
Attentie voor de veranderingen in het beeld
van waarheid en recht, intelligente ge-
hoorzaamheid welke daarmee rekening
houdt -:ziedaar eigenlijk Goethe's politieke
geloofsbelijdenis. Vandaar dat hij tot de
slotsom komt: 'In de grond bestaat er toch
alleen: vooruit'.
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]acob Israël de Haan

NAGELATEN KWATRIJNEN

Een schaduw beweegt langs de rozenmuur,
Omdat een Man beweegt in het ravijn.
Bedenk in 't bloeien van dit zonnig uur,
Dat wij misschien schaduw [van welke Mannen?] ZIJn.

Aan alles heb ik deelgehad :
Aan 't luide en aan het stille lot.
Nu woon ik hier in deze Stad,
En denk: 'Wat ben Ik? Wat is God?'

Een kind weet nog niet, wat de Dood is. _
Een oude man wacht machtloos en verdord.
Maar ik weet, wijl mijn hart van angst groot is,
Dat ik gedreven word.

Kon ik één oogenblik voor één oogenblik weren,
Ik was onsterfelijk als God.
Maar de Macht, die geen macht en man kan keeren,
Drijft ieder naar zijn laatste lot.

Reis naar een doel, dat niemand kent,
Langs eenen weg, die nimmer wendt,
Gedreven door driften en lust:
God, geef ons rust.

De Zeven Slagen leg ik rond mijn arm,
Zeven hartslagen dichter bij den Dood.
Nog is mijn bloed in Gods dienst, vol en warm,
Maar als ik denk wordt mijn hart koud en groot.

De Dood bestaat niet. Hij is maar geschapen
Door 't Leven, dat geen Eind zonder Begin verstaat.
Wees onbevreesd: eens zult gij slapen
In 't Niets, dat Nimmermeer vergaat.

Plotsling weer één Dag, dat ik mijn melk en mijn brood liet,
Voor 't lezen van liederen, als toen ik jong was.
Een dag, dat Leven en dat Dood mij zonder nood liet,
En ik verrast tot in den middag las.
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De Vader, die in zijn aldaaglijksch werk
Wint voor zijn kindren 't gelukkig brood,
Hij voelt zijn leven onsterflijk en sterk,
Ik heb geen kinderen en ik denk aan den Dood.

Het Niets, dat overal is...
Er gaat enkel een eenzaam Pad,
Waarvan het eind het Dal is,
Waaruit nog geen te voorschijn trad.

Wees maar snel, wees maar snel, wees maar snel,
Vlucht voor uw schaduw, vlucht voor den Dood.
Geef mij den wijn en 't wilde spel.
Mijn hart is bang en groot.

De Maan stijgt en de Tijd vergaat.
Tiberias: het zilvren meer.
0, hart, dat altijd rustloos slaat,
Leg uw bloed als de kalme waatren neer.

Dat ik een wild genièter ben geweest,
vViensvreugde wrang was en wiens wroeging wranger,
Men zal 't weten, zoolang men Hollandsch leest,
Maar ook niet langer.

Ach: niets is zeker en ook dat niet.
Ik twijfel rusteloos aan 't eigen lot.
Wat ben ik? Wat is in Eeuwigheid God
Wiens hemel schitterend over de stad ziet?

Voor vogels zijn hemelsche wegen,
Voor onze voeten is het aardsche pad.
Mijn vader gaf mij voor jaren zijn zegen.
Vergeef mij veel. Ik heb veel liefgehad.

God heeft dit Lot aan 'tJoodsche Volk gegeven:
Hem te beleven door Zijn leer of anders niet.
Aan elk volk geeft God een ander beleven,
Aan elk Dichter zijn lied, en mij het Joodsche Lied.

Alles is hetzelfde in andere woorden,
Ik zoek het wezen achter lust en woord.
Maar al wat het hart eenmaal eens bekoorde
Keert nimmer weer, gelijk het heeft bekoord.
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Gij kunt niets versnellen en niets vertragen.
Gij kunt niets keeren: alles, wat gij kunt
[En 't is genoeg] is genieten uw dagen
Zoolang het lot den Dag u gunt.

Het eerste vogelzingen,
In den kruin en in de twijgen,
De dag met zijn onkeerbaar dringen,
Het hart met zijn onheelbaar hijgen.

Neen: ik betreur niet, wat ik heb voldreven,
Maar ik betreur, al wat ik heb weerstaan.
Gedane daden worden eens vergeven,
Maar verzuimde tijd is vergaan.

Hoe heerlijk is 't gevaar als men ontsnapt is,
Wanneer de bange polsen kalmer slaan.
Maar als een dief, die op de daad betrapt is,
Zal ik eenmaal beschaamd voor allen staan.

'Eeuwig': hoe kan één enkel woord zoo tergen?
Dichters: geen schoonheid duurt in Eeuwigheid.
Eeuwig zijn niet de zeeën en de bergen,
Eeuwig is slechts de Eeuwigheid en de Tijd.

De donkre dauw trekt van het land.
De wind spreekt met den morgenmist.
0, hart, van twistend vuur verbrand,
Dat hijgend met uw God nog twist!
[Weg naar S. Z.]

Gij zijt de Schuldige, Gij zijt de Rechter,
Buiten U is er geen recht en geen schuld.
Er is niet beter en er is niet slechter.
Alles door U besloten en door U vervuld!

Wat zal men 't Lot der levenden benijden?
Wat zal men 't Lot van de Dooden beklagen?
Niets kan ons van Dood en Leven bevrijden,
En ieder antwoord is bezwaard met vragen.

Hoe kan ik U haten, daar ik U ben?
Hoe kunt Gij mij haten, daar Gij mij zijt?
Ach: alles wat ik van U ken,
Een wreede onkenbaarheid.
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Wie in de druiven meer proeft dan het zoete,
Wie in zijnen wijn meer proeft dan de wijn,
Hij zal iedere vreugd met wroeging boeten,
En iedere vriendschap met pijn:

Een schat van abrikozen en meloenen
Waar zijn de vruchten van het vorig jaar?
Machteloos vergaan de rijke seizoenen,
Mijn hart huivert, donker en zwaar.



Thomas Mann

GOETHE EN DE DEMOCRATIE

Tweehonderd jaar nadat Goethe geboren werd, honderden zeventien na-
dat hij stierf, doet men er goed aan een lezing over hem te beginnen met
de woorden: Ik heb' U niets nieuws te vertellen. Dit wonderbaarlijke,
grote en gezegende leven werd, vrijwel vlak na zijn heengaan en dan door
de jaren heen, bestudeerd en tot in het uiterste hoekje belicht en beschre-
ven, dit heerlijke werk werd toegelicht, geprezen, filologisch doorploegd
en besproken zoals niet gauw het geval zal zijn met leven en werk van
een ander sterveling. Het gevoel dat men te laat is met al wat men over
dit fenomeen te berde zou willen brengen, is slechts al te gerechtvaardigd.
Toutestdit-er is alles gezegd, door Duitsers en niet-Duitsers, en het erge is :
ikzelfheb het mijne gezegd en alles gegeven wat ik heb, - ik heb dit gedaan
in een half dozijn opstellen en in een gehele roman, en moet dus niet alleen
optornen tegen de concurrentie van een hele wereld, doch ook tegen de
mijne, wanneer ik het thans waag nog eenmaal over Goethe te spreken.
Eerlijk gezegd ben ik niet zo trots op deze bijdragen, op mijn critische en
zelfs dichterlijke verdieping in dit leven en werk, in deze door haar ge-
differentiëerdheid en monumentaliteit evenwel zo onbeschrijfelijk boei-
ende persoonlijkheid - een verdieping die mij zowaar de reputatie van
een zeker specialisme, ja van een nabootsend discipelschap heeft bezorgd.
Ik ben er niet trots op, omdat het hier de verdieping van een Duitser in
iets Duits betreft. Veel groter indruk maakt op mij wat er sedert de tijd
van Carlyle en Emerson tot aan Gide, Valéry en het Engelse Goethe-
onderzoek toe door niet-Duitsers bijgedragen werd tot de kennis van deze
grote Duitse figuur. Jaren geleden vroeg ik eens aan een in Duitsland
achtergebleven vriend, de beroemde romanist Carl VossIer, wat hem
ertoe gebracht had zich van begin af aan zo vastberaden op de studie
der Romaanse taal en letterkunde toe te leggen en waarom hij zijn schit-
terende onderzoekingen niet aan Hölderlin of Hebbel, doch aan Dante,
Racine en Calderon gewijd had. Hij gaf mij ten antwoord: 'Ik had be-
hoefte aan volstrekt iets anders'. Dit maakte grote indruk op me, want
hoe eervol en juist mij deze behoefte ook voorkwam - ik moest toegeven
dat mijn eigen ontwikkeling hierdoor in wézen niet bepaald was, dat
mijn geestelijke voedingsbodem voornamelijk Duitsland was geweest en
dat ik ook als critisch auteur en prijzend beschrijver bijna nooit vreemde
auteurs, doch haast uitsluitend vaderlandse gekozen had. Ik schaamde
mij hierover, ik schaamde me germanist te zijn - want mijn gevoel zei
[en het zal nooit ophouden dit te zeggen] dat beschaving en ontwikkeling
eerst dan beginnen, wanneer wij het 'volstrekt andere' kennen, veroveren
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en verwerven, wanneer wij ons thuis gaan voelen in een vreemde taal,
cultuur en geestesgesteldheid, en ik zou tevredener over me zijn, indien
ik mijn aandacht besteed had aan Pascal, Diderot, Vauvenargues of aan
Wordsworth en Keats, in plaats van Kleist, Wagner en zelfs Goethe te
bestuderen. Toen in Amerika onlangs mijn verzamelde opstellen 'Essays
ofThree Decades' voor het eerst in het Engels uitkwamen, constateerden
de critici nu niet juist afkeurend, maar toch met een zekere geringschat-
ting, dat met uitzondering van Tolstoi en de auteur van de 'Don Quixote',
uitsluitend Duitse figuren van uiteenlopend allooi het voorwerp van deze
lofprijzingen en studies vormden, en ik kon niet nalaten om in deze con-
statering het verwijt van provincialisme te horen. 'Vant, waaraan het ook
moge liggen, aan dit verwijt is de Duitser die zich tot iets Duits beperkt,
het meest blootgesteld. Het past de Duitser allerminst zich tevreden te
stellen met zijn moedertaal en al wat daarin geschreven is. Hij heeft
expansiviteit nodig, wereldzin, kennis en bewondering, opneming en ver-
werking van het vreemde, en juist dit moge l}ijvan Goethe leren, die als
78-jarige tot Eckermann zei: 'Wanneer wij Duitsers niet verder kijken
dan onze neus lang is, worden we licht verwaande frikken. Ik kijk daarom
gaarne bij vreemde naties rond en raad iedereen aan hetzelfde te doen.
Nationale letterkunde wil tegenwoordig niet veel meer zeggen; het tijd-
perk der wereldliteratuur is aangebroken en ieder dient mede te werken
om de ontplooiing van dit tijdperk te bespoedigen'.
Goethe te volgen, hem als leidsman te kiezen betekent dus toch wel niet
provinciaal te zijn, - en ik verklaar met nadruk dat, zo ik al veel over
Duitse en weinig over vreemde onderwerpen geschreven heb, ik toch in
mijn Duitse onderwerp steeds de wereld, steeds Europa heb gezocht en
dat ik mij onbevredigd gevoelde wanneer ik dit niet vond. Het is alles-
behalve toeval dat de Dui tsers die ik tot leermeesters en leidslieden koos:
Schopenhauer, Nietzsche, vVagner en later vooral Goethe, allen boven
Hun eigen natie uitkomen en Europees formaat hebben. Het was 'Europa
in het Duits' dat ik bij hen vond, het was een Europees Duitsland dat
steeds het doel van mijn wensen en verlangens geweest was, - in tegen-
stelling tot het 'Duitse Europa', deze terreuraspiratie van het Duitse
nationalisme, die mij van begin af aan een gruwel was en mij uit Duits-
land verdreef. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat op deze twee
concepties het verschil gebaseerd is, dat de wereld maakt tussen een
'slecht' en een 'goed' Duitsland: het Europese Duitsland is tevens in de
ruimste zin van het woord het 'democratische' Duitsland, het land waar-
mee te leven valt, het land dat geen vrees doch sympathie opwekt, omdat
het mede deel heeft aan het democratische mensheidsgeloof dat ui teinde-
lijk het morele leven van het Westen bepaalt en dat wij bedoelen wanneer
we zeggen: beschaving.
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Het ongeluk wilde dat dit Europese 'democratisme' in Duitsland nooit
veel politieke macht behaalde, dat de machtigen er nooit een verbond
mee wilden sluiten, doch dat - anders dan bij andere volken - deze idee
historisch bijna identiek werd geacht met Duitse machteloosheid. 'Arm
aan daden en rijk aan gedachten' noemde Hälderlin het oude, vrome,
geestelijke en machteloze Duitsland. Dit klinkt liefdevol, zó alsof hij er-
mee instemt en het goedkeurt. Doch er zijn er ook die geleden hebben
onder die Duitse tweespalt tussen geest en macht, gedachte en daad, on-
der de tegenstelling tussen cultureel prestige en politieke misère. Goethe,
een minder hemelse natuur dan Hälderlin, heeft volgens zijn eigen zeggen
daaronder geleden en bij gelegenheid het onpractische getheoretiseer der
Duitsers verwenst. 'Terwijl de Duitsers', zo zeide hij in 1829 tot Ecker-
mann, 'zich uitsloven om wijsgerige vraagstukken op te helderen, lachen ons
de Engelsen met hun grote practische verstand uit en veroveren de wereld.'
Nu wil ik openhartig zijn en verklaren dat ik deze uitspraak niet waar-
deer. Ten eerste heeft Engeland het arme, geestelijke en onpractische
Duitsland van toen geenszins uitgelachen. Integendeel, het heeft Duits-
land hooggeacht en bewonderd, hetgeen de oude heer Goethe aan de vele
Engelsen had kunnen zien die naar Weirnar trokken. Ten tweede kwam
het niet van pas de Engelsen uitsluitend als het volk van het practische
verstand te brandmerken en hen met de Oostindische Compagnie over
een kam te scheren, want zij hebben de wereld de grootste dramaturg,
een uitgebreide reeks van belangrijke denkers en schrijvers en een sublie-
mt':lyriek geschonken. Uit deze contrastering blijkt zelfs een lichte natio-
nale zelfverheffing, bijna zo alsof Duitsland het uitverkoren volk van de
geest zou zijn. Ten derde echter - en dat is het meest bedenkelijke - ligt
in deze uitspraak een zekere aanmoediging voor de Duitsers besloten,
Engeland te evenaren en óók op het veroveren van de wereld uit te
gaan - een aansporing dus tot wedijver en afgunst die dan later in de
Duitse historie een zeer ongelukkige rol hebben gespeeld.
Dit zijn bedenkingen tegen een uitspraak die paedagogisch bedoeld was
en ook inderdaad paedagogische waarde bezat. Want Goethe's lof van
het 'practische verstand' is een vermaning aan de geest om niet in de
wolken te zweven, doch zich met het leven te verenigen en zich verant-
woordelijk te gevoelen tegenover dat leven; Goethe's uitspraak doelt op
een democratisch pragmatisme, dat in Duitsland inderdaad altijd - ook dan
wanneer het 'leven' als hoogste waarde dionysisch verheerlijkt werd - al
te zeer ontbroken heeft en waarvoor de grootste Duitse dichter - niet
alleen bij deze gelegenheidsuitspraak - partij kiest, tégen de hoogmoed
van de geest. Ik citeerde zojuist Maurice Barrès, die Goethe's 'Iphigenie'
'een beschavend werk' genoemd heeft, dat' de rechten der samenleving
tegen de hoogmoed van de geest verdedigt', - een kenschetsing die haast
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nog meer op de 'Tasso' van toepassing is, op dit werk van zelftucht en
-tuchtiging, ja van kastijding, een dichtwerk waarin de auteur zover gaat
dat hij de poëzie en het dichterschap prijs geeft aan de nuchterheid van
de maatschappelijke orde, van het 'practische verstand' - tot groot ver-
driet van dichters als Rilke die dit als verraad van de kunst aan het l~ven
beschouwen. De aristocratische eenzaamheid der kunst en haar lijdende
afzondering van het leven gaan hun erg ter harte en met tegenzin zien
zij, hoe in dit toneelspel die afschuwelijke man van de wereld, Antonio,
met de erepalm gaat strijken.
In de 'Publications of the English Goethe Society' heeft men hierover
onlangs een uitstekende studie van Eudo C. Mason kunnen lezen: 'Rilke
and Goethe'. Mason heeft hierbij niet verzuimd het ressentiment van
RiJke t.o.v. de 'Tasso' met de critiek van Novalis op Goethe te vergelijken.
Novalis heeft de 'Wilhelm Meister' een hoogst ondichterlijk werk ge-
noemd, een 'Candide, gericht tegen de poëzie'. Het romantische zou er
in verloren gaan, verklaart hij, ook de natuurpoëzie, het wonderbaarlijke.
De economische natuur blijft als de enig ware over; Goethe is geheel en
al een practisch dichter, aldus Novalis, hij is in zijn werken wat de Engels-
man is in zijn waren: hoogst eenvoudig, netjes, gemakkelijk en duurzaam.
De overeenstemming in beide opvattingen is volledig. Het is een en de-
zelfde van verbittering zacht trillende stem van iemand die poëtisch-
aristocratisch onder het leven lijdt en zich wendt tegen een man die de
kant van het leven gekozen heeft en die de koel-afwijzende woorden
sprak: 'Van lijden kan in de kunst geen sprake zijn'. Hij heeft echter ook
geheel andere woorden gesproken, bijvoorbeeld déze, naar aanleiding
van Rafael in de 'Italienische Reise' : 'Want wij vermoeden het een en
ander van die verschrikkelijke voorwaarden waaraan ook de krachtigste
natuur voldoen moet om het uiterste te bereiken'. Wie twijfelt eraan dat
hij van deze 'verschrikkelijke voorwaarden' niet alleen het een en ander
vermoedde, maar dat hij ze kènde? Wie twijfelt eraan dat harmonie, ge-
lukkig evenwicht en cJassiciteit, kortom alles wat wij bij de naam Goethe
associëren, niet zomaar gegeven, doch een geweldige prestatie was, het
werk van krachten in zijn karakter waardoor gevaarlijke en misschien
wel vernietigende mogelijkheden overwonnen, gebruikt, opgeheven en
beschaafd werden, dienstbaar werden gemaakt - desnoods met geweld _
aan het goede en grote? Hij was, zo wil het ons voorkomen, voortdurend
kwetsbaar: moeilijkheden aan de ene kant en de wens om zich te schikken
aan de andere. Hij leidde een bestaan dat net nog mogelijk was en hij was
tevens ook nog een genie - - misschien betekent genie inderdaad: het kan
nog maar net. Men heeft zijn leven een kunstwerk genoemd, men zou
het een kunststuk moeten noemen. Zo heeft hij het zelf gekenschetst in
een spreuk die hij als grafschrift had kunnen kiezen:
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Wohl kamst du durch, so ging es allenfalls.
Mach's einer nach und breche nicht den Hals!

