist Le Play, wiens
werken Barrès ongetwijfeld kende.
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se déployaient à cette fin de journée devant leurs imaginations, tandis que
du milieu de l'esplanade ils se retournaient pour contempler la glorieuse
coupole dorée et le petit bouquet verdissant du square. ‘J'ai tiré des hommes
tout ce qu'ils peuvent donner’, dit l'Empereur. - ‘Je n'ai pas réveillé les
capitales, les peuples, réplique le philosophe, mais j'ai tenu en éveil les
parties les plus profondes de mon cerveau. Moi aussi, je domine l'univers:
je lui impose les lois de mon esprit. Ce cosmos que je porte passe en beauté
le globe que tenait sous sa main Napoléon, car le temps et l'espace ne le
bornent point, et il n'est pas une étendue de choses précises et
fragmentaires; en lui, rien n'est isolé, rien ne se termine: tout s'y limite, et
s'y prolonge; rien n'y est faux, rien n'y est complètement vrai: tout y est
un élément du vrai, une phase d'un devenir indéfini, dont l'ensemble jamais
ne pourra se réaliser que dans mon cerveau.’
Ce dialogue du Platane et du Dôme commandait les pensées des deux
amis.
En een ander persoonlijk element, dat wij vroeger reeds als zelfontkenning, als
sécheresse hebben ontmoet en dat steeds een van Barrès' voornaamste lyrische thema's
is gebleven, vinden wij hier in Sturel's smaak voor den dood, in zijn nihilisme, waarop,
als reactie, telkens uitbarstingen van heviger levenslust volgen. Een menging van
wellust en doodsgedachten is voor Sturel de bedwelmendste drank. En deze wordt
hem geschonken door zijn geliefde Astiné Aravian, een zinnelijke Armenische die,
met haar schoonheid en met haar vertellingen over Oostersche pracht, alle verlangens
in hem telkens overeind zet, maar ze ook telkens, door haar fatalisme, doet verslappen.
Il était naturel qu'un récit apporté des pays de la toison d'Or remuât tout
le romanesque d'un enfant généreux, grandi entre les hauts murs d'un
cachot et dont les puissances n'avaient pas eu d'issue vers la nature, vers
le risque et vers l'amour. Les rossignols de qui l'on crève les yeux sont au
printemps les plus éperdus de lyrisme.... Une ville d'Orient parmi des
vergers, assise dans le crépuscule auprès d'un cimetière, telle devait être
désormais la patrie de ses rêves, la cité de ses trésors. Elle chantait pour
lui, du fond des déserts anti-
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ques; et de ses terrasses se levaient, comme au crépuscule le chant du
muezzin, tous les vers qu'il avait élus aux veillées de son collège. Un voile
la recouvrait comme une beauté nubile de l'Asie. Et c'était encore une
pleureuse qui, sur un cadavre, se déchire le sein et qui fait aimer avec
précipitation une vie destinée à si vite se défaire.
Ook bewondering, zeide ik, kunnen wij voor dezen roman gevoelen, en de
bovenstaande voorbeelden van bondig, veelzeggend en tegelijk bekoorlijk wiegend
proza hebben het reeds bevestigd1). Maar het is moeilijk, uitgesproken te geraken
over dezen levensvollen roman, waarmee de schrijver ten volle heeft bereikt wat hij
wilde: belangstelling wekken voor zijn ideeën en tevens iets schoons maken.
Sommige karakters - wat er ook mee bedoeld wordt - zijn werkelijk toch uitstekend.
Men zou nooit gedacht hebben dat de vroegere aestheet ook een beeldhouwer worden
kon; maar omdat men dat niet gedacht heeft, moet men het niet ontkennen, gelijk te
velen deden en nog doen. Ik vergeet waarlijk niet licht weer den heftigen en steeds
ernstigen Racadot, nakomeling van lijfeigenen; den slimmen journalist Renaudin,
half naïef en half cynisch; den pedanten, maar krachtigen leeraar en politicus
Bouteiller, wiens kleeding keurig is, maar kleine foutjes vertoont; den arrivist
Suret-Lefort, die door zijn gebrek aan verbeeldingskracht vooruit komt. Ik vergeet
niet meer zekere ets van Taine in het begin van hoofdstuk VII en die krabbel van
een avonturier in het XIVe hoofdstuk.
De schildering van politieke, journalistieke, financiëele persoonlijkheden en
milieu's2) heeft breed-

1) Men heeft de hem eigen bondigheid wel in verband gebracht met het feit dat hij op school
reeds knap in 't Latijn was.
2) Zie b.v. over het leven van den bekenden publicist Portalis het ‘Caractère d'un grand
journaliste parlementaire’ in het hoofdstuk ‘Un hasard que tout nécessitait.’
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epische hoedanigheden die aan Balzac doen denken; bijzonder goed is b.v., aan het
slot, de begrafenis van Victor Hugo.
Wat Barrès hier over de figuur van dien dichter zegt, zou in werk van de beste
essayisten niet misstaan:
Ce comtemplateur nous enseigne qu'il n'y a pas que le clair, le certain, le
fixe, l'isolé: il nous restitue le mystère, le changement, la solidarité de tous
êtres et de toutes choses. On se refuse à le suivre si, en l'écoutant, on songe
qu'il est un contemporain, avec toutes les infirmités d'un homme sur qui
nous renseignent des journalistes malicieux et capables d'interprétations
basses; mais si, par l'imagination, on lui prête du recul, si l'on veut bien
l'entendre comme un prophète de jadis, il y a un immense profit à obtenir
de son oeuvre. Et l'on a raison d'écouter sa voix comme une voix primitive.
Les mots, tels que savait les disposer son prodigieux génie verbal, rendent
sensibles d'innombrables fils secrets qui relient chacun de nous avec la
nature entière. Un mot, c'est un murmure de la race figé à travers les siècles
en quelques syllabes; c'est le long écho d'un grognement de l'humanité
quand elle sortait de la bestialité. On y trouve le premier éveil mystérieux
de notre ancêtre qui, s'étant dressé sur ses pattes de derrière, s'exprima.
L'individu alors se différenciait peu de l'espèce, voire de l'animalité entière;
nous n'avions pas non plus séparé le monde moral du matériel. A cette
fraternité, à cette communion, les mots maniés, assemblés, restitués dans
leur jeune splendeur par Hugo nous font participer: c'est directement que
leur force mythique agit sur notre organisme; par l'agencement et la force
de son verbe, Hugo dilate en nous la faculté de sentir les secrets du passé
et les énigmes du futur; il jette des lueurs sur les étapes de nos origines et
sur la direction de l'avenir.... Parole, parabole, de παρα et βαλλειν, ‘jeter
à côté’: plusieurs de ses paroles nous ont vraiment menés sur les bords de
ce double abîme dont il parlait volontiers, gouffre d'ombre sous nos pieds,
gouffre de lumière sur nos têtes.
Ter demonstreering van Barrès' ongewone begaafdheid als essayist, wil ik bovendien
uit Les Déracinés nog een bladzijde over Napoleon aanhalen, mede omdat de figuur
van den grooten keizer in
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dat boek zulk een belangrijke plaats inneemt.
Sans parti pris social ni moral, sans peser les bénéfices de ses guerres ni
la valeur de son despotisme administratif, ils aiment Bonaparte: nûment.
Sa plus belle effigie, à leur gré, c'est de Canova, à Milan, dans la cour de
la Brera, son corps de héros tout nu avec sa terrible tête de César.
Oui, nûment et sans circonstances! Nul excitant ne le vaut pour mettre
notre âme en mouvement. Elle ose alors découvri sa propre destinée. C'est
la vertu profonde qu'il se reconnaissait, disant: ‘Moi, j'ai le don d'électriser
les hommes.’ Ce Napoléon-là, celui qui touche, électrise les âmes, qu'il
soit l'essentiel, on le vit bien à son lit de mort, quand il eut prononcé les
dernières paroles que lui imposait sa destinée: sa volonté prolongée par-delà
son souffle fit sur ses traits un superbe travail de vérité; après avoir flotté
un moment, comme s'ils cherchaient leur type pour l'immortalité, ils se
rapprochèrent de l'image consulaire. - Aux heures du Consulat, et quand
s'élargissaient les premiers feux de sa gloire, on voyait encore un Bonaparte
songeur, farouche, avec le teint bleuâtre des jeunes héros qui rêvent
l'Empire. Monté au rôle de César, ce capitaine de fortune adoucit sa fierté
amère, il garnit en quelque sorte le dur, le coupant de ses traits, il prit
l'ampleur, la graisse de l'empereur romain.... Puis ce furent les dégradations
du martyre. - Mais quand on eut sur son visage essuyé les sueurs de
l'agonie, on vit réapparaître l'aigu de sa jeunesse, l'arc décidé des lèvres,
l'arête vive des pommettes et du nez. C'était cette expression héroïque et
tendue qu'il devait laisser à la postérité comme essentielle et explicative.
Le jeune chef de clan du pays corse, le général d'Italie et d'Egypte, le
Premier Consul, voilà en effet le Napoléon qui ne meurt pas, celui qui a
soutenu l'Empereur dans toutes ses réalités, et qui supporte sa légende
dans toutes les étapes de son immortalité.
Et comme il convenait que, par-dessus tous les stigmates de la vie et les
aspects de son génie, son dur profil de médaille se dégageât pour marquer
définitivement son corps où la vie avait clos le cycle de son activité, de
même il est nécessaire qu'au bout de toutes les transformations de la
légende on aboutisse à ceci: Napoléon, professeur d'énergie.
Het geheele hoofdstuk ‘Au tombeau de Napoléon’
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is waard vele malen herlezen te worden. De verheerlijking van dien meest veelzijdigen
mensch der moderne tijden zweept u op tot vervoering en moedige besluiten.
't Is trouwens merkwaardig met welk een virtuositeit Barrès zijn gevoelens en
stemmingen op den lezer weet over te brengen, hoe fel hij u het dramatische van een
toestand kan doen voelen, hoe suggestief hij de atmosfeer weet aan te duiden. Men
geniete in het hoofdstuk ‘La mystérieuse soirée de Billancourt’ van den lente-avond
aan de oevers van de Seine buiten Parijs, men voele mee de jonge liefde en de
melancholie van Sturel en Thérèse, men onderga het schokkend verhaal van diefstal
en moord. En als men aan het eind van dit hoofdstuk de korte synthese van het
gebeurde en de conclusie van den auteur heeft gelezen, bewondert men gelijkelijk
de kracht zijner gedachte, zijn meesleependen stijl en de meesterlijke compositie. Ik
zou aan dit hoofdstuk te kort doen door er hier en daar iets uit te citeeren; men leze
het in zijn geheel.
Bij de lectuur van zulke gedeelten vergeet men volkomen de verstandelijke
bedoeling: daar hoort men den sterken kunstenaar alleen.
L'Appel au Soldat (1900) en Leurs figures (1903) zijn, evenals Les Déracinés,
historische romans; maar het element roman is hier van veel minder belang. Het zijn
vooral subjectieve geschiedwerken1),

1) ‘L'Appel au Soldat me paraît être de l'histoire au même titre, par exemple, que les Mêmoires
de Saint-Simon, les Mêmoires d'Outre-Tombe ou les visions de Michelet, et à plus forte
raison que les admirables chapitres de l'Education sentimentale où est racontée la Révolution
de 1848. Toute histoire est forcément “subjective”, c'est à dire interprétée, et par suite
transformée par le narrateur, à moins que celui-ci soit un esprit tout à fait indigent. L'histoire
est, dans l'Appel au Soldat, d'un subjectivisme qui avoue, voilà tout...’ - Jules Lemaître, Echo
de Paris, geciteerd bij Gillouin.
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als zoodanig van groote beteekenis voor de kennis van de Derde Republiek tusschen
1885 en 1900. Het eerste is de geschiedenis van het boulangisme, beschouwd als een
protest tegen het parlementarisme, als een beroep van het slecht geregeerde volk op
een populair soldaat, als poging van een deel der natie om Frankrijk zijn bij
uitnemendheid ‘Fransch’ karakter te hergeven, als een nationalistische beweging.
Het boek is geen verheerlijking van Boulanger, dien de auteur beschrijft - ik zeg niet:
laat zien - als een innemend, maar besluiteloos man, van een eenigszins vulgair
optimisme, wien het aan welomschreven ideeën heeft ontbroken; het is geen
schaduwloos portret, doch de scherpzinnige en doordringende analyse, de
meesleepende schildering van een historisch gebeuren dat groot en belangrijk was,
minder om den sympathieken doch middelmatigen persoon van den generaal, dan
om de herleving van Frankrijk. ‘Nous retrouverons d'autres boulangismes,’ zegt
Sturel als de beweging mislukt; dat wil zeggen, Barrès beschouwt het boulangisme
vooral als een aanleiding tot exaltatie voor zichzelf en voor zijn land en twijfelt niet
of dergelijke aanleidingen zullen zich later opnieuw voordoen.
Ook hier weer die epische kracht van Les Déracinés; zoo in de beschrijving van
Boulanger's vertrek naar Clermont, waaruit ik twee gedeelten wil aanhalen:
C'est une impression extraordinaire de voir dans une trombe humaine un
homme emporté. En chapeau rond, en pardessus, si simple, et le centre
d'un tel ouragan! La vague immense, l'animal puissant qu'est cette foule
se jette avec son frêle héros, de droite et de gauche, par formidables
ondulations qui trahissent des poussées de désir et de craintes, ses
défaillances et ses reprises. C'est de la bataille contre un ennemi invisible
et indéterminé. Des sentiments obscurs, hérités des ancêtres, des mots que
ces combattants ne sauraient définir, mais par où ils se reconnaissent frères,
ont créé ce délire, et, comme ils font l'enthousiasme, ils décideraient
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aussi la haine. Ces mêmes forces du subconscient national qui, sur les
pentes de la gare de Lyon, étreignent d'amour un Boulanger, sur le pont
de la Concorde s'efforcèrent de noyer M. Jules Ferry. Que des malins ne
viennent pas nous parler de camelots à cent sous! Le beau spectacle! Que
ce soit un homme âgé, réfléchi, avec des fonctions qui pour l'ordinaire
intimident: un général! - et que soudain il soit, comme une paille, soulevé
par la brutale familiarité de l'émeute, et qu'elle le prenne au milieu, de soi,
pour le toucher et le protéger, pour le garder de l'exil: c'est l'image d'une
gloire grossière, le pavois d'un chef primitif. Un tel désordre a quelque
chose d'animal et de profondément mélancolique, comme des excès mêlés
d'impuissance.
En twee bladzijden verder:
Boulanger, essoufflé, mais qui, dans cet abri, commençait de reconnaître
les cinquante radicaux venus pour le mettre en wagon, parut alors, plutôt
qu'un triomphateur, un gibier que rejoint la meute. Ignorant les détours de
la gare et l'emplacement du train de Clermont, il resta un instant à tournoyer
sur lui-même. A chaque seconde, des centaines d'enthousiastes étaient
projetés avec force des étroits boyaux où ils se déchiraient en passant, et,
comme un étang rompu, le boulevard se vidait dans la gare de Lyon. Les
voyageurs, les brouettes de bagage, les trains en partance, tout, comme de
bas récifs quand monte la marée, fut enveloppé recouvert. Les employés
de la gare le guidaient en courant sur la voie, entre les trains. La foule le
dépiste; elle le poursuit, le devance, le cerne. Tous chemins barrés, il se
réfugie au hasard dans un compartiment de troisième classe, dont le jeune
député Georges Laguerre s'épuise à maintenir des deux mains la portière,
jusqu'à ce que des agents le viennent suppléer en chassant du marchepied
les trop zélés partisans. Alors la foule, son siège installé, entonne: Il
reviendra quand le tambour battra.... puis: C'est Boulange! Boulange!
Boulange! C'est Boulanger qu'il nous faut.... et souvent elle s'interrompt
pour jurer à grands cris qu'‘il ne partira pas!’
Ook dit boek is weer vol van prachtig dramatische gedeelten, zooals de zelfmoord
en de begrafenis van Boulanger aan het eind; ook hier weer tal van belangwekkende
beschouwingen; laat mij even toonen hoe goed Barrès b.v. de Duitsche wetenschap
begrijpt:
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Après mes six mois d'initiation générale, j'ai suivi, à Berlin, d'où je t'écris,
(Roemerspacher aan Sturel)
les cours durant une année: non pas pour emmagasiner de l'histoire, du
droit, de l'économie politique, mais pour me former à la pratique de la
méthode d'investigation en histoire. C'est très hygiénique. J'apprends par
quelle discipline on découvre, on purifie, on met en oeuvre les documents.
Ce sont des études patientes, dures et fortes. Elles me dégoûtent des
ornements littéraires, des affirmations oratoires et de tous ces matériaux
qui pourriront. Je suis amoureux de la sécheresse. Entends-moi bien, Sturel,
ce que j'apprécie, ce n'est pas le résidu de vérité qui nous reste dans la
main au terme de nos minutieuses opérations de critique, c'est la méthode
ellemême, car elle me donne l'habitude d'éliminer de mes jugements mille
éléments puérils d'erreur.
Nous avons à la Sorbonne des gens d'un talent énorme qui composent une
leçon comme pas un maître ne ferait à Berlin. Rien de plus éloigné de la
manière scientifique allemande que cette façon autoritaire et éloquente de
présenter des notions.1) Les maîtres ici travaillent devant nous, ils attaquent
directement les sources, ils nous mènent sur le tas, à pied d'oeuvre, et si
telle question dans son état actuel demeure en suspens, ils marquent le
point d'interrogation. Quand ils ont délimité une lacune et bien fait voir
l'ignorance où l'on est, ils pensent n'avoir jamais mieux prouvé leur vraie
qualité de savants.
Elders, in het hoofdstuk La Vallée de la Moselle, komen eenige bladzijden voor van
fijne doordringendheid, waarin het verschil tusschen Franschen en Duitschen landaard
en smaak worden getoond, en het volgend welsprekend protest is met den grooten
oorlog wederom actueel geworden:
Mais voici à trois mètres du monument français, dans cet exaltant cimetière,
où la douleur, la fraternité, l'humiliation et l'orgueil stagnent comme des
fièvres, la pierre commémo-

