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INLEIDING 

Deze studie is ontstaan uit de vergelijking van gelijksoortige verschijn
selen in de meesterstukken der West-Europeesche dramatische kunst van 
verschillende tijden en verschillende volkeren. 
Alle dramatiek bleek te kunnen boeien, te kunnen ontroeren op een wijze, 
die den schrijver het sterke vermoeden gaf, dat steeds dezelfde krachten, 
zij het op verschillende wijzen, werkzaam waren. 
Het doel van zijn onderzoek was zich te vergewissen van de al of niet 
juistheid van het vermoeden, dat de feiten zelf bij hem wekten. Dat ver
moeden bleek te worden bevestigd: dezelfde aspecten bleken werkzaam 
bij Sophokles en bij Heijermans, bij Ibsen en bij Molière. Niet de ver
schillen, maar de overeenkomsten in de fundamenteele bouwprinciepen 
der meest onderscheiden producten van dramatische kunst bleken het 
grootst. 
Om zijn resultaten te kunnen voorleggen, koos de schrijver een zestigtal 
stukken. Om de algemeenheid der door hem aangewezen aspecten te 
demonstreeren, mocht hij niet te weinig materiaal gebruiken, maar om 
dezelfde reden evenmin te veel : immers in de beperking, die hij zich 
oplegde, blijkt nu reeds hoe alle verschijnselen overal overvloedig voor
komen. 
Dit laatste is niet zoo te verstaan, dat elk drama van alle middelen ge
bruik maakt en ook niet zóó, dat elk drama van alle verschijnselen, die 
het vertoont, ook altijd zeer fel sprekende specimina zou opleveren, doch 
dit bleek een feit te zijn : elk drama vertoont de werking van fundamen
teele aspecten, die ook in andere drama's en in drama's van andere 
tijden werkzaam zijn. 
Van een zevental drama's publiceeren wij complete tabellen en de com
plete verloops-schema's. Het tweede tot en met het zesde hoofdstuk geeft 
de analyse van enkele gevallen slechts uit de groóte veelheid, die het 
complete materiaal oplevert. Een vergelijking van de genoteerde plaatsen 
op tabellen en schema's met de behandelde gevallen in de hoofdstukken, 
toont dit onmiddellijk aan. Wordt van een bepaald drama in een bepaald 
hoofdstuk geen enkel geval behandeld, dan beteekent dit niet, dat het 
betreffende verschijnsel in dat drama niet optreedt, doch het is wel een 
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aanduiding, dat het drama in kwestie van dat verschijnsel geen frappant 
voorbeeld heeft. 
Het eerste hoofdstuk, dat rekenschap aflegt van de gevolgde methode 
en dat de daarbij ontwikkelde begrippen verantwoordt, bevat den theore
tischen neerslag van hetgeen de behandelde feiten leerden. Het zou dan 
ook ongetwijfeld zijn plaats gekregen hebben na de analyseerende capita, 
als het niet noodig ware geweest om de methode, die wij toepasten, 
duidelijk te onderscheiden van de bekende, gangbare methoden bij de 
dramatische analyse en zoo de plaats, die onze studie inneemt, duidelijk 
te bepalen. Ter voorkoming van misverstand leek dit echter volstrekt 
noodzakelijk. 
Ondertusschen blijft het zeer goed mogelijk, de lezing van het eerste 
hoofdstuk uit te stellen tot het laatst. De lezer zal daarbij dan echter 
goed doen, de hem van elders bekende dramaturgische begrippen niet 
te zeer op den voorgrond te plaatsen. Zonder de waarde dier begrippen 
in het minst in twijfel te trekken — dit zal duidelijk blijken — had de 
schrijver toch voor zijn doel behoefte aan nog andere ook. 
Van fundamenteel belang voor een goed begrip van dit werk is het te 
weten, dat het onderzoek uitgaat van een zuiver aesthetisch en historisch 
bepaald waarde-oordeel, m.a.w. : elk drama wordt gezien in zijn tijd en 
in het licht der waarde-oordeelen, die, voorzoover ons bekend, bij den 
schepper en zijn publiek aanwezig waren. Wij ontkennen dus volstrekt 
niet, dat een drama, overgebracht uit zijn natuurlijke, hier veronder
stelde omgeving, onder bepaald opzicht op een andere wijze zou kunnen 
worden geïnterpreteerd, maar wij stellen alleen vast, dat het, in zijn 
eigen milieu geplaatst, den vorm vertoont, dien wij onderzoeken. 
Een bijzonder woord van dank past op deze plaats aan den Heer 
Balthazar Verhagen, privaat-docent in de Dramaturgie aan de Gemeen
telijke Universiteit te Amsterdam, directeur van de Amsterdamsche 
Tooneelschool, die mij èn met zijn kennis, èn met zijn bibliotheek, zoo 
hulpvaardig van dienst was. 
Met groóte erkentelijkheid vermeld ik hier de hulp van mijn medebroeders. 
Pater Jan Willem Kemper, S.J., die mij in het verzorgen der Grieksche 
teksten met zijn kennis en raad bijstond en Pater Th. Ausems, S.J., die 
met mij alle zorg van druk-voorbereiding en uitvoering deelde. Het 
allermeest echter dank ik mijn collega, Dr. Anton Reichling, S.J. voor 
zijn nooit versagende, bereidvaardige medewerking. 
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EERSTE HOOFDSTUK 

METHODE EN BEGRIPPEN 

§ 1. Als de schrijver onzer eenige Nederlandsche „Dramaturgie", Balthazar 
Verhagen, de dramatische kunst definieert als „de kunst der uitbeelding 
van de menschelijke geaardheid, door middel van eene handeling"1), dan 
heeft hij in deze definitie vastgelegd, dat, op welke wijze dan ook, „hande
ling" tot het wezen der dramatische kunst behoort. Reeds Aristoteles, die 
toch het drama onder de dichtkunst rangschikte, vergat dit niet, en hij 
onderscheidde door het kenmerk der „handeling", epos en lyriek van de 
dramatiek9). 
Nu bleef er in de bepaling van het begrip „handeling", zooals wij dat in 
de dramaturgie gebruikt zien, een zekere vaagheid. Zelfs Moulton*), 
wiens werk, onder de mij bekende litteratuur, ongetwijfeld bovenaan 
staat, slaagde er niet in deze vaagheid geheel op te heffen. Immers, de 
acteurs stellen voortdurend „handelingen" van allerlei aard : zij spreken, 
zij gesticuleeren, zij bewegen zich over de tooneelruimte, zij grijpen naar 
de dingen en naar elkander, manoeuvreeren op velerlei wijzen met velerlei 
dingen, en geven zich daarbij bepaalde mimische uitdrukkingen boven
dien4). Dit alles wordt samengevat onder den generieken naam hande
ling, en, dit geschiedt terecht, zooals we aanstonds zullen zien. 

1) Balthazar Verhagen : Dramaturgie. Amsterdam 1927 blz. 3. 
2) Vgl. hierover : Dr. Hugo Dinger, Dramaturgie ais Wissenschaft. Zweiter Band. 
Leipzig 1905 blz. 31-32. Zie verder : Allardyce Nicoli, The Theory of Drama. London, 
Bombay, Sydney, 1931 blz. 71 en Gustav Freytag, Die Technik des Dramas. Leipzig 
1922 blz. 20-21. 
3) In „Survey of Dramatic Criticism as an Inductive Science". „Part second" uit : 
Richard Moulton, Shakespeare as a Dramatic Artist. Oxford 1929. 
4) Van den aanvang af wijzen wij er nadrukkelijk op, dat wij het spel-karakter, de 
nlet-werkelijkheld van alle gebeurtenissen op het tooneel, eenvoudigweg als gegeven 
nemen. Te onderzoeken in hoeverre dit den „vorm" der handelingen op het tooneel 
beïnvloedt, ligt niet binnen het bestek dezer studie. Dit zal uit het vervolg overvloedig 
blijken. 



2 S 1. HET GENERIEKE BEGRIP HANDELING 

Maar, onder „handeling" verstaat de dramaturgie nog iets geheel anders. 
Wanneer wij van individueele variaties bij de auteurs, die wij nog zullen 
noemen, afzien, mogen wij zeggen, dat zij onder „handeling" op de eerste 
plaats verstaat : het geheel der gebeurtenissen op het tooneel, dat volgens 
een bepaald plan verloopt5). Vooral deze „handeling" wordt door de 
dramaturgie bestudeerd; aan de „handeling" in haar eerste en primaire 
beteekenis werd minder theoretische overweging besteed. Ook Moulton 
wijdt veel meer aandacht aan „Action" dan aan „acting", en toch schreef 
hij de uitspraak neer, die wij ten volle tot de onze maken : „It must then 
be laid down distinctly at the outset of the present enquiry that the 
Drama is to be considered throughout relatively to its acting" (Dramatic 
Artist biz. 323). 
§ 2. Het Drama, zooals zich dat op het tooneel aan ons voordoet, is een 
reeks van gespeelde gebeurtenissen van allerlei aard, een voortdurend 
„doen" van de acteurs : spreken, zich bewegen, gesticuleeren, bepaalde 
houdingen aannemen, gelaatsuitdrukkingen voortbrengen, bepaalde werk
zaamheden verrichten, een spijker inslaan, een revolver grijpen, een bel 
luiden ; dit alles afgewisseld door gebeurtenissen van zuiver materiëelen 
aard, die niet rechtstreeks een gevolg zijn van het „doen" der acteurs 
op het tooneel : een schilderij valt, het wordt duister, de storm huilt, de 
klok tikt, een auto rijdt voorbij, een huis stort in. Al deze gebeurte
nissen spelen zich voor den toeschouwer af ; vanuit deze gebeurte
nissen is het, dat voor hem het drama, als gespeeld gebeuren, wordt 
opgebouwd. Uitgaan van deze gebeurtenissen is een eisch van goede 
methode om tot een inzicht in de dramatische structuur te komen. De 
menschelijke waarneembare werkzaamheden, d.w.z. de „handelingen" 
in stricten zin, maken de groóte meerderheid van deze gebeurtenissen 
uit, de gebeurtenissen van zuiver materiëelen aard zijn geringer in aan
tal ; en daar het ons niet om een psychologische bepaling van het begrip 
„handeling" te doen is, maar om een in de dramaturgie bruikbaar begrip, 
dat past bij het dramatisch karakter der gebeurtenissen, maken wij 
tusschen de twee groepen van gebeurtenissen geen verder onderscheid 

6) Ook het klassieke begrip der „eenheid van handeling" past geheel in deze opvatting. 
Cf. Richard G. Moulton, The Ancient Classical Drama. Oxford 1890: „As a term 
of the ' universal drama this means no more than the subordination of details to the 

'impression of the whole: when used of Greek Tragedy the Unity of Action amounts 
to a oneness of story, as distinguished from the harmony of different stories which 
constitutes the unity of most Shakespearean dramas", (biz. 125). 
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en constateeren, dat het drama wordt verwerkelijkt in een opeenvolgende 
reeks van „speelhandelingen". 
Dat de eene speelhandeling de andere niet is, is vrij duidelijk : de speel
handelingen zijn onderscheiden. Waardoor? Wanneer wij dit formeel 
moeten vastleggen, dan zeggen wij : een handeling is afgesloten, ófwel 
als de betreffende gebeurtenis haar onmiddellijk en tevens waarneembaar 
resultaat heeft bereikt, ófwel als de betreffende gebeurtenis wordt afge
broken en door een anders-gerichte werkzaamheid wordt gevolgd ; een 
spreekhandeling b.v. is voltooid, als zij tot een in de situatie begrijpbare 
uiting is geworden, of wanneer de spreker in de rede wordt gevallen ; 
een timmerhandeling is voltooid, als de spijker, waarom 't ging, is inge
slagen, of als de steel van den hamer breekt. 
Ondertusschen, al zijn de handelingen in het drama onderscheiden, toch 
maken zij bij voortduring deel uit van grootere complexen, van „hande-
lingsgeheelen" ; in een opeenvolgende reeks van zeer verschillende 
handelingen : alleenspraak, gesties, oppakken en plaatsen van een ladder, 
komt de dief op den hooizolder, dat is een handelings-geheel : hij verliest 
zijn hoed, glijdt naar beneden, puft uit : nieuw handelings-geheel. 
En bovendien : meestal is er in het drama sprake van ,,samen-handelen" : 
het gesprek vormt in het cultuur-drama de meest belangrijke handelings
vorm ! Een dergelijk Ιίαπαεί^β-,^εΐιεβΐ" tusschen verschillende spelers 
vindt evenzeer zijn afsluiting in het resultaat, dat onmiddellijk uit het 
betreffende handelings-complex volgt, of het wordt evenzeer besloten, 
doordat de reeks van gebeurtenissen wordt afgebroken en door een 
andere gevolgd. 
§ 3. Elke menschelijke handeling vormt een éénheid van twee onder
scheiden elementen ; elke menschelijke handeling bestaat uit twee compo
nenten ; een waarneembaar deel, alles wat wö er aan kunnen zien of 
hooren, en een niet waarneembaar deel, datgene aan denken, willen en 
voelen, waarvan het waarneembare de veruiterlijking is. Dit niet-waar-
neembare deel noemen we „de psychische act". De psychische act geeft 
aan het waarneembare in de menschelijke handeling zijn „zin". Bij een 
spreekhandeling of een gestie is dit al heel duidelijk, maar het is ook het 
geval bij alle andere soorten van menschelijk handelen : de dief, die op 
de ladder klimt, interesseert ons dramatisch allereerst om wat hij „be
doelt", niet om zijn, eventueel ook interessante, acrobatiek. 
Elke menschelijke handeling bestaat uit tweei componenten, doch deze 
twee componenten vormen een onscheidbare „eenheid"; en als zoodanig. 
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als eenheid, biedt zich de handeling dan ook aan de toeschouwers aan; 
voor zijn oogen voltrekken zich complete handelingen, waarvan het waar
neembare weliswaar zijn zin krijgt uit het psychische, maar waarin het 
psychische zich alleen aan het waarneembare veruiterlijken kan : op het 
tooneel bestaat er van den mensch niets zuiver psychisch en niets zuiver 
materieels, doch hij bestaat daar in de eenheid der handelings-phase, 
waarin hij zich momenteel aanbiedt, hij bestaat daar in zijn momenteele 
„doen" ; de eenheid van „life 'presented in action' " (Moulton, Dramatic 
Artist biz, 324) maakt de speelhandeling uit. Dit totale „doen" is het, 
wat de toeschouwer primair mee-beleeft ; uit dit „doen", uit deze speel
handelingen en door middel van deze speelhandelingen als eenheden, als 
compleet gebeuren, wordt het „drama" opgebouwd. Zoowel het psy
chische, de zielsbewegingen, als hun waarneembare veruiterlijking zijn als 
elementen in die complete speelhandeling vervat, en deze eenheid con
stitueert het gebeuren van het oogenblik, waartegenover de toeschouwer 
zich bevindt. Het drama wordt dus niet opgebouwd uit bepaalde 
geordende menschelijke bewegings-vormen b.v., choreographische ele
menten, uit bewegingen en handelingen en waarneembare vormen der 
acteurs, ook al kunnen deze elementen in het drama een zeer groóte rol 
spelen ; niemand heeft, bij mijn weten, ooit eenige moeilijkheid gehad 
om dit in te zien. Maar, het drama wordt evenmin opgebouwd uit ziels
beweging, uit psychische acten en karakter-structuren, ook al spelen deze 
elementen in elk drama natuurnoodzakelijk een zeer groóte rol ; en 
dat niemand ooit eenige moeilijkheid zou hebben gehad om zich ook van 
de consequenties van dit feit geheel rekenschap te geven, dat is iets, 
wat ik minder graag zou beweren. En toch is dit precies even waar als 
het omgekeerde. Wat den toeschouwer primair wordt aangeboden, en 
wat hij dan ook, als drama-toeschouwer, primair mee-beleeft, is de com
plete speelhandeling, de speelhandelings-eenheid. 
Als Lucifer, onder Beelzebubs gesar over de glorieuse verheffing, die 
den mensch wacht, uitroept : 

Dat zal ik keeren, is het anders in mijn macht. 
(Vondels Spelen II 2, II vs. 410). 

dan vormt deze spreekhandeling, als compleet gebeuren van het oogenblik, 
uitdrukkelijk : een geweldige bedreiging van Adam en Eva en hun 
hemelsche lijfwacht. Zonder twijfel ziet de toeschouwer daarin ook de 
eerste geweldige uitbarsting van trots, de veruiterlijking van Lucifers ver-
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nielende passie, maar hij beleeft die uiting toch noodzakelijk als vervat 
in de actueele speelhandeling als eenheid : in de titanische bedreiging. 
Natuurlijk, hij kan zich voor dit drama zetten met de bedoeling den gang 
van den hoogmoed in Lucifer te volgen, doch dan past hij een procédé 
van reflexie en abstractie toe in plaats van zich voor het geheele drama
tische gebeuren open te stellen ; dan handelt hij eenzijdig, ook al koos 
hij een zeer bewonderingswaardige zijde ; dan is zijn „eenzijdigheid" niet 
minder dan die van hem, die alleen den vorm der gebaren en het stem
gebruik van den acteur zou volgen. De speelhandeling, zooals zij zich 
aanbiedt, is een schoon verwerkelijkte bedreiging van strijd, waarin zich 
Lucifers trots uitspreekt. En nu herhaal ik: uitgaan van de speelhande
ling als eenheid is een eisch van goede methode om tot een inzicht in 
de dramatische structuur te komen. 
§ 4. De handelingen in het drama zijn daar niet als geïsoleerde gebeurte
nissen, doch zij volgen elkander op in één verloop naar het einde: op 'n be
paald moment begint het spel, op 'n ander moment is het uit. Tusschen 
deze twee momenten ligt de opeenvolgende reeks van verbonden speel
handelingen. Er is „opeenvolging" en er is „verband", er is dus een 
„verloop" der gebeurtenissen in het drama. Verband en opeenvolging 
der dingen echter is overal, binnen en buiten het drama ; dit is dus de 
vraag : heeft het dramatische verloop iets specifieks, waardoor het zich 
als verloop onderscheidt, van het verloop der dingen in de werkelijk
heid ? Ja. Het groóte verschil met alle verloop der gebeurtenissen buiten 
het drama is hierin gelegen, dat het dramatische verloop zich van het 
eerste oogenblik af, als een eenheid, als een in zich besloten compleet 
gebeuren, aanbiedt, dat zich volgens een vooraf bepaald plan zal vol
trekken binnen een vooraf bepaalden tijd. Elke handeling uit dat verloop 
functionneert uitdrukkelijk als deel van deze, zich voltooiende, eenheid ; 
elke handeling krijgt daarin noodzakelijk een vooraf bepaalde plaats"). 
Met het doel dit verloop tot stand te brengen treedt de acteur op de 
planken, en de toeschouwer gaat er voor zitten dát verloop mee te maken: 
e) Vgl. Paul Tack, Überrollenmassige Sprachgestaltung in der Tragödie. München 1931: 
„Es ist ein groszer Unterschied, ob ich ein Gespräch oder einen Vorgang im täglichen 
Leben oder auf der Bühne vor mir habe. Auf der Bühne bekommen Gespräch und 
Vorgang ihre Bedeutsamkeit, wenigstens eine geahnte und deshalb spannende, erregende 
Bedeutsamkeit, nicht nur aus dem Inhaltlichen des Gesprächs oder des Vorgangs selbst, 
wie es meistens im Leben der Fall ist, sondern ausserdem auch durch das Wissen 
des Zuschauers um die Gewichtigkeit jedes einzelnen im Bezugssystem zum Ganzen", 
(blz. 49). 
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beiden beleven alles wat ér gebeurt noodzakelijk als deel van die concrete 
eenheid, als deel van het zich voltrekkende verloop7). 
Wat wij hiervoor zeiden (vgl. blz. 3-4): de complete speelhandelingen zijn 
het, die zich voor den toeschouwer afspelen, krijgt nu zijn nadere be
paling : de realiteit van het drama, waarvoor de toeschouwer wordt ge
steld, zij bestaat uit de actueele speelhandelingen, die zich aanbieden als 
deel van een concrete eenheid, als deel van het zich voltrekkende verloop. 
Ondertusschen behoeft het geen betoog, dat het concrete verloop als een
heid, het verloop als geheel, het geheele verloop, niet tegelijk actueel 
is ; actueel is alleen zijn deel : de momenteele speelhandeling. Waar 
haalt dan die speelhandeling het vandaan, dat zij zich als deel voordoet ? 
W e hebben zoo juist gezegd, dat het verloop zich van het eerste oogen-
blik af als een besloten, als een compleet gebeuren aanbiedt, dat zich, 
binnen een vooraf bepaalden tijd, volgens een vooraf bepaald plan zal 
voltrekken. Het is dus vrij eenvoudig te zeggen waarom de speelhande
ling zich als deel voordoet : omdat zij zich nl. voordoet binnen dat verloop. 
M a a r . . . . dat verloop is niet actueel ! 
§ 5. De oplossing van deze schijnbare antinomie is vrij eenvoudig : het 
verloop „voltrekt" zich successief in speelhandelingen; ook dit voltrekken, 
dit telkens optreden van nieuwe gebeurtenissen, is geen eenvoudige op
eenvolging zonder ander verband, dan dat de gebeurtenissen in tijd en 
ruimte op het tooneel zijn samengevat, doch het „voltrekken" is een : 
zich „verwerkelijken" : de acteur weet te voren, wat hij op het tooneel 
gaat doen en de toeschouwer weet te voren, dat er een bepaald geheel 
2al worden uitgespeeld. Doch dit „weten" van acteur en toeschouwer 
veronderstelt, dat dat geheel, dat die eenheid, te voren reeds bestaat. 
Waar bestaat die dan? Dat geheel, die eenheid, bestaat in de „spel-
eenheid", die de schrijver van het drama geconcipieerd heeft en neer
geschreven, en die door de acteurs in een leidende idee van het verloop, 

T) Zeer terecht wijst Moulton er op, dat het begrip van deze eenheid vaak ontbreekt 
bij drama-lezers van Shakespeare ; doch dit begrip, zoo het al niet ontbreekt aan de 
dramaturgie, is daar ook niet ten volle vruchtbaar geworden : ,.Amongst ordinary 
readers of Shakespeare, Character-Interest, which is largely Independent of performance, 
has swallowed up all other interests ; and most of the effects which depend upon the 
connection and relative force of incidents, and on the compression of the details into 
a given space, have been completely lost . . . . no conception of the movement of a 
drama will be adacquate which has not appreciated the rapid sequence of incidents 
that crowds the crisis of a life-time or a national revolution into two or three hours 
of actual time". (Dramafic Artisf blz. 321-22). 
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dat zij gaan verwerkelijken, is omgezet, omgezet derhalve in een kracht 
tot handelen, in een dynamische idee, een idee, die geheel hun doen zal 
bepalen. En die spel-eenheid bestaat evenzeer in de · ééne „taak", de 
eene leidende idee, die de toeschouwer zich, als hij gaat zitten, stelt: 
uit dat verloop, maar nu als toeschouwer, diezelfde „s{jel-eenheid" oj> 
te bouwen, te concipiëeren tot een idee van het spel, dat hij gezien heeft. 
Wat zich voor den toeschouwer als in dramatische ontroering te normen 
idee stelt, stelt zich voor den acteur als : in speelhandelingen te νer-
werkdijken idee 8 ) . Gustav Freytag heeft het scheppende van den toe-' 
schouwer gezien : „der letzte Grund jeder groszen Wirkung des Dramas 
liegt nicht in dem Bedürfnis des Hörers, leidend Eindrücke aufzu
nehmen, sondern in seinem unablässigen Drange zu schaffen und zu 
bilden. Der dramatische Dichter zwingt den Hörer zum Nachschaffen. 
Die ganze Welt von Charakteren, von Leid und Schicksal musz der 
Hörende in sich selbst lebendig machen ; während er mit höchster Span
nung aufnimmt, ist er zugleich in stärkster und schnellster schöpferischer 
Tätigkeit", (blz. 83, 84). 
§ 6. Vóór alles is het noodig, dat wij er ons terdege rekenschap van geven, 
dat de „spel-eenheid" geen leeg „begrip" is, geen „schema", geen ab
stractie, waartoe het analyseerende verstand na vele logische operaties 
komt, maar een „kracht". Bij den acteur is de „spel-eenheid" de volheid 
van al zijn geestelijk en lichamelijk „kunnen" t.o.v. het te spelen verloop ; 
bij den toeschouwer is de spel-eenheid de eenheidgevende kracht, heel de 
gerichte en gecentraliseerde scheppings-drang, die zich, in voortdurende 
zelfwerkzaamheid, richt op den opbouw van een geestelijk bezit uit het 
verloop, dat hem wordt aangeboden : in den toeschouwer is de „spel-een
heid" de zich, in het meeleven der speelhandelingen door den toeschouwer, 
differentiëerende scheppende idee, die, om tot haar voltooiing te komen, 
alle vermogens van den toeschouwer spant9). Wat zich bij den acteur 

8) Vgl. hiervoor Günther Knautz, Studien zar Aesthetik und Psychologie der Schau-' 
spieikunst. Essen 1934. HlJ zlet de „spel-eenheid" in de psyche van den acteur als 
„Rolle als Aufgabe" (blz. 139). Terecht constateert hij, dat de spel-eenheid niet is, 
zooals Simrnel dat meent : „literarisch-textliche Vorlage, der noch alle eindeutigen, 
endgültigen Akzenten fehlen, deren es für die Bühnendarstellung bedarf". Zi) is integen
deel : de tekst door den acteur doorleefd en geprepareerd voor haar realisatie in de 
speelhandelingen. Vgl. o.e. blz. 144. 
9) Deze „spanning" is er niet eene om het „onbekende" als zoodanig : de toeschouwer, 
die het drama te voren reeds kent is t.o.v. de specifiek dramatische emotionaliteit zelfs 
In gunstiger conditie dan de toeschouwer, die zich voor het eerst neerzet Waarom? 
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ontvouwt in speelhandelingen, ontwikkelt zich bij den toeschouwer, uit 
ontroerd шее-leven van die speelhandelingen, tot bewogen inzicht. 
Men begrijpe mij goed : ik beweer volstrekt niet, dat de toeschouwer 
of zelfs de acteur zich van dit alles een reflex begrip zouden vormen, 
de acteur vóór hij gaat spelen, de toeschouwer als hij van zijn klapstoel 
opstaat ; volstrekt niet. De acteur bezit, als vakman, zijn rol en het stuk 
meer of minder goed, zijn reflexie kan zich beperken tot hetgeen hij zal 
„doen" ; en de reflexie van den toeschouwer kan zich, vóór de uitvoering, 
beperken tot de overweging, dat 't toch zonde is de vrijkaart niet te ge
bruiken, en daarna tot den zucht: „'t Is al half twaalf; laat ik de kinderen 
niet wakker maken !" 
Alles wat de analyse van de spel-eenheid ons tot nog toe openbaarde, 
is : een levens-gebeuren, dat zich volstrekt niet in reflex begrip bij acteur 
of toeschouwer behoeft te hebben omgezet, maar dat daar evenzeer is 
als de beheersching van de meest ingewikkelde bewegingen, die ons op 
den trap voor vallen behoedt en de hanteering van de meest subtiele 
logische figuren, als we gelijk willen krijgen in ons gesprek met mijnheer 
Jansen. De spel-eenheid is bij den acteur een functie van zijn ambacht ; 
zij is bij den toeschouwer een functie van zijn uitgaans-avond en zijn 
geestelijk werkzame, emotioneele ontspanning. 
De dramaturgie als wetenschap, tenslotte, kan van de verschillen tusschen 
de spel-eenheid van acteur en toeschouwer afzien, want dezelfde speel
handeling, die t.o.v. de spel-eenheid van den acteur een realisatie is in 
hèt handelen, is t.o.v. de spel-eenheid van den toeschouwer een realisatie 
in het inzicht. Staande buiten acteur, speel-handeling en toeschouwer, is 
voor den beoefenaar der dramaturgie de spel-eenheid : de volheid van 
het drama als te spelen gegeven ; zooals het verloop voor hem is : de 

Omdat de ontroering der specifiek dramatische spanning er een is, die voortkomt uit een 
beleven der, niet werkelijke, gebeurtenissen in hun gekenden samenhang. Om hun ge-
kenden concreten samenhang zijn de speelhandelingen specifiek „dramatisch" ontroerend. 
Vgl. Paul Tack o.e. Op de passage, die wij hiervoor, blz. 5 noot 6 citeerden, laat 
hij onmiddellijk volgen : „Zunächst einmal ganz abgesehen davon, dasz die vollste und 
reinste Wirksamkeit eines Dramas — freilich nur, wenn es ein echtes Kunstwerk 1st — 
erst dann ermöglicht ist, wenn der Zuschauer das Drama im voraus kennt. Dann 
bekommen Worte und Handlungen sogar eine teleologische Bindimg, die wir im Alltag 
nur haben können durch Annahme eines zukünftigen Zustandes, zu dem etwa eine 
Charaktereigenschaft führen könnte. Der das Drama im voraus kennende Zuschauer 
sieht gleichsam als ein allwissender, vorausschauender Gott auf das Bühnenweltgeschehen 
herab" (blz. 49-50). 
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verwerkelijking van dit gegeven in het geheel aller gestelde speelhande
lingen. De dramaturg „objectiveert" dus én de spel-eenheid én het ver
loop in 'n begripspaar, eenerzijds : dynamische idee van het drama, 
anderzijds verwerkelijking van die idee in speelhandelingen. Wij her
halen : de „voltrekking" van het verloop geschiedt in functie van en 
derhalve in verhouding tot de spel-eenheid en hierdoor dient zich elk 
gebeuren, dat zich voor ons afspeelt, ook als een „verwerkelijking" aan. 
Wat wij in het voorafgaande het „verloop" noemden, dat noemt de 
dramaturgie vaak „handeling", „dé" handeling10). 
Simons zegt : „Een reeks van gebeurtenissen vormen te zamen : een 
handeling. Een tooneelwerk (drama) is dus de directe voorstelling van 
een zich ontwikkelende handeling"u). 
Bij Simons ontbreekt in de bepaling van dit begrip de notie der uit
drukkelijke ordening volgens een bepaalde eenheid. Gustav Freytag was, 
onder dit opzicht, iets duidelijker13). „Die Handlung des Dramas ist 
die nach einer Idee angeordnete Begebenheit, deren Inhalt durch die 
Charaktere vorgeführt wird" (blz. 26). Hier fungeert dus reeds een 
„Idee" als eenheidgevend princiep. 
Moulton ten slotte, verstaat onder „action" in den zin van verloop13): 
„the concurrence of all that is presented in an abstract unity of design" 
(Dramafic Artist blz. 324). 
Bezien wij deze definities nader, dan blijkt, dat de auteurs zich in stijgende 
mate rekenschap geven van het feit, dat het verloop zich voltrekt in 
verhouding tot iets anders, tot een „Idee", tot een „abstract unity", 
dat het verloop een „verwerkelijking" is. Maar, zelfs bij Moulton ont
breekt een volledige analyse van deze verhouding. Wij komen daarop 
zoo aanstonds terug. Voldoende is het hier te hebben aangetoond, dat 
het begrip der verhouding van het verloop tot een andere realiteit, waar
van dat verloop de verwerkelijking uitmaakt, aan de dramaturgie niet 
vreemd is. 

w) Vgl. blz. 2 hiervoor. 
11 ) L. Simons: Het Drama en het Tooneel in hun Ontwikkeling. Deel I & II. Amster
dam 1921 blz. 3. 
12 ) Verhagen heeft aan de „handeling" in den zin van „verloop" in den opzet van zijn 
„Dramaturgie" eigenlijk geen systematisch bepaalde plaats gegeven, hij gaat onmiddellijk 
oVer tot zijn begrip der „plans", waarover verderop. 
13) In de ontwikkeling zijner theorie wordt de term „action" ook nog in een andere 
beteekenis gebruikt ; we zullen dit gebruik enkele pagina's verder behandelen. 
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Gegeven onze analyse van de actueele speelhandeling en de daarbij ont
wikkelde begrippen van „verloop" en „spel-eenheid", kunnen wij nu 
nader bepalen, voor welk gebeuren zich de toeschouwer actueel en mo
menteel bevindt : de speelhandeling dient zich aan als deel van de, zich 
in speelhandelingen verwerkelijkende, spel-eenheid, die het „verloop" 
uitmaakt. En hieruit volgt, dat elke speelhandeling kan en moet deelen 
in de spanning van den opgang naar het einde. Doet zij dit volstrekt 
niet, dan is zij een an-organisch gebeuren, een loos moment in het drama. 
§ 7. Bij de analyse van het dramatische gebeuren openbaarden zich twee 
fundamenteele realiteiten ten opzichte waarvan de speelhandeling zich in 
afhankelijkheid bevindt : het verloop en de spel-eenheid. Met de ont
wikkeling van het begrip der spel-eenheid en het bepalen van haar functie 
tegenover het actueele gebeuren had de dramaturgie moeilijkheden. 
Alleen Moulton, voorzoover wij weten, doet een vasten en ten deele 
succesvollen greep, naar het systematisch verantwoorden van dit gegeven. 
Waar lag de moeilijkheid voor het vormen van een juist begrip omtrent 
de spel-eenheid ? Die moeilijkheid lag daar, dat men zich de spel-eenheid 
alleen als iets „abstracts" in den zin van „schematisch" dacht. De spel-
eenheid is natuurlijk mede „abstract" in zoover zij een bezit van den 
„denkenden" mensch uitmaakt, maar zij is niet „abstract" in dien zin, 
dat zij enkel een „schema" zou zijn, zij is véél meer : zij omvat de geheele 
volheid van alles wat in speelhandelingen verwerkelijkt kan worden. Wel 
degelijk is er in haar een „schema" vervat, maar dit „schema" der „spel-
eenheid" is, als realiteit bij het dramatisch gebeuren, identiek met de 
„structuur" der spel-eenheid, identiek met de, in de spel-eenheid be
staande, verhouding der deelen onderling en der deelen t.o.v. het geheel. 
Het systematisch „begrip", dat men zich van deze „structuur" vormt, 
dát is „abstract" in den zin van „enkel schematisch" : de „structuur" 
zelf echter is in dézen zin niet „abstract", maar een concrete beleving 
van den „denkenden" mensch. 
Wil men in de dramaturgie spreken van een „abstract" schema, dan is 
het onmogelijk daarmee iets anders te bedoelen, dan een „schema", dat 
als schema „algemeen" is, een „schema" dus, waarvan de vaste punten 
bezet kunnen worden met willekeurige speelhandelingen. 
Moulton heeft deze consequentie ook getrokken. Maar, een dergelijk 
schema bestaat in de realiteit van het dramatische gebeuren eenvoudig
weg niet ; alles heeft daar zijn vaste plaats, alles is er individueel be
paald : elk drama heeft z'n eigen individueel bepaald schema. De drama-
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turgie als wetenschap moet ongetwijfeld het begrip van „abstract schema" 
ontwikkelen, maar dat is een wetenschappelijke notie uit het systeem der 
dramaturgie, niet een gegeven in het dramatisch gebeuren. In elk feitelijk 
drama bestaat alleen 'n individueel bepaald, een „concreet" schema. 
Zou iemand met „abstract" als qualificatie van het feitelijk schema, niets 
anders bedoelen, dan dat het schema niet aanschouwelijk, niet waar
neembaar is, dan krijgt hij natuurlijk volkomen gelijk, maar dan is deze 
constateering niet bijster belangrijk, omdat geen mensch ooit heeft be
weerd, dat acteur of toeschouwer bij hun spel of spel-genieting niet zouden 
„denken" ook. 

§ 8. De term „abstract" gaf helaas, ook in de dramaturgie, ongelukken. 
Wanneer men zich, naast het begrip van het verloop, ook een notie van een 
„abstract" schema had gevormd, meende men de realiteit van het drama 
in al zijn verhoudingen te hebben begrepen. Zoo Moulton. Freytag 
levert geen analyse zijner „Idee" als zoodanig : hij beperkt zich tot een 
verder ontleden der „handeling" ; hij zet den stap, dien Moulton deed en 
moest doen, niet. 

Het „schema" in de spel-eenheid openbaart zich als 'n empirisch feit : 
de acteur „weet" wat hij gaat doen, hij „weet" hoe de handelingen op 
elkaar volgen, hij „weet" op welke wijze hij de eene handeling uitspelen 
moet om de andere tot haar recht te doen komen, hij „weet" op welk 
punt hij de aandacht van den toeschouwer vestigen moet om hem het 
vervolg duidelijk te maken, of om hem heel de macht van hetgeen vooraf
ging, op déze plaats nú te laten doorvoelen. De acteur speelt „volgens" 
dit schema, en de toeschouwer wordt „volgens" dit schema tot de vol
ledige ontroering gebracht ; maar toch is dit „schema" veel meer dan 
een „leiddraad", want elk zijner deelen is een impuls, elk zijner deelen 
wordt verwerkelijkt om iets anders te doen uitkomen, iets anders te doen 
gebeuren, een effect te verwekken. 
Ja zeker, de spel-eenheid vertoont een „structuur" : „a unity or harmony 
of design"14), maar deze structuur is niet een statisch gegeven, alleen 

>*) Richard G. Moulton, Shakespeare as a Dramatic Thinker. New-York 1924, schrijft : 
„Dramatic Plot may be defined, from the artistic side, as the concurrence of all that 
appears in a drama in a unity or harmony of design. Its interest is analogous to that 
of geometric drawing : a course of events may be appreciated in itself, like the beauty 
of a curve ; or various courses of events may be seen to harmonise, as with the 
intricacy of intersecting lines in a pattern. From the side of human Interest it may 
be said that plot is in fiction what providence is for the real world ; every play is a 
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maar een teekening, een patroon, zij is een „plan" : volgens háár opzet 
verloopen de speelhandelingen; volgens de plaats, die zij aan de gebeurte
nissen aanwijst, worden zij in het verloop gerealiseerd ; alles wat op het 
tooneel gebeurt, heeft zijn vooraf bepaalde plaats, heeft zijn vooraf be
paalde verhoudingen tot de andere deelen van het verloop, wekt zijn 
vooraf bepaalde spanning ; alles verloopt op het rhythme van het „plan", 
dat vervat is in de spel-eenheid, en dat deelt in háár kracht, in háár 
stuwing, in háár dynamiek. Het dynamische schema, dat identiek is met 
de „structuur" der spel-eenheid, vormt, wat Moulton noemt : het „plot", 
de intrigue, het „verloops-plan". Het verloops-plan is een „plan tot 
handelen" bij den acteur, en de toeschouwer wordt er door „aangezet" 
tot „inzicht", tot „verwerven" van een weten omtrent den gang van 
zaken. Boven den term „intrigue" verkiezen wij dan ook dien van „ver
loops-plan", omdat „intrigue" nu eenmaal van dit alles weinig of niets 
zegt en omdat deze term bovendien een zekere beperking inhoudt : de 
„intrigue" betreft, volgens het gewone spraakgebruik, ook bepaalde 
onderdeden uit het verloop, terwijl wij met den term „verloops-plan" 
juist willen aangeven, dat het plan geheel het drama, van het eerste 
oogenblik tot het laatste, omspant; het verloops-plan van den „Lucifer" 
begint te werken, wanneer Beëlzebub verschijnt en spreekt : „Mijn Belial 
ging hene.. .", het verloops-plan komt tot rust, wanneer woord en ge
stalte van den Rei zijn verdwenen en verklonken : 

„Wij tellen d'eeuwen, en het jaar, en dag en uur, 
Dat uw gena verschijn' ; de kwijnende Natuur 
Herstell', verheerelijke, In lichamen en zielen; 
Stoffeerende den troon, daar d'Engelen uit vielen". 

(V, vs. 2180-2184). 

Doch dit „plan" wordt in het „verloop" „verwerkelijkt", wordt omgezet 
in speel-handelingen, die het verloop uitmaken. En zoo ontstaat er ook 
in het „verloop" een structuur, een „gestalte", die de verwerkelijkte 
parallel vormt van het verloops-„plan" : een schema heeft zijn deelen, 
een patroon heeft zijn figuren, zijn motieven, een plan heeft zijn phasen 

microcosm, of which the poet is the creator, and the plot is its providential scheme. 
The analysis of such plot is analogous to science, which takes to pieces the world of 
reality, and shows how these parts combine in a unity of evolution or law" (biz. 329). 
Het onderscheid, dat hier gemaakt wordt tusschen „artistic side" en „human Interest" 
komt verderop ter sprake. 
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in hun onderlinge verhoudingen, en al deze deelen, deze figuren, deze 
motieven, deze relatieve phasen, worden in het verloop verwerkelijkt en 
geven daaraan een bepaalde gedaante. Uit dien vorm van het verloop, 
waarin de acteur het spel-geheel volgens zijn verloops-plan in al zijn 
motieven realiseert, leest de toeschouwer als het ware het geheele „pa
troon" af, uit dat verloop bouwt hij „plan" en „spel-geheel" op. Welnu, 
welke „vormen" vertoont het verloop, hoe herkent de toeschouwer deze 
vormen en hoe bouwt hij daaruit „motief", „plan" en „spel-geheel" op ? 
Ziehier de vragen, die Moulton niet uitdrukkelijk stelde en die hij even
min systematisch beantwoordde. 
§ 9. Niet alle speelhandelingen zijn in hun verhouding tot het verloop ge
lijksoortig; er kunnen speelhandelingen aan ons voorbijgaan zonder dat het 
verloop teekening, nieuwe teekening, spanning, nieuwe spanning krijgt. 
Doch dan opeens, daar is het I Plotseling staan wij voor een gezegde, 
een wending, een gebaar, dat als het ware een uitzicht opent ; plotseling 
stelt het actueel gebeuren zich op een breeder plan, het laat zich kennen 
in zijn verhoudingen, in zijn verhoudingen tot het verleden, tot de toe
komst, tot het gelijktijdig verloopende op of achter het tooneel, tot heel 
•den achtergrond, waarop het drama zich afspeelt; het wijst uit naar elders, 
het vertoont zijn plaats t.o.v. iets, dat in het drama was of zijn zal, of 
dat in of achter het drama is. 
Lady Macbeth leest den brief, dien Macbeth haar zond : hij heeft de 
heksen gezien en hun voorspelling zei hem, dat hij koning zijn zal. 

LADY MACBETH 

Glamis thou art, and Cawdor; and shalt be 
What thou art promis'd : yet do I fear thy nature ; 
It is too full o' the milk of human kindness 
To catch the nearest way : 

7 (I 5, biz. 1104, Actm. 35). 

Misdaad ! Hoe wijst dit woord : „To catch the nearest way" een toe
komst in I En achter haar rijst uit het verleden de man, Macbeth, die 
strijdend met zichzelf, verbijsterd sprak : 

MACBETH 

My thought, whose murder yet is but fantastical. 
Shakes so my single state of man, that function 
Is smother'd in surmise ; and nothing is 
But what Is not. 

(I 3, biz. 1103, Actm. 28). 
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De woorden, die Lady Macbeth het laatst sprak, zij zijn wat anders dan 
hetgeen voorafging, zij zijn niet enkel „deel" van het verloop, zij zijn 
een knoop-punt ; een knoop-punt in het verloop ja, maar ook een punt, 
dat zijn eigen plaats bepaalt t.o.v. een bepaalde bijzondere eenheid in 
het verloop : t.o.v. het geheel van handelingen namelijk, dat uitwijst naar 
den moord op koning Duncan. De woorden van Lady Macbeth zijn één 
punt uit de reeks van speelhandelingen, die uitwijzen naar den moord. 
Welnu, een groep van dergelijke speelhandelingen, die den gang van 
het verloop kenbaar maken en markeeren, doordat zij, in een ontroering 
van bijzonderen aard, uitwijzen naar één bepaald punt van het drama, 
zij vormen in het verloop één geheel van bijzonderen aard, zij vormen 
een „actie-eenheid" : Moulton noemt zulk een eenheid „an action". 
{Dramatic Artist biz. 358)1 5) . Een „actie-eenheid" in het verloop is niets 
anders dan een „motief" uit het verloops-plan : de actie-eenheid van den 
moord op Duncan beantwoordt aan het dynamisch „motief" van den 
moord uit het verloops-plan. De speel-handelingen, die samen een actie-
eenheid constitueeren, vormen geen continu verloop, integendeel, plotse
ling verschijnen zij tusschen andere speelhandelingen en openbaren een 
samenhang, die voor 't oog alléén verborgen blijft : „An action is essen
tially a succession of details taken from different parts of the play" 
{Dramatic Thinker, biz. 334). 
De actie-eenheid is een volkomen bepaald gegeven van het verloop : 
speelhandeling en centreerend punt, waarheen zij uitwijst, zijn realiteiten 
van het drama : de woorden van Lady Macbeth, de moord op Duncan. 
Een actie-eenheid is dus niet enkel „a series of incidents that can be 
thought of as a separate whole", omdat zij een reëele eenheid ís, die in 
het verloop zelf is gelegen en die zich aan de speelhandelingen, die deel 
van haar uitmaken, kenbaar maakt. Wij herhalen : een „actie-eenheid" 
is de realisatie van het verloop van een bepaald deel der structuur van 
de spel-eenheid, van een bepaald dynamisch „motief" uit dat geheel : 
de actie-eenheid is de realisatie van een bepaalde phase uit het verloops-
plan. Tegenover de actie-eenheid in het verloop staat in het verloops-plan 
het dynamisch motief. 

16) In het lidwoord „an" onderscheidt hij ze van „the" action, het verloop. Hij definieert 
ze in zijn „Dramatic Thinker" als : „a series of incidents that can be thought of as 
a separate whole" (biz. 330). Vgl. „Dramatic Artist" biz. 358. In zíjn „Dramatic 
Thinker" spreekt hij niet van „action" in de beteekenis van „verloop", doch gebruikt 
tegenover het begrip „action" alleen het begrip „plot". 



BEANTWOORDEN IN HET VERLOOP DE ACTIE-EENHEDEN 15 

Niet te hebben gezien, dat dit plan een „kracht" is, omdat het deel 
uitmaakt van de tot verwerkelijking drijvende spel-eenheid, is een tekort 
in Moultons analyse. Daardoor kwam hij tot verschillende overbodige 
begrips-onderscheidingen. De „artistic side" en de „side of human in
terest" zijn één in het verloops-plan, in het „plot". Het „plot" is tegelijk 
„unity or harmony of design" en „providential scheme" (vgl. biz. 11 
hiervoor, noot 14). Hierdoor ook kwam hij tot zijn volkomen overbodige 
onderscheiding van „motive form" en „motive force" in het plot. (Dra
matic Artist biz. 370 vlg.). Al geven wij gereedelijk toe, dat „a course 
of events may be appreciated in itself, like the beauty of a curve", dan 
ontkennen wij toch ten eenen male, dat een dergelijke appreciatie de 
ontroerende beleving van een actie-eenheid zou uitmaken bif den toe
schouwer. De bedoelde appreciatie is de bewonderende waardeering van 
den reflecteerenden denker over het drama ; de ontroerde bewondering 
van den toeschouwer is de beleving van een zich verwerkelijkend geheel 
van ontroerende speelhandelingen. 
Niet het „motief" uit de spel-eenheid ontroert den toeschouwer, maar 
de toeschouwer wordt ontroerd in het beleven van de actie-eenheid uit het 
verloop. Evenals de speel-handelingen, waaraan zij zich kenbaar maken, 
vormen de actie-eenheden een concreet gegeven van het drama, want 
ook het punt, waarheen de speelhandelingen uitwijzen, is individueel be
paald, geen algemeenheid, geen „abstractie". Het centrale punt van de 
actie-eenheid is een individueel bepaald punt, ook al neemt het zeer vaak 
pas in het verloop zijn volledige gedaante aan, ook al openbaart het 
zich vaak pas op het laatste moment in zijn concrete, waarneembare 
vormen, als het die tenminste hebben kan. De actie-eenheid is een een
heid ontstaande uit verhoudingen, die berusten op de wereld der „ge
beurtenissen", géén eenheid ontstaande uit de verhouding tusschen 
„begrippen" als zoodanig. E n . . . ook het dynamisch motief — en geheel 
het verloops-plan trouwens — is evenmin een „abstract" schema : ook 
de critieke plaatsen van het „motief" worden ingevuld met individueel 
bepaalde gegevens van het drama, met : te verwerkelijken speelhande
lingen, of met zeer bepaalde geïndividualiseerde en soms ook gepersoni
fieerde, „waarden" : „de dood", de ridder-eer van den Cid, het recht
vaardigheidsgevoel, de grootheid Van Amsterdam. De actie-eenheid, 
zoowel als het dynamische motief, zijn in het dramatisch gebeuren vol
komen individueel bepaald. 
§ 10. De opbouw van de actie-eenheden uit het verloop en daarmee de 
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opbouw van de motieven uit het verloops-plan en van geheel dit verloops-
plan zelf, is dan ook niet aan het inzicht van den toeschouwer over
gelaten : het legt zich aan hem o p " ) . De toeschouwer kan zich ver
gissen, maar hij kan niet een of ander plan volgen ; het drama heeft zijn 
eigen plan. Volslagen oneens zijn wij het dan ook met Moulton, waar 
hij schrijft : „Finally, it must be understood, that a play can be analysed 
into very different schemes of plot. It must not be thought that one of 
these schemes is right and the rest wrong ; but the schemes will be better 
or worse in proportion as —> while of course representing correctly the 
facts of the play — they bring out more ore less of what ministers to 
our sense of design" {Dramatic Thinker biz. 338). 
Tot deze meening is Moulton langs verschillende wegen gekomen. Ten 
eerste liet hij na zich af te vragen : hoe bouwt de toeschouwer het plan 
uit de speelhandelingen op ; ten tweede legde hij zulk een nadruk op 
het z.g. „geometrische" karakter en de eigen schoonheid van het plan, 
dat hij de interpretatie daarvan als een soort van „inleg" beschouwt op 
een reeks schematisch gegeven mogelijkheden, en ten derde — en dit 
is de voornaamste reden, waarom hij tot zijn meening kwam — bracht 
hij ten onrechte zijn begrip van „Human interest" over op het begrip van 
het verloops-plan en verdeelde daarom zijn begrip van „plot" in tweeën : 
„The artistic side" en „the side of human interest" ; beide echter zijn in 
het plot één. Wij meenen dit voldoende te hebben aangetoond17). 

l e ) Weer herhalen wij : het is niet onze bedoeling, dat de toeschouwer, de acteur, de 
regisseur, of zelfs de drama-schrijver zich van dit alles reflex bewust zouden moeten 
zijn, maar zij „doen", wat wij hier beschrijven, en in hun „doen" is dit alles vervat : 
„A difficulty is felt by some : did Shakespeare really intend all these effects of design ? 
Nothing of the kind is suggested. A poet may happen to be also a man of analytic 
mind ; but, as a poet, all that he need be credited with is an exquisite sense of balance 
and harmony. As the necessities of the story lead him to introduce particular details, 
the artistic Instinct makes him feel these incomplete without other details to balance 
them. A sculptor does not go to work with a foot rule to measure the limbs he is 
modelling ; yet, when the statue is finished, another man may measure and find ІД-
teresting ratios between lenght of arm and girth of waist.... In any case the question 
how a poet came to produce his work can have no effect on the question of fact — 
wether the finished work does or does not exhibit such features. That many readers 
feel a difficulty in realising this is only one among many indications that lltterary 
study is as yet imperfectly differentiated from other studies, such as biography ; many 
readers are unable steadily to observe the poetry from the fact of their attention 
wandering to the personal poet" {Dramatic Thinker biz. 338). 
" ) Vgl. ook biz. 40 hierachter. 
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Bovendien : hoezeer het „plot" een realiteit is, die zich „oplegt", bleek 
ook practisch uit de collationneering van onze resultaten met die van een 
collega : op de ruim twee honderd actie-momenten, die wij beiden in den 
„Macbeth", volgens de methode van deze studie, maar onafhankelijk van 
elkaar, noteerden, bleek slechts bij vier gevallen verschil van meening te 
bestaan. 
Samenvattend : aan de totale reeks van speel-handelingen, die in hun op
eenvolging en onderling verband op het tooneel het „verloop" uitmaken, 
beantwoordt bij acteur en toeschouwer de „spel-eenheid" ; aan den 
„vorm", die dat verloop blijkt te bezitten, aan het geschakeerde geheel 
van „de actie-eenheden" in het verloop beantwoordt het „verloops-plan", 
aan elke „actie-eenheid" beantwoordt het „motief" uit het verloops-plan. 
En opnieuw is het ons nu mogelijk nader te preciseeren, wat wij enkele 
pagina's geleden vaststelden : een speelhandeling, die op geen enkele 
wijze deelt in de emotioneel spannende werking van een „actie-eenheid", 
is een an-organisch gebeuren, een loos moment in het drama. 
§ 11. Het princiep, waarop de bouw der actie-eenheden berust, is uiterst 
eenvoudig : elke handeling heeft haar eigen aard, waarin zij verschilt van 
elke andere handeling : fietsen is fietsen en geen thee-drinken, en thee-
drinken is weer geen verzen-maken. En, evenals elke handeling haar 
eigen aard heeft, zoo heeft zij, als deel van het verloop, in dat verloop 
ook haar eigen onmiddellijke effect : fietsen brengt iemand verder, thee-
drinken geeft aan het lichaam het zijne, en, helaas, laat verzen-maken 
te dikwijls een neerslag op 't papier ; en tenslotte : wie zegt dat hij morgen 
jarig is, brengt ook zijn hoorder tot de kennis van dat heugelijke feit. 
Nu kan echter in het drama aan elke handeling, omdat zij deel uitmaakt 
van een bepaald verloop, ook nog een gerichtheid worden gegeven waar
door zij uitwijst buiten haar eigen onmiddellijke effect of buiten haar 
eigen onmiddellijke oorzaak. De betreffende handeling komt daardoor in 
een bijzondere verhouding tot het punt, waarheen zij uitwijst. En wan
neer deze verhouding nu een emotioneele spanning wekt bovendien, dan 
krijgt die handeling een specifiek dramatisch aspect : fietsen, theedrinken 
en verzen maken kunnen alle drie achtereenvolgens op één en het zelfde 
huwelijk zijn gericht en daaraan eenzelfde dramatische beteekenis ont-
leenen18). Wanneer werkt nu een dergelijke verhouding emotioneel 

18 ) Dorothy Juanita Kaucher, Modern Dramatic Structure. The University of Missouri 
Studies. Vol. Ill, number 4, Columbia, Missouri 1928, meent dat dit verschijnsel beperkt 
is tot de categorie der „well-made plays". Dit is onjuist, het is een verschijnsel, dat 

2 
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„spannend", of, m.a.w., wanneer treedt zoo'n dramatisch aspect op 7 
Wanneer het punt, waarheen de handeling uitwijst, wordt verhoopt of 
gevreesd, met blijdschap of met droefenis of met onverschillig welk as
pect uit de scala der emoties, wordt herdacht of tegemoet gezien, óf 
wanneer in die verhouding blijkt, dat de actueele speelhandeling, op de 
plaats, die zij in het verloop inneemt, een emotionaliteit bezit, die zij 
ontleent aan den achtergrond, waartegen zij zich afspeelt. M.a.w. een 
dergelijke verhouding werkt emotioneel spannend, wanneer blijkt, dat de 
actueele speel-handeling, als deel van het verloop, ten opzichte van een 
ontroerend gegeven, hoe dan ook, een critieke plaats inneemt19). 
Vertoont een speel-handeling een dergelijke verhouding, dan ontstaat 
het „dramatische handelings-aspect", dat samengesteld blijkt uit : ver
houding, spanning en ontroerende kracht20). En, de speelhandeling, 

overal blijkt op te treden : in a well-made play, type characters are started 
toward a clearly defined goal, such as marriage ; obstacles are placed ingeniously in 
their way as the move toward that goal ; then some or all of these obstacles are 
removed by clever devices. The distinctive feature of this kind of play is not that 
there Is a conflict because that is the basis of all drama, but that this conflict is 
usually one of circumstances and not of character or will power, and that inanimate 
objects, such as a letter, a handkerchief, a glass of water, or a bouquet play an 
Important part in effecting the complication" (biz. 17). — Allardyce Nicoli schrijft: 
„A drama may be inconceivable without audience and actors ; it is also inconcei
vable without an essential basis of carefully conceived situations designed (unlike 
the situations necessary for narrative fiction) to arouse and stimulate and startle by 
their strangeness, their peculiarity, or their unconventlonality" (biz. 38). Wij kunnen 
het, gezien onze analysen van zeer talrijke situaties, onmogelijk hiermee eens zijn. 
l e ) Niet „strangeness", „peculiarity" of „unconventlonality" der situaties en hande
lingen bewerkt het aspect, doch deze eigenschappen kunnen soms wel het gevolg zijn 
van een dramatisch aspect. Het is voor dramatische emotie geheel en al voldoende, 
als de gegevens bij ons een emotioneele reactie van leven op leven wekken, als m.a.w. 
de gebeurtenissen belangrijk genoeg zijn, belangrijk onverschillig onder welk opzicht, 
om ons te boeien. Wij komen hierop terug. 
'M) Natuurlijk uit zich het specifiek dramatische ook aan den form van de speel
handeling, aan taai-vorm, aan gebaar, aan mimiek ; maar alleen die vorm-qualiteiten 
worden systematisch juist „dramatisch" geheeten, die op de specifiek dramatische ver
schijnselen in het verloop berusten, op verschijnselen derhalve, die inderdaad uit drama
tische verhoudingen ontstaan, en die een specifiek dramatische ontroering wekken. Zoo 
kan het „zeggen" van den tekst in een drama alleen „dramatisch" zijn, in zoover daarin 
die elementen tot uitdrukking komen. Paul Tack o.e., die practisch zeer zuiver analy
seert, gaat van een niet zuiver theoretisch beginsel uit om het specifiek „dramatische" 
in het verloop, en met name in den drama-tekst, op te sporen. Hij zegt : „Im Alltags
leben gibt es für eine bestimmte Person, in einem bestimmten Zusammenhang einen 
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waaraan een dergelijk aspect eigen is, markeert het verloop of openbaart 

zich zelfs als een knooppunt in dat verloop, omdat deze handeling in 

haar verhouding een uitzicht opent op een ander punt uit dat verloop 

of op een gegeven rond dat verloop. 

En opnieuw blijkt nu, dat niet het abstracte schema, een abstract ver-

loops-plan, in zijn verwerkelijking ontroerende dramatische verhoudingen 

schept, maar een concreet verloops-plan : het schema, waarop de critieke 

punten staan ingevuld met, hoe dan ook, emotioneel werkende gebeurte

nissen. Bij de verwerkelijking van deze speelhandelingen krijgt het ver

loop zelf gestalte, blijkt het niet te bestaan in louter voortgang en ver

band van opeenvolging, maar in verband van grooter spanning en dieper 

ontroering. 

Welnu een speelhandeling, waarin zich het verloop in een dergelijke 

critieke phase openbaart, noemen we een „dramatisch actie-moment" : 

,,actie"-moment, niet omdat de handeling op zich zelf beschouwd een 

hevige ontroering, of 'n erg drukdoend gebeuren is : een moord, een 

verschijning ontroerend door haar schoonheid, een wonderlijke vers-regel, 

een hevig geschreeuw van ontstelde of vroolijke menschen 2 1 ), maar 

„actie-moment", omdat de speelhandeling uitwijst naar een gegeven in 

of rond het verloop, waarin zich de dynamiek van de spel-eenheid, haar 

stuwende of spannende kracht, in een critische phase uit ; een gegeven. 

angemessenen Ausdruck, der natürlich und psychologisch lebensecht wirkt" (blz. 9). 
Welnu, dit gegeven, dat, men bedenke dit wel, in het drama niet bestaat, gebruikt 
hij om zijn begrip „Rolle" te vormen. Alles wat, naar den indruk, die het in het drama 
maakt, nu overeenkomt met het beschreven on-dramatische gegeven, noemt hij „rollen-
massig", alles wat daarbuiten uitgaat „überrollenmässig". Hij maakte het zich daardoor 
niet gemakkelijk om aan te toonen, dat epiek en lyriek niet met huid en haar in het 
drama thuis hooren, want hij liet eiken objectieven maatstaf schieten. Blijkbaar voelde hij 
dit zelf en schreef : „Die Kriterien dafür begrifflich festzulegen ist sehr schwierig, auch 
im Zusammenhang dieser Arbeit nicht nötig, da nur die Tatsache als solche, als Grund
lage weiterer Folgerungen wesentlich ist und da für die Angemessenheit des Ausdrucks 
Sprackgeluhl besteht" (blz. 9). Dat 't hem ten slotte toch lukt goede dingen over 
epische en lyrische passages in het drama te zeggen (vgl. blz. 23-28) komt alleen daar
vandaan, dat zijn, veel te wijde, princiep hem niettemin toelaat te constateeren, dat ook 
de „gesamte Dramentext einen über den Rollen stehenden künstlerischen Aufbau" 
(blz. 10) vertoont. En dit gezichtspunt leidde hem practisch om de particuliere ver
schillen tusschen epiek en lyriek binnen en buiten het drama op te sporen. 
31 ) Terecht noemt Verhagen het een pleonasme van het drama, te eischen, dat het 
„actie" zou bezitten In den zin van „actie" als „handeling"; die „actie" heeft het natuur
noodzakelijk, de acteurs zijn geen levende beelden (vgl. Dramaturgie blz. 3). 
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waaraan dan ook het actie-moment zijn specifiek dramatische emotio
naliteit ontleent. 
§ 1 2 . Beschouwen wij nog den aard van deze „verhoudingen" nader, dan 
blijken zij tot een vijftal zeer duidelijk onderscheiden groepen te behooren. 
Sommige blijken uit te wijzen naar een bepaald punt in het verdere ver
loop, naar een bepaald punt in de toekomst : het „richtpunt" ; hun ver
houding heeft een prospectief karakter, zij hebben een prospectief aspect, 
zij maken de „prospectieve actie-momenten" uit. Andere speelhandelingen 
wijzen uit naar een bepaald punt uit het verleden van het verloop : het 
„teruggangspunt" *· ) ; hun verhouding heeft een retrospectief karakter, zij 
hebben een retrospectief aspect, zij maken de „retrospectieve actie-mo
menten" uit. Een derde categorie omvat die speelhandelingen, wier ver
houding tot een gelijktijdig op het tooneel zich afspelend gebeuren, wier 
simultaan-verhouding, het handelings-aspect bewerkt (So-aspecten): de 
vierde categorie ontleent haar simultaan-verhouding aan een gebeuren, 
dat geacht wordt zich, onzichtbaar voor den toeschouwer, achter het 
tooneel te voltrekken (Sa-aspecten). De vijfde categorie van speel-hande-
lingen wijst uit naar een gegeven, dat gelegen is in den „achtergrond", 
waartegen zich het verloop afspeelt. 
Deze achtergrond bevat elementen van familialen, regionalen, nationalen, 
socialen, volkschen, ethischen en religieusen aard. En, deze elementen 
kunnen als „waarden" in het verloop werken. Een speelhandeling kan 
naar één dezer waarden uitwijzen en daaraan haar emotie ontkenen. Het 
element uit dezen achtergrond, uit het „wereldbeeld", zooals wij het zullen 
noemen, waarheen verschillende speelhandelingen uitwijzen, vormt dan 
het „richtpunt" voor actie-eenheid uit het wereldbeeld. Een prachtig voor
beeld van een ethisch motief, vervat in een familiale traditie, vinden wij 
in het element uit het wereldbeeld, dat Ibsens „Rosmersholm" beheerscht: 
de tegenstelling van individueel „willen" tegen traditioneel, familiaal en 
ethisch „moeten" volgens het geslacht Rosmersholm ; een tegenstelling, 
die zich in heel Rosmers handelen en strijden uitwerkt23). 
De actie-momenten, wier bestaan op de werking van het wereldbeeld 

22 ) Den term „richting" bewaren we voor de gerichtheid van een speelhandeling op een 
toekomstig gebeuren : het „richtpunt" ; om dit punt ook terminologisch te onderscheiden 
van een punt in het verleden, waarheen 'n speelhandeling uitwijst, reserveeren wij voor 
dit laatste den term „teruggangspunt". 
23) Vgl. L. Simons : Het Drama en het Tooneel in hun Onttvikkeling. Vijfde deel. 
Amsterdam 1932, blz. 127-128. 
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berust, vallen uiteen in twee groepen. Bij de eerste groep gaat de werking 
van het wereldbeeld enkel uit van een element uit dat wereldbeeld zelf, 
van een element, dat tot den achtergrond hoort en in dien achtergrond 
blijft; zij hebben „zuivere" wereldbeeld-werking (Wz-aspecten). Uit 
„Rosmersholm" gaven wij hiervan een voorbeeld. Bij de tweede groep 
doet zich het eigenaardige voor, dat een element van het wereldbeeld 
op het tooneel wordt gebracht, dat het wordt gepersonifieerd, zooals 
„Tgoet" of „Vijf sinnen" uit den „Elckerlijc", of dat de persoon, die 
van dat wereldbeeld een element uitmaakt, een historische figuur : de 
H. Maagd, of een figuur uit de sage : Oedipus, als persoon ín het ver
loop wordt geplaatst : wij hebben dan „gemengde" wereldbeeld-werking 
( Wg-aspecten ). Ook in dit laatste geval blijft de achtergrond mede 
werkzaam, doch de werkzaamheid van de betreffende figuur op het 
tooneel wordt nu vastgelegd, gebonden als het ware, aan de werking 
van den achtergrond ; drama-schrijver en acteur kunnen niet langer ge
heel vrij bepalen hoe deze figuur zal ageeren, doch zij leveren zich als 
het ware aan den achtergrond uit. In de wereldbeeld-aspecten is het 
drama niet langer autonoom, doch maakt het zich afhankelijk van het 
ten deele toevallig, geestelijk bezit van den toeschouwer. 
Deze categorieën der actie-momenten openbaarden zich aan ons ma
teriaal zelf. Toen eenmaal het princiep der emotioneel spannende „ver
houding" gevonden was, werd het uiterst eenvoudig de categorieën der 
verhoudingen op te merken. Doch de weg om tot dit princiep te komen 
en de individueele toepassing daarvan te verantwoorden, was minder 
eenvoudig. Immers het verloop is één groóte eenheid van opeenvolging 
en verband, waarin nagenoeg alle speelhandelingen deelen, en toch zijn 
maar een beperkt aantal speel-handelingen „actie-momenten" ! Vóór wij 
uit de collationneering der talrijke gegevens tot het begrip ,,handelings
geheel" en „critisch punt" kwamen, zoodat wij ook verantwoorden konden, 
waarom bepaalde punten het „deden", terwijl toch andere punten, waar
aan wij wel „verhouding" ofwel „emotie" constateerden, het niet „deden", 
dat had meer in. De volgende hoofdstukken geven van dit alles, doch 
dan niet langer theoretisch maar practisch, rekenschap. 
§ 1 3 . Tenslotte: de actie-momenten dragen het drama; deze conclusie is 
voor ons niet het resultaat van een theoretische overweging geweest, ook 
al meenen wij thans dit theoretisch te kunnen verantwoorden, doch van dit 
feit ging heel het onderzoek van deze studie uit. W e constateerden : 
bepaalde punten in het drama „doen" het, op bepaalde punten gebeurt 
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er iets bijzonders. Die punten werden genoteerd, zij werden onderzocht 
en hun structuur openbaarde zich ; en in hun structuur openbaarden zij 
tevens de bouwprinciepen van het dramatische verloop. 
Om ons materiaal in één blik bruikbaar te maken, ontwierpen wij 
schema's. Wij publiceeren er hier zeven. Op de lijn А О noteerden we 
uit een bepaald drama met puntjes alle handelingen, die een actie-moment 
van dat drama uitmaken. Wij noteerden ze in de volgorde, waarin ze in 
het drama optreden. De lijn А О geeft dus de opeenvolgende actie-mo
menten aan en door de onderaan aangebrachte schaal in zekeren zin den 
gang van het verloop. 

Nu was de vraag : hoe brengen we van deze actie-momenten de ver
schillende aspecten in schematische voorstelling ? De prospectieve actie
momenten moesten daartoe kunnen uitwijzen naar een handeling of 
gebeurtenis in het verschiet, de retrospectieve actie-momenten naar een 
gebeuren uit het deel van het verloop, dat reeds gespeeld werd : uit het 
verleden. Om het aspect der prospectieve actie-momenten aan te geven 
projecteerden we de toekomstige handeling of gebeurtenis, waarnaar zij 
heenwijzen, op een lijn А Ю 1 , parallel loopend met de lijn АО (b.v. 
„Macbeth" : Duncan vermoord 80, de ontdekking daarvan 121, Banquo 
vermoord 164). Omdat een dergelijke toekomstige handeling of gebeurte
nis ook altijd zelf weer een actie-moment van het drama bleek te zijn, 
— het materiaal van ons onderzoek wees ons dat uit — kregen we, dat 
de op lijn A 1 0 1 genoteerde handelingen correspondeerden met de actie
momenten op de lijn АО. No. 80, 121, 164 en 262 b.v. op de lijn А Ю 1 

van het schema „Macbeth" geven dus feitelijk dezelfde handelingen aan 
als 80, 121, 164 en 262 op de lijn АО. Op deze laatste staan zij echter 
genoteerd als actueel zich voltrekkend actie-moment ; op de lijn А Ю 1 

als handeling, waarnaar voorafgaande actie-momenten uitwijzen : Actm. 1 
b.v. naar 262, 28 naar 80, 87 naar 121 en 148, 147 naar 164, 188 
naar 216. 

De lijn, die de genoemde actie-momenten met de aangegeven plaatsen 
op de lijn А Ю 1 verbindt, vertegenwoordigt nu het prospectief aspect 
dier actie-momenten, op die plaatsen zelf ligt dus van bedoelde actie
momenten het richtpunt. 
Om de retrospectieve aspecten te kunnen vastleggen, projecteerden wij 
op dezelfde paralellijn А Ю 1 ook de handelingen, waarop het actueele 
retrospectieve actie-moment teruggaat. Hier bleek een dergelijke geprojec
teerde handeling nagenoeg altijd ook zelf weer een actie-moment in het 
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drama, zoodat we in het algemeen kunnen zeggen, dat de cijfers op de 
lijn А Ю 1 overeenkomen met de punten op de lijn А О . De lijn, die de 
retrospectieve actie-momenten met de geprojecteerde handelingen uit het 
verleden verbindt (b.v. Actm. 68 met 62 op de lijn А Ю 1 , 117 met 80, 
228 met 80 en 234 met 164 ), geeft dus het retrospectief aspect dier actie
momenten aan. De plaatsen 62, 80 en 164 vertegenwoordigen van ge
noemde actie-momenten het teruggangspunt. 
In het vak A A i - O O 1 loopen nu alle prospectieve en retrospectieve lijnen 
dooreen ; zij gaan alle uit van de lijn А О en m o e t e n d u s i n 
s t i j g e n d e r i c h t i n g g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n . De gang van 
het drama is van links naar rechts : de retrospectieve stijgende lijnen 
wijzen dus terug van rechts naar links, de prospectieve stijgende lijnen 
wijzen vooruit van links naar rechts. 
Geeft de lijn А О ons alle actie-momenten van het drama te zien, op 
de lijn А Ю 1 vinden we alle handelingen genoteerd, die tijdens het ver
loop als richtpunt of teruggangspunt fungeeren. En dan blijkt al on
middellijk, dat éénzelfde punt richt- en teruggangspunt tegelijk kan zijn 
en dat een actie-eenheid dus prospectieve en retrospectieve actie-mo
menten kan omvatten. Sommige actie-eenheden zijn enkel retrospectief. 
Zouden alle actie-momenten in het drama naar één punt uitwijzen dan 
bestond in dat drama één groóte actie-eenheid. Zulk een drama is er 
echter onder ons materiaal niet, en het is zeer de vraag of zulk een drama 
ooit heeft bestaan of bestaan zal. Verderop bespreken wij nog de mee
ningen van anderen hieromtrent. 
Natuurlijk is er ook weer in de actie-eenheden een structuur ; sommige 
handelingen b.v. stuwen op een bepaalde gebeurtenis aan, andere hande
lingen trachten het optreden van die gebeurtenis juist te verhinderen. 
Deze verschijnselen hebben wij verder niet gecatalogiseerd of bestudeerd. 
Dat hier nog een zeer groot domein open ligt is duidelijk. Toch bleek 
al wel, dat de structuur van een actie-eenheid uiterst simpel kan zijn : 
denken wij den korten en vrij zwakken weerstand van de joden en de 
duivelen uit de „Sevenste Bliscap" weg, dan houden wij een prospec
tieve actie-eenheid van allersimpelste structuur over : alles is verder ge
richt op Maria's hemelvaart. Dat één speelhandeling deel van de ver
schillende actie-eenheden kan zijn, leeren de schema's ook onmiddellijk ; 
hierover aanstonds. 
De bundels der actie-eenheden opgaande naar eenzelfde richt- of terug
gangspunt wijzen ons nu uit in hoever de door deze punten aangeduide 
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handeling het verloop emotioneel beheerscht. W e lezen er de hoofd
handelingen van het drama uit af. 
Om de simultaan- en de wereldbeeld-aspecten te noteeren, trokken wij, 
parallel aan АО, de So-, Sa-, en de W-lijn. O p de So- en Sa-lijnen 
staan recht opgerichte pijltjes, die rechte, uit А О neerdalende pijltjes 
tegemoet komen. Zij geven de momenten in het verloop aan, waarop een 
gelijktijdige, zichtbare of onzichtbare, handeling de term uitmaakt van de 
emotioneel spannende verhouding binnen het handelingscomplex. De 
tegengestelde richting der pijltjes symboliseert de spanning der verhou
ding, die bij de P- en R-aspecten door het vooruitwijzen en terugwijzen 
wordt uitgedrukt. 

Op de W-lijn noteerden wij de gegevens uit het wereldbeeld, die in het 
betreffende actie-moment werkzaam zijn, als een cirkeltje. Het aspect, dat 
uit de verhouding van het opgeroepen wereldbeeld tot de zich voltrek
kende handeling ontstaat, geven we aan met een groóte, gebroken pijl 
naar de lijn АО. Het onderscheid der twee W-categorieën, W z en W g 
meenden wij te mogen verwaarloozen, omdat dit toch uit de bijgevoegde 
tabellen blijkt en wij de schema's zoo eenvoudig mogelijk wenschten te 
houden. 
Rest ons nog de verklaring der kleine vooruitwijzende pijltjes op de lijn 
АО. Zij geven het aspect weer, dat ontstaat uit de situatie door de 
actueele handeling, in haar samentreffen met andere handelingen of ge
beurtenissen, geschapen. Een situatie van spanning die hie et nunc om 
oplossing vraagt : wat gaat er nu gebeuren, hoe loopt dit af. De speel
handeling in die situatie wijst dringend uit naar een volgend gebeuren, 
dat als oogenblikkelijk antwoord nu volgen moét. De verhouding tot dat 
volgend gebeuren geeft de speelhandeling een momentane spanning en 
eigen ontroering : het M-aspect. Omdat dit actie-moment echter even
zeer naar een toekomstig gebeuren uitwijst en derhalve een bepaalde 
vorm van prospectiviteit vertoont, behandelden we het niet in een af
zonderlijk hoofdstuk, maar bij de prospectieve actie-momenten24). 
Tenslotte : de bedrijven worden door de zware verticale kolommen ge
scheiden. 

Om de rest van dit hoofdstuk ook aan de hand van schema's begrijpelijk 
te maken, hebben wij hier ongetwijfeld voldoende gegevens verstrekt. 
In de afzonderlijke hoofdstukken komen bovendien de schema's opnieuw 
ter sprake. 
24) Vgl. Hoofdstuk II § 15, blz. 97. 
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§ И. Wij hebben de actie-momenten „critische punten" in het verloop ge
noemd ; het is goed hier nog wat nader op in te gaan. Immers, de speel
handeling, die zich als actie-moment openbaart, is noodzakelijk deel van 
een grooter geheel, deel van het verloop natuurlijk, deel van een bedrijf, 
een tooneel ; dit alles vraagt geen naderen uitleg. Maar wel vragen we 
ons af : welke plaats neemt het actie-moment in, als het optreedt als deel 
van een „handelings-geheel" ? Immers zoo'n actie-moment, zoo'n speel
handeling, is dan in één geheel met andere speelhandelingen verbonden, 
het is dus a priori noodzakelijk te achten, dat het geheel den weerslag 
van het deel ondervindt, en dat de actie-eenheid derhalve haar werking 
ook in de andere deelen zal doen gevoelen. 
Welnu, dit bleek bij de analyse der speelhandelingen ten duidelijkste. 
Het is morgen. Duncan ligt vermoord in de slotkamer, die zijn gast-
verblijf moest zijn. Door de stilte van den koelen ochtend, klonk het 
onheilspellend kloppen op de poort, die toegang geeft tot de binnen
plaats. Het zware lachen van den portier, zijn platte grollen tegen 
Macduff en Lennox, zij hebben weerkaatst tegen de muren, waaraan het 
bloed gestold is ; de krachtige vroege ochtend, hij verdiept dit alles tot 
een gebeuren van uiterste helderheid en scherpe contouren,.. Macbeth 
verschijnt op de binnenplaats : 

LEN. Good-morrow, noble sir ! 
млев. Good-morrow, both ! 
МАШ. Is the king stirring, worthy thane ? 
млев. Not yet. 
MACD. He did command me to call timely on him : 

I have almost slipp'd the hour. 
MACB. I'll bring you to him. 

MACD. I know this is a joyful trouble to you ; 
But yet 'tis one. 

MACB. The labour we delight in physics pain. 
This is the door. 

MACD. I'll make so bold to call. 
For 'tis my limited service. 

(Exit Macdatf). (II 1, biz. 1108, Actm. 116-121). 