Ik was enthousiast toen ik in het uitstekende boek van BarkeI' Fairley
,A study on Goethe' de woorden las die ik hier in vertaling laat volgen:
'Hij verwachtte niet dat er in de eeuw na hem een opvatting zou heersen
die er de voorkeur aan zou geven dat hij tot elke prijs omgekomen was,
zoals het een echte dichter betaamt - in plaats van de dingen tot een
succes te maken, had hij deze opvatting voorzien, dan zou er gelukkig
iets in hem geweest zijn dat deze afgewezen had. Want wanneer de drift
om te blijven leven voor de mensheid belangrijker is dan de drift om onder
te gaan, dan betekenen Goethe's leven en werken zoals wij ze thans
bezitten, meer dan ze hadden kunnen betekenen, indien zijn eigen
druk hem gebroken had of indien hij nagelaten had wat hij nu gedaan
heeft'.
Dit 'to make a success of things', deze voor de mensheid nuttige wil om
in leven te blijven - heeft hij niet iets democratisch in vergelijking met en
in tegenstelling tot de aristocratisch-poëtische wil om ten onder te gaan?
In zijn 'Epilog zu Schillers Glocke' bezigt Goethe ergens het woord:
'lebenswürdig'. 'Hij die waardig is te leven,' aldus klaagt hij, 'zou een
prooi des doods geworden zijn ?' Toen ik als jongeman van Schopenhauer
juist de gulle toestemming verkregen had om pessimist te zijn, werd ik
zeer getroffen door deze term die, voor zover ik weet, door Goethe zelf
gevonden is. Die term verwarde mijn jeugdig begrip van geest, kunste-
naarschap en poëzie - een begrip dat eigenlijk hierop neerkwam dat ik
noch geschikt noch geroepen was om hier op aarde te leven. De tijd was
nog ver dat Goethe's wil en bekwaamheid om de dingen, d.w.Z. de moei-
lijkste voorwaarden, 'tot een succes te maken' mijn grootste en liefste
voorbeeld zouden worden. Doch ik breng vandaag alleen onder woorden
wat ik toen gevoelde, wanneer ik zijn goedwillige houding tegenover het
leven en zijn afwijzing van de poëtische ondergang, een democratische
trek noem die nu juist niet Duits mag heten en die zijn innerlijke afstand
van de Duitse aard mede bepaald zal hebben. 'De Duitsers houden van
de dood', heeft George Clémencau tijdens de eerste wereldoorlog gezegd.
'Kijk naar hun letterkunde! In de grond houden ze alleen van hem.'
Daar steekt veel waars in, maar Goethe kan deze psychologiserende
staatsman daarbij niet bedoeld hebben, want die verzette zich tegen
elke Duits-romantische doodsverering en ik geloof dat, wanneer men
diep op de zaken ingaat, het zijn vriendschap met het leven is, terwille
waarvan het democratische Europa hem voor zich opeist.
Op dit punt schijnt het mij nodig iets in te voegen. Laten we bedenken
dat Goethe noch een wijsgerig systematicus noch een koppig aanhanger
van dogma's en meningen was, doch dat de bron van zijn dichterlijke
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vruchtbaarheid te vinden is in de polariteit, in de onuitputtelijke rijkdom
van tegenstellingen die zijn natuur bevatte en die zijn tijdgenoten er soms
toe bracht hem van een zeker geheimzinnig dreigend nihilisme te be-
schuldigen. Er is vaak beweerd dat men met uitspraken van Goethe alles
ter wereld kan staven en bewijzen. Desondanks en ongeacht de tegen-
stellingen die ook wij hedenavond zullen opmerken, vinden wij in zijn
wezen een fond van onwankelbaar grote menselijkheid en betrouwbare
goedheid, waarin alle tegenspraken op een grootse, welhaast goddelijke
wijze worden opgeheven, en ook dat wat in zijn politieke wereldbeschou-
wing niet met elkaar schijnt overeen te stemmen, wordt voor wie dieper
peilt in deze onfeilbare menselijkheid, tot een geheel. Ik weet wel dat
men de zaken heel nauwkeurig moet bekijken en dat men het begrip
democratie zeer ruim dient op te vatten, wanneer men Goethe daarin
wil onderbrengen. Want in engere zin en oppervlakkig beschouwd pleit
bijna alles ervoor, dat Goethe en de democratie twéé zijn, zowel in poli-
tiek als in moreel opzicht, en dit houdt nu juist weer verband met zijn
positieve houding tegenover het leven, met zijn natuurlijk zelfbewustzijn
als gunsteling der goden, als bevoorrecht kind van de scheppende mach-
ten, als heer van de wereld die het als ongeluk zou beschouwen in de
oppositie te zijn. ZÓ heeft hij het geformuleerd: 'Wanneer ik het ongeluk
zou hebben in de oppositie te zijn' - en hij vergat er helemaal bij dat
soms ook de Tory's in de oppositie zijn. Hij kende wel de mengeling van
tederheid en taaiheid, waardoor de bijzondere vitaliteit van het genie
gekenmerkt wordt, hij sprak er gaarne over dat buitengewone mensen
krachtens hun sensibiliteit licht aan voortdurende ziekelijkheid zijn bloot-
gesteld en hij was zelf vaak ziek. In de grond was het reeds sedert de tijd
van de 'Werther' een bedreigde vriendschap die hij cr op na hield met het
leven, maar hij mocht graag krachtig en flink optreden, hij speelde graag
de breed neergeplante zoon der aarde, de eikeboom en ging prat op de
duurzaamheid van zijn bestaan, op zijn lange leven, waarvoor Valéry
zoveel bewondering had: 'Ce gui me frappe dans Goethe, avant toutes
choses, c'est cette vie fort longue - un changement d'amplitude presgue
séculaire'. Hij heeft zijn eigen taaiheid bewonderd en over een zwakke
en onvoldoende levenskracht humoristische en geringschattende woorden
gezegd. Met 8r jaar verklaart hij: 'Nu is Sämmerring overleden [een
Duitse ontleedkundige van naam], nog geen vijfenzeventig jaar oud, het
zou wat! Wat zijn de mensen toch voor lammelingen dat ze het niet
langer durven volhouden! Geefmij dan maar mijn vriend Bentham [de
Engelse econoom en utilitarist], die radicale dwaas; die houdt zich flink
en toch is hij nog een paar weken ouder dan ik.'
Ik weet niet voor de hoeveelste keer ik deze anecdote vertel. Ik ben er
zeer op gesteld wegens haar rijkdom aan implicaties, wegens haar veel-
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soortige morele en psychologische inhoud, - waarbij ik vooral' aan de
spot over Benthams 'radicalisme' denk, die er volstrekt bij behoort.
Iemand zei dat Zijne Excellentie, indien zij in Engeland geboren was,
ook wel een radicaal was geworden en opgetreden zou zijn tegen mis-
standen bij het gouvernement. Waarop Goethe, met het masker van
Mephistopheles, antwoordde: 'Wat denkt U wel van me? Ik had ~is-
bruiken moeten opsporen en aan het licht brengen, ik die in Engeland
van misbruiken geleefd zou hebben? Ware ik in Engeland geboren, dan
zou ik een rijke hertog geweest zijn of een bisschop met een inkomen van
jaarlijks dertigduizend pond.' - Toen zei de ander dat hij in de loterij des
levens ook wel met een niet had kunnen uitkomen, er waren immers zo-
veel nieten! - En Goethe antwoordde: 'Niet iedereen, mijn waarde, is
geschapen voor de honderdduizend. Meent U dan dat ik zo dom geweest
zou zijn om op een niet te vallen ?' - Dat is overmoed, dat is pochen op
het leven, dat is het volstrekte bewustzijn van voornaamheid. Vooreerst
blijkt hieruit dat hij zijn geboorte en leven in Duitsland eigenlijk als een
ongepaste beperking beschouwde in vergelijking met wat hij in Engeland
geweest zou zijn. Hoofdzaak echter is de metaphysische zekerheid dat hij
in elk geval een man van de honderdduizend was, dat hij in elk geval
weledelgeboren en een groot heer was, een man van de wereld [over de
corruptie waarvan zich maar de mislukkelingen kwaad moesten maken].
Hij hield van een zegswijze die logisch niet te rechtvaardigen valt, maar
die hij met een voornaamheid bezigde alsof het de gewoonste zaak van
de wereld was: hij spreekt van 'aangeboren verdiensten'. Wat? Hoe kan
dat? Dat is immers een ijzer dat van hout is! Verdiensten zijn niet aan-
geboren, zij worden verworven, veroverd; en wat aangeboren is kan niet
verdienste heten, tenzij men de term van al zijn morele relaties losmaakt.
Maar dat is nu juist zijn bedoeling. Die zegswijze is een bewust affront
tegen de moraal, tegen alle willen, worstelen, streven en strijden dat
hoogstens prijzenswaardig, maar niet voornaam is en dat hij eigenlijk
voor hopeloos houdt. 'Men moet iets zijn', verklaart hij, 'om iets te ma-
ken.' En wanneer hij hoort zeggen dat het denken moeilijk is, antwoordt
hij: 'Het erge is dat alle denken niet helpt om te denken. Men moet van
nature zo zijn als het moet, zodat de goede invallen steeds als vrije kin-
deren Gods voor ons staan en ons toeroepen: daar zijn we!'
Als 'van nature zoals het moet', als adellijk bij de gratie der natuur heeft
Goethe zich inderdaad gevoeld en hij heeft verzekerd dat hij nooit een
mens heeft gekend die meer eisen mocht stellen dan hij. Met maatschap-
pelijke ambitie, met een of ander soort snobisme heeft zijn gevoel van
eigenwaarde overigens niets te maken. Het adelsdiploma dat hem reeds
vroeg door tussenkomst van zijn hertog door de keizer werd toegekend,
betekende voor hem 'niets, volstrekt niets', want, zegt hij, 'wij Frankforter
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patriciërs voelden ons altijd gelijkwaardig met de adel'. En hij voegt
eraan toe: 'Ja, ik voelde me zo op mijn gemak en zo voornaam dat ik het
niet bijzonder vreemd gevonden zou hebben, als men mij tot prins had
gemaakt.' Tussen twee haakjes: het had uitsluitend van hem afgehangen
om prins te worden. Had hij, zoals hij tijdelijk ernstig van plan was, de
uitnodiging van Napoleon aanvaard en zijn werkzaamheden naar Parijs
verlegd, had hij daar de 'Caesar' geschreven waar Napoleon om vroeg
en waarin hij alleen aan zijn oude haat tegen de 'nietswaardige, lage'
moordenaars de vrije teugel had behoeven te laten, dan had de keizer
hem beslist tot prins verheven. Zoals hij volgens zijn eigen verklaring
Corneille zou hebben verhoogd. Op hogere leeftijd zagen zijn tijdge-
noten Goethe werkelijk in prinselijke luister, hetgeen in bepaalde titula-
turen tot uiting kwam. Franse correspondenten noemden hem 'Mon-
seigneur', - hetgeen eigenlijk een prinsentitel is. Een Engelsman schreef:
,Aan Zijne Doorluchtigheid Prins Goethe te Weimar' . 'Dat zal wel daar-
door komen', aldus de toelichting van de oude heer, 'dat ze me graag de
prins der dichters noemen.'
Dit had echter in engere zin juist geen betrekking op zijn dichterschap,
hetwelk slechts de gedaante was die zijn grootheid in het arme, geeste-
lijke, de realiteit missende Duitsland, in het 'land der dichters en denkers'
aannam. Hij was meer dan dichter: hij was een wijze, een heerser, de
laatste representant en geestelijke gebieder van Europa, een groot mens.
En het is thans de vraag in hoever grootheid en democratie samengaan, -
misschien een wat onvoorzichtige vraag, althans wanneer men daarbij
het oog op Duitsland heeft, waar grootheid steeds neiging tot ondemo-
cratische hypertrophie vertoont. Tussen de groten en de massa is er een
kloof - een 'Pathos der Distanz', zoals Nietzsche gaarne zei - zo diep als
nergens elders, in landen namelijk waar grootheid geen knechting ver-
oorzaakt aan de ene kant en uitdijen van het absolutistisch ik-gevoel aan
de andere. Goethe's majestueuse ouderdom had veel van dit absolutisme
en persoonlijk imperialisme; hij drukte zwaar op allen die naast hem ook
nog wilden leven en bij zijn dood werden niet alleen rouwklachten ver-
nomen, doch ook een duidelijk: 'hè, hè!'
Zijn gehechtheid aan het leven, democratisch in tegenstelling tot het
poëtisch 'aristocratisme' van de dood, heeft veel facetten, die elke twijfel
rechtvaardigen of de Europese democratie hem tot de haren mag reke-
nen. Het is immers geen toeval dat deze gehechtheid aan het leven in een
en dezelfde volzin èn als pochen op zijn vitaliteit èn als bespotting van
het politieke radicalisme geformuleerd wordt. Zijn anti-radicalisme is
diep geworteld, het houdt vooral verband met zijn idee van de volkomen-
heid en noodwendigheid van alle bestaan, van een wereld die vrij is van
eerste oorzaken en laatste doeleinden en waarin het boze evenals het
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goede zijn rechten heeft. Dat de kunst evenals de schepping niets hebben
uit te staan met een doel, was zijn opperste beginsel; zijn aangeboren
dichterlijk talent beschouwt hij 'geheel als natuur', als een gave der al-
moeder die het goede en het boze gelijkmoedig omvat. Zijn vroege geest-
drift voor Shakespeare is hierop gebaseerd en in later tijden heeft Goethe's
natuur-aestheticisme en anti-moralisme sterk opNietzsche, de immoralist,
ingewerkt, die verder zou gaan en het voorrecht van het boze boven het
goede, zijn overwegend belang voor het behoud en de triomf van het
leven, als in extase zou bepleiten.
Bij Goethe - het spreekt vanzelf - bevindt zich dit alles nog in een rustig,
blijmoedig evenwicht: objectieve en plastische gezindheid. Doch evenals
uit deze vergoding der natuur, uit dit spinozistisch pantheïsme zijn ver-
draagzaamheid voortkomt, zijn conciliantie, zijn 'lijdelijk' laten-gelden,
zo komt hieruit ook zijn koelheid voort, zijn gebrek aan enthousiasme en
ideëel élan - hem door velen verweten -, zijn verachting van ideeën, zijn
haat van het abstracte, dat hem voorkomt dodelijk voor het leven te zijn.
,Algemene begrippen en grote verwaandheid', aldus luidt een van zijn
kernspreuken, 'staan altijd op het punt grote rampen te veroorzaken.'
Dit is het motto voor zijn bekende wanverhouding t.O.V.de Franse revo-
lutie. Hij was ervan doordrongen dat er altijd 'een rest overblijft, wan-
neer men de wereld door de rede deelt', en was er voorts van overtuigd
dat 'wetgevers en opstandelingen, die gelijkheid en vrijheid tegelijk be-
loven, fantasten of charlatans zijn'. Wie zou willen ontkennen dat hij
hiermee de principiële moeilijkheid der democratie raakt, een probleem
dat tegenwoordig de wereld gevangen houdt en tot een ontzaglijke strijd
tussen de revolutionnaire beginselen van gelijkheid en vrijheid dreigt
te voeren?
Het is een feit dat de Grote Revolutie als wereldgebeuren Goethe ge-
kweld heeft als niets anders in zijn leven en dat ze hem bijna zijn talent
gekost heeft, - hoewel hij toch door zijn sensationeel jeugdwerk, de
'Werther', waarin hij aan de fundamenten der oude maatschappij rukte,
met de komende gebeurtenissen profetisch contact heeft gehad, ja, deze
gebeurtenissen heeft helpen voorbereiden. Dat men de verwezenlijking
niet wenst van wat men in zijn hart wel wilde, komt altijd weer voor,
en Goethe's houding tegenover de revolutie is een herhaling van Eras-
mus' houding tegenover de hervorming, die deze wel voor een groot deel
heeft voorbereid, maar later met humanistisch dégout heeft afgewezen.
Goethe zelf heeft bij alle persoonlijke en zelfs religieuse sympathie voor
Luther, de twee 'storingen' afkeurend in een beroemd distichon in één
adem genoemd:

Franztum drängt in diesen verworrenen Tagen, wie einstmals
Luthertum es getan, ruhige Bildung zurück.
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'Rustige beschaving' - niet daarom in de eerste plaats was het de patri-
otten te doen die Duitsland wilden opvoeden tot politieke vrijheid; en
evenals hij leed, zo is er onder hem met verbittering geleden door zeer
eerbiedwaardige tijdgenoten. Zij leden onder zijn 'geweldig hinderlijke
kracht', zoals Börne het uitdrukte, onder zijn quiëtisme en apolitisme,
onder de zwaarte waarmee zijn natuur de door zijn tijdgenoten enthou-
siast beleden nationaal-democratische idee in de weg stond. Hij was
tegen de vrijheid van drukpers, tegen het meepraten van de massa, tegen
de constitutie en de heerschappij der majoriteit, hij was ervan overtuigd
dat 'de schranderen altijd in de minderheid zijn' en sprak zich openlijk
uit voor een minister die tegen volk en koning in, eenzaam zijn plannen
doorvoert. Men moet hem zien, hoe hij in April 1816, volgens titel en
rang eerste-minister van het nieuwe Groothertogdom Saxen-Wei mar, bij
de plechtige afkondiging van de grondwet naast de troon stond, flink en
fier, met de ster van de 'Witte Valk' op zijn borst. Aan die hele vertoning
had hij een hartgrondige hekel. Hij had zijn souverein ontraden naar het
Wener Congres te gaan, waarbij dan het landje met meer dan de helft
uitgebreid en Karl August tot Groothertog verheven werd. Maar bij de
Overeenkomsten van Wenen was aan elke Duitse staat een grondwet
naar standen beloofd en daarom zag Goethe niet gaarne dat zijn land
aan deze afspraken gebonden was. Menkanhet nu nietbepaald staatkundig
vooruitzicht noemen dat hij de hertog wilde verhinderen het congres bij
te wonen. Staatkundig vooruitzicht had hij toch al weinig. Op Napo-
leon's eeuwig bestand had hij vast vertrouwd, hij had zich gedurende de
bevrijdingsoorlogen uiterst onvaderlands gedragen en verklaard: 'Ruk
maar aan je ketenen, beste mensen, die man is voor jullie te groot!' -
'Die man is voor jullie te groot' - er steekt iets waars in deze uitspraak;
want juist doordat hij voor hen te groot was, werd hij met vereende
krachten overwonnen, zodat Goethe practisch ongelijk kreeg en in zijn
spel 'Des Epimenides Erwachen' vergiffenis moest vragen. Op eenzelfde
wijze kreeg hij ongelijk bij zijn beslist verzet tegen vroege Duitse een-
heidspogingen, tegen het plan van Frederik de Grote uit 1784 om een
federatie van Duitse vorsten zonder en tegen Oostenrijk tot stand te
brengen, d.w.z. om op een dynastiek-nationale grondslag onder leiding
van Pruisen en met uitsluiting van Habsburg, de Duitse eenheid te vor-
men. Het plan, waarmee Karl August zeer ingenomen was, liep deze
keer op niets uit. Maar precies dezelfde weg heeft Bismarck later be-
wandeld; het was de weg der geschiedenis, die Goethe zag en niet wilde
zien. Hoe het ook echter met de geschiedenis afloopt, zij bestaat in elk
geval daarin dat er iets geschiedt. Maar Goethe hield niet van de ge-
schiedenis, hij noemde de politiek van onze wereld 'een mengelmoes van
dwalingen en geweld'.
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Vaak schijnt het dat er weinig of niets in hem was van het humanitaire
geloof in de mens en de mensheid, in haar loutering door revoluties, in
haar betere toekomst. Rede en gerechtigheid kon men de mensen niet
bijbrengen, zei hij. Altijd zou het op en neer gaan, geen eind zou er
komen aan strijd en bloedvergieten. Had hij dat maar met pessimistisch
verdriet gezegd! Maar hij vindt het juist goed zo, want hij heeft weinig
van een pacifist. Integendeel, hij voelt veel voor macht en strijd, 'totdat
de een de ander zijn overmacht laat voelen.' Dit doet sterk aan de woor-
den van Wagner's Wotan denken:

Denn wo kühn Kräfte sich regen,
Da rat' ich offen zum Krieg.

Goethe wist overigens precies wat de oorlog eigenlijk inhoudt - dit moe-
ten wij hieraan toevoegen - en hij verklaarde dat deze 'in waarheid een
ziekte was, waarbij de sappen die tot behoud van de gezondheid dienen,
alleen gebruikt worden om iets vreemds, iets onnatuurlijks te voeden'.
Doch persoonlijk geeft hij toe dat het hem 'droevig stemt, als hij met alle
mensen goede maatjes is', dat hij 'gramschap nodig heeft'. Nu, dit is geen
christelijke vredelievendheid, al is het dan Luthers en bovendien 'Bis-
marcks' . Veel zou men kunnen aanhalen om zijn strijdlust te kenschetsen,
zijn lust om 'op te vliegen en te straffen'; steeds is hij bereid zijn tegen-
standers door een maehtsspreuk de mond te snoeren en 'zulke mensen
uit het gezelschap te verwijderen'. Dit is, zo men wil, al geen drie passen
meer van de bruutheid verwijderd; het is toch al zijn realisme, zijn wei-
gering om in vuur te geraken, de zinnelijkheid van zijn wezen, die hem de
brandschatting van een boerderij als werkelijk en deerniswaardig, de
'ondergang van het vaderland' echter als een fraze doet gevoelen.
Zijn twijfel aan de liberale regeringsvormen is diepgeworteld. Men zal
er achter komen, verklaart hij, dat 'men het als regeerder met al te grote
goedheid, zachtheid en morele fijngevoeligheid op de duur niet volhoudt,
doordat men met een gemengde en soms slechte wereld te doen heeft en
haar tot ontzag moet dwingen', - hetgeen reeds tot op de letter aan zijn
politieke leerling Schopenhauer doet denken. In zake de criminele recht-
spraak is hij met beslistheid tegen zachtheid en slapheid, maakt zich .
driftig over de humanitaire neigingen van zijn tijd om misdadigers met
doktersverklaringen en rapporten uit de gevangenis te houden en hoort
welgevallig het verslag aan van een energieke jonge districtarts die op de
vraag of een zekere kindermoordenares al of niet toerekeningsvatbaar
was, antwoordde dat ze dit inderdaad was. - 'Ze is niet de eerste!'
Hij is aristocraat ten aanzien van de massa en hij vindt haar slechts
respectabel wanneer zij haar vuisten gebruikt, maar oordelen kan ze niet,
meent hij. Zo kan men het in een van zijn rijmende spreuken lezen.
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Massa en cultuur rijmden niet in zijn oren, want cultuur stond voor hem
gelijk aan een uitgelezen gezelschap waarin men elkaar discreet en met
een glimlach begrijpt, al gaat het over de moeilijkste en hoogste dingen ...
Hij is dan ook niet van mening dat zijn werken populair kunnen worden.
'Wie daaraan denkt en daarnaar streeft', zegt hij, 'dwaalt. Ze zijn niet
voor de massa geschreven, doch uitsluitend voor enkelen die hetzelfde
willen en. zoeken als ik.' Het vreemde is alleen dat hij tevens verklaart
dat alle critiek waaraan zijn boeken, bijvoorbeeld de 'Werther' bloot-
gesteld waren, hem geen kwaad had gedaan, doordat dergelijke subjec-
tieve oordelen van enkele hoewel belangrijke mannen, door de uitspraak
der massa geneutraliseerd werden. Wie echter niet op een millioen lezers re-
kende, moest de pen maar laten liggen!
Hoe dit ook zij: het was hem er om te doen - althans de langste tijd van
zijn leven - zijn persoonlijkheid te cultiveren en 'de pyramide van zijn
bestaan zo hoog mogelijk op te voeren'; aan de verbetering van de wereld
was hem niets gelegen. En aan de roem van een persoonlijke top-ont-
wikkeling knoopt hij tenslotte ook de onsterfelijkheid vast, terwijl hij de
massa overlaat aan de eeuwige ondergang:

Wel' keinen Namen sich erwarb, noch Edles will,
Behört den Elementen an - so fahret hin!

Aristocratischer uitspraak bestaat niet. Ze bewijst zijn geloof in de uit-
verkiezing en wanneer deze een christelijke conceptie is, dan laat het
christendom daarmee in elk geval zijn meest aristocratische zijde zien.
En toch is het christendom democratie in de gedaante van de godsdienst,
- evenals men kan zeggen dat de democratie de politieke uitdrukking van
het christendom is. De revolutionnaire zin van het christendom voelt
Goethe aan door te zeggen: 'De christelijke godsdienst was bedoeld als
een politieke omwenteling; toen deze mislukte, heeft men er een morele
omwenteling van gemaakt'. Dit is een objectieve opmerking; over zijn
persoonlijke houding tegenover het christendom wordt niets medegedeeld.
We moeten er echter op blijven aandringen: hoe stond hij er tegenover?
Hoe stond hij tegenover het geloof, tegenover de vroomheid in het alge-
meen? Ik zou een spreuk willen aanhalen die diep tot mijn hart spreekt
en mijn diepe sympathie opwekt. Hij zegt:

Ich habe nichts gegen die Frömmigkeit,
Sic ist zugleich Bequemlichkei t;
Wel' ohne Frömmigkeit willieben,
Muss grosser Mühe sich ergeben :

Auf seine eigene Hand zu wandern,
Sich selbst genügen und den andern
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Und freilich auch dabei vertraun,
Gott werde wohl auf ihn niederschaun.