1) Sinds dit geschreven werd, heeft de Sorbonne meer en meer de goede gewoonten der
Duitsche wetenschap overgenomen. Er is alweer een reactie gaande tegen het z.g.
‘germanisme’ der Sorbonne! Zie b.v. Agathon, L'esprit de la Nouvelle Sorbonne, 1
vol., Mercure de France.
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rative qu'eux aussi les Allemands consacrent à leurs morts. Elle jette ce
cri insultant: ‘Dieu était avec nous!’ - Offense qui tend à annuler le sacrifice
des jeunes vaincus à qui les femmes de Metz ont fermé les yeux!
Il ne dépend pas du grand état-major allemand de décider sans appel que
nos soldats luttaient contre Dieu! En vérité, la France a contribué pour une
part trop importante à constituer la civilisation; elle rend trop de services
à la haute conception du monde, à l'élargissement et à la précision de
l'idéal, - dans un autre langage: à l'idée de Dieu - pour que tout esprit ne
tienne pas comme une basse imagination de caporal de se représenter que
Dieu - c'est-à-dire la direction imposée aux mouvements de l'humanité serait intéressé à l'amoindrissement de la nation qui conduisit les Croisades
dans un sentiment d'émancipation et de fraternité, qui a proclamé par la
Révolution le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes! Mais voilà bien
la prétention de toute l'Allemagne, du plus mécanique de ses soldats
jusqu'au plus réfléchi de ses professeurs.
Ditzelfde hoofdstuk is een lange uiteenzetting van Barrès' traditionalisme en
provincialisme: het voor zijn gevoel beste wat hij nog schreef, heeft hij eens gezegd...
Het is mogelijk; maar deze dichterlijke aardrijkskunde en geschiedenis - overigens
mooi geschreven - wordt op den duur wel wat lang en nadrukkelijk van betoog.
Dan waardeeren wij toch nog meer sommige intieme gevoelsuitingen - als deze
weergave der gemoedsbewegingen van een jongen man die in gedachte aan groote
gebeurtenissen deel neemt:
Ceux qui connurent une fois les ivresses populaires ne peuvent rêver sans
battements de coeur ce que serait une pareille journée!
(de dag van een staatsgreep).
La foule immense sur les quais, sur la place; derrière les grilles fermées
du Palais-Bourbon, les rares députés du parti saluant le peuple avec leurs
mouchoirs, l'appelant à oser; de maigres troupes un instant hésitantes et
puis gagnées enfin par cet enthousiasme, comme des îlots par l'océan, et
les fiers cavaliers penchés, fraternisant avec les patriotes, au milieu du
délire de la délivrance; c'est alors qu'apparaîtrait, des cou-
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loirs au plein air, le chef, frappé peut-être, insulté par d'éloquents
énergumènes, et qui vient se confier à l'ouragan. Souhaitons que, dès cette
minute, les choses se concluent avec un minimum de brutalité et, par
exemple, qu'on se contente de tremper à la Seine les parlementaires, comme
des chiens qu'on veut épucer sans les noyer.
- Of als deze passage over de liefde:
Le bonheur dans l'amour, ce sont les premiers instants d'une brève solitude,
quand sur soi l'on porte encore les frémissements d'une main adorée, et
que l'on possède la certitude de se rejoindre au soir, jeunes, fiers l'un de
l'autre, émus de désir et de reconnaissance. Les agitations des hommes,
leurs événements ne forment rien qu'une fresque pâlie sur des cloîtres
imaginaires où notre corps léger, enorgueilli, promène les parfums et
poursuit les reflets de la maîtresse. Ces souvenirs occupent tous nos sens,
et, dans l'univers, seuls nous savent intéresser les tendres beautés de son
corps et la douceur de ses lèvres entr'ouvertes. Mais plus tendre et plus
douce qu'aucune complaisance est la confiance dans son amour.
Over de liefde heeft Barrès zich niet vaak uitgelaten: men ziet hier dat hij er de
bekoring toch van heeft weten te gevoelen. Doch meer dan de liefde vervult zijn
gemoed de drang naar daden en naar het scheppen van schoonheid.
Leurs figures handelt over het Panama-schandaal. Niet ten onrechte zag Barrès
daarin een geschikte gelegenheid om er twee misstanden aan te demonstreeren, welke
hij voortdurend bestreed: de omkoopbaarheid van het Parlement en den occulten
invloed van genaturaliseerde Duitsch-joodsche financiers wien eigen winst ver boven
het belang van hun aangenomen vaderland ging.1)
Het is een boek van fanatisme en van moed. Zonder erbarmen worden met name
genoemde

1) Midden in den strijd over Panama zelf, had hij tegen de Panamisten het felle tooneelstuk
Une journée parlementaire geschreven. Nadat dit stuk in Februari 1894 een groot succes
had behaald, werd de verdere opvoering ervan door de regeering verboden.
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parlementsleden uitgekleed en tentoongesteld. De meeste leefden nog; sommige
hebben later een plaats ingenomen, waar geheel Europa hen heeft gezien: Rouvier,
later minister van financiën, eenige jaren geleden gestorven; Loubet, later president
van de Republiek; Clemenceau, eerste-minister tijdens den wereldoorlog. Allen wordt
een zekere mate van medeplichtigheid ten laste gelegd - wat van Clemenceau en
Loubet wordt gezegd is intusschen niet zéér bezwarend. Al is de volgende zin over
Loubet niet bepaald vleiend:
Quant à Loubet, au long de cette séance, il agit sensiblement au petit
bonheur, chacun lui reconnut l'air d'un niais éperdu.
Meer dan in het vorige boek bekoren hier de beeldende kracht, de incisieve stijl. Een
constant stijlprocédé van Barrès leert men uit den volgenden zin kennen:
Un juge d'instruction, dans son cabinet, quand il ne cherche pas à
surprendre un secret au cours d'un interrogatoire, se délasse un peu, fait
l'aimable maître de maison.
Zooals men ziet, bestaat het procédé hierin, dat het onderwerp en relief wordt gezet
door invoeging vóór het werkwoord van een tusschenzin of bijwoordelijke
uitdrukking: het is kenmerkend voor Barrès. Dat deze in staat is, even scherp te doen
zien als een werkelijk graveur, bewijst onder vele de volgende zin:
Deux cents députés, reconnus dans la rue, obligés de changer de restaurant,
épiés par leurs domestiques, reniés par leurs amis, avaient des jambes si
flageolantes et des physionomies si parlantes que de leurs bouches, comme
dans certains dessins ingénieux, une banderole s'échappait: ‘Je suis un
chéquard et j'ai touché tant.’
En welk een treffende beelden ontmoet men in dezen roman! De Kamer heeft besloten
een interpellatie over de Panama-knoeierijen, welke voor vele harer leden gevaarlijk
kan worden, toe te staan:
Barthou aurait-il cassé les reins du Parlement? Cette assemblée, qui sort
de la salle de ses séances, ne semble plus un animal avec une vigoureuse
épine dorsale, mais un flot d'eau sale qui se répand dans les couloirs.
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Men kan Barrès een waar portrettist noemen, al zijn de portretten die hij hier etst
misschien wel eens wat caricaturaal. Zie hoe geestig hij Waldeck-Rousseau uitteekent:
Waldeck, qui est un peu artiste (il peint à l'aquarelle), un peu rêveur (il
pêche à la ligne), affiche dans toutes ses occupations la nonchalance et,
envers tous les hommes, le mépris. Il aime qu'on attribue à sa suprême
indifférence le goût qu'il a pour s'entourer de parasites et de domestiques,
grossiers et parfois tarés. ‘Qu'est-ce que peut me faire la qualité des gens?’
semble-t-il dire, figé dans son silence comme un brochet dans sa gelée.
De taille élancée et raide, il a ces yeux froids et bleus que le peuple appelle
des yeux de poisson. C'est une figure de basoche, d'un type fort commun
en Angleterre, mais plus rare en France, et qui étonne parce qu'une paralysie
des muscles dans les bajoues et le menton lui donne une impassibilité
forcée. Cette infirmité pittoresque est cause que beaucoup de gens lui
trouvent, quand il se tait, l'esprit glacé d'un Mérimée.
- ‘Figé dans son silence comme un brochet dans sa gelée’, hoe teekent dit met één
trek!
De atmosfeer-aanduiding is ook hier weer voortreffelijk. Titels als ‘L'Accusateur,’
‘La première charrette’, zinnen als
Assuré, mais contracté, blême, dur et sans repos, il surveille l'orage qui se
forme; il n'y veut voir que de vaines vapeurs démagogiques et le risible
tonnerre d'un Ricard,
herinneren onmiddellijk aan de directe manier van een Carlyle in zijn Fransche
Revolutie; op dezelfde wijze als deze, weet Barrès den lezer te suggereeren dat hij
een deel der omstandigheden - als die risible tonnerre - door eigen aanschouwing
reeds kent; het is den lezer of hij alles zelf heeft waargenomen en zoo voelt hij de
stemming des te volkomener mee. Welk een suggestie ook in zinnen als deze (over
den van omkooperij verdachten baron Jacques de Reinach, die denzelfden dag nog
zal sterven):
Au terme de cette journée où le gros baron a trouvé toutes les issues closes,
le cercle se resserre jusqu'à lui mettre deux mains d'étrangleurs autour du
cou. Ses complices, qui d'abord
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pensaient s'évader du péril avec lui, travaillent à l'y murer. Depuis quelque
temps un gêneur, il est devenu pire qu'un suspect. Aussi peut-on le tenir
pour un cadavre en train de se faire. Jam foetet. Ils piétinent de hâte pour
l'ensevelir.
En een passage over het opgegraven lijk van denzelfden financier is waard hier geheel
te worden overgeschreven:
Cravaté de blanc et vêtu de son frac, le baron sortit du cercueil. On l'installa
dans une baraque en planches improvisée pour la circonstance. Les
reporters, avec leurs doigts gourds, prirent des croquis à travers les fissures
de la cloison et firent voir à la France intéressée la tête couverte d'un suaire,
le ventre ouvert, les ains qui fouillent, les bocaux qu'on remplit. Souffle
empesté, mais souffle d'épopée! N'atteignent-ils pas à quelque grandeur
par leur bassesse même, à une infamie shakespearienne, ces parlementaires
qui déterrent leur ami pour amuser la curiosité publique? M. Ribot
fréquentait les chasses du baron de Reinach à Nivilliers; et voici la curée
froide qu'il organise avec les lambeaux faisandés de son pauvre camarade!
On voit à Séville un tableau de Valdès Leal exécuté sur l'ordre du fameux
don Miguel de Manara, débauché repenti dont le théâtre a fait don Juan.
Les vers dévorent deux cadavres; une banderole nous dit: Finis gloriae
mundi; dans le fond, sur un charnier de crânes, la balance mystique pèse
les mérites et les démérites. C'est une image d'une bonne philosoph[i]e
chrétienne et dont Murillo disait: ‘Voilà une toile qu'on ne saurait regarder
sans se boucher le nez.’ Pareillement, je dois détourner la tête en extrayant
des journaux le trait canaille qui donne la pleine valeur philosophique des
scènes de Nivilliers: ‘Le cadavre qui, à l'ouverture, ne donnait aucune
odeur, commence à sentir, et, sous l'influence de l'air, il s'enfle, il rejette
des gaz, c'est-à-dire, pour employer l'argot d'amphithéâtre, qu'il bafouille.’
Il bafouille! On sait la force exaltante, le grossier romantisme qu'eut à
toutes les époques le cadavre insulté d'un puissant. ‘Jouissons, cueillons
le jour qui passe!’ La chair vermineuse de Reinach donne aux
parlementaires l'enseignement que les buveurs de la vieille Egypte
demandaient à une momie placée au centre de leurs festins. ‘Gorgeons-nous
en hâte du pouvoir et, quand l'opportunisme craquera, comme notre ami,
nous défierons avec quelques gouttes
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d'aconitine le juge et le commissaire.’ Ainsi philosophent pour s'étourdir
les puissants attablés; mais d'autres, le ventre creux, se disent: ‘Ce Reinach,
ce baron, ce banquier, ce juif, cet Allemand, ce gambettiste, cette pourriture
de Nivilliers, c'est l'image de notre société capitaliste.’ On raconte qu'à
l'instant où l'on terminait la mise en bocal, un vague reporter, Fanfournot,
cria: ‘Vive l'anarchie!’
Is hier niet geschilderd met letters op papier? Stijgt niet uit dit stuk de lijklucht
waarlijk op? Welk een concentratie van philosophie, van sociologie, van macabere
poëzie in deze weinige bladzijden!
Van die hoedanigheid is het boek bijna in ieder hoofdstuk. Met een volmaakte
vaardigheid weet de schrijver de rilling van ontzag en wellust die hem in een
dramatische of noodlottige situatie blijkbaar bevangt aan den lezer mee te deelen.
Hoe geniet hij en doet hij zijn lezers meegenieten van sterke contrasten:
Ah! le petit magistrat à huit mille francs, qui, tout à l'heure, sa serviette
sous le bras, dans la boue de novembre, courra pour saisir son tramway,
il tient le gros banquier! Il ne sera pas heureux dans sa brillante voiture
rapide, l'insolent millionnaire du parc Monceau!
Met welk een.... Spaansche wreedheid ziet Sturel (lees: Barrès) tijdens de dramatische
Panama-crisis, de slachtoffers zich vruchteloos verweren:
Gâteux depuis Panama! Le beau titre que les éloges funèbres négligent,
mais que l'histoire enregistre! Sturel, qui voyait se faire cette déliquescence,
en prenait une arrogance sous laquelle pourtant il demeurait inquiet. Il
jouissait mal de ces bonheurs, car rien n'en sortait de clair. Il se mourait
d'impatience. Il voulait qu'on terminât; il appelait le coup de poignard.
Au dernier acte d'une course en Espagne, quand l'espada a mal planté son
épée et que, demi-assassiné, le taureau blanchit d'écume et beugle, on voit,
pour en finir, le cachetero sauter par-dessus la barrière. Le coup de grâce!
Le couteau court et atteint la moelle: la bête tombe, lourde, foudroyée. A
cette seconde, un jour, aux toros de Séville, près de Sturel, une belle jeune
fille trouva l'un de ces gestes impurs de volupté qu'il y a dans les danses
espagnoles, pour révéler par un
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mouvement involontaire de tout son corps, que la douleur, le plaisir,
quelque chose de suprême enfin avait pénétré. L'excitation de cette longue
tauromachie parlementaire empêchait, en décembre-janvier, Sturel de
dormir, et dans ses longues insomnies, mêlant la jeune Espagnole en
mantille, souliers de satin aux pieds et fleurs à la tête, avec Baïhaut tout
blême qui s'embarrasse les pieds dans ses entrailles, comme un cheval
éventré, et avec Rouvier congestionné, qui beugle dans le cirque, il se
répétait: ‘Je n'aurai d'apaisement qu'après le poignard du cachetero coupant
la moelle de la bête, achevant enfin le parlementarisme.
Het is duidelijk, nietwaar, Barrès beschouwt deze schokken van het Fransche
staatslichaam niet met koelbloedige ironie, doch met al den warmen hartstocht van
een partijganger die voor eerlijkheid in 't openbare leven, en daarmee voor de nationale
grootheid strijdt. Hij staat niet boven het gewoel: hij is er midden in. Wat zijn boek
ons geeft is niet de aangenaam prikkelende en licht te verteren saus der ironische
analyse, maar de zware, voedzame, zoute spijs der moraal. En Barrès' moraal is hier
volkomen de onze. Ons aller goede smaak - bij gebreke misschien van een geweten
of categorischen imperatief - geeft ons voorkeur in voor belangeloosheid bij de
bestuurders van den staat en niemand onzer heeft bezwaar te beamen, dat geen
financiers uit Frankfort het oude, ridderlijke Frankrijk behooren te regeeren. In dit
laatste boek van den driedeeligen Roman de l'énergie nationale - nog meer dan in
de twee eerste deelen, Les Déracinés en L'Appel au Soldat - zijn Barrès' moraal en
politiek die van ons allen.
Het is een bijna louter historisch werk: het romangedeelte is verre ondergeschikt
aan het documentaire, en daarom zal men wellicht Les Déracinés nog mooier vinden.
Maar beter dan L'Appel au Soldat is Leurs figures zeker; want L'Appel au Soldat is
evenzeer in hoofdzaak een historisch docu-
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ment, en de beeldende kracht is geringer, het gegeven vager, meer ideologisch. Leurs
figures, ofschoon een politiek geschrift, is algemeen menschelijk. Het is de strijd
tusschen betrapte dieven en hartstochtelijke wrekers der moraal: een verhaal van
wreedheid en schrik.
***
De suggestieve macht van Leurs figures mist men te zeer, naar mijn gevoelen, in
twee bijna geheel politieke romans, Au Service de l'Allemagne (1905) en Colette
Baudoche, histoire d'une jeune fille de Metz (1908). Een opzichtige vaderlandsche
driekleur wappert boven deze Bastions de l' Est en belet ons al te vaak te zien dat de
‘soldaten’ die er verblijven ook menschen zijn: geen ontroering om het leven van
den mensch geven ons deze boeken, hoofdzakelijk zijn zij slechts aanleiding tot
overdenkingen van politieken aard. Met Au Service wil de schrijver leeren dat de
Elzassers niet naar Frankrijk moeten uitwijken, omdat anders Duitschers hun plaatsen
zullen innemen; integendeel, zegt hij, is de traditioneele taak dezer overwonnenen
om de overwinnaars, voor zoover mogelijk zal blijken, te romaniseeren. Een inzicht
waarvan de verkondiging zeker haar waarde had: vóór de verschijning van dezen
roman in Frankrijk vrij ongewoon, heeft het thans bijna algemeen ingang gevonden.
En in Colette Baudoche laat Barrès zien hoe de overwinnaar soms inderdaad voor
den invloed der romaansche beschaving vatbaar blijkt, doch hoe het, ook dan, voor
de vertegenwoordigers dier beschaving zaak blijft zich met den vreemden adept niet
al te nauw te verbinden. De Duitsche Oberlehrer Asmus leert van de fijne, Fransche
Colette waardeering voor een superieure cultuur die hij alleen uit grondige handboeken
kende;
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maar als hij, al te consequent, met Colette trouwen wil, blijkt deze, met instemming
van den auteur, tot zoo daadwerkelijke romaniseering toch niet bereid....
Ziedaar gedachten die deze boeken geheel bezielen en die ze, hoezeer Colette
misschien gelijk heeft, als kunstwerk.... bijna onmogelijk maken.
Bijna, want ondanks alles geeft de probleemstelling Barrès soms aanleiding tot
lyrische ontboezemingen welke het citeeren ten volle waard zijn:
Comment saurais-je,
schrijft hij in het hoofdstuk ‘La magnifique Alsace’ van Au Service,
rendre sensible la solitude, les plaisirs et la musique d'un long automne à
Sainte-Odile1)? C'est avec amour et confiance qu'à chaque visite je me
promène sur la forte montagne. Il n'en va pas de même ailleurs. Ailleurs,
qu'un oiseau donne un coup de sifflet, qu'autour de moi les mouches
accentuent leur bourdonnement, que les aiguilles des sapins miroitent au
soleil, c'en est assez, ma vie fermente, je souffre d'une sorte d'exil: je
regrette ma demeure, mes pairs et toutes mes activités. Sur la montagne
du Montserrat, plus étrange sinon plus belle que l'Ottilienberg, je ne pus
jamais m'oublier, me donner. ‘Je salue vos puissances, disais-je au mont
sacré des Catalans, mais nulle pierre de vos gradins ne saurait servir au
tombeau qu'il faut que je m'édifie.’ Sainte-Odile, au contraire, me semble
l'un de mes cadres naturels, et je foule, infatigable, les sentiers de ma sainte
montagne en me chantant le psaume qui m'exalte: ‘Je suis une des feuilles
éphémères, que, par milliards, sur les Vosges, chaque automne pourrit, et,
dans cette brève minute, où l'arbre de vie me soutient contre l'effort des
vents et des pluies, je me connais comme un effet de toutes les saisons qui
moururent.’
Je m'enfonce dans ce paysage, je m'oblige à le comprendre, à le sentir:
c'est pour mieux posséder mon âme. Ici je goûte mon plaisir et j'accomplirai
mon devoir. C'est ici l'un de mes postes où nul ne peut me suppléer. A
travers la grande forêt sombre, un chant vosgien se lève, mêlé d'Alsace et
de Lorraine. Il renseigne la France sur les chances qu'elle a de durer.

