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GRONDBEGINSELEN DER KUNSTUITDRUKKING

l

de holbewoner in oeroude tijden een stuk
been opnam en daarin met een vuursteen de omtrekken van een mammouth kraste, toen werd de
beeldende kunst geboren. Want zijn daad was toenmaals geheel de handeling van den kunstenaar, die
in het vergankelijke het onvergankelijke zoekt.
De holbewoner had menigen mammouth aanschouwd, zoowel met vrees als met bewondering,
maar het zien van dit dier liet weinig achter in zijn
geest.
Toch kwam er een tijd, waarin zijn denkvermogen
zich vermeide, niet alleen in het overdenken van het
levend wezen, dat hij aanschouwd had, maar van
:, het beeld of symbool, dat hij had gesneden van de
dieren, die hij had gezien.
Op zijn zwakke en onhandige wijze trachtte hij in
's levens gang iets vast te houden daarvan, dat hij
kon bewaren en zoodoende stempelde hij het met
iets van zijn eigen wezen en hij gaf het een zekere
onvergankelijkheid, toen hij op het stuk been deze
omtrekken trok.
Deze daad van den holbewoner is er een, waarvan wij kunnen zeggen, dat wij allen er mede bezig
zijn, bewust of onbewust.
Terwijl allerlei ondervindingen zich dag aan dag aan
, ons opdringen, trachten wij daaruit twee dingen te
kiezen: ten eerste iets, dat voort zal duren en niet
vergankelijk zal zijn. Dit kan slechts eene betrekkelijke onvergankelijkheid hebben, enkele uren,
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enkele minuten zelfs duren; het kan ook iets zijn,
dat wij gezien of gehoord hebben, dat wij in ons
bewustzijn vasthouden, totdat wij er met een ander
over spreken en wij houden het ook vast, omdat
daardoor ons geestelijk leven weer levend wordt en
zoo kan het tevens eene ontroering zijn, welke wij
ondt>rgingen, doch waaraan wij telkens weer op
ni 'uw guam denken, wijl daardoor het leven meer
HIlIII r kkc·lijkh id hezitten zal, als wij van jaar tot
jam i 'IHronddrug n in ons, dat blijvend is en dat
n loor di onlr ring werd geschonken.
Trlll w (·d lru hten wij dat watde kern raakt van onze
ond ~rvindingen, te scheiden van al wat daarbuiten
Hlaal.
ns denkvermogen is als een zeef en ieder,
overeenkomstig zijn temperament, behoudt verschillende ondervindingen in het geheugen en verwerpt
daarentegen weder tal van andere. Wat wij kiezen
maakt het Leven meer begrijpelijk voor ons en daarom ook meer dienstbaar: ons gansche Leven is één
poging om vast te houden al hetgeen voor het doel
van onzen groei en ons geluk noodzakelijk is.

••
•
VERALGEMEENING.

Gij weet allen wat ons normale verstandelijke leven is.
Als onze zinnen ons spreken van een wereld buiten
ons, dan komen tal van gedachten bij ons op, In het
eerste stadium zijn wij ons van eene gedachte bewust, maar wij doen geen poging het verband daar- .
van met andere gedachten te zoeken. Komt dan
later het stadium, waarin wij de gedachte analyseeren,
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dan merken wij op: hoe en op welke wijze één gedachte verschilt met eene andere of ook hoezeer zij
overeenkomstig zijn.
. Later weer komt het stadium der synthese, als er
zich gedachten-groepen vormen, overeenkomend
met zoodanige karaktereigenschappen, welke volgens onze ondervinding deze groepen te zamen kunnen binden.
En ten slotte komt het stadium van algemeenheid:
als de individueele gedachten slechts gezien worden
als bijzondere voorbeelden van één groote algemeene
gedachte, een beginsel, of een wet.
Deze stadia in ons geestelijk leven zijn onvermijdelijk
daar ons Leven ons haastig van het ééne stadium
in het andere plaatst en het Leven wordt voller als
wij zóó van het ééne in het volgende schrijden.
Als wij dan ten slotte tot eene algemeenheid geraken, dan wordt daarmede veel geestelijke energie
gespaard, zooals men zien zal als wij met onze over, denking voortgaan.
Ziet, hoezeer helpt ons deze werking der algemeenheid om de menschen te begrijpen!
Veronderstelt eens dat gij eene vergevorderde "ikheid" bezit, welke de menschen meer beschouwt als
bizonder voortbrengsel van de menschheid zelve dan
wel als voorbeelden of typen daarvan.
Gij ontmoet iemand van wien gij, met de ondervinding welke achter U staat betreffende menschen
van dit type, door één of meer kleinigheden die
gij bij hem opmerkt, zegt: "Deze mensch behoort
tot het practische type". Op het oogenblik, dat gij
hem tot dit type rekent, weet gij reeds veel omtrent
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hem, zonder dat hij met U over zichzelven heeft
gesproken; dat zijne deugden zijn: dat hij loyaal is,
ferm, gewetensvol en onafhankelijk en dat zijne
fouten zijn: dat hij gebrek heeft aan fantasie; dat
hij koppig is en zoo voort.
Van een ander zult gij zeggen: "hij is een mysticus"
en gij weet dan tevens, dat hij spoedig geëmotioneerd
is en eene zekere overgevoeligheid bezit, doch tevens,
dat hij niet stipt zal zijn en vol stemmingen, nu eens
opgewonden, dan weer terneergeslagen.
Een denl· zult gij plaatsen bij het artistieke soort
n dan weet gij tevens, dat hij bij eene sterke intuïtie
o k geneigd zal zijn om onevenwichtig te wezen en
veranderlijk.
Een vierde zal mogelijk tot het philosophische type
behooren en dan hebt gij tevens de oplossing van
zijne geaardheid" in de deugden van passie~loos te
zijn en sereen en de ondeugden van trotsch en zonder sympathie te wezen.
Als gij aldus de menschen hebt veralgemeend in
typen van hen, die gij gekend hebt, dan stelt gij
tevens iets te zamen van het verleden en van de
toekomst van ieder individu van het type, dat voor
u staat.
Diezelfde mogelijkheid van macht om terug te
keeren of voort te gaan, wordt ons eigen als wij
onszelven eenmaal veralgemeenen in dergelijke begrippen als daar zijn: Reinheid, Standvastigheid,
Matigheid, Medelijden, Wreedheid en andere abstracties.
In den beginne zullen wij bij dit veralgemeenen
eene abstractie in hare ware beteekenis slechts vaag
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verstaan; meerdere ondervindingen zullen noodzakelijk blijken, vóórdat wij daarvan de volle kracht
kunnen bevatten.
Doch het beteekent reeds een krachtig element in
het leven, als wij het al slechts in omtrekken zien
aangeduid; wij zijn daardoor meer ontvankelijk tot
het verstaan van onszelven en anderen.
Het veralgemeenen wordt de karakteristiek van de
beschaving en haar vooruitgang.
Elke beschaving heeft den een of anderen vorm van
cultuur in de geschiedenissen van de daden harer
helden in den ouden tijd en in hare dichtkunst en in
hare traditie van hoe iets zou moeten geschieden.
Terwijl de beschaving voortschrijdt, ontwikkelt haar
cultuur eene neiging tot generaliseeren; in plaats
van de geschiedenissen der doode helden alleen
verschijnt er tevens eene definitieve historische we~
tenschap en er wordt een poging gedaan om daarvan de geschiedenis te begrijpen en te verklaren in
algemeenheden zooals de strijd der partijzucht, de
botsing der nationale begrippen met die van andere
rijken, de invloed van economische veranderingen
en dergelijke. Niet alleen zijn er ook de oude ge~
dichten, doch ook ontwikkelt de natie eene letterkundige kritiek, welke deze volgens bizonderen
standaard toetst. In plaats van empirische methoden om de krachten der natuur te benutten, ontstaat
er eene vaste wetenschap betreffende de natuurwetten. Het Leven wordt verdeeld in zoodanige
onderscheidingen als: geloof, wetenschap, letter- '
kunde, kunst, politiek en dergelijke.