Hij vertrouwt op de opperste welgezindheid, óók wanneer, of juist wan-
neer hij het zich niet in de veilige haven van een geloof gemakkelijk
maakt, doch onbeschermd en in vrijheid, op eigen vuist, zijn best doet.
Deze spreuk doet protestants aan en men zou op de gedachte kunnen
komen dat tegenwoordig misschien protestanse aanleg en opvoeding
iemand weerhouden bij het communistisch geloof een veilig onderdak te
zoeken.
Daarbij is het merkwaardig genoeg te zien, hoe Goethe het protestantisme
bij gelegenheid VOOl'steltals een somt synthese van het oergermaanse
heiden- en heldendom enerzijds en het christendom anderzijds:

Den deutschen Mannen gereicht's zum Ruhm,
Dass sic gehasst das Christenturn,
Bis Herm Karolus' leidem Degen
Die edlen Saehsen unterlegen.
Doch haben sie lange genug gerungen,
Bis endlich die Pfaffen sie bezwungen
Und sic sich unter'sJoch geduckt;
Doch haben sic immer einmal gemuckt.
Sic lagen nur im halben Schlaf,
Als Luther die BibeJ verdeutscht so bravo

Freiheit erwacht in jeder Brust,
Wir protestieren all mit Lust.

Dit klinkt werkelijk alsof het christendom door het protestantisme pas-
klaar werd gemaakt voor het germaanse heidendom, - en van dit heiden-
dom was inderdaad nog veel in Goethe levend. Openhartige en uitda-
gende verklaringen hiervoor heeft hij niet achterwege gelaten. Ze liggen
ons alle in het oor. Hij heeft zich een 'gedecideerd niet-christen' genoemd,
heeft het 'kruis' zijn antipathie betuigd, hij heeft verklaard dat deemoed
en dulden niet van zijn gading waren en trots gezegd:

Hätt' Allah mich bestimmt zum Wurm,
So hätt' er mich als Wurm erschaffen.

Heel goed, dit is Goethe de aristocraat. Maar het is immers bij voorbaat
ondenkbaar, dat de vorming van deze geest niet ten sterkste mede be-
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paald werd door de diepste revolutie of juister: mutatie, die het mense-
lijke geweten en wereldgevoel ooit hebben ondergaan; en op zijn minst
moet hij er dezelfde gedachten over hebben gekoesterd als Lichtenberg
die - overwegend dat een godsdienstige creatie zoals de christelijke, op
aarde niet vatbaar was voor herhaling, en lettend op zijn beschavende
kracht - tot de slotsom kwam: 'Men blijve er dus bij'. De beschavende
kracht van het christendom is het die Goethe accentueert, wanneer hij
op hoge leeftijd in een gesprek met Eckermann zijn houding tegenover
de godsdienst voorgoed bepaalt. De historische echtheid der evangeliën
op elk punt, zegt hij, is niet belangrijk. 'Zij weerkaatsen nog de hoogheid,
die van de persoon van Christus uitging en die zo goddelijk van aard is
als ooit het goddelijke zich op aarde vertoond heeft ... Al moge de gees-
telijke cultuur vooruitgaan, al mogen de natuurwetenschappen zich ver-
ruimen en verdiepen, al moge de menselijke geest zich uitbreiden zo ver
hij wil- verder dan de hoogheid en de zedelijke cultuur van het christen-
dom, zoals dit in de evangeliën straalt en schittert, zal hij niet komen!'
De 'zedelijke cultuur' van het christendom, zijn humaniteit, zijn bescha-
vende, anti-barbaarse strekking waren het waarvoor hij boog, want deze
cultuur was de zijne; deze huldebetuigingen kwamen ongetwijfeld voort
uit een gevoel van bondgenootschap, uit het inzicht dat de zending van
het christendom binnen de germaanse wereld met zijn eigen zending ge-
lijkenis vertoonde. Het is in diepste wezen een democratische zending,
want de neiging tot het nederige, de verheffing van het lijden is aan het
christendom ingeschapen, en niets kan christelijker, niets evenwel ook in
hoogste betekenis democratischer zijn dan Goethe's uitspraak: 'Alle lij-
den heeft iets goddelijks.'
Zijn christendom heeft als natuurlijk ingrediënt van zijn persoonlijkheid
een protestantse kleur. Hij is een protestant van cultuur, - een werk zoals
'Die Leiden des jungen vVerthers' is zonder een lange school van piëtis-
tische introspectie niet denkbaar. Nietzsche heeft Goethe's plaats in de
wereld van de geest zeer juist bepaald als gelegen 'tussen hellenisme en
piëtisme'. Het treft echter dat hij bij het protestantisme, bij het luthera-
nisme, de democratische strekking het sterkst accentueert en bij zijn cri-
tiek op de katholieke kerk en haar hiërarchie plotseling op de onderste
lagen der bevolking te spreken komt. 'De kerk wil heersen', zegt hij met
zeker politiek inzicht, 'dus moet zij een bekrompen massa hebben die
bukt en zich beheersen laat. De hoge, flink gedoteerde geestelijkheid vreest
niets meer dan de voorlichting der onderste lagen van de bevolking. Lang
genoeg heeft ze hun ook de bijbel onthouden, zo lang het maar enigszins
kon. Wat zou ook een arm lid van de prinselijke luister van een rijk ge-
doteerde bisschop moeten denken, wanneer hij in de evangeliën de ar-
moede en behoeftigheid van Christus en zijn discipelen ziet! - Wij weten
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niet eens,' roept hij uit, 'wat wij aan Luther en de hervorming in het al-
gemeen allemaal te danken hebben. Wij zijn bevrijd' uit de boeien ener
geestelijke bekrompenheid, wij werden in staat gesteld tot de bron terug
te keren en het christendom in zijn zuiverheid te begrijpen.' Wat Luther
heeft gebracht is godsdienstige democratie en dit juicht Goethe toe. Hoe-
veel fijner, voornamer en kieser hij ook is dan de volksman en ruwe klant
van Wittenberg - zijn genegenheid voor hem is diep en oprecht, beiden
vertonen a.h.w. nationale en persoonlijke verwantschap, Goethe schijnt
zich in Luthel' te herkennen. Als jongeman nam hij de bijbelvertaling in
de 'Faust' op en Luther's taalkundige arbeid, waarvan hij de erfgenaam
en verfijnde voortzetter was, bleef hij steeds waarderen. Alleen merkte hij
op: 'Hoogstens zou ik de gevoelige delen beter hebben gemaakt'.
En toch is zijn protestantisme niet geheel betrouwbaar: er blijft soms
plaats over voor bewondering - niet zozeer voor de aesthetische voordelen
als wel voor de democratische krachten in het katholicisme die de vor-
ming van een gemeenschap bevorderen. Deze krachten zijn sterker,
vindt hij ineens, ze geven meer geluk dan die van het protestantisme.
'Men zou dadelijk katholiek moeten worden', roept hij uit, 'om deel te
hebben aan het menselijke bestaan. In de mensen opgaan, op eenzelfde
niveau leven, een leven op straat leiden, temidden van het volk zijn. Wat
zijn we toch in die kleine souvereine staatjes voor ellendige, eenzame
wezens!' En hij prijst Venetië als monument, niet van een bevelende en-
keling, doch van een geheel volk.
'Een leven temidden van het volk' - ook dit kenmerkt Goethe van begin
af aan. Kinderen, volk, natuur - dat was de liefde, de beantwoorde liefde
van Werther de jongeling, en men behoeft niet eens aan de innig, gete-
kende volkstaferelen in de 'Egmont' en de 'Faust' te denken, men be-
hoeft slechts te denken aan zijn persoonlijk welbehagen bij volksvermaken
zoals bijvoorbeeld het Sint-Rocus-fcest te Bingen, om te begrijpen wat
het voor hem betekent onder het volk te vertoeven, erdoor omgeven te
zijn gedurende het vogelschieten en het inwijden van een waterput. Het
naieve volk is voor hem een behagelijk natuurelement, een voedende
bron van het onbew'uste en van verjonging. 'In het bewuste', zegt hij,
'kan de mens niet lang vertoeven, hij moet bij tijd en wijle weer naar het
onbewuste vluchten, want daarin liggen en leven zijn wortels.' - Zou
Schiller deze woorden hebben kunnen spreken, - die trotse zieke, die
aristocraat van de geest, die grote aandoenlijke vrijheidsdwaas ? 'Schiller
had', aldus zei Goethe glimlachend tot Eckermann, 'het merkwaardige
geluk om voor een bijzondere vriend van het volk door te gaan, maar hij
was, onder ons gezegd, veel groter aristocraat dan ik.'
Dit is waar, zonder geheel en al de waarheid te zijn. \Vant de conserva-
tieve liefde tot het volk zoals Goethe deze kende en koesterde, is iets
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anders dan de ideële en revolutionnaire liefde tot de mensheid, waar het
de vurige Schiller om te doen was. Deze liefde bepaalde Schiller's popu-
lariteit, doordat hij de dichter werd van de politiek geëmancipeerde bur-
gerij, die haar economische vrijheid ging veroveren. Goethe droeg daar-
van wel kennis, maar hij maakte er zich niet warm voor; het was een
neutrale kennis. In 1792, na de beslissing van Valmy, toen de revolutie
over de oude machten van Europa zegevierde, zei hij tot de militairen in
zijn omgeving: 'Hier nu en heden begint een nieuw tijdperk van de
wereldgeschiedenis en gij kunt zeggen dat ge het mee hebt gemaakt'.
'De koning vlucht, de burger triomfeert', - hij wist het en stond het eerder
toe dan dat hij het toejuichte. Een nieuwe eeuw kwam thans op, die met
geld en verkeer, geest, handel en welvaart te maken had en waartegen hij
niets wenste in te brengen, vooral niet omdat het streven naar ruimte en
uitbreiding hem verwant en sympathiek aandeed, omdat deze eeuw aan
zijn behoefte naar expansie beantwoordde. 'Wereldliteratuur' - dit woord
dat hij creëert, dat hij half als feit constateert, half als eis de tijd voor ogen
stelt - drukt het niet vóór alles zijn eigen verlangen naar de wijde wereld
uit die op hogere leeftijd bij hem steeds sterker wordt? Bij gelegenheid
heeft hij het over 'vrijhandel van begrippen en gevoelens', hetgeen een
kenmerkende overdracht van liberaal-economische' beginselen op het
geestelijke leven inhoudt. Hieruit spreekt de negentiende eeuw, de eeuw
van economie en techniek, die de zoon der achttiende nog een mensen-
leeftijd lang meemaakte en die hij - boven de grenzen van zijn persoonlijk
leven en van de eeuw uit tot zelfs in een na-burgerlijke tijd - begreep en
profetisch aankondigde.
Goethe had een eigenaardige manier om zijn bekendheid met de tendentie
van de tijd gelijk te stellen met de gehoorzaamheid daaraan, met de ver-
plichting deze tendentie te dienen, te bevorderen en de 'ontplooiing van
het tijdperk te bespoedigen'. Zijn bekendheid met het beslissend uur, met
wat de klok geslagen heeft, betekent tevens progressiviteit en hij heeft
gelijk, wanneer hij nadrukkelijk verzoekt hem de titel van een 'vriend
van het bestaande' te besparen benevens al het verouderde en slechte dat
dit bestaande altijd omvat. 'De tijd', zegt hij, 'schrijdt eeuwig voort en
de menselijke zaken zien er om de vijftig jaar anders uit, zodat een in-
stelling die in 1800 volmaakt was, reeds in 1850 misschien foutief zal
zijn.' Attentie voor de veranderingen in het beeld van waarheid en recht,
intelligente gehoorzaamheid welke daarmee rekening houdt - ziedaar
eigenlijk Goethe's politieke geloofsbelijdenis. Van daar dat hij tot de
slotsom komt: 'In de grond bestaat er toch alleen: vooruit!' Vandaar zijn
ongeduld tegenover de behouders wie hij toeroept:
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Das ist doch nul' der alte Dreck,
Werdet doch gescheiter!
Tretet nicht immer denselben Fleck,
So geht doch weiter!

Hij is steeds verder gegaan, hij kón dankzij zijn vitaliteit veel verder gaan
dan Schiller die al op 46-jarige leeftijd overleed. Hij bleef in leven en
stond nooit stil.
Zijn morele en politieke ontwikkeling nu wordt weerspiegeld in zijn vroeg
begonnen en laat voltooide ontwikkelingsroman 'vVilhelmMeister', in dit
levenswerk dat hem, evenals de 'Faust' tientallen jaren lang begeleidt en
zeer uiteenlopende geestelijke stadia doormaakt. Omstreeks I795, wan-
neer hij zo oud is als Schiller toen hij stierf, voltrekt zich de herschepping
van de toneel-roman in een sociale probleem-roman van grootse allure
en wanneer hij met 58 jaar het werk aan de 'Wanderjahre' hervat, is hij
een volslagen ander mens geworden dan die jeugdige toneel-enthousiast
die niets anders bedoeld had dan de wereld van dionysische zigeuners,
de wereld achter het voetlicht, te schilderen zoals deze nog nooit ge-
schilderd was. Het werk blijft betrokken op het Ik voorzover het een op-
voedingsgeschiedenis, een intellectuele avonturiers- en experimentele
roman blijft. Doch de gezichtspunten zijn volledig gewijzigd. Het wéér-
licht in dit boek van ideeën die niets meer te maken hebben met de
aesthetische cultus der persoonlijkheid, met alles wat men onder burger-
lijke humaniteit verstaat, met het klassieke en burgerlijke cultuurbegrip,
dat juist door Goethe mede gecreëerd en gevormd was. Optimistisch en
nieuwsgierig gaat hij na, wat voor een tijdperk er aangebroken is, wat er
in moreel en technisch opzicht aanstaande is; aan de bespoediging hier-
van moet dan iedereen meewerken, al is het ten koste van lang gekoester-
de idealen die evenwel hebben afgedaan. Hier vinden wij de beroemde
'verzaking', dit geliefkoosde motief van Goethe's ouderdom. Verzaking,
d.W.Z.de zelfoverwinning van de individualistische humaniteit, het af-
zien van het ideaal der álzijdigheid van elk mens afzonderlijk, de pro-
clamatie van een tijdperk der éénzijdigheid. Wij vinden er de tegen-
woordige onvoldaanheid met het individu; de enkeling wordt tot functie,
belangrijk iswat er door hem voor de beschaving gepresteerd kan worden;
de begrippen gemeenschap, 'band', en collectivum treden naar voren en
de jezuïtisch-militaristische geest der 'Pädagogische Provinz', kunstzinnig
getemperd en opgewekt als hij is, laat nochtans van het individualistische,
'liberale' en burgerlijke ideaal vrijwel niets over.
Vóór alles is echter opmerkelijk dat deze roman zich reeds tussen twee
continenten afspeelt; de nieuwe wereld, Amerika, heeft aller aandacht
en de idee van emigratie, waartoe ten slotte het merendeel der personen



THOMASMANN

besluit, wordt tot hoofdmotief. Goethe en Amerika, Goethe als Ameri-
kaan - het is een verbluffende samenstelling en voorstelling, want hij is
immers een aarts-Europeaan. Wij kennen niemand die meer 'continen-

_ taal' aandoet dan hij en tot het einde toe - het laatst nog in de 'Wander-
jahre' - heeft hij aan de Europese beschaving zijn genegenheid betuigd
- deze 'onvolprezen cultuur, voor vele duizenden van jaren ontkiemd,
dan gegroeid, uitgebreid, getemperd, onderdrukt, nooit geheel vèrdrukt,
herademend, herlevend en steeds weer in een oneindige reeks van han-
delingen naar voren tredend'. Het iseen ware lofzang. En toch wordt het
hem duidelijk - op zijn minst sedert de eeuwwisseling met haar schokken
en rampen - dat hij niets goeds voorvoelt aangaande Europa, dat zijn
geloof in de toekomst wankelt, dat hij angstig en benauwd wordt in dit
moeilijke werelddeel en dat gedachten aan vlucht in hem opkomen. De
vlucht speelt immers een merkwaardige rol in zijn leven: in de tijd van
Lili Schönemann vlucht hij naar Zwitserland, later vlucht hij hals over
kop naar Italië en reeds is er van een vlucht uit Europa sprake wanneer
wij in het eerste gedicht van de 'Westöstlicher Diwan' zegt:

Flüchte du, im reinen Osten
Patriarchenluft zu kosten.

Thans is Amerika het doel van zijn innerlijke vlucht, dit land op verre
afstand aan de overkant gelegen, dat zojuist zijn onafhankelijkheid heeft
bevochten en welks overwinning voor recht en vrijheid hij in 'Dichtung
und Wahrheit' een verlichting voor de mensheid had genoemd. Democrati-
scher uitspraak bestaat niet. De vlucht daarheen blijft tot zijn fantasie en
gedachten beperkt, maar uitdrukkelijk schuift hij het alleen op zijn leef-
tijd, dat hij niet wezenlijk tot emigratie besluit. 'Als ik twintig jaar jonger
was,' zegt hij in 1819 tot de kanselier Von Müller, 'dan zou ik naar Ame-
rika zeilen.' Het is in hetzelfde jaar waarin hij - hetgeen weinig bekend is
- zijn Verzamelde Werken aan de Harvard Universiteit opdraagt en in
een begeleidend schrijven de Verenigde Staten 'een prachtig land' noemt,
'dat de ogen der gehele wereld tot zich trekt door een plechtige, wettige
toestand die een wasdom bevordert waaraan geen grenzen zijn gesteld'.
En later peinst hij nog in een gesprek met zijn jonge vriend Sulpiz Bois-
serée: 'Wat zou er gebeurd zijn als ik met een paar vrienden voor dertig
jaar naar Amerika gegaan was en van Kant enz. niets gehoord had!'
Dat doet denken aan de verzen die wij in het inleidend gedicht van de
'\Vestöstlicher Diwan' lezen:

Dort im Reinen und im Rechten
Will ich rnenschJichen Geschlechten
In des Ursprungs Tiefe dringen,
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Wo sie noch von Gott empfingen
Himmelslehr' in Erdesprachen,
Und sich nicht den Kop! zerbrachen.

En hun hoofd niet breken. Dat is het. De brugslag naar Amerika beant-
woordt aan het verlangen: weg uit die door ouderdom vermoeide ge-
compliceerdheid, uit het hyper-intellectualisme, uit een Europese wereld,
overbelast met geestelijke en historische tradities en ten slotte bedreigd
door het nihilisme. Hij verlangt naar een wereld zonder vooroordelen,
naar een wereld van natuurlijkheid, eenvoud, naievetiet en zorgeloze
jeugdige kracht. Zijn vlucht naar Italië had reeds veel van dit verlangen
naar het ongerepte en natuurlijke, waaraan hij thans stem geeft in de
vaak aangehaalde regels:

Amerika, du hast es besser,
Als unser Kontinent, der alte,
Hast keine verfallenen Schlösser
Und keine Basalte.
Dich stort nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

Levende tijd, dat is het. Deze conservatief heeft zijn zinnen gezet op het
nieuwe; hoogbejaard is hij, maar vervuld van een levendige nieuws-
gierigheid, van tegenzin tegen 'afgestorvenheden' ; ongeduldig voelt hij
dat een wereld die aan doffe en benauwende gevoelens lijdt, behoefte
heeft aan ontnuchtering. Daarmee gaat een plezier gepaard in technische
problemen die voor de gehele wereld van belang zijn. Dit is, wat hem per-
soonlijk aangaat, niet geheel nieuw - want in 'Dichtung und Wahrheit'
vertelt hij dat hij zich reeds vroeg met economische en technische pro-
blemen vermaakt heeft - maar thans wordt zijn belangstelling hiervoor
zo overheersend dat aan de tafel van deze dikwijls zo stijve en plecht-
statige grandseigneur uit de 18eeeuw, over stoomboten en de eerste proe-
ven met een vliegtuig, over utopische problemen en projecten der tech-
niek, over het Panama- en het Suez-kanaal, over de verbinding van Donau
en Rijn, bijna meer en nadrukkelijker wordt gesproken dan over litera-
tuur en poëzie. Kan ons dit verbazen bij de dichter van 'Faust 1I', die
zijn hoogste moment beleeft in de verwezenlijking van een utilitaristische
droom, de droogmaking van een moeras? 'Op vrije grond met een vrij
volk te staan' - dat maakt een uitermate Amerikaanse indruk. De toe-
kom.~tbehoort aan de mensen van de dag, wier zin en 'practisch verstand'
gericht zijn op naastbijliggende en nuttige zaken; de toekomst is aan de
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mannen met energie die geen last hebben van hyper-intellectualisme.
Niet alleen Duitsland, geheel Europa is HamIet - en Fortinbras is Ame-
rika.
Neen, het was geen dwaling, toen wij Goethe's vriendschap met het
leven, zijn talent 'to make a success of things', zijn wil om te blijven
leven in plaats van poëtisch ten onder te gaan, als een democratische
karaktertrek, ja als het beslissende kenteken daarvoor opvatten dat de
Europese democratie hem tot de haren mag rekenen. Hij beschikt over
een imponerende goedwilligheid, die tot voorbeeld kan strekken; en het
ware een geluk voor een tijd als de onze waarin zoveel onwil, zoveel ver-
beten weerspannigheid tegen de eisen van het leven aan het werk zijn,
wanneer men zijn voorbeeld volgde. Want een andere naam voor deze
goedwilligheid, deze vriendschap met het leven is: liefde. Dit woord -
men heeft berekend dat het in Goethe's werken het me~st voorkomt -
staat gezusterlijk naast het woord 'leven'. 'Lebendiges lasst uns lieben!'
Uit de eeuwigheid spreekt hij zo tot ons mensen van vandaag, en voor
iedereen bevattelijk heeft hij de hoogste zedelijke waarheid aldus in een
van zijn rijmende spreuken geformuleerd:

Wel' Recht will tun, immer und mit Lust,
Der hege wahre Lieb in Sinn und Brust.

Daar steekt niets van Mephisto in, niets van deze honende tegenstem die
evenmin te horen is in die zuivere oproep:

Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.

Unermüdet schaff' er
Das Nützliche, Rechte,
Sei uns ein Vorbild
Jener geahneten Wesen!

Heb ik ongelijk wanneer ik meen dat de democratie in deze verzen haar
krachtigste formulering gevonden heeft? Mijn indruk is steeds geweest
dat alles wat in de dialectiek van Goethe's persoonlijkheid anti-demo-
cratisch aandoet, tot de rol van Mephisto behoort en slechts de drama-
tische uitbeelding van het negatieve is. Wanneer Faust aan 's keizers hof
gaarne regeren wil om de mensen gelukkig te maken, wanneer hij in
samenwerking met de machtigen der aarde het goede en wenselijke tracht
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te bereiken en juist dan door zijn walgelijke makker bespot wordt, dan
kan deze op het antwoord rekenen:

Sa höre denn, wenn du es niemals hörtest:
Die Menschheit hat ein fein Gehör,
Ein reines Wort erreget schöne Taten.
Der Mensch fühlt sein Bedürfnis nul' zu sehl'
Und lässt sich gern im Ernste raten.