1) Een berg in den Elzas (Ottilienberg).
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Iets verder in hetzelfde hoofdstuk leze men de bewonderenswaardige beschrijvingen
van de Elzasser vlakte en van de bosschen rondom den Ottilienberg. Uit Colette
Baudoche wil ik nog, als een der ontroerendste bladzijden, de volgende persoonlijke
ontboezeming aanhalen:
J'ai vécu indéfiniment sur ces belles places nancéiennes. J'y ai vécu ma
vie, une jeune vie à la française, audacieuse et mesurée. Elles sont pleines
des menus faits de ma jeunesse, et toutes colorées de mes jours passés. Et
si j'aime y revenir, c'est moins pour leur art précieux que pour mes
sentiments qu'elles raniment. Sur cette longue place Carrière, à main
gauche, ce froid hôtel ne va-t-il pas s'ouvrir? Et de cette lourde porte,
désormais inutile, ne vais-je pas voir sortir le compagnon de ma jeunesse,
Stanislas de Guaita, tout rayonnant d'amitié et des beaux vers qu'il vient
de créer? Il m'entraîne, nous irons encore vers toutes les jeunes folies et
joyeusement nous redoublerons nos absurdes gaspillages. Quel étudiant
joignit jamais une telle impétuosité d'exubérance physique à un si vif
sentiment intérieur du divin? Je voudrais, ce soir, l'écouter et mieux saisir
cette profonde pensée poétique rhénane toute pleine des sorcelleries
lorraines.... Mais ma solitude m'égare. Qu'on les excuse, ces troubles causés
par la sympathie....
- ‘Qu'on les excuse.’ Ongetwijfeld verontschuldigt men gemoedsbewegingen die
zulke schoone bladzijden ingeven; ongetwijfeld zijn deze boeken, om zulke passages
alleen al, waard gekend te worden.
Maar als men Au Service en Colette Baudoche geheel gelezen heeft en men denkt
er aan terug, voelt men ze toch als te verstandelijk.... Pierre Le Sourd die, in Au
Service, den jongen Elzasser Paul Ehrmann toevoegt:
J'estime plus, quoi qu'il advienne d'eux par la suite, les pauvres b.... qui
passent la frontière que les renégats qui, par peur de la Légion étrangère,
portent le casque à pointe,
en vervolgens in deze onedelmoedige en kortzichtige meening volhardt, is minder
een levend mensch, dan wel de Franschman, zooals deze in 't algemeen stond
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tegenover de Elzassers; en Paul Ehrmann zelf is de Elzasser naar het hart van Barrès,
een Elzasser vol afkeer voor de Duitschers, vol innerlijk protest als hij in Duitschen
krijgsdienst moet en echter vast besloten niet naar Frankrijk te gaan, omdat hij zijn
land tegen de vreemde overheerschers wil helpen verdedigen. Zoo ook is Colette
Baudoche, de kleine Franschsprekende Lotharingsche, eigenlijk alleen de
verpersoonlijking van Fransche deugden als schranderheid, tact, smaak, eenvoud,
gematigdheid en vooral van vaderlandsliefde quand même. Haar weigering om met
Asmus den vreemdeling te trouwen wordt ons als verdienstelijk voorgesteld; zij zou
dat alleen geweest zijn indien Colette den vreemdeling had liefgehad. Maar hoe kan
zulk een bijna levenloos model-aller-deugden van iemand houden? Trouwens, bij
vergissing waarschijnlijk, heeft Barrès niet eens getracht aan liefde bij Colette te
doen gelooven. Zijn Colette heeft niet meer dan een vage sympathie voor Asmus:
haar patriottische weigering valt haar dus niet zeer moeilijk.
Nu wil ik niet zeggen dat Barrès' figuren in deze Bastions de l'Est gehéél levenloos
zijn. Er zijn wel enkele rake lijnen in de karakterschetsen: de mengeling in Asmus
van Germaansche smakeloosheid en pedanterie met een zekere naïeve goedleerschheid
is niet zonder saveur. En in Ehrmann, wat plomp van geest, maar fier en edelmoedig,
gelooven wij soms ook wel; eens zelfs is hij bepaald interessant, 't Is op den dag dat
hij de Duitsche kazerne verlaat:
Mes talons,
vertelt hij,
résonnaient à réveiller tout un régiment, quand je montai les deux étages
pour gagner l'appartement que le gigantesque maréchal des logis chef
occupait avec sa femme. Je les trouvai en pleurs; il me dit que leur unique
enfant, une petite fille de trois ans, venait de mourir. Le pauvre géant ne
pensait plus à prendre l'attitude militaire. Je lui serrai la main, et, en gagnant
l'hôtel
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de la ‘Ville de Bâle’, je fis un détour pour commander une couronne.
Mes camarades
(Duitschers)
avaient commencé leur déjeuner. Je dis la cause de mon retard. Ils n'en
revenaient pas.
- Une couronne? Mais pourquoi faire? Vous quittez le service aujourd'hui.
Le lendemain, à mon réveil, comme je m'enivrais de ma délivrance, le
maréchal des logis a fait irruption dans ma chambre. Il m'a pris les deux
mains et il sanglotait. Je crois qu'il aurait voulu m'embrasser.
- Vous êtes vraiment un grand coeur, Monsieur Ehrmann. Au moment où
je ne peux plus vous servir de rien! Monsieur, on doit le dire, les Français
ont plus d'humanité que les autres.
Il m'a traité de Français! C'est le dernier mot que j'ai entendu de cette
caserne et l'un de ceux qui, de ma vie, m'aura le plus donné de plaisir.
En toch is een bedenking niet misplaatst. Het is ongetwijfeld mooi van Ehrmann zoo
belangeloos te zijn. Maar moest zijn nobele daad nu juist aan zijn Fransch-Elzasser
landaard worden toegeschreven? Ja inderdaad: dat moest. 't Is de hoofdgedachte van
deze boeken dat de Franschen een volk van edellieden en de Duitschers voorloopig
slechts barbaren zijn. Waartoe het nog tegen te spreken? Barrès wil het zoo zien.
Waartoe hem te zeggen dat adel van gemoed in alle landen voorkomt?
Een conflict tusschen twee beschavingen uit te beelden is een hachelijke
onderneming, waarbij de kunstenaar onvermijdelijk gaat generaliseeren en waarbij
een rechtstreeksch aanvoelen van het echte menschenleven al te zeer achterwege
blijft. Wat baat het of men al naar rechtvaardigheid streeft en, zooals Barrès hier,
uiteenzet welke gunstige gevolgen de Duitsche wetgeving in den Elzas zal kunnen
hebben, en zoo meer? Men heeft nu eenmaal te strijden en de te vertoonen exemplaren
van het vijandelijk volk kiest men dus onvermijdelijk uit de gemeene, smakelooze,
baatzuchtige ele-
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menten. Alle Franschen innerlijk beschaafd, alle Duitschers barbaarsch - ziedaar een
willekeurig gesteld contrast dat door zijn onwaarheid een boek niet weinig van zijn
aesthetische werking kan ontnemen!
En toch moet ik toegeven dat - op zichzelf - de karakteriseering van sommige
Duitsche zeden, van Duitsche sentimentaliteit en wansmaak soms alleramusantst is,
en dat ook hier weer portretten voorkomen waarin het uiterlijk van enkele vijanden
uitnemend getroffen is. Hoe vindt men dit genretafereeltje?
Mais Colette maintenant surveille avec sévérité, tout au fond de la salle,
une jeune fille
(een Duitsche)
qui, en quittant l'estrade, est allée rejoindre un lieutenant.
Il est debout; assise contre lui, elle l'enlace du bras droit, et leurs mains se
rejoignent sur la garde du sabre. Elle appuie sa tête amoureuse sur la hanche
gauche du guerrier, qui, sans fléchir la colonne vertébrale et raide dans
son col, abaisse vers elle un regard martial. Indécence naïve, qui dans cette
foule, n'ahurit que la petite Colette.
- Ce sont des fiancés, dit avec componction le professeur.
Ce mot magique n'a pas la vertu de troubler le goût de Colette. Elle
réprouve d'instinct une fausse sentimentalité dans toutes ces mousselines,
une caricature du sublime dans ces roucoulements musicaux, une parade
menteuse de tendresse dans ces langueurs en public.
Inderdaad! En welk geschenk denkt men dat Asmus met Kerstmis van zijn Duitsche
meisje gestuurd krijgt?
Mais il exhiba avec le plus d'orgueil un coussin de toile écrue, sur lequel
des arabesques de style moderne en coton rouge dessinaient les mots de:
‘Nur ein Viertelstündchen, seulement un tout petit quart d'heure.’ C'était
le cadeau de sa fiancée. Sans doute qu'elle avait voulu, par ces mots, lui
fixer la durée de sa sieste. Et le professeur, avec un véritable
attendrissement, leur dit:
- Il est rembourré de ses cheveux.
Colette et sa grand'mère parurent stupéfaites, et d'une même voix
demandèrent:
- Comment, elle a coupé ses cheveux?
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- Que pensez-vous? dit le professeur; ce sont ceux qui tombent quand elle
fait sa toilette. (!)
Zoo zijn er meer grappige dingen in deze boeken, en het relaas van Ehrmann's verblijf
in de kazerne is werkelijk wel een aardig verhaaltje; meer trouwens ook niet. Men
moet nogal eens aan de, tenslotte goedkoope Simplicissimus-satire van vóór den
oorlog denken.
Alleen de teekening van drie representatieve jonge Duitschers in Au Service heeft
mij de incisieve portretkunst van Leurs figures weer een oogenblik te binnen gebracht;
het beste van de drie portretten, dat van den Pruis, wil ik nog even overnemen:
Notre ‘camarade’ prussien, bien que fils de fonctionnaire et membre d'une
corporation à Bonn, où il étudiait le droit, portait dans sa chair toute cette
barbarie germano-slave. Il se destinait au fonctionnarisme, mais son aspect,
ses moeurs, étaient d'un puissant guerrier brandebourgeois. Quel mangeur!
Quel buveur! Quel fumeur! Rien n'embarrasse de tels estomacs. Très grand,
très large, très raide, le geste saccadé, la voix basse et grave, la moustache
blonde en croc comme celle de l'empereur, il portait ses cheveux coupés
ras et brossés violemment en arrière; son nez s'avançait droit; ses yeux
d'un bleu d'acier avaient des reflets fauves et froids; son maxillaire
supérieur était proéminent, ses joues plutôt creuses. Toutefois, dans le
menton il avait une fossette; sur cette figure brutale, cette fossette
adoucissante semblait un non-sens.
Om kort te gaan, de sympathieke figuren zijn wat al te sympathiek; maar de vijanden
ziet Barrès dikwijls goed. Haat en afkeer kunnen sterke lampen zijn.
***
Zijn laatste roman, La Colline inspirée (1913) is als geheel misschien het mooiste
boek dat hij tot nu heeft geschreven.
In het vorige hoofdstuk gaf ik aan hoe Barrès tegenover de Katholieke kerk staat
en, om La Col-
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line inspirée tot in bijzonderheden te doorproeven, moet men zich dat herinneren.
Want het hoofdgegeven van dezen (historischen) roman is een strijd tusschen het
individualisme en de Katholieke kerk. De priester Léopold Baillard wil, op zijn wijze,
God dienen en tevens aan de streek zijner geboorte, het deel van Lotharingen rondom
den heuvel van Sion-Vaudémont, haar vroegere welvaart en grootheid hergeven. Op
zijn wijze.... bijgevolg kan de kerk van Rome, die, als katholieke instelling,
individualisme noch particularisme mag dulden, Baillard niet ongemoeid laten. De
krachtige prediker en kloosterstichter, die in minder ordelijke tijden misschien een
heilige zou zijn geworden, gaat ten onder in den strijd tegen het georganiseerd
spiritualisme dat door de Roomsche kerk wordt vertegenwoordigd. Door zijn
geestelijke superieuren vervolgd, werpt hij zich in de armen van een zich noemenden
‘profeet’, den godsdienstwaanzinnigen Vintras; als tenslotte de pauselijke
excommunicatie hem treft, is het weldra met zijn invloed en welvaart gedaan. Het
individualisme wijkt voor de orde; de vrije volksgeest legt het af tegen de kerk.
En wij moeten toegeven: in dit geval tot onze voldoening. De bekrompenheid der
winnende kerk blijft te verkiezen boven den godsdienstwaanzin waartoe de ketter
Baillard vervalt. Ware Léopold minder dwaas, onze voldoening over den triumf
zijner vijanden zou geringer zijn. Er is, nietwaar, zeer aannemelijke ketterij... Ook
de auteur, die eenige malen met een enkele wending de verblindheid van zijn held
aanduidt, schijnt het zoo te begrijpen. Niet geheel valt hij den vrijen, soms ketterschen
volksgeest af: slechts Baillard's ketterij verwerpt hij. Indien een georganiseerd
christendom nog noodig is, zoo wil hij zeggen, moeten de kerk en de vrije volksgeest
elkaar versterken.... door elkaar
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te bestrijden. De worsteling zal beide krachtig maken. Beide hebben hun goed recht.
Een geestdrift als die, welke in de volkspsyche leeft, is zonder tucht verderfelijk;
maar de kerkelijke orde heeft weinig waarde zonder geestdrift. Al strijdende moeten
beide machten elkaar pogen te waardeeren: de vrije volksgeest moet zich soms
onderwerpen, maar: dat dan ook de kerk het individueel élan niet geheel miskenne...
Eén ding is bij dit alles vooral opmerkelijk, en verheugend: wat de consequente
individualist Barrès ook predike, zelf zich aan een kerk onderwerpen doet hij niet!
Dit boek is een uitnemend kunstwerk. Nergens misschien in zijn oeuvre vindt men
dien opmerkelijken, veelzeggend-beknopten stijl zoo goed volgehouden.
Il est des lieux où souffle l'esprit,
zegt hij in het eerste hoofdstuk.
Ce sont les temples du plein air. Ici nous éprouvons, soudain, le besoin de
briser de chétives entraves pour nous épanouir à plus de lumière. Une
émotion nous soulève; notre énergie se déploie toute, et sur deux ailes de
prière et de poésie s'élance à de grandes affirmations.
In geen zijner boeken ontbreekt zoo zeer het gedwongene, egotistische: hij schreef
dit werk blijkbaar met volkomen overgave aan zijn onderwerp. Hoe heeft men, nog
na dit boek, kunnen zeggen dat Barrès geen verbeeldingskracht bezit! Hij ziet en
doet zien. Wij leven mee; wij zijn geloovig Katholiek met pater Aubry,
vaderlandslievend, ondernemend, profetisch met Baillard.
Met welk een welsprekendheid eischt Barrès zelf dat men, bij toestanden als door
hem beschreven, eigen zienswijze terzijde stelt:
Arrière ces yeux médiocres qui ne savent rien voir, qui décolorent et
rabaissent tous les spectacles, qui refusent de reconnaître sous les formes
du jour les types éternels et, sous une redingote ou bien une soutane, Simon
le magicien et le sorcier moyenâgeux! Ils amoindriraient l'intérêt de la vie.
Qu'est-ce donc, disent-ils avec dédain, que ce Vintras, cet
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Gezicht op Vaudémont in Lotharingen.
‘A l'extrémité du promontoire surgit un noble château ruiné au milieu de toits rouges.’.
(La Colline inspirée)
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enfant naturel, élevé par charité à l'hôpital de Bayeux, successivement
commis libraire à Paris, ouvrier tailleur à Gif et à Chevreuse, marchand
forain, domestique chez des Anglais à Lion-sur-Mer, commis chez un
marchand de vins à Bayeux, puis en dernier lieu associé à la direction
d'une petite fabrique de carton à Tilly-sur-Seulles, et qui reçoit un beau
jour la visite de l'archange saint Michel! Cela ne mérite pas de retenir une
minute notre attention. Un mauvais drôle de trente-quatre ans, dont toute
la science se borne à la lecture, à l'écriture et au calcul, à qui l'Archange,
sous la forme d'un beau vieillard, vient annoncer que le Ciel lui confie une
mission, qui prétend réformer l'Eglise, qui se dit le prophète Elie réincarné!
Laissez-nous rire de pitié. Certainement nous sommes en présence d'un
aliéné doublé d'un escroc.... Soit! Va pour escroc et aliéné, mais pourtant
autour de ce Vintras des gens s'amassent. Ils disent: Ipse est Elias qui
venturus est; voici le prophète Elie, l'organe de Dieu, qui va régénérer le
christianisme.
Uit het eerste hoofdstuk haalde ik zooeven eenige zinnen aan ter kenschetsing van
Barrès' bondigen stijl; men geniete nog uit diezelfde inleiding - uit die ouverture,
zou ik willen zeggen - het volgende breede, gedragen stuk muziek:
D'où vient la puissance de ces lieux? La doivent-ils au souvenir de quelque
grand fait historique, à la beauté d'un site exceptionnel, à l'émotion des
foules qui du fond des âges y vinrent s'émouvoir? Leur vertu est plus
mystérieuse. Elle précéda leur gloire et saurait y survivre. Que les chênes
fatidiques soient coupés, la fontaine remplie de sable et les sentiers
recouverts, ces solitudes ne sont pas déchues de pouvoir. La vapeur de
leurs oracles s'exhale, même s'il n'est plus de prophétesse pour la respirer.
Et n'en doutons pas, il est de par le monde infiniment de ces points
spirituels qui ne sont pas encore révélés, pareils à ces âmes voilées dont
nul n'a reconnu la grandeur. Combien de fois, au hasard d'une heureuse et
profonde journée, n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois, un
sommet, une source, une simple prairie, qui nous commandaient de faire
taire nos pensées et d'écouter plus profond que notre coeur! Silence! les
dieux sont ici.
Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous
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entraînent, nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs
à ceux où tourne à l'ordinaire notre vie. Ils nous disposent à connaître un
sens de l'existence plus secret que celui qui nous est familier, et, sans rien
nous expliquer, ils nous communiquent une interprétation religieuse de
notre destinée. Ces influences longuement soutenues produiraient
d'elles-mêmes des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme
des poèmes. Il semble que, chargées d'une mission spéciale, ces terres
doivent intervenir, d'une manière irrégulière et selon les circonstances,
pour former des êtres supérieurs et favoriser les hautes idées morales. C'est
là que notre nature produit avec aisance sa meilleure poésie, la poésie des
grandes croyances. Un rationalisme indigne de son nom veut ignorer ces
endroits souverains. Comme si la raison pouvait mépriser aucun fait
d'expérience! Seuls des yeux distraits ou trop faibles ne distinguent pas
les feux de ces éternels buissons ardents. Pour l'âme, de tels espaces sont
des puissances comme la beauté ou le génie. Elle ne peut les approcher
sans les reconnaître. Il y a des lieux où souffle l'esprit.
Zulke plaatsen - de heuvel van Sion-Vaudémont is er een van - leeren ons een
religieuse interpretatie van ons lot, zegt Barrès. Er zijn méér passages in dit werk
waar hij blijk geeft, zoo niet van dogmatische overtuigingen, dan toch van een
diepgodsdienstig gevoel. En zelfs de meer bepaald christelijke gevoelens van Léopold
is hij bij machte innig mee te beleven; ziehier hoe hij spreekt over de non Thérèse
als zij zingt voor Baillard:
Laissant les autres soeurs verser le vin et faire le service, elle déposait aux
pieds de son maître le globe étincelànt des émotions de ce petit cénacle.
Il y avait de la magicienne dans cette paysanne coiffée du bandeau des
religieuses. Jeune encore, elle cachait sous sa coiffe de nonne la mèche
échevelée que nos vieilles prophétesses lorraines livrent au vent du sabbat.
Dans son cantique, un mot entre tous, ce mot de Sion, perpétuellement
répété de strophe en strophe, exerçait sur Léopold une action prestigieuse.
Sion, c'était pour ce grand imaginatif la Jérusalem terrestre et la Jérusalem
céleste; c'était sa montagne, son église et son pèlerinage;
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c'était plus encore, et, dans ce beau mot, il plaçait le sentiment de l'infini
qu'il portait en lui. Lorsque ces magiques syllabes, chargées d'une si riche
émotion, se mêlaient au souffle harmonieux de la miraculée, il semblait
qu'il subît une incantation.
Stemmingen - de stemming van verlatenheid na de processie -; poëzie; - de poëzie
der bronnen -; dramatiek - de spannende strijd tusschen Rome en den ketter: het is
alles even diep gevoeld en krachtig meegedeeld.
Ainsi les deux prêtres
(Léopold en zijn tegenstander)
priaient et s'absorbaient dans un magnifique duel religieux, comme si les
vanités du siècle se fussent évanouies dans cette nuit. Léopold Baillard ne
voyait dans toute la montagne que le père Aubry, pareil à un soldat en
faction et qui se dessinait, au clair de lune, là-haut, sur la terrasse. Et l'Oblat
(Aubry),
de son côté, ne regardait que le schismatique. Toutes les maisons étaient
closes dans Saxon et dans Sion; pas une lumière à l'horizon, pas un passant
sur les routes. Les deux serviteurs de la divinité étaient seuls, l'un devant
l'autre, dans cette vaste solitude, et soutenus, remplis par un prodigieux
sentiment tragique. L'Oblat sentait derrière lui toutes les forces de la
hiérarchie échelonnées jusqu'à Rome, et Léopold se savait assisté par une
immense armée des morts et par les cohortes célestes. Autour d'eux, les
villages dormaient. Ils dormaient comme les moissonneurs autour de Booz
qui songe, comme les compagnons de Jacob quand celui-ci lutte avec
l'Ange. A tous instants, des éclairs, pareils aux signaux d'un grand phare
invisible, parcouraient cette nuit brûlante, et chacun des deux prêtres, en
se signant, appelait, attendait contre l'autre une intervention surnaturelle.
C'était aux premiers jours du mois de juillet 1870.
Welk een poëzie en welk een dramatiek in zulk een korte bladzij!
De karakterteekening is uitnemend. Léopold leeft volkomen, evenals zijn broers
François en Quirin. Deze spichtig en practisch; François goedwillig, een beetje dom
en voor een priester wel erg terre à terre; Léopold een groot idealist vol élan, maar
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ook een inhalige boer. Men zou hen herkennen als men ze ontmoette. Het is
verleidelijk - en gebruikelijk - van een schrijver die zich vooral als essayist en
prozadichter heeft doen kennen, te beweren dat hij geen levende figuren weet te
scheppen: men wil hem toch één talent ontzeggen! Sommige critici hebben het ook
van Barrès beweerd, maar dit boek logenstraft hen ten eenenmale.
Ook de ironicus in Barrès is hier weer af en toe aan het woord. Men leze hoe hij
zich over den ‘profeet’ Vintras uitlaat:
Un profond silence s'était établi. Léopold frappa trois fois à la porte de la
chapelle. L'Organe
(d.i. Vintras)
l'ouvrit toute grande.... Lui aussi est magnifiquement vêtu. Il porte une
robe rouge, une ceinture blanche; il est chaussé de rouge.
- Prophète de Dieu, dit avec solennité Léopold, les Enfants du Carmel de
Sion vous sollicitent par nos bouches de leur accorder l'entrée.
Mais l'Organe, en fronçant le sourcil, lui répond:
- C'est ici la porte de Rome, et Dieu a décidé de la fermer en punition de
l'orgueil romain. Il y a placé l'Ange de la Force et du Courroux, et les
fidèles doivent se présenter à la porte du Carmel.
Les Pontifes s'en vont alors frapper à la porte du Carmel, qui est en réalité
celle de la cuisine. L'Organe leur ouvre, et s'en retourne à l'autel, il fait un
pas et baise la terre, un nouveau pas et se prosterne encore. Derrière lui,
les trois Pontifes s'avancent, réglant tous leurs mouvements sur les siens,
et suivis eux-mêmes des fidèles qui les imitent dans toute leur gymnastique.
En tenslotte merken wij in La Colline inspirée een voor Barrès vrijwel nieuw element
op: de hoofdpersoon voelt zich Kelt; hier en daar is sprake van Keltische
overblijfselen, als b.v. een beeld van de godin Rosmertha, en, na verteld te hebben
hoe men eens op het plateau van Sion-Vaudémont een Gallisch afgodsbeeld had
opgegraven, schrijft de auteur:
Ils ne reviendront jamais, les siècles de jadis, mais ils sont blottis, tout
fatigués et dénaturés contre nos âmes, et que
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dans un cri, dans un mot, dans un chant sacré, ils se lèvent d'un coeur
sonore, tous les coeurs en seraient bouleversés.
Zullen wij dit ‘chant sacré’ van Barrès in de toekomst te hooren krijgen? Ook in La
Grande Pitié des Eglises de France komt dit keltisme tot uiting. Barrès vindt zich
blijkbaar ten deele terug tot in zijn Gallische voorouders. Het zal interessant zijn na
te gaan hoe zijn gemoedsleven zich in dit opzicht ontwikkelt.
Zijn meester Renan reeds had op later leeftijd groote belangstelling betoond voor
het volk waaruit hij was voortgesproten: de eveneens Keltische Bretagners. Er is in
dit opzicht eenige gelijkenis tusschen de evolutie van meester en discipel. Trouwens
de roman La Colline inspirée is, in zijn geheel, bij uitstek werk van een aan Renan
verwant gemoed: een gemoed vol liefde voor een kerk waaraan het weigert zich te
onderwerpen.
En hiermede zijn Barrès' werken van maatschappelijke kunst besproken.
Het zijn even zooveel gebaren van den man van de daad. Les Déracinés, L'Appel
au Soldat en Leurs figures betreffen de binnenlandsche, Au Service de l'Allemagne
en Colette Baudoche de buitenlandsche politiek van Frankrijk. Les Déracinés
verdedigt bovendien een opvoedkundig ideaal. En alle vijf zijn doortrokken van
Barrès' traditionalistische zedeleer. La Colline inspirée tenslotte duidt zijn positie
aan ten opzichte van de kerk.
Maar, behalve gebaren van den politicus en moralist, zijn deze zes boeken ook
goede kunst. Misschien zullen zij als zoodanig het langst worden gewaardeerd....
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V.
De droom: lyrische kunst.
In al de zooeven besproken sociologische romans waren verstand en gevoel van den
strijd baren kunstenaar gelijkelijk aan het woord; in zooverre zijn zij, elk als geheel,
klassiek te noemen.
Maar ook zijn zuiver persoonlijk en onverstandelijk aanvoelen der dingen en van
het eigen ik blijft Barrès inspireeren. De politicus Barrès had gesproken in Les
Déracinés; de dichter in hem gevoelde echter gelijktijdig de behoefte zijn eigen,
diepste waarheid te zeggen. Behalve betoogen in romanvorm gaf Barrès na Bérénice
een serie van geschriften uit die vóór alles lyrisch zijn. Tot deze serie kan men rekenen
L'Ennemi des Lois (1892), Du Sang, de la Volupté et de la Mort (1894)1), Amori et
Dolori Sacrum - La mort de Venise (1903), gedeelten van Les Amitiés françaises
(1903), Le Voyage de Sparte (1905), Greco ou le secret de Tolède (1911). In al deze
boeken vergeet Barrès doorgaans wat hij na Bérénice had meenen te begrijpen: dat
het ik in het aangezicht der wijsbegeerte misschien in 't geheel niet bestaat; hij keert
integendeel terug tot de bewegingen van dat problematisch ik, hij tracht ze - uit Un
Homme libre weet men op welke wijze - te verhevigen en te verfijnen, en bezingt ze
dan in prozagedichten van zoete en tegelijk sterke schoonheid. En uit het hier nog
volgende zal blijken dat die zielsbewegingen romantisch zijn.