••
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GEVOLGEN DER VERALGEMEENING.
Nu worden door de veralgemeening twee zeer belangrijke zaken geboren: ten eerste zijt gij daardoor
meer bevattelijk. Er is een dieper inzicht bereikt in
het individu of in eene omstandigheid, omdat er in
den geest de gedachte zetelt van een type of wet.
Menig verborgen element is U thans helder, dat
voor hem, die uw veralgemeenend begrip niet
- bezit, onduidelijk blijft. Ten tweede onthult het
tegenwoordige iets van de toekomst. Gij kunt
bij den mensch vooruit berekenen, hoe hij handelen zal; bij eene omstandigheid hoe deze zich zal
ontwikkelen.
Zoo ik begrijp waarom water bij 2 12° Fahrenheit
op zee-peil koken zal, dan begrijp ik niet alleen, als
ik op den top van een berg zou staan waar het water
bij minderen warmtegraad reeds het kookpunt bereikt, waarom dit zoo is, maar weet ik ook welke
. middelen ik aan moet wenden om het op de normale
temperatuur te doen koken. Doch ik behoef geen
bergtop te bestijgen om deze wetenschap aan persoonlijke ondervinding te toetsen, ik kan het vooruit
berekenen omdat ik in gedachte een veralgemeenend
vermogen bezit.
Het is dus duidelijk, dat de veralgemeening, hoezeer
moeilijk te bereiken, éénmaal verkregen, veel van
ons denken en voelen spaart; wij laten vrijen teugel
aan al de energie, welke wij bezitten, welke anders
versnipperd zou worden doordat deze zich aan persoonlijke ondervindingen zou binden.
Elke ondervinding heeft als het ware eene "onder-

teekening", welke er de sleutel van is en die er op
staat gestempeld en wij weten dadelijk waartoe deze
nuttig zal zijn en wat hare waarde wezen zal voor
onzen groeI.
Nu is veralgemeening een langzaam werkend proces; .
het vergt levens en nog eens levens van ondervinding en wij weten, dat het verschil tusschen de ontwikkelde en onontwikkelde "ikheid" in hoofdzaak
eene questie is van het aantal levens, dat zij op aarde
heeft doorgebracht.
De eerstgenoemde is bekwaam om te denken over
bepaalde typen, omdat zij overeenkomstige ondervindingen heeft gehad als materiaal voor hare veralgemeeningen; de laatstgenoemde daarentegen is
hiertoe niet in staat, omdat zij hiertoe de noodige
ondervindingen mist. Het is dit element van kracht,
dat de vooruitstrevende "ik-heid" onderscheidt van
die welke achterbleef.
Waarom zou dus eene veralgemeening den mensch
, kracht geven?

••
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DE EENIGE DENKER.
Omdat, als wij in veralgemeeningen denken, wij
niet alleen denken, maar een Grootere dan wij dit
met ons doet. Er is slechts Eén Denker, God zelf,
en onze gedachtevormen zijn als de segmenten in
Zijn gedachten-cirkel. Het is ons lot, om met Hem
te denken en hiertoe komen wij gradueel. De macht .
van Zijn almacht schijnt door ons heen, als wij in
veralgemeeningen denken.
)
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Nu is de bovenmatelijke waarde der Kunst deze dat zij ons in staat stelt met dezen Machtige mee te
denken. Maar Zijn Wijze van denken is niet gelijk
aan de onze; de onze is slechts het uiterst kleine
segment van Zijn onmetelijken gedachten-cirkel en
wij maken dit segment grooter, als wij aan onze gedachten het element toevoegen, dat de Kunst ons
schenkt.

••
•
DE KUNSTZINNIGE GEDACHTE.

Ik wil u zoo mogelijk, dit proces aantoonen waardoor wij eene gedachte tot kunstzinnige gedachte
omzetten; het is de kern der kunstuitdrukking.
Laat ons.dus eerst een tak van kunst nemen, welke
gemakkelijk te begrijpen is en daarvan de karakteristieke eigenschappen der kunst opmerken.
Neemt: de dichtkunst; voor sommigen al-betoove, ring; maar voor anderen schijnt zij zeer overtollig door
hare zoo omslachtige zeggingswijze van hetgeen zij
volgens hunne meening, meer direct zou kunnen
uitspreken.
Nu draagt eene dichtèlijke zeggingswijze het stempel van den poëet; eene wetenschappelijke daarentegen moet onpersoonlijk zijn, wil zij wetenschappelijk wezen. De poëet is volkomen persoonlijk en zijne
kunstuitdrukking is een deel van hemzelf. Laat mij
dit nader aanduiden:
Denkt eens aan het natuurwonder der lente, als .
na een langen guren winter de bloemen weer verschijnen, als hagedoorn en wilde rozen bloeien en
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velden en hagen vroolijk bedekt zijn met duizenden
bloemen.
Maar in Mei is de zomer nog niet ten volle begonnen; de wind rijst in stormen en de lucht wordt
koud en na dezen zomer-voorproef is deze verandering vol OYltgoocheling. Ziet hoe Shakespeare dit
alles heeft omschreven in enkele woorden: "Rough
winds do shake the darling buds of May". In zijn
poëtischen zin is alles daar: het genieten van de talrijke tinten van den winter die zoo kleurloos en eentonig was; het welbehagen en de blijdschap van
gedachten en lentegevoelens met daardoorheen geweven: het vergankelijke der opwinding.
Shakespeare alleen had dit op zulk eene wijze kunnen beschrijven; zijn gansche verleden spiegelt zich
in hetgeen hij zegt.
Doch meer dan dat: ziet eens hoe hij in een natuurwonder veralgemeend heeft hetgeen in het ziele-rijk
geschiedde.
Er zijn voor hem andere "darling-buds of May",
andere lente-knoppen, dan die welke het oog aanschouwt, en de Natuur van weiden en velden, hagen
en stroomen is slechts een spiegel van de Natuur
van ' s menschen hart en geest; van 's menschen
hoop en zorg.
En zoo heeft Shakespeare tevens niet alleen voor zich
alleen veralgemeend maar ook voor hen, die na hem
kwamen; dat is de kracht van zijn kunst en hij heeft
ons met zich gelijk gestemd als wij de meiknoppen
zien zwelgen en den guren wind bemerken, die deze .
schudden doet.
Zoo is het ook met een ander dichter, wellicht de
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allergrootste: Dante. Neemt deze woorden: "Ik heb
den ganschen winter doorschouwd; de doorn toonde
zich naakt en dreigend en ziet, nu draagt deze een
roos. "
Gij moet de Italiaansche woorden kennen om de
kracht en liefelijkheid van Dante's kunst te gevoe~
len en alleen wanneer gij zijn leven kent, kunt gij
begrijpen, dat hij alleen dit op deze bizondere wijze
zou hebben kunnen zeggen. Doch ziet daarbij hoe
hij veralgemeend heeft. Na een lange winter van
dorheid komt de bloem. welke alleen verschijnen
kan door den langzamen ongezienen groei van deze
dagen, waarin er slechts aanwezig was: "de doorn
naakt en dreigend".
Het Leven is zóódanig in de meesten van ons; met
naakte en dreigende doorns bezaaid, wanneer wij
om bloemen vragen.
En toch, als wij ons in Dante's gedachten denken,
dan kunnen wij troost vinden in de wetenschap, ·dat
, gedurende het tijdperk van dorheid de bloemen der
werkelijkheid één voor één gevormd worden. En
zóó is het me.t eIken waren dichter: hij veralgemeent
het Leven tot in alle phasen. Hij veralgemeent niet
alleen van uit zijne vroegere eigen ondervindingen,
maar hij loopt ook als het ware de ondervinding op
eene geheimzinnige wijze vooruit en ook weer van
deze uitgaande, veralgemeent hij.
Even wonderlijk is de wijze, waarop hij anderen
met zijn persoonlijkheid gelijk stemt en daardoor
ook met zijn kunst. Dit is dan tevens de karakteristiek van de ware poëzie: veralgemeening; anticipatie en gelijk-stemming, maar deze worden

ook gevonden in alle takken van kunst en alleen
door hare tegenwoordigheid ontstaat ware kunst.