Hetzelfde antwoord zou in het 'Vorspiel im Himmel' de Heer zelf - het
positieve, het scheppende en het goede - aan de duivel kunnen geven,
en zijn partij heeft onze verheven vriend gekozen, de partij van het posi-
tieve - hij heeft geen lust en het past hem niet in de oppositie te zijn.
Kiezen ook wij zijn partij, laten ook wij een verbond sluiten met wat zijn
sympathie bezat! Nooit zullen wij dan het ongeluk hebben in de oppositie
te zijn tegen de liefde en het leven.



Norbert Loeser

BEETHOVEN ALS PROMETHEÏSCH KUNSTENAAR

HETPROBLEEMBEETHOVENI

Beethoven - een probleem? Wiens roem is steviger gegrondvest dan de
zijne, wiens naam wordt in het rijk der muziek met diepere eerbied en
grotere bewondering genoemd? Zijn werk is een der meest belangrijke
steunpilaren van het concert-repertoire, geen instrumentalist van enige
betekenis, geen orkest van enige faam kan het zonder Beethoven's com-
posities stellen. En niet alleen, dat zijn grootste scheppingen tijdens het
seizoen regelmatig worden gespeeld, ieder jaar worden bovendien de
symphonieën, de concerten, de ouvertures in ecn cyclus samengevat en
voor uitverkochte zalen ten gehore gebracht. Ontelbaar zijn de gramo-
foonopnamen, die men van zijn orkest- en kamermuziekwerken heeft ge-
maakt, pianisten en kwartetverenigingen geven eveneens cyclische uit-
voeringen van zijn werk, die bijna overal zeer grote belangstelling trekken.
Zelfsmensen, die van muziek weinig of niets afweten, hebben van hem ge-
hoord, en vraagt men een willekeurig iemand een componist te noemen,
hij zal hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk en zonder te aarzelen de naam
Beethoven uitspreken, met een zekere schuwe eerbied, zoals men vroeger
de naam van een heilige of nog vroeger de naam van een halfgod placht
uit te spreken.
"Vat is de oorzaak van deze unieke positie, die Beethoven te midden van de
grote meesters der muziek inneemt? Kennelijk niet de zuiver artistieke
kwaliteiten van zijn werk. Bach of Händel, Mozart ofSchubert zijn zeker
als componisten niet de minderen van de schepper der Eroïca, der 5de
symphonie en der' Appassionata' - en toch worden van hun werken geen
cyclische uitvoeringen gegeven, het publiek zou niet zo talrijk vertegen-
woordigd zijn en niet in de roes van een ongebreidelde geestdrift geraken.
Er zijn zelfs ter zake kundigen, die Bach's werk verhevener, die Händel's
scheppingen grootser noemen, er zijn anderen, niet minder tot oordelen
bevoegden, die Mozart gaver en zuiverder, die Schubert rijker aan inval-
len en overvloediger in zijn melodische kracht vinden. Het grote publiek
echter blijft onder de magische invloed van Beethoven's verschijning en
laat zich door al deze opmerkingen niet beïnvloeden.
Misschien is het dus het tragische lot van de mens, dat onwillekeurig deze
sfeer schept van onverbrekelijke verbondenheid, die bijna aan horigheid
grenst,? Ongetwijfeld spreekt het feit, dat Beethoven vele jaren een dove
componist isgeweest, sterk tot de verbeeldingskracht van het grote publiek,
1 Inleiding tot een Beethoven-biografie, die binnenkort zal verschijnen bij]. H. Cottmer,
Haarlem-Antwerpen.
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dat altijd tot een zekere mate van sentimentaliteit is geneigd. Doch Hän-
del's dramatisch bewogen leven is niet minder boeiend dan Beethoven's
eigenaardig bestaan, de tragiek van Mozart's ondergang in armoede en
ellende niet minder aangrijpend dan Beethoven's lotsbeproevingen, maar
hij is en blijft voor de meeste muziekliefhebbers, ja zelfs voor een groot ge-
deelte van het mensdom de tragische componist bij uitstek. Telkens en
telkens heeft zijn uiterlijke verschijning beeldende kunstenaars geïnspi-
reerd, ontelbaar is het aantal tekeningen en lithographieën van zijn mar-
kante kop, van dit fascinerende en tragische masker van eenzaamheid en
onverzettelijke kracht. Afbeeldingen van Beethoven hangen in millioe-
nen huizen over de gehele wereld, zelfsde ongeletterde en weinig ontwik-
kelde kent dit sombere gelaat, waarin een ontzaglijk, niet te peilen leed en
een even ontzaglijke moed elkaar de voorrang betwisten.
Er is weinig of niets van deze opvallende symptomen verklaard, wanneer
men zegt, dat het beeld van Beethoven's verschijning en persoonlijkheid,
dat musici, dichters, literatoren en schilders in de afgelopen eeuw van
hem hebben ontworpen, deze aan verafgoding grenzende bewondering in
de hand heeft gewerkt. Het probleem schuilt juist in de vraag, waardoor
dit z.g. 'romantische' Beethoven-beeld is kunnen ontstaan. De Igde-
eeuw, het tijdperk van de historische zienswijze en de heldenverering heeft,
wat het rijk der toonkunst betreft, alle bronnen van haar verbeeldings-
kracht in de eerste plaats op Beethoven geconcentreerd, dat is een on-
loochenbaar feit. Maar waarom? Waarom heeft men juist in deze com-
ponist het niet te overtreffen toppunt in de geschiedenis der muziek ge-
zien? Want zelfs Wagner durft het niet aan, zich boven Beethoven te
plaatsen - het was al meer dan voldoende, dat een enkele meester, Bach
misschien en natuurlijk Wagner zelf, naast de geweldenaar mocht staan,
die in het rijk der muziek de keizerskroon droeg. De woorden gewelde-
naar, titaan, reus zijn dan -ook de meest geliefkoosde benamingen, om
Beethoven's macht en uitzonderlijke betekenis te kenschetsen.
Dat dus niet alleen het grote publiek tegen Beethoven in diepe eerbied
opzag, omdat het ten allen tijde gemakkelijk te leiden en te beïnvloeden
is, doch dat ook de vooraanstaande figuren op geestelijk en artistiek ge-
bied in Beethoven de onvolprezen meester vereerden, geeft te denken en
moet een diepere oorzaak en een gegronde reden hebben. Hoe verschil-
lend de opvattingen en meningen omtrent artistieke vraagstukken, hoe
verschillend ook de wegen zijn, die de meesters der muziek in de vorige
eeuw in hun eigen werk bewandelden, over Beethoven is men het eens.
Wagner of Brahms, Bruckner of Berlioz, Mahler ofVerdi - zij allen erken-
nen in Beethoven hun meerdere, en zelfs een enkele dissonerende stem,
zoals die van Debussy, toont eerbied.
Wanneer wij trachten, de oorzaak van deze van hoog tot laag reikende
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bewondering te vinden, dan moet het antwoord luiden: Beethoven is een
symbolische figuur geworden, hij b.elichaamt voor het gehele mensdom
iets van het diepste wezen van de mens; wij allen, bewust of onbewust,
hebben iets van hem in ons, wij herkennen iets van onze eigen nood en
onze eigen vreugde in zijn nood en zijn vreugde, wij spiegelen ons in hem
en menen ons eigen beeld in de spiegel van zijn machtige persoonlijkheid
sterker en overtuigender weerkaatst te zien.
Met dit inzicht verlaten wij het terrein der zuiver muzikale waarden en
problemen en betreden het gebied der biographie. Richten wij onze blik
op het heden, dan moeten wij toegeven, dat op de romantische verering
der afgelopen eeuw in de laatste decennia een andere zienswijze isgevolgd,
die meer op nuchterheid en zakelijkheid ingesteld isen die getracht heeft,
een ander beeld van de mens en de componist te schetsen, dat meer met
de feiten in overeenstemming zou zijn. Maar feiten hebben vooral op dit
gebied weinig te betekenen - alles hangt er van af, hoe de feiten geïnter-
preteerd worden. Men heeft dus een groot aantal goedkope en sentimen-
tele legenden en anecdotes ontmaskerd, men heeft met eindeloos geduld
en noeste vlijt ieder detail van Beethoven's uiterlijk leven onder de loupe
genomen, men heeft veel en soms scherpe critiek op zijn composities uit-
geoefend - maar al deze pogingen bleven tot falen gedoemd, omdat zij de
kern van het probleem niet raken. De 'zakel~jke' houding ten opzichte van
Beethovèn is niets dan de ontnuchtering, die schaamte over haar vroegere
geestdrift voelt, zij is niets dan de 'Katzenjammer' der romantiek, slechts
de ontkenning van het verleden, niet de bouw van een nieuw tijdperk.
Men wreekte zich op de grote naam van Beethoven vanwege de eigen,
ongaarne toegegeven afhankelijkheid, men voelde zichzelf groter en ster-
ker door het in de vorige eeuw opgerichte Beethoven-monument omlaag
te halen. Maar noch de grote massa, noch de met meer inzicht begiftigde
kringen trekken zich van de ondermijnende activiteit iets aan, en wij heb-
ben reeds de reden voor deze onverschilligheid aangetoond: wij allen,
ook de 'zakelijke en nuchtere' critici hebben iets van Beethoven in ons;
als een machtig symbool, soms dreigend en somber, soms stralend en
meeslepend rijst zijn verschijning nog steeds voor ons op.
Ook dit antwoord isevenwel onvoldoende. Hoe willekeurig de vorige eeuw
misschien ook te werk is gegaan, de keuze van figuren, die een symbolische
betekenis voor geheel de mensheid aannemen, berust niet op een blind
toeval noch op de individuele smaak van een enkeling. Wij staan dus met-
een voor een nieuw probleem: waarom draagt juist een musicus het aure-
ool van deze zeer bijzondere roem, die de symbool-figuren ten deel valt -
en waarom is deze musicus juist Beethoven ? Onze voorvaderen, die het
Pantheon der grote geesten bouwden, hebben de hoogste onderscheiding,
die het mensdom aan een enkeling te geven heeft, herhaaldelijk aan
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dichters uitgereikt: Dante of Shakespeare of Goethe waren niet slechts
grote meesters van het woord, ook in hun wezen, in hun persoonlijkheid
en leven herkende men een altijd-geldig aspect van het menselijk bestaan.
Ook beeldende kunstenaars behoorden tot deze doorluchtige schare: Mi-
chelangelo en Rembrandt waren eveneens in dit heiligdom opgenomen.
Maar vóór Beethoven geen enkele meester der muziek, en evenmin na
hem. Hij is tot op heden de enige gebleven, die voor het gehele mensdom
een onbetwiste symbolische waarde heeft. Al zijn er kenners en liefheb-
bers der muziek, die Bach's 'Hohe Messe' een verhevener kunstwerk vin-
den dan de Missa Solemnis, die Mozart's strijkkwintetten een hogere waar-
de toekennen dan Beethoven's laatste kwartetten, zijn rang en positie blij-
ven ongeschokt. Hij werd met het eregewaad bekleed, dat alleen de hog€-
priesters der mensheid mogen dragen. Welk aspect van ons bestaan, welke
altijd geldige menselijke houding, welk eeuwig en onoplosbaar probleem
zien wij dus in Beethoven belichaamd, en waardoor was juist hij geroepen
tot deze hoogte op te klimmen, waar slechts zeer weinigen kunnen komen?
De mens alleen en op zichzelf gesteld, de mens als heer en meester over
zijn eigen leven en lot: dat is de houding, die in Beethoven een ongekend
sterke en derhalve symbolische vorm aanneemt. Het zaad, dat reeds de
Renaissance had uitgestrooid, was overvloedig opgekomen, en de Igde
eeuw maakte zich gereed, de grote oogst binnen te halen. Krachtens zijn
rede was de mens geboren en erop aangewezen, zijn lot in eigen hand te
nemen en een volmaakte toestand op aarde te scheppen. De ordening van
alle menselijke aangelegenheden volgens de beginselen en inzichten der
zuivere rede - de politiek dus in de ruimste zin van het woord - was de
dominerende factor in het Europese leven geworden. Napoleon zei het
duidelijk en nadrukkelijk: 'Wat wil men nog met het noodlot? De politiek
is het Noodlot' - en niemand kon het beter weten dan de man, die door
zijn ingrijpen het openbare leven in geheel Europa op een nieuw funda-
ment heeft geplaatst. De souvereilliteit van de mens: dat was het nieuwe,
grootse ideaal, dat de geesten in vervoering bracht en diepgaande veran-
deringen op ieder gebied van het Europese leven ten gevolge heeft gehad.
De drager van dit ideaal, de nieuwe, vrije, door het licht van zijn rede ge-
leide mens was de 'persoonlijkheid' - een moeilijk nauwkeurig te omschrij-
ven begrip, dat vooral bij Goethe een grote rol speelt; de 'persoonlijkheid'
is voor de dichter van 'Faust' niet slechts 'het hoogste geluk der aardse
kinderen', het was voor hem een mysterie en hij spreekt dit woord met een
welhaast religieuze wijding uit. Napoleon, Goethe en Beethoven zijn de
drie reusachtige figuren, waarin de geest van een nieuw tijdperk zich het
duidelijkst en sterkst openbaart, en van deze drie is wederom Beethoven,
zoals H. v. Hofmannsthal in zijn herdenkingsrede zeer treffend en dichter-
lijk heeft betoogd, de figuur, waarin deze nieuwe geesteshouding tot in
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haar uiterste consequenties doorgevoerd verschijnt. Maar waarom juist
de musicus, niet de held of de dichter?
De mens als heer over zijn eigen leven was een ideaal, dat met groot op-
timisme en overweldigende geestdrift werd verkondigd, en Goethe zocht,
de tragische consequenties van deze houding zoveel mogelijk vermijdend,
de harmonie, het evenwicht, waarin de persoonlijkheid zich vrijelijk kon
ontplooiGn. Beethoven echter belichaamt in nog hogere mate dan Napo-
leon, die als man van de daad tot handelingen werd genoodzaakt, die zijn
beeld moesten vertroebelen, de tragiek dezer houding. Nog voordat men
zich er van bewust is, dat het optimisme van het tijdperk der verlichting
ongerechtvaardigd, ja lichtzinnig is, nog voordat men - misschien op de
oude Goethc na - de noodlottige consequenties doorziet, waartoe de on-
verbiddelijke eisen der zuivere rede op de duur moesten leiden, antici-
peert Beethoven in zijn merkwaardig bestaan deze nieuwe houding - en
daarmee wordt hij voorbeeld en symbool, daarom spreekt hij nog heden
sterker tot onze verbeèlding dan Goethe, daarom is ook zijn werk meer
levend gebleven, daawm gaan van zijn scheppingen veelvuldigel-c en ster-
kere werkingen uit dan van Goetlle's oeuvre. Ofhijzelfzich van deze tra-
giek in haar volle omvang bewust is geweest, is heden niet meer met
zekerheid na te gaan; het is trouwens eerder aan te nemen, dat een dui-
delijk besef hieromtrent bij hem ontbrak: de grond, waarop wij slaan,
kunnen wij niet zien, en het behoort tot.de paradoxale gegevens van ons
bestaan, dat de belangrijkste veranderingen en verschuivingen in om
wezen aan ons bewustzijn onttrokken blijven, dat zich dit beslissende pro-
ces steeds in een camera obscura afspeelt. Doeh Beethoven heeft deze
tragiek beleefd, tot in haar laatste consequenties.
Hij had immers geen keus: zijn persoonlijke tragiek en het algemeen-tra-
gisch lot, dat hij symboliseert, vloeien in de loop van zijn leven samen, zijn
persoonlijke wursteling krijgt juist daardoor haar bijzonder gewicht en
ham"uitzonderlijke betekenis. De nieuwe houding, het evangelie der vrije
persoonlijkheid plaatst de mens nl. voor onoplosbare problemen, voor
tegenstrijdigheden, 9.ie nooit geheel overbrugd kunnen worden, voor ge-
varen, waaruit geen redding mogelijk is. Met de aanvaarding van eigen
aansprakelijkheid voor het leven en het noodlot, was voor het denken van
de mens de afhankelijkheid van God op zijn minst verzwakt, zo niet, zo-
als op de duur zou blijken, geheel opgegeven, een metaphysische eenzaam-
heid was het eerste gevolg van de aardse zelfstandigheid, die de mens had
weten te veroveren: een moeilijk bevochten en duur betaalde z.ege. De
eerste indruk, die wij dan ook van Becthoven's persoon en van zijn laatste
en rypste scheppingen ontvangen, is die van een diepe en tragische een-
zaamheid. Weliswaar heeft hij persoonlijk de binding aan een Opperwe-
zen nog niet geheel opgegeven, maar er heerst bij hem op dit uitermate
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belangrijke punt geen duidelijkheid. Wat wij in dit opzicht uit brieven,
gesprekken en aantekeningen van hem weten, wat wij ook in zijn muziek
kunnen horen, geeft blijk van een tamelijk gecompliceerde houding, een
houding, die men dikwijls, en niet ten onrechte, met het gedrag van Pro-
metheus heeft vergeleken. Wij herinneren ons hierbij, dat een van de
mooiste gedichten van de jonge Goethe de monoloog van de opstandige
titaan is, die zich niet als de mindere van Zeus wil voelen. Een van Beet-
hoven's eerste grotere werken, zijn eerste toneelwerk is het ballet 'Die Ge-
schäpfe des Prometheus' - en het hoofdthema uit de finale van dit ballet
keert eigenaardigerwijze als hoofdthema der EroÏCa terug, waarin de
moderne Prometheus muzikaal gevormd is. Dit is hoogstwaarschijnlijk
geen toeval, dit muzikale gewrocht, dat men nauwelijks een melodie kan
noemen, was voor Beethoven een toonsymbool, dat voor hem een zeer
'bijzondere, gemakkelijk te gissen betekenis had.
Doch Prometheus en zijn houding vormt slechts één kant van Beethoven's
religieus gevoel, ofschoon deze kant een zeer sterke, zo niet de overheer-
sende factor kan worden genoemd. Toen Moscheles aan het einde van het
piano-uittreksel der opera 'Fidelio' de woorden schreef: 'Finis, met God';;
hulp' schreefBeethoven eronder: '0 mens, help jezelf!' - de belijdenis van
Prometheus. Van opstandigheid tegen God is in zijn brieven, met name
in die aan zijn jeugdvriend Wegeler, herhaaldelijk sprake, en nog het
Miserere in de Missa Solernnis is meer een gewelddadig afdwingen van,
dan een ootmoedig smeken om God's barmhartigheid. Zijn lievelings-
auteurs zijn de grote schrijvers der Oudheid, Homerus, Plutarchus, Plato
en Aristoteles, wij komen deze namen vaker legen dan Bijbelse namen of
religieuze auteurs. Verder is bij hem - evenals bij Goethe - een sterk pan-
theïstische neiging waar te nemen, God en de natuur waren voor hem
dikwijls één en hetzelfde, in de natuur vooral voelde hij God's nabijheid.
Daarnaast staan evenwel ook uitingen van bescheidenheid, van berusting
in de lotsbestiering door een hogere macht, maar zij vormen geen voldoen-
de tegengewicht voor de andere stroming van het gevoel der souvereini-
teit, die bij Beethoven wel niet de uiterste vorm van het gevoel der gelijk-
heid aanneemt, maar hij is er toch van overtuigd, dat de kunst en met
name de muziek ons tot God omhoog heft; de weg van zijn houding tot
Nietzsche's meer dan prometheïsch woord: 'Indien er een God bestond -
hoe kon ik het verdragen geen God te zijn ?' is niet lang. Een schommelen
tussen het oude overgeleverde gevoel van afhankelijkheid en het besef van
een nieuwe zelf.~tandigheid en menselijke souvereiniteit kenmerkt Beet-
hoven's gedrag in alle religieuze vragen. Al gaat hij nog niet tot de uiter-
ste grens, zijn houding verschilt toch ten enenmale van Badl's door geen
twijfel aangetaste deemoed, van Mozart's serene overgave of Haydn's
kinderlijke vroomheid. Het gevolg van deze schommelingen, deze ondui-
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delijkheid reeds in hetJundament van ons menselijk leven is noodzakelij-
kerwijze een gevoel van diepe, van metaphysische eenzaamheid en ver-
latenheid. De maatschappelijke en politieke revolutie, waarmee het nieu-
we tijdperk luidruchtig werd ingeluid, was slechts een weerspiegeling van
de opstand tegen het gevoel der verbondenheid met en gehoorzaamheid
aan een hoger, niet aards gezag.
Nog gecompliceerder waren evenwel de problemen, waarvoor de Europe-
se mens zich reeds hier op deze wereld zag geplaatst. Een reeks van on-
verzoenlijke tegenstellingen doemde op, die, zoals in de loop der geschiede-
nis zou blijken, door geen nog zo hartstochtelijke en goed bedoelde in-
spanning, door geen nog zo oprecht gemeende poging konden worden op-
geheven. Door de aanvaarding van de eigen persoonlijke aansprakelijk-
heid voor het leven had de enkeling, de individualiteit van ieder mens af-
zonderlijk belangrijk aan betekenis gewonnen. De ideale gemeenschap
van vrije mensen, die met elkaar op voet van gelijkheid verkeren, was en
bleef evenwel niet meer dan een theoretische eis, die voor verwezenlijking
niet vatbaar was. In werkelijkheid ontwikkelde zich een toestand, waarin
de wensen en verlangens van alle individualiteiten met elkander fel in
botsing geraakten, er ontstonden maatschappelijke spanningen, die slechts
met moeite en meestal met geweld in bedwang konden worden gehouden:
de nieuwe tijd begon met de Franse revolutie en is sindsdien het tijdperk
der politieke omwentelingen bij uitstek gebleven. De vrije ontplooiing der
persoonlijkheid moest tot voortdurende conflicten leiden, omdat de prak-
tijk niet tot overeenstemming met de ideologische beginselen kon worden
gebracht.
Het is niet moeilijk, om in Beethoven's wezen en houding de weerspiege-
ling van deze problemen te ontdekken. Van het recht op vrije ontplooiing
der eigen individualiteit heeft hij ruimschoots en overvloedig gebruik ge-
maakt. Hij achtte zich van iedere verplichting tot maatschappelijke zelf-
discipline ontslagen; waar hij zich beperkingen oplegt, doet hij het om
zuiver persoonlijke redenen, niet terwille van zijn omgeving. Wanneer
hij, dikwijls slecht en slordig gekleed en ongemanierd, in de kringen der
hoge Weense aristocratie komt, wanneer hij met vorsten, graven, baron-
nen en aartshertogen op voet van gelijkheid verkeert, dan is deze houding
een niet minder drastische en veelbetekenende overwinning op het ver-
leden dan de zegetochten der Napoleontische legers, die de denkbeelden
van de nieuwe tijd door geheel Europa droegen. Beethoven was, zoals her-
haaldelijk wordt verzekerd, een 'overtuigd republikein', die met Brutus, de
tirannen-moordenaar dweepte en die de opdracht der 3de symphonie aan
de consul Napoleon Bonaparte woedend verscheurde, toen hem ter ore
kwam, dat de regent van Frankrijk zich tot keizer had laten kronen. Maar
daarnaast was hij zich van eigen kracht en formaat terdege bewust, en hij
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kon moeilijk anders dan het verschil tussen zijn eigen grootheid en de af-
metingen van het merendeel zijner medemensen zien. Het was zijn ge-
luk, dat hij als kunstenaar was geboren, en dat hem daardoor de mogelijk-
heid was gegeven, zijn heerszuchtige en intolerante aanleg in geestelijke
waarden om te zetten, of deze aanleg te ironiseren: als soldaat en krijgs-
man zou hij beslist een geestverwant van de eerste keizer der Fransen ge-
worden zijn. Talloos zijn dan ook de symptomen, die van zijn machtsge-
voel, van zijn tirannieke wezenstrekken blijk geven. Hij noemt zijn mede-
mensen instrumenten, waarop hij naar zijn eigen goedvinden speelt, hij
noteert in zijn dagboek: 'Nooit de mensen de minachting laten merken,
die je voor hen voelt' - waarlijk geen uitingen van een overtuigd voor-
stander der gelijkheid, van de zanger, die millioenen tegelijk zou willen
omhelzen in een de mensheid verbroederende kus, en die een minister in
'Fidelio' de edele woorden laat zingen: 'De broeder zoekt zijn broeders' ...
Beethoven hing al deze idealen hartstochtelijk aan, er was geen huichela-
rij of pose in het spel, maar de kloof tussen de idealen, die bij beleed,
en de houding, die hij in F'aktijk bracht, was niet te overbruggen. Zijn
correspondentie met de uitgevers Steiner en Haslinger werkt als een paro-
die op de stijl van Napoleon's legCl'bulletins. Hijzelf is de 'generalissimus
met donder en bliksem', die strenge straffen uitdecit, die beveelt en on-
voorwaardelijke gehoorzaamheid eist. Zeker, het is allemaal scherts, sati-
re, ironie, maar toch niet ontbloot van 'diepere betekenis'. In deze korte
humoristische briefjes liet hij neigingen los, die hem gevaarlijk hadden
kunnen worden, en kleedde ze in een narrenpak. Als de Boheemse musi-
cus Thomaschek hem tijdens een gesprek met de nogal domme vraag las-
tig valt:'U componeert zeker vlijtig?' geeft Beethoven het waarlijk Napo-
leontische antwoord: 'Ik moet wel. Wat zou anders mijn roem ervan
zeggen ?'. Het iseveneens typerend, dat de oude Ha ydn zijn 25-jarige leer-
ling 'De grote Mogol' noemde - en wij zien de kleine, forse, gedrongen
gestalte van Beethoven op een prachtig Arabisch paard, in Oosterse
gewaden gehuld en de Koran in de hand, zoals generaal Bonaparte
zichzelf zag tijdens de veldtocht in Egypte.
Het kon ook moeilijk anders, de nieuwe denkbeelden moesten wel tot een
houding leiden, die de mensen met een zekere minachting behandelde,
terwijl zij juist het tegenovergestelde beoogde en luid en nadrukkelijk de
rechten van de mens verkondigde. De enkeling, het Ik was middelpunt
der wereld geworden, en hoe vrijer het zich ontplooide, des te meer eiste
het de aandacht van de mens op: hoe langer hoe meer gingen de mensen
zieh met zichzelf bezig houden, er ontstond die typisehe, eigenaardige en
gevaarlijke levensvorm, die het best met een hermetisch gesloten kring
kan worden vergeleken, waarin de mens zichzelf heeft opgesloten en ge-
fascineerd, blind en doof voor de buitenwereld zichzelf, zijn eigen aan-