In felle slagen schokken door dit gesprek de flitsen uit de duisternis 
van het verleden, uit den moord (teruggangspunt 80), en telkens opent 
zich in dit vale licht het ontstellende verschiet, de toekomst, de ontdekking 
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(richtpunt 121). Beide actie-eenheden, die van den moord en die van 
de ontdekking, zijn in dit eene geprek werkzaam en geven er zijn over
weldigende dramatische kracht aan ; retrospectief is hier de werking van 
den moord, prospectief de werking van de ontdekking, en beide werkingen 
omvatten geheel het handelings-geheel. Het eerste „Good-morrow" is al 
geen good-morrow van eiken dag, maar actie-moment is het evenmin ; 
het heeft in zich de werking naar een fataal oogenblik, de werking naar 
een critisch punt, het is op weg naar iets, maar het „is" dat iets nog 
niet. 
Dan „Is the king stirring, . . . " . Dáár is de moord, de retrospectiviteit 
expliciet. Maar, zij is nog niet, waar zij hier komen kan ; met een ont
zettende wrangheid klinkt zij over alles heen in „Not yet" (Actm. 117). 
Ziehier het eerste retrospectief critische punt van dit handelings-geheel. 
„Is the king st irr ing, . . ." was echter al reeds een vraag om hem te 
zien en al 'n oogenblik licht hier de toekomst op, die in „Good-
morrow" zich deed voorvoelen (Actm. 116). „He did command m e . . . " 
brengt die toekomst dreigend nabij, al ontstellender in „I have almost 
slipp'd the hour" (Actm. 118); maar voluit rijst zij in heel haar ge
daante op in: „I'll bring you to him" (Actm. 119). Verleden en toe
komst klinken hier in één verscheurdheid samen en maken Macduffs 
antwoord tot ironie : „I know this is a joyful! trouble to you" etc. En 
dan zegelt het wereldbeeld in zijn wijsheid even deze verschrikking met 
brandende was : „The labour we delight in physics pain". En onmiddellijk 
daarop de toekomst opnieuw opdoemend uit de werking van het ver
leden : „This is the door. . . ," . En dan nog ééns verleden en toekomst 
in één harmonie van tragische ontzetting samen : „I'll make so bold to 
call. For 'tis my limited service". En dan stort zich het verloop de toe
komst in : Macduff gaat binnen. Twee laatste retrospectief critische 
punten: „This is the door" en „Exit Macduff" (Actm. 120, 121), beide 
in een hevige prospectieve spanning, die om onmiddellijke oplossing vraagt. 
De werking der actie-eenheden is duidelijk een geleidelijke, eene die op
gaat en terugebt, eene die 'n compleet handelings-geheel, of meerdere 
handelings-geheelen kan omvangen in één opgang naar één critisch 
punt ; en zoo ontstaat in het verloop die vorm van gaan en komen, van 
slinken en zich verheffen, die de gestalte van het verloop uitmaakt. De 
actie-momenten zijn werkelijk „momenten" in den vollen zin van het 
woord : korte, afhankelijke, critische oogenblikken uit den voortgang van 
een verloop. 
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En weer preciseeren wij een conclusie uit het voorafgaande : de actie
momenten zijn de speelhandelingen, die de critische punten van een actie-
eenheid uitmaken; talrijke andere speelhandelingen echter vertoonen zich 
als aanloop naar een actie-moment toe, of als afloop daarvandaan. Een 
speelhandeling, die op geen enkele wijze, noch als aanloop, noch als af
loop van een actie-moment, deelt in de emotioneel spannende werking 
van een actie-eenheid, is een loos moment in het drama. 
§ 1 5 . Toen wij in het tweede paragraafje van dit hoofdstuk met nadruk 
betoogden, dat het een eisch van goede methode is bij het onderzoek van 
het drama niet uit te gaan van een déél van het gebeuren, dat zich op 
het tooneel voltrekt, niet te beginnen met een deel-beschouwing, met 
een abstractie, maar te beginnen met het beschouwen van de speelhande-
lings-eenheid, deden wij dat niet zonder goeden grond. Immers, er be
staat in de dramaturgie een begrip van „plan", maar dit begrip werd 
door allen mij bekend, zelfs door Moulton, ontleend aan een déél-
beschouwing, aan de beschouwing van „componenten" van de hande-
lings-eenheid, niet aan de studie van het totale reëele gebeuren op het 
tooneel : de speelhandelings-eenheid. En, deze methodische oneffenheid 
aan het begin, heeft zich in het verloop der dramatische begripsvorming 
soms gewroken in een verkeerde schatting der waarden in het drama 
of zelfs in een ontoelaatbare omkeering in den opbouw der dramaturgische 
systematiek : men wees „plannen" aan als fundamenteel, als primaire 
bouwprinciepen van het verloop en zijn werking, die in de realiteit van 
het verloop secundaire gegevens uitmaken, hoe belangrijk die gegevens 
overigens ook voor datzelfde verloop mogen zijn. 
Iedereen, die zich met de dramaturgische litteratuur occupeert, moet het 
opvallen, dat vrijwel overal de theorie ontleend wordt aan het cultuur-
drama. Dit is natuurlijk niet af te keuren, mits men zich maar bewust 
blijft, dat die theorie slechts ten! deele juist kan zijn, als zij niet toe
passelijk blijkt op meer primitieve vormen van het drama : op de Middel-
eeuwsche spelen, op het, al of niet magische, tooneel der primitieve cul
turen, op verschijnselen als leeken-spel of spreek-koor. Want , ook bij 
al deze primitieve vormen vinden wij vaak : het spel-karakter, de spel-
eenheid, de actie-eenheid, het verloop en het actie-moment, en bij al 
die vormen treedt de acteur op om dat verloop tot stand te brengen, 
en de toeschouwer gaat er voor zitten of staan om 't mee te maken. 
En overal ook, waar deze elementen aanwezig zijn, wordt die toeschouwer 
door het spel ontroerd, mee-gesleept, opgewekt tot nascheppen en be-
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wonderen 8 5 ) . Het is natuurlijk a priori te verwachten, dat het cultuur-
drama een grootere differentiatie der aangewende middelen zal vertoonen 
en dus ook een grootere differentiatie in eventueele plannen, maar het 
blijkt a posteriori zonneklaar, dat de „Phèdre" en de „Buskenblaser" in 
plan overeenkomen ook; beide vertoonen een nauwkeurig bepaald ,,ver-
loops-plan". 
Wij hebben ons tot het West-Europeesche drama beperkt en het ma
teriaal uit de geheel vreemde culturen niet ter vergelijking aangeboden, 
omdat het ontwikkelen van een begrip omtrent hetgeen daar precies ge
schiedt, ons zou gedwongen hebben tot zeer uitvoerige inleidingen op het 
ter staving aangevoerde materiaal. Maar, wanneer we zien hoe de 
„Elektra" dezelfde verschijnselen vertoont, die ook „Le Mystère d'Adam" 
kent, en hoe „De Heiligen ontwaken" van Schreurs overeenkomt met den 
„Macbeth", hoe een zestigtal West-Europeesche stukken uit alle tijden 
verschijnselen vertoonen, waarvan wij de begrippen hebben voorgedragen, 
dan valt aan de algemeenheid onzer conclusies toch moeilijk te ontkomen. 
En wij herhalen: dat de dramaturgie zoo laat tot een „begrip" der een
heid in al het dramatische van overal en van alle tijden kwam, vindt zijn 
oorzaak in de toegepaste deel-beschouwing. 
Het zal niet noodig zijn nader aan te toonen, dat ook in de film en in 
de epiek emotioneel spannende aspecten optreden, die hun bestaan ont-
leenen aan verhoudingen binnen de film, of binnen het verhaalde. Het 
verschijnsel is volstrekt niet alleen tot het drama beperkt. Máár, wat in 
de film aan het bewegende en sprekende licht-beeld eigen is, wat in de 
epiek eigen is aan den „inhoud" van het verhaalde, dat vertoont het drama 
in „handelingen", d.w.z. in bloed-eigen menschelijke „levens"-vormen. 
Het zesde hoofdstuk van Aristoteles' Poëtika, waarin dit reeds werd be
schreven, blijkt nog steeds, als gloed-nieuw, toepasselijk op de meest 
moderne kunst-vormen. Wanneer wij nu van „dramatische handelings
aspecten" spreken, dan hebben wij de, door ons bedoelde, verschijnselen 
duidelijk onderscheiden van analoge verschijnselen in andere kunst
vormen. 
§ 16. In de gebeurtenissen op het tooneel kan zich de ziel uiten, de ziel in 
al de phasen eener ontwikkeling naar een crisis, de ziel in al de phasen 
van affectieve intensiteit harer ontroeringen. Maar, wáár zij zich ook 
25) Zie hiervoor o.a. Loomis Havemeyer The Drama of Savage Peoples, London 1916. 
Jane Ellen Harrison, Ancient Art and Ritual, London 1927. Carl Hagemann, Spiele der 
Völker, Berlin 1921. 
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uit en hoe hevig zij zich ook uit, zij doet dit in een complete speel' 
handeling, in de speelhandelings-eenheid, die in organisch verband gevat 
is binnen het verloop ; zij is in haar dramatische effectiviteit gebonden 
aan het „doen", aan het handelen op het tooneel, en zij is gebonden 
aan dit „doen" als moment van een groóte reeks van gebeurtenissen : 
zij kán zich niet geïsoleerd uiten, want zij is in haar uiting noodzakelijk 
deel van een geheel, deel van het verloop ; en dus is in haar de smart 
„dramatisch" om de plaats in dat verloop, om de plaats, die het 
„doen", waarvan zij deel uitmaakt, binnen dat verloop inneemt. Met 
verbluffende scherpte noteerde Freytag: „Er (de drama-dichter) wird 
mit Erstaunen die Erfahrung machen, d a s s S p a n n u n g d e s H ö r e r s 
ü b e r h a u p t n i c h t d u r c h d i e C h a r a k t e r e h e r v o r g e b r a c h t 
w i r d , w i e i n t e r e s s a n t d i e s e s e i n m ö g e n , s o n d e r n n u r 
d u r c h d a s G e f ü g e d e r H a n d l u n g " (blz. 37). Het is sterk ge
zegd: „überhaupt nicht" en „nur"! En toch, het is waar26). 
De psychische component kan aan het gebeuren een emotionaliteit bij
zetten, die dit gebeuren tot een moment van hoogste ontroering maakt ; 
het waarneembare deel, het schoon golvende haar over Ophelia's tengere 
schouders, kan verrukken en vervoeren, en zooveel leed in zooveel 
schoonheid kan bedroeven tevens, maar deze „emotionaliteit", deze ont
roerende kracht, is óók 'n „component" van de speelhandelings-eenheid, 
een component, die nog op geen enkele wijze specifiek dramatisch vrucht
baar is gemaakt, zoolang hij niet wordt „aangewend" in het verloop. 
De emotionaliteit, die een handeling uit haar eigen aard kent, noemen wij 
haar „handelings-ontroering". En, deze wordt de facto dramatisch vrucht
baar gemaakt ! 
Cordelia ligt dood, gedragen op de armen van haar vader : zij is gewurgd 
en te laat kwam de hulp om haar te redden. Deze scène, zij zou vulgaire 
sensatie zijn, als niet het verloop dit moment had voorbereid : de emotio
ne) Allardyce Nicoli schrijft: „for him (Aristotle) the elements going to the make-up 
of a play consisted of the Fable, the Characters, the Diction, the Thought, the De
coration, and the Music, and he declared categorically that : „of all these parts the 
most important Is the combination of incidents, for tragedy is an imitation, not 
of men, but of action — of life ; and life consists in action, and its end is action 
of a certain kind, not quality. Now men's character constitutes their quality ; but it is 
by their actions that they are happy, or the contrary. Tragedy, therefore, does not 
imitate action for the sake of imitating character, but in the imitation of action that 
of character is of course involved, so that the action and the plot are the end of 
tragedy; and the end Is of principal importance" (Poefics, Chapter VI)" (blz. 71). 
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naliteit van dit moment is opgenomen in de structuur van het geheel van 
beklemmende ontroeringen, die aan dit oogenblik voorafgingen. Niet het 
actueel schokkende alleen grijpt ons aan ; maar de actueele emotie grijpt 
ons op het oogenblik, dat het verloop zijn voltooiing vindt: nadat de 
dochters, die hij als zíjn dochters had gedacht, hem verrieden, nadat hij 
Cordelia had verstooten, vindt hij haar, die alleen hem als „vader" be
minde, dood, omdat zij hem beminde. 
Het oogenblik van den moord op koning Duncan doet onzen adem 
stokken, maar de moord-gedachten van Macbeth in het eerste bedrijf 
zetten onze huivering reeds aan, en de angstwekkende hallucinatie-scène, 
het gruwzame spel met den dolk, dat de huivering in een ontstellend 
visioen opjaagt, gaat onmiddellijk aan den moord vooraf: een langzame 
opdrijving der handelings-emotionaliteit bereidt dit moment voor. Een 
treffend voorbeeld hoe de emotionaliteit door „tegenstelling" wordt op
gedreven, levert de „Elektra" : haar jubel om den broer, die leeft en vóór 
haar staat, heeft ook in ons zijn extatische hoogte, omdat hij zich zoo 
scherp afteekent tegen de onmiddellijk voorafgaande doffe berusting. 
W a t vinden we? W e vinden evident een structuur in het verloop én 
een „plan", wij vinden een afwegen en in verhouding brengen der hande
lings-emotionaliteit, die de gebeurtenissen uit hun aard bezitten. Wij 
vinden het „plan der handelings-emotionaliteit". Is dit plan „primair", 
is het „leidend" in het drama? Weineen. Het staat of valt met het 
„verloops-plan". Immers de gebeurtenissen op het tooneel kunnen een 
geweldig emotioneele kracht bezitten, kunnen „hartverscheurend" zijn, of 
daverend grappig, maar daardoor zijn ze nog volstrekt niet „dramatisch". 
Een kind op het tooneel ontroert iedereen, maar een stervend kind op 
het tooneel ook al gaat daar een huilende moeder aan vooraf en volgt 
er 'n gebroken vader, is een sensationeele truc, of 'n belachelijke smake
loosheid, als dat sterven niet in het drama een bepaalde plaats heeft, 
waardoor het op deze plaats verantwoord is, als dit sterven niet allereerst 
in het „verloop" een plaats inneemt, waardoor het dit „verloop", hoe dan 
ook, markeert : het plan der „handelings-emotionaliteit" is in zijn drama
tische werking tantum quantum afhankelijk van het verloops-plan. Het 
plan der handelings-emotionaliteit is 'n deel-plan, vervat in het plan van 
het verloop. 
Er zijn in het drama nog veel meer „plannen" aan te wijzen, men denke 
alleen maar eens aan de verhouding en de plaats der soorten van hande
lingen : monoloog ; gesprek ; gebaren ; in zich besloten bewegings-
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complexen, als 'n dans ; handeling met een resultaat in de wereld der 

materiëele gebeurtenissen ; wij beperken ons echter tot de bespreking van 
twee plannen, die soms als „de" dramatische plannen worden gezien : het 
„plan" van hartstocht en het „plan" van actie. 
§ 17. Verhagen onderscheidt deze plannen als „elementen welke volgens 
eeuwenoude tradities in de dramaturgie gehanteerd plegen te worden" 
{Dramaturgie blz. 35). Men vindt deze begrippen oorspronkelijk in 
Moultons „Ancient Classical Drama"2''). 
Wij geven Verhagen het woord : „Zoo kunnen wij allereerst twee hoofd
groepen van dramatische plans onderscheiden : 
I. Het Dramatisch Plan van Hartstocht, ontstaande, wanneer de aan 
het affectieven van den dichter ontsproten impulsen zeer sterk aan het 
scheppingswerk deelnemen, d.w.z. overgaan in de geprojecteerde per
sonnages, zooals zij in het drama verschijnen. De ontwikkeling der crisis, 
het ontstaan en het verloop der opeenvolgende gebeurtenissen, zal dan 
door den aard en de kracht dier impulsen worden bepaald. Het is bij 
uitstek het plan der tragedie. 
II. Het Dramatisch Plan van Actie. Het is den maker allereerst er om 
te doen, eene reeks van kleinere en grootere gebeurtenissen op zijn tooneel 
te vertoonen. Hij legt die in het verband van een aantal personen, die 
hij van de èène situatie naar de andere leidt en aan wie hij niet meer 
karakter en affect-leven behoeft mede te geven, dan noodig is om het 
althans niet onwaarschijnlijk te maken, dat zij diè gebeurtenissen, op diè 
wijze beleven. Het is het dramatisch plan van het zuivere typen-tooneel. 
Achter het eerste schuilt de creëerende psyche van den dramaturg, achter 
het tweede de marionettenspeler, die „aan de touwtjes trekt" (Dra/na-
fur^ie blz. 36) . 
„In elk dezer beide categorieën valt dan voorts een onderscheid te maken 
tusschen : 

21 ) „Our main concern will be with that reduction of human experience to artistic 
form which is called plot : as a painter applies design to colours, as a musician brings 
sounds and rhythms into order and harmony, so a dramatist Is an artist in human 
life, who can discover a pattern in a course of events or a combination of human 
relationships. There are two varieties of plot. In the first the interest lies in the 
accumulation of passion which Is brought about in some part of the story as it pro
gresses ; in the other variety the impression of form is given mainly by the progress 
and movement of the story itself. I shall consider separately these Plots of Passion and 
Plots of Action" (Ыг. 129). Wij merken op, dat Moulton in zijn „Dramatic Artist" op 
deze onderscheiding een correctie aanbrengt, die wij verderop zullen behandelen. 
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Α. Het Enkelvoudig Dramatisch Plan, waarin ééne enkele gebeurtenis 
wordt uitgebeeld, en dus alle aandacht geconcentreerd blijft op ééne 
crisis; en 
B. Het Samengestelde Dramatische Plan, dat ons de combinatie van 
twee of meer crises te aanschouwen geeft" (o.e. blz. 37). 
Het is wel duidelijk, dat het hier over iets anders gaat dan wij tot nog 
toe behandelden. Het „dramatisch plan van actie" is vergeleken met het 
begrip „plot" uit Moultons „Dramatic artist" zeer in belangrijkheid ge
slonken. Verhagen zelf komt er dan ook maar zeer spaarzaam op terug ; 
alle aandacht, en terecht, heeft hij geconcentreerd op zijn „plan van 
hartstocht" ; het „plan van actie", in de formuleering, die het hier heeft 
aangenomen, is geen gemakkelijk hanteerbaar begrip. 
Om aan te toonen ten eerste, dat Verhagen in zijn „plan van hartstocht" 
wel degelijk een reëel verschijnsel heeft verantwoord, een reëele structuur 
in het verloop heeft aangetoond, en ten tweede, dat dit „plan van harts
tocht" niettemin een secundair plan is, 'n deel-plan, dat vervat wordt in 
het „verloops-plan", kunnen wij niet beter doen dan óns begrip van 
„verloops-plan" 'n oogenblik te con fronteeren, met Verhagens „plan van 
hartstocht", zooals hij dat aan een concreet drama,, en met name aan 
de Elektra, demonstreert ; onmiddellijk blijkt dan het verschil tusschen 
beide. 
Verhagen28) schrijft : „Was het Aischylos er om te doen in het verband 
zijner trilogie de zielsconflicten van Oresfes uit te beelden en verhief hij 
dezen dus tot de hoofdfiguur, waaromheen de anderen, ook Elektra, in 
tegen- en tusschenspel gegroepeerd werden, Sophokles stelt Elektra als 
pathos-rol op het eerste plan en werpt daarmede op de gebeurtenis een 
geheel nieuw licht. Niet de tragische reactie van den moedermoord op 
het gemoed van Orestes is het hoofdmotief in dit werk, maar het geheele 
complex van ontroeringen en spanningen, waarmede de vergeldings-
gedachte de ziel van Elektra doorschokt, vormt de stuwingslijn in deze 
tragedie, eene lijn, die in wisselende rijzingen en dalingen klimt van eene 
depressie van wanhoop en uiterste vertwijfeling tot een hoogtepunt van 
voldoening en zegepraal". 
Waar ligt dit hoogtepunt? Volgens het schema van de „stuwingslijn", 
dat Verhagen ontwerpt, (vgl. Tragische Maskers blz. 216), op het eind 
der tragedie. Maar, dit is slechts schijnbaar zoo ; Verhagen ordent n.I. 

ï e ) De fragische Maskers uan Hellas. Amsterdam 1923, blz. 213. 
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de stuwingslijn volgens den „aard" der gevoelens : „Smartverdooving" 

staat onderaan, „Extase" staat bovenaan, en zoo loopt de stuwingslijn 

in dit „plan van hartstocht" van „Vertwijfeling" langs „Smartverdooving" 

naar „Extase" op. In den tekst echter plaatst Verhagen — en volgens 

zijn eigen princiep van intensiteit der emotioneele reactie bij Elektra, 

terecht — het hoogtepunt in de z.g. herkenningsscène : 

НЛ. Εχω σε χερσίν; 
OP. ώς τα λοίπ' ϋχοις àeL 

(R. С. Jebb, vs. 1226). 

ELEKTRA Tast 'к u met handen ? 
ORESTES Zooals 'к wensch dat ge altijd moogt. 

(Р. С. Houtens, biz. 101). 

„Vijftig verzen heeft de dichter besteed aan de ontwikkeling dezer scène. 

Uit de donkerste diepte der uitgeputte smarten stuwt hij de dramatische 

lijn omhoog naar het licht van extatische vreugde en verzekerdheid, want 

de terugkeer van Orestes beteekent voor Elektra reeds de vergelding : 

de aanwezigheid van den wreker verzekert de wrake. In den hieruit voort-

vloeienden beurtzang, waarin beiden hun geluk uitjubelen, sluit feitelijk 

de tragedie van Elektra reeds af, want haar pathos is ten einde, opgelost 

in herademing, voldoening en herwinning van innerlijke kracht en rust : 

zij heeft hare katharsis bereikt. 

Er blijft slechts over, de handeling te voltooien met de vernietiging van 

de boozen" (Tragische Maskers blz. 225) . Verhagen heeft gelijk: Als 

Elektra primair een pathos-rol zou zijn in groei naar extase, dan is 

het gelijknamige stuk hier „feitelijk" reeds voltooid, want er is verder 

geen stijging meer naar extase, maar hoogstens verval naar heel wat 

minder verheven gevoelens. Dat de stuwings-lijn van den protagonist 

in Verhagens schema kan eindigen in Extase, kwam alleen daarvandaan, 

dat hij dit gevoelen bovenaan plaatste in de te doorloopen rij, niet omdat 

zijn hoogte-punt of het gevoelen zelf ook in het drama op 't eind zou 

liggen ; uit Verhagens eigen woorden en juiste analyse blijkt, dat het 

dáár niet ligt, en dat het schema dus den werkelijken loop der gevoelens 

niet zuiver weergeeft. En bovendien, hoe staat 't met de opmerking, dat 

in de herkennings-scène de tragedie van Elektra feitelijk reeds afsluit? 

In ieder geval heeft Sophokles daar totaal anders over gedacht, en na 

de herkennings-scène nog een zeer klemmend stuk aan het verloop toe

gevoegd (Actm. 176 e.V.): hij voltooit de derde episode, voegt een stasi-

э 
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mon toe, e n . . . . componeert nog den geheelen éxodos met de verschrik-
Idng der moorden, die hij reeds in de allereerste scène van zijn tragedie 
aankondigde. Het blijkt wel duidelijk: „plan van hartstocht", en „ver-
loops-plan" zijn iets heel anders De wondere scène bij de baar, waarop, 
naar Aegisthos meent, Orestes ligt uitgestrekt (Actm. 216 e.V.), het 
ontstellende spel van dubbelzinnigheden om dood en verderf, dat steeds 
nog niet is voltooid (Actm. 204 e.V.), spant het „verloop" immer strakker 
naar het eindgebeuren : de dood van Aegisthos, de wraak, waarop dat 
verloop onafwendbaar staat gericht (richtpunt 233). De spanning van het 
drama blijkt alles te omvatten, begin tot en met slot : wat Verhagen de 
„dramatische" lijn noemt is niet de dramatische lijn, maar is één stuwings
lijn in het drama : de dramatische lijn is de lijn van het verloop, niet de 
lijn van zijn „plan van hartstocht", hoe belangrijk ook deze laatste 
stuwingslijn mede mogen wezen. Het plan van hartstocht blijkt ingebouwd 
in het „verloop". 
W a t Verhagen construeerde was : het plan der handelings-emotionaliteit 
in de speelhandelingen van de hoofd-figuur. Elektra, voor zoovér die 
emotionaliteit uit haar psychische schokken, haar eigen emoties, voort
vloeit. En opnieuw, dit plan is geheel en al afhankelijk van het ,,ver-
loops-plan" : de passages, die Verhagen in zijn analyse (o.e. blz. 213-227) 
noteert, dragen hun eigen handelings-emotionaliteit juist bij tot een critisch 
oogenblik uit het verloops-plan of ontleenen aan hun plaats in het verloop 
hun specifiek „dramatische" ontroering, hun „verloops-ontroering", waar
over aanstonds. 
§ 18. Zoozeer werd Verhagen door de schoonheid van het, door hem 
beschreven, deel-plan bevangen, dat hij voor geheel den samenhang der 
gebeurtenissen in hun geweldige emotioneele en dramatisch spannende 
macht nauwelijks nog oog had. Na zijn prachtige beschrijving van het 
werkelijk sublieme karakter der handelings-emotionaliteit van de hoofd
personen in het drama, eindigt hij met de zeer weinig aanvaardbare op
merking : „dat het werk meer als eene tegelijk fel brandende èn teeder 
ruischende hymne, dan als een reëel „tooneelspel" verschijnt". En om 
nog eens te bevestigen hoezeer het hem met deze opmerking ernst is, 
volgt de noot : „Daarom kan ik het niet eens zijn met Dr. P. C. Boutens, 
tlie ín zijne vertaling het werk een „drama" (d.i. „handeling") in plaats 
van eene „tragedie" heeft genoemd" (o.e. blz. 217). 
Het beschreven „plan van hartstocht" is een deel-plan. Bij de beschrijving 
daarvan werd bovendien niet nagegaan in hoeverre de ontroerende kracht 
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— die aan de scènes, waaruit dit deel-plan werd afgelezen, eigen is — 
ontleend wordt aan specifieke dramatische verhoudingen. Verhagen be
schrijft het eerste optreden van Elektra : „Zij opent met eene monodie : 
voor de moordenaars heeft zij nimmer gebogen, nimmer hare ware ge
voelens verborgen, en het leed en de vernedering, welke zij dienten
gevolge vele jaren lang heeft moeten ondergaan, hebben haar uitgeput. 
Zij roept de goden en de Erinyën aan : 

O komt ons ter hulpe, verschijnt nu en wreekt 
Den verfoeilijken moord onzes vaders en zendt 
Mij mijnen broeder terug ; niet langer vermag 
Ik alleen dezen last 
Van verplett'renden kommer te torsen. 

Zoo is de inzet in den toonaard der vertwijfeling aangegeven" (o.e. 
blz. 218). 
Ja zeker, en wij nemen aan, dat de actrice deze vertwijfeling op voor
treffelijke wijze uitbeeldt, maar toch wil het ons voorkomen, dat deze 
vertwijfeling den toeschouwer maar matig belang in zou boezemen, als 
hij zich niet afvroeg : hoe zal dat afloopen, en als daar niet de kleinig
heid aan voorafgegaan was, dat zoo juist Orestes, doodgewaand, maar 
levend, had gezworen die wraak, dit „gerechte bloedwerk heimlijk, eigen
handig" te zullen voltrekken (teruggangspunt 1 en 8) . Uit dit retrospec
tieve aspect krijgt de wraak, die Elektra afroept, de concrete gedaante 
van moord, moedermoord en moord op den verdringer van den grooten 
vereerden vader (Actm. 22). In zijn retrospectief aspect trekt dit actie
moment de handelings-ontroering van Orestes' verbeten, vastbesloten, 
onverbiddellijke wraakplan tot zich over en het prospectieve aspect, dat 
uit Elektra's woorden zelf ontstaat, krijgt uit het retrospectieve aspect de 
concreetheid van dít, stráks, zóó : de handelings-ontroering van de twee 
moorden, die gaan volgen, wordt daardoor op dit oogenblik geanticipeerd 
voorvoeld, wordt uit de toekomst op het heden neergetrokken en maakt 
deze speelhandeling tot een oneindig veel vervaarlijker gebeuren, dan 
Elektra's vertwijfeling alléén ooit zijn kon : die vertwijfeling staat vervat 
in en wordt verheven op de structuur van het verloop, die vertwijfeling 
wordt „gebruikt" als een element om het verloops-plan te realiseeren : 
zij is ondergeschikt aan de speelhandelings-eenheden, waarin zij ver
schijnt en die van moord getuigen en van ongeweten samenzijn van 
zuster en van broeder. 
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De „verloops-ontroering", d.w.z, de specifiek „dramatische" ontroering, 
die, onderscheiden ván, maar in eenheid mét de actueele handelings
ontroering optreedt, blijkt te bestaan niet alleen in de emotionaliteit der 
spanning : de ontroering uit de spanning der verhoudingen, maar ook 
uit den weerslag der handelings-ontroering, die eigen is aan de punten, 
waartoe de actueele speelhandeling in verhouding wordt gebracht : de 
ontroering om Orestes' eerste optreden, de ontroering om de moorden 
in het verschiet. Zeker : er is hier het verschijnsel „vertwijfeling", maar 
het is, als moment eener complete speelhandeling, ondergeschikt aan de 
verhoudingen van dat complete gebeuren : het krijgt uit die verhoudingen 
zijn specifiek dramatische karakter ; „het geheele complex van ont
roeringen en spanningen, waarmee de vergeldings-gedachte de ziel van 
Elektra doorschokt", „de stuwingslijn" in de gelijknamige tragedie te 
noemen, is onjuist : zij is één stuwingslijn daaruit, en wel eene, die om 
te kunnen bestaan noodzakelijk het verloops-plan veronderstelt. 
§ 19. Volgens de analyse van het verloop vertoont het verloops-plan van 
de Elektra twee organisch verbonden groóte actie-eenheden, (de enkele 
kleinere laten wij buiten bespreking): de actie-eenheid van den moord 
op Klytaemnestra (richtpunt 195) en die van den moord op Aegisthos 
(richtpunt 233); de actie-eenheid van den moord op Klytaemnestra is 
prospectief-retrospectief en wordt in haar retrospectieve werking op enkele 
plaatsen uitdrukkelijk overgevoerd in de actie-eenheid van den moord 
op Aegisthos, die — op het uiterste slot — geen expliciet retrospectieve 
actie-momenten, geen critische momenten, meer verwekt. Daarnaast be
staan er uit de plannen van Orestes en den opvoeder (wij zien opnieuw 
af van enkele kleinere) een zevental zuiver retrospectieve actie-eenheden. 
Wij volgen het verloop enkele oogenblikken. 

Reeds bij het eerste optreden van Orestes, in het zesde en achtste actie
moment van het drama, zet de werking der beide prospectieve actie-
eenheden in : 

πρίν oBv τιν' ανδρών έζοδοιπορεΐν στέγης, 
ξυνάπτετον XóyoioiV ώς ένταΟΘ" f έμέν 
tv' ούκέτ' οκνεΐν καιρός, αλλ' Εργων ακμή. 

(R. С Jebb, vs. 20). 

Vóórdat dus één der mannen uitgaat naar zijn werk, 
Maakt uw laatste afspraak ; want nu zijn wij waar de tijd 
Geen dralen toelaat, maar tot daden staat gewet. 

(P. C. Boutens, blz. 26, Actm. 6). 
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Dit zegt de opvoeder. Orestes deelt mee, op welke wijze de godheid het 
werk der vergelding door hem wil zien volbracht : 

ασκευον αυτόν ασπίδων τε καΐ στρατοϋ 
δόλοισι κλέψαι χειρός ένδικους σφαγάς. 

(R. С Jebb, vs. 36, 37). 

Zelf, zonder rusting, zonder manschap, zou 'k door list 
't Gerechte bloedwerk heimlijk, eigenhandig doen. 

(P. C. Boutens, blz. 27, Actm. 8). 

Zoo luidde de gods-spraak. Orestes neemt de taak op en is de uitvoering 
daarvan begonnen. Reeds bij het optreden der eerste dramatisch werk
zame momenten komt dus in deze tragedie de prospectiviteit en nog 
wel tot naar een punt, gelegen aan het uiterste slot, richtpunt 233, in 
werking. De groóte actie-eenheden beginnen zich te ontplooien. Doch 
onmiddellijk daarop reeds komen twee ondergeschikte richtpunten naar 
voren en vormen zich twee nieuwe ondergeschikte actie-eenheden. Orestes 
draagt den opvoeder op : 

σύ μέν μολών, δταν σε καιρός είσάγη, 
δόμων ίσω τώνδ', Ισθι παν το δρώμενον, 
δπως αν είδώς ήμίν άγνείλης σαφή. 

άννελλε δ' ορκον προστιθείς όθούνεκα 
τέθνηκ' 'Ορέστης έξ αναγκαίας τύχης, 
δθλοισι Πυθικοΐσιν έκ τροχηλάτων 
δίφρων κυλισθείς' ώδ' 6 μύθος έστάτω. 

(R. С Jebb, vs. 39). 

Ga gij zoodra u toelaat de eerste goede kans. 
Binnen de huizing, vorsch naar al wat daar geschiedt. 
Dat gij, dies kundig, 't ons nauwkeurig overboodt. 

Breng hun de kondschap (voeg desnoods een eed toe) dat 
Orestes omkwam bij noodlottig ongeval, 
Te Pythoon op de spelen uit zijn wagenbak 
In vollen ren getuimeld. Zulk verhaal sta vast. 

(Р. C. Boutens, blz. 27, Actm. 9 en 10). 

Hiermee wordt een bedriegelijke ontmoeting van den bode met de be
woners van het huis in het verschiet gesteld (richtpunt 97 en 78). Vlak 
daarna kondigt Orestes, in het twaalfde actie-moment, zijn komst aan 
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met de urn, waarin hij voorgeven zal de asch van den gestorven Orestes 
te dragen (richtpunt 135). 
Orestes en de opvoeder gaan af, maar op het oogenblik, dat zij weer 
zullen optreden worden de hier gestelde actie-eenheden op het tooneel 
verder ontplooid en eventueel afgesloten. 
Ook Elektra wil den moord. Wanneer zíj nu optreedt, komt opnieuw de 
primaire actie-eenheid van den moord in werking, doch verwekt hier 
nog geen critisch punt. Na eenige voorbereiding stelt ook zij uitdrukkelijk 
den moord in het verschiet : actie-moment 22 wijst uit naar 233 en 195 ; 
retrospectief wijst dit actie-moment terug naar 1 en 8. 
Elektra — wij citeerden dit reeds bij Verhagen — roept de goden en 
de Erinyën aan : 

Ελθετ', άρήξατε, τείσασθε πατρός 
φόνον ημετέρου, 
κσΐ μοι τον έμόν πέμψατ" άδελφόν' 
μούνη γαρ αγειν οίικέτι σωκώ 
λύπης άντίρροπον άχθος. 

(R. С Jebb, vs. 115 vlg.). 

Komt, staat ons bij en wreekt den dood 
Vein onzen vader. 
En zendt mij toe mijn broeder ; 
Want ik alleen houd niet meer stand 
Den last van leed in evenwicht te tillen. 

(Р. С Boutens, blz. 31, Actm. 22). 

Chrysothemis, de lijdzame, Elektra's zuster, treedt op als vertegenwoor
digster van haar moeder. Hiermee begint in de eerste groóte actie-eenheid 
een reeks van handelingen, die de voltrekking van de wraak trachten 
te verhinderen. Zij gaat op Klytaemnestra's bevel offers brengen op het 
graf van Agamemnon, want Klytaemnestra is verontrust en wil het on
heil, dat een droom haar voorspelde, afwenden : dit actie-moment 56 
wijst weer uit naar de twee moorden 195 en 233. Doch Elektra staat 
daar, en in haar is de tegenovergestelde kracht in de actie-eenheid ver
tegenwoordigd ; en inderdaad zij tracht Chrysothemis af te brengen van 
haar plan en haar mee te voeren op haar wegen ; zij vraagt haar te 
bidden zooals zij : 

παϊδ' Όρέστην έξ ύπερτέρας χερος 
έχθροΐσιν αοτοΰ ζώντ' έπεμβηναι ποδί 

(R. С Jebb, vs. 455, 456). 
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dat zijn zoon Orestes leve om, zegerijk 
van hand, den voet te zetten op zijn vijanden.... 

(Р. С Boutens, blz. 52. Actm. 60). 

Hier komen de twee tendenzen voor de eerste maal in conflict. Terecht 
ziet Verhagen {Tragische Maskers blz. 219) hierin een eersten schok, 
die de gemoedsbeweging van Elektra ontketent en noemt dit „motorisch 
moment", doch opnieuw blijkt weer, dat dit oogenblik volstrekt niet 
„motorisch moment" is van het verloop van het drama als geheel, immers 
de gang van het drama als geheel wordt in het zesde actie-moment reeds 
uitdrukkelijk aangezet : daar gordt Orestes zich aan tot den moord. 
Wanneer even later de volgende episode begint, staan de twee tegen
standsters op het tooneel : Elektra en Klytaemnestra. Zeer duidelijk blijkt 
hier hoe in het ééne handelings-geheel : het felle twistgesprek tusschen. 
de beide vrouwen, het conflict binnen de actie-eenheden zich uitwerkt29). 
Meer gecompliceerd nog wordt de situatie, wanneer de bode optreedt om 
den dood van Orestes te verkondigen. Zijn boodschap : 

τέθνηκ' 'Ορέστης- êv βραχεί ξυνθείς λέγω. 
(R. С. Jebb, vs. 673). 

Dood is Orestes. Zoo luidt bondig mijn bericht. 
(Р. С. Boutens, blz. 63, Actm. 78). 

is 'n moment uit de actie-eenheid van den moord, waarheen zij moet 
voeren. Doch voor Elektra en Klytaemnestra schijnt zij den moord juist 
af te wenden. Waaraan ontleent dit moment deze geheel bijzondere 
werking ? Aan het feit, dat deze boodschap deel uitmaakt van de groóte 
retrospectieve actie-eenheid, die terugwijst naar Orestes' plan : „bedrieg 
het huis, dat ik zal verdelgen", naar het tiende actie-moment. 
Wij herhalen : ons „verloops-plan" is geheel iets anders dan het „plan 
van hartstocht" ; het verloops-plan ligt uit den aard van het drama zelf 
aan alle andere plannen ten grondslag, omdat het verloops-plan de emotio-
neele schakeling bewerkt van alle complete speelhandelingen. Aan de 
deelen der complete speelhandelingen daarentegen veruiterlijkt zich de 
structuur van alle andere plannen, die in het verloops-plan als deel-
plannen vervat zijn. 

28) Vgl. voor de gesprek-vormen, die door conflict of samengang kunnen worden te 
voorschijn geroepen : Jac. van Ginneken, De Structuur van het Gesprek. Onze Taaltuin, 
5e Jaarg. 1937, blz. 321 vlg. 
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Dit laatste ontging aan Moulton : als „plan" zijn verloops-plan en al de 
andere plannen niet gelijkwaardig, elk ander plan veronderstelt het ver
loops-plan. Moulton echter zette, bij de uiterst fijnzinnige analyse van 
tallooze drama's, die zijn werken bevatten, „plot" en de plannen van 
„human interest" als geheel gelijkwaardig tegenover elkaar. „Human 
interest" omvat voor hem al datgene, wat uit de psyche van de personen 
in het drama tot veruiterlijking komt, en hij onderscheidt dit terecht in 
twee categorieën: „Interest of Character" en „Interest of Passion"80). 
Ook daarvan laat hij bij zijn analyses de structuur zien en ontwerpt 
zoo het dramatisch „plan der beweging van een gegeven psyche", het 
„karakter-plan", en het „plan van hartstocht", dat wij kennen. Hij schrijft: 
„we have found it impossible to discuss Character and Passion entirely 
apart from such action and interworking" : maar hij zegt veel te weinig, 
als hij na de dubbele punt doorgaat : „the details of human interest be
come dramatic by being permeated with action-force" (Dramatic Thinker 
biz. 356). De psychische gegevens worden niet dramatisch, alleen omdat 
zij „doordrongen" worden met de dynamiek van het verloops-plan, maar 
de dynamiek van het verloops-plan „schept" ook pas alle andere plannen, 
elk ander plan valt ineen, werkt niet alleen niet „dramatisch", maar 
werkt „on-dramatisch", als zijn structuur-punten niet op eenigerlei wijze 
als actie-moment zijn opgenomen in een actie-eenheid. Waar een psy
chisch, of onverschillig welk, plan de lijn van het verloops-plan niet volgt, 
ontstaat een dramatische breuk, een dramatische anomalie. Wij zullen 
nog gelegenheid krijgen daarop te wijzen. 
§ 20. Onze conclusie kan kort zijn : wij bestudeeren in dit werk alleen 
de fundamenteele categorieën der dramatische handelings-aspecten en 
niets anders. Niet dus het complete actie-moment in al zijn, secundaire, 
subsumpties onder andere plannen, niet de samenstrengeling der actie-
eenheden in het verloops-plan, niet de correlatie en eventueele afwij
kingen tusschen verloops-plan en verloop, niet de verhouding der actueele 
handelings-ontroering eener speelhandeling tot haar gebruik in het ver
loops-plan, niet de sub-categorieën, die de grond-vormen van het drama
tisch handelings-aspect op zijn beurt weer vertoont, niets van dat alles ; 

^0) „The interest of the life presented is twofold. There is our interest in the separate 
personages who enter into it, as so many varieties of the genus homo : this is Interest 
of Character. There is again our interest in the experience these personages are made 
to undergo, their conduct and fate : technically, Interest of Passion" (Dramatic Thinker. 
Uz. 324). 
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enkel de grond-categorieën. Waar wij een enkele maal de andere ele
menten van het drama uitdrukkelijk mede bespreken, geschiedt dit alleen 
om het begrip der grond-categorieën van de dramatische handelings
aspecten in de gevonden tegenstelling scherper te doen uitkomen. 



T W E E D E H O O F D S T U K 

IN DEN GREEP VAN DE TOEKOMST 

ANALYSE DER P R O S P E C T I E V E A S P E C T E N 

§ 1. Wanneer het doek rijst, zet diep in ons de spanning aan : wat komt 
er ! Alles is nog „toekomst" ; er is geen verleden, er is geen heden, er 
is alleen : wat zal het zijn ! Op deze elementaire verwachting wordt het 
dramatische „verloop" aangezet. Want op het oogenblik zelf, dat het 
spel begint, is er de zekerheid, dat hetgeen nu gebeurt, zijn gevolgen 
hebben zal. Deze zekerheid benut de dramaturg om in het heden zelf de 
toekomst aan te kondigen. Hij richt den trillenden boog der verwachting 
vanuit de actueele speelhandeling zelf de toekomst in en biedt zoo aan 
de meest elementaire verwachting van den toeschouwer een vast punt, 
niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst : twee pijlers slaat hij 
vast, daartusschen construeert hij zijn spanning. Hij geeft aan het verloop 
vorm, door deelen van de zich ontplooiende spel-eenheid in één ge
spannen verhouding te brengen, door heden en toekomst in één ontroering 
samen te grijpen : de actueele speelhandeling schiet een licht uit, de 
toekomst in, en brengt heden en toekomst in één blik samen. 
„Macbeth", eerste tooneel: over het eenzame open veld rolt in het bliksem-
licht de donder; drie heksen treden op. Deze daemonische verschijning 
op dit onheilspellende uur, zij stelt „ongeluk" in de toekomst, vaag nog 
en volkomen onbepaald, maar „ongeluk". Het duister, dat uit den bliksem 
neerslaat, bergt onheil, dat gaat komen; de eerste scène zegt dat reeds uit 
kracht van haar daemonisch en duister geweld. ( I l , blz. 1100, Actm. 1 ). 
In den schemer bewegen figuren : de heksen ; zij zijn iets van plan, zij 
gaan spreken : als de slag verloren en gewonnen is, dan zullen zij elkaar 
weer ontmoeten op de heide. (I 1, blz, 1100, Actm. 2 ) . Met welke be
doeling ? 

„There to meet with Macbeth." 
(I 3, blz. 1100, Actm. 3). 
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Opnieuw grijpt het heden de toekomst in, raadselachtig en verbijsterend 
in zijn paradox van den slag gewonnen en verloren, maar zeer bepaald 
in uur, plaats en persoon : na den slag, de heide, Macbeth ; en dit alles 
onder den huiver van het komende ongeluk, waarin dit alles staat vervat. 
Wij weten niet, wat de ontmoeting zal geven, niemand weet dat, behalve 
de heksen, maar wij weten wel, dat de komende ontmoeting zal staan 
geteekend op een duisteren achtergrond. Spanning om een ontmoeting, 
die komen gaat en huiver om een mensch, Macbeth, die daar zal staan 
in de schaduw van onheil, dat hem wacht, een schaduw te dreigender, 
omdat ze opdoemt uit de machten van het kwaad tegenover hem, ziedaar 
in enkele woorden het aspect, dat dit eerste tooneel van Shakespeare's 
„Macbeth", in zijn verhouding tot hetgeen zal volgen, tot de toekomst, 
bezit. 
Een voorbeeld nog om de functie van het toekomstige gebeuren ook in 
uiterste bepaaldheid te laten zien : eerste bedrijf, vijfde tooneel. 
Met duivelsche hartstocht, berekend, sluw, brandend, maar zonder bruusk 
bewegen, heeft Lady Macbeth haar doel gekozen e n . . . . de zwakheid 
van haar middelen gezien. Op haar man smaalt ze: 

„Glamis thou art, and Cawdor ; and shalt be 
What thou art promis'd : yet do I fear thy nature ; 
It is too full o' the milk of human kindness, 
To catch the nearest way : " 

(I 5. biz. 1104, Actm. 35). 

Wanneer de dienaar haar, door het bericht, dat hij bracht, als verbijsterd, 
achterlaat, — Koning Duncan komt naar het kasteel ! -— dan breekt haar 
bezetenheid uit in de geweldige alleenspraak : 

„The raven himself is hoarse 
That croaks the fatal entrance of Duncan 
Under my battlements. Come, you spirits 
That tend on mortal thoughts, unsex me here ; 
And fill me, from the crown to the toe, top-full 
Of direst cruelty I make thick my blood " 

de alleenspraak, die smoort in de heische toekomst-obsessie van walm 
en duisternis en bloed, waardoorheen het scherpe mes zijn snede snijdt : 

„Come, thick night, 
And pall thee in the dünnest smoke of hell, 
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That my keen knife see not the wound it makes. 
Nor heaven peep through the blanket of the dark. 
To cry. Hold, hold! (I 5 b l r 1104 A c t m 39 en 4 0 ) 

Geanticipeerd over heel het verdere spel tot aan zijn verwerkelijking, is 
hier de geweldige emotionaliteit van den moord reeds actueel gemaakt. 
Het lijkt niet noodig hier iets aan toe te voegen. 
§ 2. Twee elementen hebben wij aangewezen : een verhouding tot een 
toekomstig gebeuren, en : een ontroering, resulteerend uit die verhou
ding. Die ontroering is samengesteld ; zij komt voort zoowel uit de span
ning, waarmee wij de toekomst verwachten, als uit den huiver, die het 
toekomstig gebeuren zélf ons op dit moment reeds overzendt: de waar
neembare handeling tilt als het ware aan zijn spanning de huivering
wekkende toekomst voor onze oogen uit de duisternis omhoog. De span
ning om het verloop verwekt dus tesamen met de emotionaliteit van 
het gebeuren zélf, dat komen zal, d.w.z. met den weerslag van de hande
lingsontroering, die aan dat gebeuren, afgezien van zijn plaats in het 
verloop, eigen is : de ontroering uit verhouding, de verloops-ontroering. 
Immers de toekomst kan liefelijk, grappig, huiveringwekkend, troostelijk 
zijn en nog veel meer, duizenderlei soorten van gevoelens kan zij in 
den toeschouwer oproepen : haar handelings-ontroering is even veel
vuldig geschakeerd als het leven zelf ; maar, door haar karakter van 
nog niet zichtbaar voor onze oogen zich voltrekkend, uit de onzichtbare 
verte aanschrijdend gebeuren, wekt zij bovendien de emotioneele span
ningen, die de toeschouwer verwerkt in de tallooze vragen, die hem 
bestormen : Wát gaat er gebeuren ? hoe zal dát afloopen ? zàl het 
komen ? komt het niét ? hoé zal het zijn ? ~~ vragen, al naar den aard 
van het toekomstig gebeuren zelf, en de kennis of het vermoeden, dat 
de toeschouwer ervan heeft, verschillend en ten uiterste veelvuldig : 
vragen, die even zoo vele vormen van verloops-ontroering tot uitdrukking 
brengen. 
Wij herhalen : verhouding tot een toekomstig gebeuren, en ontroering 
resulteerend zoowel uit dat gebeuren, als uit de spanning der ver
houding, constitueeren het prospectieve dramatische handelings-aspect. 
De waarneembare handeling bezit in deze verhouding de gerichtheid op 
iets buiten zichzelf, haar richtpunt : een gebeuren, dat op eenigerlei wijze 
wordt aangekondigd ; uit deze verhouding, uit deze gerichtheid resulteert 
de verloops-ontroering. Uit dit richtpunt is het, dat de waarneembare 
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handeling, als deel van het spelgeheel, de emotionaliteit van het toe
komstige gebeuren tot zich, over zich heen trekt ; deze actueele, aan de 
toekomst ontleende ontroering, maakt de prospectieve handelings-ont-
roering uit. Waarneembare handeling, zinvolle verhouding tot een toe
komstig gebeuren, en daaruit voortkomende tweevoudig ontroerende 
kracht, ziedaar het prospectieve actie-moment, d.w.z. de actueele hande
ling met een prospectief handelings-aspect. 
§ 3. In ons eerste voorbeeld noteerden wij driemaal handelingen met een 
dergelijk aspect, culmineerend in „There to meet with Macbeth". Bij het 
aanduiden van deze verschijnselen zullen wij nu verder kortweg van P-
aspecten, prospectieve handelings-aspecten, spreken, en van P-momenten, 
actie-momenten, die een prospectief handelings-aspect omsluiten. Hande
lingen, die aldus de toekomst openen, en door hun prospectief karakter 
telkens ook weer emotioneele spanningen in den toeschouwer teweeg 
brengen, vinden wij in de Europeesche drama's van alle tijden. Aan den 
inzet zelf van Shakespeare's drama „Macbeth", hebben wij den aard dezer 
verschijnselen gedemonstreerd. Men wachte zich echter de P-aspecten te 
identificeeren met de „openingsverschijnselen" van een drama, d.w.z. met 
de stemmings-inleiding en de expositie, zooals Verhagen die aanwijst1). 
Vóór het eerste P-moment optreedt, is het drama vaak al lang begonnen : 
een reeks andere actie-momenten of dramatisch neutrale handelingen kan 
daaraan zijn voorafgegaan. Men vergelijke maar de schema's van „Op 
Hoop van Zegen", de „Sevenste Bliscap" of den „Lucifer" behoorend bij 
dit boek. Het is verder duidelijk, dat P-momenten door geheel het drama 
kunnen blijven optreden, zoolang er nog een toekomstig gebeuren in het 
verloop te verwerkelijken valt. In de schema's is het prospectieve aspect 
van een actie-moment aangegeven door een vooruitwijzende lijn, uit
gaande van het betreffende actie-moment op de lijn АО, die het verloop 
aanduidt, naar zijn „richtpunt" op de parallel-lijn A 1 0 1 . 
Eo ipso dat dit richtpunt gegeven is, teekenen zich ook de actie-eenheden 
op de schema's af. Zooals gezegd, niet het opsporen van de verdere 
structuur der actie-eenheden is ons doel ; wij beperken ons tot een analyse 
van den aard der handelings-aspecten, waarin het dramatische verloop 
gestalte krijgt. Een geslaagde analyse van deze aspecten levert ons tege
lijkertijd de fundamenteele vorm-princiepen van dit verloop. Een verdere 
stap zou het zijn, de structuur der actie-eenheden te ontleden en daarin 

1 ) Dramaturgie, blz. 70 e.v. 
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de wetten der toepassing van die bouwprinciepen op te sporen. Dit ge

schiedt hier niet. 

Na deze voorloopige uiteenzetting moge thans de algemeenheid van dit 

verschijnsel worden aangetoond en de analyse worden voortgezet. 

§ 4. „Prometheus", de geweldige Titan, de vriend der menschen, hangt 

op bevel van den opperste der goden naakt aan de rots vastgekluisterd. 

Onder dezen allerdiepsten smaad blijft echter zijn trots ongebroken, ja, 

hij beroemt er zich op zijn almachtigen bestraffer te kunnen bedwingen : 

uit een huwelijk zal Zeus een zoon winnen, sterker dan zijn vader en 

alleen Prometheus kent het geheim, dat den vader der goden van den 

ondergang kan redden. Daar verschijnt Hermes, bode van Zeus, vanuit 

den hemel. Hij komt Prometheus de openbaring van zijn geheim af-

eischen. Maar Prometheus weigert halsstarrig, geen woorden mogen 

baten. Dan dreigt de bode: 

πρώτα μέν γαρ όκρΙΒα 
(рараууа βροντή ι και κεραυνίαι φλογΐ 
πατήρ σπαράξει τήνδε καΐ κρύψει δέμας 
το σόν, (Ц. Je Wilamowitz-Moellendorff, biz. 63, vs. 1016). 

Aanstonds zal mijn vaders hand 
Met donder en met vlam van bliksem klieven gaan 
Dees rouwe klove. Hij begraaft u in haar diep. 

(Р. С Boutens, blz. 51). 

Huiver bekruipt den toeschouwer om het gebeuren, dat hier dreigend 

wordt aangekondigd. Dat gebeuren zal eerst verderop kunnen plaats 

grijpen, maar hier, in de actueele handeling, ondergaan wij reeds de 

komende verschrikking. De huiver gaat in ontzetting over, wanneer wij 

den diep gekrenkten Titan in een vlaag van wild uitslaanden hoogmoed 

Zeus' bestraffing over zich hooren afroepen : 

προς ταυτ' έπ' έμοί φιπτέσθω μέν 
πυρός άμφήκης βόστρυχος, αίθήρ 
δ' έρεθιζέσθω βροντή ι σψακέλωι 
τ' αγρίων ανέμων" 

κϋμα δέ πόντου τραχεί βοθ[ωι 
συγχώσειεν των ουρανίων 
άστρων διόδους. Ες τε κελαινον 
Τάρταρον Αρδην (Μψειε δέμας 
τούμον ανάγκης στερραΐς δίναις' 

(LI. de WÜamowltz-Moellendorff, blz. 64, vs. 1043). 
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Laat vrij de tweesnijdende vurige slang 
Op mij neder zich slingeren ; de aither verzink' 
Onder donder en ijzend geloei van den wind. 

Laat 't schuim van de zee met verdoovend gebruis 
Overstroomen de banen van 't hemelsch gestamt ; 
Laat lichten omhoog hij mijn hulploozen romp 
En slingren omlaag hem in Tartaros' nacht 
Met duizlende draaien van ijzeren dwang. 

(Р. С Boutens, blz. 52). 

W a t Prometheus' trotseerende woede hier in een grootsch tafereel voor 
den verschrikten toeschouwer ontrolt, is opnieuw aankondiging, maar nu 
van iets, dat onafwendbaar komen moet 1 Op hetzelfde oogenblik voelen 
we de spanning van den duisteren, onvermijdelijken gang naar de ver
werkelijking. En even geweldig als haar aankondiging is de verwerke
lijking zelf ; wij beleven ze aan het einde van dit eeuwenoude drama, 
wanneer Prometheus met de rots, waaraan hij gekluisterd hangt, weg
zinkt in de diepte. 

In „De Zeven tegen Thebe" kondigt Eteokles het angstige volk de ramp 
aan, die allen bedreigt. Het leger der Argiven, dat de stad sinds lang 
belegerd hield, staat thans voor de poorten ter bestorming saamgetrokken. 
Een verwoede strijd wacht allen ; de uitslag daarvan beteekent bevrijding 
of mateloos ongeluk. De toekomst zelf met haar duister, dreigend gelaat 
en het naderen van het oogenblik, dat over val of zegepraal beslist, 
geven aan het grootste gedeelte van dit drama zijn gespannen prospec
tieve emotionaliteit. In deze spanning voltrekken zich de toebereidselen 
voor den strijd. Door Eteokles' militaire bevelen trilt zij heen : 

άλλ' Ες τ' επάλξεις καΐ πύλας πυργωμόττων 
όρμάσθε πάντες, σοΰσθε συν παντευχίαι, 
πληροΰτε θωρακεϊα κάιτι σέλμασιν 
πύργων στάθητε καΐ πυλών έπ* έξόδοις 
μίμνοντες εδ θαρσείτε, ( U d e Wüamowlt2.Moeilendorff( b l z . ^ vs_ щ, 

gij allen, naar de poorten, naar den muur ! 
IJlt heen, bestijgt die, stormt in volle rusting voort ! 
Zij elke borstweer, elke torentrans bezet ! 
En houdt aan eiken toegang, elke poort der stad 

Kloekmoedig stand ; (Burgersdijk, blz. 72, vs. 30). 
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Diezelfde spanning en angst sidderen door de verhalen van den spion ; 
want voor elk der zeven poorten staat met zijn legermacht een held ! 
In deze spanning is het, dat de duistere toekomst zelf, telkens wisselende 
gedaanten aanneemt. Bemoedigend en verblijdend in den kreet van 
Eteokles : 

E5 τελεί θεός. 
(U. de Wilamowitz-Moellendorff, Ыг. 80, vs. 35). 

heilrijke uitkomst schenkt een God I 
(Burgersdljk, blz. 72, vs. 35). 

of dreigend en schrikwekkend in de klacht der maagden, die de stad 
reeds gevallen zien, Achaja's mannen ten prooi : 

οίκτρον γάρ πάλιν ώδ' ώγυγ[αν 
"ΑΙδαι προϊάψαι. δοράς fiypocv 
δουλίσν ψαψαράι σποδωι 

τάς Ы κεχειρωμένσς αγεσθαι, 
t б, νέας τε καί παλαιάς 
Ιππηδον πλοκάμων, περιρ-

ρηγνυμένων φαρέων. βοαι 
δ' έκκενουμένα πόλις, 

λαΐδος ολλυμένας μειζοθρόου' 
βαρείας τοι τύχας προταρβω. — 

(LI. de Wilamowitz-Moellendorff, blz. 93, vs. 321). 

Wee mij zulk cene stad, heilig en oud, 
In den Hades gestort, speren ten krijgsbuit. 
Slaaf, vergruisd tot verwaaiend stof, 

vrouwen, oude, jonge, 
Voortgesleept ter slavemije, 
Ruw, als rossen, bij 't lokklg haar, 
't Fladd'rend gewaad rondom gescheurd I 
Leeg de stad; en toch, daar klinkt 
Meng'ling van roch'len, gekreun, kermend geroep ! 
Ik ril ; zwaar leed, ondraaglijk, ducht ik. 

(Burgersdljk, blz. 82, vs. 321). 

Telkens ondergaat de toeschouwer de stijgende spanning en de wisse
lende emotionaliteit van wat door de actueele handeling in het verschiet 
gesteld wordt. Heel het drama, tot aan de zegenrijke en tegelijk droevige 
ontknooping leeft er van. 

In „De Smeekelingen" beklemt de dreigende toekomst door zijn plotse-
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ling opdoemende, schrikwekkend nabije gedaante. Met den ouden Dañaos 
zijn de Danaïden voor de woeste zonen van Aigyptos naar het land van 
Argos gevlucht. Terwijl zij nu de toegezegde, gewapende hulp van de 
stad verwachten, ziet Dañaos van den heuvel, waarop hij staat, de 
schepen naderen der Aigyptiaden ; zij strijken reeds de zeilen en roeien 
met volle kracht naar de kust : 

πρέπουσι δ' ονδρες νήιοι μελαγχίμοις 
γυίοισι λευκών έκ πεπλωμάτων Ιδείν, 

(U. de Wilamowitz-Moellendorff, biz. 362, vs. 719). 

Ook zie Ik reeds de mannen, en hun donk're huid 
Steekt tegen 't hagelwit der hemden duid'lijk af. 

(Burgersdljk, blz. 204, vs. 719). 

Nadert hier het wreede lot onvermijdelijk? Zal de hulp nog tijdig op

dagen ? Het nabije toekomstbeeld, angstwekkend in zichzelf, wekt adem-

stokkende spanning tevens door zijn onzekerheid. 

Beklemmend is ook wat de arme, gevangen Kassandra voorspelt, terwijl 

zij zit voor Agamemnons paleis. Het is een der meest huiveringwekkende 

passages uit Aeschylus' „Agamemnon". Onder gehuichelde liefdesbetui

gingen heeft Klytaemnestra haar koninklijken heer, Troje's overwinnaar, 

het huis binnengeleid. Als beiden in het paleis zijn verdwenen, slaakt 

Kassandra kreten van ontzetting : 

Ιώ τάλαινα, τόδε yàp τελείς 
τον όμοδέμνιον πόσιν 
λουτροΐσι φοαδρύνασα' ιτώς φράσω τέλος; 
τάχος yàp τόδ' Εσται. -προτείνει δέ χεΙρ έκ 

χερός ορέγμοττα. 

§ Ι παπαΐ παπαΐ, τ[ τόδε φαίνεται; 
ή δίκτυόν τί [y*] "Αιδου; 
άλλ' ή γένυς ξύνευνος, ή ξυναιτία 

<γάνου. (U. de WÜamowitz-MoeUendorff, blz. 222, vs. 1107). 

O drieste vrouw ! Wat doel hebt gij thans ? 
Wat hebt gij voor, uw heer en gemaal 
In 't bad verkwikkend? Hoe verkond ik, wat geschiedt? 
Want ras naakt het eind ; hand voor hand brengt om strijd 
Tal van werktuigen aan. 

O! O! 
O wee mij, wee ! wat doemt daar mij op ? 

•» 
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Is 't niet een net, en spant dit 
De viouw, zijn gade, niet, met Hades' wieeksteischaat 
Verbonden? (Burgersdljk, blz. 271. vs. 1107). 

De moord op Agamemnon is nabij en vervult Kassandra's woorden met 
de ontzetting van stroomend bloed. 

§ 5. Het spreekt vanzelf, dat ook Sophokles de dramatische kracht der 
prospectieve werking kende en ze in zijn tragedies gebruikte. Daar is 
Antigone's ontstellend besluit in de tragedie van dien naam. Op Kreons 
bevel moet Polynikes onbegraven blijven liggen, vogels en roofdieren 
ten prooi. Kreons wil is wet ; wie het waagt den doode de laatste eer 
te bewijzen, sterft, gesteenigd door het volk van de stad. Van dit alles 
zich volkomen bewust, vraagt Antigone haar zuster nu kort en bondig : 

εΐ ζυμπονήσεις καΐ ξυνεργώσει σκόπει. 

εΐ τον νεκρόν ξύν τηδε κουφιείς χερί 
Ι Σ. ή γαρ νοείς θάπτειν σφ\ απόρρητον πόλει; 
ΑΝ. τόν γοϋν έμόν, καΐ τον σόν, ήν où μή θέλχις, 

άδελψόν' ой γάρ δή προδοΰσ' άλώσομαι. 
(R. С Jebb, vs. 41). 

Bedenk of gij mij bijstaan, mèt mij handlen wilt. 

Of gij, als deze hand den doode beurt, mij helpt ! 
ISMENE 

Gij wilt hem dus begraven, trots het streng verbod? 
ANTIGONE 

Mijn broeder en den ùwen, als gijzelf niet wilt. 
Mijn plicht betracht ik, zwak of trouwloos blijk ik niet. 

(Burgersdljk, blz. 560, vs. 41). 

Dit is het voorspel, de aankondiging van een geweldig conflict, dat in 
het verloop van het drama komen moet ; en, de eerste uitbarsting is reeds 
nabij. Kreon is op weg hierheen. Een tweestrijd wordt het op leven en 
dood ! Antigone beseft het, ze aanvaardt het : 

καλόν μοι τούτο ποιούση θονεΐν. 
ψ(λη μετ* αύτοϋ κείσομαι, φίλου μέτα, 
δσια πανουργήσασ- ( ^ c J e b b ( v s 7 2 ) 

Eervol is de dood voor zulk een daad. 
Geliefd zal 'k rusten, bij wien ik heb liefgehad, 
Misdrijvend wat ik heilig acht ; (Burgersdljk, blz. 561, vs. 72). 



SNELLE OPEENVOLGING VAN WISSELENDE VERSCHIETEN 5 ] 

Hier komt ook het droevig einde van het conflict reeds duister dreigend 
in het zicht. 
Merkwaardig is de snelle opeenvolging van sterk wisselende verschieten 
binnen nog geen dertig verzen. Haemon, Kreons zoon, wil Antigone, zijn 
verloofde, redden van den ondergang. Al zijn pogingen stuiten echter 
op Kreons meedoogenlooze onbuigzaamheid af. Als Antigone's dood
vonnis tenslotte onherroepelijk blijft, is Haemon's besluit genomen : 

ήδ' oOv θανεΐτσι καΐ θανοϋσ* ολεΐ τινά. 
(R. С. Jebb, vs. 751). 

Zij sterft dus ; — maar een tweede sleept zij stervend mee ! 
(Burgersdljk, blz. 588 vs. 751). 

Een nieuwe ramp doemt op ; verschrikt beseft de toeschouwer, wien zij 
geldt. Kreon wordt er slechts te meer door geprikkeld. Woedend 
roept hij de dienaars toe : 

άγετε το μίσος, ώς κατ* ομμστ' σύτίκο 
παρόντι θνήσκη πλησία τφ νυμφίφ. 

(R. С Jebb. vs. 760). 

Brengt die gehate; dat zij hier, voor 't aangezicht 
Van haar verloofde, voor zijn eigen oogen sterv' I 

(Burgersdljk, blz. 589. vs. 760). 

Hoe nu ? Zal zulk een ongehoord wreed schouwspel ons werkelijk komen 
verbijsteren ? Niet in zijn bijzijn, beslist Haemon, en hij gaat heen ; — 
nooit zal hij zijn vader nog onder de oogen komen. Uit deze woorden 
en dit abrupte heengaan, dreigt echter weer nieuwe ramp. Schuchter 
tracht het koor den van woede snuivenden Kreon er op te wijzen : 

νους 6' εστί τηλικοΰτος άλγήσας βαρύς. 
(Ibid. vs. 767). 

Men weet niet, wat een geest, zoo diep geschokt, begaat. 
(Ibid. vs. 767). 

Maar ook deze huiveringwekkend opdoemende toekomst wordt in Kreon's 
drift weer door een ander niet minder schrikwekkend uitzicht verdrongen: 

δράτω, φρονείτω μείζον ή κατ* δνδρ" Ιών* 
τώ δ' об κόρα τώδ' ούκ απαλλάξει μόρου. 

(ibid. vs. 768). 
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Hij ga ; doe, denke meer dan eenig mensch vermag ; 
't Helpt niets ; die zusters redt hij toch niet van den dood. 

(ibid. vs. 768). 

W a t 7 Moeten dan béide zusters sterven ? Verbijsterd waagt het koor 
deze vraag en ontvangt het verbeten, maar toch toekomst verhelderend 
antwoord : 

oò τήν γε μή θιγοΰσαν 

KREON Niet, die de hand niet uitstak; 

Eindelijk, na al deze schokkende, elkaar in intensiteit verdringende en 

overtreffende verschieten, komt somber en onherroepelijk het lot vast te 

staan, dat Antigone wacht ; de voltrekking daarvan zal de ontroering 

van heel het komend verloop uitmaken : 

ογων Ιρημος Ενθ* ócv fj βροτων στίβος 
κρύψω πετρώδει ζωσαν έν κατώρυχι, 
φορβής τοσούτον ώς δγος μόνον προθε(ς, 
δπως μίασμα πάσ' υπεκφυγή ιτόλις. 
κάκεΐ τον "Αιδην, 8ν μόνον σέβει θεών, 
αίτουμένη που τεύξεται το μή θανεΐν, 
ή γνώσεται γοϋν άλλα τηνικαυθ' οτι 
πόνος περισσός έστι τάν "Αιδου σέβειν. 

(R. С Jebb, vs. 773). 

KBEON Op 't eenzaam veld, dat nimmer 's menschen voet betreedt, 
Berg ik haar levend in het diepe rotsgewelf. 
Met zooveel voedsel, dat de vloek vermeden wordt 
En geen bevlekking van de stad te duchten is. 
Daar roep' zij Hades, de' een'gen god, dien zij vereert, 
Dan smeekend aan, dat hij haar aan den dood ontrukk' ; 
Dan zal zij eindlijk wel erkennen, hoe vergeefsch 
't Vereeren blijkt van wat in Hades' woning huist. 

(Burgersdljk, blz. 589, vs. 773). 

Ook in zijn „Elektra" gebruikt Sophokles het emotioneele prospectieve 
aspect. De Opvoeder geeft den naar huis gekeerden Orestes de twee 
hoogtepunten aan, waarnaar heel het verloop zich richt : 

ξυνάπτετον λόγοισιν* ώς ένταΟΘ" f έμέν 
ϊν' ούκέτ' οκνείν καιρός, άλλ* ίργων ακμή. 

(R. С Jebb, vs. 21, 22). 
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Maakt uw laatste afspraak ; want nu zijn wij waai de tijd 
Geen dralen toelaat, maar tot daden staat gewet. 

(Р. С Boutens, blz. 26, Actm. 6). 

Aan den horizon van het dramatisch gebeuren verschijnen zij, die daden, 
in haar bloedige gestalte: de moord op Klytaemnestra en die op 
Aegisthos. Onmiddellijk wordt het verloop daarheen nader bepaald ; het 
krijgt nog nader concrete gestalte : de opvoeder moet uitvorschen, wat 
in Klytaemnestra's huis geschiedt ; hij moet daar als gast trachten binnen 
te dringen en melden, dat Orestes stierf (Actm. 10). Later zal Orestes 
zelf de bronzen vaas opbrengen, die de asch van den doode bevat 
(Actm. 12). 

Wekt de eerste aankondiging huivering, de twee laatsten brengen de 
bijzondere spanning aan, die elke in het vooruitzicht gestelde list in het 
drama kenmerkt. Tijdens de volvoering van die list, wordt de aandacht 
van de bloedwraak zelf een tijdlang afgeleid ; of liever : de spanning 
door deze hoofdhandeling gewekt, wordt aan die van het welslagen der 
misleiding ondergeschikt gemaakt. Doch ook dit gebeurt weer niet zonder 
dat Chrysothemis' vreugdevolle vondst, — Orestes' haarlok op vaders 
graf, — het onherroepelijk voortschrijden naar het uur der vergelding 
opnieuw voelbaar maakt ( Actm. 110 ev. ). Na de vreugden der herkenning 
gaat het recht op de vermoording van Klytaemnestra aan, en als we die 
vol ontzetting hebben doorleefd, volgt het bloeddorstige spel met het in 
den val geloopen slachtoffer, waarbij tot op het laatste toe prospectieve 
aspecten naar de vermoording heenwijzen. Orestes beveelt : 

χωροΐς αν εΐσω συν τάχει" λόγων yàp où 
νυν εστίν άγων, άλλα σης ψυχής πέρι. 

χώρει δ' ίνθαπερ κοτέκτανες 
πατέρα τον άμόν, ώς ¿tv èv ταύτω θάνης. 

άλλ' ёрф\ 
Α Ι . υφηγοΟ. 
ΟΡ. σοΙ βαδιστέον πάρος. 
ΑΙ. Τ\ μή φύγω σε; 
ΟΡ. μή μέν об καθ' ήδονήν 

θάνης' φυλάξαι δει με τοϋτό σοι πικρόν. 
(R. С Jebb, vs. 1491). 

Naar binnen nu en talm niet ; want het geldt hier thans 
Geen kamp met woorden, maar uw leven staat op 't spel. 

(Actm. 226). 
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ga, waar gij mijn vader eens 
Den dood gaaft; 'k zeg u, op dezelfde plek sterft gij. 

(Actm. 227). 
Vooruit. 

AEGiSTHOS Ik volg u. 
ÖDESTES Neen, u past het voor te gaan. 
AEGiSTHOS Om niet te vluchten? 
ORESTES Neen, om niet naar uwen wensch 

Te sterven ; zorgen wil ik voor een bittren dood. 
(Burgersdljk, blz. 678, vs. 1491, Actm. 230, 231). 

Zoo drijft Orestes, den bevenden, zich verloren wetenden Aegisthos zijn 
ondergang tegemoet. In dit meedoogenloos wreede spel, staat de moord 
zelf afgeteekend : verschrikkelijk zal hij zijn door koelbloedige berekening. 

§ 6. „De Bacchanten", het stuk, dat Simons om zijn phantasie, zijn 
psychologische doordringendheid, zijn lyrische drift en zijn ontzetting 
plaatst op het hoogste punt van Euripides' scheppingsmacht2), kent aan 
het einde van zijn derde episode een prospectief aspect, dat de gruwel 
van wat er gebeuren gaat ten volle aankondigt. Pentheus, koning van 
Thebe, hater van den wijngod, zoekt den Bacchusdienst te vernietigen. 
Maar wie zich aan den dienst eener godheid vergrijpt, hem treft een 
schrikkelijk lot. Dionysos, als propagandist van zijn eigen ritus ver
momd, laat zich door Pentheus gevangen nemen, maar verbreekt daarop 
zijn boeien en weet Pentheus geheel te biologeeren. Hij haalt den koning 
over om den ritus der Bacchanten, waaraan Pentheus' eigen moeder deel
neemt, te gaan bespieden. Hij wil hem daarbij het duistere en verderf-
brengende kleed omhangen der Mainaden. Als Pentheus in het paleis 
is verdwenen om zich op te maken voor zijn tocht, voorspelt Dionysos 
het koor : 

γυναίκες, άνήρ ές βόλον καθίσταται, 
ήξει Ы βάκχας, οδ θανών δώσει δίκην. 

εΐμι κόσμον ονπερ είς "Αιδου λαβών 
απεισι μητρός έκ χεροΐν κατασφαγείς, 
Πενθεί προσάψων ( & Миту> ^ ш ) 

Ο vrouwen, deze man is in mijn net verstrikt : 
Want, komend tot de Bacchen, vindt hij dood tot straf. 

2 ) Het Drama en het Tooneel I, blz. 213. 
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ik ga 't kleed, dat hem, die 't aandoet, in den dood 

Zal voeren, door zijn eigen moeder's hand verscheurd, 

Thans Pentheus omslaan. (Verhagen, blz. 44-45). 

Het weergalooze gruwelstuk gaat zijn voltrekking tegemoet. — Pentheus 

zal door zijn moeder worden vermoord. 

Medea, als uitzinnig van liefde voor Jason, vermoordt om hem haar 

eigen broer en verraadt haar vader. Nu zij zich echter door dengene, 

om wien haar hartstocht deze offers bracht, versmaad weet en ver

drongen door een jonge Grieksche prinses, stijgen haar naijver en wilde 

smart tot het titanische. De oude voedster, die haar kent, spreekt 

huiverend haar vrees uit, voor wat daaruit groeien zal : 

έγφδα τήνδε. δειμαίνω τέ νιν 
μή θηκτον ώση φάσγονον δι' ήπατος, 
σιγή δόμους είσβασ', tv' Εστρωται λέχος, 

κάπειτα μείζω συμφορών λάβη τινά. 
(G. Murray, vs. 39). 

ja, ich kenne sie und fürchte sehr, 
Sie stöszt die scharfe Klinge durch das Herz der Braut, 
Zum Hause still einschleichend, wo ihr Lager steht ; 
Vielleicht auch, dass sie 

in grössres Leid sich dann verstrickt. 
(J. J. С Donner, blz. 24). 

In haar duistere onbestemdheid verrijst hier de toekomst toch onheil
spellend en vol dreigende rampen. Langzaam aan krijgt ze scherper 
gedaante in de prospectief werkende handelingen van Medea zelf, als 
zij haar moorddadige plannen beraamt en ten uitvoer brengt ; maar de 
ontzetting stijgt ten top, waar wij haar heesch van wraaklust het koor 
haar plan hooren voorleggen, Jason te treffen in de kinderen, die zij zelf 
hem schonk : 

πάντως σ<ρ* ανάγκη κατθανεϊν έπεί δέ χρή, 
ημείς κτενοϋμεν, οΤπερ έξεψύσαμεν. 

(G. Murray, vs. 1240, 1241). 

Es gilt, sie müssen sterben ; und muss dieses sein. 
Will ich sie selbst ermorden, Ich, die sie gebar I 

(ibid, blz. 64). 
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§ 7. Het uitzicht in de drama's der Middeleeuwen is lichter en blijer 
dan dat der sombere noodlotstragedies. Het latijnsche Officium Sancti 
Sepulchri, waarvan we de beschrijving in St. Ethelwolds Regularis 

Concordia ( ± 970) kunnen lezen3) en dat we uit het boekje van 
A. Jeanroy4) naar een manuscript uit de He en 15e eeuw citeer en, ver
toont in al zijn eenvoud toch de dramatische werking van het prospec
tieve handelingsaspect. 
De toeschouwers weten, dat de drie kanunniken, die, omhangen met hun 
dalmatieken, opgaan naar het graf van den Heiland, terwijl zij zingen : 

Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti ? 
(Jeanroy, blz. 1 en 2). 

voortschrijden naar het oogenblik, waarop zij zullen ontdekken, dat het 
graf ledig en Christus verrezen is. Dit glorieuze vooruitzicht, geeft aan 
deze voor het volk louter mimische handeling reeds haar feestelijke be-
teekenis. 

Ook het Kerstspel van Bilsen, een Officium Stellae, dat ons uit de 
11e eeuw bekend i s s ) , brengt een zekere spanning door zijn in het voor
uitzicht gestelde conflict. Koning Herodes zit op zijn troon en terwijl 
drie figuren door het middenschip van de kerk wandelen, — het zijn de 
drie Wijzen uit het Oosten, die de Ster volgen naar Bethlehem, — komt 
een bode hen vanwege Herodes ontbieden naar zijn paleis : 

Regia vos mandata vacant: non segniter ite. 

MAGI 

Qui rex sic per te vult nos revocando venire? 
(Magos tunc ense iugulari preco minatur.) 

*) De origlneele tekst dezer beschrijving vindt men bij E. К. Chambers, The mediaeval 
Stage. Oxford, Clarendon Press 1903, dl. II, blz. 308-309. G. Cohen gaf er in Le 
Théâtre en France au Moyen Age. Le Théâtre Religieux. Paris 1928, blz. 10-11, een 
Fransche vertaling van. 
4) A. Jeanroy, Le Théâtre Religieux en France du XI au XIII Siècle, E. de Boccard, 
Paris 1924, blz. 1-6. 
s ) Dit Officium werd met een vertaling opnieuw uitgegeven door Jef Notermans, Het 
Kerstspel van Bilsen. Maastricht 1936. De Latijnsche tekst -werd er ontleend aan 
J. Gessier. Le Drame liturgique de Munsterbilsen, Anvers 1928. Zie ook over dit en 
andere liturgische spelen Dr. Willibrord Lampen, Liturgie en Drama, 's Bosch 1930. 
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INTERNUNQUS 

Rex est qui totum regnando possidet orbem. 
(Notennans, biz. 11, vs. 34). 

Het volk, dat den argwaan van den valschen Herodes kent en de drei
ging met het moordend staal heeft opgemerkt, ondergaat de spanning 
van het onvermijdelijk komend conflict. 

„Le Mystère d'Adam", het oudste geheel in het Fransch geschreven 
drama, — volgens Cohen het ruivere type van semi-liturgisch spel8) — 
voert ons duivelen voor oogen opstijgend uit de hel. De nog altijd in 
het Latijn geschreven rubriek zegt : 

„Demones discurrant per plateas, gestum facientes competentem". 
(H. Chamard, blz. 26). 

Het verschijnen en de gebaren der duivels wijst in de oogen van het 
volk er op, dat Eva nu bekoord gaat worden en het weet bovendien, 
dat zij zal vallen. Dit geeft aan het stomme spel der aansluipende 
duivelen, aan hun zotte sprongen en grimassen de spanning : hoè zal 
het gaan, zal het aanstonds lukken, wát zal Eva zeggen ?7 ). De toe
schouwer geniet al van wat komen gaat en het is merkwaardig, hoe 
in dit overigens weinig gecompliceerde spel, de aanvaller eenmaal afge
slagen, terugkeert en de werking van het prospectief aspect zich herhaalt. 

Robbrecht in den „Esmoreit" opent voor ons een verschiet van misdaad 

e) Gustave Cohen, Histoire de la Mise en Scène dans le Théâtre religieux français du 
Moyen Age, Paris 1926, blz. 9. 
7) De emotioneele waarde van dit prospectieve aspect was Lntusschen wel zeer ge
mengd. Naast den volkomen ernstig gehouden Satan immers treden in dit oudste wereld
lijke drama der Middeleeuwen reeds een aantal diaboli op, die niet aan de hoofdhande
ling deelnemen, maar zich onderschelden door levendige mimiek, wilde sprongen en 
luidruchtigheid. Aldus Dr. E. J. Haslinghuis, De Duivel in het Drama der Middeleeuwen, 
Leiden 1912, blz. 158. Hij noemt de gedaante dier duiveltjes, in overeenstemming met 
hun gebaren en geluiden, grotesk ; en het groteske Is nu juist de soort van komiek, die 
de vroolljkheid der middeleeuwers het eerst en het best gaande maakte. „Het is, zoo 
vervolgt hij, alsof de toeschouwers bij het zien van deze onderlinge vecht- en dans-
partijen de benauwing kwijt raakten, welke het gezicht van den enkelen, den grooten, 
duivel hun aanjoeg. Het plebeïsche element van den hellestaat behoorde in den grond 
tot de heidensche goden, kobolden, nikkers, alven e.d. •— een oorspronkelijk goed en 
gedienstig volkje, waarmee het publiek zich vertrouwd voelde." — Dit alles schakeert 
en versterkt de prospectieve werking tot een bonte mengeling van door haar gewekte 
gevoelens. 
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en schurkerijen, als hij zegt : 

Ie sal daer omme pinen nacht ende dach 
Hoe ie dat wecht verderven mach ; 
Ie saelt versmoren oft verdrincken ; 
Daer salie nacht ende dach om dincken. 
Al soudic daer omme liden pijn. 

En daarbij laat hij niet. Hij wil zelf koning van „Sesiliën" worden en 
zal daarom ook : 

pinen om haer scande, 
Der coninghinnen, mijns oems wijf. 
Dat hi nemmermeer sijn lijf 
Met haer en sal delen, die wigant. 

(Leendertz, blz. 2, vs. 45, Acta. 1 en 2). 

De schrik slaat ons om het hart. Als het drama hem een eind verder 
opvoert met het wicht in zijn armen, vreezen we voor het lot, dat 
Esmoreit wacht. In Robbrechts woorden krijgt dat lot vage, maar gruwe
lijke gedaanten. 

Dijn lijf dat heeftu nu verloren ; 
Ie sai di in enen put versmoren 
Ofte sterven doen een ergher doot. 

(ibid, blz. 5, vs. 155, Actm. 6). 

Maar gelukkig, het wordt lichter aan den horizon. Achter Robbrecht is 
meester Flatus het tooneel opgewandeld. Hij heeft minder bloeddorstige 
plannen en ze betreffen, zooals we uit een voorafgaande scène weten, 
denzelfden kleinen Esmoreit, zoon van „die conine van Sesiliën" ; meester 
Flatus zal hem van Robbrecht gaan koopen om hem te voeren naar „die 
conine, van Damast gheweldich heer", waar hij in het beminnelijke ge
zelschap van „Joncfrou Damiët" tot een ordentelijk „payijn" zal mogen 
opgroeien. Veel later wordt het uitzicht op de gebeurtenissen weer geheel 
anders. Esmoreit ontdekt, dat hij maar een vondeling is en aanstonds is 
zijn besluit genomen. Geen oog zal hij meer sluiten voor hij weet, aan 
wie hij het aardsche bestaan dankt. De toekomst ziet er dan voor den 
toeschouwer bepaald zonnig uit, want natuurlijk vindt Esmoreit zijn 
goede ouders en zij zullen blijken een „hoghe conine van Sesiliën" te 
zijn in „kersten lant" en diens arme verstooten vrouw, de nu tot haar be
vrijding gerakende koningin. 
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De „Sevenste Bliscap", dat kijkspel bij uitnemendheid, kan niet buiten 

het prospectief handelings-aspect. De ouderling bepaalt omtrent Maria : 

Waerse doot, men salse verberren 
In cleynen pulvere, mij wel versint, 
En sayen de asschen tegen den wint 
Alsoe dunne, dat si wech wayen 

Elc versceiden. (Leendertz, Ыг. 338, vs. 277, Acta. 20). 

Dat is het lot door de kwade machten aan het lichaam van de H. Maagd 
toebedacht ; daarvoor, dat weten alle toeschouwers, zal de hemel haar 
echter weten te behoeden. 
Als even later de hemel opengaat en God zittend op zijn troon tot den 
engel Gabriel zegt : 

Nu willic recht, het dunct mi tijt, 
Mijnder suver moeder gebenedijt 
In mijnder glorien hier ontbien; {Ш> Ыг m v s 327 A c t m 2 4 ) 

dan wordt de tegenkracht en het glorieuze einde openbaar ! 

In „Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc", voelen we Elckerlijcs 
droeven tocht naar zijn levenseinde te gaan meemaken. God draagt den 
Dood op : 

Gaet hene tot elckerlijc ghereet 
Ende segt hem van mijnentweghen saen, 
Dat hi een pelgrimagie moet gaen, 
die niemant ter werelt en mach verbi, 
ende dat hi rekeninghe come doen mi. 

Sonder vertrec, dats mijn ghebot! (Endepols, Ыг. 4-5. vs. 50). 

Onder de telkens wisselende invallen van den radeloozen Elckerlijc, om 
althans iemand mee te krijgen op dien duisteren weg, neemt zijn moei' 
zame gang naar het graf, telkens een nieuwe richting en al weet de 
toeschouwer van te voren, dat Elckerlijc daarbij geen baat zal vinden, 
toch is telkens weer een lichte spanning gewekt om de reactie, die van 
den aangesproken persoon volgen gaat : 

Wien mocht ie daghen dese sake ? 
Laet sien, oft ie mijn gheselscap sprake 
ende leyde hem te voren om mede te trecken. 

(Ibid, biz. 10. vs. 177). 
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Waer wil ie nu troost soeckende wesen? 
Ie weet wel, aen mijn vrient ende maghe, 
dien wil ie minen noot gaen daghen. 

(ibid, blz. 15, vs. 283). 

Wat vrienden sullen ml nu troost geven? 
daer cocmt ml wat nieus inne : 
Ie heb aen mijn goet geleyt grote minne. 
Wilde mij dat helpen tot mijnen oiboren. 
So en had iet noch niet al verloren." 

(ibid, blz. 18, vs. 352). 

Als de koopman in „Die Buskenblaser" zijn onnoozelen cliënt het inder
daad verrassend middel aan de hand doet om in nieuwe gedaante voor 
zijn vrouw te verschijnen en hem verzekert : 

Jaic, ie sal u maken alsoe scoen, 
U wijf sal duncken om u rasen. 
Lletic u in dit busken blasen, 
Ghl sout al ene ander varruwe ontfaen, 
Ghl sout werden alsoe ghedaen, 
U wijf en soude u niet connen gekiimen. 

(Leendertz, blz. 72, vs. 48). 

dan stormt het verder verloop van deze klucht, als een wilde werveling 
van potsierlijke mogelijkheden op ons aan. En nog daverender wordt het, 
wanneer we hem met zijn dom-zwarte gezicht hooren jubelen : 

Nu wouts god ende goet gheval, 
Hoe ie sal varen met minen wlve. 
Des es leden vier daghe ende vive, 
Dat si mi mijn lelichelt verweet. 
Nu wlllic thuusweert gaen gereet, 
Ende laten haer sien hoe ie haer behage. 

(ibid, blz. 73, vs. 86). 

Zingend en springend gaat het op huis aan. Dat belooft een en ander Í 

§ 8. Het prospectief aspect in den aanvang van Shakespeare's „Macbeth" 
beschreven we reeds. De toekomst, die daar de vage gedaante van on
geluk had, neemt nu nieuwe, onheilspellende vormen aan. De heksen 
begroeten Macbeth : 
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1 WITCH All hail, Macbeth ! hall to thee, Thane of Glamis ! 
2 WITCH All hail, Macbeth ! hail to thee. Thane of Cawdor 1 
3 WITCH All hail, Macbeth ! that shalt be king hereafter ! 

(I 3, Ыг. 1102, Actm. 16, 17 en 18). 

Voor Macbeth en voor den toeschouwer gaat hier een onvermoede toe
komst open. Als Macbeth, na Ross' boodschap, bovendien aan zijn 
koningschap gaat gelooven, dan duurt het niet lang meer, of de nog 
raadselachtige opgang naar dat koningschap onthult zijn eerste huivering
wekkend en moorddadig verschiet. Macbeth zelf ijst onder de gedachten, 
die hem overweldigen ; hij redeneert : de loktaal der heksen kan niet 
goed en niet boos zijn : 

„If good, why do I yield to that suggestion 
Whose horrid image doth unfix my hair, 
And make my seated heart knock at my ribs, 
Against the use of nature ? 
My thought, whose murder yet is but fantastical, 
Shakes so my single state of man, that function 
Is smother'd in surmise ; and nothing is 
But what is not." ( I 3 b l r 1 1 0 з A c t m 2 8 ) 

Nog is er in het duister verschiet geen gestalte zichtbaar op wie zijn 
dolk zich richt. Immers, in den tijd van Macbeth was de troonopvolging 
niet erfelijk. W i e zou Duncans opvolger worden ; hijzelf ? Koning Duncan 
zelf beslist ; in het vierde tooneel hooren we hem in het bijzijn van 
Macbeth plechtig verklaren : 

We will establish our estate upon 
Our eldest, Malcolm; whom we name hereafter 
The Prince of Cumberland: ( I 4 Ыг 1 Ш A c t m 33) 

Uit het duister treedt nu een bekende gedaante Macbeth tegen. De toe
komst heeft zich opnieuw nader gespecificeerd en angstwekkend wordt 
ze onder Macbeths reactie: 

(Aside.) The Prince of Cumberland ! — That is a step. 
On which I must fall down, or eke o'er-leap, 
For in my way it lies. Stars, hide your fires I 
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Let not light see my black and deep desires : 
The eye wink at the hand! yet let that be, 
Which the eye fears, when it is done, to see. 

(I 4, Ыг. 1103, Actm. 34). 

Door de oppermisdadige figuur van Lady Macbeth verandert de toe
komst nog weer ontstellend en komt tevens beangstigend nabij. Voor 
Lady Macbeth staat het vast : koning Duncan zélf moet vallen. Zij zal 
haar man aandrijven : 

„To catch the nearest way г" ( I 5 ( b l z , 1 0 4 ( A c t m з 5 ) 

Nauwelijks heeft zij dit in de eenzaamheid van haar kasteel-kamer uit
gezegd, of een dienaar komt op en meldt haar : 

„The king comes here to-night." 
(I 5, blz. 1104, Actm. 37). 

Het naaste pad ligt open ! Zal het een lange weg zijn ? Neen : de duur 
van één avond zal het nemen. Tot haar man spreekt ze in satanische 
koelbloedigheid : 

and you shall put 
This night's great business into my despatch ; 

(I 5, blz. 1104, Actm. 46). 

Tot in onderdeelen wordt de misdaad verderop bepaald ; Lady Macbeth 
beraamt : 

When Duncan Is asleep, — 
his two chamberlains 

Will I with wine and wassail so convince 
That memory.... 
Shall be a fume 

when in a swinish sleep 
Their drenched natures lie as In a death, 
What cannot you and I perform upon 
The unguarded Duncan? ( I 7 b,z n 0 6 A c t m 6 2 ) 

De zoo nabij gebrachte daad overwint Macbeth's laatste weifeling ; zelfs 
de verdenking zal hij kunnen ontgaan : 

Will it not be receiv'd. 
When we have mark'd with blood those sleepy two 
Of his own chamber, and us'd their very daggers. 
That they have don't ? ( I 7> blz> 1106< A c t m - ^ 
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Als zijn vrouw dit bevestigend heeft beantwoord, wordt de toekomst in 
Macbeths beslissing vastgelegd : 

„I am settled, and bend up 
Each corporal agent to this terrible feat. 
Away, and mock the time with fairest show: 
False face must hide what the false heart doth know. 

(I 7, biz. 1106, Acta. 64). 