••

•

TIJD EN RUIMTE IN DE KUNST.
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Gij zult bemerken, dat alle takken van Kunst in
twee groepen verdeeld zijn, in zooverre zij in betrekking staan tot den tijd of wel tot de ruimte.
In het eerste geval: het drama, de poëzie, de
muziek; in het tweede geval: de schilderkunst, de
beeldhouwkunst en de architectuur. Elke tak in
één groep heeft zijn evenwichtigen tegenhanger
in de andere: Het drama, gebeurtenissen beschrijvende in den tijd, heeft zijn tegenhanger in
de schilderkunst, welke gebeurtenissen uitbeeldt
in de ruimte. De beteekenisvolle benaming van de
beeldhouwkunst als "stilzwijgende poëzie" toont
ons den band tusschen deze twee en de verhouding tusschen muziek en architectuur is bijna
gelijk aan die tusschen substantie en schaduw, zoozeer overeenkomstig zijn zij in hunne diep innerlijke
samenstelling.
Al deze vormen van kunst scheppen; zij modelleeren
het Leven in een vorm welke van te voren nog niet
bestond en het materiaal waarmede zij werken kan
hout zijn of metaal, steen of brons, zilver of goud
en edelgesteenten, doch ook kan het zijn het onzichtbare materiaal van onze liefde en haat, vreugde en .
·smart.
Elke vorm welke geschapen wordt is
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zoolang deze den toeschouwer in staat stelt daardoorheen in ruimer gebied te schouwen. Veralgemeening, anticipatie en gelijkstemming zijn alle
tegenwoordig en daarenboven zult gij eene nieuwe,
onbeschrijflijke hoedanigheid vinden, dat vorm gedichten of tooneelspel, beeldhouwwerk of schilderstuk, architectuur of muziek - een grooteren
vorm weerkaatst, zoodat het kunstvoortbrengsel
slechts een spiegel is van iets, dat onmetelijk grooter is dan dit voortbrengsel zelf.

••
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LITERA TUUR.
Laat ons thans de takken van Kunst nagaan en opmerken hoe alles hierin vertegenwoordigd is. Neemt
vooreerst de literatuur. Onze geestes-ontroeringen .
worden door de groote literatuur bewerkt, maar wat
maakt deze groot? Het is niet de gedachte alleen;
het is omdat de gedachte de intuïtie omsluiert. Als
eene zinsnede rhythme heeft en eene muzikale hoedanigheid bezit en als deze de volkomen belichaming
der gedachte is, dan hebt gij een der vormen van
Kunst.
Deze gedachte is eene veralgeme~ning, welke gij
door middel van uw denkvermogen kritisch kunt
toetsen. Doch het bezit tevens iets, dat gij met uw
geest niet kunt ontleden: eene teerheid en eene
algemeenheid, welke alle kritiek uitsluit.
En komt gij tot deze gedachten jaren later terug, wanneer meerdere levenservaringen de u we zijn, dan zult
gij daarin ook nieuwe bedoelingen vinden, want wat
het ook zij, hetgeen de Kunst in zich omdraagt, zal
oneindiglijk voor ontwikkeling vatbaar zijn.
De kunstzinnige gedachte is universeel, want zij is
niet alleen op ééne levensphase van toepassing,
doch op alle.

••

•
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DRAMA.
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In het drama vinden wij alle elementen der kunst.

De groote tooneelspelen zijn veralgemeeningen; zij
beelden niet slechts de daden uit van individuen .
alleen, maar ook van die individuen, welke vertegenwoordigers zijn der typen. De groote tooneelspelen
van Aeschylus, Sophoclesen Euripides zijn nog steeds
vol van schoonheid en verlichting, omdat de mannen
- en vrouwen daarin geen Griekén zijn alleen, maar
menschelijke wezens van alle natiën, van alle tijden.
Sakuntalà roert de harten der menschen zoowel van
het Westen als van het Oosten en thans evenzeer
als in het verleden. Al de groote karakters van
Shakespeare zijn nog met ons; vertaalt men zijne
stukken in welke taal ook, hoewel de'le daardoor
als dichtwerk veel verliezen, de karakters zelf in deze
stukken blijven dezelfde.
Door elk karakter te bestudeeren, of liever: door elk
, daarvan met onze intuïtie te doortasten, kennen wij
de psychólogie van honderden zielen van dat type.
Als wij slechts Macbeth of Othello met onze intuïtie
bevatten, dan worden alle menschentypen door ons
verstaan en wij kunnen vooruit berekenen wat zij
zullen denken of doen en zoo hen en onszelf helpen.
De groote werking van het drama is wellicht het
beste te bemerken in de Grieksche tooneelspelen
of in Wagner's "Nibelungen Ring". Zij roeren ons
diep, doch onze ontroeringen worden er door gezui.
verd en op eene geheimzinnige wijze komt met deze .
zuivering zoowel eene verlossing als een medege-,
I

voel~n.
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Wij kunnen de karakters met scherpe aandacht
.
schouwen en ontleden alsof wij hiervan de beoor~
o
deelaars waren en rechters.
. T och komt er terzelfder tijd een begrip daarvan tot
ons, omdat het ons voor het oogenblik is, alsof wij
die karakters zelf zijn.
Als een groot tooneelspel zóó wordt opgevoerd als
het behoort te worden gedaan, dan heeft het, of het
een treur- of blijspel zij, eene vergeestelijkte zijde;
- niet alleen zijn wij wijzer, reiner, of gelukkiger daardoor, maar wij hebben tevens veel geleerd in zelfbeheersching en medegevoelen.
Door de typen in de groote tooneelspelen heen zien
wij de oer-typen van gedachten en gevoelens en
van de zielen zelf.
.
De grootheid van het drama der toekomst is wellicht
het best aan te toonen in de vier spelen der ,. Ring
der Nibelungen" en in "Parsifal" van Richard
Wagner.
Aan de epische en dramatische grootheid van
Griekenland heeft Wagner de macht der muziek
toegevoegd; met de Kunst van zijne "leitmotieven"
heeft hij den toekomstigen tooneelschrijver niet één
tooneel maar drie tooneelen geschonken: hetgeen
wij met de oogen aanschouwen, hetgeen de hoofdpersonen denken en gevoelen, doch niet uitspreken
of uitbeelden en ten slotte dat waarop de krachten van het Karma worden uitgewerkt, welke de
. hoofdpersonen opwekken', maar van welker werking
zij zich onbewust zijn.
Ik ken geen muziek~drama'szooals deze van Wagner,
welke meer kenschetsend zijn voor de innerlijke ,.
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kracht der zending, die het drama te vervullen heeft;
het is alsof wij het Leven aanschouwen bevrijd van
"de wereld als wir' en alsof wij het slechts "als gedachte" zien.
Het is alsof wij op vele gebieden tegelijk leven en .
tegelijkertijd de beweging van het Leven op alle
daarvan aanschouwen.
Evenals in de "Stanza's van Dzyan" van "De Geheime Leer", zien wij in den "Ring" uitgebreide
- elementaire krachten aan het werk, welke opbouwen
en afbreken, de typen der gedachte, ontroering en
handeling, zooals in "Licht op het Pad", en zoo
zien wij in "Parsifal" den strijd van de Ziel naar
het Licht en het overwinnend bereiken.