NORBERT LOESER

driften, gevoeiens en hartstochten met een mengsel van afgrijzen en be-
wondering gadeslaat. Deze hermetisch in zichzelf gesloten mens, over zijn
eigen beeld in stille vervoering gebogen, leeft met de rug naar de wereld,
en heeft dus ook zijn medemensen de rug toegedraaid, want voor het Ik
zijn ook de andere mensen 'wereld', iets buiten hem, iets vreemds en on-
begrijpelijks. Vandaar de crisis, waarin wij nog heden ten dage verkeren,
vandaar de fanatieke en krampachtige roep naar 'gemeenschap'. Beet-
hoven is deze levenshouding niet vreemd. Hoe langer hoe meer leeft hij in
en voor zichzelf. Pas door de onvermijdelijke botsingen met de buiten-
wereld wordt hij als het ware genoodzaakt te reageren. Al zijn brieven
zijn, op enkele uitzonderingen na, stemmingen van het ogenblik, impul-
sief, ongeduldig, in haast geschreven, alsof ieder mens niets is dan een
storing, die zo spoedig mogelijk moet worden venvijderd. Zeker, Beet-
hoven toont zich in deze brieven dikwijls gevoelig, vol berouw over be-
gane fouten, hij smeekt om vergiffenis, hij klaagt zichzelf aan, hij kan
zich soms zelfs vernederen - maar zij handelen slechts over hem, over zijn
ondervindingen, zijn gevoelens, zijn leed ofzijn geluk. Nooit beschrijft hij
mensen ofJandschappen, wij leren weinig of niets omtrent de ontvangers
van deze brieven uit de brieven zelf, overal spreekt uitsluitend Beethoven.
'Ik heb geen vriend, ik moet met mezelfleven,' zei hij tegen Bettina Bren-
tano. En zij zag, even intelligent als liefdevol, heel duidelijk en scherp, dat
Beethoven uit zichzelf, uit zijn' eigen kracht en gaven een nieuwe wereld
schiep. Z;ijschrijft aan Goethe, die geneigd was, zich eerder als de expo-
nent van een groep te zien: 'Al het menselijke doen en laten gaan als een
uurwerk aan hem op en neer, hij alleen schept vrij uit zichzelf het ongeken-
de, het ongeschapene - waarvoor zou hem het verkeer met de wereld die-
nen ... ?' Zijn ziekte dwingt hem als het ware zich in zichzelf terug te trek-
ken, maar de doofheid ondermijnt zijn krachten niet, zij vervreemdt hem
niet van zichzelf en van zijn taak, integendeel: ook deze doofheid heeft
een symbolische betekenis, zij maakt hem eerst geheel geschikt voor zijn
roeping, zij onderstreept naar buiten de innerlijke noodzaak, de ontdek-
ker van een nieuwe wereld te worden: de wereld van het eigen Ik.
Dit is inderdaad Beethoven's bijzondere roeping: de wereld van het Ik te
ontdekken en te verklanken. Hij is niet de enige, maar de eerste, die in
de Igde eeuw er op uittrekt, dit onbekende continent te doorkruisen, en
hij is de grootste en sterkste van al deze ontdekkingsreizigers, omdat hij
als musicus het beste in staat was, aan het onzichtbare en onzegbare vorm
te geven. De Igde eeuw is rijk aan figuren, die zich met de wereld van het
Ik bezig houden, die ons innerlijk leven tot in zijn verste uithoeken na-
speuren en beschrijven; wij hoeven slechts de namen van Dostojewsky en
Nietzsche te noemen, om de beide machtigste conquistadoren van dit
continent in herinnering te brengen. Beethoven echter overtreft beiden
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door de kracht en intensiteit van zijn muziek. Het blijkt, dat de tragiek
ook dan niet ophoudt, wanneer de mens zich in zichzelf terugtrekt. Hij
leeft niet alleen in een permanente worsteling met de buitenwereld, in
hemzelf begint reeds het eeuwige, het onoplosb~re conflict. Men kan het
beschrijven, men kan het tot onderwerp van een kunstwerk maken, maar
men kan het noch opheffen, noch een verzoening tot stand brengen. De
sfeer van het intellect en de gevoclssfeer, losgemaakt van hun natuur-
lijke, metaphysische basis, gaan thans als onverzoenlijke vijanden tegen-
over elkaar staan; de Europese mens begint in een hoogst eigenaardig en
niet bijzonder gezond geestelijk klimaat te leven, hij wordt heen en weer
geslingerd tussen de gloed van zijn gevoelens, aandriften en hartstochten
en het ijs van zijn abstract denken. De tijd, waarin de 'Werther' ontstond,
waarin de 'Sturm und Drang' zich als een explosieve kracht deed gelden,
de tijd van Byron, Büehner, Grabbe was tevens het tijdperk, waarin de
moderne techniek haar eerste beslissende stappen deed. In de bibliotheek
van vorsten, edellieden en gegoede burgers stonden de meesterwerken der
'Empfindsamkeit', en daarnaast had men zijn laboratorium, waar men
met ingewikkelde apparaten experimenteerde en zich in wiskundige for-
mules verdiepte. Goethe heeft ook op dit gebied een titanische poging
ondernomen, om deze tegenstellingen te verzoenen, of om althans een
harmonisch naast-elkander van deze uiteenlopende innerlijke krachten
mogelijk te maken. Hij schreef niet slechts 'Werther', 'Tasso', 'Iphigenie',
'Wahlverwandschaften', hij experimenteerde daarnaast in biologie en
geologie, hij schreef een 'Farbenlehre', kortom, hij trachtte ook hier de
vrije ontplooiing der persoonlijkheid tot een harmonisch geheel te maken.
Goethe staat evenwel met deze houding alleen en is in feite, tot op heden,
alle verering ten spijt, geïsoleerd gebleven. Bij de meeste andere grote
figuren vinden wij bijna regelmatig een levenslang conflict tussen een
hevige emotionaliteit vol felle spanningen en een koud en critisch intel-
lect, zo is het bij Dostojewsky en Nietzsche, bij Stendhal en Wagner - zo
is het in zekere zin ook bij Beethoven. Evenals bij Goethe's Faust woon-
den ook in zijn borst twee zielen, een hartstochtelijk gevoelsmens en een
mens, die koel en bewust kon denken en redeneren. En wat de ene mens
deed, kon zelden of nooit de goedkeuring van de andere wegdragen. De
denker, de lezer van Plato, Aristoteles en Kant, de brenger van geluk en
vrede voor geheel de mensheid schaamde zich voor de mens, die aan zijn
hartstochten en aandriften al te dikwijls toegaf. Als de ene mens kon hij
een geslepen zakenman zijn, die met uitgevers en maecenaten zeer goed
wist om te gaan, de andere mens was hulpvaardig, vrijgevig en spon-
taan - maar niet bij machte zijn bedoelingen te verwezenlijken. De mens,
die in een wereld van eendracht en harmonie geloofde, was nog niet eens
in staat zijn eigen neef behoorlijk op te voeden. De geconstrueerde wereld
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der idealen en de werkelijke wereld van het dagelijks leven lieten zich
niet in een hogere eenheid samcnvatten - althans niet in dit aardse be-
staan zelf, en iedere andere bestaansvorm was op zijn minst twijfelachtig
geworden. Er is dus hier op aarde niets dan eenzaamhcid te midden van
de mensen; geen vriendschap van Beethovcn is vrij van conflicten, omdat
zijn ongebreideld temperament, zijn dominerendc en veeleisendc per-
soonlijkheid overal tot misverstand moesten leiden. Gewoonlijk werd dit
misverstand weer opger-elderd, soms heel spoedig, zoals uit de twee uiter-
mate karakteristieke briefjes aan Hummel blijkt, soms pas na langere tijd.
Niet betcr is het gesteld met Beethoven's innerlijk leven. Ook daar over-
heersen de conflicten, die hem steeds weer tot wanhoop brengen, daar is
ziekte en leed in vele vormen, en niet altijd kan hij troost vinden in de
gcdachte, dat een hogere macht hem beschermt en behoedt. Maar iets
anders was in hem: een titanische kracht, die het hcm mogclijk maakte,
dat in zijn werk te verwezenlijken, wat hem in hct leven ontzegd bleef.
'Kracht is de moraal der mensen, die boven anderen uitblinken, zij is
ook de mijne', schreef Beethoven aan Zmeskall-Domanowetz, en dit woord
is zijn werkelijke belijdenis; hij gelooft in de kracht en in de kunst, en vooral
in zijn eigen kunst, de muziek. Ook met dit geloof staat hij niet alleen,
maar ook hier is hij de eerste en de sterkste. Naarmate het religieuze be-
sef verzwakte, werden de kunsten op het verlatcn altaar geheven, en vooral
de muziek nam de plaats in, die vroeger aan dc godsdienst toebehoordc.
De musicus nam als het ware dc rol van de priester over, de concertzaal
de functie der kerk, en herhaaldelijk ontmoetcn wij in de vorige eeuw com-
ponisten, die zich van een messiaansc zending bewust zijn en de last van
het gehele leven op hun schouders moeten torsen, zoals Wagner en Mahler.
Het is niet moeilijk in te zien, dat juist de muziek zich tot deze taak geroe-
pen voelde. De allcen op zichzelf gestelde mens, de .mens, die zich het
meest tot zijn eigen innerlijk leven voelde aangetrokken, moest in dc eerste
plaats ook voor die kunst voelen, die de wereld het best kan missen, die de
natuurlijke vormcn nergens nodig heeft en alleen uit eigen kracht haar
wetten vormt en die een synthese van wiskundige exactheid en emotiona-
liteit is. Het is zeker geen toeval, dat de bloeitijd der muziek op het ogen-
blik begint, waarop de nieuwe levenshouding van de Europcse mens
duidelijke vormen aanneemt en de beslissende overwinning behaalt. En
het verrast ons niet, dat Beethoven zijn kunst een openbaring noemde,
verhcvener dan alle philosophie, dat zij voor hem mecr was dan een edel
en verheven ambacht, zelfs een godsdienst, een heilig ambt, een religie,
waarvan hij de hogepriestcr was. Hij is dan ook de eerste meester der mu-
ziek, die iets anders wil zijn dan slechts een componist. 'Dichtw~rken'
noemt hij zijn scheppingen, 'hier heeft Beethoven gedicht, of zoals men
zegt, gecomponeerd', schrijft hij zelf. Daarmee wil hij tot uitdrukking
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brengen, dat zijn doen en laten als musicus een andere betekenis heeft
dan het componeren van zijn voorgangers, de grootste inbegrepen. En
hij had gelijk: hij was de schepper van een nieuwe wereld, van de wereld
van het Ik. In deze functie sloeg hij zich bovendien zelf gade, hij was tij-
dens dit werk zijn eigen toeschouwer en geenszins de naïeve kunstenaar,
die zijn composities intuïtief, in een soort van begenadigde roes opbouwt.
Het is typerend voor de mens, die hoofdzakelijk in zijn eigen wereld ver-
toeft en zichzelf onophoudelijk gadeslaat, dat hij zichzelf als het ware ook
op een afstand kon zien en over zichzelf als over een vreemde kon spreken.
De zorg voor aardse onsterfelijkheid was Beethoven niet vreemd, hij
streepte in Homerus op verschillende plaatsen die verzen aan, die op de
roem bij het nageslacht betrekking hebben. Maar Beethoven schrijft ook
over zichzelf in de derde persoon, iets, wat Goethe nooit deed. En niet
alleen in zijn brieven komen wij zinswendingen tegen zoals 'Beethoven
doet dit niet', 'Beethoven gebruikt geen holle phrases,' zelfs in zijn eigen
aantekeningen vinden wij de smartelijke smeekbede: '0 mijn God, ont-
ferm U over de arme Beethoven!'. Hij voelt zich dus niet alleen een his-
torische persoonlijkheid, hij is tevens de toeschouwer van zijn eigen leven.
In alle nood, alle ellende en verlatenheid blijft zijn geest helder, zijn ob-
servatievermogen onaangetast, en zodoende kan hij dit leven niet alleen
als toeschouwer gadeslaan, hij kan het ook als kunstenaar een vorm geven.
De afstand, die hij tegenover zijn eigen bestaan kan handhaven, bepaalt
in hoge mate zijn kunstenaarschap, zijn genie. Want daar zijn persoonlijk
leven, zijn eigen innerlijke wereld het hoofdonderwerp van zijn schep-
pingen vormt, is deze afstand voor hem een onmisbaar element. Dat hij
de kracht en de zelfdiscipline heeft gehad, om die afstand ten allen tijde
en onder alle omstandigheden te handhaven, maakt hem groot en verheft
hem tot de unieke symbolische figuur, die nog steeds de belangstelling
van heel het mensdom heeft.
Daar is dus dit werk; niet zo omvangrijk als het oeuvre van Bach of Hän-
del, van Mozart of Haydn, maar het heeft nog weinig of niets van zijn
meeslepend élan, va~ zijn geweld en overredingskracht verloren. Het
weerspiegelt niet in de eerste plaats de gebeurtenissen, de geestelijke at-
mosfeer van een veelbewogen tijd, waarin het leven in Europa een fun-
damentele wijziging onderging, het verklankt niet zozeer de conflicten
tussen Beethoven 'en de wereld, waarin hij zich zag geplaatst, doch dit
werk is vooral de artistieke uitdrukking van zijn eigen innerlijk leven. De
kans was niet gering, dat zijn muziek door deze uitzonderlijke hoedanig-
heid voor anderen slechts in beperkte mate begrijpelijk zou worden, en
inderdaad hebben voornamelijk zijn laatste werken lange tijd zelfs de ge-
willige en kundige luisteraar menig raadsel opgegeven, ja, wij mogen wel
zeggen, dat zelfs heden, nu een Beethoven-avond iedere zaal vult, het
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juiste begrip lang niet bij iedere concertbezoeker aanwezig is. Het is een
uitermate gevaarlijk procédé, dat Beethoven als artist voor het eerst in
praktijk brengt, zoals de verdere ontwikkeling ten overvloede heeft aan-
getoond. De kunst werd in steeds toenemende mate 'de allerindividueel-
ste expressie van de allerindividueelste emotie', en nog de abstracte vor-
men van sommige moderne kunstuitingen hebben hun oorsprong in deze
door Beethoven voor het eerst met bewustzijn aangenomen houding,
waaruit tegelijkertijd blijkt, dat deze richting, verre ervan, iets werkelijk
nieuws te brengen, slechts de laatste, verwrongen uitloper vormt van een
streven, dat anderhalve eeuw geleden zich voor het eerst ~et overtuigen-
de kracht deed gelden.
BijBeethoven is dit gevaar, zich in het al te persoonlijke te verliezen, door-.
gaans vermeden. Ten eerste vroeg de algemene geestestoestand toenmaals
om een kunst, die de innerlijke en uiterlijke lotgevallen van de vrije per-
soonlijkheid tot inhoud en middelpunt had, en ten tweede was in Beet-
hoven's geval dit Ik zo groots, zo geweldig en dominerend, dat het inder-
daad niet slechts het recht mocht opeisen, uit naam van allen te spreken,
maar dat dit Ik zelfs de plicht had in klanken te verkondigen, wat in aller
harten in minder~ mate leefde; want de dichter, en zeer zeker ook de zan-
ger is, zoals Hofmannsthal mooi en treffend zegt, 'de mond van hen, die
zwijgen.' Beethoven wist dit zeer goed; zoals de priester symbolisch een
handeling verricht, die tevens de gehele gemeente geacht wordt verricht
te hebben, zo celebreert hij als een hogepriester een nieuwe godsdienst, hij
leeft en werkt voor allen, niet slechts voor zijn tijdgenoten, ook nog voor
latere geslachten, ook voor ons nog, inzoverre ook ons eigen leven nog
door die houding wordt bepaald, die in Beethoven's kunst openbaar is ge-
worden. Dat wisten reeds zijn tijdgenoten of zij beseften het althans met
een vaag instinct. Beethoven was allesbehalve een miskend genie, dat met
zijn kunst nergens weerklank vond. Reeds tijdens zijn leven verheugde hij
zich in een Europese vermaardheid, en zelfs zijn tegenstanders, die talrijk
en dikwijls hardnekkig waren, toonden voor hem en zijn werk een zekere,
hun met tegenzin afgedwongen eerbied.
Het verzet tegen zijn muziek is overigens alleszins begrijpelijk. Beethoven
toont weliswaar als kunstenaar veel meer zelfdiscipline dan in zijn dage-
lijks bestaan, maar zijn kunst bevat toch elementen, die op de tijdgenoten
niet alleen verwarrend, maar zelfs afstotend moesten werken. Door hem
verkrijgen gevoelens, stemmingen en hartstochten voorgoed hun muzika-
le burgerrechten, die men vroeger angstvallig had geweerd. Zijn muziek
heeft niet langer de aristocratische allure, de edele voornaamheid van
Mozart, Beethoven heeft een voorkeur voor alles, wat geschikt is, om de
adellijke symmetrie te verstoren. De vrije ontlpooiing der persoonlijkheid
brengt hel met zich mede, dat ook zijn muziek weleens 'slechte manieren'
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heeft. Hij gebruikt dikwijls en met kennelijk genoegen primitieve elemen-
ten der muziek, zoals rhythme en dynamiek, in hun pure gedaante, niet
slechts' als achtergrond of verborgen stuwkracht: er zijn fragmenten in
zijn muziek, die bijna niets zijn dan rhythme en dynamiek, schrikbarende
uitingen van een woeste en ongebreidelde kracht. Zijn droefenis is som-
berder, zijn kracht verpletterender, zijn humor ruwer en ongemanierder.
dan van al zijn voorgangers en van de meesten, die na hem componeerden.
In alles en overal gaat hij tot aan de uiterste grens van het artistiek en
muzikaal mogelijke.
In dit opzicht verschilt hij van zijn grote onmiddellijke voorgangers; niet
de schoonheid, de welluidendheid is voor hem het hoogste criterium, maar
de waarheid der expressie en het recht, ook de meest felle accenten te
mogen gebruiken. Met hem begint de kunst, die tot iedere prijs op expres-
siviteit is gesteld. Hij verwaarloost in zijn werk ook de eisen, die uit het
karakter en de hoedanighe~en der muzikale middelen voortvloeien. Be-
kend is zijn verontwaardigde uitroep, toen de violist Schuppanzigh hem
op een voor de viool weinig dankbare passage opmerkzaam maakte: 'Ge-
loof je, dat ik aan jouw ellendige viool denk, wanneer ik componeer?'. Hij
vergt van zangers en instrumentalisten het welhaast onmogelijke, en er
zijn fragmenten in 'Fidelio', in de 'Missa Solemnis' en in de finale der gde
symphonie, die niet bevredigend verwezenlijkt kunnen worden. De vrij-
heid der persoonlijkheid grenst hier en daar bij Beethoven reeds bedenke-
lijk aan willekeur.
Desondanks overschrijdt Beethoven over het geheel genomen niet de gren-
zen, die zijn grote voorgangers hadden getrokken. Om zijn conflict, dat
zijn eigen wereld beheerst en overschaduwt, muzikaal uit te beelden, be-
dient hij zich van de vormen, die Haydn en Mozart hadden geschapen.
De verleiding was groot, om de teugels los te laten, om zich geheel aan de
felle hartstochten over te geven, die in hem leefden. De botsing tussen het
beeld van een ideaal leven, dat niet kon worden verwezenlijkt en een alles
behalve ideale dagelijkse praktijk, de kloof tussen de aandriften van zijn
hart en de inzichten van zijn geest konden artistiek genomen zeer goed een
chaos ten gevolge hebben. Het is Beethoven's grootheid, dat hij de kracht
en de bezonnenheid bezat, om dit gevaar te voorkomen, dat hij de chao-
tische wereld, die hij in zijn binnenste droeg, dwong, om binnen het
kader der klassieke overlevering vorm en gedaante aan te nemen. Zeker,
Beethoven behandelt de vorm vrij, deze neemt bij hem soms buitensporige
afmetingen aan, hij rekt die vorm soms en perst hem een andere keer
samen - maar nooit verlaat hij geheel de veilige grond van een degelijk
artistiek fundament. Daarin verschilt hij van de romantici, die zich ten
onrechte Beethoven tot ideaal en voorbeeld kiezen. Dat hij zulke expan-
sieve aandriften in een zo beheerste en overzichtelijke vorm wist te gieten,
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geeft aan zijn muziek haar uitzonderlijk karakter, zij is even fel, geladen
met haast ondragelijke spanningen als meesterlijk gebouwd en met grote
bezonnenheid geconstrueerd.
Daardoor neemt zijn oeuvre een unieke plaats in de ontwikkeling der mu-
ziek in. Het houdt precies het midden tussen klassiek en romantiek; het
is,ofschoonhet dikwijls alsmodel en voorbeeld dienst heeftmoeten doen, uit-
eindelijk even eenzaam als zijn schepper. Het is ook allesbehalve het re-
sultaat van een naïeve en overvloedige spontaneïteit. Bij al de scherpe,
ruwe, felle accenten, die Beethoven in zijn muziek gebruikt, laat hij zich
toch artistiek nooit gtian. Wij zeiden het reeds: Beethoven is geen revolu-
tionnair, zijn ontwikkeling voltrekt zich langzaam en geleidelijk. Hoe
behoudend zijn vorm, zijn klanken taal zijn, kunnen wij het duidelijkst
beseffen, wanneer wij zijn werk met andere uitingen van zijn tijd verge-
lijken. Weber, een in veel opzichten veel 'modernere' componist, sterft
een jaar voor Beethoven, Schubert, die eveneens in zijn harmonische rijk-
dom en gedurfdheid veel dichter bij de nieuwe tijd staat, slechts een jaar
na hem. Een jaar voor zijn dood heeft Mendelssohn reeds de ouverture
'Midsummernightsdream' geschreven, twee jaar na zijn overlijden com-
poneert Berlioz de Symphonie Fantastique, de eerste volledige 'program-
ma'-muziek. Vergeleken met deze werken doet Beethoven's muziek in
ieder opzicht behoudend aan. Hij zag de nieuwe mogelijkheden zeer goed
en heeft in de 'Pastorale' met de programma-muziek geëxperimenteerd,
maar hij zag tevens de gevmen van deze instelling en bleef op zijn hoede.
Ongetwijfeld gaat hij oorspronkelijk niet van de zuiver muzikale inval
uit; daarop wijst ook het reeds geciteerde woord van het 'dichten', niet
het componeren van muziek en men heeft zich in de vorige eeuw geen
geringe moeite getroost, om het poëtische of literaire 'programma', dat
aanvankelijk achter iedere compositie moet hebben gestaan, te ontdek-
ken. Hij was ook geenszins de enige ofde eerste, die beschrijvende muziek
leverde - maar bij de anderen waren het gebeurtenissen, die beschreven
werden, de muziek had in deze gevallen een uitgesproken illustratief ka-
rakter. Nieuw was het omzetten van persoonlijke, zuiver individuele aan-
doeningen en ondervindingen in de taal der klanken. Maar omdat Beet-
hoven deze subjectieve ervaringen in het objectieve gewaad van de grote
klassieke vorm hulde, voorkwam hij het gevaar van' ontsporingen, waar-
tegen zijn opvolgers zich niet altijd wisten te vrijwaren.
Deze omzetting is een moeizaam proces, dat de uiterste inspanning van
al zijn krachten vergt. Beethoven's meest belangrijke composities ont-
staan en vorderen slechts langzaam en zijn het resultaat van een reusach-
tige worsteling, die wij in de schetsboeken, die hij altijd bij zich droeg,
soms nog door alle stadia heen kunnen volgen. Zijn kunstverstand is steeds
waakzaam, hij ~chrijft gemakkelijk noch spontaan, hij moest meestal lang
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zoeken en vond pas na lang wikken en wegen de juiste, de definitieve
vorm. Zijn genie schuilt niet in melodische vindingrijkheid, integendeel:
hij beheerst, zoals niemand voor of na hem, de kunst, een reusachtig mu-
zikaal bouwsel uit een minimum aan gegevens op te trekken. De polare
spanning tussen een ongekend heftige emotionaliteit en een nooit ver-
slappende intellectuele kracht geeft aan zijn composities hun bijzondere
structuur. Zijn meest grootse, meest karakteristieke werken hebben ge-
woonlijk als hoofdgegeven een heel korte muzikale gedachte, geen melo-
die, nauwelijks een thema te noemen, dikwijls niet meer dan een fragment
van een thema, dat zich evenwel in de loop der muzikale ontwikkeling
als een uitzonderlijk vruchtbare kiemcel ontpopt. Het is het bijzondere
geheim van Beethoven's onbetwist meesterschap om uit op het eerste ge-
hoor weinig belangrijke gegevens een grootse compositie op te bouwen.
Dat ook bij de grote afmetingen, die zijn werken soms aannemen, de
spanning nergens verslapt is het gevolg van de onafgebroken worsteling,
die overal achter deze muziek hoorbaar is, de worsteling tussen de sfeer
der gevoelens en de intellectuele sfeer. Herhaaldelijk is volgens Beet-
hoven's eigen woord het conflict tussen hart en brein het onderwerp van
een compositie, soms wordt een bepaalde innerlijke toestand in zijn gehe-
le afloop en al zijn facetten en schakeringen verklankt. Zeldzaam zijn de
werken, waarin Beethoven tot rust blijkt gekomen, waarin een ruim en
weldadig evenwicht heerst, waarin voor een enkel ogenblik de wapenstil-
stand is afgekondigd tussen de vijandelijke machten, die hij in zich heeft.
Zijn verlangen naar vrede en harmonie is groot, maar een werkelijke en
duurzame verzoening komt nooit tot stand. Hij kan zijn vijanden tijdelijk
overweldigen, hij kan zijn gevaren tot onmacht dwingen, een opheffing
van het conflict is hem niet mogelijk. Serene wijsheid, superieure gelaten-
heid zullen wij dan ook tevergeefs bij hem zoeken; een nooit geheel te
onderdrukken onrust heerst in zijn muziek, die weliswaar de oorzaak is
van haar fascinerend élan, maar de pure schoonheid van Mozart of de
serene verhevenheid van Bach niet evenaart.
De nieuwe levenshouding, die het lot van de Europeaan sinds de tweede
helft der I8de eeuw bepaalt, heeft in drie grote figuren haar symbolische
uitdrukking gevonden: Napoleon symboliseert de kracht en het geweld,
Goethe de harmonie en Beethoven de tragiek van een bestaansvorm,
waarin de mens het onderneemt, zich onafhankelijk te maken en heer en
meester over zijn eigen leven te worden, dit leven zelf hier op aarde tot
een toestand van individuele en algemene volmaaktheid te brengen.
De poging, het onmogelijke mogelijk te maken is bij uitstek groots en tra-
gisch. Groots, omdat het een ondernemingvanh~ge rangen waarde betreft,
tragisch, omdat de mens niet boven zijn aangeboren beperkingen kan uit-
groeien. Het zal derhalve duidelijk zijn geworden, dat juist Beethoven,
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de meest eenzame, tragische figuur, de mens, die als geen ander reeds doOI
zijn doofheid van de rest der wereld gescheiden was en daardoor gedwon-
gen werd, bijna geheel uit eigen kracht te leven, dat juist hij geroepen was
het symbool voor deze tijd en deze levenshouding te zijn. Hij pas trekt
de laatste consequenties, niet Napoleon of Goethe, en daaróm spreekt zijn
muziek, zoals Hofmannsthal terecht betoogt, ook daar nog, waar zelfs de
andere grote figuren tot verstomming zijn gedoemd. Hij kent alle geva-
ren, maar hij weet ze te overwinnen, dat maakt hem groot; hij weet ze
evenwel niet op te heffen, en dat maakt hem tot een tragische figuur. Niet
alleen als machtige individualiteit is hij groot, ook als kunstenaar, als
musicus, omdat hij voldoende vrijheid en zelfdiscipline heeft, om het af-
glijden in chaos en vormloosheid te vermijden.