1) Hierin Un Amateur d'âmes, dat in 1899, hier en daar gewijzigd, afzonderlijk is uitgegeven.
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L'Ennemi des Lois gelijkt nog het meest op wat men een roman noemt: zuiver lyrisch
is het niet, en een prozagedicht niet in de eerste plaats. Toch wil ik er hier, en niet
elders, over spreken, omdat het vooral een ontleding is van Barrès' gemoedsleven;
het heeft iets van een vierde deel van Le Culte du moi, al voegt het aan het met
Bérénice bereikte niet veel toe, al beteekent het geen stijging hooger dan haar terras,
maar slechts een eersten stap op een der drie wegen die daar samenkomen: op den
weg van den droom.
Men weet dat de individualist Philippe door Bérénice een liefde had leeren kennen
die de liefde niet is, doch een vage, hoewel onmiskenbare neiging tot de volksziel.
Het kwam er voor hem nu nog op aan, deze liefde geheel te doen versmelten met de
liefde voor het eigen ik welke hem tot dien tijd alleen had bewogen (en hem, ofschoon
gewijzigd, nog beweegt). Het was noodig deze beide tegenstrijdige liefden thans
voor goed te verzoenen, deze twee soms nog vloekende kleuren van zijn innerlijk te
verzachten en ineen te laten vloeien.
Barrès, toen reeds député, wilde voorzeker de menschheid helpen; maar ook
zichzelf.
Je m'accuse,
laat hij zijn ‘vijand der wetten’ zeggen,
de désirer le libre essor de toutes mes facultés, et de donner son sens
complet au mot exister.
En tegelijk weet deze André dat zulk een streven naar volkomen zelfontwikkeling
door een overeenkomstig streven van zijn medemenschen noodzakelijk geremd
wordt. Hoe hun alle vrijheid te laten en zelf alle vrijheid te nemen? Dat ware mogelijk,
voelt hij, indien geen wetten ons op wegen drongen die ons vrij gelaten gemoed ons
nimmer zou wijzen, indien een gevoelstoestand als de zijne, meer algemeen en vooral
meer bewust geworden, ons aller optreden in de samenleving richtte.
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Welke en hoe is dan die heilbrengende staat van gevoel? De in Barrès levende wensch
deze vraag te beantwoorden werd de oorsprong van L'Ennemi des Lois, een der meest
bekorende van Barrès' geschriften, een verhaal van ideologischen en tegelijk
zinnelijken hartstocht, van goedheid, van sociaal optimisme; een verhaal waarin
allerlei opmerkelijke personen rondgaan: een artistiek geleerde, een sensueele
Russische prinses, een modern gestudeerd meisje; een werk waarin de theorieën van
Saint-Simon en anderen bijna personnages zijn.... een rijk, een sierlijk en een zacht
boekje.
Om zich zijn gevoelsstaat geheel bewust te worden, gaat Philippe - maar hij heet
hier André Maltère - na wat de stelsels van vroegere hervormers der maatschappij
voor hem beteekenen, dat is: wat zij hem doen gevoelen; ze alle geheel te kennen is
niet zijn doel. Daarom bestudeert hij, in gezelschap van het geleerde meisje Claire,
alleen die sociologen welke, om het ook zóó te zeggen, nog leven. Zulk een is b.v.
Saint-Simon, de voorname avonturier uit het begin van de 19de eeuw, die, in de bedrogen - verwachting er de gansche maatschappij mee te genezen, eigenlijk iets
als de tegenwoordige kapitalistische productiewijze heeft gewild; zoo is ook Fourier,
een soort minder geletterde Rousseau, optimist, man van gemoed. Nog levend voor
ons gevoel zijn ook een Lassalle en een Karl Marx une allure fâcheuse de viveur romantique, voire de ténor, qu'agréeraient
des imaginations byroniennes
typeert den eersten uitstekend -; maar hun socialisme, het Duitsche,
a paru réduire le parti des idéologues au parti du ventre.
.... ils en furent choqués, surtout la jeune femme si grave, si contenue, et
qui eût senti une honte insupportable de se surprendre des préoccupations
de table ou de toilette. C'était idéalisme d'adolescent, maladresse dans les
choses matérielles et extrême habitude de simplicité. Le trait vraiment
touchant, c'est le peu de cas qu'elle faisait d'elle-même. Pour lui, avec