••
•

23

.;)J
Il

DICHTKUNST.
De dichtkunst heeft vele kenmerkende vormen,
waarvan de oudste de ballade is, gevolgd door het
epische gedicht. Aan Griekenland zijn wij het lyrische verschuldigd: de "ode" en het "koor"; aan Italië
het "sonnet" en aan Frankrijk vele ondergeschikte
vormen. In de ballade komt de bewegende kracht
van uit eene kenschetsende omstandigheid; de voorvallen en ontroeringen zijn alle veralgemeeningen
in hun soort; zij vertegenwoordigen met kunstzinnige samenvatting en kortheid hetgeen aan velen
vaag geschiedt en in lang. tijdsverloop. Als gij de
groote epische gedichten neemt: de "Ilias" of de
"Mahàbhàrata" of de "Volsung-Sage", dan zult gij
vinden, dat de levende hoofdpersonen daarin de
belichamingen zijn van typen; elke epische held is
als de kern des menschen van zijn type; zoowel zijn
deugden als zijn gebreken schijnen een zekere
. grootheid om zich ,te hebben.
T och zullen wij, als wij analyseeren, bemerken dat er
niet de minste overdrijving is. De grootheid werd
geboren uit de kunst van den poëet, welke instincttief zijn held bezielt, niet als individu, doch als type
en hij toont zijn wezen als venster tot eene wijdere
wereld.
Als wij de intuïtie van den dichter verstaan, dan
zullen wij ook begrijpen, dat zijne hoofdpersonen
nog met ons zijn en wij zijn in staat vooruit te berekenen wat menschen van dit type zullen denken .
en gevoelen, omdat wij als het ware hun "model"
in den geest dragen.
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Als gij zelf van dit type zijt, dan onthult u de dichter
zoowel uwe grootheid als uwe geringheid en niet
alleen van uw verleden of heden, doch ook van de
toekomst.
Als gij niet van het type zijt, dan kan op zijn minst
genomen de dichter dit voor u doen: gij kunt u de
som van de ervaringen zijner karakters eigen maken;
gij kunt plaatsvervangend lijden en plaatsvervangend
worden gelouterd en wijsheid verkrijgen.
In de lyrische poëzie hebben wij een beperkter veld
van handelen, doch wat in breedte wordt verloren,
winnen wij in intensiteit. In de ware lyriek hebben
wij karakteriseerende ontroeringen. Het kan dus zijn
"0, Waly, waly, up the bank" of Moore's "Oft in the
stilly night" als droefheid; of Burn's "0 my Love's
like a red, red rose" of ook Thackeray's "Although I
enter not" als teederheid en bewondering, toch hebben wij volgens ons bewustzijn niet slechts eene
persoonlijke ontroering van den dichter opgemerkt,
, doch tevens eene zoodanige, welke gelijke gevoelens
bij duizenden weerspiegelt.
Dit is het, wat kunst maakt, met hare veralgemeening en gelijk-stemming - deze laatste eigenschappen vormen den artistieken grondslag der lyriek,
alhoewel natuurlijkerwijze de vorm getooid wordt
door toevoeging van rhythme en melodie.
T och verliest de ware lyriek niets van haar kunstzinnige waarde, als deze toevoeging daaraan ont- '
nomen wordt, zooals vaak bij vertaling het geval
IS; hier is een Japansch gedicht in drie regelen:
"Drie jaren dacht ik aan haar,
"Vijf jaren zocht ik naar haar,
r
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"En slechts voor één enkelen nacht
Hield ik haar in mijn armen .... "
Is dit geen ware lyriek, al is het arm door de vertaling?
Gij zult den kunstvorm wederom in het sonnet vinden, wellicht het moeilijkste uitdrukkingsmiddel der
dichtkunst.
Het sonnet is als de spits van de bergketen van
gedachten en gevoelens; het is het onvergankelijke
symbool van de kern van een volmaakt gevoel.
Een waar sonnet kan niet worden samengesteld;
het moet op zeker oogenblik geboren worden zooals
Minerva geboren werd uit het hoofd van Jupiter. In
het groote sonnet is de ictuïtie, (want deze is er, en
niet -slechts gedachte of enkel emotie) niet slechts
die van den dichter alleen, maar van alle menschen
in wie dat gevoel leeft en van alle tijden.
Zijn vorm kan niet worden gescheiden van zijn
leven noch de inhoud van zijn wezen; het heeft
, de hoogste waarde der kunst hierin, dat het niet
zoozeer een ding is dat door 's menschen kunst
wordt samengevoegd dan wel dat het een eigen
bestaan hebbende intuïtie is, welke nederdaalt om
te leven in een vorm, door de verbeelding van den
kunstenaar geschapen.
De war~ poëzie is zoowel bevrijding als volmaking
en in poëtischen zin gevoelen allen, ieder in zijn
graad (zoowel de groote poëet met zijn meesterwerk
. als de nieuweling met zijn eerste poging) iets van
de toekomst, die toekomst, waarin als blijde zielen '
die de vrijheid zoeken, elker intuïtie een gedicht is
en iedere daad het thema tot den epischen kunst-

•
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vorm. Want voor de ware poëtIsche waarde is er
geen dichter gelijk aan Italië's Dante; zijn gedachten
als hij de "Divina Comoedla" schrijft, zijn als prismen voor de Goddelijke Intuïtie; de schijnbare toevallige opmerkingen omtrent de gedachten der .
menschen en hunne gevoelens of omtrent het spel
der Natuurkrachten zijn als diamanten, welke telkens
weer een andere kleur doen fonkelen en elke veralgemeening van eene levensphase veralgemeent op
haar beurt weder al de andere phasen. Daar is in hem
een rhythme en melodie, eene liefelijkheid en kracht,
welke door geen ander dichter worden geëvenaard.
Zijn dichtwerk is geheel en al intuïtie en hij is een
volmaakt dichter, omdat hij voor elke poëtische intuïtie den volmaakten vorm heeft gevonden, welke
daarop sinds het begin der tijden gewacht heeft.

••
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SCHILDERKUNST.
Laat mij thans de schilderkunst nagaan en in het
kort de kunst-elementen beschouwen van het portret- en historieschilderen, het decoratief- en land- .
schapschilderen. Bij het eerstgenoemde vragen wi.j
ons af: waarom is een geschilderd of geteekend
portret meer levend dan een photographie ooit
kan zijn?
De photographie is in sommige opzichten meer getrouw aan het leven en toch kan een photographie
ons nimmer zooveel van den mensch zeggen als een
geschilderd of een geteekend portret. Dat komt
- omdat de verbeelding van den kunstenaar het model
ziet als één van een bepaald type; de groote portretschilder beeldt den mensch minder uit zooals hij
voor zijne vrienden en kennissen is dan wel als gezien door den standaard van het goddelijke voorbeeld
van een bijzonder menschen-type.
De kunstenaar ziet dit model en zijne intuïtie leidt
hem tot het schilderen van zoodanige elementen in
den mensch, die het naast daaraan toe komen.
Een waar portret straalt intuïtie uit en er is geen
andere wijze om de werking daarvan op den toeschouwer te beschrijven; het is een venster waardoorheen men in een wereld ziet, niet van menschelijke voorvallen doch van Goddelijken aard. Reynolds, Gainsborough, Lawrence en andere Engelsche .
meesters der portretkunst zijn groot omdat zij aan
ons typen onthullen door middel van de individuën.
Evenals in het drama eene loutering is, zoo is dit
ook bij de schilderkunst; het zien van een waar por-
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tret, dat intuïtie uitstraalt is als het werpen van een
blik in een wereld, waar tijd en toevalligheid hebben
opgehouden en waar de wereld slechts als "idee"
bestaat.
Het historieschilderen veralgemeent van uit de men~
schelijke gebeurtenissen en het doet er weinig toe
of de artistieke omgeving dezer feiten waar zijn of
gephantaseerd. De kunstenaar regelt met zijn intuïtie
de gebeurtenissen, zoodat zij door hem tot één voorval vereenigd worden, dat dan als één geheel meer
een symbool wordt dan wel de wedergave van een
zichtbaar gebeuren.
Het wordt de wedergave van een type der emotie
en gedachte in één gebeurtenis gekristalliseerd.
Een groot historieschilder grijpt een of ander groot
oogenblik vast en materialiseert dit op het doek. Het
is alsof hij tot dit oogenblik zegt "ah, tarry a while,
thou art so fair" en het vraagt te blijven; en daar
blijft dan ook op het doek een voorbeeld van den ver. gankelijken tijd, geketend door den wil en gereed om
te verdwijnen als des kunstenaars greep verzwakt.
Benozzo Gozzolïs "Reis der magiërs naar Bethlehem" in Florence is een typisch staal van het ketenen
van den tijd; als de historieschilder dit resultaat bereikt, ziet de beschouwer niet alleen met het oog
maar hij gevoelt ook door intuïtie.
Een even onzichtbaar en abstract effect wordt in het
decoratieve schilderen bereikt; weer wordt een be~ .
wegelijke groep vastgehouden, maar het is thans
niet een groep van mannen of vrouwen doch van .
gedachten, in beweging of in grootsche samenvat~
ting: rhythmisch, poëtisch en muzikaal.