Heel de reeks van prospectieve actie-momenten, die wij zoo juist over
zagen, heeft één richtpunt : den moord, waarin de vaag dreigende toe
komst van het eerste tooneel is geconcretiseerd. En van het oogenblik, 
dat de moord in het verschiet wordt gesteld, hangt zijn huiver over al 
de volgende beslissingen. Het toekomstige koningschap, dat in een at
mosfeer van dreiging en ongeluk Macbeth werd aangekondigd, is, zooals 
we dat ook bij de „Elektra" zagen, in het verloop ondergeschikt ge
maakt aan het oogenblik van den moord, dat dichter nabij in de toe
komst, nu alle spanningen op zich gaat concentreeren en heel het drama 
met zijn onheilspellenden gloed gaat kleuren. 
Heeft de moord in 't begin van het tweede bedrijf plaats gehad, dan 
neemt het verloop onmiddellijk zijn wending naar de ontdekking, die gaat 
dreigen, de ontdekking als nieuwe concretiseering van Macbeths ongeluk. 
Heel het tweede bedrijf staat onder deze gerichtheid. In het derde bedrijf 
is Macbeth dan koning, maar de twijfel omtrent de duurzaamheid van 
deze waardigheid dreigt al reeds in het laatste tooneel van het tweede 
bedrijf. De angst, dat hij, eens ontdekt, bovendien als moordenaar door 
Banquo's zonen van den troon zal worden gestooten, drijft het verloop 
naar Banquo's moorddadigen dood. Die dood komt, maar hij bergt den 
ondergang met te grooter zekerheid in zich : Banquo's zoon ontkomt. Na 
deze tweede, zich zelf reeds wrekende misdaad, stelt Macbeth zich op
nieuw onder den invloed der daemonische machten. Hij wil wéten, volle 
klaarheid hebben omtrent het lot, dat hem wacht. De waandenkbeelden, 
waarmee de heksen hem opnieuw bedriegen, zwepen hem dan voort van 
de eene misdadige roekeloosheid in de andere ; een korte dadenreeks 
wordt het van vertwijfelde verdwazing, steeds duidelijker, steeds onaf
wendbaarder uitwijzend naar den ondergang. Heel de Macbeth staat 
onder de spanning en de emotioneele sfeer van het ongeluk, dat van het 
eerste moment af te dreigen begon en langs zijn verschillende concrete 
vormen, zich op het einde concreet in zijn onthoofding voltrekt. 
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In den „Hamlet" hebben we een gelijksoortig geval. Vanaf het moment, 
dat de geest van Hamlets vader iederen nacht op het terras voor het 
kasteel verschijnt, kondigt diens zwijgende en in volle wapenrusting door 
het maanlicht schrijdende gedaante ongeluk en rampspoed aan. 
Horatio zegt : 

in the gross and scope of my opinion, 
This bodes some strange eruption to our state. 

(I 1. biz. 1128). 

Hij en zijn vrienden verdiepen zich in allerlei gissingen en verschillende 
andere vreemde natuurverschijnselen noemen ze, die de laatste dagen 
werden waargenomen en die de onheil aankondigende werking van deze 
verschijning versterken. Hamlet, door zijn vrienden overgehaald om den 
geest van zijn vader te komen zien en het zwijgende spook toe te spreken, 
treedt op een nacht dezen geest tegemoet. De verschijning wenkt Hamlet 
hem te volgen naar een afgelegen plek; daar verneemt hij tot zijn ont
zetting op welke ongehoord laaghartige wijze dit wezen eens werd ver
moord en hoe de giftslang, die zijn vader naar het leven stak, thans 
zijn kroon draagt. De geest vervolgt : 

If thou didst ever thy dear father love, — 

Revenge his foul and most unnatural murder. 

If thou hast nature in thee, bear it not ; 
Let not the royal bed of Denmark be 
A couch for luxury and damned incest. 

Hamlet, remember me. (j 5 j,[z 1135). 

Het verloop, dat volgen moet, heeft zijn gedaante gekregen ! Heel het 
drama staat nu gespannen naar de voltrekking der bloedwraak, naar de 
volvoering van Hamlets gruwelijke opdracht, die eerst aan het slot het 
drama in bloed zal doen ondergaan. 
Onder den huiver en de spanning van dit slotgebeuren staan Hamlets 
voorgewende krankzinnigheid, heel de feestavond met zijn luguber in-
sinueerende tooneelspel, Polonius' dood, Hamlets ontvoering en zijn on
verwachte terugkeer in het land. En dan zijn er Hamlets aarzelingen, zijn 
twijfel, zijn lafheid, zijn plotseling aangrijpen van toevalligheden, die 
allen op het eindpunt of op tusschenliggende punten zijn gericht en 
daaruit in een afwisselende reeks tot het einde toe hun beteekenis en 
hun spanningen wekken. 
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Het zal niet noodig zijn dit alles nog volledig met voorbeelden te demon-
streeren. Slechts één geval zullen we nog aanhalen. Na de gruweltragedie 
der tooneelspelers, een opvoering, die Hamlet tot de ontwijfelbare zeker
heid bracht, dat de geest waarheid sprak, fluistert hij bij zichzelf : 

Soft ! now to my mother. — 
0 heart, lose not thy nature ; let not ever 
The soul of Nero enter this firm bosom : 
Let me be cruel, not unnaturel: 
1 will speak daggers to her, but use none ; 
My tongue and soul in this be hypocrites, — 
How in my words soever she be shent. 
To give them seals never, my soul, consent ! 

(Ill 2, biz. 1151). 

In de sfeer van bloed en misdaad, list en gehuichel, wekt het hier aan
gekondigd gesprek, bij alle huiver en spanning, de emotie van een diepe 
verteedering. 

Ook de „Othello" staat gespannen onder de voortdurende nadering van 
het door den onmensch, Jago, berekende ongeluk! Van dezen Jago, die 
den ondergang gezworen heeft van den Moor zoowel als van Cassio 
en ook met Rodrigo zijn spel van intrigue drijft, zijn het de sterk wisse
lende plannen, die telkens opnieuw de toekomst voor ons open stellen, 
de arme slachtoffers steeds zekerder hun ondergang tegemoet drijven en 
de huiver wekken voor wat uit dit alles volgen zal. Als Cassio ten ge
volge van Jago's schurkachtige opzet, uit Othello's dienst ontslagen is en 
hij zich daarover bij Jago zelf beklaagt, geeft deze hem den raad 
Desdemona's voorspraak in te roepen. Zij is mild en goed en de Moor 
weigert haar niets. Cassio gaat bemoedigd heen, maar in het donker brein 
van Jago flitst een duivelsch plan op, dat de catastrophe als een donkeren 
afgrond voor ons openstelt : 

Divinity of heil ! 
. . . . for whiles this honest fool 
Plies Desdemona to repair his fortunes, 
And she for him pleads strongly to the Moor, 
I'll pour this pestilence into his ear, — 
That she repeals him for her body's lust ; 
And by how much she strives to do him good 
She shall undo her credit with the Moor. 

5 
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So will I tum her virtue into pitch ; 
And out of her own goodness make the net 
That shall enmesh them all. 

(II 3, biz. 1186). 

De toekomst wijst uit naar daden, waardoorheen de valschheid zal spelen 
en waarachter als een ramp de reactie van den hartstochtelijken Moor 
dreigend komt opzetten. Als die reactie later inderdaad ten volle uit' 
breekt, rijst de toekomst ijzingwekkend voor den sidderenden toeschouwer 
op. Na Jago's satanisch verhaal hijgt Othello : 

„Now do I see 'tis true. — Look here, Iago; 
All my fond love thus do I blow to heaven: 
'Tis gone. — 
Arise, black vengeance, from the hollow hell ! 
Yield up, О love, thy crown and hearted throne 
To tyrannous hate I 

O, blood, Iago, blood I" 

IAGO Patience, I say; your mind perhaps may change. 
OTHELLO 

Never Iago. Like to the Pontic sea, 
Whose icy current and compulsive course 
Ne'er feels retiring ebb, but keeps due On 
To the Propontic and the Hellespont ; 
Even so my bloody thougths, with violent pace, 
Shall ne'er look back, ne'er ebb to humble love. 
Till that a capable and wide revenge 
Swallow them up. — (III 3, biz. 1192). 

En evenals in den „Macbeth" groeit ook hier het moorddadige uitzicht 
geleidelijk naar zijn concrete verwerkelijking. In het vierde bedrijf zegt 
Othello tot Jago: 

OTHELLO Ay, let her rot, and perish, and be damned to-night; for she shall 
not live : no, my heart is turned to stone ; I strike it, and it hurts my 
hand. — 

Get me some poison, Iago ; this night. — I'll not expostulate with her, 
lest her body and beauty unprovide my mind again : — this night, Iago. 

UGO Do it not with poison; strangle her in her bed, even the bed she hath 
contaminated. 

OTHELLO Good, good ; the justice of it pleases : very good. 
(IV 1, biz. 1197). 
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Ofschoon de tragedie van „King Lear" zich eigenlijk nooit in haar vollen 
omvang in prospectieve aspecten aankondigt, ofschoon handelingen en 
gebeurtenissen hier niet opgaan naar een vast eindpunt, dat ons werd 
aangekondigd, als het bij uitstek in dit drama te verwerkelijken gebeuren, 
ondergaan we hier toch in de wisselende en stijgende kracht de hande-
lings-aspecten, die het een na 't ander, tot op het laatste toe, steeds 
ontstellender verschieten blijven openen. Begint het al niet direct na de 
luide ontvouwing van Lears dwaas, grillig verdeelingsbesluit ? De honing-
doorvloeide taal van Gonerils valsche liefde en 's konings onbeheerschte 
opgetogenheid daarover, doen de stille, diepe Cordelia, die liefheeft 
zónder woorden, bezorgd fluisteren : 

CORDELIA (aside.) What shall Cordelia do? Love, and be silent. 
(I 1, biz. 1027). 

Een uitbarsting van den grimmigen despoot is onvermijdelijk; en die 
uitbarsting volgt, als een explosie van doldriftigen hartstocht en ge* 
prikkeld vaderbewustzijn. Hier reeds ligt de kiem voor de tragische zins
verbijstering, die over deze oppermenschelijke koningsfiguur komen moet. 
\Vanneer de hardvochtige Goneril hem meedoogenloos haar kasteel uit-
jaagt en hij zijn vervloeking over deze, eens meest bevoorrechte, dochter 
neerslingert, dan, onder het aldoor stijgen van dit hem overweldigend 
verdriet, grijpt plotseling de angst hem aan : 

LEAK O, let me not be mad, not mad, sweet heaven ! 
Keep me In temper: I would not be mad I — .. - , . 10,fi. 

Dat is inderdaad de toekomst, die Lear wacht, en die aan het gebeuren 
hier zijn gruwzamen huiver geeft. De oude koning met zijn onbeheerschte 
grillen, met zijn onzegbaar leed, hij is op weg naar den waanzin. Nog 
pakkender wordt dit aangekondigd aan het slot van het tweede bedrijf, 
waar de arme vader, onder de grommende dreiging van onweer en orkaan, 
met zijn nar en den trouwen Kent, ook uit Regans huis wordt buiten
gesloten. Lear keert zich van zijn dochter af en gaat den meedoogen-
loozen nacht in : 

You think I'll weep; 
No, I'll not weep : — 
I have full cause of weeping ; but this heart 
Shall break into a hundred thousand flaws 
Or ere I'll weep. — О fool, I shall go mad ! .., - ,. .-.,. 
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Hoe hebben aan het slot van dit bedrijf, de woorden van Gloster en 
Cornwall, juist in hun teekening van den komenden nacht vol storm, 
een geweldig prospectief karakter. Die opzettende stormnacht wijst hier 
symbolisch naar het katastrophale, dat zich in den gegriefden en ont' 
redderden Lear, tijdens zijn waanzinning ronddolen door den nacht, vol' 
trekken zal. Gloster, die den koning een eind is gevolgd, keert terug : 
GLOSTER The king is in high rage. 

Alack, the night comes on, and the high winds 
Do sorely ruffle ; for many miles about 
There's scarce a bush. 

CORNWALL Shut up your doors, my lord ; 'tis a wild night : 
My Regan counsels well : come out o' the storm. 

(Exeunt). (II 4, biz. 1043-1044). 

Dit slotgesprek staat onder den huiver van wat het aankondigt ; daaraan 
ontleent het zijn eenige en geweldige dramatische beteekenis. Het volgend 
bedrijf, dat Lear in den stormnacht te zien geeft en waarin mensch en 
natuur beiden in matelooze ontreddering allen breidel verloren hebben, 
overtreft de aankondiging toch nog verre in huiveringwekkende inten
siteit ! 

§ 9. Natuurlijk kennen ook de Fransche tragici het prospectieve hande
lingsaspect. De slag in het gezicht van den ouden ridderlijken Don Diègue 
stuwt het drama, dat met Chimène's liefde aanvangt, in alle verwikke
lingen, die trots en traditie op den weg der liefde stellen kunnen ( 1 3 , 
blz. 65). 
Door de woorden van de Infante worden we plotseling gezet voor de 
realiteit van het tweegevecht tusschen Chimène's vader en haar geliefde, 
Rodrigue. Om zijn verschrikkelijk, folterend onzeker, maar ontwijfelbaar 
catastrophaal gevolg durft de Infante het feit van dit doodelijk samen-
treffen zelfs niet direct uitspreken ; ze zinspeelt er slechts sidderend op : 

Rodrigue est offensé, le Comte a fait l'outrage ; 
Ils sont sortis ensemble : en faut-il davantage ? 

(II 5, blz. 77). 

En wanneer verderop in de tragedie Don Alonse den koning de fatale 
beslissing van het tweegevecht meedeelt : 

Sire, le Comte est mort, 
Don Diègue par son fils a vengé son offense. 

(II 7, blz. 79). 
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en er onmiddellijk de komst bij aankondigt van de bedroefde en innerlijk 
verscheurde Chimène : 

Chünène à vos genoux apporte sa douleur ; 
Elle vient, tout en pleurs, vous demander justice. 

(II 7, blz. 79). 

dan ligt over deze woorden en deze handelingen de duistere fataliteit 
van het verloop, dat zich openbaart als de vernietiging van Rodrigues 
en Chimène's liefde. 

Phèdre heeft zich, in Racine's tragedie, tegenover haar stiefzoon, Hippo-
lyte, de verschrikkelijke bekentenis laten ontvallen van haar brandende, 
incestueuse liefde voor zijn persoon. Kort daarop verneemt zij, dat koning 
Theseus, haar doodgewaande man, leeft en reeds weer in het land, op 
weg is naar huis. Vertwijfeld roept zij uit : 

Juste ciel ! qu'ai-je fait aujourd'hui ? 
Mon époux va paraître, et son fils avec lui. 
Je verrai le témoin de ma flamme adultère 
Observer de quel front j'ose aborder son père. 

(III 3, Hz. 194). 

Sidderend voorziet Phèdre dit onvermijdelijk samentreffen. Onder de 
booze influistering van Oenone, Phèdre's kamerdienares en vertrouwe
linge, neemt dit verschiet echter weer nieuwe, misdadige gestalte aan. 
Oenone suggereert haar radelooze meesteres : 

. . . . Osez l'accuser la première 
Du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. 

(III 3, blz. 195). 

In „Esther'' komt de oude, bedroefde Mardocheus zijn pleegdochter, die 
de hoogste gunst geniet van den Oosterschen monarch en aan zijn hof 
als stralende koningin gevierd wordt, de dreigende ramp bekend maken, 
die het volk der Joden, het volk waaruit ook zij geboren is, bedreigt. 
Op Amans lasterlijke beschuldigingen is 's konings toorn over de Joden 
losgebarsten. Mardocheus zegt : 

On doit de tous les Juifs exterminer la race. 
Au sanguinaire Aman nous sommes tous livrés. 
Les glaives, les couteaux sont déjà préparés. 
Toute la nation à la fois est proscrite. 

(I 3, blz. 225). 
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Ziedaar de onmetelijke ramp, die dreigt en waarvan de voltrekking of 
afwending de inhoud van het komende verloop moet uitmaken. 
Maar dat verloop neemt aanstonds daarop bepaalder gestalte aan. 
Mardochaeus zet Esther aan voor den koning te treden en de redding af 
te smeeken van het volk, dat zijn gramschap heeft gaande gemaakt. Zij 
moet hem openbaren, dat het gestreken vonnis ook hààr treft. Kalm maar 
beslist verklaart Mardochaeus : 

Laissez les pleurs, Esther, à ces jeunes enfants. 
En vous est tout l'espoir de vos malheureux frères. 
Il faut les secourir. Mais les heures sont chères : 
Le temps vole, et bientôt amènera le jour 
Où le nom des Hébreux doit périr sans retour. 
Toute pleine du feu de tant de saints prophètes. 
Allez, osez au Roi déclarer qui vous êtes. ,•, -, •,_ jiè) 

En als Esther ontzet terugschrikt voor den dood, die uit deze daad ook 
over haar kan komen, klinkt Mardochaeus' onverbiddelijk antwoord : 

Quoi? lorsque vous voyez périr votre patrie, 
Pour quelque chose, Esther, vous comptez votre vie ! 

(ibid. blz. 226). 

De toeschouwer beleeft hier de toekomst met en in Esther mee. Ook 
als zij tenslotte tot het heldhaftige besluit komt : 

Demain, quand le soleil rallumera le jour, 
Contente de périr, s'il faut que je périsse, 
J'irai pour mon pays m'offrir en sacrifice. /j 3 vj 227) 

Heel het vervolg van het drama staat onder de hooge spanning van dezen 
heldhaftigen offergang, waarvan we den uitslag, hoezeer ook uit het 
bijbelverhaal bekend, toch met huivering tegemoet zien. 

Het Oud-testamentaire koningsspel „Athalie" toont een boeiende afwisse
ling van telkens weer spannende verschieten. De heidensche koningin, die 
in haar bloeddorstigen haat tegen God er niet voor terugschrok haar 
kinderen en klein-kinderen eigenhandig te vermoorden om den On
eindige te treffen in het geslacht, dat zijn heilbelofte door de eeuwen 
droeg, Athalie haat evenzeer den tempel en zijn offerdienst, zijn Hooge-
priester en levieten. Zij hangt den godsdienst van Baal aan en het zwaar-
beproefde Joodsche volk, bevreesd voor de ongenade van deze even 
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machtige als meedoogenlooze vorstin, verlaat de wegen Gods : de tempel 
staat vereenzaamd en vervallen van zijn vroegeren luister, slechts door 
enkele, nog getrouwe aanbidders bezocht. Zoo is de huidige toestand; 
de toekomst ziet er evenwel nog dreigender uit. De oude veldheer Abner, 
een der overgebleven getrouwen der koningen van Juda, vertelt aan den 
Hoogepriester Joad : 

Enfin depuis deux jours la superbe Athalie 
Dans un sombre chagrin paraît ensevelie. 
Je l'observais hier, et je voyais ses yeux 
Lancer sur le lieu saint des regards furieux, 
Comme si dans le fond de ce vaste édifice 
Dieu cachait un vengeur armé pour son supplice. 
Croyez-moi, plus j'y pense, et moins je puis douter 
Que sur vous son courroux ne soit prêt d'éclater. 
Et que de Jézabel la fille sanguinaire 
Ne vienne attaquer Dieu jusqu'en son sanctuaire. /j j y 264) 

Heel de toekomst met haar donkere mogelijkheden ligt hier voor ons 
open. Wat gaat dat geven ? . . . . 
Inderdaad heeft God zich een wreker uitverkoren : een van Athalie's 
kleinkinderen, de nog jeugdige Joas, ontsnapte in de armen van Josabet, 
vrouw van Joad, aan den kindermoord. De vrome priester verborg dezen 
kostbaren schat binnen het heiligdom en bracht Joas groot voor het uur 
der gerechtigheid, voor de redding van zijn volk. En nu, na het gesprek 
met Abner, nu de nood der tijden en de goddeloosheid van het kwaad 
het hoogste blijkt gestegen, spreekt de van God vervulde priester in 
heilige geestdrift : 

Montrons ce jeune roi que vos mains ont sauvé, 
Sous l'aile du Seigneur dans le temple élevé. 

Avant que son destin s'explique par ma voix, 
Je vais l'offrir au Dieu par qui régnent les rois. 
Aussitôt assemblant nos lévites, nos prêtres. 
Je leur déclarerai l'héritier de leurs maîtres. /j j blz 267) 

En als Josabet in haar moederlijke genegenheid voor het eens door 
haar geredde, nog nauwelijks negen jaar tellende kind, angstig vraagt: 

Mais à qui de Joas confiez-vous la garde? 
Est-ce Obed, est-ce Amnon que cet honneur regarde? 

Qui donc opposez-vous contre ses satellites ? 
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luidt het verheven, in God zelf verankerde antwoord : 

Ne vous l'ai-je pas dit? Nos prêtres, nos lévites. 
(I 2, biz. 268). 

Hiermee legt zich de toekomst voor ons open in haar beangstigend uit
zicht van menschelijke verlorenheid, maar onder den onzichtbaren glans 
tevens der hoogere machten, die achter deze toekomst opgeroepen staan ; 
dit wonderschoone bijbelspel, we voelen het, wordt een boeiende, aan
grijpende en glorieuze Godsgeschiedenis ! Als een bazuinstoot uit den 
verren hemel klinkt het de teerhartige Josabet uit den mond van den 
ouden priester tegen : 

Et comptez-vous pour rien Dieu qui combat pour nous, 
Dieu, qui de l'orphelin protège l'innocence. 
Et fait dans la faiblesse éclater sa puissance ; 
Dieu qui hait les tyrans, et qui dans Jezraël 
Jura d'exterminer Achab et Jézabel; 
Dieu, qui frappant Joram, le mari de leur fille, 
A jusque sur son fils poursuivi leur famille ; 
Dieu, dont le bras vengeur, pour un temps suspendu, 
Sur cette race impie est toujours étendu ? 

(I 2, blz. 269). 

En als de nood werkelijk ten top gestegen en de tempel door Athalie's 
leger omsingeld is; als de koningin zelf den berg bestijgt om de uit
levering te eischen van het kind, dat haar dag en nacht geen rust meer 
laat, dan verheft zich opnieuw Gods stem door Joads mond, de ver
werping voorspellend van het schuldige, vervallen Israël : 

Le Seigneur a détruit la reine des cités. 
Ses prêtres sont captifs, ses rois son rejetés. 
Dieu ne veut plus qu'on vienne à ses solennités. 
Temple, renverse-toi. Cèdres, jetez des flammes. 

Te midden van de donkere en benauwende beklemming op dit punt van 
het drama heeft deze profetie haar voor het verder verloop dreigend 
prospectief-aspect. Maar daar plotseling slaat Joads visie in extatischen 
jubel om ; de hoogepriester verkondigt de overwinning van Israël, een 
overwinning, die, als de triomf van den Oneindige zelf, zich verliest in 
het licht der eeuwigheid : 

Quelle Jérusalem nouvelle 
Sort du fond du désert brillante de clartés, 
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Et porte sui le front une marque immortelle ? 
Peuples de la terre, chantez. 

Jérusalem renaît plus charmante et plus belle. 
D'où lui viennent de tous côtés 

Ces enfants qu'en son sein elle n'a point portés ? 
Lève, Jérusalem, lève ta tête altière. 
Regarde tous ces rois de ta gloire étonnés. 
Les rois des nations, devant toi prosternés, 

De tes pieds baisent la poussière; 
Les peuples à l'envi marchent à ta lumière. 

Cieux, répandez votre rosée, 

Et que la terre enfante son Sauveur. 

E n op Josabets bevende aarzeling : 

d'où nous viendra cette insigne faveur, 
Si les rois de qui doit descendre ce Sauveur 

antwoordt de hoogepriester, door Gods kracht gedreven, met een gebaar 

naar den kleinen Joas : 

Préparez, Josabet, le riche diadème 
Que sur son front sacré David porta lui-même. 

(III 7, biz. 29S). 

D e emotioneele werking dezer twee uitzichten blijft voelbaar in de zangen 

van het koor, de toekomst beurtelings donker of vol van licht afteekenend: 

SALOMITH Le Seigneur 

S'arme-t'il pour nous défendre ? 
S'arme-t-il pour nous accabler ? 

TOUT LE CHOEUR О promesse ! ô menace ! ô ténébreux mystère ! 
Que de maux, que de biens sont prédits tour à tour ! 
Comment peut-on avec tant de colère 
Accorder tant d'amour ? 

UNE voix (seule.) Sion ne sera plus. Une flamme cruelle 
Détruira tous ses ornements. 

UNE AUTRE voix Dieu protège Sion. Elle a pour fondements 
Sa parole éternelle. 

LA PREMIÈRE Je vois tout son éclat disparaître à mes yeux. 
LA SECONDE Je vois de toutes parts sa clarté répandue. 
LA PREMIÈRE Dans un gouffre profond Sion est descendue. 
LA SECONDE Sion a son front dans les cieux. 
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LA PREMIÈRE Quel triste abaissement! 
LA SECONDE Quelle immortelle gloire ! 
LA PREMIÈRE Que de cris de douleur 1 
LA SECONDE Que de chants de victoire 1 

Tenslotte geeft het koor zich hoopvol over aan Gods beschikkingen : 

Cessons de nous troubler 

Révérons sa colère ; 
Espérons en son amour. 

(Ill 8, blz. 299). 

Dit slot verzacht het prospectief-aspect, dat in het volgend bedrijf met 
de scherpte der menschelijke verhoudingen het verloop opnieuw be
klemmend en spanningwekkend aanzet. 

In Molière's „L'Avare" stellen de prospectieve actie-momenten veelal 
reeksen van komische of potsierlijke handelingen en gebeurtenissen in 
het vooruitzicht, die den toeschouwer in de actueele handeling al ge
amuseerd vooruit voelt aankomen. 
Élise, Harpagons dochter, wil met Valere trouwen ; om den onmoge-
lijken vader voor dit huwelijk te winnen, nam Valere bij den vrek aan 
huis, als knecht, dienst en spreekt hem bij tij en ontij naar den mond; 
hij verzekert Êlise : 

J'y fais des progrès admirables ; et j'éprouve que, pour gagner les hom
mes. Il n'est point de meilleure voie que de se parer, à leurs yeux, de 
leurs inclinations, que de donner dans leurs maximes, encenser leurs 
défauts, et applaudir à ce qu'ils font il n'y a rien de si imper
tinent et de si ridicule qu'on ne fasse avaler, lorqu'on l'assaisonne en 
louanges. ( I 1( Ыг 5 ι α A c t m 2 ) 

Deze werkmethode voorspelt voor het vervolg van het drama al een en 
ander, dat vermakelijk kan worden. 
Sterker nog is dat het geval, waar de sluwe Prosine, koppelaarster en 
menschenkenster van gezag, tegenover La Flèche haar verwachting uit
spreekt van den vrek voor het opknappen van een zaakje een kleinigheid 
te ontvangen. La Flèche wil haar de onmogelijkheid van haar vermeende 
vooruitzichten doen inzien, maar Prosine blijft zich van haar superieur 
talent bewust : 
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Mon Dieu 1 je sais l'art de tralie les hommes ; j'ai le secret de m'ouvrlr 
leur tendresse, de chatouiller leurs coeurs, de trouver les endroits par 
où ils sont sensibles. ( I I 5 | b l r 537) Actm щ 

Dat gaat zoo aanstonds wat geven met deze Prosine! La Flèche vult 
zijn welsprekend betoog over Harpagon nog aan : 

Il est Turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde ; 
et l'on pourroit crever, qu'il n'en branleroit pas la vue d'un deman
deur lui donne des convulsions ; c'est le frapper par son endroit mortel, 
c'est lui percer le coeur, c'est lui arracher les entrailles ; 

(ibid. blz. 537, Actm. 91). 

Nu zijn we wel ten uiterste benieuwd geworden, hoe deze affaire tusschen 
Prosine en den vrek gaat verloopen. De komende scènes zijn inderdaad 
verbluffend ! 
Aan het einde van het vierde bedrijf verliest de vrek zijn geld. In het 
daarop volgend 5e bedrijf grijpt hij den eerste den beste, — toevallig 
den keukenmeester Jacques — aan en sleept hem voor het gerecht, 
dat in den vorm van een commissaris gewichtig achter de tafel heeft post 
gevat ; daar krijgt de in 't nauw gedreven Maître Jacques, die overigens 
nu voor het eerst van Harpagons ongeluk verneemt, —· het lumineus idee 
om zich eens duchtig op den gehaten Valere te wreken : 

Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est 
monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. 

(V 2, blz. 578, Actm. 228). 

D e toeschouwer verkneukelt zich reeds van genoegen om wat dat zoo 
straks tusschen Valere en Harpagon zal moeten geven. En zijn stoutste 
verwachtingen zullen worden overtroffen ! . . . . 
„L'Avare" vertoont bovendien dien eigenaardigen vorm van prospectieve 
aspecten, wier functie in het drama uitsluitend in hun eigen oogenblikke-
lijke emotioneele, hier humoristische, werking bestaat, zonder dat het 
punt, waarnaar zij uitwijzen, ook in het drama als de verwerkelijking dier 
aspecten optreedt. 
Zoo zijn de twee eerste scènes van het derde bedrijf er alleen om hun 
komisch prospectief aspect. Harpagon heeft al zijn personeel gemobili
seerd en geeft zijn instructies voor het souper, dat hij dien avond ter eere 
van zijn verloving met Mariane geven wil. Van dien feest-avond komt 
niets in het drama voor ; maar de toeschouwer beleeft er, puur door het 
vooruitzicht, zijn volle plezier aan. 
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Brindavoine en La Merluche, twee lakeien, krijgen de opdracht de glazen 
te spoelen en de gasten in te schenken : 

. . . . mais seulement lorsque l'on aura soif, et non pas selon la coutume 
de certains impertinents de laquais, qui viennent provoquer les gens et 
les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas. Attendez qu'on vous en 
demande plus d'une fois, et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup 
d'eau. 

De lakeien hebben echter nog moeilijkheden : 

LA MERLUCHE Quitterons-nous nos siquenilles, monsieur? 
HARPAGON Oui, quand vous verrez venir les personnes ; et gardez bien de gâter 

vos habits. 
BRINDAVOINE Vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint 

est couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe. 
LA MERLUCHE Et moi, monsieur, que j'ai mon haut-de-chausses tout troué par 

derrière, et qu'on me volt, révérence parler 
HARPAGON (à La Merluche) Paix : rangez cela adroitement du côté de la mu

raille, et présentez toujours le devant au monde. (A Brindavoine, en lui 
montrant comment il doit mettre son chapeau au devant de son pourpoint, 
pour cacher la tâche d'huile.) Et vous, tenez toujours votre chapeau 
ainsi, lorsque vous servirez. (III 2( b]z 545 A c t m n5) 

W e hebben de hier geciteerde prospectieve aspecten op ons schema van 
„L'Avare" aangegeven met een vooruit wijzende, maar na eenigen tijd 
zich ombuigende lijn. De betreffende actie-momenten wijzen weliswaar 
naar een toekomstige speelhandeling uit, maar die speelhandeling komt 
in het drama niet voor. Het aspect heeft hier wel zijn actueele prospec
tieve werking : het wijst emotioneel vooruit, maar het mist de voelbare 
consequenties, die andere prospectieve aspecten onder het voortgaande 
spel met zich meebrengen. Het fungeert als humoristisch vuurwerk, dat 
spoorloos in de ruimte verdwijnt. 

§ 10. Onze Vondel kende de waarde van het machtig groeiend, aldoor 
dreigender prospectief-aspect. Vier bedrijven van den „Lucifer" stuwen op 
de catastrophale uitbarsting aan. Na de wrange uitingen van afgunst, na 
het besloten, donker en boosaardig gefluister in de rangen der lagere 
geesten en het stralend daartegen opgaande licht van Gods afgekondigd, 
eeuwig en ondoorgrondelijk raadsbesluit, ontwikkelt de opstand in de 
giganteske gestalte van Lucifer zijn geweldigen psychischen groei. Onder 
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Belzebubs fnuikenden spot richt Lucifers trots zich beslister en drei
gender op : 

Dat zal ik keeren, is het anders in mijn macht. 
(Vondels Spelen II 2, II vs. 410, Acta. 33). 

In de daaropvolgende vlammende eruptie van opstandigheid, staat heel 
de omvang van het onafwendbaar komende conflict reeds ontstellend uit
gespannen. Het wordt een titanenstrijd : 

Nu zweer ik bij mijn kroon, het al op een te zetten, 
Te heffen mijnen stoel in aller Heemlen trans. 
Door alle kreitsen hene en starrelichten glans. 

Ik wil op een karros van wolken, hoog en snel 
Gevoerd door lucht en licht, met bliksemstraal en donder 
Verbrijzelen tot stof, wat boven of van onder 
Zich tegens ons verzet, al waar' 't de Veldheer zelf; 
Ja, eer we zwichten, zal dit hemelsblauw gewelf. 
Zoo trotsch, zoo vast gebouwd, met zijn doorluchte bogen 
Te bersten springen, en verstuiven voor onze oogen ; 
't Gerabraakt aardrijk zien, als een wanschapen romp. 
Dit wonderlijk Heelal in zijnen mengelklomp, 
En wilde woestheid, weer verwarren en verkeeren. 
Laat zien, wie Lucifer durf trotsen en braveeren. 

(Ibld. II vs. 569. Actm. 37). 

De toeschouwer raakt ontzet onder deze apotheose van donkere krachten, 
wier uitbarsting in het verloop van het drama wordt aangekondigd. Dit 
moment doet in zijn grandiooze verschieten niet onder voor het oogenblik 
<ier titanische opstandigheid in den „Prometheus"8). Maar, beschouwen 
we de beide handelingen als moment in het geheel, waarvan zij deel 
uitmaken, in hun organisch dramatisch verband derhalve, dan blijkt er 
tusschen beide een zeer groot verschil te bestaan. 
Eerst de „Prometheus". Wanneer op het allerlaatste einde Hermes' uiterst 
pogen om den Titan te redden vergeefsch is gebleken en hij is heen
gegaan, en wanneer dan ook de rei „zich langzaam en met blijkbaren 
tegenzin"9) heeft teruggetrokken, en Prometheus achter blijft in de een
zaamheid en in de stilte, alleen met de dreigende oerkrachten der natuur. 

e ) Vgl. Ыг. 46-47 hiervoor. 
*) Cfr. Р. С Boutens, Prometheus geboeid, blz. 54. 
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dan breekt, in het drama zelf, de verbijsterende catastrophe met kosmisch 
geweld uit : 

κοί μήν Ιργωι κουκέτι μύθωι 
χθων σεσάλευται, βρυχία δ' ήχώ 
παρσμυκάται βροντής, ίλικες 
6' έκλάμπουσι στε^πης ζάπυροι, 
στρόμβοι δέ κόνιν είλίσσουσιν' 
σκιρτδι δ' άνεμων πνεύματα πάντων 
είς άλληλα στάσιν άντίπνουν 
άποδεικνύμενα' ζυντετάρακται 
δ' αίθήρ πόντωι. τοιάδ' έπ' έμοί 
(Ιιπή Διόθεν τεύχουσα φόβον 
στείχει φανερως. 
δ> μητρός έμής σέβας, ώ πάντων 
αίθήρ κοινόν φάος είλίσσων, 
έσοραις μ' ώς έκδικα πάσχω. 

(U. de Wilamowitz-Moellendorff, biz. 65, vs. 1080). 
PROMETHEUS 

Zoo waar : met de daad, niet langer in woord, 
Deinwaggelt de grond ! 
Het gebreideld rumoer zet loeiluid in 
Van den donder : in zengende kronkelen laait 
Van den bliksem het vuur ; op den wervlenden storm 
Rolwentelt het stof ; al winden te hoop 
In een alzijdsch oproer hijgen ten dans 
Van vijandig geblaas, wederkeerig gedreig ; 
In elkander teloor stort aither en zee — 
Klaarblijklijk van Zeus en gericht tegen mij 
Zulke aanval, zulk een verwekken van vrees 
O ontzag mijner moeder, o aither die straalt 
In uw wentlen het allen gemeenzame licht. 
Gij aanschouwt wat gruwel ik lijde ! 
(Prometheus zinkt, samen met den rotswand, weg in de diepte.) 

(Р. С Boutens, blz. 55). 

De toeschouwer staat op, gevangen in de ban van een, in zijn bijzijn, 
verwerkelijkt gigantisch gebeuren. 
En nu Vondel. Aan het eind van het vierde bedrijf is de catastrophe 
onmiddellijk nabij gebracht, de machten der legioenen van licht en ver
schrikking naderen elkander tot den laatsten, alles in ontzetting over-
treffenden, bovenaardschen strijd. Lucifers beslissing valt, en zijn 
commando klinkt : 
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Een ieder in 't gelid: een ieder kenn' zijn vaan; 
Nu rustig de bazuin en krijgstrompet gesteken I 

APOLLION Wij wachten op uw woord. 
LUCIFER Zoo volgt ons op dit teeken. 

(ibid. IV, vs. 1667, Actm. 83 en 84). 

Het doek valt. De hemelsche legioenen strijden in de pauze. Men beseft 
dit, geheel verbluft, eerst ten volle, wanneer men zich realiseert, welk 
een supreem moment van dramatische spanning Vondel hier op 't eind 
van dit bedrijf schept. Nu gaat het gedurende vier bedrijven in het ver
schiet gestelde, opperst satanische en angelieke gebeuren tegelijk, zich 
verwerkelijken in den wervel van Gods licht en het donderend kaatsen 
van den bliksem op het splijtende heische schild. Helaas, niets van dit 
alles komt, als momentaan gebeuren, als deel van het verloop zelf, in 
het drama ten tooneele. Het zwaartepunt, waaromheen heel het verloop 
van het stuk werd gebouwd, het hoofdmoment, waarop alle spanningen 
staan gericht, waarheen alle intensiteit werd gestuwd als naar een uit' 
eindelijke bevrijding, het hoofdgebeuren, dat door zijn anticipeerende 
werking aan heel het verloop van het drama zijn gestalte geeft, het heeft 
zelf in dat verloop geen plaats. In tegenstelling tot wat ons materiaal 
ons van de Grieksche Tragici leert, in tegenstelling tot wat we in de 
Middeleeuwsche drama's zien gebeuren, bij Shakespeare, bij Corneille, bij 
Racine, bij de moderne dramatici, in tegenstelling tot deze allen, reali
seert Vondel het centrale richtpunt van al zijn spanningen niet als mo
mentaan gebeuren in het drama zelf. Zoo schept hij een dramatisch 
vacuum, dat door de volgende tafereelen niet meer wordt gevuld. 
Ja, zeker, van onvergelijkelijke schoonheid is de opening van het vijfde 
bedrijf : 

RAFAEL De gansche Hemel, van den grond tot op de kruin 
Der Aartspaleizen, juicht op Michaels bazuin 
En zwaaiende banier. De veldslag is gewonnen. 

(ibid. V, vs. 1708). 

In denzelfden grandioozen stijl, waarin heel het drama zich beweegt, 
voltrekt zich deze mededeeling, maar haar dramatische werking is er niet 
minder teleurstellend om, teleurstellend althans voor hem, die ook bij 
Vondel zoekt, wat blijkens ons materiaal juist „des drama's" is : de uit
beelding van een ontroerend gebeuren door het dramatische gebeuren 
zelf. De aanvang van het vijfde bedrijf verklaart de hoofd-handeling. 
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waarheen zich vier bedrijven lang alle speelhandelingen hebben gericht, 
als voltrokken. 
Men antwoorde niet, dat het Vondel om den hemel-strijd zelf niet te 
doen was, maar wel om Lucifers zielsconflict, ook de schrijver van dit 
werk weet dat, maar hij moet constateeren, dat Vondel niettemin het 
verloop zijner speelhandelingen in den „Lucifer" vier bedrijven lang op 
dien strijd der hemel-machten heeft gebouwd. 
Men antwoorde ook niet, dat Molières speelsch vernuft het niet ver
smaadt prospectieve aspecten met hoogst komische werking te openen 
op gebeurtenissen, die nooit plaats vinden10), want het verschil met 
Vondels prospectieve aspecten, die in de ruimte verstuiven, is dit : dat 
Molière deze aspecten alleen momentaan hier of daar in het drama aan
wendt en er volstrekt niet het verloop van zijn spelen bedrijven lang op 
construeert. 
Het zal nu niemand meer verwonderen, dat het episch reciet, dat den 
strijd der engelen afschildert en dat nagenoeg het heele vijfde bedrijf 
vult, geen dramatische verloops-ontroering meer wekt. Immers, het ver
loop wordt daarin als afgesloten beschouwd en specifiek dramatische 
retrospectieve aspecten op den strijd, kan het verhaal niet openen, want 
de strijd zelf heeft geen moment van het verloop uitgemaakt. De weidsche 
aspecten van het glorieuse verhaal openen ook geen nieuwe verschieten, 
die zich in het drama zullen verwerkelijken. Het zijn wonderbaar ge
dichte, hemel en kosmos omvattende visies, die den toeschouwer het 
gigantische gebeuren afschilderen, dat hij zelf niet heeft mogen mee
maken. Speelhandelingen als de momenten van dit verhaal zijn, staan ze 
toch, dramatisch gesproken, stil. Het is sterke en spanningwekkende, 
geënsceneerde epiek van een onvergelijkelijk betooverende schoonheid. 
Zou Vondels meesterwerk zelf er niet op wijzen, dat hij de kracht 
zijner tragedies elders zocht dan in dien wonderen bouw van handelingen 
en gebeurtenissen, die aan het drama als gebeuren zijn emotioneele ge
stalte geeft, elders dan in het onontkoombaar voortschrijden naar den 
ondergang, dat in dien ondergang zelf culmineert ; zocht hij niet, onbe
wust althans, zijn kracht in de, zich aan de voordrachts-handelingen van 
het drama, vrij en machtig ontplooiende dichtkunst ? " ). 

ι«) Vgl. blz. 75-76 hiervoor. 
1 1 ) Interessant In dit verband is het artikel van P. G. J. Korteweg in de „Nieuwe Rotter-
damsche Courant" Avondbl. 26 October 1937: Vondel in Strijd met de Tooneelwetten. 
Volgens dezen schrijver zou Vondel de humanistische theorieën van het drama praktisch 
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Ook de „Jeftha" kent prospectieve aspecten van groóte emotioneelc 
kracht. Heel het drama leeft van den huiver en de ontroering uit het 
wreede offer, dat zich aan het eind van het vierde bedrijf voltrekt. W e 
beleven de nadering van dat offer beurtelings in de handelingen van 
den hofmeester, die van alles op de hoogte is, van Ifis zelf en van haar 
jammerlijk verscheurden vader. 
Aan het slot van het eerste bedrijf keert Ifis met haar speelgenooten 
van haar verblijf op de bergen naar huis terug, en als de Rei haar, in 
een laatste tegenstrofe, begroet als het lam, dat willig ten offer gaat, 
dan stelt Ifis zelf dat offer opnieuw op hàre wijze in het vooruitzicht 
als een gebeuren huiveringwekkend en tegelijk vol van licht : 

En Ifis' hart luikt op van weelde 
En blijdschap, nu zij dezen dag 
Het offer, dat ze zich verbeeldde, 
Naar vaders eisch voltrekken mag, 
Den vaderlande en 't volk ten zegen, 
Ten prijs van God, den eigenaar 
Van al, die door verborgen wegen 
Zijn heiligen zoo 'wonderbaar 
En boven hun begrijp, kan leien : 
Treên we in, op bommen en schalmeien. 

(Vondels Spelen II 3 ; I, vs. 409). 

Het is wel Ifis' offer, dat hier bezongen wordt en heel het drama met 
den lichtenden glans van zijn verheven verschiet en met de wijding van 
zijn Godsbehagen vervult. Dit naderend offer blijft verschrikkelijk, maar 
het is de donkere poort, waarachter de open hemel straalt : 

Mij lust het, op het licht van offertoortsen, 
Op blijden galm van vedel en schalmei, 

in ethischen zin hebben uitgelegd. „Herkennis" beteekent bij hem meer inzicht dan wel 
de herkenning, die de groóte lotswending teweegbracht : de held van het stuk moet 
tot het Inzicht komen van zijn misdaad en de toeschouwers met hem. De „ignorantla", 
het onbewuste handelen was daartegenover het „gebrek aan inzicht" en de „katharsls" 
bestond in den gewenschten „inkeer". Vondel heeft dus, zoo meent de schrijver, eenige 
van de belangrijkste voorschriften betreffende den bouw van de tragedie in ethischen 
zin geïnterpreteerd ; hij gebruikte ze niet in de eerste plaats voor een sterken bouw 
van zijn stukken ; ze waren voor Vondel de middelen om het publiek de les van zijn 
spel te lezen. Een spanningwekkende compositie van stijging, crisis en val leek hem 
daarbij van minder belang. 

6 
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Gelijk een bruid bekranst, van rei bij rei 
Bestuwd, niet zwak, maar moediger en stouter, 
Mijn groene jeugd de Godheid op het outer 
Op 't offeren 

De Hemel biedt van verre mij de hand 
En zijne trouw. Ik kus dat diere pand 

(ibid. II, vs. 696). 

Zoo is het ook met de wonderbare beschrijving door den hofmeester, die 
Ifis teekent in de volle pracht van haar bruidstooi, opgaand naar het 
bloedig feest van haar mystieke bruiloft. Welk een lichtend geheim toch 
dit bloedig offer bevat! (Ill, vs. 1254). 
De volle ontzetting van het komend gebeuren ligt in de handelingen, 
den gruwelijken tweestrijd van Jeftha zelf en tenslotte in heel het vierde 
bedrijf, dat, als onmiddellijke voorbereiding, in de voltrekking van dit 
offer zijn einde vindt. Toch hangen evenzeer de huiver en gruwel als 
ook de zegening van de aanschrijdende offerdaad over dit deel van het 
drama. Als een rood doorschenen sluier liggen zij over heel dat onzeg
baar schoone gesprek tusschen vader en dochter uitgespreid. De sidderend 
door den hofmeester gegeven raad brengt dan den dood opnieuw angst
wekkend nabij : 

Gord af dit zwaard ; gord af ! 'k Zal 't heimlijk bergen. 
Bedekken met mijn kleed, opdat ze niet, 
Vóór 't ende van inbeelding doodsch verschiet'. 
Wanneer ze knielt op d'oevers van haar leven, 
Het hofaltaar, zal ik 't u wedergeven. 

(Ibid. IV, vs. 1532). 

En alvorens dan haar zwaren tocht naar het altaar te gaan, roept Ifis 
nog eens haar „speelgenoots" en reien bijeen en geeft die wondere 
schikkingen, die ons opnieuw haar offer huiverend vooruit doen beleven. 
Maar ook hier is het prospectief aspect emotioneel sterker, intenser en 
voller, dan het moment zelf, waarop dit offer onder den reizang aan 
het slot onzichtbaar zich voltrekt. 

De „Salomon" staat onder de aldoor dreigende mogelijkheid van 's ko-
nings val. Sidonia's haast onweerstaanbare smeekbeden drijven er telkens 
onheilspellend heen. 
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siDONiA Hoe wenschte ik nu, dat gij, ter eere van de Goden, 
De staatsie vieren holpt, en mee ten offer gingt, 

Hoe zou mijn hart van vreugd dan dobbren op de baren 

Mocht uwe gemalin dit eenlge op u winnen, 
Zij wisselde haar lot met Goden noch Godinnen. 

(Vondels Spelen II 2, II vs. 547). 

Opeens komt in het episch reciet, dat het feest van den „starredans" 
schildert, 's konings val nabij : Salomon blijkt zich onder Sidonia's dans 
niet meer meester ; hij 

springt van zijnen stoel, omhelst ze en roept : „Mijn Bruid ! 
Welaan, nu kies de bloem van al uw wenschen uit, 
En eisch wat gij begeert : het is u ongeweigerd !" 

Sidonia, die deze overrompeling zijner gevoelens had afgewacht, beslist : 

„Biê met ons den wierook aan Astarte !" 

En de rei vervolgt smartelijk haar verhaal : 

Hij stemt het reukloos toe 
De Koning stapt vooruit ; zij volgt op zijnen tred. 
Aartspriester, keer den Vorst, en handhaaf Mozes' Wet. 

(IV, vs. 1126). 

Dit episch reciet fungeert in het verloop; het heeft zijn verloops-ont-
roering. De uitzichten op de toekomst drijft het tot de hoogste spanning 
op. Zal de koning vallen of niet? 
Een tweehonderd verzen later, schijnt de ramp weer te zullen worden 
afgewend. Salomon zelf verzekert : 

Ik zal Sidonia (betrouw het mij) haar bede 
Ontzeggen. Zijt gerust : ( lb ld I V v s ,353) 

Maar voor Sidonia's tranen bezwijkt de vorst opnieuw en het ongeluk 
staat nu onafwendbaar dreigend aan de kim : 

Hoe weent die schoone ziel! Wie kan haar tranen zien. 
Al was zijn hart van steen? Neen, neen, Ik lij dit nimmer. 

Vergeef het Salomon, mijn Schepper : och, de Min, 
De vrouwenliefde doet mij struikelen, ,™ ігт.і 

(Г , vs. 1571). 
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Prospectief werken ook Egmonds woorden uit het tweede bedrijf van 
den „Gijsbrecht van Aemstel", waar hij met zijn mannen in den nacht 
voor het klooster staat buiten de stad: 

Ons wit is, dezen nacht den vijand t' overromplen. 
Nu hij zich veilig acht en buiten krijgsgevaar. 

(Vondels Spelen I 2 ; II, vs. 462). 

Alles werd door Vosmeer voorbereid; zelf hebben zij niets anders te 
doen: 

Dan nu te nacht 
te letten op dat teeken, 

En voort met alle macht te volgen op het licht 
Des schrikkelijken brands, dien Vosmeer binnen sticht. 

(ibid. II, vs. 485). 

Wel staat hier heel de ramp van het brandend ineenstortende Amsterdam 
voor ons in het vooruitzicht gesteld, maar de gang naar haar verwerke
lijking voltrekt zich verder zonder veel prospectieve werking. Als we van
uit Aemstels kasteel het begin van den verraderlijken aanval meemaken en 
Heer Gijsbrecht er aanstonds op uit trekt, dan zijn het vrijwel alleen 
Badelochs vertwijfeling en haar smeekbede tot Broer Arend, die ons de 
huivering der dreigende doodsgevaren suggereeren : 

BADELOCH Beschermt mijn lieven man, dat bid ik, vrome Heeren! 
ABEND Vrouw zuster 1 ik beloof, 'k zal zonder hem niet keeren. 

(ibid. Ill, vs. 901-902). 

Vol huiveringwekkende prospectiviteit is ook het tafereel, waarin de grijze 
bisschop, van Godgetrouwe Klarissen omringd, zich bereidt om den 
marteldood voor de geliefde Kerk, zijn Bruid, te ondergaan : 

COZEWIJN 

Het loopt met Amsterdam, gelijk gij hoort, ten ende. 
En wij verwachten deel aan d' algemeene ellende. 

Voor mij, 'k ben oud en traag : 

Belief het God, hij koom; zijn dienaar staat al vaardig: 
(ibid. IV, vs. 951). 

De scène, waarin de Klarissen zich om hem heen sluiten, een ring van 
onkreukbare trouw, en zij door een onzichtbare kracht gesterkt, allen 
onverschrokken den dood afwachten, stelt dien dood als onafwendbaar 
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en nabij ; ook dit prospectieve aspect vindt echter in het drama zijn mo
mentane verwerkelijking niet. 
Juist als in den „Lucifer", komt een verhaal, hier het bode-verhaal, in 
hijgende spanning, het ontstellende relaas van het gebeuren brengen. 
Dit verhaal is echter dramatisch functioneel in het verloop opgenomen ; 
het wekt, in tegenstelling tot het strijd-verhaal uit den „Lucifer", verloops
ontroering, omdat het de spanning om den totalen ondergang van Am
sterdam, mede aandrijft en intensifiëert. Niet het feit, dat een dramaturg 
een verhaal van, in het verloop niet opgetreden gebeurtenissen, aanwendt 
is dramatisch steriel, maar het feit, dat dit verhaal niet langer organisch 
is opgenomen in den voortgang van het drama naar het einde. Het 
vijfde bedrijf van den „Lucifer" stelt dat einde plotseling.... in het ver
leden, zonder een nieuwe toekomst te openen. 

§ 11. Goethe's „Iphigenie", „een der zeldzame juweelen van de wereld
literatuur van het drama"12), heeft ook zijn prospectieve aspecten vol 
afwisselende stemming en spanning. De tot zoenoffer gewijde Iphigenie, 
door Diana naar het eiland der Scythen gevoerd, waar zij deze godheid 
als priesteres dient, kwijnt weg van verlangen om terug te keeren naar 
haar vaderland en het ouderlijk huis. Zal zij nog ooit haar grooten vader, 
Agamemnon, terugzien, haar moeder Klytaemnestra en de andere dier
baren? De toekomst hult het antwoord in haar duister zwijgen. Daar 
komt Arkas, 's konings vertrouweling, haar melden, dat zijn meester 
nadert. Sinds hij zijn zoon verloor, is deze koning zwijgzaam en mis
troostig, ziet argwanend naar de zonen zijner getrouwen ; nu komt hij 
tot Iphigenie : 

ARKAS Zwar schweigt er auch von dir; 
Doch haben hingeworfne Worte mich 
Belehrt, dasz seine Seele fest den Wunsch 
Ergriffen hat, dich zu besitzen. Lasz, 
О übcrlasz ihn nicht sich selbst ! damit 
In seinem Busen nicht der Unmut reife 
Und dir Entsetzen bringe, du zu spät 
An meinen treuen Rat mit Reue denkest. 

(A. Stern, I 2, blz. 10). 

De toekomst heeft plotseling bepaalde gedaante gekregen ; vol spanning 

12) Simons, Drama en Tooneel III, blz. 487-488. 
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zien we naar de ontmoeting uit met haar donker dreigende gevolgen. 
In het tweede bedrijf zijn we getuigen van Orestes' komst op het eiland, 
waar Iphigenie verblijft. Na den gruwelijken moedermoord heeft een 
waanzinnig schuldbesef hem naar dit land gedreven, waar, naar Appollo's 
uitspraak, reddende bevrijding hem wacht vanuit het heiligdom van 
Diana. Voor Orestes zelf ligt die bevrijding in zijn zoendood en inder
daad : in het land, dat hij betreden heeft, heerscht de barbaarsche ge
woonte eiken vreemdeling ter eere van de godheid om te brengen. Somber 
verzucht Orestes : 

Es 1st der Weg des Todes, den wir treten : 

Soll ich wie meine Ahnen, wie mein Vater, 
Als Opfertier Im Jammertode bluten: 
So sei es ! Besser hier vor dem Altar, 
Als im verworfnen Winkel, wo die Netze 
Der nahverwandte Meuchelmörder stellt. 

(II 1. blz. 23). 

Ook hier ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit. 
Als later de vreugde der herkenningsscènes over het gebeuren gekomen 
is, stuwt het drama op aller redding aan, niet echter zonder de telkens 
weer gewekte spanning, voortkomend uit het conflict met den ouden 
barbarenkoning, voortkomend ook uit Iphigenie's edele, alle leugen en 
list verwerpende trouw. 

Hart aan hart, hand in hand, romantisch en sentimenteel, maar drama-
technisch volkomen noodzakelijk, kondigen Stauffacher, Walther Fürst 
en Melchthal, in Schillers „Wilhelm Tell", de toekomst aan : 

STAUFFACHER und SO Wie Wir 
Dre i Männer jetzo unter uns die Hände 
Zusammenflechten, redlich, ohne Falsch, 
S o w o l l e n wir drei Länder auch zu Schutz 
U n d Trutz zusammenstehn auf T o d und Leben. 

WALTHER FUERST u n d MELCHTHAL 

Auf Tod und Leben. 
(Sie hatten die Hände noch einige Pausen lang zusammengeflochten und 
ächweigen.) (! ^ vs. 740). 

Het eed-genootschap is gesloten : de strijd vangt aan in zijn gang naar 
het einde. 
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Waardig en kalm luistert Maria Stuart naar Mortimer. Zij gaat het lot 
vernemen, dat haar wacht. Die vier en twintig rechters hebben vonnis 
gewezen : 

MARIA Ich wcisz, wo man hinaus will. 
In ew'gem Kerker will man mich bewahren. 

Mortimer schudt droevig het hoofd ; de tyrannie stelt zich niet met half 
werk tevreden : 

MARIA Sie könnt' es wagen, mein gekröntes Haupt 
Schmachvoll auf einen Henckerblock zu legen? 

MORTIMER Sie wird es wagen 

Toch is dat het niet, waarvoor Maria Stuart beeft : 

Eh' sich ein Henker für mich findet, wird 
Noch eher sich ein Mörder dingen lassen. 
D a s Ist's wovor ich zittre, Sir, und nie 
Setz' ich des Bechers Rand an meine Lippen, 
Dasz nicht ein Schauder mich ergreift, er könnte 
Kredenzt sein von der Liebe meiner Schwester. 

(L. Bellermann, I б, Ыг. 288, vs. 590). 

Deze korte, fel emotioneele, ontstellende blikken de toekomst in worden 
nu plotseling verdrongen door een geheel ander uitzicht. Mortimer stelt 
haar gerust : 

Nicht offenbar noch heimlich soll's dem Mord 
Gelingen, Euer Leben anzutasten. 
Seid ohne Furcht ! Bereitet ist schon alles. 
Zwölf edle Jünglinge 

De vlucht, de bevrijding, de redding ! ? 
Maria maakt een afwerend gebaar : geen geweld, geen list redt haar ; 
heel Engeland bewaakt de poort van haar gevangenis : 

Ein einz'ger Mann lebt, der sie öffnen kann. 
Graf Lester ! 

MORTIMER (tritt erstaunt zurück) 
Graf Lester ! — Euer blutigster Verfolger, 
Der Günstling der Elisabeth — von diesem — 

MARIA B i n ich zu retten, ist's allein durch ihn. 
— Geht zu ihm 
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Bringt ihm dies Schreiben. Es enthält mein Bildnis. 
(Sie zieht ein Papier aas dem Busen, Mortimer tritt zurück und zögert, 
es anzunehmen.) 

MORTIMER Königin — dies Rätsel — 
Erklärt es mir — 

MARIA Graf Lester wird's Euch lösen. 
Vertraut ihm, er wird Euch vertraun 

(Ibid. Ыг. 289, vs. 631). 

De toekomst heeft zich hier in nog geen honderd verzen van haar somber 
en fataal uitzicht, langs een oogenblik van licht, opnieuw in de nevelen 
gehuld van het beangstigend onbestemde. En de toeschouwer heeft al 
de wisselingen van die toekomst in de actueele handelingen dramatisch 
emotioneel doorleefd. W e hebben in de „Antigone" op een soortgelijke 
opeenvolging van wisselende prospectieve aspecten gewezen1 3). 

Hebbel weet aan het slot van het eerste bedrijf van zijn „Herodes und 
Mariamne", het verloop ongemeen boeiend in het verschiet te stellen. 
Door Antonius ter verantwoording naar Egypte geroepen, haalt Herodes, 
die de gedachte niet kan verdragen, dat zijn vrouw, Mariamne, ná hem 
nog eens aan een ander zou toebehooren, zijn zwager Joseph over, hem 
te beloven Mariamne te dooden voor het geval, dat Herodes door de 
Romeinsche macht mocht worden gevonnist. Mariamne, die zou kunnen 
weigeren na Herodes' val vrijwillig den dood in te gaan, is daardoor 
onder Josephs zwaard gebracht : 

HERODES (allein) 
Nun lebt sie unter'm Schwert ! Das wird mich spornen, 
Zu thun, was ich noch nie gethan, zu dulden. 
W a s ich noch nie geduldet, und mich trösten. 
Wenn es umsonst geschieht ! ( H Krttmm¡ V ; 1 6¡ b lz з 2 ) 

Een dergelijke voor geen misdaad terugschrikkende naijver en de door 
hem dreigend in 't verschiet gestelde misdaad zelf kondigen ons een 
toekomst aan vol schrikwekkend gebeuren. 

In „Maria Magdalena" komt Klara, na de gevangenneming van haar 
broer, tot het ontstellend besef, dat de bekentenis van haar onteering 
haar harden en vereenzaamden vader het laatste ontnemen zal, dat hem 

1 3 ) Vgl. blz. 51-52 hiervoor. 
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in deze wereld nog rest : zij besluit tot de uiterste grens der zelfvernede
ring te gaan en hem, die haar ongelukkig gemaakt heeft, te smeeken 
haar te huwen. Somber staat ze op, bij zichzelf fluisterend : 

Ja, Vater ,ich gehe, ich gehe 1 Deine Tochter wird Dich nicht zum 
Selbstmord treiben ! Ich bin bald das Weib des Menschen, oder — 
Gott, nein ! Ich bettle ja nicht um meto Glück, ich bettle um mein Elend, 
um mein tiefstes Elend — mein Elend wirst Du mir geben ! Fort — 
wo ist der Brief ? (Sie nimmt ihn) Drei Brunnen triffst du auf dem Weg 
zu ihm — Dasz du mir an Keinem stehen bleibst ! Noch hast du nicht 
das Recht dazu (ab). ( H K n l m m r iVj II 6, blz. 124). 

Dit is het prospectieve actie-moment, dat het drama op het slot van het 
tweede bedrijf biedt ; Klara's zelfmoord teekent zich duister aan den 
horizon af. 

§ 12. Waar het gaat om de genegenheid van Erhart, stooten we in 
Ibsens „John Gabriel Borkman" op het emotioneel sterk geladen moment 
uit het gesprek tusschen Ella en Mevrouw Borkman ; deze emotionaliteit 
overspant heel het verdere verloop. Ella wil Erhart aan den invloed van 
zijn moeder onttrekken. Dat is niet meer mogelijk, zoo verzekert Mevrouw 
triomfantelijk, zij heeft haar jongen weer geheel aan zich gebonden. Ella 
wordt bleek: 

Dan zal ik hem weer van jou terug winnen I (heesch, bijna flubferend) 
Wij tweeën, Gunhild, wij hebben vroeger al ééns op leven en dood 
gestreden om een mensch ! (j a a n t v a n d e r Mijll-Piepers, I, blz. 14). 

Het verloop van het drama wordt een verschrikkelijke strijd ; geen phy-
sieke, maar een psychische en morcelé. Opnieuw wekt de toekomst ook 
hier haar niet minder sterke spanning. 

Nog in de laatste scène van „Spoken" treedt er een prospectief-aspect 
op van ijzingwekkende emotioneele kracht. De arme, erfelijk belaste 
Oswald heeft zijn maatregelen getroffen voor het geval, dat ten tweeden 
male de waanzin over hem komt. Dan, zoo weet hij, is er voor hem geen 
genezing meer. Nerveus haalt hij een doosje uit zijn borstzak : 

Moeder, zie je dat ? 
МЕ Я. ALVINO W a t is dat ? 

OSWALD Morfinepoeders. 
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MEVR. ALVINO (kijkt hem verschrikt aan). O s w a l d mijn jongen ? 

OSWALD Ik heb twaalf capsules opgespaard. 
(Idem. III, blz. 64). 

De afschuwelijke mogelijkheid, die zich hier reeds aankondigt, groeit 
echter nog in ontzetting. Aan Regine, het kamermeisje, dat achteraf zijn 
halfzuster blijkt, had Oswald willen vragen hem, wanneer de kwaal 
opnieuw zijn verstand zou teisteren en hij daar zou liggen als een kind 
zoo hulpeloos en verloren, — hem door deze poeders den laatsten ver-
lossenden dienst te bewijzen. Maar Regine, die van hem hield en zoo 
heerlijk luchthartig was, is heengegaan. Als zijn moeder daarop met een 
zucht van verlichting den hemel dankt, dat Regine er niet meer is, ver
volgt hij koud en beslist : 

OSWALD Ja, nu moet jij mij dus dien dienst bewijzen, moeder. 

Een gil van ontzetting is het antwoord. 
Na een scène van ademlooze spanning brengt Mevrouw Alving er ten
slotte met bovenmenschelijke zelfbeheersching uit : 

Hier heb je mijn hand er op. (idem ,„ b u 65) 

Welke afgrijselijkheid bergt deze toekomst ! 

Ook „Rosmersholm" biedt aan het slot een onverwacht en sterk aan
grijpend prospectief-aspect. Een tiental jaren heeft Rebekka West op 
„Rosmersholm" doorgebracht. Onder den invloed der nieuwe denk
beelden had zij het zich tot ideaal gesteld met Rosmer uit de verstarring 
der oude conventies naar een algeheele bevrijding te streven. Zij raakt 
echter onder Rosmers invloed en haar aanvankelijke overwinning op hem 
— Rosmer begon zich al uit de oude vooroordeelen los te maken —· 
wordt haar ongeluk. 
Op een avond bekent Rebekka aan Rosmer, dat zij het was, die zijn 
vrouw. Beate, op het dwaalspoor bracht, dat haar in vertwijfeling naar 
het donkere water voerde. Op een nacht sprong Beate van den vlonder 
in de molenbeek. Rosmer, gebroken onder deze bekentenis, valt terug 
onder den dwang der oude vooroordeelen, waaraan hij zich had trachten 
te ontworstelen. Hij gelooft niet meer in zich zelf, in zijn vermogen om 
de menschen vrijer en edeler te maken. En als Rebekka dan om dien 
vreeselijken twijfel weg te nemen, wijzend op zich zelf, zegt : „Eén 
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mensch heb je in elk geval geadeld. Mij, voor heel mijn leven", eischt 
hij, als door een hoogere macht gedreven, daarvan het huiveringwekkend 
bewijs : 

ROSHER Heb je moed ben je bereid, blijmoedig voor mij, nu 
van nacht, blijmoedig, denzelfden weg te gaan, dien 
Beate ging ? 

REBEKKA (staat langzaam van de canapé op en zegt bijna toonloos) Rosmer... ! 
RosMER Je wijkt terug. Je durft niet wat ζ ij durfde. 
BEBEKKA En als Ik nu wel den moed had ? En er blijmoedig toe bereid was ? 

Wat dan? 
ROSMER Dan zou ik je wel moeten gelooven. Dan zou ik het geloof aan mijn 

levensroeping wel weer terug moeten krijgen. Het geloof In de moge
lijkheid om een menschenzlel te adelen. 

НЕВЕКкл (neemt langzaam haar doek, slaat dien over haar hoofd en zegt met 
zelfbeheersching) Je zult je geloof terug krijgen. 

(idem. IV, blz. 76-77). 

Na eenige korte oogenblikken van onzekere spanning onthult de toe
komst van het drama hier plotseling haar onvermoede, donkere diepte. 

Strindberg laat in „Der Vater", aan het einde van het tweede bedrijf, 
bij den armen, getergden Ritmeester den waanzin ten volle uitbreken. 
De ontboden dokter heeft een dwangbuis meegebracht, dat hij echter 
niet zelf den zieke kan aantrekken, omdat deze hem niet vertrouwt ; hij 
vraagt op de beurt aan ieder der omstanders dit verschrikkelijk werk 
van barmhartigheid te willen verrichten. Als allen weigeren en er geen 
anderen weg meer open blijft dan, dat de oppasser zich met geweld van 
den krankzinnige meester maakt, geeft de oude voedster zich gewonnen : 

DIE AMME Nein, er darf Ihn nicht anrühren 1 Nöjd darf ihm kein Leid antun. 
Dann will ich es lieber tun, so sanft, so sanft I Aber Nöjd kann ja 
drauszen stehen und mir helfen, wenn es nötig 1st ja, das musz er tun. 

(E. Schering, III 4, blz. 61). 

Niet zonder diepe ontroering zien we nu het gevreesde gebeuren tege
moet. 

De lichtzinnige flirtation in „Fräulein Julie" tusschen Julie, de dochter 
van den graaf en den huisknecht Jean, is tenslotte uitgeloopen op het
geen zij in haar gevoel van superioriteit — als vrouw en als meisje van 
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stand — onmogelijk achtte. In den vroegen morgen zit zij, geschokt en 
ontredderd, bij hem in de keuken, als onverwacht haar vader thuiskomt. 
Bij het klinken der huisbel krimpt zij ineen ; één uitweg blijft er maar 
over, doch zij mist de kracht dien te gaan. Schreiend smeekt zij Jean 
haar te helpen. Zijn mannelijk willen moet haar biologeeren, haar be
velen, zooals de magnetiseur het doet : neem den bezem, en het medium 
néémt den bezem ; veeg 1 en het medium vèègt. Er volgt een korte scène 
vol geëxalteerde vertwijfeling ; dan gaat Jeans hand naar het open op 
tafel liggende scheermes en langzaam, met den blik onafgewend op haar 
gericht, geeft hij het Julie in de hand : 

Da 1st der Besen ! Geh nun, da es hell ist, hinaus in die Scheune — 
und — (er flüstert ihr etwas ins Ohr). 

(E. Brausewetter, blz. 63). 

Het slot van het drama wordt ons hier verpletterend duidelijk. 

§ 13. Zooals alle drama's van Maeterlinck voltrekt ook „Pelléas et 
Mélisande" zich onder het overal voelbare mysterie der onzichtbare 
machten, die beslissen over het lot en het leven der menschen. De toe
komst verschrikt hier door haar onbestemdheid, die telkens weer nieuwe, 
huiveringwekkende gedaante aanneemt. 
Het stuk vangt aan met roepende vrouwestemmen achter de somber ge
sloten poort van een oud kasteel. 

ouvrez donc I ouvrez donc ! 
UNE AUTRE SERVANTE (à ΐintérieur) 

Il y aura de grands événements ! 
TROISIÈME SERVANTE (à l'intérieur) 

Il y aura de grandes fêtes ! Ouvrez vite ! 
(I 1, blz. 5-6, Ρ 2). 

De dramaturg laat deze aankondiging verder volslagen onbepaald ; juist 
daardoor werkt ze, in de sfeer van mysterie, die hij te wekken weet, 
uiterst suggestief. 
De ontmoetingsscène tusschen Golaud en het aetherische, willooze wezen, 
dat eerder uit een boosaardig sprookje dan uit de wereld der menschen 
schijnt weggevlucht, wijst aan het slot naar een even beangstigend on
bepaalde toekomst heen : 
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GOLAUD venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Venez 
avec moi 

MÉLISANDE Où allez-vous ? 
GOLAUD Je ne sais pas . . . . Je suis perdu aussi 

(Ils sortent). (I 2, blz. 13-14, 8). 

Aïs de oude koning Arkel, ondanks dit, hem teleurstellende, huwelijk 
besluit Golaud en Mélisande in het koninklijk slot op te nemen, schudt 
hij peinzend het hoofd : 

Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles 
Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. 

(I 3, blz. 16-18, 10). 

In Verschaeve's „Jacob van Artevelde" komt Cathelijne, Jacobs vrouw, 
naar het huis van den dommen, bloedbelusten wever, Denys, om er diens 
vrouw de hand ter verzoening te reiken. Door de felle, haatdragende 
Geertrude wordt deze verzoeningspoging echter grof versmaad en als 
Cathelijne haar daarop fier de les leest en waardig en kalm heengaat, 
treedt Denys bevend van woede uit zijn schuilhoek te voorschijn : 

't Misprijzen van die vrouwe brandmerkt 
Mijn ziel. Ik luik geen oog meer in den nacht 
Zoolang als die niet ultgewasschen is. 
En 't eenlg water dat mijn eere wascht 
Is bloed, is bloed ! Ik dood hem wettelijk 
Aan 't hoofd des volks, of, gaat dit niet, 'k vermoord hem 

Denys gaat heen en Geertrude's rauwe juichkreten maken de onheil
spellend aangekondigde toekomst nog wreeder en gruwzamer: 

Hel! Hel! 
Hel ! help mij ! 'k Moet er bij zijn, 'k moet het zien 
Zijn bloed aan 't stroomen! 'k Moet haar wanhoop zien! 
'k Moet zeker zijn.. . . ( I V 3 b lz n 6 ) 

Het einde der tragedie wordt huiveringwekkend duidelijk : ze zal eindigen 
in bloed. 

In „De Opgaande Zon" is de directeur van het groóte warenhuis van 
dien naam voor de tweede maal bij den buurman en klein firmant. De 
Sterke geheeten, op bezoek. Op de laatste vergadering der commissarissen 
werd n.l. besloten de „Opgaande Zon" in de lijn van één breed front 
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uit te breiden. De Sterke zit echter in den weg ; al is de toestand van 
diens zaak nog zoo miserabel, en al heeft zijn dochter, Sonja, een wissel 
geaccepteerd, die, zooals nu blijkt, in het bezit geraakt is van directeur 
Jensen, toch wil hij niet wijken. Op voorwaarde, dat het pand binnen 
een maand ontruimd wordt, zal de faillissementsaanvrage echter worden 
ingehouden. De directeur Jensen staat op ; hij heeft De Sterke zelf niet 
thuis getroffen en zegt nu tot diens dochter : 

Hoor ik vóór morgenmiddag twaalf uur niets van u — is uw vader zich 
niet bij mij wezen aanmelden vóór twaalf klokslag, dan onderhandel ik 
verder met — met den curator 

Een toekomst van ellende staat voor de deur, de nood is ten hoogste 
gestegen ; opeens, aan het slot van datzelfde tooneel, doemt onverwacht 
een luguber, uitkomst gevend prospectief-aspect op : 

SONJA (lamp opnemend) 'k Zal u uitlaten.... 
JENSEN Pardon, niet met 'n brandende petroleumlamp 
SONJA (uit de hoogte) Is u bang voor 'n ongeluk ? We zijn geassureerd, 

meneer 
JENSEN Juist daarom. Tot ziens morgen vóór twaalf klokslag — 

(III 4, blz. 113-114). 

Plotseling opent zich hier een misdadige mogelijkheid om uit de knel te 
raken, brandstichting met haar fel om zich heen grijpende vernietiging. 
Deze misdadige mogelijkheid verschrikt, zooals de eerste spontaan ge
rezen moordgedachte Macbeth als buiten zich zelf bracht. Hier wordt 
ze echter niet tot vast en bepaald richtpunt zooals daar, maar blijft als 
eenmaal gerezen spookbeeld vaag voelbaar achter het voortgaande ge
beuren, tot ineens de verbijsterende verwerkelijking optreedt : „Brand !" 

Aan het einde van het tweede bedrijf teekent het verdere verloop van 
Heijermans' „Op Hoop van Zegen" zich pas beslist en dreigend tegen 
den horizon af. Er is groóte opwinding in het huis van Kniertje. Barend 
is zoek, hij schijnt niet te willen uitvaren. Geert is al weg naar de „Op 
Hoop van Zegen" ; Kniertje loopt radeloos binnen- en buitenshuis naar 
Barend te zoeken. Dan : 

BAREND (vlug links opkomend) Ssst ! 
KNIERTJE Beroerde kwajongen ! 'k Schreeuw 't dorp bij mekaar as je niet 

daalijk Geert en Jo achterna gaat. ' 
BAREND (hijgend) Als je Geert nog kan tegenhoue hou 'm dan terug ! 
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KNIERTJE (driftig) Ben jij krankzinnig geworde van angst, groóte lafbek! 
BAREND (hijgend) De Hoop van Zegen deugt niet, deugt niet — de ribhoute 

zijn rot — de deele zijn rot ! . . . . 
(II 15, blz. 58, Actm. 62 en 63). 

Met één slag staat de ramp, de schipbreuk, de dreigende, grimmige dood 
in de nabije toekomst ; deze woorden, dit afgebroken roepen, zij bevatten 
in zichzelf alles, heden en toekomst onuitzegbaar vol van wee. Strak 
staan zij gericht op wat volgen zal en trekken heel zijn verschrikking 
op zich': het schip is rot, de ribhouten zijn rot, de deelen zijn rot. AI 
de angst en de ellende van twee bedrijven krijgt plotseling een nieuwe, 
overweldigende gedaante uit de toekomst, die nu in schrikbarende 
scherpte al zijn lijnen vertoont en heel het volgend verloop van het drama 
onder zijn voortdurende spanning houdt. 

§ 14. Alle prospectieve actie-momenten, die wij hebben beschreven, zijn 
emotioneel geladen. 
Ten duidelijkste blijkt, dat een uitzicht op de toekomst alléén, een speel
handeling nog niet tot actie-moment stempelt : ten eerste blijkt dat uit
zicht zelf spannend te zijn, en ten tweede bezit het in het vooruitzicht 
gestelde gebeuren, onder welken vorm dan ook, handelings-ontroering. 
De spanning kan, in haar eenvoudigsten vorm, bestaan in de ontroering 
om het schrikwekkende of blijde, volkomen bepaalde gebeuren, dat zéker 
zal komen ; de spanning kan verder uit duizendvoudig geschakeerde 
vormen van niet volslagen bepaalde verwachtingen resulteeren ; de ge
anticipeerde handelings-ontroering kan heel de scala van gevoelens door-
loopen, die het leven aanbiedt, maar beide blijken aanwezig op de 
plaatsen, waar zich de structuur van het dramatische verloop verraadt. 

Ter illustratie wijzen we hier nu nog 'n ©ogenblik op het feit, dat er in 
het drama ook handelingen zijn aan te wijzen, die weliswaar een prospec
tief karakter hebben, maar wier prospectiviteit de emotionaliteit van een 
prospectief „aspect" mist. Zulke handelingen zijn niet direct getrokken 
in de emotioneele werking van het verloop, voor zoover die werking van 
de toekomst uitgaat ; zij zijn noch actueel „spannend", noch anticipeerend 
„ontroerend" ; hun functie blijkt louter schakelend te zijn. Zij zijn té 
vergelijken met de deelen, die voor de structuur van het gebeuren nood
zakelijk zijn, maar bij den aesthetischen indruk, de stijlvolle bewoonbaar
heid van het gebouw, niet worden opgemerkt. 
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Het ligt voor de hand, dat de dramaturg het aantal van zulke dramatisch 
niet geladen handelingen in zijn werk tot een minimum zal trachten te 
beperken. Ze geheel vermijden kan hij blijkbaar niet. 
Geven we ter illustratie enkele voorbeelden. 
King Lear zegt tegen Gloster in het eerste bedrijf, eerste tooneel : 

Attend the Lords of France and Burgundy, Gloster. 

Gloster antwoordt : 

I shall, my liege. ( I j b I z 1026) 

W e weten nu, dat de vorsten zullen komen en dat er een en ander 
tusschen hen en Lear zal worden verhandeld. De handelingen van Lear 
en Gloster hebben hier een prospectief karakter, waarvan het in het voor
uitzicht gestelde ons echter nog onverschillig laat, nog geen dramatische 
bewogenheid heeft. 
In het derde bedrijf van den „Macbeth" neemt Banquo van Macbeth, nu 
koning, afscheid onder de stellige belofte nog dien zelfden avond op 
het kroningsfeest tegenwoordig te zijn. 

MACBETH Fail not our feast. 
BANQUO My Lord, I will not. ,jjj j у г ц щ 

Al voert de rit ver, vóór den nacht zal Banquo terugkeeren. Deze in 
het vooruitzicht gestelde terugkomst wekt geen specifiek dramatische 
ontroering ; het lijkt ons van weinig belang. Het duurt echter niet lang 
of dat terugkeeren krijgt schrikwekkende gedaante. Nauwelijks heeft 
Banquo het vertrek verlaten of we hooren, hoe twee moordenaars, door 
den nieuw gekroonden koning ontboden, de opdracht ontvangen Banquo 
vanavond bij diens bewusten terugkeer in de nabijheid van het kasteel 
neer te steken. Banquo en zijn zoon Fleance. 
Deze opdracht aan de moordenaars is een dramatisch actie-moment ; de 
belofte van Banquo om op tijd terug te zijn, was het niet. Die belofte 
had haar prospectief karakter, ze miste de emotionaliteit. Ze ontroert 
evenmin als het bestelde glas bier, het voorgenomen rijtoertje, de in 
aantocht gealarmeerde muzikanten uit zoovele drama's. Een arbeider, die 
besluit naar zijn werk te gaan emouveert niet ; wanneer de fabriek echter 
door stakers is bezet, wekt zijn besluit spanning, misschien zelfs een 
zekeren huiver; opgenomen in de spel-eenheid en daar organisch ge
plaatst, zou deze handeling een specifiek dramatisch aspect vertoonen. 
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Gebrekkig gecomponeerde stukken vertoonen veel handelingen met dra
matisch niets zeggend prospectief karakter. De auteur blijkt op een ge
geven oogenblik met de aanwezigheid van een of meer zijner personen 
verlegen ; hij laat ze het plan opvatten naar de sociëteit te gaan, een 
brief te posten, een straatje om te loopen met de verzekering zoo aan
stonds terug te zijn ; even zoovele prospectieve momenten zonder 
emotioneele beteekenis. Het zijn geen dramatische actie-momenten. 

§ 15, Alle aspecten, die wij tot nog toe behandelden, zijn oogenblikken 
van spanning in het verloop, van gemarkeerde oude of nieuw gewezen 
richtingen van dat verloop : telkens werden mogelijkheden gesteld, die 
om vervulling vroegen. Doch, en ziehier een, zeer belangrijk feit, deze 
spanningen stelden geen van allen den eisch van onmiddellijke oplossing, 
van onmiddellijke vervulling ; zij stelden geen van allen een conflict, dat 
hie et nunc om oplossing vroeg. 
Toch wordt deze eisch in het verloop van haast elk drama op verschil
lende plaatsen met meer of minder dringende intensiteit gesteld. Overal 
waar twee samentreffende handelingen of gebeurtenissen een situatie 
scheppen, die hie et nunc om oplossing vraagt, is dit het geval. Die 
eisch van onmiddellijke oplossing, van momentane vervulling, van oogen-
blikkelijk antwoord en concretiseering is een dramatisch aspect der be
treffende handelingen, een aspect, dat 'n gerichtheid uitmaakt op 'n 
toekomst, maar op 'n toekomst, die alleen als vervulling op dit oogenblik 
en in eenheid met de betreffende handelingen zin heeft. Die vervulling, 
die oplossing vormt van de actueele handeling het noodzakelijk comple
ment. Dus : op het oogenblik, dat twee samentreffende handelingen of 
gebeurtenissen een situatie scheppen, die hie et nunc om oplossing vraagt, 
ontstaat het momentaan stuwende aspect, het M-aspect. Opnieuw wordt 
een verhouding emotioneel kenbaar en wel tusschen het betreffende 
handelingscomplex, de geschapen situatie, ед het complement, de op
lossing, waar die situatie naar uitwijst, waarnaar zij heendrijft als naar 
een min of meer bepaald, nu noodzakelijk te volgen gebeuren. Ver-
houding en ontroering, samengesteld uit de acute spanning en de hande
lingsontroering van het complement, dat verhoopt of gevreesd, in ieder 
geval stellig verwacht wordt. Het is over 't algemeen een oogenblik, 
waarop het verloop op een critisch punt gekomen is, waarvan het resul
taat onzeker en voor dat verder verloop beslissend is. Dat verloop stond 
al onder de' spanning der groóte prospectieve aspecten, die het drama 

7 
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geheel of gedeeltelijk omvatten, d.w.z. die het verloop richting gaven, 
verder stuwden, voor ons open legden ; de M-actiemomenten nu, be-
teekenen in hun dringenden eisch van onmiddellijke oplossing een ge
deeltelijke ontlading of een hooger opdrijven van de grootere spanning, 
waaronder het drama leeft. Het conflict, dat zich uitwerkt, wordt in 
zulke momenten dichter bij zijn oplossing gebracht of het passeert in 
de momenten een korte, critieke phase ; heel het uitzicht op de toe
komst kan er aan het wankelen gaan en de verhoudingen binnen de 
zich voltrekkende actie-eenheden radicaal veranderen ; ook kunnen het 
oogenblikken zijn, waarop de machten, die heel het dramatisch gebeuren 
dragen elkander in een actueele, felle botsing aangrijpen. Elk groot 
richtpunt roept in den loop van het drama reeksen van zulke oogen-
blikkelijke spanningen op en in de oplossing van de laatste dier momen
tane spanningen vindt het centrale richtpunt vaak zijn lang verwachte, 
eigen verwerkelijking. De momentaan-aspecten gelijken op even zoo vele 
partiëele erupties en scheuren vóór de kraterwand wegschuift of uiteen-
breekt. Op onze schema's staan deze aspecten met een schuin naar 
boven gericht pijltje aangegeven. Om de veelvuldigheid, waarmee ze in 
het drama optreden, kunnen we volstaan met enkele frappante voor
beelden. 
Macbeth komt zoo juist uit de donkerte met bebloede handen op de 
binnenplaats terug. Het is nacht. Hij vergat, zwakke moordenaar als 
hij is, de dienaars met bloed te besmeuren. Lady Macbeth jaagt hem 
terug, maar Macbeth gruwt van zijn daad ; die nog eens zien durft hij 
niet. Dan zal Lady Macbeth het doen ; hem striemend met haar hoon 
gaat zij naar binnen. Macbeth staat alleen. Plotseling een klop op de 
poort ! Mijn God ! wat nu ? wordt hij gezocht ? W a t zal hij doen ? Een 
namelooze schrik van Macbeth antwoordt op dit geluid : 

Whence is that knocking ? 
How is 't with me, when every noise appals me ? 

(II 1, biz. 1107, Acta. 100). 

Maar hij is te zeer vervuld van den moord en z'n schuwe blik dwaalt 
terug naar zijn handen : 

What hands are here ? Ha ! they pluck out mine eyes ! 
Will all great Neptune's ocean wash this blood 
Clean from my hand ? No ; this my hand will rather 
The multitudinous seas incarnadine. 
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Making the green one red. 
Re-enter LADY MACBETH. 

LADY M. M y hands are of your colour ; but I shame 
T o wear a heart so white. 

(Π 1, biz. 1107). 

Ineens weer geklop en opnieuw de doodelijke spanning op het tooneel. 

LADY M. I hear a knocking 

At the south entry : — retire we to our chamber. 
(II 1, biz. 1108, Actm. 103). 

Het antwoord op dit geklop is wel zéér anders dan het eerste antwoord ; 

nu is Lady Macbeth, de duivelin, op het tooneel en dat geeft een geheel 

andere situatie en stelt geheel andere mogelijkheden. In beide gevallen 

drong die situatie om oplossing, om antwoord : wat nu ? wat zal hij, zal 

zij doen ? worden ze op heeterdaad betrapt ? 

Minder intens treedt de oogenblikkelijke spanning in, waar Macbeth vlak 

voor den moord, na al het overleg, opnieuw begint te weifelen. Tijdens 

die weifeling komt namelijk plotseling Lady Macbeth op. Macbeth zegt 

tot haar : 

W e will proceed no further in this business : 
(I 7, biz. 1105, Actm. 58). 

Dát zegt hij nu, op dit oogenblik, vlak voor de uitvoering van het moord

plan tegen zijn moorddadige vrouw, die hem met satanisch geweld tot 

deze misdaad aandreef. Hier moei nu wat gebeuren : een nieuwe sata

nische uitbarsting stelt zich als dreigende mogelijkheid. En inderdaad, 

het antwoord stelt niet teleur ! 