Johannes Tielrooy, Maurice Barrès

113
son éducation, épurée jusqu'au desséchement, d'Italien et d'Espagnol, qui
ne lui laissait rien considérer que du point de vue de la beauté, et,
ajoutons-le, avec son sang tout âcre satisfait uniment d'eau pure, de riz,
d'oranges et citrons, de sucreries et de tabac, il ne parvenait pas à concevoir
le bonheur futur de l'humanité sous l'aspect d'une kermesse, ni à rétrécir
son ardeur vers l'idéal à une campagne pour le ventre, quoiqu'il sût bien,
par Dieu! que pour les misérables la première condition, c'est le pain, la
viande et l'alcool.
Dat hier het Duitsche socialisme eenig onrecht wordt gedaan is niet te ontkennen.
Als André zijn gemoedstoestand tot zoover nogmaals heeft omschreven, besluit
hij dat wij geen nieuwe stelsels moeten bouwen, al hebben de oude gefaald of zijn
ze antipathiek: stelsels zijn te eng, zij brengen het individu in gevaar.
Société tracée au cordeau! Vous offrez l'esclavage à qui ne se conforme
pas aux définitions du beau et du bien adoptées par la majorité. Au nom
de l'humanité, comme jadis au nom de Dieu et de la Cité, que de crimes
s'apprêtent contre l'individu!
Neen, geen stelsels meer; geen nieuwe wetten meeten wij ontwerpen; want het is nu
de tijd, als wegwijzer voor ons maatschappelijk gedrag ons instinct te kiezen, verrijkt
en beschaafd als het is door eeuwen van denken, van gevoelen en van sociale orde.
Laat ons, zegt André, voortgaan ons eigen gemoedsleven te verzorgen, ons eigen
beeld te houwen, om met de Alexandrijnen te spreken; laat ons onszelf zijn. Maar
ook, laat ons liefhebben al wat leeft. Wij moeten goed en medelijdend zijn. En,
inderdaad wel consequent! besluiten Claire en André, inmiddels getrouwd, om... met
André's vroegere minnares Marina samen te gaan leven; want deze Marina heeft
André nog lief, de scheiding smart haar, en met welk recht zouden wij anderen
verdriet doen? En niet alleen onze medemenschen en gewezen minnaressen behooren
wij met zulk een prijzenswaardige zachtheid te
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bejegenen: van al wat leeft moeten wij houden. Hoe aardig zijn in de volgende
bladzijden twee honden gezien in hun kinderlijk-ernstig bestaan en met welk een
sympathie is dit beschreven:
On l'appelait ‘le compagnon.’ Ce bâtard aux grosses pattes, affamé et
fréquemment battu, avait un bon cerveau dont fut touchée Marina, qui,
l'ayant acheté, le baptisa ‘Repasseur’ en souvenir de ses années
d'apprentissage. Le patron déclara qu'il s'en séparait, non pour l'argent,
mais parce que le compagnon était trop gourmand, et puis avait chez un
rempailleur de chaises une amie qu'il allait visiter tous les jours.
Il faut en convenir, le Repasseur s'engourdit de la bonne chère et de
l'extrême indulgence de sa maîtresse. Il passait la moitié de sa vie sur le
rebord de la fenêtre avec une énorme balle dans la gueule, et, s'il se sentait
fatigué, la lâchait et s'endormait dessus. Une de ses occupations, c'était
encore, quand ou touchait à la cage des oiseaux, de faire le beau pour qu'on
les lui donnât. Surtout il émerveillait le concierge par son amour des pièces
monnayées, argent et or, qu'il empoignait avec sa bouche. Trait mystérieux,
un peu choquant. Avait-il été dressé à les ramasser sous les pieds des
ivrognes dans les cabarets? Les personnes qui ont eu des soucis d'argent
dans leur jeunesse en gardent toujours une légère tare extérieure.
(Deze laatste opmerking is weer minder zachtzinnig, en.... het is een echte opmerking
voor Barrès!) André vergelijkt dezen hond met een anderen dien hij vroeger bezat.
L'un et l'autre, toutefois, en dépit de quelques gamineries de bêtes bien
nourries et dans cette aménité qu'on leur montrait, étaient marqués des
mêmes traits, qui allaient jusqu'au coeur d'André: c'étaient sur leurs fronts
des rides profondes, et au fond de leurs yeux une gravité. Tous deux, en
effet, de leur série d'ancêtres, gardaient une inquiétude sur les conditions
de leur prochain repas. Sous leurs poils tombants de caniches, leur constant
souci était: ‘Mangerons-nous ce soir?’ Et André, rassurant le Repasseur,
s'excusait de l'enlever à une maîtresse auprès de qui il était heureux.
Door liefde alzoo wil André het ik in zich verzoenen met de medemenschen; een
wensch die reeds Philippe vervulde, maar door André misschien nog
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dieper wordt gevoeld. En natuurlijk behooren ook de medemenschen zich door dit
verlangen te laten leiden: het moet hun worden geleerd. Een schoone gevoelstoestand
moet in hen worden aangekweekt: daardoor, en niet door systemen, zal de
maatschappij genezen.
Un état d'esprit, non des lois, voilà ce que réclame le monde; une réforme
mentale plus qu'une réforme matérielle. Il ne faut pas rêver d'installer les
hommes dans une règle qui leur impose le bonheur, mais de leur suggérer
un état d'esprit qui comporte le bonheur. Quel sens infini ne trouvait-il pas
alors dans cette parole d'un fouriériste: ‘Fourier a amélioré le sort des
animaux, non par une loi sur la protection des animaux, mais en les faisant
aimer.’ Qui nous fera aimer les hommes? Quand le bien-être et la perfection
des autres moi nous paraîtront-ils une condition du développement complet
de notre moi? Comment les légistes, si minutieux que je les accorde, nous
prémuniraient-ils de suffisants remèdes contre l'infinité des imperfections
humaines? Nulle réforme n'y suffira qui sera une parole, une chose
cérébrale. Seules nous mènent les vérités qui nous font pleurer.
In den mensch van nu een dergelijken gemoedstoestand teweeg te brengen zou,
helaas, maar al te bezwaarlijk blijken; daarnaar te streven sluit niet weinig optimisme
op de wijze van Jean-Jacques in! Het veronderstelt een communicatie der zielen die
misschien alleen de liefde tusschen man en vrouw ons, in zeldzame gevallen, kan
verschaffen; misschien ook de vriendschap.... Barrès is dan ook later teruggekeerd,
kan men aannemen, tot de harde waarheid dat wij zoo goed als nooit iets verkrijgen
dan tegen betaling: het zij dan dat het betaalmiddel bestaat in gemunt geld, in
genegenheidsbetoon of in ijdelheidsvoldoening. Beter dan zijn André indertijd, zal
hij nu weer beseffen dat waterdichte schotten bijna alle zielen van elkander scheiden.1)