Het hoogst van al staat het landschap-schilderen,
als men zeggen kan, dat er eenige voorrang bestaat
van één kunstvorm boven een anderen.
Ik denk dat het landschap-schilderen ons op eene
grootsche wijze "de wereld als gedachte" kan aantoonen; het schilderij wordt het venster dat uitzicht geeft op iets dat niet te beschrijven valt. Het
is alsof het landschap een ziel heeft en daarin schouwende zagen wij dat deze een wereld-ziel weerspiegelde, vredig, weldoend en almachtig. Als wij naar
het landschap zien, dan werpen wij alle onreinheid
van ons af; neen meer, wij hadden deze nimmer.
Wat wijzelven niet konden zien door ons gebrek
aan kunstzinnig opmerken, doet de kunstenaar ons
aanschouwen en als wij naar zijn zee of zonsondergang blikken, naar zijn dorpsweg of bergmeer dan
zien wij daardoorheen een wereld van wet en orde
welke niet in wording is, doch welke slechts beslaat.

••
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De Kunst wordt meer abstract bij het beeldhouwen
dan bij het schilderen, alhoewel bij den eersten aanblik deze meer concreet schijnt sinds wij met voorwerpèn in drie afmetingen verkeeren, in steen of
metaal en niet in kleuren op een enkel plat oppervlak.
In de beeldhouwkunst hebben wij weer opnieuw
eene veralgemeening. Deze blijkt het best in portretbusten. De oude Romeinsche beeldhouwers bereikten hierin iets dat door niemand geëvenaard werd:
hun groote busten zijn typen en hebben eene levende
waarde, welke op de verbeelding inwerkt.
Wat ik over het decoratieve schilderen heb gezegd
is ook toepasselijk op het decoratieve der beeldhouwkunst; of het de lijnen of rondingen zijn, bladeren of takken, of wel bewegende figuren, steeds
hebben wij door hun rhythme het wonder van den
vastgehouden tijd.
De hoogere voortbrengselen v,an beeldhouwkunst
zetten de uitdrukking der abstracte gedachten om
in een zichtbaren vorm.
De groote macht van de Grieksche beeldhouwers
ligt hierin dat zij hun beelden niet slechts maakten
als geidealiseerde menschelijke voorbeelden, doch
incarnaties van geestelijke waarheden. Een beeld
van Pallas Athene was niet alleen dat van een
vrouw in wapenrusting; het was het uiterlijke en
zichtbare teeken voor de verbeelding van het God- .
delijke Begrip van Wijsheid: Rechtvaardigheid en
Macht.
I
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Evenzoo stelde een beeld van Apollo niet alleen
een schoon jongeling voor; het hoofddoel van den
beeldhouwer was om den geloovige daardoor te leiden tot het Goddelijk Begrip van het Leven als eene
Eeuwige Jeugd en Vreugde.
Elke groote Grieksche geestelijke belichaming in
steen is een opeenzameling van gedachten; het is
alsof het beeld gedachte uitstraalt en hoewel zóó stil
een wereld van beweging in zijn macht houdt. Dit
is de karakteristiek van alle groote beeldhouwkunst,
waar ook.
De macht van den beeldhou wer om den dooden
steen leven in te blazen wordt in de hoogste mate
aangetoond in de "abbozzi" of eerste ruwe pogingen
in steen door Michel Angelo voor zijne figuren voor
Dante's graf te Florence. De figuren zijn slechts gedeeltelijk gehouwen en komen half van uit den steen
te voorschijn en de rotsachtige massa is er nog steeds
aan vast, maar de figuren zijn niet louter beelden
. meer en de bewegingen in hun leven schijnen welhaast voor het oog zichtbaar.
Hoe de gedachte zelfs steen leven kan geven is een
der wonderen welke Michel Angelo toont en met
onze intuïtie kunnen wij ons bijna voorstellen op
welke wijze de Goddelijke Almacht vormen schiep
uit den chaos in het begin der tijden.
Het is iets van deze kracht welke wij bij Rodin's
werk in onze dagen vinden; hij mist alleen de verwerkelijking van de groote geestelijke begrippen
om hem gelijk te doen staan aan de Grieken. Wij .
zullen moeten wachten op eene synthetische beschaving zooals die van het Griekenland van voor-

heen, voordat wij opnieuw een tijdperk van groote
beeldhouwkunst zullen krijgen.
De beeldhouwkunst in Indië heeft dezelfde geestelijke hoedanigheid als die van Griekenland. De Indische beeldhouwer is door en door abstra.ct; hij is '
blind voor het gemis aan gelijkenis met de natuur
in hetgeen hij maakt; hierin was de Griek grooter
kunstenaar, want de Griek zocht immer naar het
beste wat de Natuur hem schonk en wist dit blijde
voor zijn kunst te benutten. .
Aan den anderen kant echter is de Indiër meer geconcentreerd en meer doordringend; hij ziet in zijn
gewonen arbeid in meerdere mate het symbool dan
de Griek dit deed. De Grieksche kunstenaar verrukte met prachtige vormen en bewegingen, omdat
zij prachtig waren; de Indiër gevoelt minder van de
schoonheid maar meer van het ontzag, dat alle vormen en bewegingen hem ingeven, omdat deze symbolisch zijn. Beoordeeld volgens den Griekschen
standaard schijnt de Indische sculptuur het werk
van leerlingen te zijn, die niet geoefend zijn om
naar de natuur te zien; beoordeeld echter naar eigen
wezen en naar de kracht, die er in woont, is deze
een schitterende verrichting, waardig en karakteristiek voor een groot geestelijk volk.
Wat ik gezegd heb over de vergeestelijkende werking van een waar schilderstuk is nog meer van
toepassing op de beeldhouwkunst, in zooverre de '
kracht betreft om het doel te bereiken dat er mede
werd beoogd.
Staande vóór een groot beeldhouwwerk zijn wij minder menschen dan wel goden; onze onreinheden
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vallen weg en bevrijd van allen strijd om te slagen
in een wereld "als wil" zien wij deze "als idee". Het
beeld boeit ons en leidt ons er toe om tot ons erf·
deel te geraken: de wereld waartoe het beeld slechts
het venster is en in welke wij leven als onsterfelij- .
ken zonder droefheid of vernietiging te kennen.
Één volmaakt beeldhouwwerk in een stad waar
elkeen het zien kan en door welks zending elk kan
beïnvloed worden, zal meer doen om de burgers gehoorzaam aan de wet te maken en te vergeestelijken
dan honderd wetten en preeken.

••
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ARCHITECTUUR.
Om den machtigen invloed van de kunst in de architectuur te toetsen, moet men eene aanmerkelijke
ontwikkeling bezitten van het aesthetisch gevoel. .
De architectuur heeft hare wortelen in abstracte
begrippen en wij komen daartoe in breede veralgemeeningen van strakheid, lichtheid, evenwicht
en andere "donkere natuurtonen".
In een gebouw, hetwelk van eene volmaakte architectuur is, valt de "stof" weg en deze wordt door
de "gedachte" vervangen; in een Griekschen tempel of in een gothische kathedraal gaan zij langs
kolommen en bogen niet van steen, maar van een
of andere onzichtbare geestelijke zelfstandigheid.
Zelfs in de meest moderne "sky-scraper" van Amerika, met zijn veertig of vijftig verdiepingen, zooals
het Wal worth gebouw in New~Y ork, hebben wij iets
van diezelfde werking; een groote architecturale
massa is immer iets, dat nedergedaald is op aarde
in volledigheid; zij is eene gematerialiseerde gedachte en brengt de boodschap van een wereld van
gedachten.
Eén element verschijnt er in de architectuur, hetwelk alleen in de muziek op die wijze wordt aangetroffen meer dan in andere takken van kunst, en
dat is de samenvatting van verschillende volkomen
deelen in één symphonisch geheel.
De Hindoe tempel met zijn voorhal met pilaren,
welke voor den ingang staan, zooals in Conjeeveram '
met zijn binnenhoven en muren, heilige bronnen,
boomen en altaren; de egyptische tempel met zijn .