Antigone wordt door den wachter tot voor het paleis van Kreon gebracht. 

Kreon komt juist naar buiten en tot zijn verbazing herkent hij in dezen 

man denzelfde, die zoo even het bericht bracht, dat het lijk van Polynikes, 

tegen Kreons uitdrukkelijk bevel, begraven werd ; het is dezelfde, dien 

hij onder doodstraf bezwoer den dader op te sporen. Daar staat de man 

opnieuw voor hem m e t . . . . Antigone ! 

KP. άγεις δέ τήνδε τφ τρόπω πόθεν λαβών; 
ΦΥ. σοτη τον Ανδρ' Εθαπτε" πάντ' έπίστσσαι. 

(R. С Jebb, vs. 401). 

KREON Van waar brengt gij die jonkvrouw en hoe greept gij haar ? 
WACHTER Zij heeft dien man begraven ; alles weet gij nu. 

(Burgersdijk, blz. 574, vs. 401). 
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Onverwacht staan daar de twee figuren, die heel het drama schragen in 
volle kracht tegenover elkander. Wat zal er nú gebeuren ? De spanning 
duurt voort onder Kreons verbijsterde vraag tot den wachter : 

fj καΐ ξιΜης καΐ λέγεις ορθώς α φής; 
ΦΥ. ταύτην γ' Ιδών θάπτουσαν δν σύ τον νεκρον 

άπεΐπας. άρ* Ενδηλα καΐ σαφή λέγω; 
(R. С Jebb, vs. 403). 

Begrijpt gij zelE wel, wat gij zegt en zegt gij 't juist ? 
WACHTER Ik zag, dat zij dien dooden man begroef, wien gij 

Een graf ontzegd hebt. Spreek ik klaar en duidlijk nu ? 
(Burgersdijk, vs. 403). 

Opnieuw gespannen stilte. Dan volgt een voorloopige ontlading in het 
omstandig verhaal van den wachter, maar de drang van het momentaan
aspect treedt met hernieuwde hevigheid in onder den fieren durf, waar
mee Antigone Kreons definitieve vraag beantwoordt : 

ΑΝ. к al φημί δρδσαι κοΰκ απαρνούμαι το μή. 
(R. С Jebb, vs. 443). 

ANTIGONE Ik deed het ; ik beken het en ik loochen niets. 
(ibld. Ыг. 575. vs. 443). 

Nu barst de spanning uiteen, zij ontlaadt zich aan een geweldig twee
gesprek, dat als dreigend gebeuren in het spanning gevend aspect der 
situatie zelf vooruit was gevoeld. 

De drie Wijzen uit het Oosten staan voor Herodes ; de wreede tyran 

verneemt, dat zij op weg zijn naar den Koning der koningen, die geboren 

is. Woedend trekt Herodes het zwaard : 

Si illum regnare creditis, dicite nobis. 
(Notermans, blz. 12, vs. 82). 

Zelfs in dit nog streng liturgische Kerstspel moet de spanning der situatie 
hier voelbaar geweest zijn ; de ontspanning volgde eerst in het wegleiden 
der wijzen naar de gevangenis. 

In den „Buskenblaser" beleven we de verheugde thuiskomst van onzen 
roetzwarten held : 

O wijf, mijn minnekijn, laet mi in, 

Ende comt. besiet ml nu! (Leendertz, Ыг. 73, vs. 102). 
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De spannende situatie is geschapen ; onmiddellijk daarop vindt ze in het 
spektakel van zijn wederhelft haar alleszins bevredigende oplossing. 

Als Rodrigue besloten heeft de geschonden eer van zijn vader te wreken 
en we hem nu in het tweede bedrijf bij den beleediger zien verschijnen 
met de woorden : 

A mol, Comte, deux mots. щ 2 ьі2 71) 

zet onmiddellijk de spanning aan ; heel het volgend twistgesprek duurt 
ze voort. H a a r oplossing vindt ze in de slotwoorden van Le Comte, die 
op hun beurt sterk prospectief uitwijzen naar het komende doodelijk 
tweegevecht. De momentane spanning blijkt een critieke phase van het 
verloop, waaruit de groóte spanningen van het drama haar definitieve 
richting nemen. 

De gehate Geszier spreekt tot Wilhelm Teil : 

Nun, Tell ! . . . . 
Nimm die Armbrust — 

. . . . und mach' dich fertig. 
Einen Apfel von des Knaben Kopf zu schieszen. 
Doch will ich raten, ziele gut, dasz du 
Den Apfel treffest auf den ersten Schusz ; 
Denn fehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren. 

(Alle geben Zeichen des Schreckens). 

Weer is de spanningwekkende situatie geschapen ; in dalende en weer 
stijgende intensiteit werkt ze door tot aan de verhoopte geweldige be
vrijding : 

Der Knabe lebt ! 

Der Apfel ist getroffen ! ( I I I 3 b l z 3^.372). 

In Hebbels „Maria Magdalena" komt de gemeente-secretaris, Klaras 
geliefde, bij haar laaghartigen verleider Leonhard, binnen : 

SECRETAER (tritt ein) Guten Abend ! 
LEONHARD Herr Secretar ? Was verschafft mir die Ehre — 
SECHETAER Du wirst es gleich sehen ! 
LEONHARD Du ? Wir sind freilich Schulkameraden gewesen ! 
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SECRETAER Und werden vielleicht auch Todeskameraden sein ! (Zieht Pistolen 
hervor) Verstehst Du damit umzugehen ? 

(III 6, blz. 130). 

Onverminderd blijft hier de spanning duren, totdat de Secretar hem mee 
naar buiten neemt onder de sarcastische aanmoediging : 

Courage, mein Junge, vielleicht geht's gut, — 
(Faszt ihn unter den Arm ; Beide ab.) 

(III 6, blz. 131). 

Ibsen beëindigt zijn „Spoken" met het scheppen van een spanning-
wekkende situatie, zonder dat aan de afschuwelijke mogelijkheden, die 
zich opdringen, nog eenige verlossende gedaante gegeven wordt. 
Mevrouw Alving heeft haar zieken jongen moeten beloven hem de 
morfine-poeders in te geven, zoodra zijn geestesverbijstering opnieuw op
treedt. Ziehier hoe we de verwerkelijking van dit huiveringwekkend aan
gekondigde gebeuren aan het slot van het drama beleven : 

Zonsopgang. De gletscher en de bergtoppen op den achtergrond liggen 
in het stralende morgenlicht. 

OSWALD (zit in den stoel met zijn rug naar den achtergrond zonder zich te be
wegen. Plotseling zegt hij) Moeder, geef mij de zon. 

MEVR. ALVINO (bij de tafel ziet hem verschrikt aan) Wat zeg je ? 
OSWALD (herhaalt dof en toonloos) De zon. De zon. 
MEVR. ALVINO (vlak bij hem) Oswald, hoe is het met je ? 
OSWALD (schijnt in den stoel in elkaar te zakken ; alle spieren worden slap ; zijn 

gezicht verliest alle uitdrukking; de oogen staren wezenloos voor zich 
uit). 

MEVR. ALVINO (bevend van angst) Wat is dat I (gilt) Oswald ! Wat is er ! (valt 
op de knieën bij hem neer en schudt hem) Oswald ! Oswald ! Kijk me 
aan ! Ken je mij niet ? 

OSWALD (toonloos als voren) De zon. De zon. 
MEVR. ALVINO (springt wanhopig op, grijpt met beide handen in haar haren en 

roept) Dat kan ik niet dragen I (fluistert als verstijfd van schrik) Dat 
kan ik niet dragen ! Nooit ! (plotseling) Waar heeft hi] ze gelaten ? 
(voelt pijlsnel op zijn borst) Hier ! (wijkt een paar stappen terug en 
gilt) Neen, neen ! (zij staat een paar passen van hem af, de handen in 
het haar en staart hem in sprakelooze ontzetting aan). 

OSWALD (zit onbeweeglijk als te voren en zegt) De zon. D e zon. 

EINDE VAN HET DERDE OF LAATSTE BEDRIJF 
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Het afbreken van het verloop midden in deze ijzingwekkende spanning, 

zonder dat haar beklemmende intensiteit ontladen wordt, maakt het slot 

van dit drama tot een wrange, emotioneele gewelddaad. 

In „der Vater" treedt de arme, krankzinnige ritmeester op zijn dochter toe: 

Siehst du, ich bin ein Kannibale und ich will dich fressen. 
Ich bin Saturn, der seine eigenen Kinder frass 
(Geht zur Waffensammlung und nimmt einen Revolver). 

(III 6, blz. 66-67). 

Een oogenblik van doodelijke beklemming : wat gaat er gebeuren ? hoe 

moet dit afloopen ? een ongeluk ? een moord ? .— D e bevrijding komt 

eerst als de voedster is binnengekomen en het arme kind schreiend w e g 

sluipt. 

D e desperate scène tusschen Barend en Kniertje in „Op Hoop van 

Zegen" is één strak gehouden momentane spanning, die eerst in de w e g 

voering van Barend haar fatale, dreigende oplossing vindt. Barends 

noodkreten, dat da ,,Ηοορ van Z e g e n " niet deugt, hadden, gelijk w e 

z a g e n 1 4 ) , hun aangrijpend prospectief aspect. D e groóte spanning, die 

door de aldus dreigend gestelde toekomst over heel het verder verloop 

zich uitstrekt, roept in deze situatie de spanning van het oogenblik op : 

gaat Barend naar zee? wordt hij naar de „Hoop van Zegen" gesleept? 

de donkere toekomst, den dood in ? — D e momentane spanning function-

neert onder de grootere en aan het slot der scène treedt haar onder

geschikte werking in haar volle, eigen intensiteit geheel naar voren. W e 

laten dat slotstuk hier volgen : 

TWEEDE VELDWACHTER Mot 'r geweld gebruikt worde ? Kom nou, mannetje 
(klopt hem goedig op den schouder). 

BAREND Raak me niet an ! Raak me niet an ! . . . . (klemt zich desperaat aan 
deurpost en bedstee). 

TWEEDE VELDWACHTER Motte de boeie angelegd worde, jongen ? 
BAREND (kermend) Help me dan moeder ! . . . . Je ziet me niet terug ! Ik verzuip ! 

Ik verzuip in die smerige, stinkende zee ! . . . . 
EERSTE VELDWACHTER (knorrig) Kom, kom! Laat de deurpost los! (vat zijn pols). 
BAREND (zich heftiger vastklemmend) Nee ! (krijschend) Snij me handen af ! 

. . . O God, o God, o God ! . . . (kruipt in ontzetting tegen den wand op). 

« ) Vgl. blz. 94-95 hiervoor. 
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KNIERTJE (bijna schreiend) Nou ! . . . . De jongen is bang . . . . 
EEBSTE VELDWACHTER Zeg 'm dan dat ie los laat ! 
KNIERTJE (huilend Barend's handen vattend) Toe nou, jongen — toe nou — 

God zal je niet verlate 
BAREND (laat kermend den deurpost los, snikt wanhopig) . . . . Je ziet me niet 

meer, nooit m e e r . . . . 

EERSTE VELDWACHTER Vooruit . . . . (II 16 blz 61-62Ì 

§ 16. N a het voorafgaande is één ding ongetwijfeld duidelijk: de 

prospectieve actie-momenten constitueeren één der samenstellende deelen 

van het stramien, waarop het totale verloop der speelhandelingen wordt 

uitgespannen. D e prospectieve actie-eenheden bepalen de verhouding 

dezer deelen ten opzichte van elkaar. Alle zijn gericht op hun richtpunt, 

en ontleenen aan deze verhouding onderling hun plaats. 

Men houde ondertusschen scherp voor oogen, dat wij de structuur zelf 

der actie-eenheden niet verder hebben ontleed ; ook beschouwden wij de 

actie-momenten alleen als eenheden, als momentaan totaal-gebeuren, als 

complete speelhandelingen in hun verhouding tot hun richtpunt als een 

andere handelings-éénheid. W i j pasten m.a.w. bij de ordening der feiten 

geen enkele abstractie, geen enkele deelbeschouwing toe. Met name be

schouwden wij niet afzonderlijk den psychischen component der actueele 

handelingen in zijn opeenvolgende phasen. 

In ons eerste hoofdstuk wezen wij er echter reeds uitdrukkelijk op, dat 

in het verloop ook een structuur van het psychische gebeuren valt aan 

te wijzen 1 5 ) , dat er met andere woorden wel degelijk in dat verloop 

een psychisch plan bestaat, of althans bestaan kan : vóór Macbeth over

gaat tot den moord op Duncan moet hij eerst den psychischen groei 

naar misdadigheid doormaken, die voltooid blijkt in den uitroep : „I am 

sett led" 1 8 ) . Dit actie-moment is dus in zijn psychischen component een 

1 β ) Vgl. biz. 28 § 16 e.v. 
: ιβ) Vgl. biz. 60-63 hiervoor. Deze psychische structuur heeft Verhagen op het oog, 
waar hij in zijn hoofdstuk over de Voorbereiding (Dramaturgie, blz. 117 vlg.) zegt: 
„In alle tragische kunst zullen de voorbereidingen een zuiver psychologisch karakter 
dragen, en dan minder door hetgeen de Dramaturg over het wezen zijner helden door 
anderen doet vertellen, dan wel door de wijze, waarop dezen zelf hun innerlijk open
baren en het daardoor laten voorzien, naar welke crisis zij afglijden, hoe zij zich in die 
crisis zullen gedragen en wat voor hen de consequenties zullen zijn" (blz. 122-123). Hij 
stoot echter op de algemeene emotioneele structuur der prospectieve actie-eenheld, waar 
hij in hetzelfde hoofdstuk er op wijst hoe „orakels, voorspellingen, voorteekenen, voor-
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eindpunt, een voltooing van een psychischen voortgang binnen het ver
loop ; het vormt de voltooing van een psychischen groei, die zich voltrok 
in verschillende psychische acten uit het voorafgaande deel van het 
drama : weifelingen, besluiten, angsten, voornemens ; het vormt een voor-
loopig psychisch eindpunt. Maar, het actie-moment, waarin het optreedt, 
vormt als totaal gebeuren, als complete speelhandeling in het verloop 
géén eindpunt : het is ondergeschikt aan den moord op Duncan. Bij de 
analyse der prospectieve actie-eenheid van den moord blijkt het actie
moment der beslissing de vernietiging in te houden van den weerstand, 
die van Macbeth zelf tegen de gruweldaad uitgaat, en het is derhalve 
een zeer belangrijk moment in de totale prospectieve actie-eenheid van 
den moord. 
Maar, als speelhandeling is het toch daaraan ondergeschikt. Met „I am 
settled" stormt Macbeth aan op het richtpunt van zijn voorafgaand 
handelen, op den moord, die voortdurend in het vooruitzicht werd ge
steld : niet naar de „beslissing" als eind-gebeuren, maar naar den moord 
wezen de voorafgaande prospectieve speelhandelingen voortdurend uit. 
Ten duidelijkste blijkt hier, hoe op het stramien van de verhoudingen der 
actie-momenten, als complete speelhandeling, het „plan van hartstocht" of 
het „plan van den psychischen groei" wordt aangezet. Op den grondslag 
van de verhoudingen binnen het verloop der complete speelhandelingen, 
bouwen zich de hoogere, de meer waardevolle, als men wil, maar de. 

gevoelens alle belangrijke hulpmiddelen (2ijn) tot het aanbrengen van spanning-
wekkende aanduidingen en voorbereidingen Daarbij valt het op, 200 vervolgt hij. 
dat zulke motieven, wanneer zij prospectief verschijnen, dus als zuivere voorbereidingen 
tot de belangrijke feiten in het drama, van groóte beteekenis zijn voor het verhoogen 
der spanning (blz. 125). „Het is bekend, zoo lezen we zelfs (blz. 130), hoe een* 
voudige gebruiksvoorwerpen als middel kunnen worden gebruikt, om in toenemende 
spanningen de katastrophen voor te bereiden. In Sophokles' ,*Ajas" speelt het zwaard 
van Hektor, in zijne „Trachiniai" het bloed van Nessos zulk een fatale rol. Hoe adem
benemend is de werking van het onnoozele zakdoekje in Shakespeare's „Othello", dat 
wij er van hand in hand zien gaan, tot het den ondergang van Desdemona èn van 
Othello bewerkt ! Van gelijke dramatische beteekenis is de brievenbus in Ibsen's „Nora", 
waarop in toenemende mate onze aandacht gespannen wordt totdat wl) met niet minder 
ontsteltenis dan Nora-zelf, Heimer er den brief uit zien halen, die de katastrophe te 
weeg zal brengen." .— Inderdaad : „l'Art du théâtre, c'est l'art de la préparation" 
(A. Dumas Fils) of zooals Verhagen het formuleert : „Het in vertrouwen nemen van 
den toeschouwer, hem vele aanwijzingen in handen geven, waardoor de spanning voort
durend gericht wordt op het hoè en wanneer der te verwachten gebeurtenis, ziedaar 
een der belangrijke geheimen van het dramaschrijven" (blz. 121). 
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niettemin secundaire, plannen op, die mede de structuur van het drama als 
geheel vormen. De ontwikkeling van de psyche, de groei of het sterven 
van de ziel openbaart zich aan de handelings-eenheden, in het totale 
momentane spel met al zijn verhoudingen, en natuurnoodzakelijk primeert 
die verhouding der handelings-eenheden boven de verhouding hunner 
samenstellende componenten. Het psychische in 'n drama, dat zagen we 
reeds v roeger" ) , openbaart zich noodzakelijk altijd aan een „doen" der 
acteurs, onverschillig of dit „doen" nu een spreken is, een gebaar of een 
daad met waarneembaar resultaat in de materiëele wereld, een moord b.v. 
De psychische ontwikkeling heeft dit „doen", heeft deze „handelingen" 
noodig om er zich in te veruiterlijken, en bestaat daardoor in afhankelijk
heid van de verhoudingen tusschen deze „handelingen", tusschen de 
handelings-eenheden, die zich voor de oogen van den begrijpenden toe
schouwer afspelen. Macbeth moet in woorden, in 'n gebaar, in een waar
neembare daad, zijn beslissing veruiterlijken vóór zij dramatisch effectief 
kan zijn, en daardoor komt de psychische act : de beslissing, in afhanke
lijkheid van de eenheid, waarin zij zich openbaart, d.w.z. in afhankelijk
heid van de totale momentane speel-handeling ; is deze in het verloop 
ondergeschikt gemaakt aan een andere, dan is ook het psychische ge
beuren daardoor heteronoom geworden, in afhankelijkheid geraakt van 
een volgend gebeuren. 
Van den dramaturg hangt het af, of de structuur van het verloop nu 
zóó zal zijn, dat de psychisch beslissende oogenblikken ook de richt
punten in het drama zullen wezen. Van den dramaturg hangt het af of 
de handeling, waarin deze psychische beslissing tot uiting komt, ook als 
richtpunt zal gesteld worden van het verloop der voorafgaande speel
handelingen. Wij zagen reeds hoe dat, wat betreft de actie-eenheid van 
den moord in „Macbeth" niet het geval is : het actie-moment der be
slissing is daar ondergeschikt aan het actie-moment van den moord. In 
den „Prometheus" vallen beiden in een opperst oogenblik, het laatste 
tooneel, samen: in z'n uiteindelijken, standvastigen trots gaat Prometheus, 
met zijn geheim, lijfelijk onder ; hetzelfde gebeuren : zijn vernietiging 
door de verwilderde krachten der natuur, waaraan Zeus hem overlevert, 
is tegelijk zijn psychische overwinning. 
Weliswaar kan geen enkel dramaturg de noodzakelijke orde der dingen 
omkeeren en de ontwikkeling van het psychische gebeuren, dat hij wil 

17 ) Vgl. blz. 28-29 hiervoor. 
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uitbeelden, vrij maken van zijn afhankelijkheid van de speelhandeling 
als een compleet gebeuren, maar deze afhankelijkheid behoeft per se niet 
méér, maar dan ook niet minder, te beteekenen, dan dit : dat de hoogere 
plannen zich alleen ,.secundair" kenbaar kunnen maken, kenbaar n.l. aan 
het waarneembare aspect van het gebeuren, dat zich in continu verloop 
voltrekt : het psychische moet „uitgebeeld" worden, dat is het eenig abso
luut noodzakelijke. Het is dus volstrekt niet noodig, dat elk „richtpunt" 
van een actie-moment een, te voren reeds in zijn waarneembaar aspect, 
eenigszins bepaalde speelhandeling zou zijn. Het richtpunt van de voor
naamste actie-eenheid in Verschaeve's „Judas" is : de vernietiging van 
Judas' „goud-droom". Zal het „verraad" daarvan de uitdrukking zijn ? 
Het verraad is de uitdrukking daarvan niet, het richtpunt ligt later. 
Geleid, misschien zou men mogen zeggen, gedreven door zijn theorie, 
dat de dramaturg de bewegingen der ziel volkomen uit moet zeggen, 
rekt Verschaeve de uitbeelding van dit gebeuren over ruim een honderd
tal verzen uit, om het, in een derde herhaling (vgl. IV, vs. 2007 en 
vs. 2050) te voltooien in de scène, waar Judas rillend opschouwt naar 
den olijfboom en zegt t 

„Neen, met die dertig sekhels leeft mijn ziel niet. 
Gij, zwarte boomen, die me alleen nog toespreekt, 
Gij moogt het hooren : daarmee leeft mijn ziel niet." 
(hij luistert lang naar hun geruisch....). 

(IV, vs. 2104-2106). 

De Ritmeester in „Der Vater" van Strindberg wordt naar den waanzin 
gedreven. Het voornaamste richtpunt in dit drama is dus evenzeer een 
psychisch feit : waanzinnig worden. Hoe zal dit feit zich veruiterlijken ? 
Het is van te voren niet te zeggen. De facto geeft Strindberg er gestalte 
aan op het oogenblik, dat de Ritmeester een brandende lamp opneemt 
en die zijn vrouw naar het hoofd slingert. 

De structuur der beide plannen, dat van het verloop der speelhandelingen 
en dat van de psychische ontwikkeling, kunnen, dat blijkt reeds uit onze 
zeer summiere beschouwing, op verschillende wijze in harmonie zijn, en 
deze harmonie blijft bewaard, zoolang het in het vooruitzicht gestelde 
richtpunt, onverschillig van welken aard dit is, in het drama de plaats 
krijgt die het toekomt : wordt in een actie-eenheid 'n lijfelijke ramp 
b.v. als richtpunt gesteld, dan functionneert de betreffende actie-eenheid 
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in het verloop drama-technisch juist, als de phasen van het psychische 
proces, ondergeschikt aan de ramp, daarheen uitwijzen, onverschillig of 
zij in het richtpunt, (Prometheus) of elders (Macbeth) hun voltooiing 
vinden ; wordt daarentegen een psychisch gebeuren als richtpunt gesteld, 
dan is er drama-technisch gesproken harmonie, als de gebeurtenissen 
hun voltooiing vinden in de speelhandeling, waarin het psychische proces 
wordt afgesloten, ofwel uit die voltooiing van het psychische proces hun 
zin krijgen (vgl. den zelfmoord van Judas bij Verschaeve). Met dit voor 
oogen wordt de anomalie, die wij in dit hoofdstuk18) in Vondels „Luci
fer" signaleerden, opnieuw belicht. 
Zeer nadrukkelijk stelt Lucifer het weren van het, door God beminde 
en „door een lijfwacht van veel duizenden verdadigt", (II, vs. 385) 
menschdom in het verschiet (Actm. 33). Vanaf het eerste oogenblik is 
daarmee het al of niet komen van zijn strijd met God en de legioenen 
der hemelsche lijfwacht als richtpunt gegeven en de ontwikkeling van 
zijn hoogmoed in het verloop ondergeschikt gemaakt aan het al of niet 
optreden in het drama van een daad met een resultaat in de waarneem
bare wereld van dat drama: den strijd1®). Welnu deze daad blijft uit, 
en heel de actie-eenheid mist daarmee de verwerkelijking van haar richt
punt. Alleen de veruiterlijking der psychische voltooiing, die in het tweede 
bedrijf expliciet ondergeschikt werd gemaakt aan een uitwendigen strijd, 
wordt in het vierde bedrijf gegeven, waar Lucifer zegt : 

„Een ieder in 't gelid" etc. ( I V v s 1 6 6 7 A c t m ^ 

Deze disharmonie heeft zich aan het vijfde bedrijf gewroken. Als wij het 
niet van elders wisten, zou dit feit alleen al voldoende zijn om er ons 
van te overtuigen, dat het Vondel in de eerste plaats om het proces in 
de ziel van Lucifer, om den gang van den hoogmoed, te doen was. 
Daarbij moeten we dan tenslotte nog eens de aandacht vestigen op dit 
zeer belangrijke feit : de dramatische spanning is afhankelijk van de 
structuur van het verloop, van de verhoudingen der speelhandelingen, 

« ) Vgl. blz. 79 hiervoor. 
19) Men ga behalve de reeds op blz. 77 en 79 aangehaalde actiemomenten ook nog de 
volgende na: vs. 434 ev. (Actm. 34); vs. 593-597 (Actm. 38); vs. 601-603 (Actm. 39); 
vs. 1176 (Actm. 51); vs. 1256 (Actm. 55); vs. 1259-1262 Lucifer bestijgt den troon 
(Actm. 56); vs. 1274-1291 (Actm. 59); vs. 1330-1335 (Actm. 61); vs. 1341-1355 
(Actm. 62); vs. 1382-1397 (Actm. 64); vs. 1408-1422 (Actm. 66); vs. 1427-1451 
(Actm. 67); vs. 1617-1620 (Actm. 77). 
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niet van de interesse der toeschouwers in een psychisch proces. Eerst de 
handelings-aspecten, die in dit proces zijn aan te wijzen, geven daaraan 
het dramatisch karakter. 
Als psychische conflicten in hun veruiterlijking aan de speel-handelingen 
een handelings-aspect verleenen, worden zij dramatisch. En thans her
halen wij ook nog eens Freytags fundamenteele constateering : „Er (de 
dramaturg) wird mit Erstaunen die Erfahrung machen, d a s s S p a n 
n u n g d e s H ö r e r s ü b e r h a u p t n i c h t d u r c h d i e C h a r a k 
t e r e h e r v o r g e b r a c h t w i r d , w i e i n t e r e s s a n t d i e s e s e i n 
m ö g e n , s o n d e r n n u r d u r c h d a s G e f ü g e d e r H a n d l u n g " 
(blz. 37). De bewegingen der ziel, waarvan een drama getuigt, zijn, 
waar zij op treden, het materiaal als het ware, waarvan de dramatische 
„spanning" door de verhoudingen binnen het verloop wordt gewekt. 
Freytag schrijft in een zijner volgende hoofdstukken : „Wer je an sich 
selbst die Wirkungen einer Tragödie beobachtet hat, der musz mit Er
staunen bemerken, wie die Rührung und Erschütterung, welche durch 
die Bewegung der Charaktere verursacht wird, verbunden mit der 
mächtigen Spannung, welche der Zusammenhang der Handlung hervor
bringt, das Nervenleben ergreifen" (blz. 79) 2 0 ) . 
In dit hoofdstuk hebben wij aangetoond hoe de „Bewegung der Charak
tere" met de machtig-dramatische spanning verbonden wordt, of liever, 
waarin de karakter-beweging dramatische spanning verkrijgt : in de ver
houding der speelhandelingen, die deze karakter-bewegingen veruiter
lijken, tot hun richtpunt. 
In den „Lucifer" komen, vóór het vijfde bedrijf, verschillende actie-mo
menten van deze soort voor en wij hebben ze genoteerd ook. Doch, 
uiteraard staan zij gesubsumeerd onder de actie-eenheid van den hemel-
strijd. Immers, in afhankelijkheid daarvan werden zij aangekondigd. De 
structuur der actie-eenheden, die wij noteerden, bergt dus zoowel het 
materiaal voor een onderzoek naar de verhouding der plannen in het dra
matisch verloop, als νοος een differentieel stilistische beschouwing. 
Dit alles verder te ontleden en na te gaan ligt niet in de opzet van dit 
werk. -Wij volstaan met onze analyse der aspecten en hun algemeene 
verhouding. 

a o ) Die Technik des Dramas. 



DERDE H O O F D S T U K 

IN DE BAN VAN HET VERLEDEN 

ANALYSE DER RETROSPECTIEVE A S P E C T E N 

§ 1. Als de eerste handeling op het tooneel gesteld is, hééft het drama 
zijn verleden. En, dat verleden zelf is onherroepelijk, is onuitwischbaar, 
het kan niet meer ongedaan worden gemaakt, het móet zijn gevolgen 
hebben. Alleen over die gevolgen heeft de mensch nog macht. En zie
daar hoe het verleden werkzaam zijn zal : het móet het verloop be
ïnvloeden, het móet zijn impulsies doen gevoelen, het móet conflicten 
scheppen of zijn verwerkelijking vinden ; achter alle „heden" in het drama 
staat het verleden als een macht, en op alle „toekomst" in het drama 
drijft het mede aan : het dramatische verleden is een dramatische fatali
teit, omdat dit verleden gebonden is binnen de dramatische spel-eenheid. 
Het is een kracht, die aan den dramaturg ten dienste staat, als overal 
aanwezige factor, om aan het verloop zijn vorm te geven, om dat verloop 
te markeeren, om het „heden" en de „toekomst" te brengen in ont
roerende verhouding tot hetgeen voorafging. 
Op èlk oogenblik, dat er gespeeld wordt, kan de dramaturg dat verleden 
oproepen, heden en verleden doen samenklinken of catastrofaal doen 
botsen ; op elk oogenblik ook, dat er gespeeld wordt, kán hij in het 
heden verleden en toekomst samenvatten in één verhouding van ge
spannen ontroering, in één spannenden greep, waaruit de toekomst los
schiet als gevolg van dat verleden in de daad van nú. En telkens krijgt 
dan, uit haar verhouding tot het verleden, uit den terugblik op een punt 
in dat verleden, de actueele-speelhandeling een nieuwe ontroering, telkens 
krijgt op deze momenten het verloop scherper gedaante, wordt het ge
markeerd in zichzelf en zijn voortgang, of wordt het zelfs op nieuwe 
banen gebracht. Een oer-gegeven is het, dat den dramaturg in het dra
matische verleden ten dienste staat en met elementaire kracht dan ook 
dringt het zich vaak op. 
Drie heksen en twee mannen stonden tegenover elkaar; het was op de 
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heide, eeniaam en somber ; door het late licht van den duisteren na
middag rolde weer de donder, en de bliksem flitste. En de heksen voor
spelden : „Heil, Macbeth, weldra Thaan van Cawdor, en ééns koning !" 
De verschijning is verdwenen, opgelost in de dreiging der elementen, 
de donder gromt nog. Dan treedt Ross op, met Angus, en hij bood
schapt vanwege den koning : 

He bade me, from him, call thee Thane of Cawdor : 
In wich addition, hail, most worthy thane 1 
For it is thine. ( I 3 b l r 1102 A c t m 2 4 ) 

Een nieuwe flits, een onhoorbare donderslag ! Ross mag met zijn rij
zweep het stof van zijn laarzen slaan, rond Macbeth en Banque kraakt 
het heelal. Een blijde begroeting, een onschuldig en eervol bericht : neen, 
een schrikwekkende vervulling ! — een koning eert zijn trouwen dienaar : 
neen, de machten der duisternis bewijzen hun kracht, spelen hun spel 
met een wankelenden mensch en zetten hem aan op hun verschrikkelijke 
wegen. Kalm en opgewekt door Ross uitgesproken, is zijn boodschap 
de schrikwekkende vervulling van een nabij verleden, een somber teeken 
van de toekomst. En van dit alles niets in Ross' woorden : het ver
leden alleen bewerkt de dramatische kracht van dit heden. 
Weer vinden wij twee elementen : een verhouding, ditmaal tot een ge
beuren in het verleden, en : een ontroering, resulteerend uit deze ver
houding. λνέέΓ ook komt het heden te staan in de emotioneele sfeer van 
een ander gebeuren, ditmaal in die van het verleden, en weer laat zich 
de spanning der verhouding in een eigen ontroering gevoelen ; ditmaal 
trekt die spanning het „verleden" tot zich, en zoo zou zij eerder „ont
lading", „ontploffing" of „uitbarsting" moeten heeten. Wéér wijst de 
actueele speelhandeling uit naar iets buiten zichzelf, haar „teruggangs
punt", het punt, waarheen de terugblik zich wendt ; wéér een „ver
houding", thans tot een punt in het verleden, die mét de daaruit 
resulteerende ontroeringen aan de actueele speelhandeling een zinvol 
emotioneel aspect geeft. 
§ 2. Deze handelingen mét hun aspect, constitueeren de „retrospectieve" 
actie-momenten : actueele speelhandelingen met een retrospectief emotio
neel handelings-aspect. W e spreken van R-aspecten en van R-momenten. 
Op de schema's noteeren wij het retrospectieve aspect der actie-momenten 
door een lijn, uitgaande van het betreffende actie-moment naar het punt, 
waarop het teruggaat, zijn „teruggangspunt". Ook hier weer toonen de 
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schema's onmiddellijk het bestaan van retrospectieve actie-eenheden aan ; 
noch deze echter, noch hun verhouding tot de prospectieve betrekken 
wij in ons onderzoek, wij beperken ons tot de analyse der retrospectieve 
aspecten. In tallooze variaties komen die voor, maar hun fundamenteel 
kenmerk blijkt te bestaan in een actueele ontroering, ontstaan uit hun 
verhouding tot een punt van het verleden, in een nieuwe, nu retrospec
tieve, verloops-ontroering1 ). Eén eigenschap bovendien is aan alle retros
pectieve actie-momenten gemeen ; zij wijzen alle ook op eenigerlei wijze 
naar de toekomst uit. Dat is volkomen begrijpelijk, want de actie-mo
menten zijn deelen van het voortschrijdende „verloop", en een actie
moment, dat niet ook de toekomst aanwijsbaar in zich zou dragen, zou 
een stagnatie beteekenen in het drama, een breuk. 
De actueele ontroering nu kan méér uitbreken om de opnieuw gewekte 
emotioneele sfeer van het verleden of om de emotioneele beteekenis van 
het heden krachtens zijn verhouding tot het verleden, of tenslotte méér 
om de verhouding van het heden tot een toekomst, die dit heden aan 
het verleden ontleent ; in het eerste geval overheerscht dan de emotie 
uit het verleden, in het tweede geval die uit het heden, in het derde ge
val die uit de toekomst, doch in alle gevallen blijft hét kenmerk : dat 
de actueele ontroering zijn ontstaan dankt aan een verhouding tot een 
punt in het verleden. Er zijn schakeeringen van allerlei aard, er zijn 
momenten, waar alles gemengd optreedt, maar er zijn ook duidelijk over-
heerschende tendenzen. 
W e laten thans de analyse der retrospectieve aspecten volgen. 
§ 3. „De Offerplengsters". Orestes' thuiskomst en zijn onheilspellend 
woord kondigen beide onafwendbaar de voltrekking aan van de wraak 
op goddelijk bevel. Dit is de toekomst. Nauwelijks is de eerste scène 
voltooid of uit het paleis schrijdt, in zwarte kleederen en gehuld in rouw
sluiers, het koor naar buiten, voorafgegaan door Elektra. Zij komen 
een offer brengen op Agamemnons graf. Dààr vernemen we uit de 
sombere strofen van het koor, dat de droomgeest van het huis bezit nam 
van Klytaemnestra : 

£ξ ϋπνου κότον πνέων 
άωρόνυκτον άμβόα-

μα μυχόθεν Ιλσκε περί φόβωι, 
γυναικείοισιν έν δώμασιν βαρύς πίτνων. 

(U. de WÜamowitz-Mocllendorff, biz. 248, vs. 33). 
1) Vgl. biz. 44 en 36 hiervoor. 
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woede (snuivend) bij 't slapen, slaakte een angstkreet. 
Uit der woning diepsten hoek 

In 't holst der nacht, en stort 
zwaar zich neer op 't vrouwenhuis. 

(Burgersdljk. blz. 299, vs. 34). 

en onmiddellijk wordt ons het verband duidelijk tusschen dezen angst
kreet en de zoo juist voorafgegane handeling : Orestes' thuiskomst en 
zijn onheilspellend woord. Uit zijn verhouding tot deze handelingen krijgt 
het bericht van dit droomgezicht het karakter van een door de goden 
zelf ter hand genomen volvoering der gerechtigheid. De terugblik op het 
verleden laat bovendien dit nachtelijk gebeuren schrikwekkend uitwijzen 
naar de toekomst. 

Onder het licht van diezelfde handeling krijgt, wat het koor verder mee
deelt, zijn emotioneel aspect van absolute vruchteloosheid : 

τοιάνδε χάριν άχάριτον άπότροπον κακών, 
Ιώ γαία μαία, μωμένα μ' Ιάλ-

λει δύσθεος γόνα. ( U d e wHamtwUz-MoellendoTii, blz. 249, vs. 44). 

Om 't leed te keeren hulde biedend, doch versmaad, — 
Wee, wee. moeder Aarde ! — 

dringt de godvergeet'ne — 
drieste vrouw ons 't off'ren op. 

(Burgersdljk, blz. 299, vs. 44). 

De invloed van het verleden doet zich nog verder in denzelfden Parodos 
gevoelen ; de algemeene waarheid, die het koor huiverend ten beste geeft, 
wordt hier tot de onfeilbaar zekere aankondiging van wat in dit drama 
gebeuren zal : 

τα δ' αίματ' έκποθένθ' ύπο χθονός τροφού 
τιτάς φόνος πέπηγεν ού διαρρύδαν. 

(U. de Wilamowltz-Moellendorff, blz. 249, vs. 66). 

Doch bloed, dat eenmaal aller voedster, de Aarde, dronk, 
Vervloeit niet, stolt, en roept, geslachten door, om wraak. 

(Burgersdljk, blz. 300, vs. 66). 

De algemeene waarheid, die hier wordt uitgesproken, blijkt in haar ver
houding tot het wraak-aankondigende verleden, gericht op de bijzondere 
vervulling, die dit drama vraagt. De gerichtheid, die de thuiskomst van 
Orestes zelf heeft, blijkt door haar verhouding aan deze algemeene waar-

8 
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heid te zijn medegedeeld, en de actueele handeling versmelt derhalve 
met het verleden tot één actie-eenheid. 
Na de behandeling van deze retrospectieve aspecten is het des te op
merkelijker, dat we in Aeschylus' „Prometheus", en zijn „Zeven tegen 
Thebe", „De Smeekelingen" en „De Perzen" nog geen enkel retrospec
tief actie-moment aantreffen. De vorm dezer drama's was blijkbaar nog 
te primitief, te simpel voor een zoo gecompliceerd middel als de emotio
neel werkende terugblik op het reeds gespeelde gedeelte van het drama, 
dat zich voltrekt. W e vinden er onze R-actie-momenten evenmin als in 
de primitieve geestelijke dramatiek der Middeleeuwen. 
Nadat Elektra en Orestes elkander bij vaders graf hebben gevonden, 
overleggen zij tezamen, langs welken weg zij het bloedig bevel der god
heid zullen volvoeren. Als reizigers vermomd zullen Orestes en Pylades 
aankloppen aan de bronzen deuren van het paleis en wee, Aegisthos, 
wanneer Orestes hem zal zien zetelen op den troon van den vereerden 
vader of hij, als gastheer, de reizigers vriendelijk tegemoet treedt ; vallen 
zal hij terzelfder plaats door Orestes' hand. Een eind verder in het 
drama komen beide vrienden inderdaad als vreemden naar het paleis en 
onder het licht van de voorafgaande handeling, ondergaat de toeschouwer 
de doodelijke beteekenis van het bestijgen der treden en het dringend 
kloppen dezer twee mannen : 

παΐ ποί, θύρας άκουσον έρκεΐας κτύπον. 
τΙς £νδον, ώ παΐ παΐ μάλ' αοθις, έν δόμοις; 
τρίτον τόδ" έκπέραμα δωμάτων καλώ, 
είπερ φιλόξεν' εστίν ΑΙγ[σθου διαί. 

(U. de Wüamowitz-Moellendorff, biz. 270, vs. 653). 

Knaap, hoor I gij knaap, kom aan de deur ; er wordt geklopt I 
Is niemand thuis ? kom buiten, knaap ! roep ik nog eens ; 
Ten derden male klop ik ; doe toch open, knaap. 
Als vrienden In Aegisthos' woning welkom zijn I 

(Burgersdijk, blz. 323, vs. 653). 

En als de dienaar verschenen is, krijgen hun woorden een ironischen 
klank : 

έξελθέτω τις δωμάτων τελεσφόρος, 
[γυναΐκ* άπαρκές], ανδρα δ' εύπρεπέστερον 
αΙδώς yap έν λέσχη ισιν οδσ' έπαργέμους 
λόγους τίθησιν" είπε θαρσήσας άνήρ 
προς άνδρα κάσήμηνεν εμφανές τέκμαρ. 

(U. de Wüamowitz-Moellendorff, Uz. 271, vs. 663). 
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Dat iemand kome, die gezag in 't huis bezit. 
Het moge een vrouw zijn, doch nog beter is 't, een man ; 
Want als geen schroom de woorden van 't gesprek bedeesd 
Omsluiert, spreekt vrijmoedig met den man de man 
En legt van alles bondig, klaar getuignis af. 

(Burgersdljk, blz. 324, vs. 663). 

De terugblik op het verleden geeft deze woorden hun dubbelen zin. Voor 
den argeloozen dienaar, die dat verleden niet kent, hebben ze slechts 
hun eigen, vreedzamen inhoud, voor de twee vreemdelingen én voor den 
toeschouwer bergen ze een donker dreigende beteekenis, die uitwijst naar 
den moord. W e ondergaan de emotioneele spanning, gelegen in het zich 
handhaven van deze twee beteekenissen in de ééne actueel zich vol
trekkende handeling. Noch de retrospectieve, noch de prospectieve 
werking domineert, het is de schrijning van het dubbelzinnige, die ons 
hier als een conflict binnen de handeling zelf aangrijpt. Toch wordt de 
prospectieve werking daarbij niet opgeheven ; want wat we vroeger onder 
Orestes' planberaming vol huivering uit de toekomst zagen opdoemen, 
doet ons op dit critieke punt der uitvoering opnieuw en nog be
angstigender aan. 
Klytaemnestra uit het vrouwenverblijf naar buiten gekomen en den dood 
van haar zoon, Orestes, vernemend, laat onmiddellijk Aegisthos ontbieden. 
Argeloos en zelfverzekerd stapt deze op het paleis aan : 

Ιδεΐν έλέγξαι τ* αδ θέλω τόν αγγελον, 
είτ" αυτός ήν θνήισκοντος έγγύθεν παρών, 
είτ' έξ άμαυράς κληδόνος λέγει μαθών. 

(U. de Wilamowitz-Moellendorff, blz. 278, vs. 851). 

Ja, 'к wil den bode zien, ik neem hem in 't verhoor, 
Of hij er bij was, zelf Orestes sterven zag, 
Of wel verhaalt, wat hem omneveld werd bericht. 

(Burgersdljk, blz. 331, vs. 851). 

W e voelen de ironie van dit handelen ; Aegisthos wil zich van de waar
heid van Orestes' dood overtuigen en hij gaat zijn eigen dood tegemoet. 
W e stooten hier op de tragische ironie, een dramatisch machtsmiddel, 
zooals Verhagen het noemt, dat als een nieuw accent in den tragischen 
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stijl van Aeschylus voor het eerst in zijn „Agamemnon" verschijnt2). 
Hier in de „Offerplengsters" keert het terug ; Aegisthos' optreden 
heeft een dubbele beteekenis ; Aegisthos zelf is zich daarvan niet 
bewust, maar de donkere dreiging beklemt den toeschouwer, die dat 
optreden immers ziet onder het licht van wat voorafging. Maar niet 
alleen deze tragische ironie, de schrijning der met elkaar in conflict zijnde, 
dubbele beteekenissen ondergaan wij hier emotioneel, ook de, uit die
zelfde verhouding tot het verleden, nu zoo nabij zich aankondigende 
moord verschrikt ons in Aegisthos' optreden. 

§ 4. In Sophokles' „Elektra" beleven we de ironie op het moment, dat 
Klytaemnestra in haar angst zich tot de godheid wendt, die juist haar 
dood bevolen heeft. Onder het licht van wat Orestes bij zijn aankomst 
onheilspellend uitsprak, zien wij haar de gaven op het altaar van Apollo 

9) Tragische Maskers, blz. 136. Wat Verhagen hier als een apart en zelfstandig „dra
matisch machtsmiddel" vermeldt, is voor ons slechts één van de vormen, waarin een 
speelhandeling, door haar verhouding tot een ander moment in het drama, een aspect 
krijgt, dat zi] uit zichzelf niet bezit ; dat aspect werkt door den dubbelen zin, die het 
de betreffende handeling hier geeft, als tragische ironie. 
Roy С. FHckinger, The Greek Theater and its Drama. Chicago 1918, blz. 312-313, 
onderscheidt „verbal" en „dramatic" ironie. Ironie in 't algemeen „is a mode of 
speech by means of wich is conveyed a meaning contrary to the literal sense of the 
words". In de gevallen, die hij „verbal" noemt, „the dissimulation is manifest to all 
concerned, else the sarcasm, passing unrecognized, would fall of Its effect and recoil 
upon the speaker. (In the „dramatic" irony) concealment of the hinted truth is 
essential. It may be the speaker himself who falls to perceive the inner meaning of his 
own words . or he may.... use his superior knowledge, to gloat over his victim or 
inveigle him to doom by an ambiguous utterance. In either case, however, the double 
entente is usually known to the audience.... 
Moulton, Dramatic Artist, blz. 340, grijpt weer dieper, waar hij het verschijnsel eerstens 
ook tot andere dan alleen spraakhandellngen uitstrekt en het vervolgens uit een be
paalde verhouding .binnen het dramatisch gebeuren verklaart: „Dramatic Irony is a 
sudden appearence of double-dealing in surrounding events : a dramatic situation acci
dentally starts up and produces a shock by its bearing upon conflicting states of 
affairs, both known to the audience, but one of them hidden from some of the parties to 
the scene". Verderop onderlijnt hij nog eens de algemeenheid van het verschijnsel ; 
„niet alleen het spreken, maar alle dramatisch gebeuren kan zulk een tragische dubbele 
beteekenis hebben : The doubleness of Irony is one which attaches to a situation as 
a whole : the effect however Is especially keen when a scene is so impregnated with 
it that the very language is true in a double sense", ibid. blz. 342. 
Voor de tragische ironie in den „Agememnon" vgl. Hoofdstuk VI, blz. 260-263. 
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leggen en voor zijn standbeeld treden : 

κλύοις dn/ ήδη, Φοίβε προστατήριε, 
κεκρυμμένην μου βάξ^· ( R > c J e b b v s 637) 

Wil nu aanhooren, Pholbos die de deurpost hoedt, 
Dit mijn verstolen fluistren; (p c B o u t e n S i b l 2 . 6 1 i А с 1 ш . 73). 

Om Elektra's aanwezigheid wil zij niet openlijk spreken over het droom
gezicht, dat haar benauwt en zij vervolgt in een hernieuwde werking der 
tragische ironie : 

τα δ* άλλα πάντα καΐ σιωπώσης ίμοΰ 
έπαξιώ σε δαίμον" övt* έξειδέναι* 
τους έκ Διός γαρ εΙκός έστι πάνθ' όραν. 

(R. С Jebb, vs. 657). 

En al het andere, of ook ik erover zwijg, 
Geloof ik dat gij die een god zijt, weten moet ; 
Want reedlijk is het dat Zeus' kindren alles zien. 

(Р. С Boutens, blz. 61, Actm. 74). 

Ja, Apollo weet inderdaad, wát haar verontrust, het is zijn werk, zijn 
bevel, waarvan het voorgevoel haar bekruipt ! 
In den aanvang der tragedie vernamen we, dat Orestes vaders graf met 
haarlok en plengoffer wil vereeren. Terwijl Elektra nu, verslagen 
en vernietigd door het bericht van Orestes' dood, zich aan haar smart 
overgeeft, verschijnt daar plotseling, stralend van blijdschap, haar zuster, 
Chrysothemis. Zij komt van vaders graf met de boodschap : 

πάρεστ* 'Ορέστης ήμ(ν, ϊσθι τοΟτ' έμοΟ 
κλύουσ', έναργως, ώσπερ είσορφς έμέ. 

(R. С Jebb, vs. 877). 

Orestes is hier, weet dit zeker uit mijn mond, 
Even klaarblijklijk, als gij mijzelf voor u ziet. 

(Р. С Boutens, blz. 76, Actm. 110). 

Dit bericht en de vreugdevolle opsomming der offerteekenen, waarmee 
zij vaders graf vereerd gevonden heeft, werken weer onmiddellijk in hun 
verband met wat Orestes vroeger heeft aangekondigd. Hij bracht dus 
het offer naar gods bevel, de zware en bloedige taak, hem opgelegd, 
kan nu worden volbracht. Chrysothemis' boodschap beteekent voor den 
toeschouwer een nadere stap in de richting door het vroeger gebeuren 
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gewezen. Het verleden klinkt hier door het heden heen en drijft het nu 
onfeilbaar op de toekomst aan. Bijzonder schrijnend werkt daarop uit 
hetzelfde verleden Elektra's vernietigende reactie: 

φευ της άνοΐας. ος σ' έποικτίρω πάλαι. 

τέθνηκεν, ¿5 τάλσινα' τάκείνου δέ σοι 
σωτηρΓ £ρρει' μηδέν είς κείνόν γ' δρα. 

(R. С Jebb. vs. 920). 

Aai, hoe lang al beklaag 'k u om uw onverstand ! 

Dood is hij, arme ; van hem is teloor voor u 
Al kans op redding ; zie naar hem niet langer uit. 

(Р. С Boutens, Ыг. 78-79, Actm. 117, 118). 

Deze woorden wekken een beklemmende spanning in den toeschouwer. 
Orestes lééft immers en het uur der bevrijding is nabij ! 
Door heel het gesprek der twee zusters, werken de aspecten zich in 
afwisselende opeenvolging emotioneel uit. Die aspecten geven haar 
handelingen beurtelings haar bevrijdende en haar beklemmende be-
teekenis3). En de beklemming stijgt naar een hoogtepunt, wanneer 
Elektra in vertwijfelden overmoed naar het plan grijpt, zelf, met eigen 
hand te volbrengen, waartoe Orestes naar haar meening niet meer in 
staat is (Actm. 122). Er gaat een schok door de toeschouwers, over
rompeld als zij worden door dit huiveringwekkend besluit, maar veront
rust tevens door de dreigende verstoring der plannen, zooals die door 
Orestes, op goddelijke ingeving, werden beraamd. In zijn verhouding tot 
het verleden van het drama opent dit besluit een geheel nieuw onheil
spellend verschiet. 
Orestes en Pylades zijn het paleis binnen gegaan en hebben hun wraak 
aan Klytaemnestra voltrokken. Daar komt Aegisthos opgeruimd door het 
veld naar huis gewandeld. Orestes en Pylades, die met bloedbedropen 

3) Wl) wijzen op de dramatische handelingsaspecten van dit tooneel, op de retrospec
tieve aspecten, die aan de woorden van Chrysothemis en Elektra eigen zijn. Het is 
duidelijk, dat ook andere factoren, behoorende tot andere, secundaire plannen, hier — 
en op vele andere plaatsen — tot uiting komen. Hier is met name de contrastwerking 
tusschen het karakter van Elektra en dat van Chrysothemis één van de elementen, die 
de werking der aspecten intensifleeren en verrijken. Wij wijzen er hier éénmaal op ; 
het zou ons natuurlijk te ver voeren, als wij dit telkens zouden moeten doen ; het beeld 
van Chrysothemis, de liefelijke, tegenover Elektra, de sterke, blijft ons echter bij, ook 
al worden wij nog zoo sterk door de dramatische aspecten van hun gesprek aangegrepen. 



HET SPEL DER WRAAK 119 

handen vòòr het paleis waren getreden, trekken zich haastig naar binnen 

terug. Elektra, zij zal den niets vermoedenden Aegisthos te woord staan. 

Het nu volgend gesprek wordt onder den huiver van den moord, die zich 

zoo juist voltrok, opnieuw tot een verschrikkelijk spel van tragische ironie, 

van wreede dubbelzinnigheid ; bewust bij Elektra, onbewust bij Aegisthos. 

Verheugd om het bericht van Orestes' dood stapt hij op het huis aan. 

Achter de bronzen poort wachten hem Orestes en Pylades. N a zijn vraag 

aan het koor, waar de mannen zijn, die het bericht brachten van Orestes' 

dood, wendt hij zich tot Elektra, zij weet het immers wel het beste. Inder

daad zij wéét het en begint haar spel met wát zij weet : 

НЛ. ίξοιδα" πως γαρ ούχι; συμφοράς γ^Ρ ôv 
Εξωθεν είην των Εμών της φιλτάτης. 

ΑΙ. που δήτ' ôv εΐεν ol ξένοι; δίδασκε με. 
ΗΛ. Ινδον φίλης γάρ προξένου κατήνυσαν. 
ΑΙ. ή καΐ θανόντ' ήγγειλαν ώς έτητύμως; 
ΗΛ. σοκ, άλλα κάπέδειξαν, où λόγω μόνον. 

(R. C'jebb, vs. 1448). 

Ik weet het zeer wel. Hoe niet ? Anders was ik toch 
Een buitenstaander bij der liefsten lotgeval. 

AIGISTHOS Waar kunnen dan de gasten wezen ? Wijs 't mij uit. 
ELEKTRA Binnen. Een vriendelijke gastvrouw troffen zij. 

AIGISTHOS En brachten zij in waarheid tijding, dat hij stierf ? 
ELEKTRA Neen — maar bewijzen brachten zij, geen woorden slechts. 

(Р. С Boutens, blz. 119, Actm. 205, 206, 207, 208, 209). 

E n Aegisthos, onbewust van de felle ironie van zijn vraag : 

Al. πάρεστ" αρ' ήμΐν ώστε κάμφανη μαθεΐν; 
ΗΛ. πάρεστι δητα, καΐ μάλ' αζηλος θέα. 

(R. С Jebb, vs. 1454). 

Zijn die aanwezig, dat ik zie en me overtuig ? 
ELEKTRA Aanwezig zeker, een meest onbenijd gezicht. 

(Р. С Boutens, blr. 120, Actm. 210 en 211). 

D a n gaat de ironie over tot daden : 

ΑΙ. σιγαν ανωγα κάναδεικνύναι πΰλας 
πσσιν ΜυκηναΙοισιν "Αργείοις θ' όραν, 
ώς εΓ τις οώτών έλπίσιν κεναΐς πάρος 
έξήρετ' ανδρός τούδε, νυν όρων νεκρό ν 
στόμια δέχηται τάμα, μηδέ προς βίαν 
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έμοΟ κολαστοΰ προστυχών φύση φρένας. 
ΗΛ. καΐ δή τελείται τΑιι' έμοΟ" τω yàp χρόνφ 

νουν Εσχον, (ώστε συμφέρειν τοις κρείσσοσιν. 
(R. С Jebb, vs. 1458). 

AiGisTHOs 'к Gelast te zwijgen en de deuren te oopnen u, 
Dat alle Mykenaicrs en Argeieis 't zien, 
Opdat als van hen iemand door zijn ijdle hoop 
Op dees man vroeger groot ging, hij bij 't zien van 't lijk 
Aanvaardt mijn breidel en niet eerst zijn tüchtiger 
In mij vindt en bij dwang pas zijn verstand herkrijgt. 

ELEKTRA Zie, wat 'k te doen krijg, wordt volvoerd. Want mettertijd 
Won 'k inzicht mij te schikken naar mijn meerderen. 
(Elektra opent de deuren van het paleis). 

(Р. С Boutens, blz. 120, Actm. 213 en 214). 

Al deze snel opeenvolgende handelingen ontleenen aan den terugblik 
op Klytaemnestra's vermoording door Orestes, haar weergaloos emotio-
neele en huiveringwekkende aspecten. 
De toekomst, waarheen ze nu, tengevolge van hun retrospectief karakter, 
uitwijzen, zet hun tevens een sterke spanning bij. Aegisthos zal immers 
zoo straks het lijk van Klytaemnestra vinden4). 
Misschien wint de emotie der dubbelzinnigheden het in deze ademloos 
beleefde handelingen, toch nog in intensiteit van den huiver uit verleden 
en toekomst. 

Medea, de hartstochtelijke vrouw, die eens om haar liefde tot Jason, 
haar eigen vader verried en haar broer vermoordde, nu op haar beurt 
door den wispelturigen Jason verstoeten, vatte een wraakplan op 
schrikwekkend van daemonische boosheid. 
Haar twee kleine jongens, kinderen van Jason, zal ze met een bruids
geschenk naar de nieuwe bruid laten gaan om deze jonge prinses te 
smeeken haar vader, Kreon, gunstig voor hen te stemmen. 
Het geschenk bestaat uit een schitterend, vergiftigd kleed, waarin 
de jonge bruid onmiddellijk moet omkomen. Daarna zal zij, Medea, Jason 
zijn kinderen ontrooven door ze met eigen hand te dooden. Zij laat nu 

4 ) We behoeven er niet op te wijzen, dat die spanning zoowel prospectief als mo-
mentaan werkt. De werking dier spanning duurt voort tot aan het oogenblik, waarop 
Aegisthos Klytaemnestra's gelaat onder het hulsel ontdekt. Vgl. ook hierna blz. 161. 
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Jason uit het paleis roepen en veinst : 

Ίάσον, αΙτοΟμαί σε των είρη μένων 
συγγνώμον' είναι' , 

έχθρα δέ γσ[σς κοιράνοις καθίσταμαι 
πόσει θ', δς ήμΐν ôpqc τά συμφορώτατα, 
γήμας τΰραννον καΐ κασιγνήτους τέκνοις 
έμοΐς φυτεύων; ουκ άπαλλαχθήσομαι 
θυμού — 

Εγώ δ' άφρων, 
fi χρήν μετεΐναι τώνδε των βουλευμάτων, 
καΐ ξυγγαμείν σοι, κοί παρεστάναι λέχει 
νύμφην τε κηδεύουσσν ^δεσθαι σέθεν. 

(G. Murray, vs. 869). 

Ich bitte, Jason : was ich vorhin sprach zu dir, ι 
Vergib mir; 

Warum befeind' ich dieses Landes Könige 
Und meinen Gatten, der an uns das Beste tut? 
Die Fürstentochter freit er, meinen Söhnen zeugt 
Er Brüder, und ich sollte nicht vom Zorne ruhn ? 

Ich Törichte, 
• Ich hätte sollen deines Plans Genossin sein. 

Ihn fördern helfen und an deinem Lager stehn, 
Mich freuen sollen, selbst zu schmücken deine Braut. 

(J. J. С Donner, blz. 52). 

In verhouding tot Medea's plan zijn deze woorden van een valsche 
liefelijkheid, van een geslepen veinzerij, die ontzet. W e voelen de sata
nische bedoeling onder den lokkenden schijn. En het is verwonderlijk, 
hoe Eurípides in deze figuur van infernale boosheid toch het moeder-
bewustzijn gevoelig houdt, hoe in deze hartstochtelijke vrouw ook het 
moederinstinct gloeit en brandt ; het instinct, dat Medea in haar haat 
voor Jason in zich verstikken wil, maar dat niet sterven kan. Het re
trospectief aspect van de voortgaande handeling wordt er huivering
wekkend door en ontroerend tegelijk. Zij roept haar kinderen uit het 
paleis ; ook zij moeten zich met hun vader verzoenen ; onbewogen zet 
zij haar huichelrol door : 

έξέλθετ', άσπάσασθε καΐ προσείπατε 
πατέρα μεθ' ημών, καΐ διαλλάχθηθ' αμα 
της πρόσθεν Εχθρας 
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О kommt, umarmt ihn, küsset ihn und redet an 
Mit mir den Vater, und vergessen sei zugleich 
Die alte Feindschaft ; 

Dan opeens breekt ze in wilde tranen uit : 

οΐμοι, κακών 
ώς έννοοΰμαι δή τι των κεκρυμμένων. 
dp', ô τέκν', οοτω και πολύν ζώντες χρόνον 
φίλην ορέξετ' ώλένην; τάλαιν' έγώ, 

χρόνφ δέ νεϊκος πατρός εξαιρουμένη 
δψιν τέρειναν τήνδ' £πλησα δακρύων. 

(G. Murray, vs. 895). 

Weh, wehe mir, 
Gedenk' ich dessen, was ich tief verbergen musz ! 
О meine Kinder, werdet ihr die liebe Hand 
Noch lange so mir reichen? Ich Unselige, 

Mit eurem Vater ausgesönt nach langer Zeit, 
Netz' ich die zarte Wange mit der Tränen Flut. 

(Donner, blz. 53). 

Later komt de gruwzaamheid ten volle terug ; verleden en heden klinken 
opnieuw onheilspellend samen en drijven op een schrikwekkend nabije 
toekomst aan : 

λάζυσθε ψερνάς τάσδε, παίδες, ές χέρας 
καΐ τη τυραννώ μακαρίςι νύμφη δότε 
φέροντες' οοτοι δώρα μεμπτά δέξεται. 

(G. Murray, vs. 956). 

Nehmt hier die Hochzeitgaben, Söhn', in eure Hand 
Und bringt der königlichen Braut, der glücklichen, 
Sie dar; empfangen wird sie nichts Verächtliches. 

(Donner, blz. 55). 

De kinderen brengen de stralend jonge bruid een bitter wreeden dood. 

§ 5. Zooals wij reeds opmerkten, komt het retrospectief aspect in het 
Middeleeuwsche drama maar weinig voor. In een Abel-spel als de 
Esmoreit is zijn werking echter van een bijzondere kracht. 
Vóór onze oogen heeft Robbrecht den kleinen Esmoreit aan meester Flatus 
verkocht. Daardoor, zoo meent hij, is zijn mededinger naar den troon 
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uit den weg geruimd. Om echter na den dood van zijn oom absoluut 
zeker het koningschap te bemachtigen, wil hij — zoo vernamen we in 
het begin van het drama — deze er toe brengen zijn vrouw te verstooten. 
De koning zit op zijn troon, overweldigd door de smart om het verlies 
van zijn kind, geslagen ook door de radeloosheid van de arme, edele 
koningin. Robbrecht nadert den troon en met de langzaamheid van den 
geslepen schurk gebaart hij : 

Ay ! edel ocm, wide beklnt, 
Nu en wilt u aldus niet mesbaxen. 
Ie weet wel hoe daer es ghevarea: 
Al drijft mijn moeyc den rouwe soe groot, 
Sine heeft daer af ghene noet ; 

Haer herte dat es tuwaert fel. 
Om dat ghl out sijt van daghen. 

Ie weet wel, si heeft die creatuere 
Selve ter doot brocht, 
Want si u noit wel en mocht. 

Si es op ene ander vaert. 
Si mint seker enen jonghen man. 

(Leendertz, blz. 10, vs. 314, Acta. 22). 

In de nog simpele constellatie van dit Abel-spel, schept de terugblik hier 
een moment, zooals we ze in Shakespeare's misdaaddrama's aantreffen. 
Deze door den toeschouwer nu als zoodanig gekende, perverse aantijging 
is van de vroegere misdaad met het kind, de gruwelijke voortzetting. 
Verleden en heden stooten hier in één boosheid samen, en verschrikken 
ons door de toekomst, die dreigend opengaat ; in dit psychologisch nog 
zoo primitieve spel vindt die toekomst vrij onmiddellijk haar barre ver
werkelijking. 

§ 6. In het begin van dit hoofdstuk beschreven we de werking van het 
aspect, dat Ross' groet tot Macbeth als „Thane of Cawdor" plotseling 
voor Macbeth èn voor de toeschouwers krijgt. Ross' boodschap blijkt 
een schrikwekkende vervulling, Macbeth te sterker overrompelend naar
mate ze de voorspelling op den voet volgt. 
Het eerst nú onweerstaanbaar lokkende koningschap drijft hem langs de 
duistere wegen der moordgedachten, steeds verder de dreigende toekomst 
in. In het 4de tooneel richtten Macbeth's moorddadige plannen zich op 
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Duncans zoon, den Prins van Cumberland. Maar voor de satanische 
Lady Macbeth is dit verschiet nog te onbepaald, te ver weg. Moet haar 
man koning worden, hij neme den naasten weg 1 Met den brief van 
Macbeth in haar hand, .zegt zi) het uit in woorden van weergaloos mis
dadige koelbloedigheid : 

Glamis thou art, and Cawdor; and shalt be 
What thou art promis'd : yet do I fear thy nature ; 
It is too full o' the milk of human kindness 
To catch the nearest way : 

Hie thee hither. 
That I may pour my spirits in thine ear ; 

Een dienaar komt van achter den zwaren voorhang : 

The king comes here to-night. ., _ ., «.„., . 
a " (I 5, biz. 1104, Actm. 37). 

Wei waren Lady Macbeths satanische woorden reeds verklonken, maar 
dit bericht van den dienaar grijpt er ontstellend pp terug : Ligt hier „the 
nearest way" open ? Gaat Duncan vannacht in den dood ? Het op zich 
zelf weer onschuldige bericht deelt plotseling in het satanisch karakter 
van Lady Macbeths woorden en opent een ijzingwekkend verschiet. 
Wanneer we dan in het uiterst spannende twee-gesprek, tusschen Lady 
Macbeth en haar man, het duistere werk van dezen avond hooren vast
stellen, en in het 6e tooneel koning Duncan het slot genaderd is, dan 
klinkt de begroeting van den argeloozen gast door deze gastvrouw duivels 
van geveinsde onderdanigheid, kruiperige vereering en gehuichelde vroom
heid: 

LADY M. All our service 

In every point twice done, and then done double, 
Were poor and single business to contend 
Against those honours deep and broad wherewith 
Your majesty loads our house : for those of old. 
And the late dignities heap'd up to them, 
We rest your hermits. ( I 6 Ы г . 1 1 0 5 ( A c t m . g,). 

Deze woorden deelen door hun verhouding tot het donkere moordplan, 
ook in diens huiveringwekkende gerichtheid. Deze verhouding geeft die 
woorden hun dramatische beteekenis ; we beleven een gehuichelde be
groeting, die het arme slachtoffer in den val lokt. De toeschouwer voelt 
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er de schrijning weer in, de verscheurdheid tusschen schijnbare en wezen
lijke bedoeling ; hier treedt de dramatische spanning weer op der dubbel
zinnigheid, der fatale, dubbele gerichtheid. 
Het is altijd uit een verhouding, dat zulk een tweespalt in de ééne 
handeling ontstaat : uit een verhouding ofwel tot een vroeger gespeelde 
handeling, zooals hier, of tot het actueel werkende wereldbeeld, zooals 
we later zullen zien5). Alle geveinsde vriendschap, valsche lieftalligheid, 
berekende sluwheid en overlegd bedrog, alle misleiding, gehuichel en 
vleitaal, ja, alle voor-den-mal-houderij werkt eerst als zoodanig in het 
drama door de verhouding van de betreffende handeling tot een ander 
moment in de spel-eenheid. En kunnen we huichelen in onze daden, hèt 
middel bij uitstek om te huichelen, te vleien, valsch te zijn, te misleiden, 
te bespotten, belachelijk te maken, blijft toch de taal. Het gesprek met zijn 
onbegrensde mogelijkheden tot insinueeren, tot bedriegen en misverstaan 
ís bij uitstek de handeling op het tooneel, waarin de bovengenoemde 
vormen van retrospectieve aspecten optreden6). 
De scène in den vroegen morgen tusschen Macduff en den moordenaar 
Macbeth, hebben we reeds vroeger geteekend7). Ook zij krijgt in ver
houding tot den moord zelf haar huiveringwekkende dramatische gestalte. 
Verderop in het drama laat Macbeth Banquo door twee moordenaars 
ombrengen. Tijdens den maaltijd van het kroningsfeest komen deze 
moordenaars den koning boodschappen, dat zij hun taak hebben vol» 
bracht. Als Macbeth naar zijn plaats is teruggekeerd, heft hij het glas op : 

I drink tot the general joy o' the whole table. 
And to our dear friend Banquo, whom we miss ; 
Would he were here ! to all, and him, we thirst. 

(Ill 4, biz. 1114, Actm. 181). 

Voor Macbeth èn voor den toeschouwer hebben deze woorden den klank 
ejener perverse misdadigheid ! Achter : „our dear friend Banquo" rijst de 
werkelijkheid van het lijk, dat bleek gestrekt ligt in den nacht. Ze geeft 

8) Vgl. blz. 250 hierna. 
e) Vgl. ook Moultons opmerking bij zijn behandeling van „Dramatic Irony" : The 
doubleness of Irony is one which attaches to a situation as a whole : the effect however 
is especially keen when a scene Is so impregnated with it that the very language is 
true in a double sense (Dramatic Artist, blz. 342). Zie ook onze noot op blz. 116. 
7) Vgl. Hoofdstuk I, blz. 25-26. 
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dezen heildronk haar satanisch simuleerende gestalte. Het prospectieve 
werkt hier zoo goed als in 't geheel niet. 

Ook in den „Hamlet" heeft elk der zonderlinge handelingen van den 
jongen prins voor de toeschouwers haar beteekenis uit de lugubere taak 
door den geest van zijn vader hem opgelegd. De verklaringen, die de 
goede Polonius er voor meent te kunnen geven, staan er door in een 
min of meer humoristisch licht. 
Na de nachtelijke onthullingen door den geest werkt de pantomime, door 
een troep komedianten voor den koning en de koningin, voor Hamlet en 
zijn vrienden opgevoerd, verpletterend (III 2, blz. 1148). Hier wordt 
zwijgend uitgebeeld, wat vroeger inderdaad met Hamlets vader is ge
schied. Van te voren waren we getuigen van Hamlets opzet om aan 
de reacties van het misdadige koningspaar, de woorden van den geest 
op hun waarheid te toetsen. Dat geeft op zijn beurt aan die reacties 
weer hun geweldige beteekenis. Nog erger wordt het, waar de stomme 
vertooning nu in verzen wordt herhaald en Hamlet er den dieperen, 
uit verhouding ontstanen zin telkens insinueerend van onderlijnt. 
De tooneelkoning voelt zijn einde naderen. Bij zijn wederhelft zinspeelt 
hij op de mogelijkheid van een nieuw opbloeiend huwelijksgeluk voor 
haar na zijn dood. Zij breekt hierop echter verontwaardigd in betuigingen 
van trouw uit : 

O, confound the rest ! 
Such love must needs be treason in my breast : 
In second husband let me be accurst ! 
None wed the second but who kill'd the first. 

(Ill 2, blz. 1H8). 

Een dolksteek is dit voor Hamlets moeder ; en de reactie barer geschokte 
gevoelens heeft voor de toeschouwers de spanning van een zich vol
trekkende ontmaskering. 
Als de tooneelkoningin haar betuigingen van trouw met een eed bevestigt, 
vraagt Hamlet argeloos : 

If she should break it now I 

Nu verlaat de tooneel-koningin haar gemaal en weldra sluimert deze op 
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de bank in den tuin in. Hamlet werpt een onderzoekenden blik op zijn 

moeder : 

Madam, how like you this play? 

en tot den ontstelden koning zich wendend : 

This play is the image of a murder done in Vienna.... 'tis a knavish 
piece of work : but what o'that ? your majesty, and we that have free 
souls, it touches us not: ( і Ь і А ш 1 H 9 ) 

De werking der verhoudingen bereikt haar scherpste intensiteit, wanneer 
nu een neef achter den slapenden tooneelkoning komt geslopen, en hem 
vergif in het oor druppelt. Prins Hamlet verklaart : 

He poisons him i' the garden for 's estate. His name 's Gonzago : the 
story is extant, and writ in choice Italian : you shall see anon how the 
murderer gets the love of Gonzago's wife. 

De striemende werking der aspecten breekt hier ten volle in reactie uit. 
De koning-moordenaar staat van zijn zetel op, roept om licht en verlaat 
verbijsterd en verward de zaal. Ook deze handeling heeft alleen uit de 
verhouding haar schokkende dramatische beteekenis ; het is de algeheele 
ontmaskering ; Hamlets list gelukte volkomen. Nu weet hij genoeg. 

In „Othello" krijgen bijna alle gesprekken, die de aartsbedrieger, Jago, 
voert, uit verhouding tot voorafgaande handelingen hun dramatische ge
daante van bedrog, gehuichel en duivelsche list. Jago beliegt en bedriegt 
om beurten Roderigo, Othello, Cassio, Desdemona, Montano en opnieuw 
Cassio. 
Door Jago's toedoen uit Othello's dienst ontslagen, wendt Cassio, ten 
einde raad, zich tot denzelfden Jago, in wien hij nog steeds een oprecht 
vriend ziet. Jago krijgt een idee : voor zijn herstel in rang moet Cassio 
Desdemona's voorspraak inroepen. Zij is edel en goed, haar weigert 
de Moor niets. 
Dankbaar voor dezen raad gaat Cassio welgemoed heen. Nauwelijks is 
hij echter verdwenen of we vernemen met ontzetting tot welk een ver
schrikkelijk wapen, de mensch-duivel, Jago, dit verzoek om voorspraak 
smeden wil. Als Desdemona straks Cassio's zaak bij Othello bepleit, 
zal Jago's venijnige tong den Moor weten in te fluisteren : uit wulpsche 
liefde is het, dat Desdemona voor Cassio ten beste spreekt. 
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In ons vorig hoofdstuk hebben we op de ontstellende prospectieve 
werking van dit uitgesproken plan gewezen8). 
In verhouding tot dit verschrikkelijk moment nu krijgt Desdemona's on
bevangen belofte tot Cassio, in het Ille bedrijf, haar angstwekkend 
retrospectief aspect. 

Be thou assur'd, good Cassio, I will do 
All my abilities in thy behalf. 

assure thee. 
If I do vow a friendship, I'll perform it 
To the last article : my lord shall never rest ; 
I'll watch him tame, and talk him out of patience ; 
His bed shall seem a school, his board a shrift ; 
I'll intermingle everything he does 
With Cassio's suit : therefore be merry, Cassio ; 
For thy solicitor shall rather die 
Than give thy cause away. ( I I I χ b l z . 1187-1188). 

Juist haar aandringen zal Othello's argwaan tot waanzin opdrijven. W e 
zien hier, hoe een op zich zelf liefderijke en humane handeling, geheel 
buiten zich zelf om, heenstuwt in de richting van Jago's perfide en laag
hartige bedoelingen. 
Nu komt Othello met Jago op en als Cassio hen ziende, Desdemona 
verlaat, begint Jago zijn infaam wreed spel ; in het licht van zijn 
duivelsche plan en na de woorden, waaruit Desdemona's edele ijver voor 
Cassio sprak, doorleeft de toeschouwer dit spel in heel zijn dubbelhartige 
laagheid. Jago ziet Cassio heengaan : 

IAGO Ha I I like not that. 
ото. What dost thou say? 
IAGO Nothing, my lord : or if — I know not what. 
OTH. Was not that Cassio parted from my wife 7 
IAGO Cassio, my lord ! No, sure, I cannot think it, 

That he would steal away so guilty-like, 
Seeing you coming. ( І П 3> Ы 2 . над). 

Heel het hierop volgend gesprek tusschen Jago en Othello ligt onder 
dit satanisch aspect. 
Als Desdemona's fameuze zakdoekje, het eerste geschenk, dat de Moor 

*) Vgl. Hoofdst. П, blz. 65-66 hiervoor. 
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haar gaf, op den grond gevallen is, ontstellen ons de woorden, waarmee 
Jagos vrouw, Emilia, het opneemt en bij zich steekt : 

EMILIA I am glad I have found this napkin : 
This was her first remembrance from the Moor : 
My wayward husband hath a hundred times 
Woo'd me to steal it ; but she so loves the token, — 
For he conjur'd her she should ever keep it, — 
That she reserves it evermore about her 
To kiss and talk to. I ' l l . . . . 

give 't Iago : 
What he'll do with it heaven knows, not I ; 

(III3, Ыг. 1191). 

Weer een op zich zelf onschuldige handeling, maar met een dreigende 
prospectieve beteekenis nu, door de voorafgaande handelingen. De 
werking van het prospectieve domineert hier boven alles. 
Tegenover Othello spreekt Jago nu het vermoeden uit, Desdemona's 
zakdoekje in de handen van Cassio te hebben gezien ; in het verder 
verloop volgt daarop tusschen Desdemona en den Moor een gesprek, 
waarvan alleen de toeschouwer de afschuwelijke spanning en de navrante 
beteekenis ondergaat. 

Omzichtig vraagt Othello haar naar het zakdoekje ; Desdemona wil juist 
de gelegenheid aangrijpen om opnieuw voor Cassio te pleiten. Haar aan
dringen op Cassio's begunstiging, als telkens ontwijkend antwoord op 
zijn vraag, jaagt Othello's argwaan tenslotte tot bezetenheid op : 

Is 't lost ? is 't gone ? speak, is it out of the way ? 
DESD. Heaven bless us ! 
OTH. S a y you ? 
DESD. It is not lost ; but what an if it were ? . . . . 
OTH. Fetch't, let me see't. 
DESD. Why, so I can, sir, but I will not now. 

This is a trick t o put me from my suit : 
Pray you, let Cassio be receiv'd again. 

oTH. Fetch me the handkerchief : my mind misgives. 
DESD. Come, come ; 

You'll never meet a more sufficient man. 
OTH. The handkerchief I 
DESD. I pray, talk me of Cassio. 
OTH. The handkerchief ! 

9 
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DESD. A man that all his time 

H a t h founded his g o o d fortunes on your love, 
Shar'd dangers with you, — 

OTH. T h e handkerchief 1 
DESD. In sooth, y o u are t o blame, 
o-ra. Away! (Exit). ( I I I 3 Ь І 2 и д л ) 

Dit rampzalig gesprek drijft den Moor en ook Desdemona naar den 
ondergang. Desdemona's woorden hadden voor Othello een beteekenis, 
die zij zelf onmogelijk kon bevroeden ; en Othello's wilde uitingen bergen 
voor haar een beangstigend duister geheim. De toeschouwer, die Jago's 
satanisch werk kent, ondergaat van beider handelingen huiverend den 
verborgen zin. 

In „King Lear" geven Edmunds perfide bedriegerijen aanleiding tot ge
sprekken, zooals „Othello" ze bij tientallen heeft; we hebben daar eerstens 
het gesprek tusschen Edmund en zijn vader, Gloster, vervolgens tusschen 
Edmund en Edgar (I 2, blz, 1030-1031); en ook de door Lear van 't hof 
weggejaagden Kent legt, als hij later onbekend opnieuw aan Lear als 
dienaar verbonden blijft, vaak een dieperen zin in zijn woorden, dan ze 
op zich zelf inhouden ; een zin, die den toeschouwer, bekend met het 
verleden, niet ontgaat. De emotioneele aspecten van het drama ontleenen 
hun werking echter niet zoo voortdurend aan de aangrijpende verhouding 
tot wat voorafging, als dat bij „Macbeth" en „Hamlet", en vooral in den 
„Othello", het geval is. Dit laatste stuk leeft geheel van het teruggrijpen 
op het verleden ; aanhoudend ontroert het om de funest en huivering
wekkend zich voltrekkende gevolgen van wat door een booswicht werd 
gesticht. 

W e kunnen onze voorbeelden uit Shakespeare's werk besluiten met wat 
Moulton8) bij de behandeling van zijn „Dramatic Irony" over den 
Engelschen dramaturg schrijft. W e moeten daarbij in het oog houden, 
dat Moulton dezen term : „Dramatic Irony" in wijderen zin gebruikt 
voor bijna alle gevallen, waarin een handeling of een handelingsgeheel 
buiten zijn eigen inhoud een beteekenis ontleent aan zijn verhouding 
tot voorafgaande handelingen en gebeurtenissen10). 
„Shakespeare has used to almost as great an extent as the Greek dra
matists (the) effect of Irony. His most characteristic handling of it 

e ) Dramatic Artist, blz. 341. 1 0 ) Vgl. noot 2 op blz. 116 hiervoor. 
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belongs to the lighter plays, in wich the touches of Irony will often be 
so numerous as to amount to a Motive; yet in the group of dramas dealt 
with in this work it is prominent amongst his effects. It has been pointed 
out how Macbeth and Richard HI are saturated with it. There are casual 
illustrations in Julius Caesar, as when the dictator bids his intended 
murderer ·—• 

Be near me, that I may remember you ; 
(II 2, 123). 

. . . . another is where in all her simplicity (Desdemona in „Othello") turns 
to the author of her ruin : 

О good Iago, 
What shall I do to win my lord again? 

§ 7. Ook bij de Fransche klassieken treft men de dramatische retrospec
tieve werking aan. 
Het twistgesprek tusschen Don Diègue en Le Comte in Corneille's „Le 
Cid" liep op een grievende beleediging van den kant van Le Comte uit: 
in een opwelling van drift gaf deze den grijzen, nobelen Diègue een 
slag in het gezicht. Trillend van verontwaardiging slaat de oude edelman 
de hand aan het rapier, de jaren hebben den geduchten arm echter 
verstramd. Door Le Comte gehoond en alleen gelaten, ontgespt hij zich 
bevend den degen : 

Va, quitte désormais le dernier des humains. 
Passe pour me venger en de meilleures mains. 

(I 4, blz. 66). 

Daar komt zijn zoon, Rodrigue, het tooneel op. Hij hoopt te vernemen, 
dat zijn vader den Graaf gunstig wist te stemmen voor een huwelijk 
tusschen hem, Rodrigue, en diens dochter, Chimène. Voor hij echter 
een woord kan spreken overrompelt zijn vader hem, den degen nog 
in de hand : 

Rodrigue, as-tu du coeur? /j 5 у 2 gg» 

We weten oogenblikkelijk, wat Don Diègue bedoelt. En na de vooraf
gaande scène, die ons Chimène's en Rodrigue's wederzijdsche genegen
heid openbaarde, klinkt deze oproep van Don Diègue schrikwekkend als 
een bedreiging dier jonge liefde. 
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Maar Rodrigue wreekt zijn vader en zijn meesterschap weet Chimène's 
vader te verslaan. Als dan Chimène onder tranen zich aan de voeten 
van den koning werpt, dan voelen we, uit wat voorafging, de innerlijke 
verscheurdheid van haar bede : 

Sire, Sire, justice ! 

Sire, mon père est mort, mes yeux ont vu son sang. 

Son flanc était ouvert, et, pour mieux m'émouvoir, 
Son sang sur la poussière écrivait mon devoir, 

Vous perdez en la mort d'un homme de son rang. 
Vengez-la par une autre, et le sang par le sang ; 

(II 8, blz. 80-81). 

Zij eischt den dood van hèm, waaraan heel haar wezen in liefde hangt. 

W e gaan over naar Racine's „Phèdre". 
Gedreven door haar hartstocht heeft Phèdre tegenover haar stiefzoon, 
Hippolyte, haar schaamtelooze gevoelens niet kunnen verborgen houden. 
Onmiddellijk daarop wordt haar omtrent haar doodgewaanden man be
richt : 

Le Roi, qu'on a cru mort, va paraître à vos yeux ; 
Thésée est arrivé, Thésée est en ces lieux. 

(III 3, blz. 193). 

Na het gebeurde krijgt deze op zich zelf heugelijke tijding haar ont
stellende beteekenis. Dit bericht toch gaat in tegen de richting van het 
verloop, zooals die door de voorafgaande speelhandelingen scheen be
paald. Phèdre's kamenierster had haar meesteres reeds gewezen op 
Theseus' dood. Die dood kon haar liefde voor Hippolyte minder schande
lijk, zoo al niet honest maken. Phèdre, een eerste maal door Hippolyte 
teruggewezen, beraamde inderdaad reeds andere plannen om tot haar 
doel te komen. Het bericht van Theseus' thuiskomst valt hierna nu als 
een bom in het drama neer; deze onverwachte thuiskomst gaat lijnrecht in 
tegen de bedoelingen der vroegere handelingen en uit deze verhouding van 
tegenstrijdigheid, uit dit conflict, resulteert, evenzeer buiten den inhoud 
der actueele speelhandeling om, een nieuwe gerichtheid op een toekomstig 
gebeuren, dat als concretiseering van dit conflict in het verloop van het 
drama zal optreden. Phèdre zelf spreekt het sidderend voor zich uit : 
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Je verrai le témoin de ma flamme adultère 
Observer de quel front j'ose aborder son père11), 

(III 3, blz. 194). 

De sluwe kamenierster zal de gevreesde ontmoeting echter zien te voor
komen. Haar meesteres weet zij over te halen zich voor den thuis komen
den Theseus te verbergen; zelf zal zij Hippolyte valschelijk van de wan
daad beschuldigen, die Phèdre bedreef. W e zijn van die aantijging zelf 
geen getuigen, maar de aanvang van het 4e bedrijf openbaart er ons 
nog het schrijnende slot van : 

Je vous ai dit, Seigneur, tout ce qui s'est passé. 
C'est trop laisser la Reine à sa douleur mortelle ; 
Souffrez que je vous quitte et me range auprès d'elle. 

(IV 1, blz. 199). 

Nu barst 's konings woede en verontwaardiging los. Al wat er volgt, 
beteekent voor den toeschouwer de fatale uitwerking van het eenmaal 
gepleegde bedrog. De vader drijft zijn eigen, onschuldigen zoon naar den 
ondergang. Opnieuw stuwt het verleden op een onverbiddelijke toekomst 
aan. Het hoogtepunt dier verschrikking ligt in de bedreiging door den 
koning uitgesproken, nadat Hippolyte van hem is heengegaan : 

Miserable, tu cours à ta perte infaillible. 
Neptune, par le fleuve aux Dieux mêmes terrible, 
M'a donné sa parole, et va l'exécuter. 
Un dieu vengeur te suit, tu ne peux l'éviter. 

(IV 3, blz. 203). 