1) De droomer in hem zal het nu eens zijn met den man van de daad, die in 1900, ter herroeping
van André's stelling, schreef: ‘Deux siècles de mauvais gouvernement ont enfoncé les Français
dans cette erreur, où j'ai moi-même incliné un instant, que le mieux, pour une nation, était
le moins de gouvernement possible’. Brief van Barrès in Maurras, Enquête sur la Monarchie,
blz. 135.
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Zulk een verandering van opvatting vermindert intusschen geenszins de waarde van
L'Ennemi des Lois, juist omdat het geen roman-met-stelling is. Het is aanduiding
van een gevoelsstaat, het is een lyrisch werk; en men mag er aan toevoegen: het is
romantisch. Want wat doet meer aan de romantiek denken dan een verheerlijking
van het instinct?
Van de personen is Marina vooral niet minder interessant dan André en dan Claire,
de ‘petite légiste.’ In Marina heeft men een nieuwe Bérénice te zien. Zij is het gevoel,
het instinct. Maar zij is ook een levend en beminnelijk prinsesje, een sensueel en
tegelijk melancholisch-fatalistisch aangelegd vrouwtje uit het half-Aziatisch Rusland.
Eh bien!
zegt zij,
à l'écurie où je vais tous les matins - oh! cette petite odeur d'écurie chaude
et agréable (et elle aspirait avec une jolie expression sensuelle) - il ramasse
(haar hond)
toutes les miettes du pain noir rassis que j'apporte à mon cheval.... Notez
que mon cheval ne mord jamais. Moi, il me prend souvent par l'épaulette
de ma robe, avec ses lèvres, mais jamais des dents. Il est vrai que ça
n'arrange guère la robe, et ce n'est pas très propre, sa bave, mais enfin c'est
une caresse.
Zinnelijkheid begrijpt Barrès in dien tijd opmerkelijk goed, en ook later: men herinnert
zich Astiné uit Les Déracinés. Hier volgt nog uit L'Ennemi des lois een tegelijk
sierlijke en sensueele evocatie: (Marina en André brengen in het warme Venetië een
nacht van onvasten slaap door)....
et, au réveil, la venue d'une belle Italienne, jeune et très femme, ouvrant
les fenêtres, et disant de la voix la plus douce et des yeux les plus chauds:
‘Commanda, signor.’ Puis une belle journée recommençait.
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Men kan vragen: vanwaar in dien tijd die blijkbare voorliefde van Barrès voor het
zinnelijke en Aziatisch-fatalistische? Philippe's sécheresse maakte hem zeker wel
voorbeschikt om den invloed van een Astiné te ondergaan; misschien ook was in die
sécheresse reeds het saraceensche bloed te merken dat Barrès' voorouders hem
misschien hadden meegegeven. ‘Misschien’ ...‘misschien’: wij moeten gissen. Hebben
het matte gelaat en de lange, donkere oogen eener Astiné van vleesch en bloed - van
warm bloed, van zacht-stevig vleesch, van Oostersch-fatalistischen geest, - een
herinnering in hem achtergelaten die zijn gevoelsleven voor jaren beïnvloedde? Het
ware onbescheiden het hem te vragen. Boeiend vraagstuk voor latere onderzoekers;
zeer geschikt onderwerp voor een doctorsdissertatie in 1950! Zelf schrijft hij in een
der aardigste hoofdstukken van Le Voyage de Sparte dat een jonge Armeniër, Tigrane,
in deze richting groote suggestie op hem heeft geoefend. Maar jonge Armenische
vrienden bekent men, Astiné's niet altijd!
L'Ennemi des Lois is in hoofdzaak een voortzetting en een verdiepen van den culte
du moi: het blijkt uit het hier tot nu toe gezegde. Ik wil er thans nog enkele plaatsen
uit aanhalen die, op eenige andere punten, het beeld van Barrès' psyche en kunst
mogen verscherpen of vollediger maken.
Het genoegen in het dubbele leven is weder onmiskenbaar. Hier voor het eerst
wordt van het secret merveilleux gesproken dat ik boven vermeldde en waarover Du
Sang een opstelletje zal bevatten. André verheugt zich innig over de gelijktijdigheid
van zijn nobele studies met de strenge maagd Claire en zijn zinnelijk avontuur met
Marina.
Et cette vie, pour André Maltère, prenait une saveur plus forte de la secrète
contradiction qu'il mettait à être tout générosité, tout optimisme humanitaire
avec Claire Pichon-
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Picard, et à se livrer au vice sentimental le plus raffiné avec la petite
princesse Marina.
En, voor het geval dat men dit dubbele leven nog met platte huichelarij mocht
verwarren, vindt men hier, eveneens uit L'Ennemi des Lois aangehaald, een
categorische tegenspraak van Barrès zelf:
Ah! ne confondons point le goût de l'artificiel, la capacité de vivre plusieurs
vies poussées toutes en beauté, avec l'hypocrisie d'un glouton qui se
dégrade en vingt-cinq postures pour parvenir à un seul but. Avoir beaucoup
d'avis, cela est joli; avoir plusieurs façons de parler, ce n'est que mensonge.
L'homme qui me plaît, je le compare à une belle troupe dramatique où
divers héros tiennent leur rôle, pour rien, pour employer leurs forces, mais
je repousse un ventriloque qui sur des tons différents sollicite un bénéfice....
Omdat zij zoo aardig in tegenspraak is met het nationalisme van den staatsman Barrès,
wil ik mij verder het pleizier gunnen nog even een uitlating te citeeren over den
invloed van de Russin Marina op André.
Ainsi le sentiment qu'il gardait de Marina avait permis à André de ne pas
s'enfermer, comme dans une coterie, dans sa race. Grâce à la
compréhension que lui faisait son amour pour cette étrangère, il n'était pas
désorienté hors de l'atmosphère où était éclos son rêve. C'est l'enseignement
de toute beauté exotique. Beaux yeux des Roumains qui troublez, sur le
boulevard Saint-Michel, le coeur des petites filles françaises, vous rompez
pour elles ce qu'a de trop étroit leur orgueil national.
Men weet intusschen nu, hoe dergelijke tegenspraak te verklaren!
Bondigheid en suggestieve kracht kenmerken ook hier weer den stijl; en men zal
hebben opgemerkt dat het ditmaal een uiterst elegante bondigheid is. Geest ontbreekt
evenmin in dit fijne boekje; om de kostelijke brutaliteit tegen gestelde machten citeer
ik als voorbeeld deze twee zinnetjes:
Je passe sur diverses insolences des magistrats au prévenu
(André).
Suggérées par leurs préjugés, leur impunité et leur ambition professionnelle,
elles étaient entachées d'une indigne familiarité.
Onmogelijk met meer ingehouden verve uiting te
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geven aan de meest volkomen minachting voor een toch algemeen geëerbiedigd
instituut. - ‘Familiarité’ vooral is goed.
***
De andere meer lyrische geschriften zijn meditaties, gedichten in proza, korte verhalen,
kleine essays, reisindrukken, kunstbeschouwingen. Alle tezamen genomen, geven
zij van Barrès' gemoedsbewegingen een denkbeeld dat men op de volgende manier
zou kunnen verzinnelijken.
Men denke aan een slinger als van een uurwerk, die zich met zwiepende slagen
over een groote breedte heen en weer beweegt. Aan het eene uiterste leest men
Hoogste Verlangen, aan het andere Volstrekte Verwerping. Als de slinger een van
beide punten is genaderd en, steeds minder vlug bewegend, het eindelijk bereikt,
haast hij zich opeens terug te vallen naar het andere punt; en de snelheid waarmee
de terugkeer geschiedt is des te grooter, naarmate een der uitersten meer volkomen
is bereikt. Hij weet, die slinger, dat hij van Verwerping te meer zal genieten als hij
Verlangen heeft bezocht, en dat het Verlangen een verdubbeld genot geeft als de
Verwerping zoo juist is verlaten.
Voortdurend schijnt deze dichterziel ernaar te smachten, het hoogste bereiken en
een volkomen vernietiging in snelle wisseling te doorproeven. Dit vooral is voor
dezen lyricus de waarste waarheid: dat het intense leven, dóór zijn intensiteit,
onssteeds onvermijdelijk aan den dood zal doen denken. Zoo kan de sterkste willer
de strengste asceet worden; zoo nadert somtijds hij die alles wil - en daardoor alleen
reeds - in roekelooze vaart den scherpen hoek, waar het in dit leven bereikbare
ophoudt, hij overschrijdt dien, en valt neder in den immer strak gereeden kuil eener
doodsche gelaten-
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heid. Dit noodzakelijk verband tusschen verlangen en zelfontzegging, tusschen liefde
en gelaten smart - Amor et Dolor - is altijd gevoeld: de diepsten en sterksten onder
de menschen dreef het in de kloosters, waar het tijdelijke en persoonlijke reeds vóór
het sterven in het eeuwige en algemeene scheen opgelost; en als zulke gemoederen
thans, gelijk Barrès, ongeloovig blijven, kan het besef van dat verband hun gedichten
inspireeren, welke ons de, misschien minder verre uitersten van ons eigen leven
tegelijk smartelijk en heerlijk doen tasten.
Wat is dan dit Verlangen bij Barrès? Het is de oude, sterke wensch naar verrijking
in de wereld, naar verruiming door besef van eenheid met het vaderland ook wel
(maar dit besef heeft hij 't sterkst nu in zijn actie); het is bovenal het oude streven
naar een intens zieleleven: de beide andere wenschen komen uit dezen laatsten, alles
beheerschenden voort. Het is Philippe's verlangen om volkomen, groot zichzelf te
zijn.
Hij wenscht zich vervuld van passie en passie waardeert hij bij anderen het meest.
Daarom houdt hij zoozeer van Spanje,
qui est le pays le plus effréné du monde.
(Du Sang). Vroeger doelde ik al op deze liefde voor Spanje: men zal zich Sturel's
vergelijking tusschen den parlementairen strijd en een stierengevecht herinneren.
Staat dit espagnolisme misschien ook in verband met Barrès' (verondersteld)
saraceensche bloed? Hoe dit zij, de geaardheid alleen al van Spanje, vooral van het
Noordelijk deel, geeft voldoende verklaring van een sterke voorkeur, bij iemand die
smacht naar intensiteit van hartstocht.
Dans leurs moeurs, les Espagnols ne vont pas chercher midi à quatorze
heures; sous un ciel de couleur violente, ils se conforment à leurs
sensations. C'est un pays pour sauvage qui ne sait rien ou pour philosophe
qui de tout est blasé, sauf
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d'énergie. L'Italie est moins simple, plus composée: dans sa douceur tu
peux sommeiller; ici tout est brusque et d'un accent qui mord.
(Du Sang). Burgerlijke middelmatigheid, verstandige passieloosheid minacht Barrès:
in het nerveuse, geconcentreerde, want uiterst rijke en toch zeer korte verhaal Les
deux femmes du bourgeois de Bruges (Du Sang), laat hij zich aldus uit over de goede
Vlaamsche huisvrouw van den Bruggenaar:
L'autre femme vécut fort longtemps dans le béguinage où elle s'était retirée.
J'y suis allé rêver sur son cas. Rien ne saurait, que la douceur mouillée de
ce mot ‘béguinage’, évoquer ces eaux qui entraînent des algues, ces saules
déchevelés, ce tiède soleil adoucissant la teinte des briques, le souffle léger
de la mer, le carillon argentin et la tristesse de cet enclos où elle continua
sa pauvre vie qui n'avait jamais été qu'une demi-vie. Par-dessus les maisons
basses, rien ne pénètre cet endroit désert, ni les appels de la volupté, ni les
bruits de l'opinion. Mais de l'amour et de la vanité emplissant le monde,
qu'avait-elle jamais su? Rien ne fleurissait en son âme qui fût plus
compliqué qu'en la cour du béguinage, carré irrégulier, tendu d'une prairie
que coupent d'étroits sentiers et d'où montent, comme des palmes de
Pâques, de longs peupliers frêles.
En het geheele verhaal, waarin aan de minnares uit het Zuiden verre de voorkeur
wordt gegeven boven de gelaten en slechts zwakjes levende Noorderlinge, is één
lofzang op den daadwerkelijken hartstocht:
Et quand tout le monde loue les misérables primitifs, tous les Memling et
toutes les vertus assoupies, je magnifie la splendeur italienne, la passion
qui ne sommeille pas et qui a les gestes de la passion: la passion active.
Een intens zieleleven is hem telkens weer - niet steeds - het hoogste: in Du Sang en
Greco beide bezingt hij Toledo om het grootsche en tragische dat die stad en haar
omgeving een ontvankelijke ziel, naar het schijnt, doen proeven, en Greco wordt
geprezen omdat hij, op sombere, geconcentreerde, magere wijze, de ziel en haar
sterken wil heeft geschilderd - waar Vlamingen den stoffelijken, vetten levenslust
hebben uitgebeeld en Italiaan-
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sche Renaissancisten een sierlijker doch even zwoele zinnelijkheid.
Een intens zieleleven, dat is voor Barrès ook, en maar al te dikwijls: de haat, het
bewustzijn van macht, het besef van eigen kunnen, het genieten van succes, van
roem. De novelle Un Amateur d'âmes, even mooi van schriftuur als Les deux femmes,
maar nog rijker en genuanceerder, is niets dan de verheerlijking van hartstocht en
macht; deze geschiedenis van Delrio, die, door zijn psychisch overwicht en het vuur
dat in hem is, zijn halfzuster innerlijk geheel wil veranderen, haar daardoor ongelukkig
maakt en na haar zelfmoord.... zelf gelukkiger is, wil slechts zeggen: geluk is, te
gevoelen en te kunnen. Sentimenteel is Barrès zeker niet! 't Is één der voornaamste
oorzaken, dunkt mij, waardoor hij hier te lande weinig wordt gelezen. En toch, hoe
aantrekkelijk is die mannelijkheid, bij zulk een mate van ware gevoeligheid. Want
mannelijk is hij; soms wel al te zeer! De haat is geen laag gevoel, zegt hij in Du Sang,
en in zijn geheele werk keert telkens de uitlating terug dat de mensch is geboren om
te bijten en te verscheuren. En twee maal in Les Amitiés françaises drukt hij de hoop
uit dat zijn zoon niet al te veel hart zal hebben:
Mais surtout, Philippe, qu'il plaise à nos seigneurs les morts que tu sois
un homme actif et quelque peu rude.
Succes is hem een sappige vrucht en roem een zijner hevigste jeugdverlangens: men
leze b.v. in Du Sang het opstel Sur la gloire, waaruit ik één passage even aanhaal:
Regards ardents et cerclés de noir, coeurs tumultueux des enfants de vingt
ans, qui rêvez des illustres poètes, des capitaines, des amants ou des
aventuriers marqués par la gloire, je vous prends à témoin qu'elle est ce
qui ne meurt pas!
Quand j'avais dix-neuf ans et que je vis le grand Victor Hugo tout croulant
de vieillesse, je souhaitai d'avoir ses quatre-vingts années; joyeusement,
pour vivre ses brèves
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dernières heures de gloire, j'aurais donné les longs espaces ouverts devant
moi. Et joyeusement aussi j'aurais donné ma vie pour une nuit de Cléopâtre,
pourvu que cette Cléopâtre fût très jeune, un peu impertinente, correcte et
romanesque avec désespoir. O misère, prodigalité de l'adolescence!
Hier spreekt hij van zijn jeugd; maar hij is lang zoo gebleven, en zijn begeerte naar
roem is niet altijd even zuiver en sympathiek geweest.
Indien het b.v. al waar is, dat hij, in Amori et Dolori Sacrum, met negen uitnemende
portretten van groote kunstenaars die vóór hem Venetië bezochten, zijn opmerkelijk
critisch indringingsvermogen bewijst, dan nog doet aan het eind van dit voortreffelijk
stuk essay een laatste uiting van.... Verlangen toch weer minder aangenaam aan:
Venise au XIXe siècle fait encore des conquêtes. Le politique l'abandonne
à sa décadence, mais Wagner, Taine, Gautier, Léopold Robert, Sand,
Musset, Byron, Chateaubriand et Goethe forment son ‘Conseil des Dix.’
- Ils ne sont que neuf, me dit un lecteur.
- Qu'on réserve le dixième siège. Je connais telle candidature.
In den raad der beroemde minnaars van Venetië had men de tiende plaats zoo gaarne
gewezen aan Maurice Barrès.... indien hij haar niet reeds zelf had genomen! Een
schrijver die aldus op het oordeel der critici vooruitloopt, beneemt hun het genoegen
scherpzinnige ontdekkingen te doen en rechtvaardige vonnissen te vellen....
Nous qui manquons d'humilité de coeur...,
schrijft Barrès iets verder. Inderdaad!
Zijn eigen, trouwens zeer wezenlijke meerderheid heeft hij blijkbaar steeds levendig
beseft. Een gevoel dat van dit besef het noodzakelijk correlatief en dus ook eenigszins
de verklaring is: het eenzaamheidsgevoel, heeft hem dan ook meer dan eens bevangen.
Alle minder sympathieke uitingen die zijn zelfgevoel hem mag hebben ingegeven,
worden, dunkt mij, ruimschoots goedgemaakt door het volgend inderdaad
onvergelijkelijk poème en
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prose over de eenzaamheid van het genie (Du Sang):
Je pénétrai sous une haute futaie de lauriers. C'était en plein jour, l'ombre
la plus saisissante et par quoi s'augmentait encore la noblesse de ces
branches sacrées. Noirs rameaux et feuilles lisses! A mon pas, une vingtaine
de colombes se levèrent de terre, mais d'un vol si lourd qu'on eût pu les
prendre dans la main. J'en fus beaucoup touché, parce qu'elles me parurent
demi-ivres des parfums accumulés sur des terrasses si étroites par tant
d'arbres de tous les climats1). Cette atmosphère unique dans l'univers
semblait les étouffer. Nul aujourd'hui ne se promène sans malaise parmi
tant d'essences accumulées par la violence d'un art pompeux. C'est le
royaume de la fièvre; c'est une beauté irrespirable.
En nu worden deze vreemde planten, die de inheemsche duiven bedwelmen,
vergeleken met den superieuren mensch in een samenleving van middelmatigen die
hij slechts in staat is af te stooten.
Nous avons de M. de Banville,
zoo gaat Barrès voort,
un livre lyrique dont le titre me donne une tristesse sans bornes. Les Exilés:
mot qui découvre sous un ciel gris une grève. Ovide, dit-il, boit le lait des
juments sous la tente de cuir du Sarmate, et sur son pâle visage doré par
le soleil de Florence, Dante reçoit la pluie noire du vieux Paris. Sont-ils
les vrais exilés et les plus misérables? Non, car un jour vient où les
oppresseurs sont balayés par le souffle de l'histoire. Faut-il plaindre
davantage ceux qui vivent dans la pauvreté, dans le vice, dans la douleur,
ceux que la mort a séparés des amis de leur coeur? Ils peuvent se consoler
avec d'autres affligés. Les vrais exilés et dénués d'espérance, ce sont les
passants épris du beau et du juste qui, au milieu d'hommes gouvernés par
les vils appétits se sentent brûlés par la flamme divine.... Ainsi juge le
poète. Quant à moi, je réserve mon sentiment profond pour ces beaux
arbres de l'Isola Bella, pour ces exilés qui, en place des oiseaux de paradis
promis à leurs branchages, ne supportent que de dépérissantes colombes
dont leur beauté transplantée fait la mort. Le véritable