45

.,

.,
pylonen en lanen van sphinxen; de Grieksche tempel en de heuvel waarop deze gebouwd werd; de
]apansche tempel met zijn "torii" boog, alle vormen één geheel.
Zooals eene symphonie bewegingen bezit van verschillend rhythme en tijd - •'adagio, andante, allegro,
presto" die toch alle één symphonie vormen, zoo
is het ook in de groote werken der architectuur.
Wat ik bedoel wordt wel het best aangetoond door
het voorbeeld van de "Taj" te Agra. Niet zoozeer
het hoofdgebouw in marmer, het graf, is hier het
wonder. Het is de algeheelheid der deelen, het is
het groote middenterrein met de moskeeën aan den
ingang en die ter weerszijden in het midden en die
welke de "Taj" dragen aan den rivierkant, alsook
de platformen, de vijver, de waterwerken en daarlangs de stroomende rivier. Dit alles vormt het architecturale wonder.
Elk dezer onderdeelen heeft zijn eigen individualiteit, zijn eigen rhythme en melodie, maar zij zijn alle
door den bouwmeester uitgedacht als één geheel;
dat is juist waarom één groote Levens-gedachte,
welke alle vormen schept en toch boven alles uitstaat, daar over de "Taj" zweeft. Wat een symphonie van Beethoven zou zijn als deze in bouwkunst werd omgezet, dat is hier de "Taj".
Het is belangwekkend om op te merken hoe de
bouwkunst de veralgemeeningen van een volk en
zijn hoogere natuur ontsluiert.
Nationale bouwwerken zijn niet slechts toevallig .
ontstaan; zij vertegenwoordigen de innerlijke zielen
der volken.
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De Grieksche tempels, de Romeinsche "forums"
en "thermen", de bogen en arcaden van de zonnige
landen van Europa, de spitse gevels en de rechthoekige vensters van Engeland, de park-achtige
voorsteden en de "sky-scrapers" van Amerika, alle .
onthullen de fijnere karakteristiek van het volk dat
daarvan houdt.
De godsdienstige toewijding neemt ook haar eigen
architecturalen vorm aan en zoo wij helderziend de
gedachtevormen aanschouwden, welke opgewekt
worden door de aanbidding in de verschillende landen, dan zouden wij de bestaansreden vatten van
de "gopuram" van een Indischen en de "pagode"
van een Boeddhistischen tempel evenals van de
bogen en domtorens en spitsen van de Christelijke
cathedralen en de minnaretten van de Mohamedaansche moskeeën.
Eene nationale architectuur is evenzeer eene "onderteekening" welke den "sleutel" geeft tot een volk
als zijn muziek dit is.

••
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MUZIEK.
Thans kom ik tot de muziek, de meest abstracte
van al de takken van kunst. In zeker opzicht is de
muziek geen tak van kunst maar de kunst zelve in .
haar geheel. Hoe meer volmaakt van uitdrukking
alle andere kunst-takken zijn, hoe meer muzikaal
zijn zij tevens. Wij kunnen hun volmaking niet
beter vaststellen dan door te zeggen dat deze
"muzikaal" is.
Groote dichtkunst is muzikaal en zoo ook groote
schilderkunst; niet minder ook is dit op een schoon
beeldhouwwerk van toepassing en wat is de architectuur anders dan "bevroren muziek"? Walter Pater
heeft het goed gezegd: "Alle kunst streeft zonder ophouden naar de muzikale hoedanigheid .... omdat
in hare ideale, meest volkomen oogenblikken het
einddoel niet meer van de middelen te onderscheiden valt, noch de vorm van de stof, noch het onderwerp van de uitdrukking en daarnaar, naar
den toestand van hare volmaakte oogenblikken,
kunnen alle kunsten worden geacht aanhoudend
te streven."
En dit is natuurlijk als wij muziek begrijpen. In de
muziek, meer dan in iets anders, komen wij tot een
gebied van gedachte en ontroering, hetwelk de kern
is van alle mogelijke gedachten en ontroeringen.
Het is als de bloei onzer intuïtie.
Eene enkele muzikale phrase, soms zelfs één enkele
noot, wordt als eene oplossende algebraïsche formule .
voor een massa ingewikkelde vraagstukken van
gedachte en gevoel; het is de eeuwigheid in
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oogenblik samengevat, de oneindigheid in één punt,
de onsterfelijkheid in den dood.
Wat wij als mensch zijn en als God, wordt meer naar
waarheid uitgedrukt in de muziek dan in eenigen
anderen vorm van kunst; in de muziek is een vol~
lere waarheid omtrent het levensprobleem dan in
eenige andere wetenschap of philosophie.
Er zijn tijden waarin de scheppende musicus alle
sluiers verscheurt en Browning heeft de waarheid
benaderd als hij zegt:
"Zorg is zwaar te dragen en twijfel langzaam te
ontkluist'ren
Elk lijder zegt het zijne in zijn deel van vreugde
en leed;
Doch God heeft enk'len onzer wien hij in het oor
zal Huist'ren
De and'ren redeneeren maar de musicus: hij weet."
Het is in de muzikale techniek, dat wij het alphabet
bezitten der volmaakte uitdrukking van alle andere
kunstvormen.
De beginselen volgens welke een begrip wordt
ontwikkeld in een studie of lezing, in een gedicht
of tooneelwerk, in beeldhouwwerk of bouwwerk
worden alle in de muziek teruggevonden in hun
meest kunstzinnige gedaante. De muzikale vorm
is het compas van den kunstenaar waarmede de
kunstenaren van elk soort de zeeën der wonderen
bevaren.
In de muziek is een vollere samenwerking tusschen
den mensch en het heelal waarin hij leeft dan bij
o

de andere kunstvormen. In een symphonie van
Beethoven bijvoorbeeld maakt de componist zich
één met de spelers en al de levensgebieden vallen
daarbij in als in koor; zij leven in Beethoven en
niet buiten hem en zijn als het ware uitdrukkingen
van hem. Bij het weerklinken van elk accoord
worden de harmonieën in alle mogelijke octaven:
gebied na gebied, beantwoord; als wij de climaxen
hebben der groote symphonieën is het alsof alle
- rangen der schepping: menschen en engelen en
de sterren~zwermen, vogels, land~dieren en water~
schepselen, heuvelen en dalen en rivieren en bergen
alle in het groote koor hun instrument doen mede~
klinken.
De eenmaking van den mensch met de schepping
en tevens met den Schepper is meer volmaakt in de
muziek dan in iets anders; de innerlijkste ondervindingen der ziel daarbij uitgezonderd.
De muziek is het toppunt van het menschelijk bereiken, omdat wij in de muziek tot de grenzen van
onze gedachte~ en gevoelswereld geraken en dan
staren in een ander heelal.
Wij zeggen dat de muziek soms droevig is en dat
zij soms vroolijk klinkt, dat er heldhaftigheid in leeft
of devotie, maar dit zijn slechts onze benamingen
voor wat op een ander gebied bestaat. Het is waar
dat wij geen andere organen van het gevoel bezitten dan deze intuïtie en emotie om als benamingen
te bezigen, maar wij doen dit in termen die tot onze
ondervinding behooren en niet in die van de eigen
wereld der Muziek.
Een spiegel weerkaatst slechts den uiterlijken vorm;
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hij kan niet weergeven welk leven er in dien vorm
geklonken is, behalve door aan te toonen dat deze
vorm beweegt; hij kan ook niet verhalen van al de
gedachten en draomen en liefden en daden van
hem, die den vorm bewoont.
Zoo is onze schoonste muziek: slechts een spiegel,
doch de meest volmaakte spiegel dien wij geven
kunnen; in de muziek echter hooren en gevoelen
wij en wij zien alleen den vorm van een zeker "Iets"
- dat wij nimmer kunnen verwezenlijken zoolang wij
mensch zijn.
Wij weten alleen dat "Het" leeft, maar wat de gedachten daarvan zijn, welke liefde er van uitgaat
en wat er door bereikt wordt, mogen wij niet weten,
totdat wij over de grenzen van onze Wereld in de
Andere kunnen schrijden.