De nieuwe toekomst die hier opengaat, bergt buiten haar eigen angst
wekkende beteekenis ook nog de tragiek van den vader, die ongeweten 
over zijn onschuldigen zoon den dood afroept. 

In „Esther" treffen we het klassieke bijbel-voorbeeld van retrospectieve 
werking aan. Koning Assuérus laat zich in een slapeloozen nacht uit 
oude jaarboeken de geschiedenis voorlezen van een tegen zijn leven ge
smede samenzwering, welke echter door Mardochaeus tijdig werd bekend 
gemaakt. To t zijn verbazing verneemt de vorst, dat deze Mardochaeus 
daarvoor nooit eenige belooning ontving. In den vroegen morgen laat hij 
Aman ontbieden ; en zooals we uit het drama weten, is deze Aman 

" ) Vgl. Hoofdst. Π, blz. 69 hiervoor. 
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Mardochaeus' bitterste vijand. De koning vraagt hem te zeggen op welke 
wijze de onderdaan moet worden geëerd, die zijn vorst, boven allen, 
trouw gebleken is. 
In zijn kortzichtige ijdelheid antwoordt Aman : 

Je voudrais donc. Seigneur, que ce mortel heureux, 
De la pourpre aujourd'hui paré comme vous-même, 
Et portant sur le front le sacré diadème. 
Sur un de vos coursiers pompeusement orné, 
Aux yeux de vos sujets dans Suse fût mené ; 
Que pour comble de gloire et de magnificence. 
Un seigneur eminent en richesse, en puissance, 
Enfin de votre empire après vous le premier, 
Par la bride guidât son superbe coursier; 

(II 5, Ыг. 238). 

Aman vernietigt hier zijn eigen booze plannen ; hij bereidt zijn doods
vijand de hoogste eer en uit het bijbelsche verhaal weten we, dat hij er 
bovendien zich zelf toe veroordeelt van dien doodsvijand den heraut te zijn. 
Het eerste is den toeschouwer duidelijk uit voorafgaande handelingen, het 
is dus een retrospectieve aspectwerking, het tweede aspect komt voort 
uit de verhouding van Amans woorden tot het actueel werkende wereld
beeld, waarover we in ons laatste hoofdstuk spreken1 3). 

De „Athalie" voert ons den laatsten afstammeling van David als een 
knaap van negen jaar, verborgen levend in den tempel, voor oogen. 
Door Josabet eens van den wreeden dood gered, wordt hij door haar 
en den Hoogepriester, Joad, in het geheim als toekomstig bevrijder en 
hersteller van Israël groot gebracht. 
In ons vorig hoofdstuk zagen we reeds met welk een vernietiging de 
goddelooze, thans over het volk van Israël regeerende koningin, den 
tempel en den dienst van den waren God bedreigt13). 
In het tweede bedrijf hooren we nu Zacharie, zoon van den Hooge
priester, aan zijn moeder ontsteld het verhaal doen van wat er zoo juist 
in den tempel is geschied. 
Dit verhaal heeft zijn sterke dramatische kracht. Het geeft weliswaar 
een gebeuren weer, dat zich reeds buiten het drama voltrok, maar de 
bekendmaking daarvan heeft hier in het drama haar verloop-structu-

") Vgl. Hoofdst. VI, blz. 250 hierna. 13) Vgl. blz. 71 hiervoor. 
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reerende functie ; zulk een verhaal vertoont pro- en retrospectieve actie
momenten ; ten gevolge van zijn verhouding tot voorafgaande, gespeelde 
handelingen komt het in een bepaald licht te staan, krijgt het zijn dra
matische beteekenis, opent het bovendien verschieten, die de toekomst 
van het verloop opnieuw bepalen. 
In het eerste bedrijf van de „Athalie" vernamen we, hoe de oude Joad, 
nu de nood der tijden het hoogste steeg, het oogenblik gekomen achtte 
om het volk zijn jeugdigen koning te toonen, den eenig overgeblevenen 
afstammeling van David, die Israël redden zal. 
Deze met een zekere huivering vroeger doorleefde handeling, geeft het 
verhaal van Zacharie nu zijn sterk retrospectief aspect. Zacharie vertelt : 
terwijl de Hoogepriester plechtig de eerstelingen van den oogst opdroeg 
met Éliacin — de naam, waaronder de jonge koning schuil ging — 
en Zacharie aan zijn zijde en terwijl de priesters het altaar met bloed 
besprenkelden, ontstond er plotseling een verward gedruisch in den 
tempel ; aller oogen en aandacht werden van het offer afgetrokken. Daar 
stond midden in den tempel : 

Une femme C'était Athalie elle-même. 

Juist wil de koningin tegen den ouden priester godslasterlijk in woede 
uitbreken, als zij door een plotselingen schrik schijnt bevangen : 

Ses yeux, comme effrayés, n'osaient se détourner ; 
Surtout Éliacin paraissait l'étonner. 

josABET Quoi donc ? Éliacin a paru devant elle ? 
(II 2, blz. 274). 

Het verhaal van dit binnendringen der heidensche koningin tot in het 
heiligdom en haar verschrikt staren op den jongen knaap heeft nu zijn 
bijzondere beteekenis ; het verraadt een onheilspellend scherpe gericht
heid tegen alles, wat door den grijzen Joad in vroegere speelhandelingen 
was voorbereid ; zonder het te weten staat Athalie hier tegenover het 
kind, dat als de redder van Israël haar ondergang zal zijn. 
Hetzelfde voelen we in het verhaal, dat Athalie, door haar onrust ge
dreven, aan Mathan en Abner doet. Een benauwend droomgezicht be
angstigt haar ; dezen nacht zag zij : 

Un jeune enfant couvert d'une robe éclatante. 
Tels qu'on voit des Hébreux les prêtres revêtus. 

Mais lorsque revenant de mon trouble funeste, 
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J'admirais sa douceur, son air noble et modeste, 
J'ai senti tout à coup un homicide acier, 
Que le traître en mon sein a plongé tout entier. 

(II 5, blr. 277). 

Voor den toeschouwer beteekent dit droomgezicht de aankondiging van 
Athalie's val. Wij begrijpen, wié het is, die voor haar stond. Dat is even
zeer het geval, waar zij vertelt, hoe de oude Hoogepriester bevend van 
verontwaardiging in den tempel haar tegemoet trad, en zij dan vervolgt : 

Pendant qu'il me parlait, ô surprise, ô terreur ! 
J'ai vu ce même enfant dont je suis menacée, 
Tel qu'un songe effrayant Га peint à ma pensée. 

(II 5, blz. 278). 

Als Zacharie en Êliacin later op haar bevel vóór haar worden gebracht, 
en zij vooral den laatste ondervraagt naar zijn afkomst, ligt er in het 
antwoord van den knaap een, voor Athalie verborgen, bijtende spot : 

ATHALIE Où dit-on que le sort vous a fait rencontrer ? 
JOAS Parmi des loups cruels prêts à me dévorer. 

(II 7, blz. 282). 

Dubbele beteekenis hebben nagenoeg al de woorden en handelingen van 
Athalie, geboeid en doodelijk verontrust als ze steeds weer wordt, door 
dezen jeugdigen knaap. Tenslotte gaat er een schok door de toeschouwers 
op het moment, dat zij hooren, hoe de Baaipriester, Mathan, de opdracht 
krijgt Josabet voor het dilemma te stellen : 

Les feux vont s'allumer, et le fer est tout prêt ; 
Rien ne peut de leur temple empêcher le ravage. 
Si je n'ai de leur foi cet enfant pour otage. 

(III 3. blz. 290). 

W a n t inderdaad met dit kind stáát of vàlt Israël ; dit kind afgeven be
teekent de hoop prijsgeven op redding ; het luidt den triomf in van de 
koningin over Gods volk. 

§ 8. Niet alleen de prospectieve, ook de retrospectieve aspecten in 
Molière's „L'Avare" hebben hun komische werking op den toeschouwer ; 
ze ontstaan er evenzeer uit de verhouding tot een voorafgaande hande
ling en geven het actueele een dubbelzinnige beteekenis, die tot de 
grappigste misverstanden leiden kan. 
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Cleante en Élise, kinderen van den vrek, hebben besloten hun huwelijk 

tegen de bezwaren van hun vader in door te zetten. Cleante wil trouwen 

met Mariane, Élise met Valere. N a eenige aarzeling gaan zij beiden 

naar hun vader om hem een en ander mee te deelen. Het oogenblik 

blijkt niet ongunstig, want zie, ook de vrek heeft iets op zijn hart. Voor

zichtig begint hij met de, na het voorafgaande, nu spanningwekkende 

vraag : 

(à Cleante), avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée 
Mariane, qui ne loge pas loin d'ici ? 

Stomme verbazing bij Cleante, spanning bij den toeschouwer ; beide 

stijgende onder de reeks van vragen door : 

HARPAGON Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille ? 
CLEANTE Une fort charmante personne. 
HARPAGON Sa physionomie ? 

CLEANTE Tout honnête et pleine d'esprit. 
HARPAGON Son air et sa manière ? 

CLEANTE Admirables, sans doute. 
HARPAGON N e croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériteroit assez que 

l'on songeât à elle ? 
CLEANTE Oui, mon père. 

HARPAGON Que ce seroit un parti souhaitable ! 
CLÉANTE Très souhaitable. ( I 5> b l 2 52и522< A c t m 2 1 . 3 1 ) 

Een bladzijde lang houdt Molière de spanning door dit retrospectief 

aspect staande ; het is de spanning tevens van het Momentaan-aspect, 

dat uit het retrospectieve van deze handelingen voortkomt en in de slot

verklaring van Harpagon en Cléante's reactie daarop zijn bevrijding 

vindt. W a n t eindelijk komt het hooge woord er uit : 

HARPAGON Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments : car son 
maintien honnête et sa douceur m'ont gagné lame, et je suis résolu de 
l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien. 

(ibid. blz. 522, Actm. 39, 40). 

Cléante krijgt behoefte aan frissche lucht. Ook deze handeling spreekt 
boekdeelen (Actm. 4 3 ) . 

Er ontspint zich vervolgens een twistgesprek tusschen vader en dochter. 
Harpagon wil haar vanavond nog uithuwelijken aan Monsieur Anselme, 
een zestiger, die geen bruidschat van haar verlangt. W e weten intusschen. 
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dat Élise op Valère haar zinnen gezet heeft, en dat deze van zijn kant 
bij Harpagon heeft dienst genomen, enkel en alleen om den vrek gunstig 
voor dit huwelijk te kunnen stemmen. Midden onder den saillanten 
woordenstrijd tusschen vader en dochter komt Valère de kamer binnen. 
De vrek krijgt een idee : 

Voilà Valère. Veux-tu qu'entre nous deux nous le fassions juge de cette 
affaire ? 

(I 6, Ыг. 524, Actm. 49). 

De schaterlach breekt uit in de zaal ; zij kent de verhoudingen en davert 
er om van pret. Élise heeft tegen deze tusschenkomst geen principicele 
bezwaren en onder de voortdurende werking der verhoudingen volgen 
de lachsalvo's elkander in stijgende uitbundigheid op. Valère voert de 
onder zijn leiding gestelde Élise tenslotte de kamer uit en verrukt besluit 
Harpagon de bewogen scène : 

HARPAGON Ah ! le brave garçon ! Voilà parler comme un oracle. 
Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte ! 

(I 10, blz. 529, Actm. 74). 

Heel „L'Avare" leeft van de humoreske werking der verhoudingen. Het 
2e tooneel van het 2e bedrijf wordt weer ontstellend in zijn verhouding 
tot het voorafgaande gesprek, tusschen Cleante en La Flèche ; het opent 
bovendien vooruitzichten op een geweldig samentreffen tusschen vader 
en zoon (Actm. 80-85). Van de scène tusschen La Flèche en Prosine 
beschreven we het prospectief karakter in ons vorig hoofdstuk14) 
(Actm. 90 en 91). Het geeft Frosine's spel met den ouden vrek buiten 
zijn eigen bespottelijken inhoud nog zijn door den toeschouwer door-
zienen en genoten zin (Actm. 93-124). Verderop kondigt Harpagon zijn 
kinderen het bezoek van Mariane, zijn bruid, aan ! Vooral Cleante wordt 
verzocht haar vriendelijk en welwillend tegemoet te treden. Het antwoord 
is weer veel beteekenend : 

CLÉANTE pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je 
vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. 

Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. 
(III 4, Ыг. 546, Actm. 127). 

De ontmoeting zelf tintelt weer van dubbelzinnigheid en dramatische 

™) Vgl. Hoofdst. Π, blz. 75 hiervoor. 
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beteekenis (III 11, blz. 556 ev., Actm. 150 ev.). Zoo houdt deze comedie 
niet op, het heden met het voorafgaande in komisch conflict te brengen. 
Eén blik op het schema overtuigt ons van de beteekenis en het overwicht 
in dit blijspel van de retrospectieve aspect-werking op de prospectieve. 
Stooten we hier op een eigenaardigheid van de komedie in het algemeen ? 
W e laten het antwoord aan de differentieele dramatiek. 
Aan het eind van het 4e bedrijf wordt Harpagons goudschat gestolen. 
Maître Jacques beschuldigt Valere bij den vrek van den diefstal 
(Actm. 228). Als Valere daarop juist de kamer binnenkomt, barst 
Harpagons woede in een stortvloed van lieflijkheden tegen hem uit, tot 
sprakelooze verbazing van den armen, nog van niets wetenden Valere. 
Harpagon laat zich echter niet van de wijs brengen : 

C'est en vain que tu prétendrois de le déguiser-, l'affaire est découverte, 
et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté, 
et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour 
de cette nature ? ( > ш 5 8 0 ( A c t m 2 4 4 ) 

Opnieuw vloog de vrek er in ; maître Jacques' beschuldiging was immers 
maar een persoonlijke wraakneming op Valere, zooals de toeschouwer 
weet (Teruggangspunt 226). 
Maar nu gaat ook zijn eigen verleden zich aan Valere wreken. In het 
licht van zijn vroeger gedrag kunnen Harpagons woorden voor hem 
slechts beteekenen, dat zijn liefdesverhouding tot Élise (teruggangs
punt 1 ) is ontdekt. Denkend de wijste partij te kiezen bekent hij nu : 

Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point de détours, 
et vous nier la chose. ( i b i d A c t m 245). 

Maar intusschen blijft hij door den kok van den diefstal beschuldigd 
( teruggangspunt 228 ) en in verhouding tot die vroegere handeling klinkt 
zijn bekentenis voor Harpagon en voor den ten uiterste verbaasden 
meester-kok, als bekentenis van den diefstal. 
En nu vangt het wondere spel der dubbelzinnigheden eerst goed aan. 
Een brillante aaneenrijging wordt het van misverstanden, die, in de ééne 
humoristische gespannenheid, ieder op de beurt, de zaal doen schateren. 
Twee geheel verschillende handelingen uit het verleden beheerschcn dit 
gesprek (teruggangspunt 1 en 228); en van deze twee voorafgaande 
handelingen is slechts de eene aan den spreker, de andere aan den toe-
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gesprokene bekend. De woorden van den spreker hebben voor den toe-
gesprokene derhalve een zin, dien de spreker in 't geheel niet bedoelt, 
terwijl de toegesprokene op zijn beurt dingen zegt, die door de andere 
partij weer geheel anders worden verstaan. Het groeit tot een aaneen
schakeling van dubbelzinnigheden, waarin elk der spelers consequent zijn 
eigen bedoeling volgt, terwijl de toeschouwer, die in het verleden van 
beide handelingen getuige was, zich in het voortdurend conflict der twee 
beteekenissen en de daaruit zich opstapelende vergissingen verlustigt 
(Actm. 245-287). Al wat de vrek in dezen dialoog te berde brengt, 
blijft bovendien nog humoristisch werken door de valschheid van Maître 
Jacques' beschuldiging (teruggangspunt 226). Zulk een spel der retros
pectieve aspecten komt in de comedie vaak voor ; onder hun werking 
ressorteeren de altijd weer komisch doende scènes tusschen personen, die 
meenen over hetzelfde te spreken, terwijl zij feitelijk over een dochter 
doende zijn en over een konijn. 
Men bewondere Molière's ongeëvenaard meesterschap hierin vanaf het 
derde tooneel van „L'Avare's" 5e bedrijf (blz. 580 ev . ) 1 5 ) . 

1B) Adolf Keller, Die Unterbrechung im Lustspieldialog Molière's, Hamburg 1931, 
blz. 64-65 meent, dat de onderbreking van den spreker door de tegenpartij het mis
verstand doet ontstaan. Voor sommige gevallen kan dat misschien waar zijn, voor zijn 
voorbeelden uit Molière's werk zeer zeker niet. Niet het onderbreken brengt hier het 
misverstand, maar het misverstand komt voort uit het geen vóór die onderbreking reeds 
werd gezegd. Het gezegde n.I., dat onderbroken werd, stond al in een bepaalde ver
houding tot een voorafgaande speelhandeling en had daardoor twee beteekenissen, waar
van de spreker slechts de eene kent en de aangesprokene de andere ; de toeschouwer 
ziet ze natuurlijk beide. Het onderbreken brengt derhalve het misverstand niet tewéég, 
het verhindert op z'n hoogst, dat het wordt opgehelderd. Keiler geeft de verhouding 
van hetgeen er gesproken wordt tot de handeling, die voorafging, niet aan ; zijn voor
beelden „doen" het daarom voor den oningewljden lezer niet : 

VALERE Dame Claude, monsieur, sait la vérité de cette aventure ; et elle vous peut rendre 
témoignage. . . . 

HARPAGON Quoi? ma servante est complice de l'affaire? (V, 3 ) . 

Wie deze woorden niet in verband brengt met Valère's vroeger uitgesproken liefdes
betrekking tot Élise en Maître Jacques' beschuldiging van Valere, als had deze Harpa
gons geld gestolen, komt niet aan het misverstand toe. Hij ziet alleen, dat de heftige 
Harpagon Valere niet laat uitspreken. Het misverstand wordt den toeschouwer 
eerst duidelijk uit de retrospectieve aspecten in de woorden, die beide sprekers tot 
elkander richten. Keiler geeft nog de volgende plaatsen als voorbeelden van misverstand 
bij Molière aan : „Le Médicin malgré lui", III, 6 ; L'Amour Médicin, I, 3 ; „Les Four-
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§ 9. Zelfs Breeroo's „Spaansche Brabander" vertoont iets van de humo
ristische werking van het retrospectief aspect. In zijn eerder historisch 
dan dramaturgisch georiënteerd werk schrijft Simons over dit spel : 
„terwijl schier overal de handeling of verwikkeling in het blijspel hoofd
zaak gaan worden, ontbreekt zelfs de eerste zoo goed als geheel in dit 
toch, naar Latijnsch voorbeeld, vijf bedrijven lange stuk (2235 verzen). 
Het is voor de eene helft personen-, voor de andere helft zeden-teekening, 
doch beide leven geheel in de zelf-uiting der personen, die zoowel direct 
als indirect, door hetgeen zij verhalen, zich voor den hoorder af
spiegelen" 1 β ) . 
Nadat we Jerolimo's schrale armoe en miserie al aan z'n eersten langen 
monoloog hebben kunnen constateeren, werkt het parmantig optreden 
van den blaaskaak door heel het stuk voortdurend op de lachspieren. 
Natuurlijk, het is ook dat optreden op zich zelf en de tegenstelling 
tusschen de praal van zijn woorden en de kaalheid van zijn plunje, die 
hier werken. Maar het retrospectieve geeft hieraan toch pas zijn volledige 
gestalte. 
In het tweede bedrijf hangt Jerolimo de grand seigneur uit binnenshuis. 
Vanuit de hoogte ziet hij naar Robbeknol om : 

Ba woôr sayde gay, dagge me niet en kuyst 
Mayn mantel en wambays ? sach, say zayn soo bepluyst. 
Kom hier en sieget eens, gay moetmc voorts wat keeren : 
En hedy geen borstel ? 

ROBBEKNOL En hebdy gien swijnsveeren ? 
Dar isser gien in huys. 

IEROLIMO Moor wat est, dagge al secht ? 
ROBBEKNOL lek seg niemendal, Heer. 
IEROLIMO Schickt my de lobbe recht, 

En krijght my mijn bonnet met den royen plumagie 
En mayn stekade ; gaat voort haalt water, pagie, 
Met een suyv're dwael, en het verguld lampet. 

(Terwey-de Vooys, II, vs. 488). 

Meesterlijk is ook de wijze waarop Jerolimo zich na een levendig 
gesprek met twee bedenkelijke dames, zich van haar weet te ontdoen : 

beries de Scapiti", III, 10 ; „Femmes Savantes", I, 4. Het zijn niet alle misverstanden 
in strikten zin, maar wèl alle retrospectieve actie-momenten. 
l e) L Simons, Drama en Tooneel, II, blz. 98. 
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Juffrouwe, 'khe gheen tijdt, oock wil ick dagge weet 
Da mayn de Koningh selfs heet generoos gheschreven, 
Dat hy my heet het ampt van sijn koetsier ghegheven, 
Dats een superbe last, gentiel en magnifijck ; 
Dies schouw 'k tavaiens viel, want 't is te mlkanijck 
Voor liens van staat als kick ; zemers de glorioosen 
Die moôk hem niet ghemayn met masens en vuylnoosen, 
En sulcke ghepuffel ; een man van authoriteyt 
Die vuygt sich steeds bij volck van zijnder qualiteyt. 
Hierom, Joffrouw, dunckt my, soo ben ick excusabel, 
Ten insicht van mayn staat en ist niet honorabel : 
Want liens die in haar eer en reputacy staan, 
Die moeten by gheen wijn noch lichte nacy gaan. 
Behalven dat dees twee des menschen welvaart krincken, 
So raacktmen uyt 't credijt door vrouwen en door drincken. 
Gracyose Vroukens, mayn tijdt die is voor by : 
Ie vo bassa la man de Vostre Signory. 

(Terwey-de Vooys, vs. 697). 

Hoewel spaarzaam in het gebruik, kent toch ook Vondel het retrospectief 
aspect. 
Aan de donker dreigende uitingen van ontevredenheid door „Lucifer's" 
geheele eerste bedrijf en aan haar verhouding tot die uitingen, ontleent 
Gabriels plechtige en klare afkondiging van Gods raadsbesluit, buiten 
haar eigen inhoud om, een schrikwekkend aspect. Gabriel boodschapt : 

God sloot van eeuwigheid het Menschdom te verheffen. 
Ook boven 't Engelsdom, en op te voeren tot 
Een klaarheid en een licht, dat niet verschilt van God. 
Gij zult het eeuwig Woord, bekleed met been en âren. 
Gezalfd tot Heer en hoofd en rechter, al de scharen 
Der Geesten, Engelen, en menschen te gelijk, 
Zien rechten, uit zijn troon en onbeschaduwd Rijk; 

(Vondels Spelen II 2, I, vs. 218, Actm. 21 en 22). 

Deze plechtige woorden blijken lijnrecht in te gaan tegen de gevoelens 
en bedoelingen der reeds tot opstand geneigde engelen. Uit deze ver
houding van tegenstrijdigheid, uit dit conflict, resulteert een uitzicht op 
het toekomstig gebeuren, dat als de donkere, catastrophale concretiseering 
van dat conflict in het drama zal optreden. De opstand van Lucifer ver
schijnt dreigend aan de kim. 
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Het is overigens merkwaardig, dat, na Gabriels boodschap, de werking 
van het retrospectief aspect zoo goed als geheel in het drama achter
wege blijft. Nog even doet ze zich gevoelen in het 3e bedrijf. 
Apollion en Belial begeven zich daar, naar vooraf beraamd plan, (terug-
gangspunt 42) onder de Luciferisten, veinzend nog onkundig te zijn van 
wat hen beroert. Zij doen dit om de geprikkelde gemoederen daarna tot 
des te feller verbetenheid op te drijven. De emotioneele werking van dit 
retrospectief spel gaat echter al spoedig verloren in een openlijk mee-
roepen met de opstandige geesten tegen den Rei van goede engelen in. 
Iets later weet Belzebub nog eens eenzelfde retrospectieve spanning te 
wekken, de emotioneele kracht is daar wat sterker, maar evenmin van 
langen duur. (Ill, vs. 904 ev. en 993 ev., Actm. 44 en 45). 

In den „Jeftha" treffen we een enkel retrospectief moment aan. Ifis' 
moeder, Filopaie, heeft van het wreede offer vernomen. Uitzinnig van 
smart, stormt zij het huis in : 

Waar is mijn lam, 
Mijn hart, mijn ziel, de hoop van onzen stam? 
Waar is mijn kind, mijn bloed? 

De Hofmeester wijst naar de deur van het gesloten vertrek : 

Het is daarbinnen. 
(Vondels Spelen II 3, V, vs. 1833-35). 

Voor den toeschouwer ligt over dit ontwijkend antwoord van den goeden 
hofmeester de volle, donkere fataliteit en het onnoemelijk pijnlijke van 
wat er met Ifis is geschied. 

Voorzoover we in den „Jeftha" en ook in den „Gijsbrecht van Aemstel" 
nog aspecten aantreffen, die de actueele handeling een zin en een ge
richtheid geven, buiten den inhoud dier handelingen om, komen die 
aspecten voort uit de verhouding dier handelingen tot het werkzame 
wereldbeeld. Wij behandelen ze dan ook in ons laatste hoofdstuk17). 

§ 10. In Goethe's „Iphigenie" vonden Orestes en Iphigenie elkander 
weer. De vreugde van dit weerzien en de nieuwe taak, die nu op hem rust, 
hebben Orestes van zijn waanzin bevrijd. Met Pylades is hij teruggekeerd 

") Vgl. Hoofdst. VI, blz. 279 hlema. 
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naar het strand om zich opnieuw bij zijn gezellen aan te sluiten en alles 
voor de vlucht in gereedheid te brengen. Iphigenie blijft alleen achter, 
zij, de priesteres bij Diana's tempel. Arkas, vertrouweling van den koning, 
nadert. Hij spoort Iphigenie aan het offer te bespoedigen. Zij weigert 
echter, zij kan niet, een hoogere macht weerhoudt haar. Arkas dringt 
aan : 

So sage mirs, dasz ichs ihm schnell vermelde : 
Denn er beschlosz bei sich der beiden Tod. 

(A. Stern, IV 2, blz. 55). 

Voor Iphigenie is dit een woord vol ontzetting. Buiten zijn weten wijst 
Arkas haar op de gruwzame daad, waartoe het ambt van priesteres haar 
dreigt te dwingen : op die van een gedwongen broedermoord ! 

Schillers „Wilhelm Teil" vertoont maar op één plaats de werking van 
het retrospectief aspect ; die werking is bovendien emotioneel vrij zwak. 
Zij valt tusschen de spanningsvolle gedeelten, waarin Teil zich van 
Geszlers onmenschelijke opdracht tracht te kwijten, en doodsbleek en 
bevend den pijl richt naar den appel op het hoofd van zijn kind. Ulrich 
von Rudenz, wien de liefde voor Berta von Bruneck eerst verraderlijk 
naar de zijde der onderdrukkers gedreven had, maar die daarop van haar 
zelf vernam, dat hij haar slechts winnen kon in den strijd vóór het 
onderdrukte vaderland, — Ulrich von Rudenz, door dit oogenblik van 
onmenschelijk opgedreven spanning aangegrepen, vindt plotseling de 
kracht om openlijk tegen de onderdrukkers, die hij had gediend, op te 
treden en zoowel voor de bevrijding van zijn vaderland als voor zijn 
liefde gunst en leven te wagen : 

RUDENZ (der die ganze Zeit über in der heftigsten Spannung gestanden und mit 
Gewalt an sich gehalten, tritt hervor): 
Herr Landvogt, weiter werdet Ihr's nicht treiben, 
Ihr werdet nicht ! 

Ich will reden ! 

Der Kaiser ist mein Herr, nicht Ihr. 

Ich stehe 
Nicht wehrlos da wie die — 

(Auf das Volk zeigend) 
Ich hab' ein Schwert, 

Und wer mir naht — (Ш 3i b l z 371.372). 
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Ook hier heeft de handeling voor den toeschouwer een bij-beteekenis, die 
zij buiten haar eigen inhoud om, uit haar verhouding tot vroegere hande
lingen krijgt. 

Het eerste bedrijf van Hebbels „Herodes und Mariamne" zagen we in 
ons vorig hoofdstuk eindigen met een geweldige prospectief aspect : 
Herodes, door Antonius ter verantwoording naar Egypte geroepen, hij, 
de koning geweldenaar, wiens ijverzucht het niet verdragen kon, dat na 
zijn dood Mariamne zou achterblijven in een wereld, waar een Antonius 
leeft, — Herodes heeft zijn zwager, Joseph, de geheime opdracht gegeven 
Mariamne te dooden voor het geval, dat hij niet meer zou terugkeeren18). 
Na Herodes' vertrek begint het spel der verwikkelingen, dat een reeks 
van retrospectieve handelingsaspecten door heel het drama tengevolge 
heeft. 
Hun emotioneele werking gaat echter menigmaal in de duistere gecom
pliceerdheid der verhoudingen verloren. Zelfs bij lectuur vordert deze 
tragedie de meest ingespannen lezing19). Wanneer Herodes langer dan 
men verwacht had, uitblijft en er reeds geruchten gaan over zijn dood, 
weet Alexandra, Mariamne's moeder, die Herodes haat, als den moorde
naar van haar zoon, Aristibulos, een opstand te ontketenen. Joseph wacht 
het bericht van Herodes' dood af, om zich van zijn lugubere taak aan 
Mariamne te kwijten. Hij houdt den burcht, waarin zij zich met haar 
moeder bevindt, omsingeld. Mariamne meent, dat het Joseph om de kroon 
te doen is ; zoodra Herodes' dood komt vast te staan, zoo verwacht zij, 
zullen beide vrouwen, vooraleer een van haar naar de macht kan grijpen, 
door hem worden vermoord. Wij echter kennen Josephs opdracht en 
in verhouding daartoe krijgt het gesprek tusschen Joseph en Mariamne 
nu haar schrikwekkend aspect. Mariamne zegt hem, dat zij haar leven 
bedreigd weet en wel door hem zélf : 

Doch weh' Dir, wenn Herodes wiederkehrt! 
Ich sag' ihm Zweierlei vor'm ersten Kusz, 
Ich sag' ihm, dasz Du sannst auf meinen Mord, 

(II 5, blz. 56). 

Aan Herodes' eigen opdracht ontleenen deze woorden hun fel schrijnend 
en tevens prospectief schrikaanjagend aspect. En als Mariamne verder 

18) Vgl. Hoofdst. II, blz. 88 hiervoor. 
l e ) L. Simons, Drama en Tooneel, IV, blz. 362. 

10 
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bekent bij zich zelf te hebben gezworen haar man bij zijn dood vrijwillig 
in het graf te volgen, hebben ook deze woorden, tot Joseph gericht, 
voor den toeschouwer hun aspect van tragische ironie. Mariamne ziet in 
hem den eerzuchtige, die ten koste van haar den troon bestijgen wil ; 
sprekend van Herodes verzekert zij : 

Ich halte meinen Schwur, 
Doch eher nicht, bis ich an Dir mich rächte, 
Bis ich an Dir, erzitt're, so mich rächte. 
Wie er mich rächen würde ! ( ib id b l z 5 6 ) 

Herodes' gruwelijke opdracht maakt deze woorden, opnieuw geheel 
buiten Mariamne's bedoeling om, tot wrangen spot. Joseph voelt het, 
hij speelt het tegen haar uit : 

Ich halte Dich beim Wort ! Du rächst 
Dich so, ganz so, wie er Dich rächen würde ! 
Dasz hast Du mir gelobt ! Vergisz es nicht 1 

(ibid. blz. 56). 

De dubbelzinnigheid dezer woorden werkt zoo agressief, dat het 
Mariamne's zelfverzekerdheid schokt, en de donkerste vermoedens in 
haar wakker roept : en in de ontsluiering van de waarheid vinden die 
vermoedens tenslotte hun verbijsterende bevestiging. 

Ook Hebbels „Maria Magdalena" biedt retrospectieve aspecten van 
sterk emotioneele kracht. De arme Klara, door haar verloofde, den laag ' 
hartigen Leonhard, verleid, is alleen overgebleven met haar harden en 
kortzichtigen vader, den in zijn overgeleverde begrippen verstarden 
Meister Anton. 
In zijn eigen huis werd zijn zoon Karl van diefstal beticht en in hechtenis 
genomen en de ziekelijke moeder, voor wie deze jongen alles was, stierf 
kort daarop van hartzeer. Terwijl Klara daar nu zit bij den diep ge
slagen, vereenzaamden man met haar geheim, dat zij hem onmogelijk 
kan openbaren, vermaant hij haar : 

Werde Du ein Weib, wie Deine Mutter war, dann wird man sprechen : 
an den Eltern hat's nicht gelegen, dasz der Bube abseits ging, denn die 
Tochter wandelt den rechten Weg und ist allen Andern vorauf. 

En alsof de schrijnende werking van het retrospectief aspect nog niet 
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scherp genoeg gevoeld werd, vervolgt hij met een donkere dreiging in 
zijn harden blik : 

ich will das Meinige dazu thun, ich will Dir die Sache leichter 
machen, als den Uebrigen. (Mii schrecklicher Kälte) In dem Augenblick, 
wo ich bemerke, dasz man auch auf Dich mit Fingern zeigt, werd' ich — 
(mit einer Bewegung an den Hals) mich rasiren, und dann, das schwör' 
ich Dir zu, rasir' ich den ganzen Kerl weg. 

(II 1, blz. 113). 

Klara's situatie is verpletterend geworden, en de verschrikkelijke daad, 
die hier uit de toekomst dreigt, opent op haar beurt een ander niet minder 
verschrikkelijk verschiet, waarin Klara's ondergang staat afgeteekend. 
Nóóit zal zij nu nog tot hem kunnen spreken. En inderdaad : als haar 
verleider haar voor goed verstoot, stuwt het drama op Klara's zelf
moord aan. 

§ 11. In Ibsens „John Gabriel Borkman", betwisten Ella en Mevrouw 
Borkman elkander Erharts genegenheid. Na den fatalen krach, die de 
familie Borkman in het ongeluk stortte, heeft tante Ella den kleinen 
Erhart bij zich opgenomen. En zij hield hem bij zich, totdat Mevrouw 
Borkman, zijn moeder, hem opeens aan haar invloed onttrok. 
In ons vorig hoofdstuk*0) zagen we tot welk een prospectief aspect het 
felle twistgesprek tusschen de twee bejaarde zusters opliep. 
In haar gekrenkten trots besliste Mevrouw Borkman tenslotte: „Erhart 
moet zelf tusschen ons kiezen !" Even later komt Erhart, die nu in de 
stad op kamers woont, bij zijn moeder op bezoek. 

(Erhart duwt de half openstaande deur heelemaal open en stormt naar 
binnen ) 

EHHART (stralend van blijdschap, op den drempel) Wat I Is tante Ella hier ? 
f naar naar foe ; grijpt haar handen) Tante, tante ! Neen, hoe is 't moge
lijk ! U hier ! 

ELLA (slaat haar armen om zijn hah) Erhart I Mijn lieve, beste jongen ! Wat 
ben jij groot geworden 1 Och wat is het heerlijk om je weer eens te zien. 

(J. Clant van der Mljll-Piepers I, blz. 17). 

Deze uitbundige begroeting heeft den aard der keuze gekregen, die door 
Mevrouw Borkman in het verschiet was gesteld. Erhart handelt alsof 
hij zijn moeder niet zag. 

20) Vgl. Hoofdst Π, blz. 89 hiervoor. 
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In „Spoken" vertelt Mevrouw Alving aan Dominee Manders van haar 
verschrikkelijke ervaringen tijdens het leven van haar losbandigen en 
verliederlijkten man. Op zekeren dag, terwijl zij in de kamer hiernaast 
bezig was, hoorde zij het kamermeisje de tuintrap opkomen, met water 
voor de bloemen. Even daarna hoorde zij, dat ook haar man kwam en 
dat hij zachtjes iets tot het meisje zei ; toen plotseling klonk gefluister 
van het meisje : „Laat me los mijnheer ! Laat mij met rust !" Mevrouw 
Alving kwam al spoedig te weten, wat zij er van gelooven moest. Haar 
man kreeg gedaan van het meisje, wat hij wilde en die relatie had ge
volgen. Toen was het genoeg ; Oswald werd haast zeven jaar en begon 
op te merken en vragen te stellen. Zij zond den kleine van huis weg, 
om hem door de bezoedelde sfeer van het huis niet te laten vergiftigen ; 
haar eigen jongen mocht niets hoegenaamd van zijn vader vernemen. 
Na dit gesprek komt Oswald, die vanuit Parijs eenige weken bij zijn 
moeder doorbrengt, uit den tuin de kamer in ; hij wenscht port te drinken 
voor tafel en gaat naar de kamer daarnaast om Regine, het dienstmeisje, 
met het opentrekken der flesschen behulpzaam te zijn. Mevrouw Alving 
besluit intusschen haar verhaal : van nu af zal het zijn alsof de doode 
nooit in dit huis geleefd had. Hier zal niemand meer zijn, dan haar 
jongen en zijn moeder. 

Plotseling hoort men in de eetkamer leven van een stoel die omvalt; 
tegelijkertijd Regine's stem, duidelijk, maar fluisterend : 

Maar Oswald ! Ben je gek ? Laat me los ! 
MEVR. ALVING (gekrikt hevig) Ah ! (Zij staart als verbijsterd naar de half 

open deur. Men hoort Oswald hoesten en neuriën daarbinnen....) 

W a t er in de aangrenzende kamer gebeurt, heeft zijn schrikwekkende 
beteekenis uit Mevrouw Alvings voorafgaand verhaal en haar heimelijke 
vrees voor de donkere, onafwendbaar doorwerkende wetten der natuur. 
Zelf spreekt zij deze beteekenis vol ontzetting uit : 

DOM. MANDERS (verontwaardigd) Maar wat Is dat toch ? Wat gebeurt daar toch ! 
mevrouw ? 

MEVR. ALVINO (heesch) Spoken. Het paar uit de serre waart daar weer om. 
(Zij grijpt den arm van dominee Manders en gaat wankelend de eet
kamer binnen). ( C l a n t v a n d e r MjjU.piepers I, blz. 28). 

„Hedda Gabler". In de fauteuil bij de kachel vertelt Mevrouw Elvsted 
aan Hedda, dat zij haar man verliet om Ejlert Lövborg te volgen, op 
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wiens geniale ongebondenheid zij een gunstigen, ja reddenden invloed 
uitoefent. Al is zij met Lövborg goede kameraden geworden, toch staat 
nog altijd de schaduw van een vrouw tusschen hen in : 

HEDDA (kijkt haar gespannen aan) Wie kan dat zijn ? 
МЕ Я. ELVSTED 'k Weet niet. De eene of andere uit zijn zijn verleden. Een 

die hij zeker nooit heelemaal heeft kunnen vergeten. 
HEDDA Wat heeft hij verteld daarvan ? 
MEVR. ELVSTED Hij heeft er maar een enkelen keer zoo ter loops op 

gezinspeeld. 
HEDDA En wat zei hij toen ? 
MEVR. ELVSTED Hij zei dat toen zij van elkaar gingen, zij hem met een pistool 

wou doodschieten. 
HEDDA (koel. zich beheerschend) Och kom ! Zoo iets doet men hier toch niet ! 

Aan het eind van het bedrijf verneemt Hedda Gabler, voor wie het 
leven met Tesman, den dorren, niets begrijpenden vakmensch, langzamer
hand ondragelijk wordt, dat de vooruitzichten, waarop zij beiden zijn 
getrouwd, voorloopig althans niet zullen worden vervuld. Hedda zal dus 
de eerste maanden van den uitgebreiden kring van vrienden, dien zij 
zich voorstelde, van den livreiknecht en het rijpaard moeten afzien. Ge
prikkeld en verveeld loopt zij door de kamer heen en weer ; plotseling 
blijft zij staan : 

HEDDA . . . . één ding heb ik ten minste toch, om mij zoo lang wat mee op te 
monteren. 

TESMAN (stralend van blijdschap) O, Goddank dat er íets is ! En wat is dat 
dan, Hedda ? Hè ? 

HEDDA (bij de deuropening kijkt hem aan met verborgen spot) Mijn pistolen, 
Jörgen. 

TESMAN (angstig) De pistolen I 
HEDDA (met koude oogen) De pistolen van Generaal Gabler. 

(Qant van der MJjll-Piepers I, blz. 27-28). 

De schaduw, die staat tusschen Ejlert Lövborg en Mevrouw Elvsted 
neemt voor den toeschouwer plotseling levende gestalte aan : die schaduw 
is Hedda Gabler. 

In het 2e bedrijf van Strindbergs „Der Vater" hooren we den dokter 
Laura op het hart drukken er voor te zorgen, dat haar zielszieke man 
nooit iets te weten komt van haar heimelijk ingrijpen in zijn zaken en 
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correspondentie. De reeds ziekelijke argwaan van den Ritmeester 
zou er redelijken grond vinden en dan groeit hij schrikwekkend uit, als 
een lawine. Midden in den nacht komt de Ritmeester van zijn mysterieuzen 
tocht door de duisternis thuis. Aan het begin van het dreigend gesprek, 
dat zich nu tusschen hem en zijn vrouw ontspint, zegt hij ijzingwekkend 
koud : 

Ich bin heute Abend auf dem Postamt gewesen, und habe Briefe ab
geholt ! Aus diesen geht hervor, dass du mir sowohl abgehende wie 
ankommende Briefe unterschlagen hast. 

(E. Schering, II 5, blz. 45). 

Huiverend beseft de toeschouwer, dat het nu met den armen Ritmeester 
onafwendbaar gaat naar den volslagen waanzin. 

§ 12. Ook Maeterlinck benut het retrospectief actie-moment. Tusschen 
Mélisande en Pelléas is een liefdes-verhouding ontstaan. Dit heeft al 
tot een geweldige uitbarsting geleid van den kant van haar man, Golaud. 
In zijn blinde woede grijpt de ruwe Golaud haar bij het golvend haar, 
dat op een avond door Pelléas hartstochtelijk werd gekust. Nog heeft 
Golaud geen zekerheid ; het zwaard dat hij dreigend trekt, zal hij nog 
niet gebruiken, hij wacht tot het toeval hem overtuigt en d a n . . . . 
In het 4e tooneel van hetzelfde bedrijf ontmoeten Pelléas en Mélisande 
elkander buiten in het nachtelijk park. Plotseling, tijdens dezen wonderen 
nacht, waarin voor het eerst hun beider liefde zich geheel uitspreekt, 
en zij elkander houden omvat, ontstelt Mélisande hevig : 

MÉLISANDE (dune voix étouffée) A-a-h ! — Il est derrière un arbre ! 
PELLÉAS Qui ? 

MÉLISANDE Golaud I / j y 4 у 2 gQ\ 

Na het dreigend gesprek met Golaud hebben deze woorden in Méli-
sande's mond hun schrikwekkende beteekenis. Hun beiden wacht de dood. 

„Candida", het stuk waarin Shaw, de satyrieke realist, en Shaw, de 
sensitieve doorvoeler van teerst verbeeldingsleven, elkander het gelukkigst 
hebben gevonden21), vertoont eveneens de werking van het retrospectief 
aspect. De emotioneele werking dier aspecten is echter niet zoo mar
kant, dat we tot de beschrijving ervan overgaan. 

21 ) Simons, Drama en Tooneel. V, blz. 340. 
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„Mrs Warren 's Profession" levert ons een dankbaarder moment aan 
het eind van het eerste bedrijf. 
W e zijn daar getuigen van een gesprek tusschen Frank Gardner en diens 
vader, the Rev. Samuel Gardner, „a beneficed clergyman of the Esta
blished Church". Dit gesprek vindt plaats in den tuin van Vivie Warren, 
voor wier knapheid en fortuin Frank oprechte liefde koestert. Frank 
tracht zijn aldoor zedenmeesterenden vader mee naar binnen te nemen, 
waar Vivie met haar moeder en eenige beeren zitten thee te drinken. 
Als Rev. S. zich echter met de betrekkingen van zijn lichtzinnigen zoon 
niet wil inlaten, komt het hooge woord eruit : vader heeft hem niets te 
verwijten, heeft hij zelf niet onlangs in vertrouwen aan zijn zoon bekend, 
hoe hij zekere vrouw eens 50 pond Sterling bood voor de teruggave van 
brieven, vroeger aan haar geschreven. 

Het gesprek wordt onderbroken door het naar buiten komen van het 
gezelschap : Vivie, haar moeder en de beeren. Als Vivie nu Frank en 
diens vader aan het gezelschap voorstelt, treedt haar moeder op Rev. 
Gardner toe : 

MRS WAHREN Why, it's Sam Gardner, gone Into the church I Dont you know 
us, Sam. . . . 

BEV. s. (very red) I really — er — 
MRS WARREN Of course you do. Why, I have a whole album of your letters 

still : I came across them only the other day. 
REV. s. (miäerably confused) Miss Vavasour, I believe. 
MRS WARREN (correcting him quickly in a hud whisper) Teh ! Nonsense — 

Mrs Warren : dont you see my daughter there ? 
(I, biz. 176). 

Voor Frank klinkt dit gezegde als een donderslag : de moeder van zijn 
bewonderde Vivie en de vrouw, waarmee vroeger zijn v a d e r . . . . nu ja 
. . . . de brieven ! Mrs Warren's woorden beteekenen door hun verhouding 
ontstellend meer dan Mrs Warren zeggen wil. Ze hebben uit de bij-
beteekenis tevens hun bedenkelijk prospectief aspect. 

§ 1 3 . Heijermans' „Op Hoop van Zegen", en „De opgaande Zon", 
hebben eigenlijk geen frappante voorbeelden van emotioneele retrospec
tieve werking. We l vinden we in het eerste stuk een geheel andersoortig, 
sterk ontroerend teruggrijpen op het verleden. W e laten de passage in 
haar geheel volgen. 
Kniertje is onder de ontzetting van het bericht van Barends en Geerts 
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dood in bezwijming gevallen. Eerst langzaam aan komt ze weer bij. Na 
lang aangehouden snikken, huilt ze nu smartelijk : 

Hij wou niet weg ! — Hij wou niet weg — en met me eigen handen 
heb 'k zijn hande van me deurpost losgemaakt (kermt zachtjes). 

BOS (dof) Je hebt je niks te verwijte 
KNIERTJE (in denzelfden toon) Voor-ie ging heb 'k 'm de ringe van z'n 

vader in z'n oore gehange — as 'n — as 'n offerdier 
BOS Kóm 
KNIERTJE (hijgend) En — me oudste jongen — die 'k niet genacht heb ge-

zeid — Als je te laat ben — ware z'n woorde — kijk 'k je geen 
oog meer an — geen óóg méér an 

BOS (heftig ontroerd) Hou op — hou op in godsnaam ! 
KNIERTJE Twaalef jaar gelee — met de Clémentine — heb 'k hier óók 

zoo gezeten 1 (snikt in de bevende ouwe handen). 
BOS (zich bedwingend) Toe, wees nou sterk. 

(IV 18, biz. 108). 

Dit teruggrijpen van Kniertje, nu, bij het vernemen van den dood van 
haar jongens, werkt verpletterend! 
Duidelijk vinden we hier, in deze revocatie, een geheel andere werking 
dan die van het retrospectief „aspect". Kniertjes woorden roepen uit
drukkelijk uit het verleden handelingen op, zooals die vroeger waren 
gesteld. Haar woorden hebben in het drama geen andere beteekenis, dan 
wat ze zoo smartelijk uitzeggen : „met me eigen handen heb 'k zijn 
hande van de deurpost losgemaakt 
Ross' begroeting in den „Macbeth" riep de voorspelling der heksen niet 
weer op, zooals die waren geschied, blikte er slechts op terug door het 
feit van die begroeting zelf22). Buiten haar eigen inhoud: „Heil U, Thaan 
van Cawdor !" kreeg die begroeting daardoor nu ook de beteekenis : de 
heksen spreken waarheid, de voorspelling komt uit ! Ross' begroeting 
was méér dan begroeting, ze was schrikwekkende vervulling, ja vooral 
en, dramatisch gesproken, primair schrikwekkende vervulling. Ross' 
handeling kreeg buiten haar eigen inhoud een aspect uit terugblik, uit 
retrospectie. De handeling werd door dien terugblik een stuwmoment in 
het dramatisch verloop der gebeurtenissen : wat de heksen begonnen, 
zette zich hier onverwachts voort en opende tegelijk een nieuw dreigend 
verschiet. „The greatest is behind !" zoo zal Macbeth heesch fluisteren. 

м ) Zie Ross' begroeting biz. 111 en de voorspelling der heksen blz. 61. 
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Kniertjes woorden roepen de handelingen uit het verleden op, en zij 
doen niets anders. Zij krijgen geen nieuwe stuwende beteekenis voor 
het verloop, dat hier in deze scène immers al zijn laatste, smartelijke 
voltooiing vindt. Zij plaatsen de herinnering aan vroegere handelingen 
midden in het thans zich voltrekkende gebeuren, om door de aldus be
wust gemaakte verhouding tusschen beide de emotioneele waarde van 
dat gebeuren te verhoogen. Dat is derhalve de functie van dit her-
oproepen : de actueele handeling dieper emotioneel relief geven, de ont
roering intensifeeren. De aspecten daarentegen zijn er primair om hun 
waarde voor het verloop ; en zij wekken bovendien nieuwe ontroering, 
de revocatie geeft aan het verloop geen nieuwe gedaante meer, verhevigt 
alleen de ontroering, die reeds is gaande gemaakt. Zij doet het hier op 
verpletterende wijze 1 
Alleen bij Heijermans troffen we een dergelijke revocatieve werking aan. 
Is ze misschien karakteristiek voor zijn sterk op affectieve ontladingen 
gebouwde kunst? (cfr. Schema, n. 200, 201 en 202). 

§ 14. Tot slot willen we het verschijnsel onzer retrospectieve aspecten 
nog afteekenen tegen een andere veelvuldig voorkomende wijze, waarop 
de actueele handeling aan haar verhouding tot het voorafgaande haar 
dramatische gerichtheid ontleent. W e treffen namelijk soms een gericht
heid aan, die weliswaar uit een verhouding voortkomt, doch die niet 
geheel buiten den aard en den inhoud van die actueele handeling zelf 
gelegen is, zooals dat wel degelijk het geval was met „The king comes 
here to-night"2 3). De hier bedoelde, met den aard dec handeling over
eenkomende, gerichtheid krijgt pas door haar verhouding tot wat voor
afging haar bepaald, concreet richtpunt. 
W e geven een voorbeeld. 

Macbeth staat in het nachtelijk uur op de binnenplaats van zijn slot. 
Aan bloedige hallucinaties ten prooi, wil hij den dolk grijpen, die hem 
aldoor vooruit zweeft. In de doodelijke stilte van den nacht mompelt hij : 

I see thee yet, in form as palpable 
As this wich now I d raw. . . . ( I I j b l z n 0 6 A c t m 7 4 ) 

Dit trekken van zijn eigen dolk, dit ontblooten van het moordend staal, 
richt zich, na wat voorafging, op koning Duncans hart. Een dolk trekken 

»*) Zie blz. 124 hiervoor. 
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wijst uiteraard op bloedige daad, op moord. Dit trekken van den dolk 
wijst door zijn verhouding tot wat voorafging, op koning Duncans 
bloedig einde. W e hebben hier een verschijnsel van gewonen samenhang. 
Zoo is ook het optreden der heksen op de heide bij Forres niet alleen, 
krachtens haar aard, op ongeluk gericht, - - waar heksen verschijnen 
volgt immers ongeluk — maar krachtens de vroegere afspraak der heksen 
nu op het ongeluk voor Macbeth. 

Het loeien van den orkaan, de gierende wind, die huilt langs Kniertje's 
huis bergen alle verschrikkingen van schipbreuk en doodsnood in zich, 
wijzen er huiveringwekkend naar uit. Na wat er in het 2e bedrijf is 
geschied, stellen dezelfde gebeurtenissen ons den doodsnood, het lugubere 
omkomen van Geert en Barend in het verschiet. 
Het is hier het voorafgaande, dat de waarneembare handeling overeen
komstig haar aard, haar dramatische beteekenis geeft in het verloop. 
Het retrospectief „aspect" echter geeft aan de waarneembare handeling 
een beteekenis, buiten haar eigen inhoud om : een beteekenis, die zij 
uit haar aard alleen nooit bezitten kan. Dat maakt het optreden van het 
retrospectief aspect zoo vaak tot een pakkende en schokkende ge
beurtenis. Aan het retrospectieve „aspect" is dus eigen, dat het aan de 
waarneembare handeling een „nieuwe beteekenis" bijzet. In den gang 
van het verloop veroorzaakt dit, op welke wijze dan ook, altijd een 
zekere verhouding van tegenstelling, een zekere tweeheid, hetzij met de 
waarneembare handeling zelf, hetzij met de handeling uit het verleden. 
Het R-moment is altijd sfutv-moment, in het verloop, niet enkel emotio-
neele intensifieering. De voorafgaande voorbeelden zijn daar als even 
zoovele bewijzen. 



VIERDE H O O F D S T U K 

IN DEN WRONG VAN HET HEDEN 

ANALYSE DER SIMULTAAN-ASPECTEN O P E N A C H T E R 

H E T T O O N E E L 

§ 1. Toekomst en verleden als momenten van het dramatische verloop 
kunnen in het „heden" dramatisch werkzaam zijn ; gespannen tusschen 
toekomst en verleden kan het dramatische heden een ontroerende kracht 
bezitten, die uit dit heden alleen niet kan voortkomen. Maar, ook dat 
„heden" zelf, als moment in het verloop, kan zijn kracht intensifiëeren, 
zijn stuwing versterken, zijn werkdadigheid door inwendige spanning 
opvoeren : twee handelingen, gelijktijdig verloopend, beïnvloeden elkaar, 
werken op elkaar, ontvlammen elkaar tot één brand van emotie, dien zij 
ieder afzonderlijk niet zouden kunnen verwekken ; de gelijktijdigheid van 
hun beider verloop geeft aan het geheele gebeuren, aan de handelings-
eenheid, die zij samen uitmaken, een spanning en een emotionaliteit, die 
ontstaan juist uit hun verhouding van gelijktijdigheid. Juist doordat zij 
samentreffen in dit heden zijn zij, wát zij zijn. En de dramaturg maakt 
van deze mogelijkheden gebruik. Met een plan-verbreeding als het ware 
in den voortgang van het gebeuren, schept hij een nieuw dramatisch 
aspect, markeert hij het verloop op een nieuwe wijze, of stuwt hij dat 
verloop uit een nieuwe geconstrueerde spanning voort ; door het benutten 
van de mogelijkheden, die in de gelijktijdigheid der gebeurtenissen ge
legen kunnen zijn, schept hij de „simultaan-aspecten". 
Zij zijn tweeërlei : ófwel twee handelingen worden op het tooneel in een 
verhouding van dramatisch werkzame gelijktijdigheid gebracht, ófwel de 
zichtbare handelingen worden gesteld tegenover onzichtbare gebeurte
nissen, die zich achter het tooneel voltrekken. In beide gevallen resulteert 
uit deze verhouding een „simultaan-aspect" ; in het eerste geval spreken 
wij van een So-aspect, een simultaan-aspect óp het tooneel, in het tweede 
geval van een Sa-aspect, een simultaan-aspect, ontstaande uit de ver
houding van het zichtbaar gespeelde tot een onzichtbaar gebeuren, dat 
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zich achter het tooneel afspeelt, en waarvan het zichtbaar gespeelde ge
tuigt. 
Slaap en droom wisschen geen bloedvlekken uit, en de duisternis ver
bergt niemand aan zichzelf. Daarom is de duisternis van Dunsinane vol 
verschrikking en jaagt de nacht in het slot van Macbeth wakenden en 
slapenden op. De arts en de edelvrouw, die Lady Macbeth dienen, 
dwalen door het duister, waarin zij vreezen hun meesteres te vinden. Zij 
spreken zacht, omdat ook de nacht luisteren kan en de verschrikkingen 
der fluisteringen, die zij wisselen, opvangen. 
Een licht komt onhoorbaar nader, en een stem, die klankloos voor zich
zelf spreekt, zegt in haar slaap geheimen uit, gruwzaam, mateloos ont
stellend. En die stem wordt gehoord ! Lady Macbeth verraadt haar ge
heim: 

LADY M. Yet who would have thought the old man to have had so much blood 

tob11117 ( V I , biz. 1122, Actm. 231). 

In het donker deinzen de twee luisterende gedaanten achteruit en het 
gemurmel hunner stemmen breekt niet een slaap, die nog verschrikke
lijker is dan het waken. Het licht is te zwak om Duncans bloed te doen 
zien of om de diepte van Banquo's graf te doen peilen, maar ontstellend 
als rookend bloed en als het graf zelf, is de duisternis, waarin Lady 
Macbeths licht is verdwenen. 
Een droom, een onbewust zoeken naar rust, een trachten naar bevrijding, 
door hun verhouding tot de luisterenden worden zij een heillooze be
kentenis, een loodzwaar gewicht naar den ondergang. 
Wéér de verhouding, en wéér de ontroering: 'n verhouding tot een ge
lijktijdig, maar ongeweten gebeuren, waarmee de fatale handeling samen-
treft, een ontroering én uit de spanning van het samentreffen, én uit de 
nieuwe gedaante, die de betreffende handeling uit haar verhouding tot 
een ander gebeuren, gelijktijdig op het tooneel verloopend, krijgt. 
Dit is de aard der So-aspecten, die een drama vertoonen kan. In de 
schema's gaven wij vanuit een lijn, parallel aan АО, de So-lijn, het 
moment aan waarop een gelijktijdige, zichtbare handeling den term uit
maakt van de emotioneel spannende verhouding binnen het handelings
geheel. De tegengestelde richting der pijltjes vanuit de So-lijn en de 
verloops-lijn, АО, symboliseert de spanning der verhouding, die bij de 
P- en R-aspecten door het vooruitwijzen en terugwijzen wordt uitgedrukt. 
Volgt thans de analyse der So-aspecten. 
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§ 2. Bezien we het eerst Aeschylus' „Offerplengsters". Voor de ver
baasde oogen van Orestes, die zoo juist biddend het donker gebeuren 
van het drama heeft aangekondigd, is de rouwstoet met Elektra aan het 
hoofd uit het paleis getreden ; het is wel zijn zuster, die voorgaat bij 
dit bitter rouwbeklag. Orestes treedt met zijn vriend terzijde. Uit de 
klachten van het koor verneemt hij de reden van deze verzoenings-
plechtigheid ; dan bidt Elektra tot hun beider vader : 

έιτοίκτιρόν τ' έμέ 
φίλον τ* Όρέστην 

έλθεΐν δ' Όρέστην δεϋρο συν τύχη ι τινί 
κατεύχομαί σοι," 

ήμϊν μέν ευχάς τάσδε' τοις δ* έναντίοις 
λέγω φανηναί σου, πάτερ, τιμάορον, 

(U. de Wilamowltz-Moellendorff, biz. 252, vs. 130). 

heb erbarmen, zie op mij 
En uw Orestes, 

O, dat Orestes, ons tot zegen, wederkeer' I 
Dit smeek ik u, 

„Voor óns dit smeekend, vraag ik voor wie vijand is, 
Dat hij verschijne, vader, die uw wreker zij, " 

(Burgersdljk, blz. 302, vs. 130). 

Gelijktijdig aan Elektra's gebed, staat daar, ongeweten door de zuster, 
ziende en luisterend, Orestes, haar broer. Zóó zijn haar woorden ge
worden tot een onbewust getuigenis, een getuigenis, dat blijdschap in
houdt en geluk, zonder dat Elektra zelf dit kan bevroeden. De gelijk
tijdigheid van Orestes' aanwezigheid bij Elektra's smeekbede aan vaders 
graf, geeft deze bede pas haar volledige dramatische gedaante. Hetzelfde 
herhaalt zich verderop, waar Elektra Orestes' afgesneden haarlok en 
den indruk van zijn voet bij het graf ontwaart. 
Als vreemdeling vermomd klopt Orestes aan de poort van zijn ouderlijk 
huis en Klytaemnestra, zijn moeder, treedt haar zoon, dien zij niet kent, 
tegemoet. Orestes zelf bericht haar Orestes' dood, en zij breekt huichelend 
uit in een weeklacht, schrijnend van verfoeilijk en onwaarachtig moeder
leed, en ademloos spannend, omdat de moeder onbewust de wraak op 
zich neertrekt van den zoon, die levend voor haar staat : 

οι εγώ, κατ' άκρας Εμπας ώς τιορθούμεθα. 
δ δυσπάλαιστε τωνδε δωμάτων 'Αρά, 
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φίλων άποψιλοΐς με τήν παναθλίαν. 

νυν δ' ήπερ έν δόμοισι βακχείας καλής 
Ιατρός έλιιΐς ήν, παροϋσαν έγγρ&Ρει<;· 

(U. de Wilamo-witz-Moellendorff, biz. 272, vs. 691). 

Wee mij, uw tijding is vernietiging voor ons ! 
O vloek, die onafwendbaar steeds dit huis vervolgt, 

(gij) rooft mij, armste, wat mij 't allerliefste was ! 

En zie nu, onzes huizes zoetste troost, de hoop 
Op blijde tijden, is verijdeld, weggevaagd ! 

(Burgersdljk, blz. 325, vs. 691). 

De regels, die wij citeeren, krijgen door de gelijktijdige, levende aan

wezigheid van den luisterenden Orestes, in Klytaemnestra's mond, een 

tragisch ironischen zin. Inderdaad dit bericht door Orestes zelf, het be-

teekent vernietiging voor Klytaemnestra ; de vloek vervolgt onafwend

baar haar huis en voor haar is de hoop op blijde tijden schrikwekkend 

werkelijk weggevaagd, de voltrekking der bloedwraak is nabij. In tegen

stelling tot de gevallen van ironie, die we tot nog toe analyseerden, 

komt ze hier voort uit de verhouding van gelijktijdigheid van deze 

woorden met den bericht brengenden, zijn list volvoerenden wreker ; niet 

uit de verhouding tot een voorafgaande handeling of tot het werkzame 

wereldbeeld. 

Ook Sophokles' „Elektra" vertoont simultaan-aspecten op het tooneel. 

De herkenning tusschen broer en zuster heeft eerst in de derde episode 

plaats. Als Orestes met Pylades, die de urn draagt, op haar toe treedt, 

kent hij haar nog niet en ook zij ziet in hem slechts den vreemdeling, 

die het droevig bewijs aanvoert van Orestes' dood. Beiden zijn zij zich 

onbewust van het aspect, dat voor den toeschouwer over heel het gesprek 

ligt. Elektra ontvangt de urn in haar armen, drukt ze in smartelijke ver-

teedering aan haar hart. De naamlooze ontroering, die spreekt uit haar 

nu volgende weeklacht, overweldigt den toeschouwer, maar de spanning 

blijft er doorheen voelbaar uit de gelijktijdigheid van den levend naast 

haar staanden, sprakeloos toezienden Orestes : 

δ φιλτάτου μνη μείον ανθρώπων έμοί 
ψυχής Όρέστου λοιπόν, ώς ο' απ' ελπίδων 
ούχ ώνιιερ έξέπεμπον είσεδεξάμην. 
νυν μέν γαρ ουδέν δντα βαστάζω χεροΐν Í R c . . . n 2 6 ) 
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Gedächtnis van den dierbaarste' aller menschen, gij 
Orestes' eenig overschot, welke and're hoop 
Voedde ik bij 't zenden, dan nu ik u zóó ontvang 1 
Nu draag ik u, tot niets geworden, in de hand ; 

(Burgersdljk, blz. 659. vs. 1126, Acta. 142). 

Men leze deze weergalooze lijkklacht, die onder de sterke bewogenheid 
van eigen inhoud de spanningen weet te bewaren der verloops-ontroering. 
Als het koor daarop Elektra tracht te troosten, krijgt het onwillekeurig 
uitspreken van haar naam (vs. 1171, Actm. 148) opnieuw door de aan
wezigheid van den nog van niets wetenden Orestes een geweldige be-
teekenis. 
Dit noemen van haar naam voert hem immers tot de verbijsterende ont ' 
dekking, dat zij, die naast hem staat, zijn zuster is. En dan volgt dat 
wondere gesprek, waarvan de nu weer nieuwe emotioneele zin Elektra 
nog steeds ontgaat : 

OP. ή σόν το κλεινόν είδος 'Ηλέκτρας τόδε; 
ΗΛ. τόδ' Ιστ' εκείνο, κσΐ μάλ" άθλ(ως ίίχον. 
ΟΡ. οΐμοι ταλα(νης άρα τησδε συμφοράς. 
ΗΛ. ού δή ποτ', ώ ξέν', άμφ" έμοί στένεις τάδε; 
ΟΡ. 2> σωμ' άτ(μως κάθέως έφθαρμένον. 

(R. С Jebb, vs. 1177). 

ORESTES Is dit Elektra's edel aanschijn, wat ik zie ? 
ELEKTRA Ja, 't is het mijne, maar ontdaan door gruwlijk leed. 
ORESTES Wee, hoe ellendig heeft de rampspoed u doen zijn I 
ELEKTRA Om mijnentwille, vreemdling, is uw klacht toch niet? 
ORESTES Wee, zoo mishandeld door een goddeloozen smaad ! 

(Burgersdljk, blz. 661, vs. 1177, Actm. 149, 150, 151). 

En als Orestes zijn zuster langzaam op de herkenning wil voorbereiden 
en veelbeteekenend tot haar zegt : 

ώ δόσποτμ', ώς όρων σ' έποικτίρω πάλαι. 
(R. С Jebb, vs. 1199). 

Rampzaal'ge, hoe beklaag ik u en reeds sinds lang I 
(Burgersdljk, blz. 662, vs. 1199, Actm. 159). 

beseft zij zelf niet, welk een slaande kracht haar antwoord ontleent aan 
hem, aan wien het gegeven wordt : 



160 WOORD EN WEDEHWOORD 

μόνος βροτών νυν Ισθ' έποικτίρας ποτέ. 
ΟΡ. μόνος yàp ^κω τοΐσι σοϊς αλγών κακοΐς. 

(R. С Jebb, vs. 1200). 

Zoo zijt gij de een'ge wel op aard, díe mij beklaagt. 
ORESTES Ja, de een'ge ben ik, dien hetzelfde lijden drukt. 

(BurgersdIJk, blz. 663, vs. 1200. Actm. 160 en 161). 

Woord en wederwoord, beide dragen telkens dezelfde emotioneele 
spanning door de verhouding tot de gelijktijdige tegenhandeling, waar
mee zij één handelingsgeheel uitmaken : Woord en wederwoord, zij 
worden naar Prof. van Ginnekens dubbelen maatstaf : „waarheid in de 
uiting der innerlijke bedoeling" en „aanpassing aan den toehoorder" ge
waardeerd en .— wat voor ons daarbij het belangrijkste is .— dramatisch 
aangewend, geladen met dramatische aspecten, die aan de onwaarheid 
of waarheid van het gezegde zijn dramatische emotionaliteit bijzetten en 
die de aanpassing aan den toehoorder brengen in het licht der ver
houdingen en spanningen binnen het drama 1 ) . 
Aan het einde der tragedie ligt Klytaemnestra levenloos onder het kleed 
op de baar uitgestrekt. Aegisthos, komend uit het veld en door Elektra's 
wreede spel van dubbelzinnigheden nog immer in den waan gehouden, 
dat Orestes' lijk zich achter de bronzen deuren bevindt, beveelt de poorten 
wijd te openen. Daar staat de baar met het overdekte lijk, het lijk van 
Klytaemnestra ! En, tegenover deze sombere aanwezigheid krijgen zijn 
woorden hun schrikwekkend ironischen, dubbelen zin : 

δ ΖεΟ, δέδορκα φάσμ' ονευ φθόνου μέν ού 
Ίΐεπτωκός" (R. Q Jebb, vs. Η66). 

Ο Zeus, aan godengramschap viel dien ik hier zie 
Ten offer. — (Burgersdljk, blz. 677, vs. 1466, Actm. 216). 

Dan gebiedt hij Orestes, die, nog niet door hem herkend, naast de lijk
baar staat, het hulsel van het doode gelaat op te heffen : 

δπως 
το συγγενές τοι κάπ* έμοϋ θρήνων τύχη. 

(R. С Jebb, vs. 1468). 

opdat ook ik 
Aan wie mij aanverwant is, klachten wijde en rouw. 

(Burgersdljk, blz. 677, vs. 1468, Actm. 217). 
1 ) Dr. J. van Ginneken, S.J., De Ziel van Augusfinus en haar God, Amsterdam 1930, 
blz. 36 ev. 
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Als dan Orestes op zijn beurt met de felste ironie antwoordt : 

ούτος σύ βάσταζ*' ουκ έμόν τόδ*, άλλα σόν, 
τό ταϋθ' όραν τε καΐ προσηγορείν φ[λως. 

(R. С. ІеЬЬ, vs. 1470). 

Hef gij het zelf op ; uw zaak is 't, de mijne niet. 
Dat gij dit ziet en 't met uw hulde en liefde groet. 

(Burgersdijk, blz. 677, vs. 1470, Acta. 218). 

bestijgt Aegisthos de treden tot bij het lijk, om te doen wat hem werd 
voorgesteld. En het is merkwaardig, hoe Sophokles deze oogenblikken 
van ademlooze momentaan-spanning rekt en het, als het ware, niet kan 
laten er nog een duivelsch moment van simultaan-werking door heen 
te jagen. Vóór Aegisthos het kleed van het doode gelaat zal opheffen, 
beveelt hij Elektra : 

σύ δέ, 
εΐ που кот' οΐκόν μοι Κλυταιμνήστρα, κάλει. 

ΟΡ. αΟτη πέλας σοΰ" μηκέτ' άλλοσε σκόπει. 
(R. С Jebb, vs. 1472). 

doch gij. 
Zoek Klytaemnestra, of ze in huis is ; roep haar hier. 

ORESTES Zij is nabij u ; zie niet elders naar haar om. 
(Burgersdijk, blz. 677, vs. 1472, Actm. 220 en 221). 

Hier is de werking van het aspect van een ongeloofelijk beklemmende 
kracht. De gelijktijdigheid van Klytaemnestra's uitgestrekt liggen op de 
baar met Aegisthos' en Elektra's woorden geven aan het geheele ge
beuren, aan het handelingsgeheel, dat zij samen uitmaken, een spanning 
en een emotionaliteit, die wel zeer duidelijk uit hun verhouding van ge
lijktijdigheid ontstaat ; pas door het samentreffen van dit heden, zijn zij, 
wat zij zijn. 

Pentheus in Euripides' „Bacchanten", door den beleedigden Dionysos, 
in het kleed der Mainaden gestoken, werd temidden der woeste 
Bacchanten gevoerd en daar door zijn tot razernij benevelde moeder 
vermoord. Gebroken gaat de oude Kadmos uit vóór de baar, waarop de 
hoofdelooze, bloedige romp van zijn kleinzoon naar het paleis gedragen 
wordt. Vóór de woning treedt de nog immer benevelde Agave, Pentheus' 
moeder, met het afgesneden hoofd van haar zoon op hem toe en roept, 
in waanzin hem het hoofd toonend : 

11 
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πάτερ, μέγιστον κομπάσαι πάρεστί σοι, 

φέρω δ' έν ώλέναισιν, ώς όρςις, τάδε 
λαβοΟσο τάριστεΐα, σοίσι προς δόμοις 
ώς άγκρεμασθη* σύ δέ, πάτερ, δέξαι χεροΐν 
γαυρούμενος δέ τοις έμοίς ύτΥρεύμασιν 
κάλει φίλους ές δαϊτα' μακάριος γαρ ει, 
μακάριος, ημών τοιάδ' έξειργασμένων. 

(G. Murray, vs. 1233). 

Ο vader, groot'li jks pralen is u thans gegund. 

Hier draag ik op mijn armen, zoo gij ziet, de buit, 
Die ik als allerbeste nam, om aan uw huis 
Te hangen. Gij nu, vader, neem dit in de hand 
En, overmoedig wegens mijne vangst, roep tot 
Een feestmaal op de vrienden, want gelukkig gij, 
Gelukkig zijt gij door hetgeen ik heb volbracht. 

(Verhagen, blz. 61). 

Het moorddadig gebeuren, dat zich hier in het opbrengen van den dooden 

romp en vooral in het triomfantelijk omhoog geheven hoofd voor onze 

oogen voortzet, maakt door zijn gelijktijdigheid met Agave's woorden en 

haar krankzinnig gejuich, het hier zich voltrekkend geheel tot een huive-

ringwekkenden, wraakroependen gruwel. 

§ 3. Ook het Middeleeuwsch drama kent het simultaan aspect op het 

tooneel. Esmoreit zwerft door alle landen, zoekend naar zijn ouders. Den 

doek, waarin Damiëts vader hem eens zou gevonden hebben, draagt hij 
om het hoofd ; wellicht dat iemand hem daaraan herkennen zal. Zijn 
omzwervingen brengen hem nu tot vlak bij de gevangenis, waarin zijn 
moeder nog immer zucht ; door de tralies ziet zij hem naderen en zij 
herkent inderdaad onmiddellijk den hoofddoek. Esmoreits naderbij komen 
en de klacht, die hem bij moeders gevangenis van de lippen welt : 

Ay, mochtic noch vader ende moeder mijn 
Scouwen, soe waer mi therte verdaert ; 

(Leendertz, blr. 18, vs. 610, Actm. 45). 

worden door de tegelijk zichtbaar achter de tralies speurende en toe
luisterende „Vrouwe" tot een openbaring, waarvan Esmoreit zelf nog 
niet het minste vermoeden heeft. 
En dan volgt een gesprek tusschen de „Vrouwe" en den door haar aan-
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geroepen Esmoreit; door zijn karakter van openbaring wordt dit gesprek 

in een zekere emotioneele spanning gehouden, die in het oogenblik van 

de herkenning eerst haar blijde en bevrijdende oplossing vindt (ibid., 

vs. 625 ev., Actm. 48 ev.). 

Als de onnoozele „Buskenblaser" zich roetzwart geblazen heeft en daarop 

vol verwachting naar den koopman blijft zien, verzekert deze hem 

grinnekend : 

Ja boye, nu sidl een man. 
Ie swere u bi sente Jan, 
Dat hi niet en leeft op desen dach. 
Die u met oghen noit en sach. 
Dat hl u niet kinnen en sal. 

(Leendertz, blz. 73, vs. 81). 

De gelijktijdigheid van deze woorden met het dom starende, zwarte ge

zicht geeft het heele geval een intense spanning van potsierlijkheid. Nog 

erger wordt het, als onze vriend thuis aanklopt en tot zijn verbijsterde 

vrouw zegt : 

Ie hebbe in enen joeghtborren ghebaet. 
Hebdi mijns nu eneghen lost ? 
Dese scoenheit heeft mi ghecost 
Tgheelt van onser сое algheel. 

(ibid. blz. 74, vs. 106). 

De verhouding van dit zelfbewust zich poneeren tot den dommen aan

blik, die de vrouw ontstelt, geeft het geheel zijn sterk humoristisch aspect. 

§ 4. Uit den „Macbeth" hebben we al een geval van simultaan-aspect 

op het tooneel geanalyseerd 2). In het derde bedrijf vinden we er nog 

een voorbeeld van. Macbeth, de koning-moordenaar, viert zijn kronings-

feest. Hij is opgestaan om de moordenaars, die hun werk aan Banquo 

verrichtten, te prijzen. Macbeth keert terug naar zijn plaats, maar daar 

zit, onzichtbaar voor de gasten, de geest van den vermoorde op zijn 

zetel. Op de uitnoodiging zijner vrienden opnieuw plaats te nemen aan 

tafel, fluistert hij verstijfd van schrik : „The table 's full". — Lennox, 

die evenmin als de anderen iets van den geest ziet, wijst op Macbeth's 

zetel : 

2 ) Vgl. blz. 156 hiervoor. 
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LEN. Here's a place reserv'd, sir. 
млев. W h e r e ? 

LEN. Here, my lord 
(III 4, biz. 1114, Actm. 173). 

De geest, zichtbaar voor Macbeth en voor de toeschouwers, geeft 
Lennox' joviaal gebaar zijn schrikwekkende tragische ironie. 

Een grappig werkend simultaan-aspect heeft de „Hamlet", waar de oude 
Polonius, de oorzaak van Hamlets waanzin zoekend in diens verliefdheid 
op zijn dochter, Ophelia, een ontmoeting tusschen beiden heeft voor
bereid en nu zelf van achter het wand-tapijt gaat afluisteren, wat Hamlet 
zegt: 

HAM. Where's your father? 
ΌΡΗ. At home, my lord. 
HAM. Let the doors be shut upon him, that he may play the fool nowhere 

but in's own house. Farewell. щі | y z jĵ gi 

In den vroegen morgen met Horatio over het kerkhof rondzwervend, ziet 
Prins Hamlet een begrafenisstoet naderbij komen. Voorop gaan priesters, 
achter hen het lijk, gevolgd door Laertes en rouwdragers, dan de koning, 
de koningin met hun gevolg. Wie wordt hier naar het graf gedragen? 
Hamlet weet het niet. Vanuit zijn schuilhoek ziet hij hoe Laertes bij het 
graf, waarin het lijk is neergelaten, met den priester in twist geraakt en 
dan plotseling hoort hij Laertes' toornige stem : 

I tell thee, churlish priest, 
A ministering angel shall my sister be 
When thou liest howling. 

(V 1, biz. 1164). 

Deze bedreiging van Laertes wordt door Hamlets ongeziene aanwezig
heid tot een flitsende openbaring. „What, the fair Ophelia !" fluisteren 
Hamlets trillende lippen. 

Jago zal, om Othello te overtuigen, Cassio nog eens het verhaal ont
lokken waar, hoe vaak en wanneer deze Desdemona ontmoette en hoe 
hij haar omhelsde. Vanuit zijn schuilhoek zal Othello de gebaren en de 
houding van Cassio onder zijn verhaal kunnen observeeren. Even later 
komt Cassio inderdaad op en de schurk, Jago, begint met hem een 
gesprek over Bianca, het liefje, dat den luitenant Cassio overal naloopt. 
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Cassio glimlacht : „Die arme ziel !" — Wat later lacht hij weer : „Dat 
dwaze wicht ! Ze is echt verliefd, geloof ik." En als Jago tenslotte zegt, 
dat Bianca overal rond vertelt, dat Cassio met haar trouwen wil, barst 
deze argeloos in een schaterlach uit. Othello heeft vanuit zijn schuilplaats 
niets verstaan, maar hij ziet Cassio glimlachen en tenslotte schateren. 
Voor hèm gaat het verhaal van Cassio over zijn geheime betrekkingen 
met Desdemona. Othello geeft Cassio's lachende antwoorden dus een 
totaal anderen inhoud, dan ze feitelijk hebben ; verschrikkelijk en dreigend 
wordt nu voor den toeschouwer ook Cassio's verder verhaal over Bianca : 

I was the other day talking on the sea-bank with certain Venetians, 
and thither comes the bauble, and falls thus about my neck, 

So hangs, and lolls, and weeps upon me ; so hales, and pulls me : 
— ha, ha, ha! ( I V 1 b l z 1 1 9 7 ) 

W e behoeven niet te zeggen, dat het aspect uit gelijktijdigheid hier 
tevens een sterk prospectief aspect aan het actueele gebeuren geeft : 
na het vertrek van Cassio vindt dit in Othello's onbeheerschte uitingen 
zijn expliciete formuleering3). 

Twee onherkende begeleiders in „King Lear" geven aanleiding tot simul
taan-aspecten op het tooneel. Kent, door den razenden Lear verstooten 
en uit het rijk gebannen, blijft, door zijn koning niet herkend, Lear op 
al zijn waanzinnige omzwervingen vergezellen ; Edgar, gevloekt en 
achtervolgd door zijn vader, Gloster, ontmoet, vermomd als een krank
zinnige, dienzelfden vader, waar deze met uitgestoken oogen, rampzalig 
den dood zoekt. Edgar zal hem in zijn blindheid bij de hand leiden. 
Van sterk emotioneele werking wordt het simultaan-aspect, wanneer 
Gloster met bloederig holle oogkassen door een oud man tot zijn zoon 
gevoerd wordt. Gebroken onder de hemeltergende misdaad, die aan hem 
voltrokken werd, roept hij in Edgars onmiddellijke, maar onvermoede 
tegenwoordigheid uit : 

O dear son Edgar, 
The food of thy abused father's wrath I 
Might I but live to see thee in my touch, 
I'd say I had eyes again ! ( 1 у j ^ 1 0 5 1 ) 

3 ) Vgl. Hoofdstuk II, blz. 66. 
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De ongelukkige Gloster laat zich, in het 6de tooneel, leiden naar een 
hoog punt van de rotskust ; hij wil zich vandaar neerstorten in de diepte 
om aan zijn lijden een einde te maken. Edgar, die den armen man bij 
de hand leidt, brengt hem op een vlakte in de omstreek van Dover ; 
hij suggereert zijn blinden vader, dat zij de heuvels bestijgen en de zee 
hooren ruischen ; in werkelijkheid wandelen ze over de vlakte verder. 
Op een gegeven oogenblik zegt Edgar : 

. . . . here's the place : — stand still. — How fearful 
And dizzy 'tis to cast one's eyes so low ! 

half way down 
Hangs one that gathers samphire, — dreadful trade ! 
Methinks he seems no bigger than his head : 
The fishermen that walk upon the beach 
Appear like mice ; . . . . ( I v 6. Ыг. 1055). 

Deze beschrijving, die door Edgar nog wordt voortgezet en ook zijn 
voorafgaande suggereerende opmerkingen, leggen in haar verhouding tot 
het gelijktijdige wandelen en staan op den vlakken grond over heel dit 
gebeuren een aspect van een bijzonder tragische ontroering. Edgar be
driegt zijn blinden vader, om hem te redden ! Heel deze scène, vooral het 
springen van Gloster in de vermeende diepte en Edgars rol opnieuw na 
Glosters zoogenaamden doodelijken val, heeft daaruit zijn emotioneele 
dramatische beteekenis. En nog een bijzonder pakkend moment van simul
tane aspect-werking is het, wanneer Gloster voor hij zich in de diepte 
stort en terwijl Edgar naast hem staat, uitroept : 

O you mighty gods ! 

If Edgar live, О bless him! — 
Now, fellow, fare thee well. ( I V 6 b l z , 0 5 5 ) 

§ 5. Rodrigue heeft Chimène's vader gedood. Aan de voeten van den 
koning heeft zij om gerechtigheid gesmeekt, zij vraagt bloed om bloed. 
In het 2e bedrijf heeft Rodrigue zich in Chimène's huis gewaagd en 
als Chimène nu van het koninklijk paleis terugkeert, verbergt Rodrigue 
zich achter het wandtapijt. Chimène waant zich alleen ; eindelijk zal zij 
zich aan de volheid van haar dubbele smart kunnen overgeven. Als haar 
kamenierster verschrikt vraagt of zij ondanks den moord op haar vader 



„LES FOUHBEMES DE SCAPIN' 167 

van Rodrigue houdt, luidt de nu voor Rodrigue even vreugdevolle als 
smartelijke verklaring : 

C'est peu de dire aimer, Elvire, je l'adore ! 
(III 3, blz. 85). 

En ook haar daarop volgende ontboezeming deelt in de emotioneele 
werking van hetzelfde aspect : 

Ah ! cruelle pensée, 

Je demande sa tête, et crains de l'obtenir ; 
Ma mort suivra la sienne, et je le veux punir. 

(III 3, blz. 86). 

Scapin wil den gierigen Argante tweehonderd pistoles afpersen voor diens 
zoon Octave. Argante nu heeft 'n affaire met z'n zoon ; hij wil n.l. het 
huwelijk, dat deze buiten hem om gesloten heeft, laten casseeren door 
het gerecht. Maar, hij is gierig en verafschuwt elk proces. Scapin wijst 
hem een anderen weg : de broer van het meisje, waarmee Octave zich 
ingelaten heeft, een gewetenloos man, brengt de zaak in orde voor 
200 pistoles. Na een grappige scène, waarin Argante's gierigheid 
blijft weifelen tusschen de 200 pistoles en het proces, komt de broer in 
kwestie op, een vervaarlijk woesteling, waarvoor de bevende Argante 
zich onmiddellijk achter Scapin verschuilt. De geweldenaar verzoekt 
Scapin aanstonds te willen zeggen, waar de vader van Octave, Argante, 
zich ophoudt ; hij heeft n.l. vernomen, dat Argante wil procedeeren en 
daarom wil hij hem vermoorden : 

Par la mort ! par la tête ! par le ventre ! si je le trouve, je le veux 
échiner, dussé-je être roué tout vif. 

SCAPIN Monsieur, ce père d'Octave a du coeur, et peut-être ne vous craindra-
t-il point. 

LE SPADASSIN Lui, lui ? Par le sang I par la tête ! s'il étoit là, je lui donnerois 
tout à l'heure de l'épée dans le ventre. 

Daar bespeurt de roover den bevenden Argante : Wie is dat ? 

SCAPIN Ce n'est pas lui, monsieur ; ce n'est pas lui. 

Is het dan soms een van z'n vrienden? Integendeel, antwoordt Scapin, 
zijn doodsvijand ! De woeste man is in de wolken : 

Ah ! parbleu, j'en suis ravi. (A Argante) Vous êtes ennemi, monsieur, 
de ce faquin d'Argante ! Eh ? 
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(secouant rudement la main d'Argante) Touchez-là, touchez. Je vous 
donne ma parole, et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, 
par tous les serments que je saurois faire, qu'avant la fin du jour, je vous 
déferai de ce maraud fieffé, de ce faquin d'Argante. Reposez-vous sur moi. 

(II 9, blr. 306-307). 