L. P. J. Braat
POGING TOT ZELFPORTRET

Hoe verder van de aanvangskreet
ik mij met mijn log lichaam weet
hoe dieper dreunt ook door mijn ziel
de slag waarmee de deur dichtviel
in 't grijze lentejaar - sindsdien
heb ik het grimmig groeien zien:
het dubbeJwezen in één lijf
dat woedend kreunt in 't nauw verblijf.
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DE TOEKOMST VAN HET NEDERLANDSE TONEEL

Het Nederlandse volk heet 'ondramatisch' en heeft dus geen belangstel-
ling voor het toneel. De cijfers der statistiek spreken echter een andere
taal. Zij bewijzen bijvoorbeeld dat de schouwburg in de belangstelling
van het publiek geenszins achterstaat bij de concertzaal, integendeel haar
wat het land in zijn geheel betreft zelfs verre overtreft. Waar ter wereld
vindt men dan ook binnen de landsgrenzen - zelfs wanneer zij veel
uitgestrekter zijn dan de onze - sinds jaren zoveel vaste gezelschappen
bijeen, die als kernen van het nationaal toneel er structuur en karakter
aan verlenen? Waar ter wereld bieden deze ensembles gezamenlijk ieder
jaar opnieuw zulk een rijk en gevarieerd repertoire, waarop in het mid-
den van de dramatische productie der moderne tijden het klassieke werk
altijd weer evenwicht houdt en maatstafstelt? Waar ter wereld deelt ge-
heel het land op zulk een intensieve wijze in deze toneelcultuur, die niet
als elders het monopolistisch bezit der grote steden is, maar door het
voortdurende reizen der gezelschappen evenredig over alle provincies
wordt verspreid? Al blijven de culturele centra in het Westen des lands
er dan de onmisbare voedingsbodem van.
Begrijpelijk dat door dit alles gedurende deze eeuw de plaats van het
toneel zich in ons land heeft geconsolideerd en voortdurend uitgebreid.
Dat het de waardering en erkenning verkrijgt die het verdient, kan nau-
welijks verwacht worden. We zeiden het reeds aan het begin: de klacht over
het verval dezer kunst iseen constante in haar geschiedenis. Waarom zou ze
plotseling verstommen ?Waarom zou bovendien de Nederlander even plot-
seling tevreden zijn met wat het eigen land hem biedt? En de mogelijkheid
dat het buitenland hem tot inzicht en waardering van zijn rijkdom brengt,
bestaat nauwelijks voor het toneel, daar het aan eigen taal gebonden
zich moeilijk buiten de grenzen in zijn volle waarde kan manifesteren.
Bovendien weerspiegelt het als nationale uiting zeer getrouw allerlei
trekken waarop men in het eigen karakterbeeld nu niet zo bijzonder
trots is. Het 'under-acting' der Engelse, het poëtisch sentiment der Franse
acteurs moge ons telkens weer aantrekken en bekoren, het zijn in wezen
reflecties van een ons vreemde volksaard. Al bewonderen we dan die
andere levensstijl, zolang zij niet de onze is, kan men de daaruit voort-
gekomen speeltrant niet van het Nederlandse toneel verwachten. Eerst
wanneer zwaarwichtigheid en plechtstatigheid niet langer de ernst flan-
keren, waardoor de Nederlander zich gaarne gekarakteriseerd hoort,
eerst dan zal zijn toneelkunst haar zwaarte verliezen en haar nadrukke-
lijkheid, waaraan nu in deze spiegel vele kijkers zich ergeren.
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We noemden reeds enige punten, waardoor ons toneel zich in zijn orga-
nisatie onderscheidt. Men mag echter niet vergeten dat deze medailles
ook een keerzijde hebben. Het voortdurend reizen der gezelschappen
vergt onnoemelijk veel van de acteurs en bedreigt de rust in het bedrijf,
die noodzakelijk is voor de opbouw van het repertoire en de voorberei-
ding der opvoeringen. De financiën dwingen daarbij tot een geregeld
doubleren, waardoor de spelers nog minder de tijd en gelegenheid ge-
laten wordt zich in hun rollen te verdiepen.
Ook het systeem van vaste gezelschappen met een eigen repertoire heeft
nadelen, hoezeer hierdoor ook de verschillende stromingen in leven en
kunst tot uiting kunnen worden gebracht, hoezeer hierdoor ook de po-
sitie der Nederlandse acteurs in economisch en sociaal opzicht die hunner
buitenlandse collega's overtreft. Voor de bezetting der verschillende stuk-
ken die uitgebracht moeten worden, kunnen de régisseurs nu slechts kie-
zen uit de beperkte kring van het eigen ensemble, waardoor zij zich nood-
zakelijkerwijze met een ten-naaste-bij moeten tevreden stellen. De spelers
biedt dit echter het voordeel van rijkere mogelijkheden tot oefening en
ontplooiing.
Ook voor het publiek heeft deze zwakke stee toch zijn goede kant. Het
wordt erdoor herinnerd aan het feit dat toneelkunst geen nabootsing der
werkelijkheid is maar herschepping en ver-beelding, die nimmer tot volle
werking kan komen, wanneer de toeschouwer niet 'mee speelt', door zijn
werkende fantasie niet mee helpt scheppen. De film heeft op de activiteit
dier fantasie door zijn minutieuse imitatie een uiterst nadelige invloed
gehad, nog meer door zijn 'type-casting', waarbij uit de lange lijst van
wachtende acteurs wordt gekozen, wie zo mogelijk het type van de rol
reeds is. Dit systeem heeft speciaal in de Angelsaksische landen ook op
het toneel een nadelige invloed gehad.
Men kan daarom hier in zekere zin dankbaar zijn voor die zwakke plek-
jes in de opvoeringen, voor die persoonlijke tics en eigenaardigheden der
acteurs, die dwingen tot erkenning der creatie en tot activering der fan-
tasie. Het kunstbesef van het publiek is er enkel bij gebaat. Alleen wordt
het voor de Nederlandse toneelspeler vaak minder aangenaam daar door
zich buitenlandse tweede-rangstroepen, die hier op tournee komen, ten
voorbeeld gesteld te zien; het vergaat hem daarbij als de schone, reeds
lang gehuwde gade, die hulde gebracht ziet aan de charmes van een
vreemde passante, wier charmes echter slechts duren zolang zij passante
blijft.
Toch is er reden tot waarlijk grote en zelfs diepgaande ontevredenheid.
Het zijn echter niet de vermeende of reële zwakheden van het toneel die
daar de oorzaak van zijn, maar het volkomen in gebreke blijven der
Nederlandse dramaturgie. Een werkelijk nationaal toneelleven kan niet
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bestaan zonder een toneelschrijfkunst, die wortelend in eigen volk ook
in staat is stem en vorm te geven aan wat in vreugde en smart dat volk
beweegt. Er wordt in Nederland machtig veel voor het toneel geschreven,
maar de kring der literatoren houdt zich van de schouwburg angstvallig
op een afstand. Dit in tegenstelling tot honderd jaar geleden, toen een
man als Alberdingk Thijm zich hartstochtelijk moeite gaf voor de ver-
heffing van het toneel, toen Van Lennep, Van der Hoop, Schimmel,
Van den Bergh, Hofdijk, Cremer daartoe bijdroegen door hun veel ge-
speelde dramatische werken. En zij waren in hun tijd waarlijk geen on-
beduidende auteurs, die in het toenmalige literaire mode-genre van de
roman mislukt dan nu maar de krabbelbaan van het toneel kozen om er
facile princeps te zijn. In tegendeel.
Wij zagen hoe later met het realisme de Nederlandse toneelschrijfkunst
tot grotere bloei is gekomen, waaraan de leidende dichters in diezelfde
periode, op Van Eeden na, echter geen deel hadden, hoezeer zij ook allen
wel degelijk hebben gepoogd er deel in te nemen. Wat hebben de Woord-
kunstenaars tenslotte hun trouwe vereerder Royaards kunnen bieden?
Van 1890 af heeft hij het met een verzenprogramma moeten doen en
geen toneeldirecteur in onze eeuw heeft zo weinig modern Nederlands
toneelwerk kunnen brengen als deze vereerder der dichters. Het is na-
tuurlijk niet toevallig dat behalve Heijermans alleen Henriëtte Roland
Holst door haar gemeenschapsgevoel gedrongen een weg zocht naar de
dramatische kunst. Zowel theoretisch als practisch is zij daarbij tot be-
langwekkende resultaten gekomen; al heeft ook zij op de toneelkunst zelf
toch geen ingrijpende invloed kunnen-uitoefenen.
Na het eerste k"iart dezer eeuw is het met de Nederlandse dramaturgie
weer snel bergafwaarts gegaan. Aan de wonderboom der lyriek rijpen alle
seizoenen door schier dagelijks de schone vruehten der dichtbundels;
maar al heeft het toneel zieh gewend in een richting die in vele opzichten
met de lijn der poëzie parallel loopt, van deze nieuwe bloei trok zij geen
voordeel, hoewel het alweer aan pogingen niet heeft ontbroken; het
bleven experimenten. De enkelen die daarbij beter slaagden, als Dekker,
Bordewijk, Van Eysselsteijn e.a. ontleenden hun aanzien in letterkundige
kring niet aan deze dramatisch arbeid.
Het droevig resultaat is, dat een Nederlandse toneelschrijfkunst op het
ogenblik zo goed als geheel ontbreekt. Ver~chi1lende critici - toevalliger-
wijze meestal zelf het een en ander in portefeuille hebbend - wijten dit
de gez(.lschapsleiders, die geen Nederlands werk zouden willen opvoeren.
Slechts de insider weet hoeveel tientallen stukken ieder seizoen bij hen
worden ingezonden en hoeveel tientallen na zorgvuldige bestudering
moeten geretourneerd. Voor Nederland geldt op het ogenblik wat zeven-
tig jaar geleden Zola schreef over Frankrijk: 'Toutes sortes de légendes
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mauvaises circuJent SUl' I'impossibilité OU est un débutant d'arriver' au
public. Ce qu'il faut dire, c'est que toute bonne pièce a été jouée, c'est
qu'on ne pourrait citer un drame ou une comédie de mérite qui n'ait eu
son heure et son. succès. Voilà la vérité. Questionnez les directeurs, ils
vous diront qu'ils feraient Ie voyage de toutes les mansardes de Paris, s'ils
savaient qu'un garçon de talent se cachat quelque part. IJs ne trouvent
rien, rien, rien, telle est la toute vérité.'
De literatoren staan àf op een afstand en ergeren zich over het gebrek
aan poëzie op het toneel, àfzij hanteren verwonderlijk genoeg het critiek-
mes. Want in Nederland schijnt ieder 'die schrijven kan', bevoegd tot
toneelbespreking. Dat de beschouwingen van hen, die bewezen hebben
als scheppend kunstenaar door de dramatiek niet geraakt te zijn, moeilijk
de waarde der toneelkunst kunnen schatten en in het licht stellen, valt
licht te begrijpen. Het gevolg is, dat het aan stimulansen en aanmoedi-
ging der jongeren in dramatische richting ten enenmale ontbreekt. Het
gevolg is ook dat bij zulk een voorbeeld der letterkundigen aan iedercen
hct oordelen in deze materie vrij schijnt te staan. Waarlijk deskundige
critici, voor wiede dienst der dramatische kunst de taak van hun leven is
geworden - als het buitenland met Sarcey, Kerr, Bab, Agate heeft gekend
- komen hier zelden voor en genieten dan geen bijzonder gezag; de vlotte
pen en het schone woord vinden meer aandacht.
Deze omstandigheden hebben tot resultaat gehad dat eerbied voor de
dramatische kunst in het algemeen en voor de toneelkunst in het bijzonder
hier in Nederland vrijwel niet bestaat. Het ligt waarlijk niet aan die zo-
genaamde ondramatische aard van mis volk: niettegenstaande de veel
aangehaalde calvinistische origine ziet en speelt het graag toneel. Welke
Nederlander schrijft bovendien niet tenminste ééns in zijn leven een to-
neelstuk? Het ligt niet aan het ontbreken van mimisch talent en goede
leiding: onze acteurs en gezelschappen hebben, wanneer ze een enkele
maal in het buitenland optraden, steeds bijzondere aandacht en waar-
dering gevonden. Het 'ligt aan het ontbreken van een waarlijk dramati-
sche scheppingskracht in de kring onzer dichters en schrijvers. Niemand
kan hen dat verwijten; Gods gaven zijn niet af te dwingen. Doch het
ware beter in plaats van de onmacht te bedekken door een aesthetisch
criticisme, \vaarmee men het toneel te lijf gaat of er zich schouderop-
halend van afwendt, eindelijk zich eens op de oorzaken van dit tekort te
bezinnen en daarmee wellicht een nieuwe weg tot het toneel te vinden.
Ook voor de literaire wetenschap in Nederland ligt hier een taak, die zij
te lang verwaarloosd heeft. Bij de universitaire studie, en dus ook bij het
daarvan gederivcerd onderwijs, is het drama feitelijk nog steeds niet veel
meer dan een bijzondere vorm van typografie in poëzie of proza; al heeft
Goethe dan reeds meer dan een eeuw geleden gewaarschuwd dat een
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toneelstuk nauwelijks voor de helft op papier kan worden gebracht. Onze
Alma Mater erkent de dramatische kunst niet als een zelfstandig studie-
object.' Een systematisch onderzoek naar haar wezen en ontwikkeling
ontbreekt aan onze hogescholen geheel. Haar elementen liggen er non-
chalant verspreid over verschillende vakken en verkrijgen daardoor
slechts sporadisch een dan nog geheel gespecialiseerde aandacht. Voor
haar evenals voor de beeldende kunst en de muziek een eigen plaats in
te ruimen, daaraan wordt zelfs niet gedacht; en op verandering te hopen
lijkt voorlopig nutteloos. Hoezeer deze verwaarlozing onze toneelcultuur
schaadt, bewijst indirect de stimulerende invloed die in verschillende
andere landen van de wetenschappelijke beoefening der dramaturgie aan
de universiteiten uitgaat op auteurs, acteurs, critici en publiek.
Drama en toneel vormen een twee-eenheid, zijn gezamenlijk het funda-
ment dat niet gemist kan worden, wil de nationale schouwburg trots 'zijn
spitze kap ten hemel heffen'. Doch als de grondvesten niet van gelijke
sterkte en draagvermogen zijn, dan zakt het gebouw scheef en vele sub-
sidiërende stutten zullen het moeten schragen. Eerst wanneer de Neder-
landse toneelschrijver tot eenzelfde peil van ontwikkeling en bloei van
talent is gekomen, als waartoe de Nederlandse toneelspeler gedurende
deze eeuw mocht geraken, eerst dan kan op die basis van evenwichtige
krachten het bouwwerk waarlijk omhoog rijzen in het midden der Hol-
landse steden, wie weet zelfs 'de starren gaan naderen'. Aan 'derte1 hand-
geklap en aendachtighe oren' zal het dan zeker nimmer ontbreken.
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IX