Ik denk, dat gij uit alles wat ik tot dusver over
kunst heb gezegd begrijpen zult, dat de kunst
handelt over veralgemeeningen der ondervinding;
maar het zijn niet zoozeer veralgemeeningen door
het verstand dan wel door een vermogen dat graoter
is dan dit n.l. de intuïtie.
Er kan natuurlijk geen kunst zijn zonder het ver- standelijk element, maar verstandelijkheid alleen
schept geen kunst. Als het denkvermogen begint
te veralgemeenen, als onze mentaliteit waar is, dan
zijn ook onze gevolgtrekkingen waar; doch slechts
voor zoover ons oordeel gaat.
Het denkvermogen kan slechts veralgemeenen uit
wat het vóór zich heeft, maar er zijn verscheidene
levenstooneelen waarvan alle onderdeden zich niet
aan onzen geest toonen en dit vermoedelijk ook
nimmer zullen doen, en wel door onze verstande, lijke beperking.
T och zonder deze verborgen onderdeden te zien,
kan ons oordeel niet volmaakt zijn; wij moeten ze
op een of andere wijze aanvoelen, als wij waarlijk
wijs wenschen te zijn.
Hier komt ons de intuïtie te hulp met eene geheimzinnige veralgemeening van deze verborgen onderdeelen en ook van toekomstige ondervinding en met
dit samengaan van verstand en intuïtie vangt de
kunst aan.
Wat is deze intuïtie, vragen wij ons af, welke het
in wezen is van alle kunstuitdrukking.
Het is een vermogen dat noch geheel verstandelijk
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feitelijk heden dat van hem onafhankelijk is. Voor
ons verschijnen de gebeurtenissen in opvolging en
de gedachten doen dit daardoor ook, en een veralgemeening is een kwestie van den gang des tijds,
maar wij hebben alleen het begrip tijd door onze
verstandelijke begrenzingen.
Als wij deze konden overschrijden dan zouden wij
weten dat de toekomst in het heden is ingeweven,
Emerson sprak eene diepe waarheid toen hij zeide:
"al de feiten der historie bestaan reeds in den geest
als Wetten"; hij had deze waarheid lichtend kunnen maken als hij daaraan had toegevoegd, dat niet
in ons denkvermogen de feiten reeds bestaan, maar
in een Grooter Goddelijk Denkvermogen dat door
ons denkvermogen denkt en van wiens Mentaliteit
onze mentaliteit de segmenten zijn. Dit feit, dat een
Machtig Denker door ons denkt, verklaart de Macht
de intuïtie.
Hij die alles maakte, maakte het volgens een Plan;
in Zijn Denkvermogen zijn de oerbeelden van al
wat is, wat was en wat komen zal in den loop der
tijden; Hij dacht het geheele proces der evolutie
uit van het begin tot het einde en dat proces bestaat in zijn Denkvermogen als Oerbeelden. Terwijl
dit bestaat voor Hem evenals voor ons, dat wil zeggen, als tijdsverloop, zoo bestaat het tevens voor
Hem ook anders: als een Wereld van Oerbeelden.
De intuïtie gevoelt deze wereld aan en daaraan ont- '
leent zij het vermogen om van uit de toekomst te
veralgemeenen.

noch geheel emotioneel is en toch de karakteristieke
eigenschappen van beide bezit en toch is het essentieel verschillend van elk.
De ware intuïtie verlicht alle feiten welke door het
denkvermogen verzameld worden en tevens die
welke daarvoor verborgen blijven en zij stelt de gevolgtrekkingen onbewogen en ongebonden vast; toch I
overziet zij deze met eene weldadige teederheid alsof
de feiten op eenigerlei wijze een deel van haar waren.
- Verder ziet de intuïtie niet alleen de feiten in verhouding tot het verleden en het heden, doch ook
in verhouding tot de toekomst.
Het kenmerkend karakter der intuïtie is idealisme;
zij oordeelt niet door hetgeen thans bestaat, maar
door een van tevoren geordende toekomst naar welke
het individu en de gebeurtenis zich neigen. De veralgemeeningen der intuïtie zijn waar, voor zulke gedachten als het denkvermogen verzameld heeft; zij
zijn even waar voor zulke ondervindingen als de
, gevoelens hebben ondergaan maar zij zijn ook waar
voor toekomstige feiten van het denkvermogen en
de emoties. Intuïtie behoeft nimmer te worden verbeterd, alhoewel nieuwe feiten worden ontdekt; zij
heeft hun verschijning voorgevoeld. Het is alsof de
intuïtie in de toekomst gelezen had en haar oordeel
was daardoor waar voor alle tijden.
Hoe kan dan de intuïtie van uit toekomstige ondervinding veralgemeenen? Dit komt, al schijnt het in
den aanvang ontstellend als men het het eerst hoort:
omdat de toekomstige ondervindingen reeds bestaan. '
Alhoewel zij toekomstig zijn voor een gegeven individu, die deze nog moet beleven, bestaan zij in een
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OERBEELDEN.
Wat is nu deze wereld der oerbeelden, wat is een
Oerbeeld? Plato ontsluierde ons dit geheim van de
Goddelijke Natuur en wij moeten zijn gedachte volgen als wij de innerlijke ziel der kunst willen vatten.
Zooals wij zijn samengesteld komt ons denkvermogen tot eene abstracte gedachte, zo<{als Rechtvaardigheid, eerst na vele ondervindingen met
rechtschapen menschen en rechtschapen daden; wij
zeggen dan dat Rechtvaardigheid eene abstracte
gedachte is en wij rekenen haar tot eene subjectieven
geestelijken indruk, welke slechts zóó lang duurt
als wij er zijn om te denken. Wat voor ons werkelijkheid is, is in den rechtschapen mensch of de
rechtschapen daad, doch zij hebben een bestaan,
onafhankelijk van onze gedachten en omtrent de
rechtvaardigheid aangaande deze.
Nu betoogde Plato volmaakt het tegenovergestelde:
, dat de abstractie "rechtvaardigheid" de werkelijkheid is en dat of de menschen gelijk hadden of niet:
"rechtvaardigheid" bleef, met een eigen bestaan en
onafhankelijk van een denkend wezen of van een
feit dat rechtvaardig of onrechtvaardig was en dat
slechts omdat de rechtvaardigheid in een wereld
van werkelijke Realiteit bestond, de gedachte van
rechtvaardigheid in's menschen geest kan opkomen.
Rechtvaardigheid - zeide Plato, is een oerbeeld en .
het is de weerkaatsing daarvan welke op het denkvermogen der menschen inwerkt als zij beweeg- ,
redenen en daden wikken gaan.
Evenzoo is het met alle abstracties, deugden, ver.~

.