Deze tot den bevenden Argante zelf gerichte woorden, de gelijktijdig
heid van de over hem geuite bedreigingen met zijn sidderend zelf ver
nemen daarvan, geeft het gebeuren zijn humoristisch aspect ; de werking 
van dat gebeuren wordt bovendien nog verhoogd, door het retrospectieve 
aspect, dat er tegelijk voor den toeschouwer over heen ligt; de roover-
moordenaar is niemand anders dan de goedaardige Sylvestre, die zich 
voor de gelegenheid onheilspellend heeft opgetuigd. 
Ook in het 3de bedrijf van het zelfde blijspel komt een reeks van simul
taan-aspecten den toeschouwer amuseeren ; wanneer Géronte zich n.l. 
door Scapin in een zak laat stoppen om zoogenaamd ongemerkt en veilig 
door den schelm naar huis te worden gedragen en ook daar werkt tegelijk 
het aspect uit retrospectie, dat het gebeuren maakt tot één grandiooze 
voor-de-mal-houderij. 

§ 6. In de zes treurspelen van Vondel, die we in ons onderzoek be
trokken, hebben we geen simultaan aspect op het tooneel aangetroffen, 
wel de gelijktijdigheid achter het tooneel, waarover we straks zullen 
spreken. 

Het motief der geleidelijke herkenning in de oude tragedie gaf Goethe 
bij het componeeren van zijn „Iphigenie auf Tauris" volop gelegenheid 
tot het wekken der spanningen door het simultaan aspect op het tooneel. 
Hij liet de gelegenheid niet voorbijgaan. In het 2e bedrijf besteedt hij 
eerst een tooneel aan een onherkend samentreffen tusschen Pylades en 
Iphigenie, om dan nagenoeg heel het 3e bedrijf te doen opgaan in een 
aanvankelijk ongeweten, maar langzaam aan bewust en in de hoogste 
bewogenheid doorleefd samenzijn van broer en zuster : van Orestes en 
Iphigenie. De reeds ten offer gebonden Orestes wordt door haar van 
zijn boeien ontdaan. De smartelijke zucht, dien Iphigenie daarbij slaakt, 
vertolkt den toeschouwer nog slechts een deel van de emotioneele 
spanning, die hier door het ongeweten samentreffen van broer en zuster 
wordt gewekt : 
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Unglücklicher, ich löse deine Bande 
Zum Zeichen eines schmerzlichem Geschicks. 
Die Freiheit, die das Heiligtum gewährt, 
Ist, wie der letzte lichte Lebensblick 
Des schwer Erkrankten, Todesbote. 

Wie könnt ich euch 
Mit mörderischer Hand dem Tode weihen ? 

Doch verwelgr' ich jene Pflicht, 
Wie sie der aufgebrachte König fordert, 
So wählt er eine meiner Jungfraun mir 
Zur Folgerin, und ich vermag alsdann 
Mit heiszem Wunsch allein euch beizustehn. 

(A. Stern. III 1. blz. 37). 

Dezelfde spanning duurt voort onder het droevig verhaal, dat Orestes 
over den moord op hun beider moeder doet. 

In Strindbergs „Der Vater" hanteert de satanische en voor niets terug
deinzende vrouw, in den strijd met haar vrijdenkenden man om de op
voeding van hun eenige dochter, het geduchte wapen der moeder : dat 
zij zeker is, dat haar kind ook van háár is, doch de man nooit zeker 
kan zijn, dat het kind zijner vrouw inderdaad van hèm is, zooals hij 
trouwens zelf heeft beweerd. Dit denkbeeld voert den armen man naar 
den waanzin. In het laatste bedrijf, waar de geesteskrankheid ten volle 
is uitgebroken, komt zijn dochter naar hem toe ; zij verwijt hem, dat hij 
haar moeder bijna had ongelukkig gemaakt en als hij haar daarop mat 
ten antwoord geeft : „Was hätte das gemacht ?" vervolgt het meisje in 
volkomen argeloosheid : 

Du bist nicht mein Vater, wenn du so sprichst.... 
(III 6, blz. 65). 

Deze woorden tot den juist van deze gedachte tot berstens toe ver
vulden man geeft het tragisch aspect, de emotioneele spanning, die 
tevens een momentane spanning is en den toeschouwer in het ondeelbaar 
oogenblik, dat de woorden gesproken zijn, vol ontzetting doet uitzien naar 
wat er nu volgen moet. De reactie van den krankzinnige is dan ook 
verschrikkelijk. 

Vóór het kasteel zit Golaud met den kleinen Yniold op een bank. Golaud 
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heeft met sombere zorg de groeiende liefde tusschen Pelléas en Mélisande 

opgemerkt. Hij ondervraagt het ventje, dat altijd bij z'n moeder speelt, 

als oom Pelléas bij haar is. Golaud vraagt Yniold uit en de jongen ant

woordt zonder de beteekenis van zijn woorden te kunnen bevroeden. 

GOLAUD . . . . Ils s'embrassent quelquefois ? — Non ? 
YNIOLD Non, non. — Ah ! si, petit-père, si, si ; une f o i s . . . . une fois qu'il 

pleuvait . . . . 
GOLAUD Mais comment, comment se sont-ils embrassés ? — 
YNIOLD Comme ça, petit-père, comme ça ! . . . . (Il lui donne un baiser sur la 

bouche; riant). (Ill 5, blz. 66). 

Door Golauds indringende, scherp begrijpende luisterhandeling krijgen 

deze kinderwoorden, deze kinderhandelingen, in hun simultaan-aspect 

een geweldige beteekenis, en op zijn beurt zet dit simultaan-aspect aan 

heel het gebeuren een nieuw aspect bij ; het actie-moment wordt er tevens 

prospectief door. 

D e So-aspecten blijken in de beperkte keuze die wij deden, een W e s t -

Europeesch dramatisch verschijnsel van alle tijden. Zelfs de aetherische 

Maeterlinck versmaadt hun gebruik niet. Of. moeten we zeggen : juist 

de aetherische Maeterlinck maakt van hun speciale emotionaliteit gebruik? 

Misschien vermag een psychologie van het dramatisch beleven ooit op 

deze vraag een antwoord te geven. W a t allereerst dient te geschieden, 

nu, nadat wij de beteekenis van deze aspecten voor de markeering en de 

stuwing van het verloop hebben aangegeven, is : hun optreden in een 

speciaal onderzoek, dat zoowel vergelijkend als differentieel stylistisch 

moet zijn, na te gaan. 

Voor de aanwending van het So-aspect is het gesprek de meest geschikte 

plaats. Ik herinner slechts aan het gesprek tusschen Orestes en Elektra uit 

Sophokles' tragedie (vgl.blz. 158ev. hiervoor). D e weergalooze werking, 

die daardoor aan het samenspreken wordt gegeven, overtreft in specifiek 

dramatische gespreks-effectiviteit zelfs scene's als het gesprek tusschen 

Macduff en Macbeth, dat wij in ons eerste hoofdstuk analyseerden 4 ) . 

Immers niet zoozeer het gesprek zelf krijgt, wanneer het zijn werking 

aan verleden of toekomst ontleent, een bijzondere kleur, niet zoozeer het 

dramatisch kunst-middel wordt daar te schitteren gezet, maar hetgeen 

was of kómen gaat, overvalt ons in de woorden, die gesproken worden. 

4) Vgl. Hoofdst. I, blz. 25-26 hiervoor. 
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Bij het simultaan-aspect echter wordt juist het gesprek zelf uiteraard 
datgene, waarop zich onze aandacht allereerst richt : „O, dit nú zeggen, 
waar hij bijstaat !" „Zwijg, Lady Macbeth ! uw woorden roepen uw eigen 
ondergang over u af!" 

§ 7. Met de zichtbare omlijsting, waarin de spelers zich bewegen, is 
het spel, dat zich voor onze oogen voltrekt, niet afgesloten. Van de 
onbegrensde ruimten, waarin een menschenleven zich voltrekt, maakt de 
zichtbare tooneelruimte maar een zeer beperkt deel uit. Achter de kamer 
op de scène ligt misschien een andere kamer, boven de balken, die de 
zoldering dragen, verheft zich misschien een toren, onder den vasten 
bodem waarover het leven beweegt, weerklinkt misschien elke stap in 
verborgen gewelven ; met één woord : rondom de scène ligt de wereld, 
de groóte ruimte, waarin nog alles mogelijk is. En omvatten de P-, de 
R- en de So-aspecten veel : toekomst, verleden en heel het zichtbare 
heden, één ding vatten zij niet ! Hun ontglipt één werkelijkheid, die 
verschrikkelijker of heerlijker kan zijn dan alles wat zich voor onze oogen 
voltrekt, hun ontglipt de grondelooze, vrije diepte der onzichtbare ge
beurtenissen, die het zichtbare alles-beslissend kunnen aanvullen en waar
van het zichtbare vaak maar een vluchtige openbaring is. Aan wat nú 
zichtbaar is, kan iets veel schooners, kan iets veel meer ontstellends, 
onzichtbaar gelijktijdig zijn. W a t óp het tooneel geschiedt, is bepaald, 
ten uiterste bepaald : het is dít gebeuren, dat zich zóó en niet anders 
voltrekt ; maar wat achter de scène op dit oogenblik geschiedt, is on
bepaald in zijn onzichtbaarheid, onbeperkt in zichzelf, omsloten door een 
duisternis, waarin de ontroerde toeschouwer telkens nieuwe vormen en 
gedaanten kan vinden, vrij van de bepaaldheid, die elk handelen op 
het tooneel uiteraard bezit. 

Welnu, van deze mogelijkheden, die het gelijktijdig onzichtbare biedt, 
maakt de dramaturg ook gebruik, en hij laat dan het zichtbaar ge
speelde gebeuren zijn onzichtbaar complement oproepen, als een inten-
sifiëering van zijn eigen emotioneele werking. Als een zoeklicht in den 
nacht schijnt de actueele speelhandeling uit in het onzichtbare en open
baart zijn geheim ; een geheim, dat toch altijd nog de dreigende of aan
lokkelijke onbepaaldheid behoudt van de duisternis, waardoor het aan 
alle zijden wordt omsloten ; het zoeklicht geeft aan het onzichtbare ge
daante in de diepte. 
Een nieuwe spanning resulteert uit de verhouding van het zichtbare ge-
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beuren tot zijn, onzichtbaar zich voltrekkend, complement, een nieuwe 
ontroering komt voort uit deze verhouding, waarin bovendien de emotio
naliteit van het onzichtbare gebeuren zelf, met de ontroering van het 
zichtbaar gespeelde samengroeit tot een verschijnsel van eigen aard, van 
eigen functionaliteit in het drama. 
Op de binnenplaats valt de stilte van den nacht. De bel klonk en 
Macbeth verdween in het flauwe licht, dat uit de kleine poort naar 
buiten scheen. Dan ruischt het kleed van Lady Macbeth door de koelte 
van het duister ; zij zal den moord op Duncan, háár werk, niet zien. 
Maar loerend naar de open deur, waarachter Macbeth zijn werk ver
richt, hooren hemel en hel haar spreken : 

He is about it. (II 1, biz. 1107). 

En achter de open deur verrijst, onzichtbaar, de gruwzame werkelijkheid : 
dolksteken, bloed, het rochelen van den slapend stervenden koning ; en 
die werkelijkheid is méér schrikwekkend nabij, méér beklemmend, dan 
wanneer zij zich hier zichtbaar afspeelde. Het wordt rood in de diepte 
achter het schemerende poortje. 
Dit is de werking van een Sa-aspect. Het is niet noodig hier veel meer 
aan toe te voegen. Wij gaven in de schema's vanuit een eigen lijn, de 
lijn Sa, het moment aan, waarop een gelijktijdig onzichtbaar gebeuren 
het complement vormt van de zichtbaar zich voltrekkende handeling. 
De tegengestelde richting der pijltjes vanuit de Sa-lijn en de lijn АО 
symboliseert de emotioneel spannende verhouding tusschen zichtbaar en 
onzichtbaar gebeuren, het Sa-aspect. 

§ 8. Reeds de Grieksche tragedie kent overvloedig de handeling buiten 
de zichtbare speelruimte. Eerst de nadere bepaling en afperking dier 
ruimte, met name de invoering van den vasten achtergrond, maakte het 
mogelijk ook wat buiten die ruimte gebeurde in het spel te betrekken6). 

5) Vóór de invoering van den afstuitenden achtergrond, zegt A. Perger, Einortsdrama 
und Bewegungsdrama, Brunn 1929, biz. 89, konden gebeurtenissen, die niet op het 
tooneel plaats hadden, slechts indirect worden voorgesteld : „Dem Zuschauer wird nur 
kund, was andere sehen, erzählen...." De achtergrond maakt inderdaad eerst directe 
waarneming mogelijk : „wir vernehmen Lärm, Geräusche, Rufe, Bruchstücke von 
Worten." Perger schijnt echter het dramatisch-fundamenteele verschil over het hoofd 
te zien tusschen een gebeurtenis, die de acteur achter de schermen of in de verte 
ziet gebeuren en een, die ons verhaald wordt door een bode, die haar heeft meegemaakt. 
In beide gevallen is er weliswaar sprake van een gebeuren, dat niet óp het tooneel 
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En al waren het misschien andere dan louter dramatische beweegredenen, 
die de Grieksche tragici er toe brachten de zichtbare moordhandeling 
b.v. naar de onzichtbare werkelijkheid binnen het paleis te verplaatsen, 
die onzichtbare werkelijkheid wekte een beleving, die door de zichtbare 
handeling in haar eigensoortige kracht nooit kon worden vervangen. 

„De Smeekelingen", bevat al handelingen, wier sterk emotioneele span
ning wordt bepaald en geïntensifieerd, door wat daaraan gelijktijdig, maar 
onzichtbaar in de verte geschiedt. W e hebben het voorbeeld reeds om 
zijn prospectief karakter geciteerd6). Hier wijzen we dus alleen op het 
huiveringwekkende, dat vanuit het, door deze handelingen opgeroepen, 
onzichtbare gebeuren op die handelingen zelf terugvalt. De oude Dañaos, 
die zijn opgejaagde dochters tegen het aanstormend geweld der Aegyp-
tiaden heeft weten te beveiligen, ziet vanaf den heuvel bij het altaar der 
beschermende goden, de schepen der woeste achtervolgers de kust 
naderen. Voorzichtig deelt hij dit aan de biddende schaar van vrouwen 
mee : 

ύμείς 6è μή τρέσητ* άκούσασαι πατρός 
απροσδόκητους τούσδε καΐ νέους λόγους. 

об με λανθάνει 
στολμοί τε λαίφους καί παραρρύσεις νεώς 

πρέπουσι 6' άνδρες νήιοι μελαγ/Ιμοις 
γυίοισι λευκών έκ πεπλωμάτων Ιδεΐν, 

αυτή δ' ήγεμών οπό χθόνα 
στείλασα λαίφος παγκρότως έρέσσεται. 

(II. de Wilamowitz-Moellendorff, biz. 362, vs. 711). 

nu niet sidd'ren, als gij uit uws vaders mond 
Een nieuwe en onverwachte tijding hooren moet. 

Ik onderscheid 
De forschgespannen zeilen en het hooge boord, 
Den boeg, 

plaats grijpt, maar in het eerste geval heeft dat gebeuren wel degelijk in het drama 
plaats ; op een bepaald punt van het verloop voltrekt dat gebeuren zich voor de be
leving der toeschouwers, de handeling geschiedt onzichtbaar, maar ze geschiedt. In het 
tweede geval wordt er gesproken over een buiten het dramatisch verloop gelegen ge
beurtenis. We behoeven niet te zeggen, dat alleen gebeurtenissen van de eerste soort 
onze Sa-actiemomenten uitmaken. 
e ) Vgl. Hoofdstuk II, blz. 49. 
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Ook zie ik reeds de mannen, en hun donk're huid 
Steekt tegen 't hagelwit der hemden duid'lijk af. 

En 't schip, dat allen aanvoert, strijkt de zeilen reeds 
En roeit op onze kust nu aan met vol gedruisch. 

(Burgersdijk, blz. 204, vs. 711). 

W a t daar in de onzichtbare verte geschiedt, is ontstellend. De woorden, 
waarmee de oude Dañaos dat gebeuren teekent en zijn staren naar de 
onbepaalde verte, worden geïntensifieerd door het gebeuren zelf, dat 
zich in die ongeziene verte voltrekt en dat ondanks Dañaos' woorden 
onbeperkt werkt. En, Aeschylus, de groóte Aeschylus, houdt deze 
emotioneele spanning uit het gelijktijdig gebeuren buiten de zichtbare 
speelruimte een heele scène lang vol. 
Verderop in het drama verneemt men het gedruisch van het landen der 
Aegyptiaden. Door dat gedruisch dient het onzichtbaar gebeuren zich' 
zelf onmiddellijk hoorbaar in het drama aan. De kreten en strakke blik 
der vrouwen begeleiden het onzichtbaar gebeuren als het ware met hun 
eigen anti-metrische beweging. Door die handelingen, zoowel als door 
het gedruisch, wordt het landen en naderen der roovers als actueel 
gebeuren aan de werking der geschokte verbeelding vrijgegeven. W e 
hoeven niet te zeggen, dat door de onzichtbare landing der zwarte 
mannen, het gedruisch zoowel als de kreten een sterk prospectief ka
rakter vertoonen. Doch ook dit gaat weer in een hevig momentaan 
aspect over, als van het strand een heraut opkomt, gevolgd door slaven 
met staven, bijlen en zweepen. De heraut, hij is de aanvoerder der 
rooversbende zelf. Met alle middelen zet Aeschylus zijn ontroerend ge
beuren aan. 

„De Zeven tegen Thebe". Met het koor der Thebaansche maagden, op 
het plein voor den Kadmosburg, in de stad zelf dus, maken wij den ver
woeden strijd rondom de wallen, vanuit de verte mee. Tot groóte ergernis 
van Eteokles, den verdediger der stad, kunnen de vrouwen haar angst
kreten niet weerhouden : 

άκούετ' ή ούκ άκούετ' ασπίδων κτύπον; 

κτύπον δέδορκα' πάταγος ούχ ενός δορός. 
(U. de Wüamowitz-Moellendorff, blz. 84, vs. 100, 104). 

Verneemt gij 't schildgekletter of verneemt gij 't niet ? 
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Ik hoor 't gekletter ; speren zijn het zonder tal. 
(Burgersdljk, blz. 74, vs. 101, 104). 

e e § E. 

δτοβον αρμάτων άμφΐ ιτόλιν κλύω, 
& πότνι' "Ηρα' 
ϋλακον αξόνων βριθομένων χνόαι. 

δοριτίνακτος αίθήρ έπιμαίνεται. 

6 § e Ι. 
άκροβόλων [δ'] επάλξεις λιθάς Ερχετσι. 

κόναβος èv πύλαις χαλκόδετων σακέων. 

(U. de Wilamowitz-Moellendorff, blz. 85, vs. 151). 

καΐ μήν ακούω γ ' Ιππικών φρυαγμάτων. 

στένει πόλισμα νήθεν, ώς κυκλουμένων. 

δέδοικ'" άρσγμός δ' âv πύλαις οφέλλεται. 
(ibid. biz. 90, vs. 245). 

Ach, ach! 
'к Hoor strijdwagens raat'len rondom de stad. 
Heilige Hera I 
De naaf knarst op de as van strijdkar bij kar ; 

Van 't speerwerpen trilt en suist fel de lucht. 

Ach, ach ! 
De steenregen bonst op walgang en trans ; 

Hoor, schild klakt aan schild ; de poort galmt het weer ; 

(Burgersdljk, blz. 75, vs. 151). 

Daar klinkt der rossen woest gesnuif mij reeds in 't oor. 

't Is of de grondvest trilt der stad, zoo fel berend. 

Ik vrees ; — het druischen voor de poorten neemt steeds toe. 
(ibid. blz. 79, vs. 245). 

H e t opgeroepen en thans onzichtbaar zich voltrekkende gebeuren geeft 

aan de kreten der vrouwen de spanning van den strijd zelf mee. 

Verkwikkender is de werking van het onzichtbaar gebeuren in den aan

vang van den „Agamemnon". Het is nacht. O p het platte dak van het 

paleis tuurt somber de wachter naar de verten. Maandenlang reeds zag 

hij vergeefs uit naar het oogenblik, waarop een vuurgloed aan den hemel 
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Troje's val en Hellas' glorieuzen zegen verkondigen zou. Deze nacht is 
koud, en op zijn eenzamen post mompelt hij verdrietig en moedeloos voor 
zich uit. Maar daar heft hij zich voor de oogen der toeschouwers wat 
meer van zijn leger op, opmerkzaam staart hij in de verte ; en dan 
plotseling opspringend, juicht hij : 

δ> χαίρε λαμπτήρ, νυκτός ήμερήσιον 
φάος πιφαύσκων καΐ χορών κατάστασιν 
πολλών έν "Αργεί τησδε συμφοράς χάριν. 

too loQ. (U. de Wilamowitz-Moellendorff, biz. 184, vs. 22). 

Wees welkom, schijnsel in de nacht, dat daar een dag 
Vol glans verkondigt en ons meen'gen reidans spelt 
Rondom in Argos, tot de viering van dit heil ! 
Triomf ! Triomf ! (Burgersdljk, blz. 232, vs. 22). 

In de onzichtbare verten laait de gloed van het brandend ineenstortende 

Troje ; en de gang der nachtelijke vuursignalen gaat, onzichtbaar, over 

de wereld ! Agamemnon keert terug als koning-overwinnaar. 

Over de werking van het onzichtbaar gebeuren tijdens de uitlatingen 

van Kassandra, de ten doode gedoemde zieneres, spreken we in ons 

laatste hoofdstuk7). 

Als zij eindelijk het paleis is binnengegaan, klinkt er een kreet vanuit 

het paleis ; het is de stem van Agamemnon zelf in doodsnood : 

ώμοι, πέπληγμαι καιρ(αν πλευρών Εσω. 

ώμοι μάλ" αΟθις, δεύτερον πεπληγμένος. 

(U. de Wilamowitz-Moellendorff, biz. 230, vs. 1343). 

Wee mij ! getroffen ! o, die stoot drong diep in 't vleesch ! 

O wee mij, nogmaals ! o, een tweede felle stoot ! 
(Burgersdljk, blz. 281, vs. 1343). 

Het koor daarbuiten staat als versteend. Dit is de kreet van pijn, die 

door de Grieksche tragedies wordt gehoord, die weerklinkt op het mo

ment, dat de bloedwraak zich aan de schuldigen voltrekt. Het is dit 

„Wee mij !", dat de ontzetting bergt van het weerlooze slachtoffer en al 

de gruwzame geheimen van meedoogenloos bloedige daad'. Als uit een 

afgrond stijgen de lugubere, wreede mogelijkheden naar omhoog, geven 

de thans zich voltrekkende, onzichtbare handeling schrikwekkend 

duizendkoppige gedaante. 
T) Vgl. Hoofdstuk VI, blz. 262-263. 
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Als Aegisthos in „De Offerplengsters" argeloos en ongewapend het ver
trek is binnengegaan, waar Orestes hem wacht, roept het gebed van 
het koor in de angstige stilte de onzichtbare handeling op, die daar 
achter de middeldeur geschiedt : 

νυν γαρ μέλλουσι μιανθεΐσαι 
Tteipal κοπάνων άνδροδαΐκτων 
ή πάνυ θήσειν Άγαμεμνονίων 
οίκων βλεθρον δια παντός, 
ή πυρ καΐ φως έπ' έλευθερίαι 
δσίων αρχάς τε πολισσονόμους 
πατέρων [θ'] Εξει μέγαν ολβον. 

(U. de Wilamowitz-Moellendorff, biz. 279, vs. 859). 

Want nu, juist nu, wordt het moordende zwaard 
Met de spitse gedompeld In bloed, en beslist, 
Of in eeuwige nacht Agamemnon's huis 
Door den dood van zijn zoon zal verzinken, 
Of dat deze, bevrijd, met der fakkelen gloed 
Het herwinnen mag vieren van 't vorstlijk gezag 
En 't bezit van de schatten der vaad'ren. 

(Burgersdljk, blz. 332, vs. 859). 

en in eenzelfden angstkreet stort die handeling opnieuw haar volle ont
zetting over den toeschouwer uit : 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ 
Ë ë, οτοτοτοΐ. 

AEGISTHOS (van binnen): 

Wee I wee mij ! wee ! 

(Wllamowitz. blz. 279, vs. 869). 

(Burgersdljk. blz. 332. vs. 869). 

§ 9. Het is ongetwijfeld om den huiver voor Elektra's leed met één 
slag op intensiteit te drijven, dat Sophokles, alvorens Elektra zichtbaar 
voor de toeschouwers op te voeren, haar van binnen het paleis uit hart
verscheurende kreten doet slaken, die Orestes en Pylades ontstellen. 
Het is opnieuw het stereotiepe : 

Ιώ μο[ μοι δυστηνος. 

Wee mij arme, wee ! 

(R. С. Jebb, vs. 77). 

(Boutens, blz. 29, Actm. 15). 
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Euripides doet met zijn „Medea" hetzelfde: 

Ιώ μοί μοι, ττώς αν ολοίμαν; 

αίαΐ, 
ίιταθον τλάμων Ιπαθον μεγάλων 
Αζι* δδυρμων' 

φευ φευ' θανάτω καταλυσαίμσν 
βιοτάν στυνεράν προλιποΟσα. 

(G. Murray, vs. 97, 111, 146). 

Weh, wehe mir ! War' ich des Todes ! 

Ach, ach, ach, ach ! 
Ich erlitt, ich erlitt unsägliches Leid, 
Der Bejammerung wert I 

Weh, weh mir! Endigen möcht' ich im Tod, 
Mein trauriges Leben verlassen ! 

(Donner, blz. 26, 28). 

Euripides laat zijn hoofdfiguur hier veel meer uitzeggen dan Sophokles ; 
toch hangt over elk van Medea's uitlatingen het duister van haar nog 
niet zichtbaar aanschouwde leed. 

In de „Elektra" beleven we den moord op Klytaemnestra ; achter elk 
der kreten van vertwijfeling, van doodsnood, achter het wegstervend 
gekerm van het doodelijk getroffen slachtoffer doemt een wereld van 
bloed en afgrijzen op. Hijgend verlangt de toeschouwer te „zien", om 
uit deze ban bevrijd te worden en het einde te kennen. 
Orestes en Pylades zijn naar binnen gegaan om hun verschrikkelijk werk 
te voltrekken. Vóór het paleis wachten Elektra en het koor in spanning 
op hetgeen zal volgen. Plotseling snijdt een kreet door de stilte : 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
σίαΐ* Ιώ στέγαι 
φίλων 2ρημοι, των δ' άπολλύντων ιχλέαι. 

(R. С Jebb, vs. 1404). 

KLYTAEMNESTRA (van binnen): 

Wee, wee ! van vrienden is 
Het huis verstoken en van moord'naars is 't vervuld ! 

(Burgersdijk, blz. 673, vs. 1404. Actm. 191). 

„Gruwelijken roep", siddert het koor! En dan volgt de eene noodkreet 
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op den anderen, beantwoord door Elektra's extatisch gejuich, en het 

koor en de toeschouwers verpletterend onder hun ontzetting : 

οΐμοι τάλαιν'- Αίγισθε, iroG ποτ' ών κυρείς ; 
ώ τέκνον τέκνον, 

οίκτιρε τήν τεκοϋσαν. 

ώμοι πέπληγμαι. 

ώμοι μάλ' αδθις. ( R c J e b b v s l m ) 

O wee mij, arme ! waar, Aegisthos, zijt gij thans ? 

O mijn kind, mijn kind ! 
Heb deernis met uw moeder ! 

Wee, 'k ben getroffen! 

O nogmaals ! wee mij 1 
(Burgersdijk, blz. 673, vs. 1409, Actm. 192, 193, 195, 196). 

Als de laatste noodkreten zijn versmoord en in de teruggevallen stilte 
achter de bronzen deuren de gruwelijke handeling wordt voltooid, zegt 
het koor bevend : 

τελοϋσ* άραΐ" ζωσιν oí γας υπαί κείμενοι. 
ικχλίρρυτον γαρ αίμ* ύπεξαιροϋσι των κτανόντων 
οι ιιάλαι θανόντες. ( R c j e b b v s 14íg) 

De vloek wordt vervuld ; zij, die de aard lang bedekt, leven nog, 
Want rijklijk, heimlijk, onverwacht, doen moordnaarsbloed 
Stroomen de vroeger gestorv'nen. 

(Burgersdijk, blz. 674, vs. 1419, Actm. 197). 

Onder de emotie van het opgeroepen wereldbeeld ondergaat de toe
schouwer nog eens het onzichtbare gebeuren in al zijn gruwzame ver
schrikking8). 

In Euripides' „Medea" vinden we nog een ander voorbeeld van emotio-
neele onzichtbare gelijktijdigheid. Medea verdween in het huis om haar 

8) Voor de stereotype wijze, waarop in veel Grieksche tragedies het onzichtbaar ge
beuren wordt ingeleid, zich voltrekt en in zijn gevolgen zichtbaar wordt, cfr. Perger o.e. 
Die Hinterszenenhandlung als dramatischer Höhepunkt in typischer Darstellung, 
blz. 90 ev. Zie voor dit laatste voorbeeld ook blz. 212 hierachter. 



180 HET MIDDELEEUWSCH SPEL KENT HET ONZICHTBARE NIET 

voorgenomen wraak op Jason aan haar eigen kinderen te voltrekken. 
Als het koor wederom zijn ontzetting om wat gebeuren gaat, heeft uit
gezegd en in doodelijke spanning den blik naar het paleis gericht houdt, 
klinkt plotseling angst-geschrei van binnen uit : 

(ΠΑΙΔΕΣ Ενδοθεν). 
οΐμοι, τΐ δράσω; ποι φύγω μητρός χέρας; 
ούκ οΐδ', αδελφέ φίλτατ*' όλλύμεσθα γάρ· 

νσί, προς θέων, άρήξατ'' έν δέοντι γάρ. 
ώς εγγύς ήδη γ' έσμέν άρκύων ξίφους. 

(G. Murray, vs. 1271). 

DER EINE SOHN (innen) 
Weh, was beginn' ich? Wie entfliehn der Mutter hand? 

DER ANDERE SOHN (innen) 
Ich weisz es nicht, mein Bruder ; sterben müssen wir. 

DIE BEIDEN SÖHNE (innen) 
Ja, bei den Göttern, helfet ! Wohl bedürfen wir's ; 
Denn nah umstricken uns des Schwertes Netze schon. 

(I. J. С Donner, blz. 65). 

In dit kindergeschrei dringt de onzichtbare handeling zich andermaal 
huiveringwekkend aan den toeschouwer op. 

§ 10. Het Middeleeuwsche drama kende de werking niet van de on
zichtbare, gelijktijdige handeling achter het tooneel. Of het moest zijn, 
dat Gods stem b.v. in „Elckerlijc" werd gehoord, zonder dat Hij zelf 
op zijn troon in den hemel werd gezien. Bij de „Sevenste Bliscap" is 
dat zeer zeker niet het geval geweest ; dit mysterie-spel was blijkens 
zijn aanwijzingen op het simultaan tooneel berekend. Nu kenmerkt de 
latere Middeleeuwsche dramatiek zich vooral door haar zucht om alles 
voor de verbaasde oogen van het volk op overdonderende wijze te 
vertoonen. En overdonderend was het vaak. Het Simultaan tooneel wist, 
zooals Endepols zegt, landschappen voor te stellen met zeeën en rivieren, 
waarop schepen konden varen, het bracht een hemel en hel op het 
tooneel, steden met kerken, huizen en gevangenissen, het kende tooneel-
machinerieën, waardoor men engelen liet vliegen, wolken zweven, fon
teinen springen, draken vuurspuwen en kruisbeelden bloeden8). Het 

e ) H. J. E. Endepols, Het Decoratief en de Opvoering van het Middelnederlandsche 
Drama, Amsterdam 1903. blz. 137. 



MACBETHS GRUWELDAAD ACHTER HET TOONEEL 181 

Middeleeuwschc drama haalde heel den kosmos zooveel mogelijk binnen 
zijn zichtbare speelruimte in plaats van hem buiten die ruimte onzicht
baar te doen functionneeren. Dit karakter van het Middeleeuwschc 
tooneel als „kijkspel", verklaart misschien, waarom dit elementaire dra
matische aspect der ongeziene simultancïteit hier, voorzoover ons 
materiaal iets leert, niet optreedt. 

§ 11. Maar Shakespeare, evenals de Ouden, weet het te gebruiken ! 
Uit zijn „Macbeth" analyseerden we reeds een geval van simultaan
aspectwerking achter het tooneel10). Heel deze moordscène, die zich 
temidden van een slapende wereld voltrekt, is een aaneenschakeling 
van aspecten uit het onzichtbare. Terwijl Macbeth zijn gruweldaad ver
richt en zijn vrouw buiten de wacht houdt, hooren we hem plotseling 
van binnen uit roepen : 

Who's there ? — what, ho ! 
(II 1, biz. 1107, Actm. 81). 

Wat? Zien doodelijk ontstelde oogen Macbeths dolk in den Hakke
renden schemer flikkeren ? Is daar 'n wraakbrengende getuige, ontdekker 
van het misdadig geheim ? Staat nu al reeds de wraakgodin afgeteekend 
in den rooden gloed uit de diepte? Evenzooveel vragen, die den adem-
loozen toeschouwer bestormen en naar aanleiding van Macbeths ver
schrikten uitroep het onzichtbaar gebeuren duizenderlei vorm geven. 
Iets verder gaat Lady Macbeth met de dolken naar binnen om de dienaars 
met bloed te besmeren. Macbeth blijft alleen in de duisternis ; daar op
eens geklop op de poort: welke gedaante staat daar in de duisternis? Wat 
bergt de nacht buiten, nu de donkerte binnen slechts gruwelijke gestalten 
verhult ? Hoe klonk dit geklop ? Was het 'n stalen hand in de duisternis 
of was het onbeschermd, blank vleesch, dat bloot staat voor eiken stoot, 
waarmee Macbeth dit gevaar bereid is te keeren ? Welke onzichtbare 
werkelijkheid verraadt zich in haar nachtelijk kloppen? Welk gebeuren 
voltrekt zich achter den klop, die hier schrikwekkend om te hooren is? 
(Actm. 100). 
Deze beroemde klop-scène uit den Macbeth, waarvan we de momen
tane aspectwerking reeds bespraken11), — dit geklop, dat zich nog 
driemaal herhaalt, terwijl de moordenaars met hun bebloede handen 

10) Vgl. blz. 172 hiervoor. » ) Vgl. Hoofdst. II, blz. 98-99. 
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nog op het binnenplein staan en dat blijft aanhouden onder de grollen 
van den dronken portier, — dit geklop toont wel duidelijk, hoe het on
zichtbaar gebeuren, van de handeling, die zich zicht- of hoorbaar vol
trekt, het noodzakelijk overeenstemmend complement vormt. Het eerste 
geklop maakt zich hoorbaar vlak nadat Lady Macbeth in de slaapkamer 
van Duncan verdween om de dienaars met bloed te bestrijken. De hoor
bare klop valt hier midden in een misdadig handelingsgeheel, — door 
de zich voltrekkende gruweldaad dient deze klop zich aan als een on
verwacht betrapt, een verbijsterend ontdekt, een ontstellend openbaar 
worden, als de plotseling naakte ontsluiering van haar zwart, ver
schrikkelijk geheim. De aldus werkzame hoorbare klop dwingt tot een 
aanvulling van hetzelfde gehalte als die klop zelf. Viermaal wordt het 
kloppen gehoord tijdens het lugubere handelingsgeheel, dan vlucht Lady 
Macbeth met haar van ontzetting verbijsterden man naar haar kamer ; 
viermaal bleef de aanvulling luguber en vol van ademlooze spanning 
(Actm. 103, 105, 107). Onder het opkomen van den gemoedelijk grapjes 
verkoopenden portier verandert het handelingsgeheel echter van kleur. 
Nog altijd staat de onbekende voor de poort, maar zijn aanhoudend 
geklop heeft met het verdwijnen der moorddadige figuren zijn acute 
spanning verloren. Beantwoord, als het nu wordt, door den volkschen 
humor van den poortwachter, raakt zijn prospectief karakter, het uit
wijzen naar de onvermijdelijke ontdekking, op den achtergrond. Het kan 
niet anders of het publiek moet onder deze plotselinge opeenstapeling 
van grappen, na de haast ondragelijke spanning van zooeven, in ge
schater zijn losgebarsten ; het ziet nu met de oogen van den portier naar 
de donkere poort, waarachter het schrikwekkend geheim van zoo straks 
komische gedaante krijgt, al behoudt het daarbij zijn daemonisch karakter 
(II 1, blz. 1107-1108, Actm. 109, 110, 112). 

Ook in „Othello" wordt er aan de kamerdeur geklopt. Wanneer ? Juist 
op het moment, dat de Moor koelbloedig Desdemona vermoordt. Nog 
omklemt zijn donkere hand wurgend haar keel, als er plotseling aan de 
deur een vrouwenstem spreekt : 

EMILIA (within) My lord, my lord ! what, ho ! my lord, my lord ! . . . . 
(V2, Ыг. 1205). 

Als in den Macbeth werkt dit geklop als een betrapping : er gaat een 
schok door de toeschouwers, in duizend grillige vormen stormt de ver-
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schrikking op hun verbeelding aan ; en het is Othello's ongeschokte koel
bloedigheid, die daartegen zich weer des te aangrijpender afteekent. 

§ 12. Voordat Racine in „Phèdre" Hippolyte voor de gevreesde, boven 
reeds behandelde ontmoeting op het tooneel brengt12), laat hij Phèdre 
zelf, den ontstelden blik op de verte gericht, zeggen : 

Ah ! je vois Hippolyte ; 
Dans ses yeux insolents je vois ma perte écrite. 

(III 3, blz. 196). 

Het hier door den toeschouwer weer noodzakelijk aangevulde complement 
versterkt vooruit reeds het zichtbaar verschijnen van Hippolyte. 

In zijn „Athalie" maken we, binnen den tempel, de verschrikking mee 
van het door den vijand omsingelde Godsgebouw: 

UNE DES FILLES DU CHOEUR: 

Chères soeurs, n'entendez-vous pas 
Des cruels Tyriens la trompette qui sonne? 

SALOMITH: 

J'entends même les cris des barbares soldats, 
Et d'horreur j'en frissonne. ,jy g у г ^ю) 

En verderop heet het : 

SALOMITH: 

Quelle insolente main frappe à coups redoublés? 
Qui fait courir ainsi ces lévites troublés ? 
Quelle précaution leur fait cacher leurs armes ? 
Le temple est-il forcé? ( V 1 b l z з 1 0 ) 

Dit brengt ons opnieuw de werkelijkheid buiten de zichtbare speelruimte 
nabij als actueel nu zich voltrekkend gebeuren. 

Het is niet voor niets, dat Molière Harpagons uitzinnige woede om den 
gestolen schat reeds achter het tooneel laat losbarsten : 

HARPAGON (seul, criant au voleur dès le jardin): 
Au voleur ! au voleur ! à l'assassin ! au meurtrier I . . . . 

(IV 7, blz. 574). 

1 г ) Vgl. Hoofdstuk II, blz. 69. 
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En ook in het eerste bedrijf, als de voorafgaande gesprekken van Élise, 
Valere en Cleante den vrek reeds voor ons hebben afgeteekend, hooren 
we hem vóór zijn eerste zichtbare verschijning achter de schermen razen : 

Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas ! 
(I 3, blz. 513). 

Met een zekere spanning ziet nu de toeschouwer de zichtbare ver
schijning van den vrek tegemoet. 

§ 13. Een gebeuren buiten de zichtbare speelruimte geeft mèt het daarop 
volgend optreden der veldheeren den doorslag voor Lucifers geweldigen 
val. Zijn wankelen tusschen God en zich zelf, het duizelingwekkend 
oogenblik, waarop de eeuwigheid voor hem gestalte gaat aannemen, gaat 
over in vertwijfeling om Gods ten strijde zich aangordende Almacht : 

Maar 't is te spâ, en hier geen boete voor ons' smet. 
De hoop ís uit. Wat raad? Daar hoor ik Gods trompet! 

(Vondels Spelen II 2, IV, vs. 1654, Actm. 80). 

Onzichtbaar, maar onontkoombaar werkelijk scharen de lichtende 
krachten Gods zich ten storm. Deze aanvulling maakt Lucifers ver
twijfelde uiting tot het begin der catastrophe. 
Wanneer de aanhef van den reizang aan het slot van het eerste bedrijf, 
als de in Godsaanschouwing voortgaande handeling wordt opgevat, 
roept ze de realiteit van Gods hier in den hooge zetelende Majesteit op : 

Wie is het, die zoo hoog gezeten. 
Zoo diep in 't grondelooze licht. 
Van tijd noch eeuwigheid gemeten 
Noch ronden, zonder tegenwicht. 
Bij zich bestaat ( ib id l v s 2 8 I A c t m 29 ) 

De Tegenzang gaat zelfs in een beschouwend aanspreken der Godheid 
over : 

Vergeef het ons, o nooit volprezen.... 
Gij waart, Gij zijt, 

Gij blijft dezelve.... (vs. 311 ). 

Hoe overstelpend de rijkdom aan uitgesproken gedachten ook is en welk 
een koninklijke pracht zich ook aan deze verzen moge ontplooien, wan
neer de taal der engelen den toeschouwer suggereert, dat zij hier door 
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het hemelsch hof aan de voeten van Gods troon wordt uitgesproken, zal 
zij, buiten haar poetischen inhoud, bovendien het ontzagwekkend aspect 
bezitten van Gods dramatisch doorleefde tegenwoordigheid. 
Ook met den reizang aan het eind van het vierde bedrijf is dat duidelijk 
het geval : 

O Vader, die geen wierookvat, 
Noch goud, noch lofzang waarder schat 
Dan Godgelatenheid en stilte 
Van 't schepsel, 
Gij ziet, o aller telgen stam, . . . . 

(ibld, IV, 1678, Actm. 86). 

In den „Jeftha" wordt ons door den Rei van maagden de onzichtbare 
hoofdhandeling als nu zich voltrekkend gesuggereerd. Blijmoedig en 
sterk ging Ifis op naar het offeraltaar, dat zich achter het tooneel be
vindt. Hijgend doorleven de maagden de thans zich voltrekkende werke
lijkheid : 

Laat gehoorzaamheid 
Toonen haar vermogen 
In dees' maagd, bereid 
Zonder traan in d'oogen, 
Jammer en misbaar, 
In haar lentedagen, 
Willig op 't altaar 
God zich op te dragen 
Tot een offerand, 
Voor het vaderland, (Vondels Spelen, dl. II 3, IV, vs. 1615). 

Na Ifis' slachtoffering komt haar arme moeder in onstuimige vaart naar 
het slot gereden. De Hofmeester zegt : 

De slotwacht ziet twee muilen herwaart vliegen. 
Zoo d'oogen hem in 't uitzien niet bedriegen, 
Het is mevrouw 
De stofwolk rolt vast steêwaart over 't veld ; 

En de slotpriester verzekert : 

De bodem, op 't getrappel van de voeten 
Der muilen, dreunt en davert overwijd. 

(ibid. V, vs. 1791). 
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De toeschouwer realiseert zich het gebeuren daar buiten ; de door hem 
daarin bevroede radeloosheid van Filopaie, die haar kind vermoord 
weet, geeft deze enkele vluchtige verzen een zekere momentane span
ning. 

De „Gijsbrecht van Aemstel" beeldt den ondergang der stad meer uit 
door de verhalen van ooggetuigen, die er phasen van hebben meege
maakt, dan door den toeschouwer zelf op eenigerlei wijze, zichtbaar of 
onzichtbaar, dat gebeuren te doen beleven ; — de „Gijsbrecht van 
Aemstel" heeft maar enkele korte oogenblikken, dat de gelijktijdigheid 
van het brandend ineenstortend Amsterdam zich aan de actueele zicht
bare speelhandeling openbaart. 
Dat is voor het eerst het geval, waar broer Peter, opgejaagd en doodelijk 
verschrikt, bij Badeloch in het slot komt gevlucht : 

De vijand is in stad. 
Het is met Amsterdam en met zijn hooge wallen 
Gedaan ; 
De gruwelijke reus heeft eene poort vermand ; 
Het Zeepaard lost zijn vracht en Vosmeer sticht den brand. 

(Vondels Spelen, dl. I 2, III, vs. 832). 

Vervolgens waar Gijsbrecht zelf op den Schreierstoren is gaan zien en 
nu vertelt : 

Ik kan bescheielijk en klaar 't geklikklak hooren 
En 't rammelen van 't staal ; 't geluid koomt dichter bij. 
De schepen branden al en schitteren in 't IJ, 

De klokken kleppen vast. De heele waterkant 
Die is in rep en roer 
. . . . Men hoort de menschen schreien. 

(Vondels Spelen, I 2, III, 874). 

Tenslotte nog, in het 5e bedrijf, waar de bode zijn wonderbaar verhaal 
besluit met een kort oproepen van de gebeurtenissen daarbuiten : 

De wind steekt op; men hoort hem in de vlammen bruizen. 
Een zee van gloed verdrinkt al d' overige huizen. 

ъ a (ibld. V, 1517). 

En dan ziet Badeloch zelf nog een oogenblik uit het venster : 

De burgzaat koomt gevloden. 
Mijn man loopt weer terug. 
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Daar sloopen ze de brugge. 
^ b a (V, 1521). 

A l het overige is machtige beschrijving van wat dramatisch voor den 
toeschouwer nog op geenerlei wijze w a s geschied; beschrijving, die 
bovendien, als moment van het verloop, maar matig werkt. Nooit kunnen 
de verhalen van Gijsbrecht zelf, van Arend en den Bode, hoe ongelooflijk 
van spanning en beeldende kracht ook, de emotioneele doorleving ver
vangen dier gebeurtenissen zelf, als werkelijkheid van nú, als werkelijk-
heid hier op dit oogenblik, als deel van het nu, in welken vorm dan ook, 
zich voltrekkende verloop. Maar was het Vondel om het verloop als 
verloop eigenlijk wel ooit te d o e n ? 1 3 ) . 

§ H . Ook het moderne drama wendt de gelijktijdigheid van het on
zichtbaar gebeuren ter verbreeding van het dramatisch beleven aan. In 
G. Hauptmanns bekende massa-stuk, „Die Weber", maakt de toe
schouwer de uitbarsting van den, reeds drie bedrijven lang, dreigenden 
opstand der arbeiders ten volle mee. Al de zichtbare handelingen spelen 
zich daarbij af binnen de betrekkelijk kleine ruimte van een kamer in 
de woning van den fabrikant, Dreisziger; maar daar buiten klinkt het 
gebrul van een tierende menschenmenigte. Het is de vorm, waarin de 
sociale groep van personen, die de rol van den protagonist in het drama 
vervult, tijdens de verwerkelijking van dit hoogtepunt van het drama
tisch gebeuren optreedt. 
Heel het 4e bedrijf door neemt de massa der verwoede wevers onzichtbaar 
aan het losgebarsten conflict deel. Het gebeuren buiten neemt daarbij 
telkens andere vormen aan ; ofwel door wat de spelers op het tooneel 
er door het venster van zien, ofwel doordat de opstand daarbuiten zich 
onmiddellijk zelf hoorbaar maakt. W e geven er eenige staaltjes van : 

DREISZIGER (ist an's Fenster getreten, Schiebt eine Gardine beiseite und blickt 
hinaus. Unwillkürlich) Bande I ! ! — komm doch mal her, Rosa ! (Sie 
kommt). Sag' doch mal : dieser lange, rothhaarige Mensch dort ! 

KITTELHAUS Das ist der sogenannte rothe Bäcker. 
DREISZIGER Wenn es der ist, so zieh ich Ihn nämlich zur Verantwortung. (Man 

hört das Weberlied singen). Nun hören. Sie blosz, hören Sie blosz ! 

KITTELHAUS (tritt ans Fenster) Nun sehen Sie an, Herr Weinhold ! Das sind 
nun nicht blosz junge Leute, da laufen auch alte, gesetzte Weber in 

Masse mit. (Hauptmann, IV, blz. 78-79). 

« ) Vgl. Hoofdstuk II. blz. 80 noot 11. 
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Als Jäger, een van de belhamels, is gevat en in de kamer door den 
politiecommissaris in verhoor wordt genomen, volgt een : 

(Wastes Gebrüll von drauszen): „Jäger ! Jäger, soll 'rauskommen ! 
(blz. 84). 

D e commissaris wil den raddraaier echter doen boeien : 

KUTSCHE (mit dem Strick in der Hand zögernd): Mit Respect zu vermelden, 
Herr Verwalter, mir werden woll unsere Noth haben. Es is eine ganz 
verfluchte Hetze Menschen. De richt'ge Schwefelbande, Herr Verwalter. 
Da is der Bäcker, da is der Schmied 

(blz. 85). 

Als de commissaris met den geboeiden Jäger voor zich uit het huis wil 
verlaten, hooren w e plotseling : 

(Geschrei von unten) Kikerìki-i ! I Wau, wau, wau. 
(blz. 85). 

Eenigen tijd, nadat de commissaris met zijn gevangene verdwenen is : 

(Plötzlich ein vielstimmiges aufschwellendes Hurrahgebrüll). 
(blz. 87). 

En Pfeifer komt haast huilend van angst op : 

Se hab'n a Jäger Moritz befreit, a Verwalter gepriegelt und fortgejagt, 
a Schandarm gepriegelt und fortgejagt. Ohne Helm a Säbel zer
brochen nee, nee ! 

KITTELHAUS Das wäre ja Revolution. 

(blz. 88). 

Dit alles drijft de intensiteit van het onzichtbaar gebeuren niet weinig op. 
D e dominee wil trachten het woedende volk te bedaren ; hij neemt hoed 
en stok en gaat vergezeld van Dreisziger naar beneden : 

(Indesz von unten herauf ununterbrochen das dumpfe Geräusch einer 
groszen, versammelten Menschenmenge heraufdringt). 

(blz. 90). 

Even later komt Dreisziger alleen terug : 

Eine Gemeinde, die ihren Seelsorger miszhandelt, pfui Teufel ! Tolle 
Hunde, nichts weiter, toll gewordene Bestien, die man demgemäsz be
handeln wird. 

(blz. 92). 
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Tenslotte vluchten allen de kamer uit: 

(Einige Sekunden bleibt der Raum leer. Im Salon zerklirren Fenster. Ein 
starker Krach durchschallt das Haus, hierauf brausendes Hurrah!, da
nach Stille. Einige Sekunden vergehen, dann hört man leises und vor
sichtiges Trappen die Stufen zum ersten Stock empor, dazu nüchterne 
und schüchterne Ausrufe) „links!" „oben 'nuf!" „pscht !" „langsam! 
langsam !" „schipp ock nlch !" „mir gehn zur Hochzeit !" „geh Du 
nei' !" „о geh Du !" (Es erscheinen nun junge Weber und 'Weber
mädchen), (blr. 93). 

D e toeschouwer heeft den opstand der wevers als beangstigende werke
lijkheid van nù in het drama doorleefd. 

Bij Ibsen vinden we evenzeer de werking van het Sa-aspect. Nadat de 
toeschouwer door het gesprek tusschen Mevrouw Borkman en Ella met 
de tragische figuur van John Gabriel Borkman is bekend geworden, 
en Ella ontdekt, dat het zijn stap is, die regelmatig en dof weerklinkt 
boven den salon, waar de zusters hier samen praten, zegt Mevrouw 
Borkman zoo door het verder gaand gesprek heen : 

Altijd maar zijn stap daarboven te hooren. Van 's ochtends vroeg tot 
's avonds l aa t . . . . 

Dikwijls is het mij alsof ik hier boven op de zaal een zieken wolf in 
een kooi heb. Vlak boven mijn hoofd, (luistert en fluistert) Hoor maar, 
zeg ! Hoor ! Heen en weer heen en weer loopt de wolf. 

(J. Clant van der Mijll-Piepers, I, blz. 9). 

D e lugubere stap, die weerklinkt en de woorden daarbij gesproken 
hebben de emotionaliteit van het onzichtbare daarboven. 

De dood, dien Rosmer en Rebekka in „Rosmersholm" uit vrije verkiezing 
te samen ingaan, beleven we in de actie en de uitroepen van Juffrouw 
Helseth, die het door het raam ziet gebeuren : 

Jesses nog toe ! Dat witte dáár . . . . Ja, bij mijn ziel, ze staan allebei op 
den vlonder ! God vergeve 't de zondige menschen ! Ze slaan de armen 
om elkaar heen ! (gilt luid) O ! . . . . er over er in allebei ! In 
de beek. Help ! help ! (Haar knieën knikken ; houdt zich bevende aan de 
stoelleuning vast en kan ternauwernood uitbrengen) Neen. Hier geen 
hulp . . . . De doode heeft hen gehaald. 

(idem, IV, blz. 79). 
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Aan Juffrouw Helseths laatste gezegde beleven we de onzichtbare hande
ling tegelijk in haar wijdere bovenwereldlijke beteekenis. 

De laatste scène uit „Spoken", die we bij onze momentaan aspecten 
analyseerden14), verloopt voor een deel in de kamer naast die van de 
zichtbare speelruimte. Mevrouw Alving, doodelijk door Oswalds voorstel 
verschrikt — zij moet hem de morfinepoeders ingeven, als de waanzin 
terugkeert, — loopt gillend naar de andere kamer : 

OSWALD (haar achterna) hoop niet van mij weg ! Waar wil je heen ? 
MEVR. ALVING (in de voorkamer) Den dokter voor je halen, Oswald ! Laat mij 

er uit 1 
OSWALD (ook daar) Je gaat er niet uit. En hier komt niemand binnen. (Er wordi 

een sleutel omgedraaid). 
MEVR. ALVING (komt terug) Oswald ! Oswald mijn kind I 
OSWALD (komt achter haar). ..,., , . ,,-. 

Dit onzichtbaar gedeelte van het voortgaande handelingsgeheel beteekent 
een geweldige intensifiëering door zijn plotseling losbreken uit de be
paaldheid der zichtbare handelingen. Het moge zijn, dat Ibsen dit op
treden van Oswald tegen zijn moeder misschien uit kieschheid niet zicht
baar wilde vertoonen, zijn oplossing van de moeilijkheid beteekent een 
dramatische winst. 

De tragedie van „Hedda Gabler" eindigt eveneens achter de schermen. 
Teleurgesteld in haar verlangen naar leven en vrijheid, walgend van 
het verder samenleven met den dorren vakmensch, Tesman, wiens levens
geluk in de vereering van twee oude tantes geleden schijnt en tenslotte 
in de macht van den laaghartigen Brack, suggereert zij door haar 
zonderlinge wijze van doen aan het eind van het stuk en haar abrupt 
verdwijnen naar de achterkamer een komend noodlottig gebeuren. 
Tesman zit met Mevrouw Elvsted over het geschrift van Lövborg ge
bogen en Meneer Brack ligt gemakkelijk in zijn fauteuil. Plotseling hoort 
men in de achterkamer een wilde danswijs op de piano spelen. Op de 
verbaasde uitroepen der personen vóór ons, hoort men haar antwoorden 
vanuit de achterkamer en na eenige angstwekkende toespelingen aan 
het adres van Tesman en meneer Brack valt er een schot ( IV, blz. 85-86 ). 

") Vgl. Hoofdstuk II, blz. 102. 
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Met de opspringende personen vóór ons beleven we in een werveling 
van zich aan ons opdringende mogelijkheden, het onzichtbaar gebeuren 
achter het tooneel ; een gebeuren, dat in de stijgende beklemming van 
het voortgaande handelingsgeheel plotseling de gestalte van zelfmoord 
aanneemt, maar door zijn wilde onbepaaldheid tegelijk een intense mo
mentane spanning oproept, die haar ontlading eerst vindt op het mo
ment, dat Tesman de portières op zij schuift en Hedda levenloos voor 
onze oogen op de canapé ligt uitgestrekt. Door de verplaatsing van 
Hedda's zelfmoord achter het tooneel heeft het slot van het drama inten
siteiten gewonnen. 

Het begin van het derde bedrijf van Strindbergs „Der Vater" maakt ook 
gebruik van de onzichtbare handeling. De volslagen waanzin is over den 
Ritmeester uitgebroken. Men heeft hem in een kamer boven weten op 
te sluiten. Terwijl zijn vrouw, Laura, onbewogen de laden van zijn 
schrijfbureau doorzoekt, zegt de voedster bevend : 

Hören Sie seine Schritten oben, Frau Rittmeister. 
Hin und her, hin und her. (EmiI Schering. III, blz. 55), 

Even later roept zij verschrikt : 

Hören sie, Frau Rittmeister ! Was fängt er jetzt da oben an ? 
(Man hört den Lauf einer Säge). 

(ibid. blz. 56). 

Heel den deerniswaardigen toestand van den armen waanzinnige be
leven we huiverend in deze enkele woorden en in het doffe geluid, 
waarop ze wijzen. Het zaaggeluid heeft bovendien een beklemmend 
prospectief aspect. 
In het vierde tooneel stemt de oude voedster er schreiend in toe den 
krankzinnige het dwangbuis aan te trekken. Plotseling wordt er aan de 
afgesloten deur geklopt : 

DER DOKTOR Das ist er ! ( I I I 4 b l z 6 1 ) 

In een ondeelbaar oogenblik beleeft de toeschouwer aan dezen klop en 
het gezegde van den dokter de werkelijkheid : de losgebroken waan
zinnige staat achter de deur, dreigend, haveloos, met verwilderden blik ; 
een oogenblik ook van geweldige momentane spanning. 

Markant is ook het Sa-moment in „Fräulein Julie" ; in de keuken, de 
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schuilplaats, waar de arme gevallen Julie radeloos bij den door haar 
verleiden Jean zit, gaat plotseling de bel. Julie schokt op. „Der Graf 
ist zu Hause !" zegt Jean cynisch. 
Aan dit geluid en Jeans woorden ondergaat de toeschouwer met Julie 
de werkelijkheid : de gevreesde vader staat aan de andere zijde van de 
spreekbuis, waarvan Jean den hoorn reeds in de hand heeft. 
De onzichtbare werkelijkheid blijft door het telefoongesprek heen werk
zaam : 

JEAN Es ist Jean, Herr Graf! (Er buschi: man hört nicht, was der Graf 
spricht). Ja, Herr Graf. (Er tauscht). Ja, Herr Graf! Sogleich. (Er 
lauscht). Sehr wohl, Herr Graf ! (Er lauscht). Ja ! In einer halben Stunde. 

(blz. 61-62). 

Vooral de oogenblikken, dat Jean naar den Graaf luistert, zijn van een 
angstig gespannen stilte. Ze bewerken bovendien opnieuw een momen
taan aspect. 

§ 15. Maeterlinck versterkt de werkingssfeer van zijn geheimzinnigheden 
niet zelden door het oproepen van het onzichtbare. „Pelléas et Mélisande" 
vangt aan met stemmen achter de donkere poort van een kasteel ; on
zichtbaar voor den toeschouwer fonkelt er een kroon in het water van de 
bron, waaraan Mélisande schreiend gevonden wordt. De kleine Yniold 
ziet vanuit het vertrek, waar ook Pelléas en Mélisande samen zijn, naar 
de zwanen, die met de honden vechten : 

YNIOLD (à la fenêtre): 
Oh ! oh ! Ils les chassent les chiens ! . . . . Ils les chassent I . . . . Oh ! oh ! 
l'eau ! les ailes ! les ailes ! Ils ont peur.. . . 

(III I, blz. 45). 

Iets later roept hij : 

Oh ! oh I petite-mère ! 

J'ai vu quelque chose à la fenêtre 

Là-bas, là-bas ! Elle n'y est plus 
(III 1, blz. 46). 

Het mysterie, dat tusschen Pelléas en Mélisande groeit, wordt door het 
oproepen van dit schrikaanjagende, volkomen onbepaald gelaten on
zichtbaar gebeuren aanzienlijk in zijn emotionaliteit versterkt. 
In het vierde tooneel neemt Golaud den kleinen Yniold op zijn schouders 
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om hem vanuit den tuin in de kamer van Mélisande te laten zien. Be
halve door haar retrospectief aspect werkt heel deze scène ook door 
haar aspect uit de gelijktijdigheid van het onzichtbare. De kleine Yniold 
roept dat onzichtbare telkens weer op : 

GOLAUD Est-elle dans la chambre ? 
YNIOLD Oui Oh ! il fait clair ! 

coLAUD Elle est seule? 
YNIOLD O u i . . . . non, non ; mon oncle Pelléas y est aussi. 

GOLAUD Sont-ils près l'un de l'autre ? 
YNIOLD Non, petit-père. 

GOLAUD Est-ce qu'ils parlent 7 

YNIOLD Non, petit-père ; ils ne parlent pas. 

Ils regardent la lumière. 

ils ne ferment pas les yeux. 

ils ne bougent pas. 

ils sont debout contre le mur. 

Oh ! oh ! petit-père, ils ne ferment jamais 
les yeux J'ai terriblement p e u r . . . . 

Je n'ose plus regarder, 
(III 5, blz. 68-71). 

De ontdekking van Mélisande tijdens haar nachtelijke ontmoeting met 
Pelléas in het park werkt even plotseling als geweldig15). 

MÉLISANDE (d'une voix é(ouffée) A-a-h I — Il est derrière un arbre. 
PELLÉAS Qui ? 

MÉLISANDE Golaud ! 

I l a s o n é p é e . . . . (IV 4, blz. 90-91). 

Juist het onzichtbare verhevigt de werking van dit op zich zelf reeds 
schokkend actiemoment. Dat gebeuren heeft een retrospectief èn mo
mentaan aspect ; door zijn onzichtbaarheid komt dit alles in verhoogde 
mate uit de enkele, vluchtige woorden te spreken van de verschrikte 
Mélisande. Zij zijn van deze dreigende onzichtbaarheid de broze, waar
neembare vorm. 

1B) Vgl. Hoofdstuk III, blz. 150. 

13 
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Verschaeve heeft in zijn „Jacob van Artevelde" eenige treffende mo
menten van gelijktijdige onzichtbaarheid. Jacob uit Sluis naar zijn woning 
teruggekeerd, ziet hoe het volk van alle kanten naar zijn huis opdringt. 
Voor den toeschouwer en ook voor Jacob zelf beteekent dat het onaf
wendbaar naderen van zijn einde. Met Cathelijne staat hij voor het 
venster ; 't is avond. Hij zegt : 

JACOB Men mompelt reeds op straat, dan zijn zij velen ; 
Want anders zwegen zij O, kijk niet, neen. 

(V 2, blz. 131). 

Aan deze woorden beleven we het opzetten daarbuiten van het donker 
dreigend gevaar. 
Het drama gaat voort. Jacob rukt de balkondeur open, blijft daar staan, 
terwijl een vervaarlijk gehuil van buiten opstijgt. Opnieuw dezelfde 
beleving ; de onzichtbare menigte in de duisternis krijgt in de kreten 
duizendvormige gedaante. Wanneer dan aan het slot van Jacobs toe
spraak Denys, als een tijger, door de kamer geslopen komt en Jacob 
plotseling van achteren met zijn bijl neerslaat, en dan, als bedwelmd 
na zijn slag, schor „Zege !" naar het volk roept, —· volgt een doodelijke 
stilte ; niemand antwoordt. Als een versteende massa staart de menigte 
ontzet op deze gruweldaad. Het is deze stilte, die na Denys' rauwen 
kreet tot het volk een wereld van verstomde ontzetting, van sprakelooze 
bezinning oproept. 

Judas, door Maria Magdalena van zich afgestooten, sloop weg teleur
gesteld, vernietigd, maar onheilspellend vastberaden nu en zonder 
aarzelen. Maria Magdalena ziet om zich heen. W a a r is hij ? Hij steeg 
de trap niet op, stil sloop hij weg. Zij staat in den tuin van het be
vriende huis te Bethanië ; ze luistert en ziet naar het huis : 

Daar spreekt de Meester stil, zacht, zoet en vreedzaam 
(Naar den hof) Ginds in den hof ook wordt gesproken, s t i l . . . . 
Men fluistert slechts 't gesijfel van de ,,s" 
Verraadt het spreken Hoor ! Metaalklank ! Zilver — 
Gerinkel ! Geldklank in den nacht ! 'k Zie bloed 
Als 'k zilver in den nacht hoor klinken. (Schreeuwt) Judas ! (Men hoort 
loopen in de verte). ( I I I b l z щ 

Het onzichtbaar gebeuren, dat hier uit het wereldbeeld zijn bepaalde 
dramatische beteekenis heeft, werkt hier toch door de onbepaaldheid der 
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vormen verder. Het is een duister geheim van haat en hartstocht, van 
laagheid en verraad, dat zich daar roert in den nacht. 

Terwijl Mathijs en moeder Doortje, Stuifsand en Grootvader in „De 

opgaande Z o n " hun laatste avondje zitten te kaarten, hoort men ineens 

in den winkel achter het tooneel een gil en 't geluid van brekend glaswerk: 

MATHIJS (opstuivend) W a t is dat ? 

GROOTVA (door gordijnkier) Allemachtlgste God — allemachtigste God — 
brand ! brand I brand in de winkel ! (hevig-opflakkerende 
gloed achter winkelruit). 

DOORTJE Allemachtigste God — en 't kind boven ! (gilt buiten) 
Gootje I Go ! Margo 1 Brand ! Brand ! 

(III, 9, blz. 128). 

D e eerst geleidelijk aan zichtbaar wordende ramp en de onzekere toe
stand van het slapende kind boven, jagen de wildste voorstellingen in 
den toeschouwer op. 

Door heel het 3e bedrijf van „Op Hoop van Zegen" is het hoorbaar 
bulderen van den storm en het gieren van den wind de waarneembare 
gebeurtenis, waaraan w e de worsteling op leven en dood, de ontzetting 
en doodsnood van Geert en Barend en de andere visschers daar buiten 
op de grimmige zee vol huivering beleven. (Z ie de Sa-actiemomenten 
vanaf Actm. 8 1 ) . 
In hetzelfde bedrijf treffen we een geval, dat weer duidelijk doet zien, 
hoe de waarneembare handeling met haar lugubere kleur ook een luguber 
complement uit het onzichtbare oproept. 
Marietje heeft den afgeloopen nacht een benauwenden droom gehad : 
er werd op de ruiten geklopt, eenmaal, — toen bleef zij liggen, toen 
nóg eens ; ze stond op ; er was niets te zien. Nauwelijks had ze zich 
weer ter ruste gelegd of er werd weer geklopt : 

en toen heb 'k Mees z'n gezicht gezien — zoo bleek as God, 
o. God En d'r was niks — niks as wind 

KNIERTJE (doodelijk-angstig) Driemaal geklopt ? Driemaal 
MARIETJE Telkens zoo — precies zoo — 

jo Je ben toch 'n schaap, jij, om 't ouwe mensch de stuipe op d'r lijf te jage 
met je geklop (Geklop. Schrik van allen). 

In de opgeroepen sfeer van duistere, bovenwereldlijke machten krijgt de 
gedaante achter de deur honderdvoudigen schrikwekkenden vorm. 
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Echter maar een oogenblik ; want het gruwelijk geheim ontsluiert zich 

aan de binnenkomst van : 

SAART Wat kijke jullie bezete ? 
(III 5-6, blz. 71). 

W e sluiten onze reeks met een Sa-aspect uit J. A. Simons-Mees' „Atie's 

Huwelijk". In dat huwelijk moet Atie ervaren, hoe haar hartstochtelijk 

aanbeden Fré, den begaafden en gepassioneerden levensgenieter, die 

haar voor goed aan zich wist te binden, maar haar vóór hun huwelijk 

had gewaarschuwd, dat hij „trouw in de liefde" als waardeloos verwierp, 

— dit nu ook practisch toepast in zijn onbeschaamde flirtation met 

Mevrouw Houwaert. Deze laatste ontmoet Fré op Capri, waar hij met 

Atie eenige weken vertoeft en waar ook zijn broer, Wil lem, na een lange 

reis naar Indie hen is komen opzoeken. In den avond is Fré met Mevrouw 

Houwaert gaan wandelen. Atie, onrustig en nerveus, is hem na eenigen 

tijd gaan zoeken ; zij wil zien, waar hij blijft, zij wil w é t e n . . . . Wil lem, 

die haar bezorgd achterop kwam, houdt haar terug. Vanaf het plateau, 

dat ons door de zichtbare speelruimte wordt voorgesteld, hoort men nu 

de stemmen van Fré en Mevrouw Houwaert in de diepte. Wil lem loopt 

haastig naar boven en kijkt naar beneden. Hij maakt een lichte beweging 

van schrik : 

ATIE (hem toeroepend): Zie je iets ? 
WILLEM (z'n stem forceerend, die 'n vreemden klank heeft): Nee, niets. 
ATIE (haastig naat boven klimmend): Je stem klinkt zoo vreemd. 
WILLEM (bevelend, kortaf): Dáár blijven, Atie (Hij komt haastig naar 

beneden, Atie tegemoet, die hij tegenhoudt en naar beneden dringt). Wat 
wil je nu 7 

ATIE (smeekend): Ik geloof je niet, ik kan 't niet helpen. Je stem klinkt zoo 
vreemd. Je kunt niet liegen. Zeg, is 't waar is Fré daar niet ? 

WILLEM (verward): En als hij er nu is ? Ik zei je immers dat ze terugkwamen. 
ATIE (zich van hem losmakend): Laat me nu, ik moét zien. 
WILLEM (forsch): Nee, je blijft hier. Ik wil 't, Atie. 
ATIE (heftig) : O, nu wèèt ik, dat je iets gezien hebt. En ik wil wéten, 

wéten, versta je ! — Dat moét ik. — Laat me los. (Met 'n ruk maakt 
ze zich los en vliegt naar boven. Willem haar achterna). 

WILLEM (roept waarschuwend) : Allo ! Fré ! allo ! (Boven gekomen buigt 
Atie zich over den rand van de rots. Willem pakt haar beet en tracht 
haar weg te trekken, maar zij houdt zich krampachtig met haar handen 
vast). 
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ΑΠΕ (heesch, mompelend) : Nog even ( Voor zich) : 't Is Fré. — 
Hij heeft z'n arm om haar hij (Sidderend). (Dof toi Willem): 
O, breng me weg, breng me weg (Zij leunt half bezwijmd tegen 
hem aan. Hij voert haar half dragend naar beneden). 

Na de gegeven voorbeelden besluiten w e : een spontane activiteit, een 
spontane projectie der mogelijkheden, geeft aan het Sa-moment zijn 
bijzondere emotionaliteit. Zeker, geprojecteerd wordt ook het toekomstige 
gebeuren, waaruit het P-aspect resulteert, maar het onzichtbare gebeuren, 
waaruit het Sa-aspect voortkomt, wordt niet geprojecteerd als iets, dat 
nog niet bestaat, doch als levende werkelijkheid van nú, als werkelijkheid 
hier en op dít oogenblik. Geprojecteerd gebeuren en waarneembare 
handeling vormen één vitaal complex van momenteele werkelijkheids-
beleving. Dit karakter van momenteele werkelijkheid, van mede-beleefd 
gebeuren ontbreekt aan alle toekomst. Het is derhalve weer de simul-
taneïteit op de eerste plaats, die spreekt. En hiermee meenen we te kunnen 
volstaan. So- en Sa-aspecten beide, onmiskenbaar openbaren zij zich als 
bijzondere structuur-vormen van het dramatische verloop. En, dat te 
hebben aangetoond is ons voldoende. 



VIJFDE HOOFDSTUK 

HET WERELDBEELD ALS ACHTERGROND 

ANALYSE DER ZUIVERE WERELDBEELD-ASPECTEN 

§ 1. Wat wij tot nog toe beschouwden, was het gebeuren, zooals zich 
dat daar op het tooneel voor onze oogen voltrekt, met zijn verleden 
achter zich, z'n toekomst voor zich uit en om zich heen de ruimte, die 
het zich zelf in de diepte schept. 
Maar er is nog altijd meer. Want het dramatisch gebeuren is niet een 
geïsoleerd verloop van handelingen met datgeen, wat daaromheen als 
tot de scène behoorend aan gebeurtenissen wordt geprojecteerd, maar 
heel het drama ook speelt zich af tegen een ongezienen achtergrond 
die, buiten het verloop om, toch overal aanwezig is. En, tegen dien 
achtergrond teekent het verloop zich af, ook tegen dien achtergrond 
krijgt het gestalte. Afgezien van hetgeen hij momenteel zegt of doet, 
en afgezien van de plaats, die deze handelingen in het verloop innemen, 
is Macbeth een Schotsche groóte in den tijd, dat koningen nog geen 
verzekerde opvolging hebben, dat hij alleen maar primus inter pares is ; 
dat leenman-trouw en sterkte van eigen vuist de macht constitueert, 
die den vorst draagt ; dat de gast heilig is en de gastvrijheid en 
gastheer-trouw een ongeschreven wet. 
En dit is nog maar een achtergrond van sociale en politieke toestanden, 
doch, dáár op dit tooneel ageert ook de mensch, de mensch uit 'n tijd 
dat het leven nog doortrokken is van bijgeloovige elementen, die naast 
God dat leven beheerschen ; de mensch met zijn religieuse en moreele 
levensinzichten, zijn opvattingen omtrent liefde, lijden, dood en leven, 
vrouw en kind, lijf en goed, vriend en vijand, evennaaste en zichzelf; 
die mensch in één woord, met al zijn opvattingen, waardoor hij deel 
is van den kosmos, dien hij bewoont, deel van het oneindige geheel van 
God, engelen, duivelen, en wereld ; de mensch, die zich omgeven weet 
door al de kosmische krachten, die hem van uit het nachtelijk duister 
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hun licht toezenden of, des daags, hem in hun gloed hullen en ver
warren, koesteren of verschrikken. 
Het is deze achtergrond, die aan hem even eigen is, als hij aan zich
zelf ; een achtergrond, waarvan hij nooit zich vermag te bevrijden, 
waaraan hij nooit zich kan onttrekken. Wáár hij ook optreedt, wáár 
hij ook handelt, zijn achtergrond volgt hem als een schaduw, neen, 
als een vergezicht, als een uitzicht, een horizon, waarop hij staat afge-
teekend, als een dimensie, die altijd aanwezig is, doch niet meetbaar, 
niet peilbaar, tenzij ! Ja, tenzij het gebeuren zelf een beroep doet 
op dien achtergrond, de dingen van dien achtergrond naar voren 
haalt, dien achtergrond oproept uit zijn stilzwijgende rust. 
Elk drama staat afgeteekend tegen zijn bijzonderen achtergrond : het 
complex van al de waarden, die eigen zijn aan het leven, dat in het 
drama wordt verbeeld. En deze waarden zijn niet alleen van abstracten 
aard, zij kunnen ook ten uiterste concreet zijn : achter den „Gijsbrecht" 
staat de antagonie tusschen Amsterdam en Haarlem even goed, als 
de waarden van den godsdienst, de riddereer en de „liefde tot zijn 
lant" ; achter het drama kan het medelijden met, de liefde tot één per
soon staan, de kennis van één mythische figuur : l'Aiglon, Oedipus. 
Al de reeds genoemde elementen en nog vele meer, die wij bij de analyse 
zullen aanwijzen, zij vormen samen den achtergrond, dien wij bedoelen, 
zij vormen, wat wij het wereldbeeld noemen, het wereldbeeld, waartegen 
het verloop staat afgeteekend. De dramaturg kan dien achtergrond, dat 
wereldbeeld, dwingen „méé te spelen", dwingen mee te spelen door 
waarden uit dat wereldbeeld op te roepen. 
Tot hún emotioneele waarde brengt hij dan het actueel zich voltrekkende 
gebeuren in verhouding en markeert daarin het actueel gebeuren zelf 
tegenover de waarden, die het wereldbeeld in zich draagt. Een nieuwe 
ontroering schept hij zóó, een nieuwe verhouding, een nieuw aspect. 
Als wij hier spreken van „achtergrond", dan —» en is het noodig dit 
te herhalen ? — dan spreken wij over den achtergrond van het drama 
zelf : den achtergrond waartegen zich een gespeeld gebeuren voltrekt, 
den achtergrond dus die achter die „gebeurtenissen" verondersteld wordt. 
De toeschouwer roept, naar aanleiding van gegevens in het spel, dien 
achtergrond op uit een wereld, die hij hier als buiten hem bestaande 
beleeft, als buiten hem bestaande en zich uitstrekkend rond het gespeelde 
gebeuren, dat zich eveneens buiten hem voltrekt. Hij haalt als 't ware 
de achtergronds-elementen er bij, en het gespeelde gebeuren resoneert 
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daartegen en lokt het verdict van dienzelfden toeschouwer uit of roept 
diens instemming af. „Achtergrond" in het drama is dus geen „context". 
Achtergrond in het drama is ook niet zonder meer kennis, die in den 
drama-genieter verondersteld wordt om ten volle te doorvoelen, wat hier 
geschiedt, of levenservaring van den toeschouwer, al veronderstelt hij 
deze beide elementen ; „achtergrond" in het drama is m.a.w. niet het
zelfde als de „achtergrond" in epiek, in didactiek, in lyriek, achtergrond 
in het drama is méér : in den dramatischen achtergrond worden de ge
gevens, die ook lyriek, epiek, en didactiek, ieder op hun eigen wijze 
veronderstellen, geobjectiveerd rond een gespeeld gebeuren. Ik herhaal: 
de achtergrond in het drama „speelt" mee, gedwongen als hij daartoe 
wordt, doordat hij wordt opgeroepen uit zijn zwijgende rust en geplaatst 
achter het gespeelde gebeuren daar op het tooneel. De W-aspecten 
bestaan in emotioneerende verhoudingen die aan het „spel" eigen zijn ! 

Een dolk, een man, duisternis : Macbeth ! Achter de muren, waarlangs 
de nachtwind suist, slaapt Duncan, maar Lady Macbeth waakt. Een 
klein stukje grond, drie menschen, en de stilte ! Dan scheurt de bel, het 
teeken voor de daad, de stilte vaneen : een schok, en even richt de ge
bogen figuur zich op, en fluistert zwaar : 

„I go, and it is done ; the bell invites me. 
Hear it not, Duncan, for it is a knell 
That summons thee to heaven or to hell." 

(II 1, biz. 1107, Actm. 76). 

Een moord, vier muren en de boog van hun gewelf, een klein stukje 
aarde en heel een hemel en een hel 1 Schrikwekkende tegenstelling ! Een 
stoot, bloed, hemel en hel : een moord, wiens beteekenis en wiens laag
heid zich aflijnt tegen het eeuwig verschiet, een moordenaar, die met 
gebogen arm, smalend dit licht van zijn oogen tracht te weren. 
Dit woord kaatst terug uit de eeuwige verten en in zijn verhouding tot 
de waarden, die deze weerklank overdraagt, krijgt het zijn aspect van 
duivelsche misdadigheid. Heel de emotionaliteit van hemel en hel brengt 
het in conflict met zijn eigen duistere spanning : verhouding, nieuwe 
ontroering : nieuw aspect ! 
§ 2. In dit aspect is het opgeroepen wereldbeeld mét het actueel ge
speelde gebeuren werkzaam als 'n weidsch perspectief ; als beklemmend 
naderbij gebrachte werkelijkheid of beschuttend daar rondheen gebogen, 
staat het achter dit gebeuren nú, en vormt daarmee één actie-moment. 
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De emotie van zijn eigen wezen deelt het wereldbeeld mede aan het 
waarneembaar gespeelde gebeuren en trekt zóó het beperkt actueele, 
dat zich op het tooneel afspeelt, in zijn eigen emotioneele werkingssfeer. 
Op deze plaatsen wordt het verloop als het ware van zijn eigen kleinen 
weg gevoerd door de onmetelijke wijdten der boven-individueele waarden 
en der onzichtbare werkelijkheden. Aangetrokken als het ware tot den 
achtergrond, wiens hulp het zelf vraagt, raakt het actueel gespeelde 
gebeuren in dien eigenaardigen toestand van „spanning", van conflict, 
van verwijding, van vernauwing, van zich openvouwende bewondering 
of zich sluitenden angst, die de verloops-ontroering van het W-actie
moment uitmaakt. Nog steeds is er met recht sprake van verloops-ont
roering ook, omdat het verloop in telkens hernieuwde spanning aan zijn 
blijvenden achtergrond voorbij wordt gevoerd. Maar toch verschilt de 
verloops-ontroering in de W-aspecten op één belangrijk punt van de 
verloops-ontroering der vroegere behandelde aspecten : in de W-aspecten 
vertoont het drama heteronomie, het ontleent zijn evocatieve achtergronds
aspect aan iets anders ; het stelt niet meer volkomen autonoom zijn 
verloop, het bepaalt niet meer zelfheerlijk, wat hier zal gebeuren en wat 
in de duistere diepten achter zich zal zijn, doch het vraagt aanvulling 
van elders : het roept zijn achtergrond op, dien het zelf niet heeft ge
schapen : het W-aspect ontstaat niet uit projectie doch uit evocatie1). 
Het aspect is de emotioneele gerichtheid van de speelhandeling op de 
vergezichten van den bestaanden, en in alle kleuren weerkaatsenden 
achtergrond. De speelhandeling vindt hier een autonome wereld tegen
over zich, — een wereld, die niet in het spel gemaakt wordt, zooals de 
werelden van het verleden, het heden, de toekomst, de diepte achter het 
tooneel, maar een wereld, die daar is en zich aan het drama oplegt. Het 
drama kan op de hulp dezer werkelijkheid een beroep doen, zij kan het 
ook laten, maar zij kan de structuur van dien achtergrond zelf niet 
bepalen, zij heeft hem te nemen zooals hij is. In dit aspect echter kan 
het drama buiten zijn eigen kleinere momenteele werkelijkheid uitwijzen 
naar het domein der wereld en der sterren, naar hemel en hel. Langs dit 
aspect kan het drama stijgen op het plan der onvergankelijke waarden, 
op het plan der eeuwigheid ; in dit aspect kan het drama loskomen van 
het beperkte oogenblik, los van den beperkenden samenhang der aan 

1) Moulton, Dramatic Attist noemt de wereldbeeld-werking met 'n zeer juist woord : 
„enveloping action" (biz. 361 ev.). 
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de individuen gebonden gebeurtenissen, los van tijd en ruimte. De speel« 
handeling kan hier haar eigen golven stemmen op het groóte rhythme 
van de alle eeuwen doorwandelende menschheid : nationale, sociale, 
religieuse beteekenis ontleent het drama aan zijn achtergrondswerking. 

W e zeggen : de achtergrond ¿5 er. En daarmee wijzen we tevens 
op een geweldige beperking, die deze achtergrond aan het drama kan 
opleggen. Wanneer het drama de mogelijkheden voor een achtergrond 
negeert, wanneer het, met 'n kleinzielige, beperkte keus, zijn evocatie 
vernauwt tot enkele trekken slechts, van alles wat in den achtergrond 
aanwezig kan zijn, wanneer het de vernielende waarden van het kwaad, 
of de opvattingen van een kleingeestigen, kleinzieligen kring, wiens ideeën 
als schaduwen in het groóte licht der eeuwige waarden staan, naar 
voren haalt, dan trekt zich datzelfde drama aan deze W-aspecten dicht, 
dan verburgelijkt het, dan verkleint het zijn achtergrond tot zijn eigen 
waardelooze dimensies, dan wordt het burgelijk, geniepig, onbenullig, 
individualistisch, onbeduidend in de uitzichten, die het opent, dan sluit 
het zich zelf toe in zijn eigen actueele structuur, dan matigt het zich 
een autonomie aan, waarop het als sociaal verschijnsel geen recht heeft. 
Er zit eenig perspectief in deze W-aspecten 1 
„Perspectief", ja zeker ! Maar, zij bergen voor het drama tevens een 
groot gevaar ! Immers, met de beschouwing dezer achtergronds-aspecten 
gaan wij van lieverlede over naar de beschouwing der minder karakteris
tieke elementen van het drama : in zijn W-aspecten wordt het drama 
heteronoom, het wordt afhankelijk van gegevens, die niet langer uit het 
verloop zelf voortkomen, doch die dat verloop completeeren, doordat 
zij zich als vergelijkings-momenten buiten het zichtbare gebeuren aan dat 
verloop opleggen. In de W-aspecten dreigt de werking van een niet 
aesthetisch verantwoorde „tendenz" ! Het „drama" kan in wereldbeeld
werking ondergaan en propaganda of — al of niet aesthetisch verant
woorde — belijdenis of getuigenis worden. Wij komen hierop in het 
volgende hoofdstuk uitvoeriger terug. Het is voldoende er hier reeds 
op te hebben gewezen. 
In onze schema's noteerden wij de gegevens uit het wereldbeeld, die bij 
het spel worden betrokken, als een cirkeltje op de W-lijn. De groóte, 
gebroken pijl, die vandaar naar het betreffende actie-moment op de lijn 
А О wijst, symboliseert dus het W-aspect. Om de heteronomie van dit 
aspect teekenden wij maar één pijltje. Wij noteerden verder onze W -
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aspecten zonder rekening te houden met 't feit, dat zij zich in twee 
duidelijk onderscheiden vormen voordoen : in den éénen vorm, dien wij 
in dit hoofdstuk behandelen, ontstaan zij, doordat de waarneembare speel
handeling uit zich zelf bepaalde deelen uit den zwijgenden achtergrond 
oproept, zonder dat aan die gegevens uit den achtergrond een eigen ge
daante gegeven wordt : Macbeth appelleert aan hemel en hel, maar noch 
hemel noch hel worden op het tooneel verbeeld ; de aspecten ontstaan 
zuiver evocatief. In hun tweeden vorm ontstaan de aspecten, wanneer de 
waarneembare handeling niet uit eigen kracht den achtergrond oproept, 
maar uit kracht van den persoon of de figuur, die als deel van dien 
achtergrond levend ten tooneele verschijnt, wanneer m.a.w. aan elementen 
uit den achtergrond gedaante gegeven wordt op het tooneel zelf : op het 
middeleeuwsch tooneel worden niet alleen hemel en hel uitgebeeld, doch 
zelfs deugden en ondeugden, begrippen en gevoelens fungeeren er in 
lijfelijke gedaante. De laatste categorie behandelen wij in ons volgende 
hoofdstuk. 