1) Hij heeft eerst gezegd dat indertijd op Isola Bella, welk eiland in dit citaat bedoeld
wordt, verschillende exotische boomen bijeengebracht zijn.
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exilé, c'est celui de qui la nature trop belle répand autour de lui le
désespoir ou la mort.
Juist om dezen laatsten zin is dit stuk ook zoo sympathiek; de dichter schijnt te
betreuren, meer nog dan zijn eigen eenzaamheid, de onmacht die hij gevoelt om zijn
medemenschen gelukkig te maken. En behalve dat: welk een vondst, deze analogie!
En welk een taal: ‘bannelingen, een woord dat onder een grauwen hemel een zandigen
oever open legt.’
Maar ik zeide dan, dat deze dichterziel alles verlangt: bewustzijn van eigen kunnen,
succes, roem. En natuurlijk blijkt ook hier weer dat de genietingen intenser worden
als zij tegenstrijdig en toch gelijktijdig zijn: het dubbele leven wederom....
L'âpre plaisir de vivre une vie double! La volupté si profonde d'associer
des contraires! Comme la sirène doit être heureuse d'avoir la voix si douce!
Mais rien qui use plus profondément: c'est la pire débauche. Quelques-uns
sentirent leur âme en mourir à tous sentiments profonds.
(Men weet hoe hij zelf dit gevaar heeft vermeden: door den culte du moi).
Les tentes posées par des nomades, chaque soir, dans un pays nouveau,
n'ont pas la solidité des antiques maisons héréditaires, mais quelle joie
pour ces errants de se mêler aux races autochtones et de dire avec elles
l'hymne du matin, tandis que, pour l'embellir, la mémoire secrètement y
mêle les chants appris la veille chez des étrangers.
(Du Sang; het is hier wèl de dichter die spreekt en niet.... de nationalist!)
En ook kennis blijft hij verlangen. Men heeft al bemerkt, uit Du Sang, dat hij
Spanje en, wederom, Italië bezocht. Hij doet ook een reis naar Griekenland. En naar
al die landen gaat hij weder: om te gevoelen, om te ervaren hoe hij innerlijk reageert
op de schouwspelen die zij hem bieden. Nu is het eigenaardig dat zijn Verlangen
naar kennis in Griekenland niet langer onvoorwaardelijk blijkt. De slinger bereikt
hier niet meer het uiterste punt. Immers, hij blijkt niet in staat de Helleensche cul-
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tuur volledig te genieten, en hij geniet altijd nog meer het Spartaansche element
daarin dan het Attische. Hier volgt wat hij weet dat anderen in de Grieksche
beschaving zien en wat hij er ook zoo gaarne in zou waardeeren:
Il y a quelques années, l'hellénisme, sur le haut de cette Acropole,
apparaissait à l'humanité dans une lumière spéciale et, chaque soir, le soleil
couchant mettait au golfe d'Athènes une coloration d'apothéose. O beauté,
maître idéal, décisive révélation! Les plus virils penseurs professaient une
foi naïve dans le miracle grec. Ils trouvaient ici une beauté, une vérité qui
ne dépendaient d'aucune condition et qu'ils regardaient comme nécessaires
et universelles: l'absolu. Et de qui veux-je parler? De ceux-là mêmes qui
dénient qu'une vérité universelle existe, des maîtres qui substituèrent à la
notion de l'absolu la notion du relatif. Dans le temps où il dépouille Jésus
de sa divinité, Renan maintient celle de Pallas Athéné. Il dit qu'Athènes a
fondé la raison universelle. Taine nous trace de la société hellénique un
tableau où il n'y a plus de place pour le mal, où le rêve et l'action
s'harmonisent. Aux yeux de ce savant enivré par les livres et par les
moulages, le Parthénon fonde la religion éternelle des artistes et des
philosophes. Je reprendrais volontiers cette thèse. Aussi bien, ce qui me
conduit vers Athènes, c'est une affectueuse déférence pour la suite des
hommes illustres qui vinrent ici respirer le parfum du vase dont les tessons
jonchent le sol. Je serais fier de joindre ma voix aux cantates que sur
l'Acropole mes aînés entonnèrent.
(Le Voyage de Sparte). Maar het is onmogelijk. Alleen zulke schoonheid kan hij nu
nog waardeeren, zegt hij iets verder, waarbij zijn eigen Fransche hart is betrokken.
In Griekenland zoekt hij... vooral de sporen van de Fransche overheersching der
middeleeuwen, en het hoofdstuk Les burgs dorés, waarin deze overblijfselen zijn
beschreven, is een der boeiendste van 't geheele boek - ofschoon bij langzaam lezen
toch niet het mooiste! En juist ook omdat hij zich nu steeds en overal Franschman
blijft gevoelen, geeft hij Sparta de voorkeur. Want hij, die Frankrijk sterk wilde
maken, moest wel
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genegenheid hebben voor het mannelijke Sparta, dat eens gedroomd heeft een ras
van ‘oppermenschen’ te kweeken. Men luistere naar hetgeen de Taygetus, het
Spartaansche gebergte, hem zegt:
Le Taygète vigoureux, calme, sain, classique (bien qu'il porte dans ses
forêts toutes les lyres du romantisme), nous propose les cimes d'où l'on
juge la vie fuyante. Cette plaine éternelle exprime des états plus hauts que
l'humanité. Je puis dire d'un seul mot, le plus beau de l'Occident, ce que
j'ai d'abord perçu dans ce fameux paysage: de la magnanimité.
De Attische cultuur daarentegen, waarvan hij zooveel had verwacht, leert hem wel
gematigdheid; zij geeft hem wel een neiging tot klassicisme, maar veel anders ook
niet...
La déesse m'a donné, comme à tous ses pèlerins, le dégoût de l'enflure
dans l'art. Il y avait une erreur dans ma manière d'interpréter ce que
j'admirais; je cherchais un effet, je tournais autour des choses jusqu'à ce
qu'elles parussent le fournir. Aujourd'hui, j'aborde la vie avec plus de
familiarité, et je désire la voir avec des yeux aussi peu faiseurs de
complexités théâtrales que l'étaient les yeux grecs.
Wel leert Athene hem dus een eenvoudiger stijl, maar een Athener zal hij zich nimmer
gevoelen.
En dat alles niet uit gebrek aan waardeering: men zag het al boven; maar omdat
hij als Franschman, niet anders meer kan.
Après trois semaines d'Athènes, j'ai trouvé sur l'Acropole la révélation
d'une vie supérieure qui ne peut pas être la mienne.
Men begrijpt wat dit wil zeggen. Ouder wordend bemerkt de lyricus Barrès dat de
hevige verlangens die ik hier besprak zich langzaam aan gaan matigen. De slinger,
gelijk gezegd, reikt minder ver. Uit Les Amitiés françaises citeerde ik bij de verklaring
van zijn traditionalisme reeds een gedeelte van het Chant de confiance dans la vie,
waar men hem zich zag afkeeren van vreemden rijkdom. Een matiging der verlangens
beteekent het gansche, meesleepende Chant de confiance, te lang, helaas, om aan te
halen en te mooi om er hier weer
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stukken uit te lichten: men leze het in zijn geheel. Zelfs Venetië, zegt hij in Le Voyage
de Sparte, vindt hij niet zoo boeiend meer als vroeger. Meer en meer aanvaardt hij
zijn bepaaldheid en beperktheid als Franschman der 20e eeuw, en het schijnt hem,
al beteekent het dan een bedaren zijner hevigheid van verlangen, niet minder gelukkig
te maken. In het Chant de confiance en telkens opnieuw in zijn werk1), vindt men in
gedragen rythme het nu rustiger, maar even diepe geluk gezegd, dat zich als een
langzame golf in hem verspreidt, wanneer hij inkeert tot zichzelf en - zonder haar
innerlijk te verzaken! - de eigen psyche begrijpt als deel van een geheel, wanneer hij
afziet van zijn vroeger eng egotisme en zich op voelt gaan in de familie, de natie,
het ras. Hij aanvaardt: acceptation noemt hij dan ook zelf deze houding zijner rijpe
jaren, en hij laat niet na - misschien met recht - te kennen te geven dat zijn nu zoo
serene en evenwichtige houding ons aan Goethe behoort te herinneren....
Zelfbeheersching en tucht, zegt hij in Le Voyage de Sparte, leert hem onder meer de
Iphigenie van Goethe; en behalve de klassieke gematigdheid is het voornaamste dat
hij tenslotte ook te Athene min of meer op prijs kan stellen, de vrede en gelatenheid,
de sereniteit en aanvaarding die hij vindt in de beelden van Phidias den leerling van
Anaxagoras.2)
Langs dit, immers deterministisch aanvaarden, langs deze berusting gaat men nu
begrijpen wat het

1) Ook in Le 2 novembre en Lorraine (opgenomen in Amori), in Au Service de l'Allemagne. De
lyriek in die stukken is echter te zeer gemengd met uitingen van den theoreticus en man van
de daad, dan dat ik er hier ter plaatse uit citeeren wil.
2) Men leze het voortreffelijk opstel over Phidias in Le voyage de Sparte.
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aan Verlangen tegengestelde uiterste beteekent, het uiterste der Verwerping dat de
slinger vooral vroeger zoo vaak bereikte. Ook dat was een aanvaarding, en meer
zelfs: een Oostersch fatalisme, een minachting voor alles, een zich laten gaan in
wellust, een zucht om zichzelf te verdrieten, een opzettelijke vermenging van
liefdegevoelen en doodsgedachten.
In Astiné en, ofschoon zwakker, in Marina heeft men zulk een orientalisme reeds
gezien en ik veronderstelde toen dat het niet zonder verband is met de vroegere
sécheresse. Nu treedt het nog veel sterker op. Wij zijn de poppen waar het lot
meespeelt: het Oosten beseft het, de Ouden toonden het in beelden, toen zij mythen
schiepen als die der Atriden1), en de moderne, deterministische wetenschap heeft het
geformuleerd. Wij zijn allen, hoe vervuld misschien van eigen wenschen en
meeningen, hoe persoonlijk ook, voor een hoogere macht toch niets dan korreltjes
en broze blaren.
Op reis naar Sparta hoort Barrès zijn Oosterschen koetsier zachtjes zingen voor
zichzelf; en dit, zoo stelt hij zich voor, wil de zanger zeggen:
Cette chanson du cocher de Tripolitza fait voir que la vie n'a pas de but et
que la société repose sur des opinions absolument frivoles. ‘Et moi aussi,
nous dit ce pauvre homme, j'aimerais d'avoir une belle femme qui me
caresserait avec plaisir; j'aimerais d'être considéré, d'avoir de l'argent. Mais
les femmes rendent bien malheureux; il faut se donner du mal

1) Zie Voyage de Sparte p. 186. Het is een veelbesproken vraag of het Grieksche gemoedsleven
te allen tijde bepaald fatalistisch geweest is. Tegen deze opvatting: U. von
Wilamowitz-Moellendorff, o.a. in Einleitung tot de vertaling van Aeschylus' Agamemnon
(Griechische Tragoedien II, Berlijn, 7e druk, 1913). De meening van A. en M. Croiset nadert
meer die van Barrès. (Histoire de la littérature grecque, 5 dln., Parijs, ± 1890).
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pour faire sa fortune et du mal encore pour la garder. En outre, quel puissant
est sûr du lendemain?’ Cette chanson fatiguée, ce sont des désirs étouffés
en leurs germes. ‘Tout est vanité, répète indéfiniment le chanteur; les
choses qui me semblent les plus belles ne valent pourtant pas que je me
désole si je meurs sans les avoir possédées.’ Cet humble qui n'a pas fait
l'expérience de toutes les occupations humaines ne saurait avoir inventé
cette philosophie, mais il l'a respirée dans un souffle qui vient d'Orient, et
désormais pour lui elle fait le charme de la vie.
Ten bate van zijn actie moge Barrès het lied van den Griekschen koetsier nu
verloochenen, hoeveel malen heeft hij het niet zelf gezongen; en in 1911 nog boeit
hem het Arabische in Toledo en in Greco, den schilder dier stad. Sterk voelt hij zelf
steeds de macht van het lot over den mensch en waar hij in de geschiedenis of het
hedendaagsche leven die macht ontwaart, geniet hij.
Tigrane1), cependant, ne partageait pas l'ivresse que j'éprouve à constater
la brutalité avec laquelle les lois du monde, les nécessités courbent et
nivellent tous les êtres. C'est pour moi quelque chose d'analogue à la
représentation d'une tragédie parfaite.
Op oogenblikken dat hij zoo gevoelt, is hij volkomen onmachtig tot de daad: niet
dan is het mogelijk
d'exagérer les hommes et les faits du jour comme il le faut pour agir sur
ses contemporains.
(Du Sang). Te zeer minacht hij dan alles; al wat te voren zoo schoon leek zou hij
willen verwerpen...
Nous rendions en commun
(Jules Tellier en hij, omstreeks 1886)
un culte à Sénèque, qui fut peut-être le thème le plus fréquent de nos
entretiens. La constitution délicate, l'inquiétude et l'indulgence de ce grand
calomnié nous enchantaient. Bien supérieur aux stoïciens dont il se
réclamait, Sénèque accepta la vie de son siècle sans rien en bouder;
seulement toutes ses relations avec les choses et avec les hommes étaient
commandées par

1) Tigrane, die Barrès het Oostersch gevoelsleven zoo goed deed kennen, was een
Oosterling, maar streefde er naar zich de Westersche denkwijze eigen te maken.
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le sentiment intense qu'il faudra mourir et que nous vivons au milieu de
choses qui doivent périr. L'ascétisme très réel de Sénèque n'est pas de se
priver, mais de mésestimer ce dont il use.
(Du Sang)1). Al wat hij in en om zich ziet schijnt hem in zulke tijden ontoereikend,
en hij smaakt
l'âcre plaisir de se désintéresser de tout.
(Du Sang).
Dan is het beste wellicht zich te laten gaan op den wellust. Hoe heeft Barrès het
voluptueuze Italië begrepen, met zijn verweekenden invloed wel, maar met zijn
zoetheid en zijn licht!
Jardins Giulia, Melzi, Sommariva, Serbelloni, syllabes chantantes, terrasses
parfumées et lumineuses! Pourtant c'est déjà l'automne; une petite pluie
chaude tombe sur les arbres. Sur ces pentes où je me promène et qui
enserrent le lac, l'allée est droite comme un balcon et offre partout des
bancs; sans efforts, sans pensée, au milieu des myrtes, des citronniers, des
palmiers, on s'enivre à la ‘coupe de lumière’ qu'est ce paysage. Mais c'est
de l'automne, plus encore que de la flore méridionale, qu'est fait, selon
mon goût, le charme de ces bords.
De vieux arbres qui tendent leurs branches vers la lumière s'interposent
entre le promeneur et le cirque. On ne voit plus le bleu du lac, les maisons
de plaisance, les forêts de mûriers, d'oliviers, qu'à travers un mince rideau
de feuilles immobiles. Ainsi demi-voilée de feuillage jaunissant, la nature
dans ce grand silence est plus adorable qu'aucune composition de l'art, et
les femmes du Printemps de ce fameux Botticelli, enguirlandées, elles
aussi, ne sont que de pauvres petits insectes auprès de ce repos, de cette
jeunesse, de cette véritable déesse qu'est la Nature aux jardins de
Lombardie.
Pourquoi spécifier telle villa? Toute cette région nous est un jardin, au
sens magique que reçoit ce mot quand il désigne les lieux mystérieux de
la légende, depuis le jardin biblique

1) Blijkens enkele uitlatingen in Barrès' werk is Seneca (de jongere) als een der meesters zijner
tweede jeugd te beschouwen. Men begrijpt hoe dat komt: Seneca's plooibaarheid, zijn
zelfbehagen, zijn eigenaardig stoïcisme, de dubbele rol die hij speelde: schrijver en hoveling
- dat alles moest Barrès aantrekken.