Zes A had om negen uur niet van lokaal gewisseld. Toen hij de gesloten
deur naderde, was de gang bijna leeg; alleen aan het uiteinde ervan joeg
een leraar met pluimveehoudersgebaren een paar late meisjes naar bin-
nen. Op het zien van deze uitbundigheid verstrakte zijn houding zi<:h;
dit was een van de klippen die te omzeilen waren: koddig doen. Maar
zelfs dit koddig doen voelde hij minder als een gevaar, dat hem onder
zekere omstandigheden zou kunnen bedreigen, dan als het object van
een volmaakt theoretische afwijzing; zijn gedachte was niet: 'Laat 'k
oppassen niet koddig te doen', maar: 'Kijk die idioot 's koddig doen'.
Leegheid, - daar kwam het op aan. Leegheid en rust, een superieur oog
in oog met de jonge, woelende duisternis, waarin zijn licht zou uitstralen.
Deze overweging was zo dwingend, dat hij zich het lokaal, waar nu nog
gepraat werd en gestommeld en met laarzen over de planken geschraapt,
niet anders kon voorstellen dan als diep verduisterd; bij zijn komst zou
er dan licht aangeknipt worden, ofhij zou een jongen gelasten een gordijn
op te trekken. Zo voelde hij het.
Na nog even door de gangramen naar buiten gekeken te hebben, waar
in de verte, b'ovende gele bomen achter het kleine sportterrein een kerk-
toren verrees, zo nuchter en vereenzaamd, dat het wel leek alsof die
toren hem waarschuwen wilde voor de bezoedelende omgang met mensen
en mensenkinderen, drukte hij geruisloos de deurknop neer, en stond
meteen in het krachtveld van meer dan vijftig ogen. Men kon niet
zeggen, dat het veel rustiger in het lokaal werd; maar de geluiden bleven
van dezelfde sterkte en van dezelfde qualiteit: geluiden van wachtende
jonge mensen zonder bijzondere voornemens. Iedere aanzwelling zou hij
overigens genegeerd hebben, uit een van te voren zorgvuldig aange-
kweekte doofheid en blindheid voor het begrip wanorde. Maar de
ogen waren niet zo gemakkelijk te negeren. Terwijl hij met een bestu-
deerde glimlach naar het podium stapte, beantwoordde hij de twee
blikken, waaraan met de beste wil niet te ontkomen was: van een dikke,
roodharige jongen, die zich half in zijn bank had omgedraaid en hem
met een soort verrukte hulpeloosheid aanstaarde [maar zo keek die
jongen waarschijnlijk altijd, stelde hij bij zichzelf vast], en van een meisje
op de voorste rij. Dit meisje keek hem dreigend aan, vrij dreigend, met
opgetrokken bovenlip. Ook dit had niets te betekenen: zij was aan het
kibbelen met een ander meisje, dat haar plagerig en overredend 'aan-
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stootte. De blik was voor hem, de uitdrukking nog voor de vriendin,
snel en zeker registreerde hij dit. Voor het overige bleef alles schimmig en
verglijdend: zich omdraaiende hoofden, handen met boeken bezig, de zeer
hoge ramen, die in het lokaal een melkachtig wit licht toelieten, gordijn-
koorden er scheef voor, het podium met stoel en tafel, niet hoog, precies
goed hoog ... Toen hij op het podium stapte en zijn tas neerlegde, wist
hij, dat zijn gezicht de goede uitdrukking behouden had. Niet te vriende-
lijk en niet te spottend, niet te vaderlijk en niet te kameraadschappelijk,
en in een natuurlijke roerloosheid, alsof de glimlach iets was, dat hem
zelfs in de nacht niet verliet.
Hij stond op het podium met zijn rug naar de klas. Achter hem was het
vrijwel stil. Hij dacht: 'Als ze 'n prop tegen m'n rug gooien, of'n open
boek, dan doe 'k nóg niets, pracht van 'n krachtproef...' Het bord, waar-
voor hij stond, was bedekt met cijfers en meetkundige figuren, en hij liet
nu zijn ogen van boven naar beneden en van links naar rechts over het
zwarte vlak gaan, alles quasi belangstellend in zich opnemend. Het bleef
stil. Toen liep hij naar het bord, vatte met duim en wijsvinger een spons,
die in het krijtbakje lag, bekeek de spons drie tellen lang, en smeet hem,
weer terug. Zijn handen aan elkaar afwrijvend, draaide hij zich om, en
zei tegen het eerste het beste paar ogen dat zijn ogen ontmoette, waarbij
hij knipoogde, hetgeen hij zich niet voorgenomen had, maar wat toch
geen kwaad kon ['toch beter oppassen in 't vervolg'] :
"t Zou zonde zijn om 't uit te vegen.'
Er werd zacht gelachen: een aangenaam tegemoetkomend geruis, zich
over enige rijen voortplantend. Het meisje, tegen wie hij gesproken had,
een jong, blozend kind, scheen zeer ingenomen te zijn met zijn vertrouwe-
lijkheid. Naast haar zat een meisje met rode, schrale wangen, die haar
puntkin in de lucht stak. Daarachter jongens, steeds meer jongens: een
zich waaiervormig openende slagorde van gedaanten, gebogen in hun
bank, ofvrij enjong achterovergeleund, de handen in de zakken, - maar
neen, dit verbood hij zich voorlopig nog; het verkennen kwam pas later
aan de beurt; en terwijl hij enkele boeken en een namenlijst uit zijn tas
haalde, bepaalde hij zich, zwijgend, peinzend, alsof hij nog niet helemaal
aanwezig was, tot een steeds herhaald vluchtig contact met de meisjes
op de eerste rij. Dat deze klas zes A geen eigenlijke kinderen herbergde,
had hij van te voren wel kunnen weten; maar de vormen van sommige
meisjes verrasten hem toch, met iets als wrevel om onnodige anatomische
wonderçn, een wrevel, die, even voordat hij begon te spreken, vervluchtig-
de in cJ,eberustende en nauwelijks ter zake doende overweging, dat het
gebruik om de meisjes vooraan te zetten waarschijnlijk te zeeringekankerd
was Qm ermee te kunnen breken.
'Zie~w, jongelui, we zullen maar 's beginnen. Dit is 't letterkundeuur,
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zoals jullie weet; maar voordat ik jullie iets over Justusvan Effen ga ver-
tellen, bij wie m'n voorganger gebleven is, meneer. .. eh, - kom, hoe
heette hij ook weer?' - Hij wachtte op antwoord.
'Verhagen, meneer,' werd er beleefd geroepen, achter uit de klas.
'Ach ja, Verhagen ... Voor we met van Effen doorgaan, wou 'k eerst wat
zeggen over't eindexamen Nederlands. Ik bennietvan'planjulliedaarvoor
klaar te stomen, en jullie stuk voor stuk aan de tand te voelen; ik zal veel
aan jullie zelf moeten overlaten, daar zijn jullie ook oud genoeg voor;
jullie hebt je boeken, je kent de eisen, ik geef nog 'n jaar les, en jullie
steekt ervan op wat je kunt; maar éen ding moeten we toch even met
elkaar bespreken, en dat is jullie lijst van gelezen boeken .. .'
Weer wachtte hij, en weer met de vooropgezette bedoeling om commen-
taar uit te lokken. Hij had vrij zacht gesproken, niet officieel, huiselijk
veeleer, en met veel luie aandacht voor zijn nagels en zijn verlovings-
ring. Nu ging hij zitten, en keek de klas rond, zich er nog steeds Voor hoe-
dend om bij bepaalde gezichten te blijven steken. Dit zwijgen, na een
onderbreking waaraan geen eigenlijke vraag was voorafgegaan, deed
hem onnoemelijk goed. Terloops moest hij aan Goethe denken, die in
zijn jonge jaren eens een toespraak onderbroken had, gewoon omdat hij
niet verder' wist, en toen zijn gehoor alleen maar strak had aangekeken,
hetgeen een overweldigende indruk had gemaakt. Een meisje, helemaal
links, wier rechterhand met sierlijk gekromde wijsvinger drie decimeter
hoog boven de bank was komen te zweven, vroeg luid:
'Gaat u na 'n jaar alweer weg, meneer?'
Zonder boosaardigheid werd er gegicheld. Ook het meisje zelf was on-
schadelijk, naar hem spoedig genoeg bleek: een kind met grote, open
kijkers, die niet anders zijn kon dan brutaal, zodra zehaar mond opendeed,
brutaal zuiver uit levenslust. Hij speelde even met het uiterst onbeduiden-
de incident door ietwat plagerig het hoofd tegen haar te schudden en
zijn lippen tot een 'st' te spitsen, waarna hij zich weer tot de klas wendde,
gebiedender nu:
'Nu? Vertel 's op, maar niet allemaal tegelijk. Jullie hébt toch wel zo'n
lijst, jullie weet toch wel wat dat is?'
'Ja, meneer,' kwam dezelfde beleefde stem, met de eigenaar waarvan hij
nu contact zocht over vele nog steeds in een kunstmatige nevel gehouden
banken heen: een breedgeschouderde jongen met een zwaar, streng
gezicht.
'Hoe is je naam?'
'Van Schevichaven, meneer.'
'Vertel dan maar 's hoe 't met jullie boekenlijst staat; wat meneer Ver-
hagen daaraan gedaan heeft.'
Enige minuten lang ergerde hij zich onuitsprekelijk. Zijn fijngevoeligheid
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verweet hem, dat hij zijn heil zocht in meerderheidsvertoon ten koste
van zijn voorganger. Zelfs zou men zijn spelletje bij het bord, zijn iro-
nisch te kennen gegeven en met gelach beloonde eerbied voor de cijfers
en figuren, hebben kunnen duiden als een hatelijkheid aan het adres van
de wiskundeleraar. Wanneer hij op deze manier populariteit zocht, kon
hij wel opkrassen, dacht hij woedend. Hij voelde een inzinking naderen,
hij voelde zich in elkaar zakken, hij had lust luidop te gaan neuriën. Met
een kleur als vuur luisterde hij naar de jongen van Schevichaven. - jonge
man veeleer, - die op zakelijke toon de gevraagde inlichtingen verstrekte,
nu en dan gesecundeerd door andere stemmen. De voorganger bleek
genoeg aan de literatuurlijst gedaan te hebben, en hij gaf zoveel hij kon
zijn waardering daarvoor te kennen. Hij nam voorstellen in ontvangst,
en waarschuwde voor dilettantisch opgezette literatuurlijsten, met te
veel tweederansgromannetjes. Toen, na een blik op zijn horloge, - er
bleken al tien minuten verstreken te zijn, - opende hij zijn boek, waar hij
verder geen blik meer in sloeg. Hij sprak over J ustus van Effen.
Hij sprak, en met zijn hoge, muzikale, ietwat gemaakte stem, ondersteund
door sobere gebaren of een gebiedend kloppen met de vingertop, ont-
werp hij een levensbeeld van deze edele en verlichte figuur, deze char-
mante zederneester en man van de wereld, die met zijn zakken vol
Engelse Tatlers en Spectators toch zo persoonlijk wist te zijn, die na-
tuurlijk Hollands schreef in een tijd van stijve en hoogdravende fratsen,
en wiens 'Kobus en Agnietje' misschien de eerste Nederlandse novelle
was, die die naam verdiende. In brede lijnen schetste hij van Effen's
gestalte, met een greep hier en daar in de kneedbare stof van culturele
achtergronden. Hij bond zijn gehoor op het hart nooit te vervallen in die
dwaze onderschatting van onze 18-e eeuw, door Kloos reeds goedgemaakt
wat de dichters betrof; maar ook de prozaïsten verdienden een goed woord.
Men moest nooit een gehele eeuw achterstellen bij een andere eeuw;
vergelijken was hachelijk werk; want er was altijd weer iets nieuws en
onvervangbaars. Breed, nobel, toch met kleine kwinkslagen, spon hij dit
onderwerp uit, en het werd een klein en fijn college literatuurwetenschap,
aangepast aan het bevattingsvermogen van klasse zes A. Zijn horloge, op
de tafel, hield hij in het oog; er moest nog tijd overblijven voor een paar
beurten, en het opgeven van huiswerk.
Keek hij niet op zijn horloge, d~n bestudeerde hij de klas, iets dat
hem weinig moeite kostte, daar hij het vertoog over Justus van Effen
vrijwel woordelijk uit het hoofd had geleerd en zich alleen afwijkingen
van zijn concept veroorloofde om zichzelf te bewijzen, dat hij ook dat kon.
Zo oefende hij zich al vast in het gezichten duiden, - niet veel méer dan
oefening overigens, omdat de meesten van deze leerlingen na een jaar
de school zouden verlaten en in dat jaar, in beslag genomen door het
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examenwerk, waarschijnlijk weinig problemen zouden opleveren. Van-
daar ook, dat hij, voorlopig althans, van het inprenten van namen had
afgezien. Het was een voortreffelijk begin, dacht hij opgeruimd; in de
lagere klassen zou hij natuurlijk straffer moeten optreden, zakelijker;
maar hij was er nu doorheen, en, het mooiste, het was gegaan zoals hij
zich dat voorgesteld en voorgenomen had. Lesgeven wás niet zo moeilijk.
Het was heerlijk jonge mensen zo te kunnen boeien, al was het dan maar
met Justus van Effen, een vervelend schrijver uit een hoogst vervelen-
de eeuw. Toch, wanneer de naam Justus van Effen en de woorden
'verlichting' en 'spectator' en 'Addison' hem over de lippen rolden, ge-
loofde hij niet werkelijk aan het vervelende van dit alles. Verveling was
althans nergens te bespeuren op de gezichten daar voor hem. En hij kon
niet weten, dat wat zes A voornamelijk boeide niet Justus van Effen was,
of zelfs maar de bezielde taal, die hij aan J ustus van Effen wijdde,
doch zijn gemakkelijke manieren en zijn knap gezicht, de blauwe,
stralende ogen en de spottend weemoedige glimlach, en het blonde
snorretje, dat hij met zoveel gelatenheid opstrijken kon, en de verstan-
dige rimpels, die het al te zoetelijk idealistische van zijn voorhoofd tem-
perden. Zijn stellige gebaren zouden misschien een jaar later opduiken
op debatingavonden van jonge studenten. Zelfs de zwakke kin en de van
tijd tot tijd visachtig happende mond vonden genade in hun ogen: zij
maakten hem menselijker, en de intelligenteslagvaardigheid van de boven-
helft van zijn gezicht kwam er des te beter door uit. Onder de vlag van
Justus van Effen werd de lading verscheept van wederkerige physiogno-
mische waarnemingen.
Daar hij stelselmatig te werk ging, volgens rayons, niet naar de onmid-
dellijke indruk, ontdekte hij de jongen zonder tanden vrij laat. Hij was
al met feiten en titels en jaartallen bezig, klaar om Justus van Effen tot
het volgend jaar zijn congé te geven, toen dit hoogst merkwaardige
gezicht, daar op de vierde rij in het midden, hem voor de vraag stelde van
welke waanzinnige verwaarlozing hij hier getuige was. Op deze leeftijd
vond men zulke gebitten alleen nog bij paupers, en zelfsdat tegenwoordig
niet meer; en de jongen was goedgekleed, terwijl zijn houding van wel-
opgevoedheid blijk gaf. Zijn bebrilde buurman scheen hem af en toe aan
te stoten; maar hij liet zich niet afleiden hierdoor, en hield de ogen
aandachtig op hem, de leraar, gevestigd, de hand onder het voorhoofd,
de mond half geopend. Het was een gezicht, dat men, eens gezien, nooit
meer vergat. Voor het eerst in dit schooluur besefte Schotel de Bie voor
een probleem te staan. Al sprekend en gesticulerend vocht hij met de
physiognomische indruk daar uit het midden van het lokaal, en keek hij
naar links of naar rechts, dan was het alleen om des te opmerkzamer naar
het midden te kunnen terugkeren. Toen maakte hij zichzelf wijs, dat
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redenaars dat wel vaker deden: zich tot éen willekeurig gezicht beperken
uit hun gehoor, en hij sprak nu enige minuten tegen dejongen persoonlijk,
in de waan verkerend tot iets onpersoonlijks te spreken.
Hij keek, en de jongen keek. Hij sprak, de jongen luisterde. En het gebit
was er, nog steeds; of het gebit was er niet, zo kon men het ook zeggen.
Er waren zwarte stompen, er was een naargeestig metalen geglinster; het
was om kippenvel van te krijgen, en toch trok het aan, omdat het bij dat
gezicht behoorde, bij die prachtige bleke honende tronie, waarin het
fijnste en geslepenste neusje ter wereld de spot dreef met het nobel gewelf-
de denkersvoorhoofd boven zich en het gruwelijk verval beneden zich.
En toen wist hij opeens, dat dit gezicht niet alleen zichzelf hoonde, in
zijn onderdelen, maar dat de jongen bovendien hém zat te honen. Dit
was niet natuurlijk meer, deze gelaatsuitdrukking. Zelfs meende hij te
bespeuren, dat de lippen trilden, als van inspanning, dat de rand van de
onderlip was omgekruld, dat de mondhoeken strak stonden. De jongen
hád niet alleen een slecht gebit, hij tóonde zijn slecht gebit, 'Wat is
'dit voor vervloekt exhibitionisme van die knaap?' peinsde hij, bijzon-
der slecht op zijn gemak en nog maar werktuiglijk docerend, en hij
keek, en keek, en de mondspleet bleek gaandeweg een langwerpig gat
geworden te zijn, een groot gat, omzoomd door tandresten, een in marmer
gehouwen grijns rondom de meest verachte verschijningsvorm der
materie: rotte kiezen ... Midden in een zin hield hij op, en waar hij ook
aan dacht, het was Goethe niet.
'Zeg, hé, hou je afgebrande kerkhof'n beetje voor je, zeg!'
Aan zijn jankend overslaande stem was te merken hoe nerveus hij ge-
worden was. Om zijn mondhoeken trok een machteloos pruilen, als van
een bedorven kind. Maar toen werd hij vuurrood, en zag er alleen nog
maar kwaad uit, mannelijk kwaad, en hij bleef een beetje dreigend en
zegevierend zitten kijken, half verongelijkt half tevreden: tevreden met
het proestende gelach in de klas, dat zijn uitval had begroet. Tersluiks
gluurde hij naar de jongen. Na een afwezig, dromerig gebaar met de
hand te hebben gemaakt, bestemd voor de jongen naast hem, ofvoor
al die anderen, die zich lachend naar hem hadden omgedraaid, staarde
hij nu bleek en strak voor zich uit, met gesloten mond, - in zijn wiek
geschoten natuurlijk, dacht Schotel de Bie. Enige tijd hield de opschud-
ding nog aan; er werd steeds opnieuw geproest, sommigen informeer-
den fluisterend bij hun buren wat er aan de hand was, en keken dan
om; maar het was duidelijk te zien, en Schotel de Bie zag het ook, dat
degenen, die zijn woorden verstaan hadden, minder lachten om de
vernedering, een hunner aangedaan, dan om het onverwachte en
ongebruikelijke van dergelijke taal in de ho@gsteklas van een lyceum.
Er lag iets bevreemds en hooghartigs op de lachende gezichten, en van
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de meisjes had meer dan de helft zich niet eens omgedraaid. Hij maakte
er zich van af door. de schouders op te halen, en met een vérmoeid be-
rustende klank in zijn stem de mededelingen over Justus van Effen te
beëindigen. In de klas bleef h<;t rustig, tot de bel ging.
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Lezen, schrijven en rekenen

Onlangs bevatte een van onze dagbladen een beschouwing, verbazing-
wekkend genoeg om in haar geheel over te nemen:
'Volgens de volkstelling in 1930 bedroeg het aantal analphabeten in

Nederlands-Indië 93% van de bevolking. De republikeinse propaganda
heeft van dit cijfer een ruim gebruik gemaakt om Nederland nalatigheid
ter zake van het onderwijs van de Indonesische volken te verwijten. Op
de tentoonstelling over de strijd tegen het analphabetisme, die in Febru-
ari van dit jaar te Batavia door het Departement van Opvoeding, K~n-
sten en Wetenschappen werd gehouden, toonden de daar opgehangen
grafieken aan dat het percentage van de alphabeten der Indonesische
bevolking 42 en dat der analphabeten 58 bedroeg.
Men had namelijk onder het cijfer 93% van de bevolking bij de analpha-
beten ook de kinderen tot de babies toe gerekend. Men is nu pas tot de
ontdekking gekomen, dat in andere landen de kinderen beneden de tien
jaar buiten beschouwing worden gelaten. Daar het aantal kinderen van
die leeftijd in 1930 niet minder dan 30.1% van de bevolking bedroeg,
komt men na correctie van de getallen tot 63% analphabeten voor dit
jaar. Sindsdien is het onderwijs in belangrijke mate uitgebreid, zodat
thans mag worden aangenomen, dat het percentage 58% bedraagt.
Door deze correctie komt Indonesië te staan boven Brazilië, China en
ver boven India, Egypte, Arabië, Irak, Iran en Afghanistan.
Het staat bijna op één lijn met Bulgarije en Mexico. Spanje, Chili en
Siam staan slechts een weinig hoger.'