§ 3. De Grieksche Tragici maken aanhoudend gebruik van het wereld
beeld. De speelhandelingen roepen uit zich zelf waarden uit dat wereld
beeld op. In „De Smeekelingen" van Aeschylus, vormt de lange reeks 
van smeekingen en klachten, die tot Zeus en de andere goden worden 
gericht en die den inhoud der eerste 167 verzen van het drama uitmaken, 
één aaneenrijging van speelhandelingen, waarin de in doodsangst opge
jaagde Danaïden hun lot stellen onder de beschuttende macht van hem, 
die hemel en aarde bestuurt. 

Tegen de ingeroepen macht van den opperste der goden teekent deze 
biddende schare van vrouwen zich als hulpeloos af : 

Ζευς μέν άφίκτωρ έπίδοι προφρόνως 
στόλον ήμέτερον, νάιον άρθέντ" 
από προστομίων λεπτοψαμάθων 
Νείλου. 

(U. de WUamowitz-Moellendorff, biz. 335, vs. 1). 

Zie gunstrijk, Zeus, gij, der smeeklingen schuts. 
Op de zwerv'lingen neer, die van over zee. 
Van de zandige strook aan de monding des Nijls 
Hier landden. 

(Burgersdljk, blz. 177, vs. 1). 



204 PROMETHEUS' ONDERGANG DOOR DEN OPROEP 

ών πόλις, ών γη καΐ λευκον 6δωρ 
öucrrot τε θεοί κσΐ βαρύτιμοι 
χθόνιοι θήκας κατέχοντες, 

δέξαιθ' Ικέτην 
τον θηλυγενη στόλον αΐδοΐωι 
πνεύματι χώρας' 

(II. de Wilamowitz-Moellendorff, biz. 336, vs. 24). 

Gij, der stad en des lands en des zilveren strooms 
Hooge goden in 't licht, en gij wrekers van 't kwaad, 
In het duister der aarde gezeteld. 

Ontvangt met de' eerwaardigen adem des lands 
Onze smeekende maagdlijke schare; ,„ „., ,, ._„ . . . 

a ' (Burgersdijk, blz. 178, vs. 24). 

De „Prometheus" voltrekt zich in de wereld der goden zelf ; hier hangt 

hij vastgekluisterd, die een vonk aan het hemelvuur ontstal en het onder 

de menschen bracht. 

Geweld en Kracht hebben in tegenwoordigheid van Hephaistos het beuls

werk aan hem verricht. Wanneer deze drie figuren zijn heengegaan en 

Prometheus zich aan de machtige leden vastgeklonken voelt, hangend 

tusschen hemel en aarde, dan breekt hij in een titanische klacht uit, dan 

davert zijn noodkreet door de ruimten van den wijden kosmos : 

& δϊος αίθήρ και ταχύπτεροι itvoal 
ποταμών τε πηγαΐ ποντίων τε κυμάτων 
άνήριθμον γέλασμα παμμητόρ τε γη, 
καΐ τον πανόπτην κύκλον ηλίου καλώ' 
Ιδεσθέ μ' ota προς θέων πάσχω θεός. 

(U. de Wilamowitz-Moellendorff, blz. 26, vs. 88). 

O goddlijke aither, en snelvleuglige ademen. 
En bronnen van rivieren, en van 't zeegestrook 
Het talloos lachen, en almoeder aard. 
En 't alziend rond der zonne roep ik aan : 
Ziet welke dingen ik, een god, van goden lijd 1 

(Р. С Boutens, blz. 9). 

Heel de zichtbare wereld : de hemel en de lucht, de aarde en de zee en 
het licht der zon worden bij het gebeuren betrokken. Zij nemen er aan 
deel in huiverende aandacht. Alle de mythische krachten der natuur, alles 
wat leeft en zich beweegt over de aarde en onder den hemel richt zich 
in dit moment van zijn jammerklacht naar den goddelijken lijder en 
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ziet hem a a n in zijn naamloos wee I 

Deze s p r a a k h a n d e l i n g v a n Prometheus bevat d e n oproep v a n d e n van 

goddelijk en geheimzinnig leven bezielden kosmos, die deel ui tmaakte v a n 

het wereldbeeld der ouden, a a n dezen oproep verwijdt P r o m e t h e u s ' lijden 

zelf zich t o t een aangri jpend, were ld-groot gebeuren. 

A a n het e ind der t ragedie v inden w e hetzelfde op a n d e r e wijze terug. 

Hermes ' schr ikwekkende bedreiging gaat in vervulling : 

καί μήν £ργωι κούκέτι μΰθωι 
χθων σεσάλευται, βρυχία δ" ήχώ 
παραμυκάται βροντής, £λικες 
δ' έκλάμπουσι στεροιτης ζάπυροι, 
στρόμβοι δέ κόνιν είλίσσουσιν" 
σκιρται δ* άνεμων πνεύματα πάντων 
είς άλληλα στάσιν άντίπνουν 
άττοδεικνύμενα' ξυντετάρακται 
δ' αίθήρ πόντωι. τοιάδ" in έμοί 
φιπή Διόθεν τεύχουσα φόβον 
στείχε ι φανερως. 
& μητρός έμης σέβας, δ πάντων 
αίθήρ κοινον φάος είλίσσων, 
έσοραις μ' ώς £κδικα πάσχω. 
(Actio : rapes cum Prometheo et choro a terra inter fulmina e solo prorumpentia 

hiscente hauritur.) (WÜamowitz, blz. 65, vs. 1080). 

PROMETHEUS 

Zoo w a a r : met de daad, niet langer In woord, 
Deinwaggelt de grond 1 
Het gebreideld rumoer zet loeiluid in 
Van den donder : in zengende kronkelen laait 
Van den bliksem het vuur ; op den wervlenden storm 
Rolwentelt het stof ; al winden te hoop 
In een alzijdsch oproer hijgen ten dans 
Van vijandig geblaas, wederkeerlg gedreig ; 
In elkander teloor stort aither en zee — 
Klaarblijklijk van Zeus en gericht tegen mij 
Zulke aanval, zulk een verwekken van vrees 
O ontzag mijner moeder, o aither die straalt 
In uw wentlen het allen gemeenzame licht, 
Gij aanschouwt wat gruwel ik lijde I 
(PROMETHEUS zinkt, samen met den rotswand, weg in de diepte.) 

(Boutens, blz. 55). 
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Dit aangrijpend gebeuren, dat den losgebarsten toorn van den machtigste 
der goden in het drama verwerkelijkt, dwingt ons dezen ondergang te 
zien onder het eeuwig licht van Zeus' hooge onaantastbaarheid. 
En de laatste drie verzen herhalen de aanroeping der kosmische 
machten, zooals die zich in Prometheus' luide jammerklacht voltrok, de 
stralende aither, het allen gemeenzame licht blijft de alles doordringende, 
stil ontzette getuige. 
Juist op de momenten, dat de hoofdfiguur der tragedie hoogtepunten 
van leed en verlatenheid doorleeft, momenten van groóte ontroering of 
bijzondere bewogenheid, keert dat aanroepen van de levende natuur in 
de Grieksche tragedies terug. 
Op het oogenblik, dat Elektra zuchtend onder het jarenlang doorstane 
leed voor het eerst in Sophokles' tragedie op het tooneel verschijnt, — 
op het moment dus, dat dit leed, na zijn machtige, onzichtbare uitingen, 
den toeschouwer opnieuw aangrijpt, nu hij het in levende gestalte aan
schouwt, op dat oogenblik begint Elektra haar machtigen treurzang met 
den aanroep : 

St φάος dryvòv 
кой. γης Ισόμοιρ' άήρ, ώς μοι 
πολλάς μέν θρήνων φδάς, 
πολλάς δ' άντήρεις {¡σθου 
στέρνων πληγάς αίμασσομένων, 
δπόταν δνοφερά νύξ ύπολειφθη· ( R c j e b b ( v s 8 6 j 

O heilig licht, en lucht. 
Die aan dit aardeleven neemt 
Aandeel gelijk, 
Hoe vaak, hoe vaak 
Heb 'k u ontrust 
Met mijner klagen lange wijzen, 
Met vlakken slag aan slag 
Op mijn tot bloed gekneusde borsten. 
Wanneer de schememacht nog na-talmt.... 

(Р. С Boutens, blz. 30, Actm. 18). 

En ook Antigone, wanneer zij, van allen verlaten, haar laatsten tocht 
gaat naar het onderaardsche gewelf, dat haar graf zal zijn, roept de 
menschen en de bezielde natuur tot getuige : 

ώ πόλις, S> πόλεως πολυκτή μονές ανδρες* 
Ιώ Διρκαΐαι κρήναι 
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Θήβας τ' εύαρμάτου άλσος, Εμπος ξυμμάρτυρας Ομμ' έπικτώμαι, 
οία φίλων ακλαυτος, ο!οις νόμοις 
προς ϊρνμα τυμβόχωστον Ερχομαι τάφου ποταινίου* 

(R. С Jebb, vs. 841). 

Hooit mi), o stad, en gij, 
Burgers der bloeiende veste. 
Ook gij, Dirke's bronnen en Thebe's woud, 
't Heil'ge, van wagens doorkruiste, 
II allen roep ik, getuigen te zijn, 
Hoe, van geen vriendenstoet beschreid, naar wreede wet 
Veroordeeld, ik naar 't rotsgewelf van 't vroege graf den gang moet doen. 

(Burgersdijk, blz. 592, vs. 842). 

De aanvang van dezen zelfden klaagzang plaatst haar tocht naar het graf 
onder het licht der hoogste goederen ; het droevig gemis daarvan maakt 
haren gang zoo smartelijk : 

όρδτ* Ιμ\ S> yôç πάτριας ιτολΐται, τάν νεάταν οδόν 
στείχουσαν, νέατον δέ φέγγος λεύσσουσαν άελίου, 
κοοποτ" αδθις' άλλα μ' ó παγκοίτας "Αιδας ζώσαν uyei 
τον Άχέροντος 
άκτάν, οοθ' ύμεναΐων Ιγκληρον, οοτ' έπινύμφειός 
πώ μέ τις ομνος ομνησεν, άλλ" Άχέροντι νυμφεύσω. 

(R. С Jebb, vs. 806). 

Aanschouwt mij thans, dierbare medeburgers, 
Nu ik mijn laatsten weg ga, 
Nu ik 't stralende licht der zon 
Nog aanschouw, maar thans voor het laatst ! 
Nooit daarna meer I Hades alleen 
Voert mij mee naar d'oever des doods, 
Nimmer weerklinkt hier 
't Zangrijk huwelijkslied, nooit zal 
Mij in feestlijken tocht 't welkom roepen de bruidsstoet. 
Want mij verwacht in zijn armen slechts de Dood als bruigom! 

(Dr. H. С Muller, blz. 36, vs. 784). 

De aldus geappelleerde dood werpt zijn donkere schaduw vooruit over 
Antigone's droeven tocht. 

In „De Offerplengsters" van Aeschylus roept Orestes na zijn bloedige 
daad God Helios tot getuige. De mantel, waarin zijn moeder den ge
weldigen Agamemnon eens ving, laat hij door den dienaar mee op
brengen : 
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έκτείνατ" αυτό καΐ κύκλωι τισρασταδόν 
στέγαστρον ανδρός δε[ξ(3θ', ώς Τδηι ποττήρ, 
ούχ ούμός, άλλ' 6 πάντ' έποτιτεύων τάδε 
"Ηλιος, αναγνα μητρός Ipyct της έμής, 
ώς ¿tv ιταρήι μοι μάρτυς έν δίκηι ποτέ, 
ώς τόνδ" έγώ μετηλθον ένδίκως μόρον, 

τον μητρός' ( u d e Wiiamowitz-Moellendorfft biz. 284, vs. 983). 

Komt, breidt het uit elkander, toont het aan den kring. 
Het vorsteamoordend hulsel, dat de Vader 't zie, 
Mijn vader niet, maar hij, die alles overschouwt, 
God Helios, dat die de schanddaad mijner moeder zie, 
Opdat hij mijn getuige voor 't gericht eens zij, 
Hoe ik verplicht was, volgens 't recht, mijn moeders bloed 

Te storten (Burgersdljk, blz. 338, vs. 983). 

Het haast ondragelijk besef van zijn ontzettende daad drijft hem er toe 

boven menschengetuigenis dat van het alles doorschouwend licht aan 

te roepen. 

Schrikwekkend helder beschijnt de zon dezen bloedbevlekten mantel en 
verwijdt opnieuw tot het kosmische Klytaemnestra's wraakroepende 

misdaad. 

Euripides laat in zijn „Alkestis" Koning Admetos tesamen met zijn 

jonge vrouw, naar wie de tragedie genoemd is, naar buiten treden in 

het licht van de zon. Het oogenblik is nabij, waarop Alkestis haar jonge 

leven zal geven om dat van Admetos te sparen. Zoo beschikten het 

de goden. Door zijn ziekte reeds tot aan den rand van het graf gebracht, 

ontving Admetos, door Apollo's bemiddeling, het leven terug op voor

waarde, dat een sterveling zich bereid verklaarde zijn leven voor dat 

van den koning te geven ; hier staat nu zijn jonge vrouw daartoe bereid. 

Hoezeer ook zelf aan den greep van den dood ontrukt, treft den koning 

door dit besluit andermaal een leed, dat onheelbaar is. Weer verschijnen 

beide figuren voor het eerst onder een wisselenden klaagzang op het 

tooneel met den aanroep : 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ "Αλιε καΐ φάος άμέρσς, 
ούράνιαΐ τε δΐναι νεφέλας δρομαίου. 

ΑΔΜΗΤΟΣ ôpqt σέ κάμε, δύο κακώς πεπραγότας, 
ουδέν θεούς δράσαντας άνθ' δτου θανή. 

ΑΛ. γαία τε καΐ μελάθρων στέγαι 
νυμφίδιοί τε κοΐται πάτριας ΊωλκοΟ. 
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ΑΔ. Ιπσιρε σαυτήν, & τάλαινα, μή προδώς* 
λίσσου δέ τους κρατουντας οίκτΐραι θεούς. 

(G. Murray, vs. 244). 

ALKESTis Helios' Glanz und des Tages Licht, 
Eilende Wolken, die hoch in den Lüften kreisen ! 

ADMETOS Uns beide sieht die Sonne, zwei Unglückliche, 
Die nichts den Göttern taten, was den Tod verdient. 

ALKESTIS Erde du, auch des Palastes Dach, 
Bräutliches Lager in dem heimischen Lande lolkos ! 

ADMETOS Ermanne dich, о Arme, lasz mich nicht allein 
und fleh' Olympos' Götter um Erbarmen an. 

(J. J. С Donner, blz. 20). 

De aanroepingen van Alkestis, als noodkreten opgestierd naar zon en 
licht, wolken en aarde, scheppen den achtergrond van natuurlijke 
krachten, waartegen dit ingaan in den dood zich des te killer afteekent. 

Wanneer Medea, in de gelijknamige tragedie, het paleis is binnen ge
gaan om daar haar twee kinderen, zonen van den man, die zijn huwelijks
trouw brak en haar verstiet, met eigen hand te vermoorden, roept het 
koor dezelfde oerkrachten der natuur aan om deze boven het menschelijke 
uitstijgende gruweldaad te verhinderen : 

Ιώ Γα τε καΐ τιαμφαής 
άκτις 'Αελίου, κατίδετ' ϊδετε τάν 
ολομέναν γυναίκα, -κρίν φοινίαν 
τέκνοις προσβαλείν χέρ' αύτοκτόνον" 
τεάς γ^Ρ από χρυσέας γονδς 
Εβλαστεν, θεού δ' f αίμα τι f ιτίτνειν 
φόβος υπ' άνέρων. 
αλλά νιν, ώ ψάος διογενές, κάτειρ-
γε κατάπαυσον, Εξελ' οίκων φονίσν 
τάλαινάν τ' Έρινυν όπ' άλαστόρων. 

(G. Murray, vs. 1251). 

DER CHOR О weh, Erd' und allleuchtender 
Strahl des Helios, du ! О seht, seht sie an, 
Das unselig grause Weib, ehe sie 
Die blutvolle Hand hebt zu der Söhne Mordi 
Sie sprossen ja von deinem goldnen Stamm; 
Ein Greul war' es, wenn göttliches Gesiecht 
Fiele von Menschenhand. 

и 
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Darum, o heilig Licht, hemme sie, wehre sie. 
Treibe vom Haus die blutige Erinnys fort, 
Das Graun, das von Rachegeistern getrieben wirdl 

(J. J. С Donner, blz. 64). 

W a t Medea gaat doen, krijgt hier zijn boven-wereldlijke beteekenis. 

In Sophokles' „Elektra" roept het koor de onverbiddelijkheid van den 
dood uit den achtergrond op ; daar tegen teekent Elektra's eindeloos 
geweeklaag zich als onredelijk en vruchteloos af : 

αλλ" ούτοι τόν у' έξ Άΐδα 
παγκοΐνου λίμνας πατέρα ανατάσεις οοτε f γόοις οοτε λιταίσιν' 
άλλ' άπο των μετρίων έπ' άμήχανον 
&λγος άεί στενάχουσα διόλλυσαι, 

(К. С Jebb, vs. 137). 
Toch, nimmer zult gij 
Uit Hades' algemeenzaam doodsmeer 
Met al uw jammeren en smeeken 
Uw vader doen herrijzen. 
Maar weg uit peilbaar leed 
Komt gij steeds verder klagend 
Naar grondeloozen kommer om. , „ - , „ ,, » , , ->> 

и (Р. С Boutens, blz. 33, Actm. 24). 

Orestes, Pylades en de twee dienaren, alvorens hun bloedig werk binnen 
het huis te gaan voltrekken begroeten smeekend de godenbeelden. Zij, 
die hier smeeken en Apollo's bevel gaan volvoeren, staan onder het 
licht zijner machtige godsgestalte. Elektra voor het beeld tredend bidt: 

Αναξ "Απολλον, ίλεως αύτοΐν κλύε, 
εμού τε προς τούτοισιν, 

γενου πρόφρων 
ήμΐν αρωγός τώνδε των βουλευμάτων, 
καΐ δεΐξον άνθρώποισι τάπιτίμια 
της δυσσεβείας οία δωρουνται θεο[. 

(R. С Jebb, vs. 1376). 

Koning Apolloon, hoor genadig naar hen twee. 
En ook verhoor mij 

wees gij nu voor ons 
Genegen helper bij deze ondernemingen, 
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En toon den menschen de belooningen waarmee 
De goddeloosheid door de goden woidt bedacht. 

(Р. С. Boutens, bh. 112, Actm. 186). 

Het komend gebeuren krijgt in het prospectief aspect van deze gebeds
handeling de gedaante van goddelijke vergelding. 
Wanneer zij dan allen achter de bronzen deuren van het paleis ver
dwenen zijn en de moord gaat geschieden, spreekt het koor : 

Ιδεθ' δπου ιτρονέμεται 
το δυσέριστον αίμα φυσών "Αρης. 
βεβδσιν йрті δωμάτων ύπόστεγοι 
μετάδρομοι κακών πσνουργημάτων 
αφυκτοι κύνες, 

Ziet waar behoedzaam speurend nadert 
De Moordgod snuivend naai de boos te onttwisten bloedprooi. 
Vlak vóór hem zijn de huizing ingegaan 
(Nu zijn zij onder 't dak) 
De honden onontkoombaar. 
Die jagen achterna de booze gruweldaden — 

W a t hier onder menschen gebeuren gaat, krijgt de ontroerende kracht 
van een bovenwereldlijk gebeuren ; Ares en de Erinyen vervullen het 
huis en de wreker wordt door een god geleid : 

ô Μαίας δέ παΐς 
Έρμης σφ* &γει δόλον σκότφ 
κρύψας προς αοτο τέρμα, κουκέτ* άμμένει. 

(R. С Jebb, vs. 1384). 

De zoon van Maia Hermes voert hem 
(Hij heeft den list omhuld met duister) 
Recht af op 't doel, en duldt geen uitstel. 

(Р. С Boutens, blz. 113, Actm. 188, 189). 

Wanneer Klytaemnestra's kreten weerklinken door de ijle lucht, wanneer 
achter de bronzen deuren de ontbloote dolk in de hand van Orestes 
zich richt op Klytaemnestra's hart, dan wordt de moedermoord, die 
zich voltrekken gaat, in twee versregels afgeteekend tegen de schrik
wekkende rampen, die zij na zich sleepen zal : 

ΧΟΡΟΣ ώ πόλις, St γενεά τάλαινα, νυν σοι 
μοίρα καθαμερία φθίνει φθίνει. 

(R. С Jebb, vs. 1413). 
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O stad, о rampbezocht geslacht. 
Nu slinkt, nu slinkt 
Over u weg 
't AldageHjksche noodlot. 

(Р. С Boutens, blz. 115, Actm. 194). 

Andermaal een beroep van het koor op den gruwel-inhoud der Pelopiden-
sage, zooals die leefde in het wereldbeeld der toeschouwers. 
Als ten slotte de snijdende kreten van daarbinnen in bloed zijn verstild, 
wanneer buiten niets meer wordt gehoord, fluistert het koor in ontzetting : 

τελοϋσ' άραΐ* ζώσιν ot yctÇ Οπα! κείμενοι. 
παλίρρυτον γαρ αίμ' ύπεζαιροΟσι των κτανόντων 
ol πάλαι θανόντες. 

(R. С Jebb, vs. 1419). 
De vloek vervult zich; leven doen die liggen onder de aarde. 
Die lang gestorven waren, slurpen helmlijk 
Het op zijn beurt vergoten bloed der moordenaren 

(Р. С Boutens, blz. 116, Actm. 197). 

Dit voortleven van den vader in het wrekende kind, de voldoening der 
afgestorvenen om het gewroken onrecht, eens op hen gepleegd, zij geven 
dit zoo sterk emotioneel gebeuren nog weer nieuwe ontroerende kracht. 
Zij bouwen dat gebeuren uit tot in de diepten der onderwereld. 

§ 4. Het behoeft geen nader betoog, dat in die gedeelten der tragedie, 
waar het koor spreekt, allereerst in het stasimon, dat elke episode2) 
afsluit, maar verder even zeer in de passages, waar het koor of de 
koorleider spreekt, de oproepen uit het wereldbeeld, dat achter het drama 
ligt, het veelvuldigst voorkomen3). 

2 ) Vergelijk over de beteekenis en het ontstaan van het epelsodion uit de koortragedies 
Verhagen, Tragische Maskers, blz. 56 e.V. 
3 ) Paul Tack, Uberrollenmässige Sprachgestaltung in der Tragödie, blz. 23-25, stoot 
op de wereldbeeldOproepende werking van het koor, waar hij zegt : „In der chorischen 
Gemeinschaft erfüllt die Sprache eine magische und religiöse Funktion. Es Hegt kein 
Mitteilungsakt mehr vor, für den die Spannungspole Rede-Gegenrede, Frage-Antwort, 
Wlssenwollen-Wissenlassen und andere vorhanden sein müssen, wie es im Dialog nötig 
ist. Die Mitteilungsbeziehung... weicht beim Chor einer auf den Gegenstand bezoge
nen . . . Die Chorsprache ist Gestaltung des Erlebnisses im Gemeinschaftsausdruck... 
Chor bedeutet Idealität der Bühne." Hermann Hefele, Das Wesen der Dichtung, Stuttgart 
1923, blz. 169, zegt : „Der Chor der alten griechischen Tragödie ist nichts anderes als 
die stärkste Verdeutlichung und Verkörperung des höheren Bewusztselns und der tieferen 
Einsicht, die im stofflichen Gegenstand selber lebendig sind . . . ." 
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Het koor geeft beschouwingen ten beste over het deel van het verloop 
dat werd afgesloten. 
Zelf min of meer bij de handeling betrokken in de figuur van Thebaan-
sche of Mykenische maagden, van Okeaniden, van Perzische of Argi-
vische grijsaards, in „De Smeekelingen" zelfs de rol van den Protagonist 
vervullend, staat de door hen opgeroepen achtergrond over het reeds 
verwerkelijkte deel van het verloop uitgespannen, geeft er zijn wijden 
horizon, zijn religieuse gedaante aan4). De Grieksche tragedie behield 
echter tot het einde toe haar karakter van afwisselend lyrischen en drama
tischen kunstvorm ; en in het stasimon handhaaft zij het zuiverst haar 
oorspronkelijk karakter van Apollinisch-lyrische, met de orgiastische 
dithyrambe versmolten. Choros- en Oden-kunst5). Haar oproep uit het 
wereldbeeld kan zulk een verscheidenheid van gedachten en gevoelens 
aanvoeren, dat de aandacht van het verloop, waaraan zij ontsprongen, 
wordt afgeleid, ja, dat de voortschrijdende gang van het drama geheel 
uit het oog verloren wordt. Zulke oproepen uit den achtergrond mar
keeren het verloop niet langer ; zij hebben geen dramatische functie. De 
continue uitbeelding van het dramatisch gebeuren wordt er door onder
broken, uitgeschakeld ; de literatuur is aan het woord. 
Verhagen omschrijft een dergelijk ondramatisch zich voltrekken van 
spraakhandelingen als : de tekst „die niet de suggestie wekt, op het 
moment zelf uit het wezen der sprekende figuur, in de situatie, waarin 
zij is geplaatst, te zijn ontsproten"0). 
Wij meenen het gemis aan dramatisch karakter echter aan de, ook in 
andere vormen optredende, fout te moeten toeschrijven, dat n.l. deze 
handelingen op geenerlei wijze nog het verloop markeeren ; in de door 
Verhagen aangevoerde gevallen betreft het alleen beschouwingen, rede
neeringen, wijsgeerige uiteenzettingen, oproepen dus uit den achtergrond, 
die zich van het verloop hebben losgemaakt, dat verloop derhalve niet 

4) Voor de plaats en de rol van het koor In de Grieksche tragedie zie men Roy 
Flickinger, The Greek Theater and ¡ts Drama, Chicago 1918 eh. II. The influence of 
choral origin, blz. 133 ev. en А. Б. Haigh, The tragic Drama o{ the Greeks, Oxford 
1896, blz. 151 en blz. 251. R. G. Moulton, The Ancient Classical Drama, Oxford 1890, 
blz. 65 en blz. 176 ev. Deze laatste behandelt het koor „as spectators in the drama" en 
„as spectators of the drama". Ook Flickinger raakt aan de dramatische werking van het 
door het koor opgeroepen wereldbeeld, waar hij spreekt over „the failure of the odes to 
spring naturally from the dramatic situation", blz. 143. 
B) Tragische Maskers, blz. 22, 35-36. 
e ) Dramaturgie, blz. 167. 
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langer verdiepen of verwijden. W e geven er een voorbeeld van. 

Bij Phaidra's eerste opkomst in Euripides' „Hippolytos" ontzet ons het 

laaiend geweld van haar hartstocht ; de donkere gloed harer woorden 

dwingt ons de dingen, die komen gaan, huiverend tegemoet te zien. De 

woorden doen een beroep op het wereldbeeld, maar halen daar nu plot

seling zoo spitsvondig doorgedreven levenswijsheid uit naar voren, die 

bovendien zoo weinig met het gruwzaam ingezette verloop verband 

houden, dat de toeschouwer ofwel dat verloop uit het oog verliest of, 

nog onder den indruk van hetgeen vooraf ging, deze wijsheid onverwerkt 

langs zich heen laat gaan. Men oordeele zelf : 

Φα. Τροζήνιαι γυναίκες, αϊ τ6δ' Ισχατον 
οίκείτε χώρας ΠελοπΙας προνώπιον, 
ήδη ποτ' άλλως νυκτός έν μακρφ χρόνφ 
θνητών έφρόντισ' fi διέφθαρται β(ος. 
καί μοι δοκοΰσιν où κατά γνώμης ψύσιν 
πράσσειν κάκιον' Ιστι γαρ τό γ' εδ φρονεΐν 
πολλοΐσιν' άλλα τηδ' άθρητέον τόδε* 
τα χρήστ' έπιστάμεσθα καί γιγνώσκομεν, 
ούκ έκπονοΰμεν δ', οι μέν αργίας orto, 
οι δ* ήδονήν προθέντες αντί του κάλου 
αλλην τιν'. είσί δ' ήδοναί πολλαΐ βίου, 
μακραί τε λέσχαι και σχολή, τερπνόν κακόν, 
αιδώς τε. δισσαΐ δ' είσίν 

(G. Murray, vs. 373). 

„Troezenische vrouwen, die dezen uitersten voorhal van het land van 
Pelops bewoont, reeds lang geleden heb ik, bij eene andere gelegenheid, 
bij nacht, in mij-zelf overdacht, waardoor het leven der menschen alzoo 
verwoest kan worden. En het scheen mij toe, dat zij niet naar den aard 
van hunnen geest het slechte doen, want velen bezitten een goede in
borst. Maar dit moet zóó beschouwd worden : Het goede weten wij en 
kennen wij, maar wij willen er geen moeite voor doen, sommigen uit 
traagheid, anderen, door de vreugde boven het rechtschapene te stellen. 
Er zijn vele vreugden des levens, als : lange gesprekken, vrije tijd, het 
aangename gevaar en de schroom. Er zijn twee soorten van schroom..." 

(Verhagen, Dramaturgie, blz. 169). 

Een prachtig voorbeeld van een stasimon met sterke verloops-ontroering 
vinden we in den hierboven, uit de „Elektra" geciteerden tekst7). 

T) Vgl. blz. 211-212 hiervoor. 
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In het eerste stasimon van de „Antigone" treffen we echter weer een 
oproep uit het wereldbeeld, die, hoe wonderbaar als poëtische uiting ook, 
alleen aan het eind verloops-ontroering vertoont. Het koor heeft met ont
zag naar Kreon opgezien en beangstigd naar zijn uitspraken geluisterd. 
Als de vorst, tot het uiterste getergd, den verschrikten bode onder drei
ging met de doodstraf heeft opgedragen de schuldige, die Polynikes be
groef, vóór hem te brengen en hij daarna ziedend van toorn het paleis 
is binnengegaan, heft het koor zonder meer een hymne aan op de groot
heid van den mensch, een lied, dat haar plaats in de literatuur aller tijden 
inneemt, maar eerst aan het slot, als oproep uit het wereldbeeld, het 
dramatisch verloop markeert : 

πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει' 
τούτο καΐ πολιοϋ πέροη» πόντου χειμερ(ω νότφ 
χωρεί, περφρυχίοισιν 
περώ ν υπ' οίδμασιν" 
θεών τε τάν ύπερτάταν, Γάν 
ώφθιτον, άκαμάταν άποτρύεται, 
Ιλλομένων άροτρων Ετος είς Ετος, 
ΙππεΙω уе ві πολεύων. ( R c J e b b v s 332) 

Veel is geweldig, grootsch, doch niets 
Is geweldiger dan de mensch. 
Want ook over de donk're zee. 
Door den stormenden wlnterwind 
Witschuimend, baant hij, omvloten 
Van golfgebruis, zijn weg. 
Ook aller goden moeder, de Aarde, 
De eeuwige, nimmer vermoelbare, woelt hij steeds 
Jaarlijks op nieuw met de telkens zich wendende 
Ploegen om door rossenkracht. 

(Burgersdljk, blz. 571, vs. 332). 

De hymne zet deze vrijwel geheel van het concrete verloop geïsoleerde 
menschenverheerlijking vier strofen voort, totdat het slot met zijn huiver 
voor den overmoed, de hybris, — de aandacht opnieuw op het drama
tisch gebeuren vestigt en dat gebeuren als het ware omhangt met de 
weidschheid van zijn visie. De mensch : 

υψίπολις" απολις, δτφ το μή καλόν 
ξύνεστι τόλμσς χάριν. ( R c J e b b v s 370) 
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Dierbaar is hij 't vo lk ; maar 't volk een vloek, wanneer 
Zijn euvelmoed 't booze wil. ,_ , . . : „ . . „.,„> 

' (Burgersdijk, blz. 573, vs. 370). 
Dat is 't wat met Kreon in zijn bekrompen overmoed het geval worden 
gaat 8). 
Het derde Stasimon uit dezelfde tragedie plaatst den opgeroepen achter
grond onmiddellijk achter het deel van het verloop, dat werd afgesloten. 
Na den fel oploopenden twist tusschen Kreon en Haemon, zijn zoon, 
breekt het koor, door de diepste drijfveer van Haemons handelen, zijn 
liefde voor Antigone, getroffen, in een hymne op de liefde uit ; de 
donkere dreiging van wat Antigone en ook den als verdwaasden Haemon 
zelf wacht, schijnt het aanvankelijk daarbij vergeten : 

"Ερως άνίκατε μάχαν, "Ερως, βς έν κτήμσσι πίπτεις, 
δς έν μαλακούς πσρεισΐς νεανίδος έννυχεύεις, 
φοιτάς δ' υπερπόντιος Ιν τ' άγρονόμοις αύλαΐς* 

ô δ' Εχων μέμηνεν. 
(R. С Jebb, vs. 781). 

Ο Liefdegod, nooit overmand. 
Die onverwacht stort op uw buit. 
Gij, die loeiend de rozenwang 
Van de lieflijkste maagd vermeestert : 
Die zweeft zoowel over de zee. 
Als in de hut op 't land: 

en hij. 
Dien g'aangiijpt, wordt krank van zinnen. 

(H. С Muller, blz. 35, vs. 761). 

De Antistrophe sluit zich nauwer bij het verloop aan ; zij geeft dat 
verloop den wijderen horizon van het algemeene : 

σύ καΐ δικαίων αδίκους φρένας παρασπφ; έπ! λώβ<?' 
où Kort τάδε νείκος ανδρών ξΰναιμον έχεις ταράξας* 
viKqc δ' εναργής βλεφάρων Ιμερος εύλέκτρου 

и М К ] К : ' (R. С. Jebb, vs. 791). 

e ) Fllckinger : Choral odes ought to be closely connected with the theme of 
the play The ode on the inventive spirit of man in Sophocles' Antigone vs. 334-375 
Is so vague that an audience might well be in doubt as to which one of the dramatic 
characters it was intended for. Verses 1115-1152 in the same play, a hymn to Dionysus, 
is quite irrelevant, except in so far as that divinity was the patron of the dramatic 
festival (blz. 142). 
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Ook van den rechtvaardigsten mensch 
Verleidt ge 't brein, voert hem tot hoon, 
Gij haalt d'innlgstcn bloedverwant, 
Zoon en vader, tot twisten over : 
Wie overwon tóch in den strijd ? 
Lieflijke maagd, úw blik! . . , „ . » „ . , - , —^ 

' a (H. С Muller, blz. 36, vs. 770). 
Als Antigone dan zal worden weggevoerd naar het donker grafgewelf, 
roept zij haar medemenschen en de bezielde natuur tot getuige van het 
onrecht, dat haar wordt aangedaan 9 ) en evoceert dan de herinnering 
aan een andere gestalte uit den achtergrond, die als het beeld van smart 
en ellende door de tijden hààr leed grootscher emotioneele beteekenis 
geeft : 

ήκουσα δή λυγροτάταν ολέσθαι τάν Фр уісс ξένον 
Ταντάλου Σιπύλφ προς ακρω, τάν κισσός ώς άτενής 
πετραΐα βλάστα δάμασεν* καί νιν δμβροι τακομέναν, 

χιών τ" ούδαμά λείπει, 
$ με δαίμων όμοιοτάταν κατευνάζει. 

(R. С Jebb, vs. 823). 

Zoo, hoorde ik ook, stierf eens een dood vol smarten 
Niobe 
Toen zij werd tot een rots verstijfd, 
Die als klimop haar had omvat I 
Nooit verlaat haar, smeltend in wee. 

Regen en sneeuwjacht. 

Evenals Niobe zal mij zóó de dood verrassen I 
(H. С Muller, blz. 37, vs. 800). 

En in zijn antwoord voltooit het koor deze werking van het wereldbeeld : 

άλλα θεός τοι καί θεογεννής, 
ήμεϊς δέ βροτοί καί θνητογενεΐς. 
καίτοι φθιμένη μέγα κάκοϋσαι 
τοις Ισοθέοις σΰγκληρα λαχεΐν 
ζωσαν καί Επειτα θανουσαν. ( R ç J e b b ( v s ^ 

Doch zij was een god, en een telg van de goôn, 
Maar wij zijn sterflijk, van sterflijk geslacht. 

e) Vgl. blz. 206-207 hiervoor. 
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Reeds alleen dat men 't lot van een godheid deelt 
Is uitstekende roem voor een stervling. 

(H. С Muller, blz. 37. vs. 810). 

Tot de W-actiemomenten in de Grieksche tragedies behooren ook die 
algemeene gezegden, wijsheidsspreuken en beschouwingen, die met hun 
beroep op den achtergrond, vaak in een enkelen versregel, de voort
gaande handeling vanuit het wereldbeeld belichten. Zij ontspringen uit 
de bewogenheid van dat verloop zelf. W e vinden ze ook in het latere 
drama, bij de Franschen, bij Vondel, bij Goethe en Schiller, bij 
Verschaeve vooral en zelfs hier en daar in het naturalistische drama. 
„Hoe meer gedachten in 't drama, zegt Verschaeve, hoe beter. Niets 
is natuurlijker dan hare menigvuldigheid en schittering. Een opgezweepte 
drift wordt als een Croesus rijk aan gedachten. Zelfs uit die monden, 
waarvan men slechts platheid en laag-bij-de-grondsche praktische op
merkingen verwacht, rolt bij 't opkomen van groóte ontroering, wijsheids
spreuk na wijsheidsspreuk10). 
W a t deze Vlaamsche dramaturg overeenkomstig eigen geaardheid 
formuleert, dat practiseerden ruim 2000 jaar vóór hem in alle soberheid 
de Grieksche t ragic i") . 

Elektra staat treurend voor het paleis, waarin haar moeder misdadig 
met Aegisthos leeft. Daar treedt haar zuster Chrysothemis uit de woning. 
In de handen draagt zij een zilveren kan en bloemen ; wijgeschenken 
zijn het voor een doodenoffer. Er ontspint zich een twistgesprek tusschen 
beide zusters, waarin Elektra met verbazing en stijgende ergernis ver
neemt, dat haar moeder deze gaven wil gebracht zien op het graf van 
hem, dien zij in koelen bloede vermoordde. Haar ergernis maakt echter 
aanstonds plaats voor een wondere spanning, als zij verneemt, wat haar 
moeder tot dit zoenoffer aandreef : een nachtgezicht heeft Klytaemnestra 
verontrust ! Chrysothemis kan er maar weinig over meededen, maar ge-

10) Cyriel Verschaeve, Uren Bewondering voor Groóte Kunstwerken, III, Noah en 
Vondei's Drama tegenover het Drama in 't algemeen, Brussel 1920, blz. 143. 
^1) Van de 655 algemeene wijsheden en gezegden, die door vereerders van Verschaeve 
uit zijn werk in Het Boek der 1000 Spreuken (Izeghem 1934) werden verzameld, zijn 
er een kleine 100 uit zijn 5 drama's genomen. De „Elektra" heeft 9 van dergelijke mo
menten. In „Oedipus" treffen we er 6 aan, in „Oedipus te Kolonos" 4, in „Antigone" 5. 
Euripides telt er 26 in zijn „Iphigenie", 32 in „Alkestis", 33 in de „Medea" en 47 in 
de „Phoenicische Vrouwen". 
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dreven door de plotseling in haar gewekte spanning, dringt Elektra op 

dat weinige aan, terwijl ze haar vermoedens omtrent de beteekenis van 

dat weinige in een algemeene wijsheid uitspreekt : 

πολλά τοι σμικροί λόγοι 
Ισφηλαν ήδη καΐ κστώρθωσοη/ βροτούς. 

(R. С Jebb, vs. 415). 

Dikwijls al heeft één kort woord 
De stervelingen tot geluk en val gebracht. 

(Р. С Boutens, blz. 50, Actm. 57). 

Hoe bitter klinkt na de brillante schildering van Orestes' kracht en 
schoonheid, uit den mond van den opvoerder het algemeen gezegde, 
dat het relaas inluidt van zijn jammerlijken val : 

δταν δέ τις θέων 
βλάπτη, δύναιτ' αν ουδ' ¿h/ Ισχύων φυγείν. 

(R. С lebb, vs. 696). 

Doch wien onheil door een god 
Is toebeschikt, hem helpt geen kracht, dat hij 't ontvliedt. 

(Burgersdijk, blz. 642, vs. 696, Actm. 87). 

De donkere willekeur der goden hangt dreigend over het fatale, dat 
volgen gaat. 

§ 5. Op het Middeleeuwsch geestelijk drama komen we bij de behan
deling van onze tweede groep van W-actiemomenten terug, doch ook 
hier is het de plaats om over deze dramatiek te spreken, want ook het 
Middeleeuwsch tooneel kent de speelhandeling, die uit zich zelf bepaalde 
deelen van het wereldbeeld oproept. 
De apostel Joannes voert Maria naar zijn eigen, voor haar bestemde 
woning en in de woorden, die hij daarbij spreekt, appelleert hij aan al de 
hemelsche vergezichten, die het dogma van het maagdelijk Gods-moeder-
schap den Middeleeuwschen toeschouwer kon ontvouwen : 

O hoge, eerweerdege, gebenedlë 
Maget vrye, 
Tresoer, daer alder werelt scat 
In lach besloten, na claren belye ; 
Want, suete Marie, 
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Wi cochten daer met de hemelsce stat ; 
Den dau van graciën es in u nat. 

Des hemels ende der erden gevloyt ; 
Die heeft ons in u suver bat, 
Der speciën vat, 
Gedwegen ende met genaden bespoyt. 

(Leendertz, biz. 331, vs. 61, Actm. 2). 

In een moraliteit als „Den Spyegel der Salicheyt van Elckerlijc", waar 
de Doot en Elckerlijc uit het wereldbeeld getreden komen, is het de 
speelhandeling, die ook uit zich zelf nog weer heel bepaalde deelen uit 
den achtergrond in werking brengt. 
Overrompeld door Gods bevel vraagt Elckerlijc den luguberen bood
schapper schuw naar zijn naam : 

ELCKERLIJC Wie bistu bode ? 
DIE DOOT lek ben die doot, die niemant en spaert, 

Maer elckerlijc sal bi 
Gods beveele doen rekeninghe ml. 

Ie en aensle goet, schat noch have. 
Paeus, hertoghe, conine noch grave 
En spare ie niet пае gods ghebieden. 
Waer ie met schatte te verleeden. 
Ick creghe wel alder werelt goet. 
Nu houtet al met mi den voet. 
Oec en gheve ie uutstel noch verdrach. 

(Dr. H. J. E. Endepols, blz. 7, vs. 98). 

Uit den achtergrond roept elk dezer regels veelzeggende deelen naar 
voren, waaronder het hier gebeurende in heel zijn bittere en onafwend
bare algemeenheid voor ons bloot ligt. 

Misschien zijn de figuren uit onze abele spelen tot het wereldbeeld van 
den Middeleeuwschen toeschouwer te rekenen. Zeker is, dat ook hier 
speelhandelingen uitdrukkelijk op het wereldbeeld een beroep doen. In 
den „Esmoreit" b.v. treffen we tweemaal een algemeen gezegde aan. 
Meester Flatus heeft „den conine van Damast" den gevaarlijken, kleinen 
Esmoreit in handen gespeeld. Hij geeft den koning daarbij den wijzen 
raad „de jonge joncfrou Damiët" omtrent Esmoreits ware afkomst on-
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kundig te laten. Het kon anders immers gebeuren, dat zij later in liefde 
voor hem ontvlamd, die afkomst zou verraden : 

„Want vrouwen sijn van herten wane". 
(Leendertz, blz. 8, vs. 240, Actm. 15). 

De alom bekende en hier ter motiveering aangevoerde gesteltenis van 
de vrouw, plaatst den raad van Flatus, den man, in een bijzonder ver
standig licht. 
Het vervolg van het spel stelt hem trouwens in het gelijk. Voor Esmoreit 
inderdaad in liefde ontgloeid, stiert Damiët luide haar klachten ten 
hemel : haar geliefde is een vondeling, zij kent zijn afkomst niet ! Vlak 
achter haar ligt de jongeling in het groen te sluimeren ; hij ontwaakt 
van het geschrei, hoort, wat hij nooit had mogen vernemen en besluit 
onmiddellijk koning en land te verlaten om te gaan ontdekken, wie hem 
op deze wereld het aanzijn geschonken hebben12). 
Nog dieper bedroefd blijft Damiët nu achter ; in haar verdriet spreekt 
ze het te laat begrepen, wijze woord : 

Vele spreken en doech emmer niet, , 
Dat soe hebbic ondervonden; 
Vele spreken heeft in meneghen stonden 
Dicwile beraden toren; 
Bi vele spreken es die menege verloren. 

(Leendertz, blz. 17, vs. 552, Actm. 42). 

Deze beschouwingen, een oproep uit den achtergrond, geven haar ver
driet een oogenblik den dieperen ondertoon van het algemeen men-
schelijke. 

§ 6. Uit Shakespeare's Macbeth gaven we al een voorbeeld van achter
grondswerking 13 ). W e zagen daarin hoe de verhouding van den opge
roepen achtergrond, den hemel, tot de oproepende handeling zelf, die 
handeling een bijzonder satanisch karakter gaf. Merkwaardig is het te 
zien, hoe Shakespeare na den moord op koning Duncan de bezielde oer
krachten der natuur uit het wereldbeeld achter de hier opnieuw besproken 
misdaad plaatst ; Ross spreekt tot een ouden man : 

12) Wij behoeven er niet op te 'wijzen hoe hier tevens een aardig Somoment optreedt 
(Actm. 34). 
13 ) Vgl. blz. 200 hiervoor. 
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Ah, good father. 
Thou seest, the heavens, as troubled with man's act, 
Threaten his bloody stage : by the clock, 'tis day, 
And yet dark night strangles the travelling lamp ; 
Is 't night's predominance, or the day's shame, 
That darkness does the face of earth entomb, 
When living light should kiss it? 

OLD MAN 'Tis unnatural. 
Even like the deed that's done. 

ROSS And Duncan's horses, — 

Turn'd wild in nature, broke their stalls, flung out, 
Contending 'gainst obedience, as they would make 
War with mankind. 

OLD MAN 'Tis said they eat each other. 
Ross They did so ; to the amazement of mine eyes, 

That look'd upon 't. /T_ » . . . . 
^ (II 2, biz. 1110, Actm. 144). 

De tegen den mensch en elkander in opstand geraakte natuurkrachten, 
geven de gepleegde misdaad een relief van tegennatuurlijke boosheid. 
Shakespeare legt Macbeth opnieuw een schrijnende schurkerij in den 
mond, als deze de moordenaars heeft zien heengaan om zich van hun taak 
te kwijten : Banquo en diens zoon nog denzelfden avond neer te steken 
in de nabijheid van het slot. 

It is concluded : — Banquo, thy soul's flight, 
If it find heaven, must find it out to-night. 

(Ill 1, biz. 1112, Actm. 154). 

Het is een spraakhandeling, die Banquo's bloedig einde als zeker in de 
nabije toekomst stelt. Maar zij doet het onder den oproep van den hemel 
uit den achtergrond, tegen welks licht ze satanisch afsteekt. Als de hemel 
u wacht, dan, Banquo, zweeft uw ziel er heen vannacht ! — 

Hoe roept ook Macbeths gestamel, als hij ontdaan en met bebloede 
handen van zijn afschuwelijk werk terugkeert, — over de voltrokken 
daad een achtergrond van overweldigende beteekenis op ; een achter
grond uit de wereld van het christelijk moreele denken. 
In verdwaasde ontzetting vertelt hij, wat er in de kamer tijdens den 
moord voorviel ; de twee dienaars lagen beschonken in diepen slaap : 
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There's one did laugh in 's sleep, and one cried Murder ! 
(Actm. 91). 

One cried, God bless us 1 and. Amen, the other ; 
As they had seen me with these hangman's hands. 
Listening their fear, I could not say, Amen. 

(Actm. 92). 
But wherefore could not I pronounce, Amen ? 
I had most need of blessing, and Amen 
Stuck in my throat. 

De opgeroepen achtergrond van Gods zegening teekent den moord scherp 
in zijn satanische boosheid af. Zelfs Lady Macbeth wordt erdoor over
mand : 

These deeds must not be thought 
After these ways ; so, it will make us mad. 

(Actm. 93). 

Maar het is of de zoo intens werkende achtergrond voor Macbeths ver
beelding levende gestalte gekregen heeft : 

Methought I heard a voice cry, Sleep no more I 
Macbeth does murder sleep, — the innocent sleep. 

(Actm. 94). 
Glamis hath murder'd sleep : and therefore Cawdor 
Shall sleep no more, — Macbeth shall sleep no more ! 

(II 1, biz. 1107, Actm. 95). 

De moordenaar, die zijn slachtoffer besloop in den slaap, nu eerst staat 
hij tegen den opgeroepen achtergrond van het geweten in zijn gruwelijke 
gedaante ten volle afgeteekend ; deze achtergrond van de moreel zich 
zelf wrekende misdaad geeft aan dit uitzinnig gefluister van Macbeth zijn 
verpletterende beteekenis. 

Geheel anders dan in den „Macbeth" werkt de hemel, opgeroepen uit den 
achtergrond van het christelijk wereldbeeld, in „Hamlet". 
Na de opvoering van het tooneelstuk, dat hem zijn eigen lage misdaad 
onder het oog bracht, trekt de koning zich, diep geschokt, in zijn kamer 
terug. Zijn gemoed breekt onder den ondragelijken last der misdaad 
ineen : 

O, my offence is rank, it smells to heaven ; 
It hath the primal eldest curse upon 't, — 
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A brother's murder 1 — Pray can I not, 
Though inclination be as sharp as will : 

(III 3, biz. 1151). 

In dezen noodkreet ligt heel de duistere ontzetting van zijn misdaad onder 
Gods gerechten hemel bloot. Maar het hier uit zijn stilzwijgende rust 
plotseling in het drama opgeroepen christelijk hemelbeeld ageert ! Het 
staat daar als een stomme, een onzichtbare, maar dreigende tegenspeler, 
opgeroepen uit het wereldbeeld van het christelijk geloof, 's Konings 
vertwijfelde monoloog versterkt van dien opgeroepen achtergrond het 
karakter van onverbiddelijkheid ; de hemel kent geen vergiffenis voor 
hem, die zijn zonde verfoeit, maar van haar vruchten wil blijven ge
nieten : „My crown, mine own ambition, and my queen 1" Eerst als 
de vorst tot zichzelf uitroept : „Try what repentance can : what can it 
not ?" — en hij op de knieën zinkt, toont de door deze handeling opnieuw 
opgeroepen hemel mildere, verzoenende gedaante. 

Help, angels I make assay : 
Bow, stubborn knees ; and, heart, with strings of steel, 
Be soft as sinews of the new-bom babe ! 
All may be well. (Retires and kneels). 

(Ill 3, biz. 1151-1152). 

Hamlet komt op. Hij vindt den man, die zijn vader laaghartig in den 
slaap vermoordde, alleen en onbewaakt ; hij vindt hem op de knieën voor 
een kruisbeeld aan den wand. De moordenaar bidt I Hamlet treedt nader 
en het hemelbeeld, dat deze biddende mensch ook bij hem oproept, is er 
een van zuivering, van zondevergeving. Weifelend en zwak wreker, 
als hij is, fluistert hij : 

Now might I do it pat, now he is praying; 
And now I'll do 't : — and so he goes to heaven ; 
And so am I reveng'd. ( I I I χ ^ n52) 

De onmiddellijk nabij gestelde wraakneming krijgt tegen dezen opge
roepen verzoenenden achtergrond een haast lichtenden vorm. 
Daarom ziet Hamlet er ook onmiddellijk weer van af ! Neen, den lagen 
sluipmoordenaar, die zijn vader een onvoorziene eeuwigheid inzond, wil 
hij treffen, terwijl hij zich dompelt in zijn zondige genoegens. Bitter en 
wreed klinkt het : 
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When he is drunk, asleep, or in his lage ; 
Or in the incestuous pleasure of his bed ; 
At gaming, swearing ; or about some act 
That has no relish of salvation in 't ; — 
Then trip him, that his heels may kick at heaven ; 
And that his soul may be as damn'd and black 
As hell, whereto it goes. /jjj 3 y z 1J52) 

De schildering van deze in de toekomst gestelde wraak is daarom zoo 
verschrikkelijk, omdat zij staat afgeteekend tegen de nu als wrekende ge
rechtigheid uit den achtergrond opgeroepen eeuwigheid. Als Hamlet is 
heengegaan, staat de koning van zijn gebed op : 

My words fly up, my thoughts remain below: 
Words without thoughts never to heaven go. 

(ibid., biz. 1152). 

D e hemel luistert slechts, waar het hart spreekt ; dat geeft aan dit ver
twijfelde opstaan van den koning weer zijn huiveringwekkenden zin. 

Op Kents vraag, waar de koning zich bevindt, beschrijft de ridder uit 
het derde bedrijf ons Lear vechtend met de elementen, ze bezwerend 
heel de aarde te verzwelgen. Tegen de ontketende krachten der natuur 
in hun boven al het menschelijke uitgaande geweld, komt het leed van 
dezen door eigen kinderen uitgestooten en waanzinnigen koning eerst 
ten volle uit : 

KENT Where's the king ? 
-GENTLEMAN Contending with the fretful elements ; 

Bids the wind blow the earth into the sea. 
Or swell the curled waters 'bove the main. 
That things might change or cease ; tears his white hair. 
Which the impetuous blasts, with eyeless rage, 
Catch in their fury, and make nothing of ; 

(III l.blr. 1044). 

Zoo is het ook, waar we even later Lear zelf den storm zien trotseeren : 

LEAR Blow, winds, and crack your cheeks ! rage ! blow ! 
You cataracts and hurricanoes, spout 
Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks ! 
You sulphurous and thought-executing fires, 

is 
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And thou, all-shaking thunder, 
Strike flat the thick rotundity o' the world ! 
Crack nature's moulds, all gcrmens spill at once, 
That make ingratefull man ! ,τ.. 2 ui, 1044) 

Dit oproepen van het bovenmenschelijk geweld der elementen, zooals het 
in de gedachten der toeschouwers leeft, geeft Lears verdriet en ontredde
ring hun gigantischen omvang. 
Als hij verderop den zich krankzinnig houdenden Edgar in een vervallen 
hut aantreft, naakt, bibberend van kou en gebrek, — herkent hij in hem 
opeens het arme, naakte schepsel, dat mensch heet. Kent, de nar en hij 
zelf zijn maar vervalschingen : 

Ha ! here's three on's are sophisticated 1 — Thou art the thing Itself : 
unaccommodated man is no more but such a poor, bare, forked animal 
as thou art. ( I I I 4 Ыг 1 0 4 7 ) 

De opgeroepen achtergrond plaatst den armen Edgar wel ten volle in 
zijn toestand van menschelijk verval. Die achtergrond slaat nu ook op 
Lears eigen ontredderd mensch-zijn terug, zoo is hij ook, zoo wil hij zijn, 
niets meer ! 

Off, off, you tendings ! — Come, unbutton here. 
(Ill 4, biz. 1047). 

Naakt wil hij rondzwerven want niets meer is hij, dan een arme, van 
alles beroofde en verlaten mensch ! 

§ 7. Na hetgeen we tot nog toe reeds zagen, zal niemand kunnen ver
onderstellen, dat het Fransche klassieke tooneel den oproep uit het 
wereldbeeld niet zou kennen. 
Op het moment, dat Don Diègue in „Le Cid" van zijn opvliegenden 
mededinger een slag in het gezicht krijgt, slaat hij de hand aan het 
rapier : 

Achève et prends ma vie après un tel affront, 
Le premier dont ma race ait vu rougir son front. 

(I 3, blz. 65). 

Heel de waarde van het leven verzinkt onder deze doorstane vergui
zing ; heel het verleden van een oud adellijk geslacht staart ontzet op 
deze allereerste schande. Tegen de hier opgeroepen waarde van het 
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leven, tegen den ongeschonden luister van den ouden stam teekent deze 
schande zich eerst in haar vollen omvang af. 
Wanneer Rodrigue den hem uit de hoogte behandelenden graaf uitdaagt 
tot een tweegevecht, roept zijn gezegde : 

„A qui venge son père il n'est rien impossible." 
(II 2, blz. 72). 

den achtergrond op, waartegen die uitdaging zich fier afteekent, den 
achtergrond van de onverwinlijke kracht der kinderliefde. 

„Athalie", het oud-testamentische koningsspel van Racine, straalt voort
durend onder de schoone werking der W-actiemomenten. Als de machtige 
tempel van Jerusalem door het leger van Athalie is omsingeld, stijgt 
die achtergrondswerking tot een hoogtepunt. De oude Hoogepriester 
Joad staat in dezen nood omringd van zijn levieten, van biddende 
vrouwen en van kinderen ; dit is het heilige leger Gods, dat het geweld 
der vijanden moet keeren. En terwijl Joad bidt, verrijst uit het wereld
beeld, dat achter dit drama ligt, het oude Jerusalem, dat door God ver
laten, verviel tot de schande der vijandelijke overheersching : dit Jerusalem 
is het, dat in dezen Joad en zijn getrouwen opnieuw met ondergang 
wordt bedreigd : 

Pleure, Jérusalem, pleure, cité perfide. 
Des prophètes divins malheureuse homicide. 
De son amour pour toi ton Dieu s'est dépouillé. 
Ton encens à ses yeux est un encens souillé. 

Dieu de Sion, rappelle, 
Rappelle en sa faveur tes antiques bontés. 

(III 7, blr. 297-298). 

Achter het bijzonder gebeuren van deze kleine groep van beangstigde 
menschen staat de wereld van Gods Oude Verbond ; het gebeuren vol
trekt zich in zijn licht, het speelt zich af onder het oog van God. Maar 
Joads profetische blik verwijdt zich : door de eeuwen schrijdt de mensch-
heid ; volkeren en koningen gaan op naar het nieuwe Jerusalem, dat uit 
het oude gerezen, in onvergankelijke schoonheid schittert door de eeuwen: 

Quelle Jérusalem nouvelle 
Sort du fond du désert brillante de clartés, 
Et porte sur le front une marque immortelle ? 
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Cicux, répandez votre rosée. 
Et que la terre enfante son Sauveur. 

(III 7, blz. 298). 

Achter het Joodsche is het Hemelsche Jerusalem opgerezen, uit het Jood-
sche zal het Hemelsche voortkomen. Het volk van Israël zal niet ten-
onder gaan. Naast den biddenden Joad staat de jonge redder van zijn 
volk. Den troon bestijgend van zijn vader David, zal hij het geslacht 
voortzetten, waaruit de Stichter van het nieuwe Jerusalem voortkomen zal. 
Deze visionnaire evocatie van den achtergrond, die op dit critieke moment 
van het drama zijn lichtende, prospectieve werking niet mist, plaatst, 
wat hier gebeuren gaat, boven de vijandelijke machten uit, in het licht 
van Gods onwankelbaar zich vervullende belofte. Het verloop van het 
drama wordt er de wonderbare bevestiging van. 

Zelfs Molière in zijn blijspelen maakt gebruik van het wereldbeeld en 
het heeft er zijn humoristische werking. Als Harpagon ontdekt, dat zijn 
geld gestolen is, stormt hij als waanzinnig het tooneel op : „Au voleur ! 
au voleur! à l'assassin! au meurtrier!" Na een scène van uitzinnige ver
dwazing, van spel met de zaal, die we reeds bij Plautus aantreffen en 
ook door P. C. Hooft in zijn „Warenar" werd nagevolgd, zinkt de vrek 
ten slotte uitgeput neer en als daar langzaam de bezinning over hem 
komt en het besef van wat hij verloor, volgt de eene oproep uit het wereld
beeld op den anderen : 

„Hélas ! mon pauvre argent I mon cher ami ! on m'a privé de toi ; 
et, puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma 
joie : tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans 
toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait ; je n'en puis plus ; je me 
meurs, je suis enterré ! N'y-a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en 
me rendant mon cher argent, ou en m'apprenant qui l'a pris ? Euh ! que 
dites-vous?" ( I V 7 b lz 5 7 4 ,5 ActnL 223J 

Vriendschap, vriendensteun, alle troost en vreugd in het leven, ja het 
menschelijk bestaan zelf, staan als even zoovele kostbare waarden opge
roepen achter dit jammerlijk geliefd geldbezit ; achter het verlies daar
van doemt voor dezen mensch de doodelijke stilte op van het graf. De 
verhouding van deze opgeroepen waarden tot dit tragisch vermeende 
gebeuren werkt humoristisch en schrijnend tegelijk. 
In hetzelfde blijspel zien we aan een kostelijk voorbeeld, hoe geheel een 
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discussie van verhoudingen tot het wereldbeeld leeft. Harpagon wil 
zijn dochter Élise, tegen haar zin in, aan den bejaarden Seigneur Anselme 
uithuwelijken. Tijdens het daarover loopende twistgesprek tusschen vader 
en dochter komt Valere de kamer binnen, die van zijn kant vast besloten 
is met Élise te trouwen. Als de niets vermoedende vrek Valere nu als 
scheidsrechter in het geschil met zijn dochter betrekt, komt het weldra 
aan het licht, welke waarde uit den achtergrond dit huwelijk met Anselme 
voor den vrek zijn beteekenis geeft. 

HARPAGON il s'engage à la prendre sans dot. 
VALÉRE Sans dot? 
HARPAGON O u i . 

VALÉRE Ah I je ne dis plus rien. Voyez-vous ? voilà une raison tout à fait 
convaincante ; il se faut rendre à cela. 

(I 7, blz. 526, Actm. 55). 

Dit geldelijk voordeel weegt voor den vrek ruim tegen het huwelijks
geluk van zijn dochter op. Zijn onbeschaamd aanvliegen op het een met 
voorbij zien van het andere werkt al lachwekkend. Valere onderlijnt de 
absurditeit der verhouding nog met zijn antwoord. Hij moet immers ook 
nu zijn rol doorzetten14). Intusschen staat er voor hem toch te veel op het 
spel, dan dat hij, hoe dan ook, niet zou trachten enkele zwaarder wegende 
waarden uit den achtergrond aan te voeren, waartegen de schrikbarend 
voor den mal gehouden vrek echter met stijgende emphase zijn miserabel 
„Sans dot" poneeren blijft. Het groeit tot een spel van tegen elkander 
zich afteekenende evocaties, die de discussie tot een toppunt in het be
lachelijke drijven en de achtergrondswerking in Harpagons „Sans dot" 
telkens opnieuw culmineeren laat. Voorzichtig argumenteert Valere : 

Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est 
une plus grande affaire qu'on ne peut croire ; qu'il y va d'être 
heureux ou malheureux toute sa vie ; et qu'un engagement qui doit 
durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes 
précautions. 

HARPAGON Sans dot ! 
VALÉRE Vous avez raison : voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des 

gens qui pourroient vous dire qu'en de telles occasions l'inclination 
d'une fille est une chose, sans doute, où l'on doit avoir de l'égard ; 

") Vgl. Hoofdst. II, blz. 74 hiervoor. Het spreekt van zelf, dat tegelijk het retros
pectief aspect humoristisch werkzaam blijft. 
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et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments, rend 
un mariage sujet à des accidents très fâcheux. 

HARPAGON Sans dot ! 

VALÉRE Ah ! il n'y a pas de réplique à cela ; on le sait bien. Qui diantre 
peut aller là contre? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères 
qui aimeroient mieux ménager la satisfaction de leurs filles que 
l'argent qu'ils pourraient donner; qui ne les voudraient point sacri
fier à l'intérêt, et chercheraient plus que toute autre chose à mettre 
dans un mariage cette douce conformité qui, sans cesse, y maintient 
l'honneur, la tranquillité et la joie ; et q u e . . . . 

HARPAGON Sans dot ! 

VALÉRE II est vrai ; cela ferme la bouche à tout. Sans dot ! Le moyen de 
résister à une raison comme celle-là ? 

(I 7, blz. 526-527, Acttn. 56, 57, 58, 59). 

§ 8. Robbeknol betrapt zich op een voor hem ongewone evocatie uit de 
wereld der Christelijke vroomheid. Hij ziet het heerschap lerolimo de 
straat op gaan : 

Hoe groots treedt hy daar heen, hoe aartigh op zijn pas ; 
Soumen niet segghen, dat het selfs sijn Hoocheyt was. 

Wie sou eens dencken, dat sijn bulster of sijn bedt 
Gheen daalder waart en is, met alles wat hy het? 
W i e sou eens dencken, dat hij smorgens kan ghedooghen 
Sijn handen, aansicht aan een vuyle slet te drooghen ? 

(TerweiJ-de Vooys, II, 536). 

Robbeknol schudt bedenkelijk het hoofd : 
Ach, dit denckt niemant niet ! maar ghy weet. Heer, met mijn, 
Hoe veel dat hem ghelijck in dese werelt zijn, 
Die meer om yd'le eer en pronckerye lijden. 
Als om u heyl'ge wil. O recht vermaledijde 
En lichte glory van een sulcken sot ghemoet, 
Dat ziel en lijf veeltijdts hier banckrottieren doet ! 

(ibid., vs. 556). 

Hij voelt zich in de sfeer van den zoo verrassend opgeroepen achtergrond 
intusschen maar weinig op z'n gemak ; met een grap doet hij de werking 
er van te niet : 

Wel, hoe ben ick soo veer met mijn ghedacht ghekomen? 
Voorseecker was lek daar gheweldigh op ghenomen. 

(ibid., vs. 562). 
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Dat Vondel het wereldbeeld voortdurend in zijn drama's betrekt, behoeft 
nauwelijks gezegd. De bekende versregels, waarmee hij zijn „Joseph in 
Dothan" besluit, blijven er een der treffendste bewijzen van. Huiverend 
aanschouwt Ruben vooruit reeds het leed, dat zijn vader zal verpletteren. 
Het aangrijpend tafereel van Jacobs bezwijmen bij het zien van den bloed' 
bevlekten rok, het hartverscheurend gehuil van den uitzinnig geworden 
grijsaard, de opsomming van alle rampen, die op hem neerkwamen, maar 
waarvan deze laatste hem naar het graf zal sleepen, — zij brengen Ruben 
tot het voor hem zelf verbijsterende besef : 

Och, de ouders telen 't kind en maken 't groot met smart : 
Het kleene treedt op 't kleed; de groóte treên op 't hart. 

(Vondels Spelen, II 1; V, vs. 1621). 

Het beroep op de realiteit van het leven, in zijn verhouding van kinderen 
tot hun ouders, geeft Jacobs smarten hier de diepte van het algemeen 
menschelijke. 

Wanneer Badeloch onder de spanning van haar beangstigde liefde 
na het verhaal van broer Arend, in bezwijming gevallen is, teekent de 
rei van Burchtzaten dit sterke blijk van genegenheid dieper af tegen de 
onvergankelijke waarden der huwelijkstrouw: 

Waar werd oprechter trouw. 
Dan tusschen man en vrouw, 
Ter wereld ooit gevonden? 
Twee zielen, gloende aan-een-gesmeed, 
Of vast geschakeld en verbonden 
In lief en leed. 
De band, die 't harte bindt 
Der moeder aan het kind. 
Gebaard met wee en smarte, 
Aan hare borst met melk gevoed, 
Zoo lang gedragen onder 't harte, 
Verbindt het bloed : 
Nog sterker bindt de band 
Van 't paar, door hand aan hand 
Verknocht, om niet te scheiden. 
Nadat ze, jaren lang gepaard. 
Een kuisch en vreedzaam leven leidden, 
Gelijk van aard. 
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Daat zoo de liefde viel. 
Smolt liefde ziel met ziel. 
En hart met hart te gader ; 
Die liefde is sterker dan de dood, 
Geen liefde koomt Gods liefde nader. 
Noch schijnt zoo groot. 

(Vondels Spelen, I 2 ; IV, vs. 1239). 

Achter de bewogenheid van Badelochs individueele geval staat de achter
grond van het algemeene, ja van het eeuwige! 

Na al wat er in „Lucifer's" eerste bedrijf is gebeurd, na de afkondiging 
van Gods raadsbesluit, is het Gods oneindig Wezen zelf, dat door den 
reizang uit den achtergrond van het drama wordt naar voren gebracht. 
W e hebben vroeger reeds gewezen op de mogelijkheid tot het scheppen 
hier in het drama van een Sa-moment15). In het geval van zoo een actie
moment maakt dan het opgeroepene zelf deel van het verloop uit, het 
wordt tot een momentaan gebeuren van het drama, terwijl het als enkele 
oproep uit het wereldbeeld het voortgaande verloop slechts in een hetero
nome verhouding markeert. Het wil ons voorkomen, dat dit markeeren 
van het verloop echter na een tiental regels voor de stijgende intensiteit, 
voor den wondervollcn luister van de door engelen uitgesproken visie 
zelf moet wijken. Dat verloop geraakt uit de aandacht der toeschouwers 
en komt aan het slot eerst weer naar voren : 

Zijn geheimenis zij bondig ; 
Men aanbidde Zijn bevel. 
Dat men overal verkondig. 
Wat de trouwe Gabriel 
Ons met zijn bazuin kwam leeren : 
Laat ons God in Adam eeren. 
Al wat God behaagt, is wel. 

(Vondels Spelen, II 2, I, vs. 341. Actm. 29). 

Alle verzet, dat in het verloop als mogelijk in het verschiet gesteld was, 
teekent zich hiertegen als boos en onheilig af. 
De rei aan het einde van het tweede bedrijf wekt wel degelijk verloops
ontroering. Kreten van opstand weerklonken door de hemelzalen ; Vorst 
Lucifer heeft zich tegen Gods raadsbesluit gekant ; nijd en list doen hun 

15) Vgl. Hoofdst. IV, blz. 184-185 hiervoor. 
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duister werk, het aanschijn van den hemel verandert. Wat hier geschiedt, 
teekent zich nu opnieuw af tegen den achtergrond van Gods Wezen. Be
angstigd fluisteren de goede engelen voor zich uit : 

Hoe zien de hoffelijke gevels 
Zoo rood? hoe straalt het heilig licht 
Zoo rood op ons gezicht, 
Door wolken en bedroefde nevels? 
Wat damp, wat mist betrekt 
Dat zuiver, nooit bevlekt, 
En loutere saffier? 
Die vlam, dien glans, dat vier 
Van 't heldere Alvermogen? 
Hoe schijnt ons nu de diepe gloed 
Der Godheid toe, zoo zwart als bloed? 

Als daarop de tegenzang den groeienden hemelopstand opnieuw in een 
weidsch tafereel ontvouwt, beantwoordt de Rei de huiverend gestelde 
vraag onder een evocatie van de Godheid zelf : 

Dees' smet ontstelt het oog van 't Licht. 
Z'ontsteekt die vlam in Gods gezicht. 

(ibid., vs. 732, Actm. 43). 

Ifis opent het vierde bedrijf van de „Jeftha" met een ontboezeming, 
waarin haar brandend verlangen naar den hemel ligt uitgedrukt. De 
nabije verheerlijking, door haar woorden in het spel betrokken, maken 
haar droeve gang naar het offeraltaar glorieus en vol van licht : 

IFIS Geen hijgend hart, vervolgd en afgeronnen, 
Verlangde ooit meer naar koele waterbronnen, 
Als mijne ziel, na zooveel strijds, verlangt 
En hijgt naar God, waaraan mijn leven hangt, 
Der zielen troost, in 't eeuwig licht t' aanschouwen, 
Daar engelen om strijd Zijn lof ontvouwen. 
Hoe lust het mij in Gods onsterflijkheid 
Te deelen, daar men nimmer zucht noch schreit, 
Maar eeuwig rust, bevrijd van zorg en kommer, 
In vrede en stilte, in liefelijken lommer 1 

(Vondels Spelen, II 3, IV, vs. 1423). 

Deze oproep uit den lichtenden achtergrond van het eeuwig Leven werkt. 
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tegelijk prospectief, het weeft door de donkere dreiging van het komend 
bloedig gebeuren, die wondere lichtende lijn van Ifis' naderend geluk. 
In het daarop volgend gesprek geeft haar vader door zijn oproep uit den 
achtergrond haar dood nog weer nieuwe emotioneele beteekenis. Hij zegt 
tot haar : 

Gij gaat dan heen naar vader Abraham, 
En Josef en Manasse, vaders stam. 

En daar op zijn eigen verdriet wijder perspectief gevend : 

De landman hoopt, na zweet en lastig ploegen 
En zaaien, op den zegenrijken oogst, 
Die hem in 't end met aren kroont en troost ; 
En ik, helaas ! zie hier, na d'oorlogsvlagen. 
Mijn korenbloem gezengd en neergeslagen, 
Mijn huwelijkshoop en vreugd teleurgesteld ! 

(ibid., vs. 1461). 

En de voltrekking van het offer zelf wordt door den reizang andermaal 
op een hooger plan gebracht, door den oproep der groóte offerfiguren 
uit het Oude Verbond : 

Izak, Abrams zoon, 
Volgde zijnen vader, 
Hield dien hoogen toon. 
Ziet ze bel te gader : 
't Outer staat gebouwd : 
Izak, 's vaders zegen. 
Knielt op 't offerhout. ( lbld I V v s 1 6 5 5 ) 

Van een zelfde emotioneele werking is de rei aan het slot van „Maria 
Stuart's" eerste bedrijf. Nadat we in dit bedrijf doordrongen tot in de 
diepten van Maria's smarten en Elizabeths feilen en meedoogenloozen 
haat, verschijnt in den reizang achter deze twee figuren de lichtende 
achtergrond van het Nieuwe Verbond, dat door zijn gelijkenis en tegen
stelling het gebeuren, dat zich hier voltrekt, schrijnend afteekent : 

ВЫ VAN STAATJOFFEHEN 

M a r i e ë , uit Jesse's stam geboren, 
En tot een rijker kroon gekoren 
Dan David droeg in 't Joodsche Rijk ; 
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Mariée in ootmoed hoog verheven, 
Van vreugde en blijschap aangedreven. 
Bezoekt haar nicht in Arons wijk : — 
E l i z a b e t h , tot God genegen, 
Schiet op en vliegt Marieë tegen. 
Omhelst en kust die groóte Nicht. 
Aanschouw dit hertelijk verlangen, 
Hoe ze in elkanders armen hangen, 
Hoe liefde bloed aan bloed verplicht ! 

En om de tegenstelling van het dramatisch gebeuren tot den opgeroepen 
achtergrond ook in poetischen vorm geheel tot uiting te brengen, vervolgt 
de dichter : 

TEGENZANG Marieë, uit Stuarts stam geboren, 
En tot een rijker kroon gekoren 
Dan Henrik droeg in 't Engelsch Rijk ; 
Marieë, in rampspoed hoog verheven, 
In druk en ballingschap gedreven, 
Neemt tot haar Nicht in nood de wijk: — 
Elizabeth, tot wraak genegen. 
Blijft pratten, zendt heur wachters tegen, 
En vangt en spant die groóte Nicht. 
Zij laat ze twintig jaar verlangen, 
En tusschen hoop en doodsschrlk hangen, 
Want staatzucht past op bloed noch plicht. 

(Vondels Spelen, I 3, I, vs. 253). 

O p hetzelfde oogenblik, dat in den „Salomon" de ongelukkige koning 
bezwijkt, barst een onweer over de stad los, schrikwekkende oproep van 
Gods vertoornde majesteit, waartegen Salomons misstap als boosheid 
uitkomt. Bevend roept de koning uit : 

Och, och, wij zijn verwaten, 
Van God verstooten, en verlaten. 
Wat wil dat schrikkelijk gerucht? 
Gods gramschap berst met donder uit de lucht. 
Waarheen gevloden ? waar gevlucht ? 

Daarop teekenen de Jerusalemmers geheel den omvang van het ongeluk, 
door hun oproep van het Sion van het Oude Verbond uit het wereldbeeld 
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en een hernieuwde evocatie van Gods machtige gramschap : 

O Sion, schrei geheele plassen. 
Bestrooi uw hoofd met stof en asschen. 

De kroon is van uw hoofd gevallen. 
De wijze Koning leït er toe. 
De taaie roê 
Des hemels dreigt u fel van boven. 
Gods gramschap rookt, gelijk een oven. 
Hoe blusschen wij haar vonken toch? 
Och, och, och, och ! t (Vondels Spelen, II 2, IV, vs. 1656, biz. 65-66). 

Het tafereel, dat hier in woorden wordt uitgezegd en zich misschien 
ook aan décor en ensceneering verwerkelijkt, wekt een machtig besef 
van Gods onaantastbare heiligheid; daaronder schrompelt wat hier ge
beurde tot nietige vermetelheid ineen. 

§ 9. Zoowel de gesprekken als de andere handelingen doen in Lessings 
„Nathan der Weise" bijna onafgebroken beroep op den achtergrond. 
Wij treffen hier voor het eerst het tendenz-stuk aan. Drie figuren ver
tegenwoordigen drie godsdiensten op het tooneel : Saladin, sultan van 
Jerusalem als muzelman, een jong tempelier als christen en de koopman, 
Nathan, als jood. Alles wat geschiedt blijkt wel veeleer om den achter
grond te geschieden, dan dat het, in zich zelf reeds belangrijk, de 
werking van dien achtergrond slechts ter verhooging van eigen drama
tische effectiviteit inroept. De achtergrond geeft het gebeurende hier zijn 
algeheele dramatische beteekenis ; van de werking der andere dramatische 
aspecten valt daarbij zoo goed als niets te bespeuren. Tegen de destijds 
ontwakende geestdrift voor een vrijzinniger humaniteit boven verstarde 
vooroordeelen en godsdienstig fanatisme, tegen de ideale opvattingen 
van den auteur en zijn publiek speelt het dramatisch gebeuren zich af, 
het resoneert er tegen door de flagrante tegenstelling, die het er mee 
vormt of door zijn overeenstemming, waardoor het zich als stralende 
verwerkelijking van dat ideale voordoet. De tegenstelling ondergaan we 
b.v. in het van doortrapte sluwheid en valschen godsdienstijver getuigende 
gesprek, dat een kloosterbroeder met den nobelen tempelridder voert. 
De monnik komt met een opdracht vanwege den Patriarch tot den jongen 
man. Het gaat er om een brief heimelijk op zijn bestemming te brengen. 
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KLOSTERBRUDER 

Het is een zeer belangrijke opdracht : 

Denn — sagt 
Der Patriarch — an diesem Briefchen sei 
Der ganzen Christenheit sehr viel gelegen. 
Dies Briefchen wohl bestellt zu haben — sagt 
Der Patriarch — werd' einst im Himmel Gott 
Mit einer ganz besondem Krone lohnen. 
Und dieser Krone — sagt der Patriarch — 
Sei niemand würd'ger, als mein Herr. 

Als Ich ? 
Denn diese Krone zu verdienen — sagt 
Der Patriarch — sei schwerlich jemand auch 
Geschickter, als mein Herr. 

Als ich? 
Er sei 

Hier frei ; könn' überall sich hier besehn ; 
(I 5, blz. 22). 

Inderdaad, Saladin schonk den jongen, gevangen vóór hem gevoerden 
tempelier de vrijheid en het leven. En alsof de voorafgaande opdracht 
in het licht daarvan nog niet onbeschaamd genoeg klonk, komt de klooster-
broeder vanwege den Patriarch nog met het verzoek den sultan uit den 
weg te ruimen : 

KLOSTERBRUDER Ihr schaudert? — O es haben schon ein paar 
Gott'sfurcht'ge Maroniten sich erboten, 
Wenn nur ein wackrer Mann sie fähren wolle, 
Das Stück zu wagen. 

TEMPELHERR 

KLOSTERBRUDER 

TEMPELHERR 

KLOSTERBRUDER 

TEMPELHERR 

KLOSTERBRUDER 

TEMPELHERR 

KLOSTERBRUDER 

TEMPELHERR 

KLOSTERBRUDER 

Mir? mir, Bruder? 
Mir ? Habt Ihr nicht gehört ? nur erst gehört. 
Was für Verbindlichkeit dem Saladin 
Ich habe ? 
Wohl hab' ich's gehört. 

Und doch? 
Ja — meint der Patriarch — das war' schon gut : 
Gott aber und der Orden — 

Andern nichts ! 
Gebieten mir kein Bubenstück ! 

Gewisz nicht ! 
Nur — meint der Patriarch — sei Bubenstück 
Vor Menschen nicht auch Bubenstück vor Gott. 
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TEMPELHERR Ich war' dem Saladin mein Leben schuldig : 
Und laubt' ihm seines ? 

KLOSTERBRUDER Pfui ! — Doch bliebe — meint 
Der Patriarch — noch immer Saladin 
Ein Feind der Christenheit, der Euer Freund 
Zu sein, kein Recht erwerben könne. 

(I 5. blz. 23-24). 

In de constellatie van het drama wekt deze scène hoegenaamd geen 
prospectieve spanning ; de werking der andere autonoom dramatische 
aspecten is er evenmin voelbaar. Er is slechts de voelbare actie-eenheid, 
tot stand gebracht door het deel van het wereldbeeld, waarnaar bijna alle 
handelingen uitwijzen : Lessings vrijzinnige en humanitaire denkbeelden. 
Het huichelgesprek van den monnik heeft in die actie-eenheid een mar
kante plaats, teekent er zich scherp tegenstellend tegen den achtergrond 
af, ontleent aan dien achtergrond zijn concrete dramatische beteekenis. 
In een volgend bedrijf treffen we een gebeurtenis aan, die in dezelfde 
actie-eenheid juist als de ideale verwerkelijking der opvattingen uit dien 
achtergrond gezien wordt. Nathan spreekt tot den jongen Tempelier : 

Kommt, 
Wir müssen, müssen Freunde sein ! — Verachtet 
Mein Volk, so sehr Ihr wollt. Wir haben beide 
Uns unser Volk nicht auserlesen. Sind 
Wir unser Volk ? Was heiszt denn Volk ? 
Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, 
Als Mensch ? Ah ! wenn ich einen mehr in Euch 
Gefunden hätte, dem es g'nügt, ein Mensch 
Zu heiszen. 

TEMPELHERR Ja, bei Gott, das habt Ihr, Nathan ! 
Das habt Ihr ! — Eure Hand ! — Ich schäme mich, 
Euch einen Augenblick verkannt zu haben. 

NATHAN Und ich bin stolz darauf. Nur das Gemeine 
Verkennt man selten. 

TEMPELHERR Und das Seltene 

Vergiszt man schwerlich. — Nathan, ja, 
Wir müssen, müssen Freunde werden. 

NATHAN Sind 

E s s c h o n · (II 5, blz. 43). 

Hoezeer dit tendenz-drama door zijn actie-eenheid uit den achtergrond 
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wordt gedragen, hoezeer de werking uit dien achtergrond de eigenlijke 
emotioneele waarde van het stuk uitmaakt, bewijst wel het feit, dat 
Nathans verhaal van de drie ringen, — een verhaal, dat evenmin andere 
dan achtergronds-aspecten in het verloop bezit .— steeds als het hoogte
punt van dat verloop werd beschouwd, ja, dat het aan het drama zijn 
naam schonk. 
Aan alle tendenz-stukken is het overigens eigen het dramatisch gebeuren 
in een sterke, dynamische eenheid naar bepaalde, voorgestane deelen uit 
het wereldbeeld te doen opgaan : in dit uitwijzen van het aangrijpend ver
loop ligt de geweldige kracht tot propaganda voor het tooneel. Wanneer 
daarbij echter — zooals in „Nathan der Weise" — de andere actie-
eenheden in het verloop, ontstaan door een punt uit het verleden of uit 
de toekomst, dat verloop in zich maar uiterst zwak emotioneele gestalte 
geven, stempelt de strekking het drama tot „tendenz-stuk" in den nega
tieven zin van het woord. 

Goethe's „Iphigenie" kent deze sterk voelbaar aan het drama zich op
leggende actie-eenheid uit den achtergrond niet ; het stuk werd niet om 
zijn tendenz geschreven ; het dient hier niet vooropgezette denkbeelden, 
maar omgekeerd wordt de achtergrond ter hulp geroepen om op bepaalde 
momenten de emotionaliteit, de beteekenis, de draagwijdte van het ge
beuren, te verhoogen, te verruimen, te versterken. Speelhandelingen 
wijzen naar waarden uit den achtergrond uit en ontleenen daaraan voor 
het verloop een bijzondere emotie. De „Iphigenie" munt uit door haar 
algemeene gezegden en wijsheidsspreuken, zooals wij ze reeds bij de 
Grieken in gebruik zagen. W e geven er slechts één voorbeeld van. 
Tegenover 's konings vertrouweling, Arkas, die haar tot dankbaarheid 
wil opwekken om het behoud van haar leven in dit voor vreemdelingen 
zoo barbaarsche land, geeft Iphigenie zelf de beteekenis van haar balling
schap en kwijnend bestaan op dit eiland aan. Zij doet dit onder een 
rijken oproep van waarden uit den achtergrond : 

Frei atmen macht das Leben nicht allein. 
Welch Leben ists, das an der heiigen Stätte, 
Gleich einem Schatten um sein eigen Grab, 
Ich nur vertrauern musz 7 Und nenn ich das 
Ein fröhlich selbstbewusztes Leben, wenn 
Uns jeder Tag, vergebens hingeträumt. 
Zu jenen grauen Tagen vorbereitet, 
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Die an dem Ufer Lethes selbstvergessend. 
Die Trauerschar der Abgeschiednen feiert? 
Ein unnütz Leben ist ein früher Tod ; 
Dies Frauenschicksal ist vor allen meins. 

(A. Stem, I 2, blz. 7). 