Johannes Tielrooy, Maurice Barrès

132
des commencements du monde jusqu'aux jardins enchantés d'Armide.
(Du Sang). En welk een weeke, maar delicieuse zinnelijkheid in de volgende vloeiende
zinnen, eveneens uit Du Sang, waar hij de helden van Tasso terugroept op Isola Bella:
Les deux guerriers Ubalde et le Danois sont arrivés au jardin enchanté
d'Armide. Des eaux dormantes, des ruisseaux sur un sable d'argent, des
fleurs, des arbustes, des gazons, des collines dorées de lumière, des vallons
couverts d'ombrage, des grottes et des forêts éternelles; l'art qui créa ces
beautés y ajoute encore par les soins qu'il prend de se cacher. L'air docile
aux lois de la magicienne porte partout une chaleur féconde et appelle
dans les rameaux la sève obéissante; à des fruits toujours mûrs, les arbres
mêlent des fleurs toujours nouvelles. Sur le même tronc, sur la même
feuille, voici la figue déjà fendue à côté de la figue naissante; et la vigne
encore fleurissante étale une grappe déjà lourde de jus et noircie. Les
oiseaux amoureux soupirent dans la verdure leurs plaisirs et leurs peines,
auxquels s'associent l'eau qui murmure et la feuille qui fraîchit. L'un de
ces chanteurs ailés a le plumage multicolore et le bec purpurin; quand il
commence un grand air, sa langue forme des sons qui ressemblent aux
nôtres, tout se tait pour l'entendre: ‘Vois cette rose naissante, dit-il, que
colore un modeste incarnat; à peine entr' ouvre-t-elle son bouton; moins
elle se montre, cette recluse, plus elle est belle; mais déjà plus hardie, elle
étale ses trésors, son secret; tout à coup, elle languit, elle n'est plus cette
fleur qu'enviaient mille beautés et que les amants brûlaient d'offrir à leurs
maîtresses. Cueillons la rose au matin, car le soir elle tombe fanée; prenons
la rose d'amour; aimons tandis qu'on peut nous aimer.’
Il se tait, les oiseaux reprennent leur ramage; les tourterelles redoublent
leurs baisers; tout brûle, tout s'enflamme. Le chêne et le laurier, les arbustes
et les plantes, la terre et les eaux respirent l'amour et ressentent sa
puissance.
Au milieu de tant d'objets voluptueux, les deux guerriers s'avancent. A
travers le feuillage que voient-ils? Armide et son amant. Elle est couchée
sur le gazon et tient Renaud dans ses bras. Son voile ne couvre plus l'albâtre
de son sein; ses cheveux sont épars: elle languit d'amour; sur ses joues
enflammées brille une sueur voluptueuse qui l'embellit encore. Dans
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ses prunelles humides il y a le feu du plaisir et sa tête s'incline sur Renaud
renversé.
Bij zulk een wellust zou men waarlijk bijna weer actief, weer verlangend worden....
Maar Barrès brengt het vooruitzien dezer genietingen er juist toe ze zich te ontzeggen:
dat op zichzelf immers is een genoegen. Tenslotte gunt hij zich die voluptueuse
genietingen toch wel; maar hij begint met ze zich te weigeren: de eerste maal gaat
hij op Isola Bella niet aan land;
....on va toucher à la pure volupté. Je veux me donner le chagrin de la
refuser. Le bateau s'éloigne et seul je demeure sur le pont.
Ja, zoover gaat hij dat hij smart en doodsgedachte zoekt, minder omdat hij iets of
iemand zou hebben te betreuren, dan wel omdat de gedachte aan een verlies en aan
't vervloeien van ons leven hem heerlijk doet weenen; zooals, naar hij vertelt in Du
Sang, keizer Philippus de Arabier weende, toen hij, op een feest in Cordova, bedacht
dat schoone vrouwen, daar aanwezig, eenmaal zouden sterven - maar ongevoelig
bleef toen hij, later, vernam dat zij waren omgekomen.
Le hasard fit que, dans l'orgie militaire qui suivit son départ, un incendie
terrible se déclara, où presque toutes les femmes furent brûlées. Le César
voulut qu'on leur rendît les honneurs, mais il avait pleuré à l'idée qu'elles
étaient périssables et il ne pleura point qu'elles périssent.
Overal waar hij het denkbeeld van den dood ontmoet, staat hij een oogenblik stil en
- al is het op droefgeestige wijs - hij geniet.
Certains esprits, dans leurs agitations, semblent tenir perpétuellement sous
leurs yeux une large dalle de cuivre que j'ai foulée dans la cathédrale de
Tolède et qui porte cette seule inscription: ‘Hic jacet pulvis, cinis et nihil.
Ci-gît poussière, cendre et rien.’ Elle fit battre mon coeur plus qu'aucune
phrase des poètes.
(Du Sang).
Dat is zijn Verwerping.... Bij al zijn sterke streven zingt in hem de smart dat het
leven eigenlijk geen doel heeft en dat alles vergankelijk is,
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zachtjes en steeds hoorbaar door, al is het ook waar, dat hij van diezelfde smart
tegelijk op melancholische wijze... geniet.
Bij al zijn sterke streven... Want - en laat mij hiermede het over Verwerping en
Verlangen gezegde besluiten - wij weten dat genot en smart, dat liefde en dood bijeen
behooren: immers zij maken elkaars werking inniger en innigheid van gevoel is
Barrès' hoogste goed. De dubbele wellust die er voor hem in is gelegen, om het
hoogste te genieten tegelijk met de volkomenste verzaking, is wellicht nergens
schooner gezegd dan in La mort de Venise, dit poeem van het stervend,
koortsverwekkend Venetië, waar hij de schoonheid dier stad bezingt en tegelijk
hetgeen haar nog ontroerender maakt, het verwelken dier schoonheid; waar hij verrukt
is over de gave plekken in die beursche vrucht en ze tegelijkertijd vooral daarom
bemint, omdat de vrucht niet gehéél gaaf is. Nooit misschien was Barrès zulk een
dichter als toen hij Venetië, beschreef, gezien van de lagune uit, in de volgende, voor
de bloemlezingen der toekomst bestemde bladzijde:
Nous serpentions dans un chenal étroit, à travers des terres demi-noyées
et faites d'herbes pourries, d'où se levaient de grands oiseaux. Tout auprès
de nous, les perches dressées pour avertir les bateliers semblaient des tracés
posés sur un tableau sublime pour guider d'inhabiles copistes. Là-bas, sur
notre droite, Venise, au ras de la mer, s'étendait et devait faire une barre
plus importante à mesure que le soleil s'anéantissait. Des colorations
fantastiques se succédèrent qui eussent forcé à s'émouvoir l'âme la plus
indigente. C'étaient tantôt des gammes sombres et ces verts profonds qui
sont propres aux ruelles mystérieuses de Venise; tantôt ces jaunes, ces
orangés, ces bleus avec lesquels jouent les décorateurs japonais. Tandis
qu'à l'Occident le ciel se liquéfiait dans une mer ardente, sur nos têtes des
nuages enivrants de magnificence renouvelaient perpétuellement leurs
formes, et la lumière crépusculaire les pénétrait, les saturait de ses feux
innombrables. Leurs couleurs tendres et déchirantes de lyrisme se
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réfléchissaient dans la lagune, de façon que nous glissions sur les cieux.
Ils nous couvraient, ils nous portaient, ils nous enveloppaient d'une
splendeur totale, et, si je puis dire, palpable. Vaincus par ces grandes
magies, nous avions perdu toute notion du réel, quand des taches graves
apparurent, grandirent sur l'eau, puis nous prirent dans leur ombre. C'étaient
les monuments des doges.
En nu volgt de verklaring van hetgeen ik zooeven bedoelde, toen ik zeide dat hij de
schoonheid het diepste voelt met het niets tot achtergrond. In de sublieme bladzijde
die men heeft gelezen drukt zich de geheele verrukking uit, die het stervend Venetië
hem meedeelt in de schemering; zijn schoonheidsontroering, zijn liefde hebben hem
meegesleept in haar hoogste heffing. Maar nu ook is hij ten doode vermoeid, nu
beleeft hij den dood, nu verlaat hij zijn beperktheid en zijn tijdelijkheid, om op te
gaan in het universeele, het niets:
Au reste, il est impossible de rapporter,
zoo gaat hij voort,
l'agonie du soleil sur la lagune vénitienne. Après s'être prodigué jusqu'à
nous contraindre à sortir de notre personnalité, il nous touche le front d'un
dernier rayon pour nous dire: ‘Et maintenant, oublie; il ne faut pas que ces
choses soient révélées.’ C'est qu'alors nous atteignons aux points extrêmes
de la sensibilité, quand le rare s'élargit et se défait dans l'universel, et que
notre imagination, à poursuivre le but sans trêve reculé de nos désirs,
s'abîme dans une lassitude ineffable. La nuit qui succède à ces aspects
extraordinaires envahit aussi notre cerveau, et leur conjuration ne nous
laisse que des souvenirs vacillants.
Je suis allé respirer un myrte du désert: comment prouver son parfum,
dont la poésie provient de ce qu'il se dissipe stérilement et retombe aux
miasmes d'un rivage décrié!
Zoo leert de groote dichter ons - ten spijt van een blijmoedig verstand voor dagelijksch
gebruik - dat wellust en smart, dat dood en hoogste liefde één zijn; ik zeg niet, dat
het soms zoo zijn kan, maar dat het zoo is. Want alles is, wat de schoonheid ons
zegt....

Johannes Tielrooy, Maurice Barrès

136
Een ziel die streeft èn opgeeft, die tegelijk verlangt en verwerpt, dat is ds lyricus
Barrès. Nog één laatste maal wil ik den smaak van deze lyriek doen proeven door
uit La Mort de Venise een heerlijksensueel gedicht over te schrijven waarin de zinnen
en de klanken dansen met dezelfde wisseling van verlokking en afstooten, als worden
beoogd door de danseressen die er het Verlangen en de Minachting, de Eer en het
Sterven in verzinnelijken:
Ces quatre bayadères qui tournoient dans les parfums d'une chambre close
par une nuit accablée d'Orient, ces beautés fières et tristes qui me rassasient
des rêves de la mort et dont je n'ai jamais satiété, sont-ce des fantômes,
une chimère de mon coeur, une pure idée métaphysique? Je sais leurs
noms. L'une murmure: ‘Tout désirer’; l'autre réplique: ‘Tout mépriser’;
une troisième renverse la tête et, belle comme un pur sanglot, me dit: ‘Je
fus offensée’; mais la dernière signifie: ‘Vieillir.’ Ces quatre idées aux
mille facettes, ces danseuses dont nous mourons, en se mêlant, allument
tous leurs feux, et ceux-ci, comment me lasser de les accueillir, de m'y
brûler, de les réfléchir?
Dans cette débauche, aurai-je un compagnon? Je ne me propose point ici
de discipliner mes idées pour que ces belles danseuses fassent un
raisonnement. Je me déchire sur leur beauté. Volupté, douleur? Je ne sais.
Morne insensibilité, exquise émotivité? Je ne veux dire, je ne puis
distinguer.
De verrukkelijke deining, het zoete kwijnen! De onweerstaanbare cadans! Vous avez
un compagnon, ô maître!
En nu schijnt er zich in dit gemoedsleven sinds de laatste jaren vóór den oorlog
een wijziging te voltrekken, nog opmerkelijker dan het, boven besproken, rustiger
worden der verlangens. Het bijeenhooren van wenschen en opgeven, dat wij zooeven
zoo schitterend zagen vertolkt, is altijd gevoeld, en in 't bijzonder door de geloovigen:
ik zeide het al. Welnu, Barrès wordt, zonder lid eener kerk te zijn, meer en meer
godsdienstig gestemd.
Reeds jong had hij een nostalgie naar het gods-
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dienstige gevoeld, waarvan onder meer Philippe's idealisme zeer zeker een uiting
was, en die wij sterk en aangrijpend gezegd vinden in de volgende, Pascaliaansche
meditatie over het Escuriaal uit Du Sang:
Ce fut d'abord l'Escurial qu'il lui montra, comme le lieu de l'ascétisme et
la traduction en granit de la discipline castillane issue d'une conception
catholique de la mort.
Monté sur un rocher de cette sombre sierra où fut imposé l'énorme
monastère, quel voyageur n'a subi le despotisme de ce paysage et d'une
régularité si douleureuse dans cet horizon convulsé! Mais la plupart,
réagissant contre la contraction de leur âme, retournent très vite à la
misérable auberge, en bouffonnant sur l'humeur mélancolique des maçons
de Philippe II. Vains efforts pour renier le tremblement de leur être sous
la prise du génie castillan!
Ce roi qui installa sa toute-puissance dans un caveau met sous nos yeux
que ‘la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable.’1)
Penché sur l'immense Escurial que d'un tertre il dominait, Delrio
s'abandonnait au vertige du gouffre ascétique; il cédait à l'empire catholique
de la douleur.... Ce paysage anarchique, tourmenté par de sombres passions
et qui supporte le monastère royal comme une dalle écrasante de granit
bleuâtre, lui semblait exactement la composition de lieu que présenterait
à son imagination, pour la fixer, un Pascal qui médite.
Nietwaar, hier wordt, in 1894 al, gezegd dat de groote christelijke asceten, evenals
Barrès zelf, maar op hun wijze, de dichters van den dood waren geweest. De
godsdienstige stemming nu, die uit deze passage spreekt, bevangt Barrès meer en
meer, en verleent zijn werk een toenemende rust, een breeder gang, een voller klank.
La Colline inspirée, in 1913, klonk waar en diep. Uit La grande pitié bleek groote
liefde voor de kerk. In den schilder Greco waardeert hij idealisme en vurigheid,
vermengd met Oostersche gelatenheid - een gemoedstoestand als de zijne van altijd
- maar bovendien een christelijke mys-

1) Pascal.
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tiek: en dit doet mede in zijn innerlijk leven een verandering zien, die wij met
belangstelling zullen hebben te volgen.
Reeds de Aanvaarding beteekende een zachter zwaaien van den slinger; in een
vroom genieten van het heilige schijnt hij nu bijwijlen stil te zijn.
***
Même après la leçon classique, je continuerai de produire un romanesque
qui contracte et déchire le coeur.
Aldus verkondigt Barrès zelf, in Le Voyage de Sparte, dat hij, hoewel de les der
klassieken aanvaardend, romanticus wil blijven.
En inderdaad: het is een zoon van Chateaubriand, de dichter die de hoogste
verlangens in wrange en koortsige woorden uitroept, die een week nihilisme murmelt
in zoete, kwijnende zinnen en een diepe godsdienstigheid laat galmen in breede
perioden die languit golven en deinen.
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Samenvatting
Het groote euvel onzer beschaving is ongetwijfeld het feit, dat zelfstandig voelen,
geestelijke vrijheid en stijl - anders gezegd: dat kunstbegripen gedachte het uitsluitend
bezit zijn van een kleine groep menschen, die elkaar bijna altijd terstond herkennen.
De overigen - van welken ‘stand’ dan ook - zijn, nu ja, de meerderheid; maar, een
onzer dichters heeft het eens zoo geestig gezegd, ‘slechts de meeste menschen meenen
dat een meerderheid iets te beteekenen heeft.’1)
In de inleiding van dit werkje zeide ik het reeds: de meerderheid van het publiek
houdt zich veel met Barrès bezig, maar kent hem oppervlakkig. Doch dit heeft niet
verhinderd dat hij op de kunstenaars en intellectueelen onder zijn tijdgenooten een
invloed heeft geoefend waarmee misschien alleen die van Rousseau in zijn tijd is te
vergelijken. Jonge menschen van allerlei godsdienstige, wijsgeerige en politieke
richting - in Frankrijk en zelfs daarbuiten2) - heeft Barrès voor zich ingenomen en
met zich meegesleept. ‘Plus qu'aucune autre l'oeuvre de Maurice Barrès a nourri la
méditation des jeunes intellectuels (universitaires, normaliens, étudiants). Nous
vivons de la sensibilité barrésienne.’

1) Jacob Israël de Haan.
2) B.v. Gabriele d'Annunzio (die overigens ongeveer even oud is al hijzelf).
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Zoo schreef een zijner jongeren nog in 19091). Verwonderlijk is het niet.
Ziedaar een man, van zijn eerste jeugd af vervuld met diepe gevoelens, spoedig
ook met een groot verlangen naar kennis en met verfijnde gedachten; een man,
geboren om zijn rijk en genuanceerd gemoedsleven uit te drukken in werken van
wijsgeerig-getinte en lyrische kunst: een artiest.
Maar tegelijk een man die zijn geluk zoekt in de wereld, die de wereld noodig
heeft omdat zijn onvermoeibaar élan, zijn onverwoestbare jeugd, zijn trots - de trots
van een René - hem nopen zich uit te leven in rechtstreeks doeltreffende daden.
Tegelijk een avonturier; het zij zonder blaam gezegd.
Een artiest en een avonturier: schrijver en staatsman.
Als staatsman heeft hij een actie gevoerd die, zeker altijd goed bedoeld, ook
ongetwijfeld dikwijls te waardeeren gevolgen heeft opgeleverd, doch waarover de
geschiedenis later zal oordeelen. Als

1) Massis, La Pensée de Maurice Barrès. - Vgl. ook wat Jacquet in 1900 geschreven had: ‘Il
n'est pas nécessaire d'avoir lu les Barbares pour être un favorisé du barrésisme: il suffit de
se laisser vivre selon son temps. Cela est si vrai que non seulement l'état d'âme qu'il suscita,
mais encore les mots dont il se servit pour le dépeindre se sont imposés dans tous les milieux
d'intellectualité. Je ne parle pas des termes qu'il créa et qui aussitôt prirent place dans la
langue (déracinés, décadents, nationalisme, dissocié, décérébré etc.) d'autres dont il rénova
le sens, mais de sa façon même d'écrire, de ses expressions coutumières, de son tour d'esprit
familier. Tout cela est passé dans la littérature française: qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille
pas, quiconque pense, quiconque écrit aujourd'hui dans le ton d'aujourd'hui, pense et écrit
sous l'influence de Barrès.’ (Notre Maître Maurice Barrès). Eenige overdrijving is hier
intusschen onmiskenbaar!
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schrijver is hij belangrijk om een wonderlijk bekorenden, suggestieven, sterken stijl;
om een landschapskunst die ook weer aan Chateaubriand heeft doen denken; om
eenige uitnemende, zij het beperkttendentieuse romans als Les Déracinés en La
colline inspirée; om de zoo oorspronkelijke ontboezemingen over zelfanalyse en
gevoelloosheid, om de fijne nuancen, den geest, de ironie, de dramatiseering van
philosophische gedachten, om de, zich tusschen volstrekt nihilisme en hoogste
exaltatie bewegende lyriek, welke men vindt in onvergankelijke werken als de drie
deelen van Le Culte du moi, als L'Ennemi des Lois, Du Sang, Les Amitiés, Amori et
Dolori Sacrum.
Maar behalve door zijn staatkundige actie en zijn kunst, boezemt hij belangstelling
in doordat de evolutie van zijn geest in vele opzichten ook die van de natie was.
Zooals de dilettante een man van de daad werd, zoo is het ontmoedigde Frankrijk
van na 1870 het strijdvaardige en sterke Frankrijk van nu geworden; evenals voor
Barrès' innerlijk leven het (relativistisch) denken aan beteekenis verloor en het gevoel
steeds luider in hem sprak, evenzoo is ook in de Fransche kunst en philosophie sinds
lang een anti-positivistische en opbouwende beweging merkbaar.
En tenslotte neemt Barrès in door het boeiende van zijn persoonlijkheid, door het
eigenaardig pikante van zijn houding in het leven. De neiging om te handelen en de
neiging om te gevoelen, die hem vervulden toen hij als twintigjarige te Parijs
aankwam, zijn nog intact in hem aanwezig en beide in gelijke mate. De daad en de
droom trekken hem beide aan. De droom eischt een nauw individualisme; de daad
een verruiming van belangstelling waardoor zulk individualisme bij de meeste
menschen wordt vernietigd. De meesten moeten tusschen droom en
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daad, tusschen cultuur van het eigen ik en het werken voor de maatschappij een keus
doen. Barrès echter gelukte het aan daad en droom beide hun deel te geven: de politiek
verruwde hem niet en de kunst maakte hem niet ongeschikt voor de tribune der
Kamer. Daad en droom houdt hij in evenwicht. En hetgeen hem daartoe in staat stelt
is het eigenaardige, consequente individualisme waarvan ik in dit boekje een
denkbeeld heb willen geven.
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