In één opzicht hebben de tentoonstellende heren van het Bataviase De-
partement van Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen gelijk: het is
billijk om bij de berekening van de omvang van het analphabetisme in
Indonesië de kinderen beneden de tien jaar buiten beschouwing te laten,
zoals dit ook elders geschiedt.
Wanneer men dit doet, 9an betekent dit, dat men de 33/4 miljoen
alphabeten niet moet berekenen als een percentage van de totale bevol-
king van Indonesië, zijnde in 1930 een kleine 60 miljoen, maar als een
percentage van alle inwoners van Indonesië die ouder waren dan tien
jaar. Laten wij mèt het Departement aannemen, dat 30% van de bevol-
king beneden de tien jaar was. Dan blijven er ruim 40 miljoen Indone-
siërs boven de tien jaar over. De 33/4 miljoen alphabeten vormen
hiervan nog geen 10%, zodat volgens deze berekening als perce~tage
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analphabeten in 1930 overblijft ruim 90% van de bevolking, die ouder is
dan 10 jaar, in plaats van de in de litteratuur bekende 93%!
Vergelijkt men dit percentage met 90% analphabeten in India [192 I],
met 46.7% in Bulgarije [1920], met 42.9% in Spanje [1920], 7I.2% in
Brazilië [1920], 40.8% in Chili [1920], 59% in Mexico, 52% in de Phi-
lippijnen en Siam, dan blijft Indonesië wel een uitzonderlijk slecht figuur
slaan!
Maar wat hebben de wijze heren van het Departement gedaan? Zij
hebben de 30% kinderen beneden de tien jaar, in totaal een 20 miljoen
met inbegrip van de zuigelingen, maar eventjes allen als alphabeten
meegeteld! Op deze manier is het ook geen kunst percentages te produ-
ceren op grond waarvan men zich op de borst kan slaan en rond kan
bazuinen, 'wie herrlich weit wir es gebracht'!
Deze sluwe toepassing van 'l'art de grouper les chiffres' - het zou al te
oneerbiedig zijn te onderstellen, dat de heren van het Departement, die
zelf wel alphabeten zullen wezen, de kunst van het rekenen niet machtig
zijn - moet gesignaleerd worden voordat ze tot legendevorming kan
leiden.
Wij zouden ons ook wat deze misstand betreft liever aan het devies wil-
len houden: 'Il y a plus d'honneur à la guérir qu'à la cacher.'

Ereprofessoraten?
Verleden jaar, korten tijd na zijn aftreden als minister, vernamen wij dat
Dr Gielen tot hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen, in de paeda-
gogie, was benoemd.
Dit jaar, kort na zijn aftreden als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon,
vernemen wij dat Dr Beel is benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit
van Nijmegen, in het burgerrecht.
Is de Katholieke Universiteit zo dorstig naar geleerden, dat zij met de
grootste activiteit steeds er op uit is, zodra zij maar even vrij zijn, beslag te
leggen op mannen uit de politiek in wie zij eigenlijk geboren dienaren der
wetenschap ziet? Of is het haar bedoeling hen voor verdere stappen i~
de politiek te behoeden? Ofhad zij net toevallig twee vacatures waar net
twee vrijkomende oud-ministers voor geknipt waren? Of vond zij dat voor
wat ook wat hoort en ging onze kleine hond der Roomse wetenschap dank-
baar mooi zitten voor twee baasjes die zo goed waren geweest voor het
volksdeel dat zij vertegenwoordigt? Of meende zij aldus den dank van het
gehele land te vertolken?
Tegenover zulke vragen van boze tongen stellen wij haastiglijk, dat hier
zeker geen nieuw systeem van een soort van ereprofessoraten in mag wor-
den gezien. U zult zien, dat het nu voor langen tijd uit is. De Heer Rutten
was al professor in Nijmegen, en de Heer van Maarseveen zal nog heel
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lang minister blijven, daar hij nog lang niet alle portefeuilles heeft be-
heerd, terwijl de Heer Sassen er toch net iets te kort minister voor is ge-
weest en de militaire strategie te Nijmegen niet onderwezen wordt. Of,
zou minister Van Schaik, die zo'n uitstekend Kamervoorzitter is geweest,
niet geknipt zijn voor permanent rector?

Grote mannen, grote woorden

Enigen tijd geleden kwam minister Acheson het Atlantic Pact toelichten
met aanhalingen uit psalmen en Mattheus, bij wijze van stichtelijke ver-
pakking. Montgomery is in de Ridderzaal, blijkbaar door de middeleeuw-
se entourage geïnspireerd, zichzelf een Christian Soldier komen noemen.
Wij moeten de bittere drank van het Atlantic Pact nu eenmaal slikken,
maar mogen wij de zoete koekjes ernaast dan tenminste laten liggen?
Zouden wij het Christendom er maar niet beter buiten laten!
Maar toegegeven moet worden, dat het alles niet zo gemakkelijk uit elkaar
te houden is, als men bijv. weer een beroemden dominee als Dr Niemöl-
Ier, leider van de Evangelische Kerk in Duitsland, de ontmanteling in
West-Duitsland 'een grote misdaad tegen de mensheid' hoort noemen. De
dominees en de generaals beginnen elkaars taal zo goed te verstaan, zou-
den wij niet goed doen voortaan aan de militaire academies wat theologie
en voor de theologen er wat Wehrkunde bij te laten doceren?

Onze geheime Sicherheit

Wij hebben onlangs in de kranten kunnen lezen hoe het Bureau Nationale
Veiligheid vlak na den oorlog met onze vaderlandse centen heeft huisge-
houden. Blijkbaar was men daar van mening, dat die zinken c,enten zo
onnationaal waren dat ze maar zo gauw mogelijk moesten worden opge-
maakt. Voor zulke uitspattingen is nu wel een stokje gestoken. Intussen is
dit illustere Bureau al lang veranderd in een netjes beheerde Centrale
Veiligheidsdienst, die nu binnenkort zelfs onder Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Veiligheidsdienst zal gaan heten. Mein Liebchen, was willst
Du noch mehr? Fühlst Du Dich auch so sicher ? Tenslotte wordt het alles
voor ons bestwil gedaan, wij mogen dus niet mopperen over een geheim
Koninklijk Besluit en ook niet over de extra-verhoging van het budget
voor 1949 voor al die geheimzinnigheid met 215.000 gulden. De Tweede
Kamer heeft het dan ook zonder een kik geslikt. Alleen de Eerste Kamer
vroeg schuchter: hoe zit dat? In onze rechtsstaat? Nuja, het is ook maar
om informaties begonnen, stelde de minister-president gerust, dat kan
nooit kwaad. Maar weet hij zelf wat latere ministeries weleens met zo'n
dienst zouden kunnen uitspoken, of ook thans de leden van die dienst die
misschien op hun beurt weleens ijzeren gordijntje willen spelen?
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Thomas Mann in Weimar
De Duitse schrijver van Amerikaanse nationaliteit Thomas Mann, die met
zijn 'Lotte in Weimar' de wereld gecharmeerd en vertederd heeft, heeft
met zijn bezoek aldaar om de Goethe-prijs vanwege de oostelijke zone van
het in tweeën gehakte Duitsland in ontvangst te nemen, de wereld aan-
stoot gegeven en haar tegen zich ingenomen. Hij heeft de dankbaarheid
geoogst van communisten en met hen sympathiserenden; hij heeft zich
een geruchtmakende, aggressieve brief van een Rooms-Katholieke leider,
Dr Eugen Kogon op de hals gehaald en in zijn tweede vaderland, de
Verenigde Staten, veler sympathie verspeeld. Bovendien heeft hij zich
daar blootgesteld aan de lang niet aangename investigeringen van de
commissie van onderzoek inzake on-Amerikaanse activiteit; lang gèen
pretje als men bedenkt dat ook de meest engelreinen daar veelal niet zon-
der kleerscheuren af komen en reeds de ondervragingstechniek middelen
oplevert, waardoor men altijd wel wettig genekt kan worden.
Wanneer een vooraanstaand wereldburger als Thomas Mann een op-
zienbarend gebaar maakt, waardoor hij oude vrienden vervreemdt en
oude vijanden vriendschap inboezemt, dan is het duidelijk dat de more-
le beoordeling van zo een daad in hoge mate mede moet berusten op een
schatting van de beweegredenen. Zijn deze van opportunistische aard, in
die zin dat men bepaalde machten in het gevlij wil komen, dan zijn zij
onzedelijk. Zijn zij van idealistische aard, dan zijn zij moedig, ook als ze
op een verkeerd inzicht zouden berusten. Een onderhoud met Thomas
Mann op de dag dat hij op doorreis te Amsterdam vertoefde, schonk ons
de overtuiging, dat deze beweegredenen van de edelste aard zijn geweest.
Bovendien getuigen zij naar onze mening van een goed begrip der tegen-
woordige wereldsituatie.
Men kan van mening zijn, dat Thomas Mann te laat weerbare belang-
stelling in staatkundige problemen aan de dag is gaan leggen, toen deze
allang inbreuk maakten op de geestelijke arbeid. Maar toen hij eenmaal
de consequenties had getrokken, heeft hij een rechte lijn gevolgd. Het
siert hem, dat hij het te behoren acht tot de moeilijke taak der werkers
in kunst en letteren, de spanningen te helpen verminderen, die de wereld
verdeeld en in doodsgevaar houden. Hij heeft de moed gehad van zijn
overtuiging. Hij heeft woorden gesproken van bezinning en tegen de
ketterjacht en verdachtmaking getracht het besef te wekken dat, wil de
cultuur een toekomst hebben, een grondslag van verstandhouding moet
worden gevonden waarin afwijkende staatsbestellen elkander met rust
laten, waarin statengroepen van tegengestelde structuur op de duur leren,
in vrede naast elkaar te leven. Wie dit voor utopisme houdt en de zaak wil
uitvechten, bekommert zich niet om de ondergang van de mensheid.
Er is geen andere keus dan dat de dragers van het openbare woord hier-
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voor de massa's trachten te winnen en door deze heen de leidende we-
reldmachten.
Dit en niets anders was de reden, waarom Thomas Mann meende, zich
thans aan smaad en laster te moeten blootstellen. Zijn rede inWeimar
heeft men in de dagbladen kunnen lezen. De passage, waarin hij opkwam
voor de vrijheid van woord en gedachte werd door minutenlang applaus
gevolgd. Het is gemakkelijk, hierom te meesmuilen. Wij voor ons ge-
loven er een aanwijzing in te moeten zien, dat het verantwoordelijkheids-
gevoel van de 'clerken' meebrengt, dat zij, zichzelf blijvend, juist bij ge-
legenheden als deze hun woord doen horen, en daarmede, meer dan wel-
licht door menige politieke actie geschiedt, bijdragen tot een poging om
dëze wereld ook voor de komende generatie te behouden en 'leefbaar'
te maken.
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R. A. J. VAN LIER, Samenleving in een grens-
gebied. Een sociaal-historische studie van de
maatschappij in Suriname, diss. Leiden, Nij-
hoff [Den Haag], 1949.

Suriname, langen tijd 'het vergeten land',
hoeft niet meer te klagen over gebrek aan
wetenschappelijke belangstelling. In de
jaren dertig heeft de bekende Amerikaanse
anthropoloog Melville J. Herskovits enige
belangwekkende studies gewijd aan de
Bosnegers en aan de Creolen van Parama-
ribo '. En thans heeft Dr van Lier met zijn
proefschrift over de sociale geschiedenis
van Suriname tot aan de wereldoorlog een
standaardwerk geschapen, dat aan hoge
eisen beantwoordt.
De schrijver noemt zijn werk op blz. 337
'een sociaal-psychologisch georiënteerde
studie'. En terecht: in het psychologische
blijkt zijn grootste kracht te liggen. Waar
de schrijver de invloed schetst van de
plantage op de mentaliteit van meesters
en slaven, waar hij de onderlinge houding
van de verschillende huidige groepen bin-
nen de Surinaamse samenleving beschrijft
en met talrijke typische trekjes toelicht, is
hij op zijn best.
Dr van Lier blijkt bij de behandeling van
de verhoudingen tussen de raciale groepen
op de Amerikaanse sociologie georienteerd
te zijn, die de raciale tegenstellingen en
gevoelens behandelt als een bepaald aspect
van de sociale gelaagdheid. In Nederland
is, zelfs in wetenschappelijke kring, de
openhartige behandelingvandezogenaam-
de 'rassen-problemen' op de sociologische
en sociaal-psychologische wijze nog zo
weinig doorgedrongen, dat men - zoals de
schrijver van deze bespreking zelf menig-
maal heeft ondervonden - hierbij voort-
durend gevaar loopt onbedoeld gevoelig-
heden te raken. Dr van Lier is voor dit
risico niet uit de weg gegaan en schrijft

vrijuit over de verschillende psychologische
aspecten en uitingen van de rassentegen-
stellingen. Wij wensen hem toe, dat de
lezers in Suriname èn Nederland zullen
begrijpen, dat de wetenschap voor 'pijn-
lijke' onderwerpen niet uit de weg kan
gaan - en dat deze rassenvraagstukken
veel van hun pijnlijkheid verliezen wan-
neer men ze in de eerste plaats beschouwt
en behandelt als sociale vraagstukken - als
vraagstukken derhalve die in beginsel door
menselijk ingrijpen tot oplossing kunnen
worden gebracht.
Minder bevredigend is de behandeling
van de sociale structuur van Suriname. Of
de aan Furnivall ontleende term 'meer-
voudige maatschappij' de sociologie veel
verder brengt, is zeer twijfelachtig. Door
de Surinaamse samenleving vooral te zien
als een 'meervoudige' samenleving, ver-
waarloost de schrijver het feit, dat de
'meervoudigheid' in een samenleving van
koloniale structuur of oorsprong in wezen
niets anders is dan een bij zonder aspect
van de sociale gelaagdheid; dat dus de
sociale, in casu raciale, groepen niet naast
maar ten dele boven elkaar staan. Trou-
wens, ook de schrijver zelf stelt, dat er een
klassenhierarchie is ontstaan, die met de
raciale groepsvorming samenhangt. En
evenzeer is het de vraag, of men inderdaad
van Suriname met zijn hoge waardering
van de lichte huidskleur kan zeggen, dat
er een 'open-klasse-systeem' bestaat [blz.
264]. Voorts kan men zich met recht
afvragen, of de schrijver bij zijn poging
om de cultuur der Creolen te kenschetsen
niet te zeer gevangen is in het alternatief
'verwestersing'-'Afrikanisme'; en of hij
niet een derde mogelijkheid over het hoofd
ziet: de ontwikkeling in Paramaribo van
een eigen 'mestiezen-cultuur', zoals men
die in vele [9de eeuwse raciaal heterogene
samenlevingen en koloniale gebieden

1 M. J. Herskovits en F. S. Herskovits, 'Rebel Destiny. Among the Bush Negroes of
Dutch Guiana', New Vork-Londen, [934; M.J. Herskovits en F.J. Herskovits, 'Suriname

Folklore', New Vork, [936.
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terugvindt. Overigens beschouwt de schrij-
ver zelf zijn boek als een historische vóór-
studie vOOreen onderzoek naar de struc-
tuur der hedendaagse maatschappij, zodat
hij nog ruimschoots gelegenheid krijgt om
zijn standpunten ten dezen nader uit te
werken.
De schrijver heeft ook oog voor de econo-
mische vraagstukken. Terecht stelt Van
Lier, dat het grootste probleem van Suri-
name - dit geldt trouwens voor alle koloni-
ale gebieden - is de geringe productiviteit
per hoofd van de bevolking, en dat hierin
de oorzaak ligt van het 'uiterst armoedig
bestaan' van de overgrote meerderheid
van de bevolking. Schrijver ziet de bete-
kenis van planmatigheid voor wie er naar
streeft de economische problemen op te
lossen. En hij is zich bewust van de moei-
lijkheden van een harmonische sociaal-
economische opbouw, als gevolg van een
te gering en slecht geschoold arbeidsleger.
Maar of de door de schrijver bepleite ont-
wikkeling van een krachtige Creoolse
landbouw- en handelsmiddenstand kan
bijdragen tot vergroting van de algemene
welvaart van het land, meen ik toch te
moeten betwijfelen. De algemene arbeids-
productiviteit kan hiermee niet worden
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verhoogd - hiertoe kan slechts een grotere
mechanisatie leiden, óók van het klein-
bedrijf. Wordt de schrijver bij dit pleidooi
niet wat te veel geleid door zijn persoon-
lijke belangstelling voor de Creoolse mid-
denstand - ook blijkende uit de relatief
grote aandacht aan de Creolengroep ge-
schonken in verhouding tot de Aziaten -
de Hindostanen en Javanen [bI. 3]? Ook
de werklozen-relletjes van 1931 en 1933
worden iets te zeer gezien uit het gezichts-
punt van de verontruste middenstand, in
plaats van als blijken van een op zichzelf
niet ongezonde bewustwording onder de
massa. En deze bewustwording zal toch
noodzakelijk zijn, wil er voor dit land op
den duur een betere economische toe-
komst aanbreken, wil het ooit meer wor-
den dan een samenleving 'aan de rand van
de wereldhuishouding', exploitatieobject
voor buitenlandse mijnbouw- en bosbouw-
ondernemingen.
Want bij een behoud van de huidige
sociale structuur zal Suriname, ondanks
alle prijzenswaardige wetenschappelijke
belangstelling en analyse, toch blijven:
'Het vergeten land'.

W.F.W.



EX LKBRIS
A. E. D'AILLY, Historische Gids van Amster-
dam. 18 wandelingen. C. V. Allert de Lange,
1949, F. 7.90.

Zelden zal een boek waarin zoveel kennis
verwerkt is met zo weinig pretentie het
publiek zijn aangeboden als deze in op-
dracht van het genootschap Amsteloda-
mum samengestelde gids. Of moet ik
liever maar direct zeggen, deze geschiede-
nis van wat sinds 1500 in feite en sinds
1813 formeel ook de hoofdstad van ons
land is?
Dit is het boek voor iedere liefhebber van
Amsterdam of wie het wil worden. En wie
zou dat niet? Op een historische inleiding,
die sinds de eerste druk van dit werk, twin-
tig jaar geleden, is bijgewerkt naar de
nieuwste gegevens en opvattingen - een
vergelijking tussen beide drukken is al be-
langwekkend en leerzaam - volgen acht-
tien wandelingen, waarin achtereenvol-
gens de hele oude stad voor de lezer her-
leeft. De oude stad: dat wil hier zeggen,
zoals die van het ontstaan af in de tweede
helft der 13de eeuw gegroeid is tot zij on-
geveer 1685 de omvang had, die zij tot in
de tweede helft der 1ge eeuw zou behou-
den. Vier registers [blz. 363-399], een van
personen, een van straten, bruggen enz.,
een van huizennamen en gevelstenen en
tenslotte nog een algemeen, vergemakke-
ijken het opzoeken van onverschillig
welke gebeurtenis of bizonderheid.
Tenslotte nog één, misschien overbodige
wenk. Laat wie het geluk heeft in Amster-
dam te wonen, zich niet tot de lectuur van
dit boek beperken; zijn volle waarde krijgt
'd'Ailly' pas, wanneer men de opgegeven
wandelingen aan de hand van tekst en
kaartjes maakt en maar kijkt, kijkt, naar
het eindeloos vele moois en merkwaardigs
dat deze onvolprezen stad in bijna iedere
straat blijkt op te leveren. R.

A. A. KOK,Amsterdamsche woonhuizen, Allert
de Lange, Amsterdam, 1946, 243 blz. -
DEZELFDE, De historische schoonheid van Am-
sterdam. No. I van de Heemschutserie,
zelfde uitgeefster, 1947,91 blz., beide met
illustraties.

Men kan zeggen, dat wij met de aankon-
diging van deze boekjes wel laat zijn. Men
kan echter ook het omgekeerde volhouden,
inzoverre dat het eerste, in 194I voor het
eerst verschenen, in '46 reeds zijn vierde,
het tweede, in '40 van de pers gekomen,
in '47 reeds zijn zesde druk beleefde en
beide dus vermoedelijk binnenkort wel
weer herdrukt zullen worden.
En ze zijn het waard. Terwijl het boek van
d'Ailly, hier boven aangekondigd, zijn
aandacht hoofdzakelijk op de geschiedenis
van Amsterdams gebouwen en straten
richt, brengt deze schrijver ons nader tot
het in kaarten neergelegde uiterlijk der
stad en het uit- en inwendig voorkomen van
zijn huizen.
In het tweede boekje toont Kok ons n.l.
achtereenvolgens het Amsterdam van
Christoffel van Hartoghvelt - de man die
in 1600 tekende, hoe hij zich de stad
::!: 1220 voorstelde- van Jacob van Deven-
ter, van Cornelis Anthonisz. - de volgorde
van deze beide is chronologisch niet ver-
antwoord - van Pieter Bast, Balthasar
Florisz, Daniël Stalpert, vanjan ter Gouw
en tenslotte het hedendaagse. In het eerste
boekske worden ons aan de hand van tal
van voorbeelden de geheimen van trap-,
tuit-, hals-, klok- en lijstgevels ontsloten
en wordt van nog veel meer wetenswaar-
digs verteld.
Betere aanvulling op 'd'Ailly' dan deze
beide 'kokjes' laat zich moeilijk denken,
te minder, omdat deze Kok zijn gerechten
niet alleen smakelijk weet op te dienen,
maar hij ze ook uit goede grondstof heeft
bereid. R.
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