algemeeningen op het gebied van godsdienst of
wetenschap, geschiedenis of literatuur, de standaardtypen van vorm welke de kunstenaar ziet van mensch
en dier: zij zijn oerbeelden en zij bestaan in een
wereld van zichzelf.
Een oerbeeld is niet een ding zooals wij dit kennen,
het is de kern van het ding en nog veel meer. Wij
hebben dozijnen variëteiten in rozen en millioenen
individueele rozen; deze zijn alle bijzondere voorbeelden van het oerbeeld: de Roos. Zoo is het met
alles dat tot een type kan worden gegroepeerd vormen, emoties, gedachten, deugden, wetenschappen en zoo voorts.
Elk dezer heeft een oerbeeld achter zich en het bestaan van dit oerbeeld maakt een gedachte van
veralgemeening mogelijk.
Nu is het oerbeeld de gedachte en gedachtenvorm
van een Machtig Denker; Hij is het Goede, het Ware
en het Schoone. In den aanvang der tijden schiep
. Hij de ~erbeelden welke Hij bezielt om zich te
manifesteeren in Zijn evolutioneerende wereld; de
volmaakte man en vrouw van elk wortel-ras en
onder-ras, de volmaakte dieren van elk soort, de
volmaakte planten dacht Hij uit in den beginne en
met Zijn denken kwamen de vormen in een voortdurend bestaan, waarin het leven eeuw na eeuw
zou vloeien, terwijl de evolutie voortschreed van
goed tot beter, van beter tot best.
Van uit het standpunt van deze wereld van oerbeelden bestaan reeds alle mogelijke ondervindingen, •
evolutionaire vormen, gebeurtenissen en voorvallen
in hun eind-veralgemeeningen; zij hebben in Zijn
I
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Denkvermogen reeds als wetten bestaan. Voor Hem
en die met Hem leven is het verleden, het heden
en de toekomst één; tijd is een Eeuwig Nu. Toch
heeft de tijd zijn gang in dat deel van zijn immanentie, hetwelk ruimte is en beweging.
Deze oerbeelden zijn belichamingen van het Goede,
het Ware en het Schoone; zij zijn het Schoone-inzich-zelven en zij ontleenen hun schoonheid aan
geen verhouding of omgeving of "accident" doch
aan het feit alleen, dat zij als' cellen zijn van een
Schoonheids-Wezen. Waar ook het oerbeeld hetwelk in de eeuwigheid bestaat, door ons gevonden
wordt in den tijdsgang, daar hebben wij hel gevoel
voor het Schoone.
Want de Schoonheid is niet een zaak van overlevering van menschen of goden, doch een ding is schoon
alleen omdat het de eenige wet volgt der schoonheid: dat het den spiegel zijn zal van een oerbeeld.
Daardoor is een prachtige roos niet alleen schoon
, door hare symmetrie of kleur of rhythme, maar alleen
omdat haar "accidenten" van symmetrie, kleur en ~
rhythme het oerbeeld Roos weerspiegelen. Een
schoon gelaat, of hand of voet of welk lid ook, is
schoon omdat voor iemand, die ontvankelijk is voor
schoonheid elk daarvan wederom het venster is door
'hetwelk men een oerbeeld aanschouwt, een Meesterwerk van den Kunstenaar der Kunstenaren, de
"Démiourgos" van onze wereld.
Dit is het Levenswonder voor hem die het goddelijk
gevoel bezit; de evolutie is niet "red in tooth and .
claw with ravin" maar het is de werking waardoor
de oerbeelden van de wereld der Transcendentie
~
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naar de wereld der Immanentie worden overgebracht.
In plant en boom, in weide en woud, in rivieren en
zeeën ziet hij het strijden der oerbeelden om zich
te manifesteeren. Zoo men in de ware stemming
verkeert zijn hier de oerbeelden, welke door het
madeliefje en den lotus Ritsen en den palm en den
eik; daar is weer een ander hetwelk u bezielt door
het aanschouwen van den zons-ondergang en een
ander weer door het aangezicht van uw geliefde.
- Het is een wereld van schoonheid waar gij ook ziet;
en wat nog heerlijker is, is dezelfde wereld van het
oerbeeld welke hare schoonheid toont door 's menschen hart en 's menschen geest. Neen, meer: gij
vangt aan om zelf oerbeelden te weerspiegelen; uwe
liefde en verlangens, uw heldhaftigheid, uw kennis
op het gebied der wetenschap en wijsbegeerte, uw
hoop en droomen en verwerkelijkingen weerspiegelen thans dit alles van Een die Grooter is dan gij zelf
en gij zijt tot eenwording gekomen met God en gij
, hebt zoodoende uw erfdeel verkregen.
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DE NEERDALING DER OERBEELDEN.
De Kunst brengt tot den mensch de oerbeelden en
hoe helderder de visie is van dit oerbeeld hoe grooter
de Kunstenaar zal zijn, hetzij tooneeIschrijver of schilder; dichter of beeldhouwer; architect of musicus.
Zoo een mensch het oerbeeld aanvoelt - of hij dan al
kunstenaar genoemd wordt, of evenzoo een heilige '
of een denker, een philantroop of martelaar zullen alle mogelijke ondervindingen van dat type
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tot hem komen. De toekomst houdt alsdan geen
meerdere wijsheid voor hem in, al heeft deze de
vreugde, zijn wil en wijsheid aan anderen te kunnen geven.
Het Leven is hem aldus eene aanschouwing van
Eeuwige Schoonheid, want hij heeft opgehouden
mensch te zijn en is een God geworden.
Luistert hoe twee dichters getracht hebben te beschrijven wat het leven zou zijn als wij slechts de
oerbeelden konden aánschouwen; eerst Emerson,
die, Plato volgend, aantoont hoe wij dezen aanblik
kunnen verkrijgen door gelouterde liefde.
"Hooger, ver-weg iu het reine gebied
"Boven zon en sterren,
"Boven den blakenden Daemonen gloed
"Moet Gij tot de Liefde stijgen;
"Tot het visioen, waarin alle vorm
"In één enk'len vorm zich keert;
"Tot het gebied, waarin het rad
"Waarop alle wezens went'len
"Zichtbaar zwenken zal.
"Waar de eeuwig' wreede worm
"De wereld bindt aan grens en tijd;
"Waar alle ongelijkheid eindigt;
"Waar goed en kwaad,
"En vreugd' en smart,
"Te zamen smelten.
"Dáár vormt verleden, heden en toekomst
"Drievoudige bloesems van uit één wortel;
"En stof in laagten nog gescheiden
"Wordt aan den top tot één gevoegd;
"Daar vloeit de heilige kracht
"In samen gang door zielen die gescheiden zijn;
"En dáár slaapt ook de zon doorgloeide Aeon
"En draagt Natuur in diepten nog omhuld
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"En al het schoone, al het goede
"T'n deele slechts gekend of als onzuiver nog
"Aan den menseh, beneden
"Draagt in het Oerbeeld
"Het ras van Goden.
"Of wel van welke wij toch falende bezitten;
"Schaduwen zijn het, vluchtend heen en weer
"Daar in de zwijgzame gebieden.
"De kringen dezer zee zijn wetten,
"Den bron ontslui'rend en omhullend weer ...."

En luistert naar een ander, een Griek tot in ZIJn
vingertoppen, Rupert Brooke:
"Ver van tijd, ver boven de zon
"Zijn allen één in't Paradijs ...
"Daar zijn de Eeuwigen, en daar is
"Het Goede, het Schoone en het Ware
"En Typen, waarvan de aardsche evenbeelden
"De dwaas gebroken dingen waren, die wij kenden;
"Daar is het Aangezicht, waarvan wij de geesten zijn
"De werkelijke, nimmer ondergaande Ster;
"En de Bloem, waarvan wij hier beminnen
"De zwakke en zachte kleurenpracht
"Nimmer tranen doch slechts Smart;
"Dans, doch nimmer een bewegen
"En Zangen, die in Zang vergaan.
"In plaats van Gelieven zal er Liefde zijn
"In plaats van harten: wat Onvergankelijk is
"En dáár, op het Denkbeeldig Rif
"Dondert de Altijd-durende zee."

Welke muziek is er, die het geluid der zee nabij
komt? Gelijk het zee-geluid, dat door de boomen
klinkt en een begeleiding fluistert voor al hetgeen gij thans hoort, zoo is de zending welke de
Schoonheid on~ in de ooren zucht, zoo wij slechts
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het vermogen hadden dit te hooren. Maar wij zijn
doof, en dat, voor- zulk een teeder iets. 0, zoudt gij
alle kleine naijver en gepraat en kritiek tel' zijde
zetten en weder als kinderen zijn - die kinderen,
van weike Christus zeide: "Aan dezulken is het
Koninkrijk der Hemelen", dan eerst zoudt Gij uw
erfdeel van het Schoone verkrijgen.
"Gelukkige harten en gelukkige gezichten
"Gelukkig spel op groen-begroeiden top
"Zóó groeiden in de overoude tijden
"De kinderen tot koningen en wijzen op .. "

Koningen en wijzen te zijn! 0, dat is geen zwaar
werk als wij ons slechts herinneren Kinderen van
Onzen Vader te zijn. Hij is de Koning en de Wijsgeer, en wat Hij is, dat is ons erfdeel. Hij roept ons
tot zich door de liefde tot het Schoone, welke Hij
in ons innerlijkste wezen heeft geplaatst en wij
hooren Zijn roep, als wij geroerd worden door den
aanblik van een bloem of een wolk en ons verheu. gen bij de muziek der golven of het geluid va~ een
lachend kind. Het Pad is niet moeilijk als gij slechts
zien wilt en den rechten weg wilt kiezen; bewondert
maar beoordeelt niet; sympathiseert maar veroordeelt niet.
En Gij die naar het Goede streeft, het Ware en het
Schoone, Gij zult niet ver moeten reizen om het
Schoone te vinden want Gij zult dan beseffen dat
Gij de Schoonheid zelf zijt.
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