Ook Schiller kent het opgeroepen wereldbeeld. Maria Stuart plaatst haar 
individueel geval tegen een wijderen achtergrond, als zij, sprekend over 
haar rechters, zegt : 

Es kann der Britte gegen den Schotten nicht 
Gerecht sein, ist ein uralt Wort. 

(Lud. BeUermann, III ; I 7, blz. 296, vs. 804). 

De partijdigheid van die recht moesten spreken, de onrechtvaardigheid 
van het over de arme koningin uitgesproken vonnis, krijgt hier de be-
teekenis van een gebeuren tusschen volkeren, tusschen de elkander 
hatende Brit en Schot. 
Even te voren heeft zij andere deelen uit het wereldbeeld naar voren 
gehaald, die het geval tegen den achtergrond der godsdiensttwisten 
afteekenen. Zij verzekert Burleigh, dat zij er van overtuigd is, dat onder 
haar rechters ook edel denkende mannen zijn aan te wijzen : 

Doch sie sind Protestanten, Eiferer 
Für Englands Wohl und sprechen über mich. 
Die Königin von Schottland, die Papistin ! 

(Lud. BeUermann, III; I 7, blz. 296, vs. 801). 

In Hebbels romantisch bijbeldrama „Herodes und Mariamne" beleven 
we in het derde bedrijf, hoe de krijgsman-geweldenaar, de fel hartstochte
lijke Herodes bij zijn terugkeer uit Egypte tot de ontdekking komt, dat 
Mariamne, zijn vrouw, het geheim kent, dat haar in den dood moest 
drijven, als hij zelf van zijn tocht naar Antonius niet weer zou terug-
keeren. 

De van onmenschelijke ijverzucht en wantrouwen getuigende opdracht 
heeft Mariamne tot in haar diepste wezen geschokt; niet alleen de vrouw, 
ook de mensch werd in haar gekrenkt. Ze spreekt tot Herodes : 

Du hast in mir die Menschheit 
Geschändet, meinen Schmerz musz Jeder theilen, 
Der Mensch ist, wie ich selbst, er braucht mir nicht 
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Verwandt, er braucht nicht Weib zu sdn, wie ich. 
Als Du durch heimlich-stillen Mord den Bruder 
Mir raubtest, konnten die nur mit mir weinen, 
Die Brüder haben, alle Andern mochten 
Noch trocknen Auges auf die Seite treten 
Und mir ihr mitleid weigern. Doch ein Leben 
Hat Jedermann und keiner will das Leben 
Sich nehmen lassen, als von Gott allein. 
Der es gegeben hat 1 Solch einen Frevel 
Verdammt das ganze menschliche Gesiecht, 
Verdammt das Schiksal, das ihn zwar beginnen, 
Doch nicht gelingen liesz, verdammst Du selbst ! 
Und wenn der Mensch in mir so tief durch Dich 
Gekränkt ist, sprich, was soll das Weib empfinden. 
Wie steh' Ich jetzt zu Dir und Du zu mir? 

(H. Krumm, V; HI 3, blz. 71). 

Het hier opgeroepen heiligste recht van den mensch : dat n.l. op zijn eigen 
leven, maakt dit staan tegenover elkander van man en vrouw tot een 
verschrikkelijk gebeuren ! 

Bij „Die Weber" zijn we opnieuw in het tendenz-drama beland. Ook 
hier wijst het gebeuren in zijn algeheele dramatische kracht naar den 
achtergrond uit. Deze achtergrond wordt gevormd door het geheel van 
sociale opvattingen en waardeeringen van den auteur, Gerhart Haupt
mann, en het door zijn drama te overtuigen, te schokken publiek. Bijna 
alle handelingen teekenen zich schrijnend tegen dezen achtergrond af, 
ze ontleenen er hun beteekenis van schreeuwend, smartelijk onrecht. 
Het stuk opent in een sfeer van wee en ellende binnen een vertrek van 
Dreiszigers woning, de plaats, waar de wevers hun afgewerkte doeken 
afleveren; zij moeten hun producten door Pfeifer laten keuren. De tooneel-
aanwijzing luidt : 

Die meisten der harrenden Webersleute gleichen Menschen, die vor die 
Schranken deä Gerichts gestellt sind, wo sie in peinigender Gespannt
heit eine Entscheidung über Tod und Leben zu erwarten haben. Hin
wiederum haftet allen etwas gedrücktes, dem Almosenempfänger eigen-
thümliches an, der, von Demuthigung zu Demüthigung schreitend, im 
Bewusztsein nur geduldet zu sein, sich so klein als möglich zu machen 
gewohnt ist.... (blz. 3-4). 

16 
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Door Pfeifer worden de mannen afgesnauwd, hun werk wordt beneden 

de waarde getaxeerd, het hongerloon hun meedoogenloos toegeworpen. 

Een weversvrouw, die een paar schreden van de kastafel afstaat en van 

tijd tot tijd met starende oogen naar hulp heeft omgezien, vermant zich 

en wendt zich opnieuw smeekend tot den kassier : 

Ich kann halt balde ich weesz gai nich, wenn Se mir das Mal und 
geb'n mir keen'n Vorschusz О Jesis, Jesis. 

(laut, gleichsam an das Gerechtigkeitsgefühl aller appellirend) Ich bin 
gewisz ni faul, aber ich kann ni mehr aso fort. Ich hab' halt doch zwee 
Mal an' lebergang gehabt. Und was de mei' Mann is, der is ooch bloszich 
halb ; Mir arbeit'n gewisz, was wir ufbringen. Ich hab' schonn viele 
Woch'n keen'n Schlaf in a Aug'n gehabt, und 's wird auch schonn 
wieder gehn, wenn ock ich und ich wer' de Schwäche wieder a bissei 
'raus krieg'n aus a Knoch'n. . . . (I blz 7-81 

D e oude Baumert verzekert: 

Mir sein halt gar blank derheeme. Da hab ich halt unser Hundl schlacht'n 
lassen. Viel is ni dran, a war о halb d'rhungert. 'S war a klee', nettes 
Hunde. Selber abstechen mocht ich 'n nich. Ich könnt mer eemal kee' 
Herze nich fass'n. ( I i b , z 1 0 ) 

Onder de dicht opeen gedrongen wevers ontstaat plotseling beweging. 

Men hoort een langen, diepen zucht slaken en daarna een ploffend neer

vallen. Het blijkt een kleine jongen, die eenige afgewerkte doeken vanuit 

een ander dorp naar Dreiszigers woning gebracht heeft : 

DREISZIGER Bringen Sie mal etwas Wasser, Pfeifer ! Oder Cognac, 
Pfeifer. Cognac is besser. 

BAECKER Gebt 'n ock was zu fressen, da wird a schonn zu sich kommen 
NEUMANN Er hat was gesagt, Herr Dreisziger ! Er bewegt die Lippen. 
DBHSZIGER Was — willst Du denn, Jungl ? 
DER JUNGE (haucht) Mich h hungert ! 
DREISZIGER (wird bleich) Man versteht ihn nich. 
WEBERFRAU Ich gloobe, a meinte 
DREISZIGER Wir werden ja sehn. /j b j z jjx 

§ 10. In het tweede bedrijf van „John Gabriel Borkman" plaatst Ibsen 

Ella's verlangen naar de liefde van haar pleegkind. Erhart, pas in zijn 

volle en diepe algemeenmenschelijkheid door de volgende evocatie : 
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ELLA , Het is zoo'n ontzettend droevige gedachte voor mij, om alles wat 
leeft te moeten verlaten, zon en licht en lucht vaarwel te zeggen, 
zonder een enkel wezen achter te laten, dat aan mij denken zal, dat een 
warme, weemoedige herinnering aan mij zal bewaren zoo als een 
zoon aan de moeder, die hij heeft verloren." 

(Qant v. d. Mijll-Piepers, blz. 48). 

Al wat er aan hooge waarden in het leven en in zon en licht en lucht 

besloten ligt, de donkere angst van dit alles te moeten heengaan en 

tenslotte het oer-streven, dat in den mensch sluimert naar de onsterfe

lijkheid, zij openen afgronden van leegte en verlatenheid in het verlangen 

van Ella, dat zijn bittere teleurstelling voor altijd tegemoet gaat. 

„Rosmersholm" behoort tot de stukken waarin, zooals Simons het noemt, 

het Verleden het gehoonde Heden besluipt met de dwingende macht 

van den boa-constrictor, zooals Sophokles' „Oedipus T y r a n n o s " 1 6 ) . 

Alleen: bij Oedipus maakt dat verleden deel uit van het op het tooneel 

verschijnende wereldbeeld, zooals we nog zullen z i e n 1 7 ) , terwijl bij Ibsen 

dat verleden als blijvende, terugkeerende macht, uitdrukkelijk door 

speelhandelingen wordt opgeroepen zonder op het tooneel eenige ge

stalte te verkrijgen. De onmogelijkheid voor Rosmer om zich van het 

oude, het conventioneele en traditioneele blijvend los te maken, zijn telkens 

terugvallen in de oude somberheid, zijn gebukt gaan onder den dwang 

der oude waarden en plichten, heel het dramatisch verloop, dat in deze 

worsteling naar het nieuwe licht bestaat, wordt telkens opnieuw door 

den oproep van het aldoor nog werkzaam verleden gemarkeerd. 

Rosmer blijft bevangen door de herinnering aan zijn ongelukkig om het 

leven gekomen vrouw ; den vlonder, van waar af zij in het water sprong, 

durft hij nooit meer over. „Zij hangen lang aan hunne dooden, hier op 

Rosmersholm" zucht Rebekka, en Juffr. Helseth zet de werking van het 

verleden met een machtigen oproep uit den achtergrond van het drama in: 

JUFFR. HELSETH Weet u wat ik geloof, juffrouw? Dat het de dooden zijn die 
zoo lang aan Rosmersholm hangen. 

Ja, 't is om zoo te zeggen, alsof zij zich niet heelemaal kunnen losmaken 
van hen, die achtergebleven zijn. /^jj j y z 2) 

Het gebeuren krijgt onder den opgeroepen achtergrond zelfs een eenigs-

1 β) Drama en Tooneel. V, blz. 137. " ) Vfll. Hoofdst. VI, blz. 253 hierna. 
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zins mysterieuze beteekenis. Verschillende elementen uit dien eenmaal 
opgeroepen achtergrond komen het zich voltrekkend gebeuren zijn ge
heimen diepgang geven. Dezelfde Juffr. Helseth vertelt : 

De kleine kinderen op Rosmershölm schreeuwen niet, juffrouw. 

En dan is er nog iets vreemds. Als zij grooter worden lachen zij nooit. 
Lachen nooit.. . . hun heele leven niet. (IIIF blz. 49). 

De machtige ban. de onontkoombare greep van het eeuwen door durende 
geslacht, het somber geheim van „Rosmershölm", wordt uit den achter
grond voelbaar. Verderop roept Rebekka vertwijfeld tot Rosmer uit : 

O, die twijfel, die angst, die gewetensbezwaren.... dat alles is een 
familie-erfstuk. De menschen zeggen hier dat de dooden terugkomen als 
hollende witte paarden. Mij dunkt dit is ook zoo iets. 

En Rosmer antwoordt : 

Laat het zijn wat het wil. Wat geeft dat als ik er toch niet overheen 
kan komen? (Ibid., Ыг. 53). 

Kroll verneemt later, dat Rosmer toch weer tot zijn oude opvattingen 
terugkeert. Kroll antwoordt daarop, dat hij dat eigenlijk ook wel had 
kunnen denken ; wijzend naar de familieportretten : 

Den telg van de mannen, die hier op ons neerzien,.... zal het misschien 
toch nooit ten volle gelukken zich los te scheuren van dat, wat als on
vervreemdbaar eigendom van geslacht op geslacht is overgegaan. 

(ibid., blz. 55). 

Als Rebekka West tenslotte bekent, dat zij het was, die de arme Beate, 
Rosmers vrouw, op het dwaalspoor bracht, dat haar in den dood voerde, 
zegt Kroll bevend van verontwaardiging tot Rosmer, naar Rebekka 
wijzend : 

En met die vrouw leef je onder één dak en nog wel in een vertrouwe-
lijke verhouding. (Kijkt rond naar de portretten) O, zij die er niet meer 
zijn moesten dát eens kunnen zien ! 

Dien avond valt Rosmer haar af en Rebekka besluit Rosmershölm te 
verlaten. Juffr. Helseth is er geheel van ontdaan : 

Maar, Heer in den Hemel, hoe moet dat dan gaan hier op Rosmershölm, 
als juffrouw West hier niet meer is ? Nu had die arme dominee het zoo 
goed en gezellig. 
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REBEKKA Ja, maar vandaag ben ik bang geworden, weet u . . . . het leek mij of 
ik schimmen zag van witte paarden... . de witte paarden van Rosmers-
holm. (Ibid. 63 en 64). 

Het drama sluit met een laatsten huiveringwekkenden oproep uit den
zelfden achtergrond. Juffr. Helseth ziet vanuit het raam hoe Rosmer 
en Rebekka gezamenlijk den dood in gaan : 

Jesses nog toe ! Dat witte dáár . . . . Ja, bij mijn ziel, ze staan allebei op 
den vlonder ! . . . . (luid) er over er in allebel I Help ! Help ! 
(Haar knieën knikken; houdt zich bevende aan de stoelleuning vast en 
kan ter nauivernood uitbrengen) Neen. Hier geen hulp . . . . De doode 
heeft hen gehaald. (IV, blz. 79). 

Ook dit drama toont in zijn verloop een sterk emotioneele eenheid door 
zijn telkens uitwijzen naar, zijn zich afteekenen tegen een en dezelfde 
mysterieuze, dynamische macht, die achter het drama staat. 

„Spoken", het stuk, dat in zijn Fransche vertaling als „Les Revenants" 
een veel juister met den inhoud van het drama overeenkomenden titel 
voert, — krijgt onder de herhaalde oproepen uit den achtergrond, die dat 
verloop evenzeer blijkt te beheerschen .— eveneens zijn verschrikkelijke 
en lugubere beteekenis. 
Aan het vroeger om zijn retrospectief karakter aangehaalde voorbeeld18 ) 
zien we, hoe dit „Spoken" moet worden verstaan : het zijn de afge
storvenen, die met hun verworden neigingen voortleven in de kinderen, 
het is het onontkoombare noodlot der erfelijke belasting, de onverbidde
lijke wet der natuur, die Mevr. Alving bevend achter het gebeuren op
roept. Verderop in het drama verklaart Mevrouw het zelf : 

Toen ik Regine en Oswald daarbinnen hoorde, was het of ik spoken 
vóór mij zag. Maar ik geloof haast dat wij allemaal spoken zijn, dominee. 
Het is niet alleen dat, wat wij van vader en moeder geërfd hebben dat 
in ons spookt. Het zijn allerhande oude afgestorven opvattingen en 
allerlei oud dood geloof en zulke dingen meer. (ц, blz. 34). 

Hier staat heel de achtergrond voor ons uitgespannen, waartegen het 
dramatisch gebeuren zich voltrekt. En de afschuwelijke scène uit het 
tweede bedrijf, waar Oswald het er eindelijk moeizaam uitbrengt : 

Moeder ik ben geestelijk gebroken.... óp ik kan nooit meer 
werken! (II, blz. 44). 

l sFVgl. Hoofdst. III, blz. 148 hiervoor. 
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ontleent haar ontzettende, navrante beteekenis aan het oordeel van den 
Parijschen dokter over Oswalds vreemde ziekte : de zonden der vaderen 
worden bezocht aan de kinderen ! Ibsen maakte er hier een onverbiddelijk, 
een schrijnend natuurdrama van, hèt treurspel van het naturalisme19 ). 

Als de groeiende waanzin in Strindbergs „Der Vater" den ongelukkigen 
Ritmeester van het kostbaarste, dat hij bezit, dreigt te berooven : het 
geloof n.l. aan zijn kind, dan zijn het zijn eigen woorden, die aan dit 
lugubere gebeuren eerst ten volle zijn ontzettende beteekenis geven. Aan 
de vrouw, die hem tot het uiterste bracht, bekent hij : 

Für mich, der ich nicht an ein zukünftiges Leben glaube, war das Kind 
mein Leben nach diesem. Es war mein Ewigkeitgedanke, und vielleicht 
der einzige, welcher der Wirklichkeit entspricht. Nimmst du ihn mir, 
so ist mein Leben durchschnitten. ( E S c h e r i n g f „ 5i Ыг_ 4 8 ) . 

En de wilde uitlatingen aan het einde van het stuk hebben haar tragisch 
effect juist door de schrille tegenstelling van hun inhoud met de dingen 
zelf uit het wereldbeeld, waarop zij een beroep doen : het leven, de hel, 
den dood, den hemel, het vaderschap en al het onzegbare, dat in een kind 
gegeven is. 
De Ritmeester heeft in een vlaag van waanzin zijn dochter willen dood' 
schieten. Men is nog tijdig tusschenbeide gekomen. Als de arme man 
gebonden op de sofa neerligt, vraagt hij de oude voedster : 

Warum liessest du mich das Kind nicht töten? Das Leben ist ja eine 
Hölle und der Tod ein Himmelreich, und die Kinder gehören in den 
Himmel ! (ibid. III 6, blz. 68). 

Eenigen tijd later vraagt zijn vrouw : 

LAURA Willst du dein Kind sehen, Adolf ? Sag ! 
DER RITTMEISTER Mein Kind ? Ein Mann hat keine Kinder, nur Frauen bekommen 

Kinder, und darum kann ihnen die Zukunft gehören, wenn wir kinderlos 
sterben ! — О Gott, der du die Kinder liebst ! (ibid. III 7, blz. 73). 

De hier opgeroepen groóte levenswaarden voor tijd en eeuwigheid, zij 
stempelen dit alles tot uitingen van droevige geestesverbijstering. 

§ 11. In Maeterlincks „Pelléas et Mélisande" spreekt koning Arkel 

1 β ) Vgl. Simons, Drama en Tooneel, V, blz. 124. 
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misschien de meest verborgen geheimen van den achtergrond uit, als 
hij zegt: 

Je suis très vieux et cependant je n'ai pas encore vu clair, un instant, 
en moi-même ; — nous ne voyons jamais que l'envers des destinées.... 
l'envers même de la nôtre je ne me suis jamais mis en travers d'une 
destinée ; . . . . Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles. 

(I 3, blz. 15-16). 

Hier wordt uitdrukkelijk op de machten uit het wereldbeeld gezinspeeld, 
die opnieuw heel het dramatisch gebeuren beheerschen : die machten 
zelf worden ons nooit helder, klaar in hun gestalte voorgevoerd. Die 
machten worden nooit God of goden genoemd, duivel of booze geesten, 
hartstocht of diep ingewortelde psychische neigingen, natuurelementen 
of toeval, het blijft aldoor een zeer vaag, dynamisch al-zijn, dat men
schen en dingen omringt, ze voortdrijft naar hun noodlot en dat de daden 
der menschen en alle gebeurtenissen op deze wereld tot een grillige, 
huiveringwekkende onafwendbaarheid maakt. 
Maeterlincks drama's doen voortdurend beroep op de wereld van het 
mysterieuze ; dat geschiedt door het vreemde, onverklaarbare van het 
gebeuren en door de ijle, tot in het allerteerste sensitivisme verfijnde 
uitingen zijner weerstandslooze figuren. De sfeer zijner drama's vertegen
woordigt het wereldbeeld ; de handelingen, in die sfeer verricht, hebben 
een eigen prospectief karakter, gelijk we hebben gezien20). 

Verschaeve maakt ruim gebruik van het wereldbeeld. Een frappant voor
beeld hiervan levert het slot van den „Philips van Artevelde", de tragedie 
van den zoon, die de liefde en toewijding voor Vlaanderen van zijn 
grooten vader erfde, zonder het genie. 
Tegen het oprukkende Fransche leger, waarin Lodewijk van Maele, 
graaf van Vlaanderen, mee optrok tegen zijn eigen volk, leden de 
Vlamingen de nederlaag en kwam Philips zelf jammerlijk om. De Gente
naren achtervolgend komt de koning van Frankrijk langs het lijk van 
den gevallen Philips. „Aan den boom Van Artevelde!" klinkt het vonnis. 
En als om het volk, dat werd overweldigd, te hoonen, plaatst hij Lodewijk 
van Maele, den dubbelen Judas, die tijdens het gevecht ook het Fransche 
leger weer verried, als wachter bij het lijk van hem, die zijn leven gaf 
voor Vlaanderens vrijheid. 

ж) Vgl. Hoofdst. II, blz. 92-93 hiervoor. 
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Philips' vrouw staat onder aan den boom, waaraan Gents grootmoedige 
leider hangt. Zij herkent den Graaf van Vlaanderen naast haar, hoorde 
het woord, dat hem vol smaad hier op post stelde en als op dat oogen-
blik het besef van Philips' grootheid tot haar doordringt tegenover de 
schande van den onteerder van Vlaanderens gravenkroon smaalt zij : 

Graaf van Vlaandren, 

Daar hangen is geen schande. 
Er is maar ééne schande hier; 't is de uwe. 
Van u die de eere draagt der gravenkroon ! 
Geen vuiger schand' dan eer die schande wordt. 
Geen hooger eer dan schand' die eere wordt. 
Philips, blijf hangen op uw schandeboom. 
Mijn Christus op de glorie van uw kruis. 
Blijf heerlijk daar met Judas aan uw voet. 

(Phil. Art. V, blz. 163). 

Deze sterke oproep uit het Christelijk wereldbeeld van het drama, geeft 
aan den offerdood van Vlaanderens bevrijder iets van de glorievolle 
wijding van Calvarië ; over de houding van Graaf Lodewijk valt de 
schaduw van het donkerste verraad, dat de wereld ooit heeft gekend. 

Ook het slot van „Verbiest" ontleent aan zijn oproep uit het wereldbeeld 
zijn groóte beteekenis. De in zijn heiligste verwachtingen teleurgestelde 
missionaris staat op het terras van den keizerlijken sterrentoren, een barre 
rots temidden van die zee van millioenen zielen in het Chineesche rijk, 
waaraan hij nooit de weldaad van het Evangelie zal mogen brengen. Hij 
mag slechts cijferen en berekenen, heel zijn leven lang. In zijn vernieti
ging is hij voor God op de knieën gezonken : 

God op het kruis, die heel de wereld wont 
Omdat Gij niets meer hadt, zelfs niet het bloed in de aadren, 

O naakte Christus, ook mijn ziel is naakt 
En uitgebloed, heeft zelfs geen kleinen droom meer. 
Ze is nul en niets, een woestenij. 
. . . . Wie niets meer heeft 
Heeft recht op God ! 
Wordt eene ziele heel en vol woestijn, 
Dan breekt er bruisend de Oceaan, God, binnen ! 

God ! Kom en draal niet ! 
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Uit mijn vernietigd leven stijgt dit hopen 
Woestijnenwijd uw sterrenhemel in ! /у у 2 JQJ» 

De hier opgeroepen achtergrond van waarden en beginselen uit de 
regionen der Katholieke mystiek, geven aan dit slot de gestalte van 
een geestelijke weergeboorte. 

Tenslotte wijst ook heel het navrant gebeuren van Hcijermans' „Op Hoop 
van Zegen" als een gesloten eenheid naar den achtergrond van sociale 
opvattingen en waardeeringen uit. De actie-eenheid uit dien achtergrond 
legt zich sterk aan het drama op ; de aanhoudende werking van het W~ 
aspect, zooals een eerste blik op het schema die in vergelijking met de 
schema's van „L'Avare", „Macbeth", „Esmoreit" b.v. te zien geeft, wijst 
er op. W e zien er echter tevens hoe vooral ook de prospectieve actie-
eenheden het drama met haar emotioneele werking beheerschen. In het 
eerste bedrijf doen de gesprekken en Geerts uitgebreid verhaal onafge
broken beroep op den achtergrond. Verderop ook voortdurend in 
werking gehouden, geeft die achtergrond heel dit spel van de zee zijn 
hemeltergend aspect. Op sommige plaatsen, waar Geert zijn socialistisch 
gebakerde beschouwingen ten beste geeft, wordt de achtergrond meer 
expliciet als sociale opvatting in het spel betrokken. Doorgaans teekenen 
de handelingen zich echter, zooals in „Die Weber", slechts tegen de 
ongenoemde, algemeene opvattingen en waardeeringen af. 
Bekend is de speelhandeling, die in het derde bedrijf de verhalen van 
dood en ellende hun wijdere, sociale beteekenis geeft. Truus eindigt 
haar sterk ontroerend relaas met de algemeene constateering : 

„De visch wordt dúúr betaald." ( I I I 6 b l z 7 6 Actm n6) 

En ook Kniertje zal het bewogen verhaal harer eigen ervaringen be
sluiten met het gezegde 

„Truus het gelijk : de visch wordt duur betaald." 
(III 6, blz. 80, Actm. 126). 

Al de smartelijke belevingen dezer visschersvrouwen, heel het verloop 
van dit drama van arme, weerlooze menschen, krijgt hierin zijn betee
kenis van onrechtvaardig maatschappelijk gebeuren. 

Wij kunnen de behandeling van onze eerste groep van W-actie
momenten veilig sluiten met de constateering, dat de door een speel
handeling opgeroepen achtergronds-werking voorkomt in het Wes t -
Europeesche drama van alle tijden. 



ZESDE HOOFDSTUK 

HET WERELDBEELD OP HET TOONEEL 

ANALYSE DER GEMENGDE WERELDBEELD-ASPECTEN 

§ 1. Zooals wij reeds zagen, kan in het wereldbeeld alles vertegen
woordigd zijn, wat in het leven van den mensch een plaats kan innemen. 
Doch dat alles is daar dan als een „waarde", als een waarde, waartegen 
het concrete gebeuren op het tooneel zich afteekent, waarop het concrete 
gebeuren een beroep doet, waaraan het zijn perspectief van algemeen
heid ontleent, of waaruit het een rijkdom van nieuwe elementen, van 
herinneringen en gevoelens over zich heen haalt, die het zonder dit uit
zicht op het wereldbeeld niet zou vinden. 
De W-actie-momenten nu van de tweede groep, die wij in dit hoofdstuk 
behandelen, ontstaan door het feit, dat een deel van het wereldbeeld 
zelf in levenden lijve op het tooneel verschijnt. God, engelen en duivelen, 
Maria en de heiligen, goden« en half-goden, helden uit alom bekende 
sagen, figuren uit de Evangelische parabels, heksen en kwade geesten, 
schimmen uit het doodenrijk, feeën, elfen en nimfen, en duizenderlei 
allegorische personen en typen, personificaties van deugden en ondeug
den, van standen en leeftijden, beroepen en levensomstandigheden, van 
kennis en schoonheid, bezit en vriendenkring, van zomer en winter en 
van den dood, — zij allen verschijnen op het tooneel niet enkel als simpele 
individuen, maar mèt hun eigen verschijning onzichtbaar het wereldbeeld, 
dat zij vertegenwoordigen, achter zich aanvoerend. Vleesch geworden 
begrippen en beginselen zijn het uit de levensopvatting, waarin het drama 
zich voltrekt, of nieuw ten leven gewekte, menschelijke en bovenmen-
schelijke figuren, zooals die in de denkbeelden van eeuwen en in de liefde 
van een volk staan gegroeid. 
Wandelende deelen uit het wereldbeeld van den dramaturg, voor zoover 
dat wereldbeeld inslaat bij den toeschouwer, zijn zij de levende en 
ageerende machten, die in al hun handelingen een aspect van geheel 
eigen emotionaliteit ontleenen aan den achtergrond, waaruit zij zijn ge-
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nomen, waarop zij aldoor zich blijven, beroepen en waartegen zij zich 
nu, in hun tooneelstaat, des te scherper afteekenen. 
Niet uit eigen kracht brengen de handelingen hier de achtergrondswer
king teweeg, maar uit kracht van den persoon, van de figuur, door wie 
die handelingen worden gesteld. W e hebben er echter niet minder om 
te doen met een verhouding tusschen de betreffende handeling en den 
werkzamen achtergrond en een daaruit resulteerende ontroering. 
§ 2. Elk drama heeft zijn specifiek eigen wereldbeeld. Dat wereldbeeld 
bevat naast de groóte elementen en waarden, die alle menschenleven 
beheerschen, zijn specifiek eigen waarden, beginselen en figuren. In zijn 
beroep op dat specifieke in het wereldbeeld veronderstelt en speculeert 
de dramaturg op een min of meer emotioneele kennis daarvan bij den 
toeschouwer. 
Hebben bepaalde deelen uit het wereldbeeld voor den toeschouwer sterk 
ontroerende kracht, dan is het in levende gestalte optreden van die deelen 
uit dat wereldbeeld voldoende om de emotioneele achtergrondswerking 
in den toeschouwer teweeg te brengen. Leven die elementen echter niet 
meer in den toeschouwer, of hebben ze althans in dezen vorm voor hem 
geen levenswaarde meer, dan blijft de achtergrondswerking bij het 
optreden dier elementen ofwel totaal achterwege of, al treedt ze op, zal 
ze nooit die emoties wekken, die de dramaturg bij het naar voren brengen 
van zijn figuren heeft beoogd. 
Het is inderdaad, zooals Verhagen zegt : het plotselinge verschijnen van 
de waanzinnige, gehoornde maagd op het tooneel, waar Prometheus hoog 
aan de rots gekluisterd hangt, het wilde voortstormen en eensklaps roer
loos blijven staan met den blik verbijsterd op den geketenden Titan 
gericht, het is „een „coup de théâtre" zóó sterk, zóó onverwacht en zóó 
weinig uit het voorafgaande voortvloeiende, als er in geene antieke 
tragedie valt aan te wijzen"1). Maar voor wien bij het eerste verschijnen 
van deze figuur niet ,,Ιοο" optreedt, het door Zeus achtervolgde, door 
Hera in een rund veranderde kind, dat uit angst voor de achter haar 
aangonzende horzel over de aarde voortrent, tot aan den waanzin door 
goden-liefde en -haat opgejaagd, *— voor hem treedt niet het mysterie 
der hoogere, bovenaardsche machten in huiveringwekkende gedaante op, 
maar : een eenigszins bevreemdende juffrouw, die niet heelemaal normaal 
en daarenboven van een ongewonen hoofdtooi voorzien is. 

1 ) Tragische Maskers, blz. 118. 
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De personen, die in de Grieksche tragedies optreden : Agamemnon en 
Iphigenie, Oedipus en Antigone, Elektra en Philoktetes, het zijn de in 
de dagen van het oude Athene alom geliefde figuren van Hellas' 
oudste sagenreeksen. Levend uit het nog levende, Grieksche wereldbeeld 
getreden, brengen zij de duistere sfeer van hun verleden met zich mee, 
voltrekken zij de van hun mythische gestalte onafscheidelijke handelingen. 
Op bevel der goden of gedreven door het noodlot begaan zij de mis
daden, waarvan de bloedschuld al de telgen tot in het verre nageslacht 
drukt, een schuld, die door een godheid alleen kan worden, weggenomen. 
Wij zijn niet meer in staat de emotioneele werking van het enkele op
treden dezer figuren opnieuw ten volle te ondergaan. Voor de Atheenschc 
toeschouwers hing de geweldige Prometheus daar als een levend brok 
wereldbeeld, huiveringwekkende belichaming van menschelijke hybris en 
goden-wraak. Op het moment, dat Elektra zichtbaar op het tooneel ver
schijnt, komt een der meest aangrijpende figuren voor de oogen der toe
schouwers uit het wereldbeeld getreden en slaat de toeschouwers met 
de volle ontzetting der in tastbare werkelijkheid herlevende gruwelsage. 
De emotioneele kracht dezer mythologische figuren is voor ons verloren 
gegaan ; wij ondergaan die heel bijzondere emotioneele werking niet 
meer, die voor de Grieken van haast alle handelingen dier figuren moet 
zijn uitgegaan. In al hun handelingen toch wezen deze mythische ge
stalten terug naar den huiveringwekkenden achtergrond, waaruit zij 
waren te voorschijn getreden. Ons ontroert die achtergrond slechts 
langs de speelhandelingen, die uit zichzelf ons zijn duister mysterie ont
hullen. 
§ 3. Tegen den achtergrond, die door het optreden van figuren uit het 
wereldbeeld ipso facto, verstandelijk of emotioneel voor den toeschouwer, 
in het spel wordt betrokken, kan zich de waarneembare speelhandeling 
nu zóó afteekenen, zij kan zich tot het aldus voortdurend werkzame 
wereldbeeld zöó verhouden, dat die handeling een aspect krijgt, een be-
teekenis en een zin, die haar pas haar eigenlijke, dramatische functie geeft 
in het verloop en in die handeling het conflict, de verscheurdheid der 
dubbelzinnigheid b.v. teweeg brengt, waaruit weer een eigen emotioneele 
prospectiviteit volgt, zooals we dat in ons hoofdstuk over het verleden 
hebben gezien. 
De emotionaliteit van het optreden zelf van dat deel uit het wereldbeeld 
ontgaat ons, maar de verhouding van de handeling tot den aldus aan-
gevoerden achtergrond blijft voor ieder emotioneel. 
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Koning Oedipus staat op het proscenium. Met hem treedt de jammer-
lijkste der stervelingen, die ooit levende gestalte aannam, onder de 
oogen der toeschouwers. Medelijden en afgrijzen bevangt het publiek 
bij het zien ván dezen mensch, dien het wreede noodlot tot een monster 
deed uitgroeien. Hij staat daar met het duistere geheim van zijn eigen 
wezen, het geheim van zijn huiveringwekkend verleden, dat hijzelf niet 
kent, maar dat in zijn ten leven gewekte gestalte mee uit den achtergrond 
naar voren kwam, dat hem, waar hij gaat, volgt als een schaduw en als 
een donkere dreiging staat gespannen over al zijne handelingen. Oedipus 
is de diep rampzalige, die in blinde drift zijn eigen vader versloeg, den 
koning van het volk, waarover hij thans heerscht en die met zijn moeder 
bloedschennig in huwelijks-liefde leeft. 
Hongersnood en pest teisteren de stad, de gramschap der goden barstte 
los over land en volk : de moordenaar, die koning Laïos ombracht, werd 
nog niet opgespoord en gestraft, — de toeschouwer weet dat uit de 
sage. — 
Bij monde van den priester smeeken mannen, vrouwen en kinderen om 
hulp en uitkomst. Ontroerd luistert de koning toe. Hij heeft medelijden 
met zijn arm volk : 

εΒ yàp οίδ' 6τι 
νοσείτε πάντες, καΐ νοσοϋντες, ώς έγώ 
ούκ δοτιν υμών δστις έζ Ισου νοσεί. 

(R. С Jebb, vs. 59). 

Want ik weet te goed, 
Krank zijt gij allen. Doch al zijt gij allen krank. 
En zwaar, geen enkel uwer is zoo krank als ik. 

(Burgersdljk, blz. 409, vs. 59). 

Tegen de werkingssfeer van den hem overal volgenden achtergrond 
krijgen deze laatste woorden hun dubbelen zin. Neen, niemand onder de 
stervelingen was ooit zoo krank als deze jammerlijke koning ; hij beklaagt 
zijn onderdanen om de rampen, die hij zelf over hen bracht. 
Het spel der tragische ironie, dat zijn schrijnende werking door heel het 
drama zal blijven voortzetten, begon. 
In Oedipus' woorden gaat dit spel het eene actie-moment op het andere 
stapelen ; vrijwel alles, wat de koning zegt of doet heeft zijn dubbelen 
zin, zijn donkere, verborgen gerichtheid naar den ondergang. Ondoor-
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grondelijk zijn die woorden, onschuldig die daden voor de argelooze 

tegenfiguren op het tooneel, „maar vol dreiging voor den toehoorder, 

die van te voren den afloop van het drama uit zijne mythe k e n t " 2 ) . 

Oedipus zond zijn zwager, Kreon, naar het Pythisch heiligdom van 

Phoebos: 

ώς πύθοιθ' ö τι 
δρων ή τΐ φωνών τήνδε βυσαΐμην πόλιν. 

(R. С Jebb, vs. 71). 

om te vragen door wat woord of daad 
Ik aan deze arme stad genezing brengen kan. 

(Burgersdljk, blz. 409, vs. 71). 

Het is vragen naar den weg, die hem voert naar den ondergang. 
In zijn voortdurende zelfverzekerdheid beëindigt hij zijn toespraak tot 
het volk: 

οτσν δ' Ικηται, τηνικαΰτ' έγώ κακός 
μή δρων &ν εϊην ττάνθ* οσ' αν δηλοΐ θεός. 

(R. С Jebb, vs. 76). 

Doch als hij aankomt, ja, dan ware ik boos en slecht, 
Zoo 'к dan niet alles, wat de god beveelt, volbreng. 

(Burgersdljk, blz. 409, vs. 76). 

Zich afteekenend tegen Oedipus' verleden, dat hem, moordenaar van 
Lalos, als de eenige oorzaak aller rampen aanwijst, werken deze uitingen 
van zelfbewuste voortvarendheid vooral prospectief emotioneel. Zij 
wijzen uit naar de schrikwekkende ontsluiering. 
Kreon keert van zijn zending met een, naar zijn zeggen, gunstige 
godsspraak terug. Als hij die echter om goede redenen liever alleen aan 
Oedipus wil meedeelen, drijft diens onbesuisde antwoord allen opnieuw 
het ongeluk tegemoet : 

ές πάντας ocGScr. τωνδε yap πλέον φέρω 
το πένθος ή καΐ της έμης ψυχής πέρι. 

(R. С Jebb, vs. 93). 

Spreek vrij voor allen, want mij drukt veel meer de smart 
Om hun lot, dan ik om mijzelf bekommerd ben. 

(Burgersdljk, blz. 410, vs. 93). 

a ) Verhagen, Tragische Maskers, blz. 136. 
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Onheilspellend klinkt dan het bevel der godheid uit Kreons mond, des 
te schrikwekkender, omdat het tegenover den schuldige zelf wordt uit
gesproken : 

άνωγεν ημάς Φοίβος εμφανώς αναξ 
μίασμα χώρας, ώς τεθραμμένον χθονί 
έν τηδ', έλαύνειν, μηδ' άνήκεστον τρέφειν. 

(R. С Jebb. vs. 96). 

Met klare woorden legt ons Phoebus op, de smet 
Des lands, gevoed op dezen bodem, weg te doen, 
Geen vloek te kweeken, die ondelgbaar worden zou. 

(Burgersdl)k, blz. 410, vs. 96). 

Als de vorst daarop van Kreon vernomen heeft, dat het hier de zuivering 
geldt van de bloedschuld door den moord op Koning Laïos over de stad 
gekomen, terwijl de naam van den moordenaar nog immer in het duister 
ligt, besluit Oedipus direct in haast satanisch opgedreven ironie : 

άλλ' έξ υπαρχής αΟθις αοτ' έγώ φανώ. 

υπέρ yòcp ουχί τών άπωτέρω φίλων 
αλλ' αυτός αυτοί) τοϋτ' άποακεδώ μύσος. 
οστις γαρ fjv εκείνον 6 κτανών τάχ' αν 
καμ' αν τοιαύτη χειρί τιμωρεΐν θέλοι. 
κείνφ ιτροσαρκών οδν έμαυτον ωφελώ. 

άλλος δέ Κάδμου λαον ώδ' άθροιζέτω, 
ώς πότν έμοϋ δράσοντος' f\ γαρ ευτυχείς 
συν τφ θεφ φανούμεθ*, ή πεπτωκότες. 

(R. С Jebb, vs. 132). 

Dat duist're breng ik, nieuw beginnend, nu aan 't licht. 

En niet voor vrienden, die mij vreemd zijn, niet verwant. 
Moet ik de bloedschuld delgen, neen, ook voor mijzelf. 
Want hij, die dezen heeft gedood, kan evenzeer 
Ook mij belagen met dezelfde moord'naarshand. 
Dus wat ik genen goed doe, is ook mij van nut. — 

Een ander roepe mij nu Kadmos' volk hierheen, 
Want alles wil ik thans volbrengen, en ons wacht 
Nu heil, wanneer een god het wil, of diepe val. 

(Burgersdljk, blz. 412, vs. 132). 

Voortdurend ontstelt ons het conflict der dubbele beteekenissen in deze 
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woorden ; van die n.l. welke zij uit hun eigen aard hebben met die 
welke zij ontleenen aan hun verhouding tot de bekende achtergronds
elementen ; het prospectief karakter, dat deze woorden aan hun wereld
beeld-aspect ontleenen, completeert de verloops-ontroering met zijn felle 
tragische spanning. 
Hetzelfde in nog sterker intensiteit voelen we op het moment, dat Oedipus 
opnieuw uit zijn paleis te voorschijn getreden, de zwaarste bedreigingen 
en vervloekingen uitspreekt over den moordenaar, die hij ongeweten 
zelf is : 

τόν ονδρ' άπαυδω τούτον, οστις εστί, γης 
τησδ", ής έγώ κράτη τε καΐ θρόνους νέμω, 
μήτ' έσδέχεσθαι μήτε προσφωνεΐν τίνα, 
μήτ' έν θεών εύχαΐσι μήτε θύμασιν 
κοινον ποείσθσι, μήτε χέρνφος νέμειν" 
ώθεΐν δ' άη' οίκων ιιάντας, ώς μιάσματος 
τοΰδ' ήμίν δντος, ώς το Πυθικον θεοΰ 
μαντεΐον έξέφηνεν άρτίως έμοί. 

ύμΐν δέ ταύτα πάντ' έπισκήπτω τελεϊν 
υπέρ τ' έμαυτοϋ του θεοΰ τε τησδέ τε 
γης ώδ' άκάρπως κάθέως έψθαρμένης. 

(R. С Jebb, vs. 236). 

Wie ook die man zij, ik verbied, dat in dit land, 
Waar ik bewind voer, troon en staf en macht bezit, 
Hem iemand ooit in huis ontvange of tot hem spreek' ; 
Aan offers, aan gebeden tot de goden, gunn' 
Hem niemand aandeel, aan 't gewijde water niet ; 
Hem stoote een ieder uit zijn woning, want hij is 
's Lands vloek en gruwel, zooals mij de orakeltaal 
Van Pytho's god daar juist uitdrukk'lijk heeft verklaard. 
En ik gebied u dringend, dat gij dit volvoert 
Om mijnentwille èn om den god, èn om dit land. 
Dat thans rampzalig, door den god gehaat, vergaat. 

(Burgersdljk, blz. 416, vs. 236). 

Nu wordt ook de andere gruwel, die in Oedipus mee levende gestalte 
aannam, uit den achtergrond werkzaam. 

νυν δ', έπεί κυρώ τ" έγώ 
Ιχων μέν αρχάς ας εκείνος είχε πρίν, 
Εχων δέ λέκτρα καΐ γυναΐχ' 6μ6στιορον, 
κοινών τε παίδων коі ' й , εΐ κείνφ γένος 
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μή 'δυστύχησεν, fjv αν έκπεφυκότα, 
νυν δ' ές το κείνου κράτ* ένήλαθ' ή τύχη' 
άνθ' ών έγώ τάδ', ώσπερεί τουμοΰ πατρός, 
ύπερμαχοΰμαι, κάπΐ πάντ' άφίξομαι 
ζητών τον σοτόχειρα του φόνου λαβείν 

καΐ ταΰτα τοις μή δρωσιν εΰχομαι θεούς 
μήτ" αροτον αΰτοίς γης άνιέναι τινά 
μήτ' об γυναικών παΐδας, άλλα τω πότμφ 
τφ νυν φθερείοθαι κάτι τοΰδ' έχθίονι-

κατεύχομαι δέ τον δεδρακότ', είτε τις 
είς ών λέληθεν είτε πλειόνων μέτα, 
κακόν κακώς νιν ομορον έκτρΐψαι βίον. 
έπεύχομαι δ', οϊκοισιν εΐ ξυνέστιος 
έν τοις έμοΐς γένοιτ' έμοϋ συνειδότος, 
παθείν όπτερ τοίσδ' άρτίως ήρασάμην. 

(R. С Jebb, vs. 258, 246). 

Ik bezit alsnu 
't Gezag, dat hij eens voerde ; mijn is ook de vrouw, 
Die hij als gade omhelsde ; en had het lot aan hem 
Geen kroost geweigerd, zijne kindren zouden dan 
Eén moeder hebben met die mij geboren zijn. 
Daarom wil ik, nu 't lot zijn hoofd heeft neergeveld, 
In hunne plaats, alsof 't mijn eigen vader gold, 
Den strijd aanvaarden; alle krachten span ik in, 
Om hem te vatten, die dien boozen moord beging. 

En wie mij hierin wederstreeft, hem treff' de straf 
Der goden, dat zijn akker nimmer vruchten draag', 
Zijn vrouw geen kindren ooit hem baar' ; hijzelf verga 
Door deze pest, of, is er erger kwaal, door die. 
Zoo vloek ik ook den dader, 't zij hij In 't geheim 
Alleen den moord deed of met meerdren in verbond. 
Dat hij 't onzalig leven jammervol besluit' I 
En mocht ikzelf ooit, met mijn weten, in mijn huis 
Hem aan mijn haard ontvangen, 'k laad dan op mijn hoofd 
Den vloek, dien 'k voor die andren pas heb afgesmeekt. 

(Burgersdijk, blz. 416, vs. 258). 

Hier worden met weergaloos meesterschap, dramatische verhoudingen 
uitgebuit, met steeds klemmender kracht grijpen ze de toeschouwers aan. 
Het is steeds de verhouding van het waarneembaar gespeelde tot het 
door zijn zichtbare gestalte ageerende wereldbeeld. 

17 
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Heel de „Oedipus" leeft van deze verhouding, overal wekt het spel 
dubbelen zin en dubbele gerichtheid in spreken en handelen. 
In den blinden Tiresias treedt voor het eerst een vorm van bewust 
tragische ironie op. Tiresias alleen kent het verschrikkelijke geheim van 
Oedipus' verleden, den gruwel ook van diens plaats in het heden. Door 
Oedipus' onredelijke beschuldigingen getergd, spreekt de priester ten 
slotte openlijk dat gruwelijk geheim uit : 

φονέα σε φημί τάνδρος οΒ ζητείς κυρεΐν. 

λεληθέναι σε φημί συν τοις φιλτάτοις 
αίσχισθ' όμιλουντ", ουδ' όραν tv' ει κακού. 

(R. С Jebb, vs. 362). 
συ καΐ δέδορκας кой βλέπεις Tv' ε! κακού, 
ούδ' Ινθα ναΐεις, ουδ' 8των οΙκεΐς μέτα. 

(R. С Jebb, vs. 413). 

Ik zeg : De konlngsmoord'naar, dien gij zoekt, zijt gij. 

In schandlijke' omgang, zeg ik, leeft gij, onbewust. 
Met wie и 't naast zijn, ziet niet in, hoe diep gij zonkt. 

(Burgersdljk, blz. 421, vs. 362). 

Gij ziet, hebt oogen, maar ziet niet, hoe diep gij zonkt, 
Ziet niet, in welk een huls gij woont, met wie gij leeft. 

(Burgersdljk, blz. 423, vs. 413). 

Voor de hem omringende figuren houden deze woorden een zware, 
duistere aantijging in, voor den toeschouwer èn voor Tiresias, zijn ze de 
waarheid zelf! 
Als Oedipus later van lokaste verneemt, dat Laïos op een driesprong 
gedood werd, wekt dat hij hem duistere herinneringen. Heeft hij niet 
zelf eens op een driesprong een man gedood ? Er leeft echter nog een 
getuige van het voorval ; die zou hem kunnen zeggen of Laïos door 
één of door meerderen werd gedood, zooals het gerucht gaat. Voort
varend als hij blijft, laat hij aanstonds dien getuige ontbieden : 

•πώς ÄV μόλοι δήθ' ήμίν έν τάχει πάλιν; 
(R. С Jebb, vs. 765). 

αλλ* δμως τον έργάτην 
πέμψον τινά στελοοντα, μηδέ τοΰτ" άφης· 

(R. С Jebb, vs. 859). 

Is 't moog'lijk, dat hij spoedig hier komt, voor mij staat ? 
(Burgersdljk, blz. 439, vs. 765). 



SOPHOKLES' WEERGALOOS MEESTERSCHAP 259 

Maar zend nu toch iemand uit, 
Dat hij den herder hier haal' ; dit zij niet verzuimd. 

(Burgersdljk, blr. 442. vs. 859). 

Zoo stuwt Oedipus zelf, altijd nog onbewust, op de vreeselijke ont
sluiering van het geheim aan. 
Bij het optreden van den bode uit Korinthe, het land waar Oedipus 
opgroeide, herhaalt zich het spel der ironie op angstwekkende, ja, haast 
onbeschaamde wijze. Hij meldt : koning Polybos, Oedipus' vermeende 
vader, is gestorven. Dat bericht brengt Oedipus groóte verademing : 
valsch bleek dus de godsspraak, die voorspelde, dat hij zelf met eigen 
hand zijn vader ombrengen zou ; de koning werpt de beklemming van 
zich af: 

φευ φευ, τί 6ήτ' dv, S> γ6ναι, σκοιτοΐτό τις 
τήν Πυθόμαντιν έστίαν, ή τους ανω 
κλάζοντας δρνεις, ών υφηγητών έγώ 
κτενεΐν Εμελλον πατέρα τον έμόν ; 6 δέ θανών 
κεύθει κάτω δή γης* έγώ δ' 8δ' ένθάδε 
άψαυστος ίγχους' ( R i c J e b b v s 9 6 4 ) 

Ha ! zie nu ! wie, mijn gade, geeft voortaan nog acht 
Op Pytho's zienersouter, of op 't schel gekrijsch 
Van vogels in het luchtruim ? hun voorspelling was, 
Dat ik mijn vader zou vermoorden; hij is dood. 
En de aard bedekt hem; ik was hier, ver weg; mijn zwaard, 

Ik heb 't niet aangeraakt ; — (Burflersdljk, blz. 447. vs. 964). 

Plotseling echter bevangt hem nu de vrees voor de vervulling van het 
tweede deel der godsspraak, dat hem het huwelijk in 't vooruitzicht stelde 
met zijn eigen moeder. En als lokaste hem ook hieromtrent tracht gerust 
te stellen, herhaalt hij tot haar, die, zijn vrouw èn zijn moeder tegelijk, 
als de gruwzame verwerkelijking dier godsspraak naast hem staat : 

καΐ πώς το μητρός λέκτρον ουκ οκνεΐν με δει; 
(R. С Jebb, vs. 976). 

Ное, 'к zou mijn moeder niet meer duchten, niet haar echt ? 
(Burgersdljk, blz. 447, vs. 976). 

Zoo gaat deze tragedie tot aan de ontsluiering voort ; heel haar drama
tische kracht vindt zij in de emotie der weergaloos gevarieerde, telkens 
weer nieuw aangebrachte verhouding tusschen het waarneembare ge-
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beuren en zijn aldoor werkzamen, dreigenden achtergrond. Men volge 
dit spel der tragische ironie in de voortreffelijke analyse van Balthazar 
Verhagen 3 ). 

§ 4. W a t Sophokles met zijn „Koning Oedipus" deed, had Aeschylus 
vóór hem reeds in zijn „Agamemnon" gedaan. 
Eerst tegen den achtergrond van de uit het Grieksche wereldbeeld ge
treden Klytaemnestra, de meedoogenlooze moordenares van haar man, 
krijgen de woorden, waarmee zij de thuiskomst van Agamemnon tege
moet ziet, hun karakter van valsche, voorgewende vreugde. Zij klinken 
„echt in het oor van het niets-vermoedende, in de stemming van het 
oogenblik levende koor, maar adem-benemend van gehuicheldheid voor 
den ingewijden toeschouwer"4). 
In den „Oedipus" ontleenen de handelingen aan het verleden, dat de 
toeschouwer uit zijn Oedipussage kent, haar dubbelen, dreigenden zin. 
m.a.w. aan de verhouding dier handelingen tot wat volgens de sage aan 
het dramatisch gebeuren voorafgaat. In den „Agamemnon" krijgen de 
actueele handelingen haar prospectiviteit, haar dreiging en dubbelen zin, 
meer door de gevolgen van de actueele handeling, door de toekomst, zoo-
als de toeschouwer die uit de mythe kent. Klytaemnestra, die haar man 
gaat vermoorden, huichelt : 

δπως Β' άριστα τον έμον αΐδοΐον πόσιν 
σπεύσω ιτάλιν μολόντσ δέξασθαι. τ[ γάρ 
γυναικί τούτου φέγγος ήδιον δρακεΐν. 
από στρατείας άνδρα σώσαντος θεοϋ 
πύλας Λνοϊξαι; ταΟτ' ώπάγγειλον πόσει" 
ήκειν <δ"> οπως τάχιστ' έράσμιον πόλει. 
γυναίκα πιστήν δ" £νδον εΰρήσει μολών, 
οΤανπερ οδν Ελειπε, δωμάτων κύνα 
έσθλήν έκείνωι, ιτολεμίαν τοις δύσφροσιν, 
καΐ τδλλ' ομοίαν πάντα, 

(U. de Wilamowltr-Moellendorff, Ыг. 204, vs. 600). 

Ik spoed mij thans om mijnen waardigen gemaal 
Naar elsch te ontvangen bij zijn wederkomst ; want wat 
Is zoeter lichtstraal voor de vrouw dan 't zien des mans, 
Wat schooner taak, dan hem, wien uit den krijg een god 
Gered heeft, wijd de poorten te oop'nen ? Meld gij hem : 

8 ) Tragische Maskers, blz. 248 ev. 4) Tragische Maskers, blz. 135. 
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Hij kome haastig naar de stad, die om hem smacht. 
Hij vindt zijn gade, trouw zooals hij haar verliet, 
Als onverdroten hoedster van zijn woning weer, 
Hem toegewijd, der boosgezinden vijandin, 

In alles aan zich zelf gelijk ; (Burgersdljk, blz. 253, vs. 600). 

De spanning der twee beteekenissen trilt door deze woorden. Nog satani
scher klinkt haar welkom tot Agamemnon zelf ; vriendelijk noodigt zij 
hem uit van zijn wagen af te stijgen en onder vorstelijk eerbetoon, het 
hem trouw gebleven huis opnieuw te betrekken. 
De scène herinnert ons aan die andere figuur van oppermenschelijke 
misdadigheid : Lady Macbeth, waar zij koning Duncan in vriendelijken 
schijn haar kasteel binnenvoert6). Maar Klytaemnestra veroorlooft zich 
daarenboven het heische genoegen te zinspelen op den bloedigen weg, 
dien de vorst, haar man, zal gaan naar „'t onverhoopte huis" van den 
dood. Zij beveelt de slavinnen tapijten over den grond te spreiden : 

γενέσθω πορφυρόστρωτος πόρος, 
ές δώμ* δελπτον ώς αν ήνήται δίκη. 
τα δ' Αλλά φροντίς ούχ οπνωι νικωμένη 
θήσει δικαίως συν θεοΐσιν άρμενα. 

( α de WÜamowitz-Moellendorff, blz. 214, vs. 910). 

zij met purper 't pad voor hem bekleed ; 
En voere in 't onverhoopte huis hem 't heilig Recht ! — 
Al 't and're zal dan ijver, dien geen slaap vermant, 
Gerecht volvoeren, met de goden, zooals 't past. 
(Slavinnen spreiden purperen tapijten uit, van 's konings wagen tot 
binnen de poort van het paleis.) 

(Burgersdljk, blz. 263, vs. 910). 

In tegenstelling tot koning Duncan aarzelt Agamemnon het purperen 
kleed te betreden. Door zijn antwoord klinkt „de onbewuste ironie-van-
het-voorgevoel" zooals Verhagen het noemt6) . 

έν ποικΐλοις δέ θνητον 6ντα κάλλεσιν 
βαίνειν έμοί μέν ουδαμώς άνευ φόβου. 

(U. de WÜamowitz-Moellendorff, blz. 215, vs. 923). 

Zou dan op 't bonte prachttapijt een sterveling 
Zijn huis betreden ? 'k doe het nimmer zonder vrees. 

(Burgersdljk, blz. 263, vs. 923). 

5) Vgl. Hoofdst. III, blz. 124 hiervoor. e) Tragische Maskers, blz. 137. 
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Ten slotte op Klytaemnestra's aandringen laat de koning zich het 
schoeisel ontbinden en stijgt van den wagen af : 

έπεί 6' άκουεiv σου κατέστραμμαι τάδε, 
είμ' ές δόμων μέλαθρα πορφύρας πάτων. 

(U. de Wüamowitr-Moellendorff, biz. 216, vs. 956). 

Welaan, Ik heb mij naar uw wensch en woord geschikt, 
'k Betreed mijn woning, 't zij zoo, over 't purp'ren pad. 

(Burgersdijk, blz. 265, vs. 956). 

De vorst gaat zijn bloedig einde tegemoet. Over 't purperen pad gaat hij 
de eeuwige verblijven der onderwereld binnen 1 
AI deze actie-momenten ontstaan uit de verhouding van de actueele 
handeling tot den door deze levende figuren aangevoerden achtergrond, 
tot de bekende, hier opnieuw zich voltrekkende geschiedenis. 
Ook aan de daarop volgende handelingen van Kassandra geeft die achter
grond eerst haar volle dramatische kracht. De toeschouwers herkennen 
in deze figuur de zwaar gestrafte, tragische zieneres, die door niemand 
der stervelingen ooit meer wordt geloofd. 
Wat Kassandra, alleen overgebleven vóór het paleis, in wilde kreten van 
ontzetting aankondigt, wat zij binnen het huis zich ziet afspelen, is voor 
den toeschouwer absoluut zeker; krachtens Kassandra's achtergrond 
wordt het tot een ijzingwekkend gebeuren, dat waarachtig binnen het 
paleis geschiedt. 
Het zal niet noodig zijn de Sa-aspecten, die hierdoor eerst hun volle 
intensiteit krijgen nog te beschrijven, zij spreken voor zich genoeg. 
De aankondiging van den onmiddellijk nabijen moord citeerden we in 
ons tweede hoofdstuk7). Ook zonder de achtergronds-werking heeft die 
aankondiging reeds emotioneele kracht ; tegen den achtergrond krijgt 
ze bovendien het karakter van onafwendbaar komend ongeluk. 
Even later ziet Kassandra den moord gebeuren : 

da. Ιδού Ιδού' άπεχε της βοός 
τον ταΰρον" έν πέπλοισιν 
μελάγκερωι λαβοΰσα μηχανή μάτι 
τύπτει' πίτνει δ' <έν> ένύδρωι τεύχει. 
δολοφόνου λέβητος τέχναν σοΙ λέγω. 

(U. de Wüamowitz-Moellendorff, blz. 222, vs. 1125). 

Ach ! Ach ! 
О zie, о zie ! houd af van de кое 

7) Vgl. Hoofdst II, blz. 49-50 hiervoor. 
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Den stier I zie, weerloos wordt daar 
Het offer In 't zwarthoomlg mantelnet gevat ! 
Zij treft, hij stort in 't badwater neer ; 
Tot moordgroeve wordt, zie, de kuip ginds voor hem ! 

(Burgersdljk. blz. 272, vs. 1124). 

Kassandra nadert de poort van het paleis, maar treedt ontzet en huive
rend terug : 

φόνον δόμοι πνέουσιν αίματοστοτγή. 

δμοιος ατμός ώσπερ έκ τάφου -πρέπει. 

(U. de Wüamowltz-Moellendorff, blz. 229, vs. 1309). 

Moord, bloedvergieten is in de' adem van dit huis. 

't Is als een graflucht, wat van daar mij tegenwaait. 
(Burgersdljk, blz. 280, vs. 1309). 

De spanning, waarmee we aan dit hallucinatorisch gebeuren nu de gruw
zame, onzichtbare handelingen binnen het paleis beleven, is hier niet 
enkel een gevolg van de Sa-verhouding, maar zij berust mede op de ver
houding tot Kassandra's tragischen, die woorden tot onwrikbare waar
heid stempelenden, achtergrond. 

§ 5. In Euripides' „Alkestis" geeft Herakles, uit dankbaarheid voor de 
hem zelfs in droevige omstandigheden zoo gul verleende gastvrijheid, 
koning Admetos zijn gestorven vrouw terug. De godheid treedt op, een 
gesluierde vrouw met zich voerend aan de hand. Herakles houdt zich 
alsof hij hier een door hem gewonnen vrouw aan Admetos ter bewaring 
geven wil voor den tijd, dat hij zelf den koning der Bistoniers gaat 
dooden. Admetos wil daar echter niet van hooren ; deze jonge vrouw zal 
hij nooit kunnen zien zonder tranen te storten om wat hij zelf in Alkestis 
verloor. Als Herakles hem daarop aanbiedt door een nieuwe huwelijks
liefde zijn diepe smart om het verlorene te lenigen, roept Admetos uit: 

σίγησον* οίον εΐπας. 

ούκ ίστιν ήτις τωδε συγκλιθήσεται. 

ώς μήποτ' άνδρα τόνδε νυμφίον καλών. 

θάνοιμ' έκεΐνην καίπερ ούκ οδσαν προδους. 
(G. Murray, vs. 1088). 
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Still ! Welche Rede ? 

Nie soll ein Weib an meiner Seite ruhn hinfort 

Mich sollst du niemals Bräutigam mehr nennen, nie ! 

О stürb' ich, werd' ich ungetreu der Toten selbst 1 
(J. J. С Donner, blz. 50). 

Voor den toeschouwer, in wien de Alkestis-sage levendig is, treedt in de 
gesluierde, door den god aan de hand gevoerde gedaante, niemand anders 
dan de ten leven teruggekeerde Alkestis zelf op. 
De toeschouwer beleeft Admetos' halsstarrige weigering dan ook als 
het, in 't bijzijn van de gestorvene zelf, geleverde bewijs van zijn onkreuk-
bare en standvastige trouw. Het is weer de achtergrond van het drama, 
de door allen gekende en geliefde geschiedenis, die hier in de actueele 
handeling van Admetos de werking van een So-actiemoment mogelijk 
maakt. 

W e zagen hoe koning Pentheus in de „Bacchanten" door den beleedig-
den Bacchus zelf naar den woesten ritus der Mainaden wordt gevoerd, 
waaraan Pentheus' eigen moeder vol razernij deelneemt. De toeschouwer, 
die wederom de afloop van het drama uit zijn mythe kent, voor wien dus 
mèt de figuur van Pentheus, heel deze gruwelijke geschiedenis levende 
gestalte aannam, ziet met spanning en huiver het oogenblik tegemoet, 
waarop moeder Agave, in volslagen zinsverbijstering, het bloedend hoofd 
van haar zoon als een trofee juichend met zich mee naar huis zal voeren, 
het triomfantelijk omhoog heffend naar ieder, dien zij op haar weg ont
moet. 
Bacchus leidt nu den in zijn macht geraakten Pentheus naar het Mai' 
naden-feest ; hij verzekert zijn niets vermoedend slachtoffer : 

πομπός [δ'] εΤμ' έγώ σωτήριος, 
κείθεν δ' 4πάξει σ' άλλος. 

(G. Murray, vs. 965). 
ik ben u tot een behulpzaam gids. 

Vandaar brengt u een ander. ,„ , ,, _.. 
0 (Verhagen, blz. 50). 

Daarop volgt het feilloos geconstrueerde korte dialoogje met zijn felle 
gedrongen werking van schrijnende dubbelzinnigheid en donkere pros-
pectiviteit : 
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ΔΙ. 
ΠΕ. 
ΔΙ. 
ΠΕ. 
ΔΙ. 
ΠΕ. 
ΔΙ. 
ΠΕ. 
ΔΙ. 
ΠΕ. 

κεΐθεν δ' άπάξει σ' άλλος. 
ή τεκουσά γε. 

έπίσημον δντα ιτδσιν. 

φερόμενος ήξεις. . . 

έν χερσί μητρός. 

τρυφάς γε τοιάσΒε. 

επί τόδ' Ιρχομαι. 
. 

άβρότητ' έμήν λέγεις. 

καΐ τρυφάν μ* αναγκάσεις. 

άξ(ων μέν όπττομσι. 
(G. Murray, vs. 966). 

DIONYSOS Vandaar brengt u een ander. 
PENTHEus Wel die mij heeft gebaard ! 

DIONYSOS Ten voorbeeld voor een leder. 
PENTHEUS Dat is ook mijn doel. 
DIONYSOS Gedragen zult gij komen. 
PENTHEUS Roem zegt gij mij aan. 
DIONYSOS Op moeders armen. 
PENTHEUS Ook tot weekheid dwingt ge mij ? 
DIONYSOS Tot déze weekheid. 
PENTHEUS Waardig lig ik op dien arm. 

(Verhagen, blz. 50). 

Alleen tegen den werkzamen achtergrond der Bacchanten-mythe, krijgen 

deze woorden hun afschuwelijken zin. Het is natuurlijk heel braaf, van 

het feest der Bacchanten met moeder thuis te komen ; dat bedoelt 

Pentheus, die de orgieën verafschuwt ; maar de toeschouwer weet hoè 
hij in moeders arm liggen zal ! 

§ 6, In het Middeleeuwsche geestelijke tooneel betreden altijd figuren 
uit het wereldbeeld het tooneel. Al hun handelingen blijven daardoor 
naar dat wereldbeeld uitwijzen ; het is één voortdurend komen en gaan 
van W-actie-momenten, die daaruit als critische oogenblikken ontstaan. 
Een drama, dat zich nog geheel in symbolische vormen voltrekt, zooals 
het „Officium Sancti Sepulchri"8), is natuurlijk geheel en al op de be
kendheid met, en de werking van dat wereldbeeld aangewezen. De drie 
geestelijken, die in dalmatiek, met den witten amict over het hoofd, door 
de kerk naar het altaar opgaan, zijn de uit het Evangelie getreden drie 

*) Vgl. Hoofdst. II, blz. 56. 
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Maria's. Hun verschijnen roept het wondere verhaal van den blijden 
Paaschmorgen mee uit den achtergrond op. De vaasjes, die zij in de 
hand houden, symboliseeren de reukwerken, waarmee zij zich naar 
Christus' graf spoeden. Zij zingen in een taal. die het volk niet verstaat, 
maar dat volk wéét immers dat de vrouwen zich bij het naderen van 
het graf bezorgd afvroegen : „Wie zal ons den steen afwentelen ? . . . . " 
Door hun voortdurend beroep op den achtergrond, waaruit zij getreden 
zijn, leggen deze figuren in hun schrijden, hun zingen en ageeren heel 
bepaalde en emotioneele beteckenis ; ja, al hun handelingen werken zelfs 
prospectief : deze drie vrouwen zijn immers op weg naar een ledig graf, 
en daar zal de vreugde haar openbaar worden van den verrezen Christus! 
Als straks een koorknaap in het wit vanachter het altaar te voorschijn 
komt, dan is dat de engel uit den hemel, wiens kleederen witter waren 
dan sneeuw en die de vrouwen boodschapte : „Hij is niet hier ! Wat 
zoekt ge den levende onder de dooden 7" 
Tenslotte verschijnt de Verrezene zelf aan de vrouwen, en culmineert de 
ontroering van dit in levende gedaanten zich voor ons ontrollende Evan
gelie-tafereel, in de bekende en geliefde uitroepen: „Maria! Rabbonii"9). 
Wie de Evangelie-verhalen niet kent, dien moet de inhoud van het drama 
ontgaan ; voor hem treden de figuren niet uit een bekenden, met hoogste 
levenswaarden gevulden achtergrond ; het drama heeft voor hem niet 
de emotioneele geladenheid, die het voor den diepgeloovigen Middel
eeuwer had. 

Zonder de kennis der Evangelie-verhalen is het evenmin begrijpelijk, 
waarom de bode in het Kerstspel van Bilsen koning Herodes de komst 
der drie Wijzen aldus aankondigt : 

Nuncia dura satis refero, presagia vatis. 
(Notennans, biz. 12, vs. 47). 

Maar voor wien de grimmige kindermoordenaar daar in levenden lijve op 
den troon zit, ligt in het gebaar, waarmee hij den drie Wijzen hun ge
schenken teruggeeft en in de woorden, die hij daarbij spreekt, geslepen 
valschheid : 

e) Van te voren heeft zich tegen denzelfden achtergrond ook nog een So-moment voor
gedaan, wanneer nl. de verrezen Christus Maria Magdalena aanspreekt, zonder door 
haar te worden herkend : Muiier, quid ploras ? Quem quaeris ? en zi) antwoordt : Do
mine, si tu sustullstl eum, dicito mihi et ego eum tollam. (Jeanroy, blz. 5). 
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Ite et de puero diligenter investigate 
Et invento, redeuntes mihi renuntiate. 

(Notermans, blz. 14, vs. 138). 

Het semi-liturgisch drama „Le jeu d'Adam", valt of staat evenzeer met 
zijn achtergrond. Het werkt half symbolisch, half realistisch en ontleent 
zijn beteekenis en prospectieve werking10) opnieuw aan de werking der 
aangevoerde figuren. 
Een eerbiedwaardige gestalte komt plechtig uit het voorportaal van de 
kerk getreden. Het is God. Vóór hem op een stellage, die tegen het 
portaal werd opgeslagen, staan een man in een rood kleed en een vrouw 
in wit satijn. Het zijn Adam en Eva, het eerste menschenpaar. God 
leidt deze twee figuren naar een bloementuin, die links van de toe
schouwers op een verhevenheid is aangebracht. God schiep den mensch 
en plaatste hem in den hof van Eden : ziedaar, wat uit den achtergrond 
van het Christelijk geloof aan het zich hier afspelende zijn dramatischen 
zin komt geven. Het gebeuren heeft daaruit zijn emotioneele bewogenheid 
en omdat het drama in de volkstaal gespeeld wordt, doen ook bepaalde 
handelingen uit zich zelf nog een beroep op bepaalde deelen uit dien 
achtergrond. 

Een niet meer symbolisch, laat-middeleeuwsch drama als „Die Sevenste 
Bliscap" ontleent zijn dramatische kracht vrijwel uitsluitend aan den met 
de figuren mee optredenden katholieken achtergrond. Het enkele ver
schijnen van de Moeder Gods roept in den katholieken toeschouwer 
al de vergezichten op, die in het dogma van dit goddelijk Moederschap 
voor hem besloten liggen. Al wat er aan vereering en liefde voor Maria 
in hem leeft, heel het verhevene en de wondere zoetheid der Middel-
eeuwsche Maria-vroomheid omweeft dit optreden en maakt het ver
schijnen van deze figuur tot een geheel eigen beleving. 
De hoofdmomenten van het spel worden gevormd door Maria's heen
gaan van deze wereld en het aan de Apostelen geopenbaarde feit barer, 
ook lichamelijke, verheerlijking. Deze beide gebeurtenissen en heel het 
verloop daarheen zijn in het spel voortdurend omstuwd van speelhande
lingen, die ook uit zich zelf weer deelen van den achtergrond oproepen, 
waaruit die figuren getreden komen. Zij versterken niet weinig de evoca-

10) Vgl. Hoofdst II. blz. 57. 
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tieve werking der hoofdgebeurtenissen, van Maria's afsterven vooral. 
Alle sterven appelleert min of meer aan den achtergrond van het hierna
maals ; het sterven van Maria roept uit dien achtergrond al de heerlijk
heid op, die het katholiek geloovig hart in den loop der eeuwen de 
Koningin des Hemels had toegedacht ! 
Tegen het licht van dezen achtergrond werkt het in 't verschiet gestelde 
conflict met de grimmige Joden niet schrikwekkend. ( Leendertz. blz. 338, 
vs. 277 Actm. 20). Tegen de heerlijkheid van den opengaanden hemel, 
staan zij als belachelijk nietige schaduwen afgeteekend. Ook het optreden 
van Lucifer en zijn trawanten wordt er door in zijn prospectieve werking 
verijdeld, (ibid. blz. 359, vs. 991, Actm. 72). „Evenals ten opzichte van 
God, zegt Haslinghuis "J, i s . . . . de duivel tegenover Maria en de engelen 
steeds machteloos. Reeds de aanblik alleen der Moeder Gods jaagt hem 
soms op de vlucht. Hij is zelf van de overmacht zijner tegenpartij sterk 
overtuigd, al tracht hij zich telkens weer te verzetten. Die koppige vol
harding, en daarentegen zijn steeds weer bedrogen uitkomen, en smadelijk 
den aftocht blazen werkten op den duur komisch." 

Een bewijs voor de kracht van den levenden achtergrond in dit volksche 
blijspel, is het groot aantal handelingen, dat met geringe of in 't geheel 
geen eigen handelingsontroering en zonder emotioneele verhouding tot 
een ander moment binnen het dramatisch gebeuren, onverzwakt zijii 
verloopsontroering blijft betrekken uit de groóte W-actie-eenheid, die 
dat gebeuren in al zijn handelingen beheerscht en het zelfs in zijn voort
gang bepaalt. Voor de stuwing, de schokkende openbaring van het ver
loop hebben deze handelingen geen waarde ; ze boeiden den Middel
eeuwer uitsluitend door de persoon, die ze verrichtte, door het pakkende 
van de, door Maria zelf gestelde, alledaagsche handeling. 
St. Jan, in een wolk van Ephese naar Jeruzalem overgebracht, klopt aan 
de deur van Maria's woning. Maria ziet op, ze gaat voorzichtig naar 
de deur : 

11 ) De Duivel in het Drama der Middeleeuwen, blz. 71. De achtergrond van den duivel 
veranderde of liever schakeerde zich bij de verwereldlijking van het Middeleeuwsche 
drama. In het begin nog een zwijgende, ernstige en betrekkelijk onmaterieele figuur, ver
dichtte zijn gestalte zich weldra onder het overdragen van de trekken der vroegere 
goden op hem. De oude Germaansche goden leefden in hem voort ; ook de Reuzen. 
Maar vooral die tallooze kleinere demonen, kobolden, alven, nikkers, wier bestaan zoo 
nauw met dat van het volk verweven was. Vgl. o.e. blz. 5-6. Zie ook noot 7 op blz. 57. 
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Wie es daer vuere ? 
Van Gods wegen, vrient, wildi inne, 
Segt wie ghi sijt. 

Ie bent, vriendinne, 
Jan, u sone, teyn suver maecht, 
Ie biddu, dat ghi u niet en vetsaecht 
Mi in te latene ; gebenedijt 
Soe seldl bliven. 

Ach, Jan, sidijt, 
Vercorne vrient ? Lof Gode van al, 
Dat ie u nu aenscouwen sal 
Vor mijn doot ! segt, hoet u geet 
En wanen ghi comt. ( l b l d b l z т v s 655 A c t m 4 4 4 5 ) 

Dit is de spontane vreugde, de hartelijke begroeting van de Moeder van 
God: ziedaar den emotioneelen zin van deze voor het overige weinig 
dramatische beteekenis hebbende gebeurtenis. 
Even later komt ook Peter aankloppen ; hij doet het op de hem eigen, 
rondborstige manier ! Verschrikt grijpt Maria Jan's arm : 

Wie sijn die lie? 
Jan, die seinen herde ruut, 
Dat sie soe cloppen. ( i b i d b l z 353 v s 7 9 7 | A c t m 5 1 ) 

Het blijkt echter al gauw, dat er goed volk voor de deur staat. Peter 
en zoowaar alle andere Apostelen zijn het, behalve Thomas. Dat is een 
vreugde in Maria's huis : 

Ach ! sldi daer, 
Gods uutvercome vriende gemeene? 

Van blijscapen dat ie nauwe en can 
Gespreken, dat ie u aenscouwe 
Voer mijn ynde. ( 1 Ш b l z 354 v s 8 1 1 ( Actm 53) 

Eenzelfde piëteitvolle bewogenheid ligt over de realistische détails, waar
van de Middeleeuwer zoo hield en die hem het gebeuren met Gods lieve 
Moeder zoo nabij bracht. Het optreden van dit alledaagsche in het 
mysterie is opnieuw een bewijs, hoe zeer het wereldbeeld van dit spel, 
het wereldbeeld van het vòlk was. Het volk wil immers zien in de tastbare 
vormen, die het kent. „Alors, plus le drame devient peuple plus il 
se matérialise, plus il matérialise la religion", zoo meent Cohen te karakte-

JAN 

MARIA 



270 MARIA OP HAAR STERFBED 

riseeren1Я ). Mevrouw Roland Holst kwam echter tot de bevinding : „In 
alle landen . . . . doordringt de volksziel den stof der christelijke ( Myste
riën) en legenden met . . . . haar naïeve fantasie en kinderlijke innigheid. 
Overal vat het volk de heilige gebeurtenissen op, min of meer naar 
analogie van zijn eigen dagelijksch leven : vandaar de zonderling-
huiselijk en gemeenzaam aandoende voorstellingen van Christus, Maria 
en de Heiligen"18). 
Voor dat Maria gaat sterven, verzoekt St. Jan : 

Hulpt alle de Moeder des Heren groet 
Te bedde, brueders, het sal u vromen. 

En daarbij opnieuw gedreven door de behoefte om den glans over dit 
alles te versterken van den lichtenden achtergrond, laat de auteur St. Jan 
met uitdrukkelijke oproepen vervolgen : 

Haer duegden staen soe uutgenomen 
Gewortelt uten paradise I 
Uut Davids geslechte soe essi oec comen, 
Bi Yesse gespruut in reynder wise. 
O suver seborie van hogen prise. 
Marie, die droecht den hemelscen scat, 
Wi bidden u dat u grade rise 
Op ons, reyn meegdelic suver vat. 

(Ibid. blz. 358, vs. 940, Actm. 66). 

Terwijl de apostelen vol piëteit de Moeder des Heeren opnemen, wijst 
Peter uiterst bezorgd : 

Lect daer alsoe, daer essi bat 
Op haer bedde dan ergens el. 
O suver fonteyne, vol graden nat, 
Nemt ons voort in u bestel. 

(іЫА vs. 950, Actm. 67). 

In de speelhandelingen na Maria's dood, komen weer andere trekjes 
naar voren. De drie maagden, die Maria hebben afgelegd, schuiven de 
gordijnen van het opkamertje terug en verzoeken de Apostelen om het 
heilig Lichaam in de kist te leggen. Vol ontzag verzekeren zij de 
Apostelen : 

1 ! !) Histoire de la Mise en Scène, blz. 273. 
13 ) H. Roland Holst van der Schalk, Over Dramatische Kunst. Rotterdam 1928, blz. 132. 
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Geen dwaen noch cuusscen en was haer noot, 
Dies moet haer ewigen lof geselen. 
Geen menscelic ogen en mochten aensien 
Haer claerhelt, die uut haer rayede, seinen. 

Gomt ons te hulpen. ( i b l d ы ^ 370 v s l302i A c t m 94) 

De Apostelen zijn daar aanstonds toe bereid : 

ANDRIES Wi seien. Ghi vrouwen, 
Ontdoet den fierter, Alsoe — daer — 
Legt suetelic neder. 

PETER Si en es niet swaer. 
Dat was gedaen met deinder pine. 
Lof hebs de Here I 

JAN Luuct toe de scrine. 
Alsoe, en laetse ons niet seer quellen. 
Brinct de bare. 

BERTELMEUS Hulptser op stellen. 
De bare es hier, nu — daer — al suetelic 
Setse neder. ( i b l d b l z 271 ^ 1Ші A c t m 9 5 ) 

Het spreekt van zelf, dat de achtergronds-werking bij het eerste optreden 
van Maria in het drama wel het sterkst wordt gevoeld. Wat in de 
harten der toeschouwers verborgen ligt, neemt daar plotseling zicht
bare en levende gestalte aan. Sterk is ook de ontroering onder Maria's 
zwijgende handelingen, wanneer zij de plaatsen vereert door het lijden 
van haar Zoon, Jezus, geheiligd. Dat geschiedt tijdens het eerste „Selete 
cort" van het drama : 

Die wile besuect si de steden, ende si gaen wech. 
[ibid. blz. 333, Actm. 13). 

Ook het moment, waarop het gordijn voor haar wordt opengeschoven, 
pakt opnieuw door zijn zwijgend opgeroepen achtergrond : 

Maria leit in haer gebede in haer camere. 
(Md. blz. 339, Actm. 21). 

Dat zijn oogenblikken waarop er een zucht van bewogenheid gaat door 
de toeschouwers. 

§ 7. Wij merkten vroeger reeds op, dat in de Grieksche tragedies de 
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emotie door het levend optreden van het wereldbeeld zelf voor ons is 
verloren gegaan. De enkele verschijning van Agamemnon heeft voor ons 
geen ontroerende waarde meer. 
In tegenstelling tot een Mysteriespel als de „Sevenste Bliscap" kennen de 
Grieksche tragedies echter, naast het beroep op haar specifiek eigen 
achtergrond, voortdurend dat op het wereldbeeld aller tijden : op de 
liefde van man of vrouw, op de liefde van de moeder en die van het 
kind, op den onverwoestbaren drang om te leven en den schrik voor 
den dood, op den gruwel voor misdaad en de stem van het geweten, 
op de overweldigende kracht van den hartstocht en de willekeur der 
bovenaardsche machten, op den onontkoombaren greep van het noodlot 
en verder op al de wijsheid, die uit menschelijk leed en smartelijke erva
ring gewonnen werd. Het is het beroep op dezen algemeenen achter
grond van alle menschenbestaan, die de tragedies haar blijvende 
emotioneele waarde verzekert. 
Maar daarmede is nog niet alles gezegd. Want in tegenstelling alweer 
tot het Mysterie-spel wekken de Grieksche tragedies, ook buiten haar 
achtergronds-werking om, nog diepe ontroering. De blik in de toekomst, 
de blik terug, de telkens en telkens zich openbarende verhoudingen 
tusschen gelijktijdige, zichtbare en onzichtbare, handelingen geven naast 
den oproep uit het wereldbeeld het verloop zijn aldoor hernieuwd 
emotioneele gedaante. 
De „Sevenste Bliscap" kent noch den terugblik, noch de spanning-
wekkende verhouding tusschen gelijktijdige handelingen. Prospectief 
vertoont het slechts een en dezelfde ongestoord zich voltrekkende actie-
eenheid. Deze eenheid kent nog bovendien de spanningen niet uit het 
conflict van gelijkwaardige krachten, van ononderbroken slag op slag 
zich ontwikkelenden strijd, van stijging en crisis en beslissend einde. 
Ze legt zich als eenheid dan ook maar weinig markant aan het ver
loop op 1 4) . 
Toch hebben de prospectief werkende handelingen wel degelijk haar 
bewogenheid; niet echter door het karakter van het in de toekomst ge
stelde gebeuren op zich zelf, maar alweer om den achtergrond, waar
tegen dat in 't vooruitzicht gestelde op zijn beurt staat afgeteekend. 
De voelbare nadering van Maria's sterven boeit vrijwel uitsluitend door 

14) Cohen, Histoire de la Mise en Scène, blz. 71, aarzelt zelfs niet het Mlddeleeuwsch 
geestelijk tooneel : „une vaste épopée dramatique" en „un conte dramatique illustré par 
décors et personnages" te noemen. 
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het feit, dat het Maria's dood is, niet door het karakter van dat sterven 
op zich zelf. De groóte emotioneele kracht van dit godsdienstig volkspel 
ligt dus vrijwel geheel in de werking van zijn specifieken achtergrond15). 
Om deze wondere dramatische werking kan voor dit Maria-spel gelden, 
wat Mevrouw Roland Holst van het Middel-eeuwsch volkstooneel in 
het algemeen zegt : „Staat h e t . . . . in poëtische beteekenis zoowel bij 
het japansche Nó-spel als bij de grieksche tragedie zoozeer ten achter, 
dat men het daarmee niet in één adem noemen kan, als manifestatie 
eener gemeenschapsidee en als uiting van een gesocialiseerden geestes-
inhoud overtreft het verre het Nó en streeft het grieksche tooneel op 
zijde"16). 

§ 8. In de drama's met allegorische personen zien we het duidelijkst 
hoe de levend op het tooneel getreden deelen van het wereldbeeld inder
daad in ài hun handelingen een emotioneel aspect ontleenen aan den 
achtergrond, waaruit zij naar voren treden. 
Juist omdat het de Dood en de Mensch zijn, die in „Elckerlijc" als 
vleesch geworden begrippen voor ons op het tooneel wandelen en 
spreken, hebben hun woorden en handelingen het emotioneele aspect 
van het algemeene. 
Op Gods bevel treedt de Dood op den niets vermoedenden Elckerlijc toe: 

Elckerlijc, waer sidl op weghe 
Dus moey? hebdi al gods vergheten? 
Waerbi vraechdijs? 

Dit suldi wel weten. 
Wilt na mi hooren te desen stonden. 
Naerstich bin ie aen u ghesonden 
Van gode uut des hemels pleyn. 

1 Б) Het verschil In den bouw van het verloop met een ander Middeleeuwsch drama als 
den „Esmoreit" komt bij vergelijking der schematische voorstellingen dan ook duidelijk 
aan het licht. De „Sevenste Bliscap" vertoont een nagenoeg onafgebroken reeks van 
W-aspecten, terwijl we er de R- en de belde Simultaan-aspecten geheel missen en de 
P-aspecten maar spaarzaam en in vrij enkelvoudige constellatie optreden. „Esmoreit" 
daarentegen is uiterst sober met zijn aspecten uit den achtergrond, het kent wel degelijk 
So-aspecten en vertoont een reeds vrij gecompliceerd net van R- en P-lijnen, dat het 
verloop in zijn geheel beheerscht. De „Bliscap" is een godsdienstig spel ; het wil tot 
vroomheid opwekken en leeren ; in zooverre heeft het zijn tendenz. „Esmoreit" wil 
alleen behagen, doen beleven zonder meer. 
l e ) Ouer Dramatische Kunst, blz. 130. 

ELCKERLIJC 

DIE DOOT 

18 
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ELCKERLIJC Aen mi ghesonden ? 

DIE Door Jae ick, certeyn I 

Al hebdi sijns vergheten, alst blijct. 
Hi peynst wel om u in sijn rijck, 
Alsoc ick u sal voer oghen legghen. 

ELCKERLIJC Wat beghecrt god van my? 

DIE Door Dat sal ick di segghen : 
Rekenninghe wilt hi van u ontfaen, 
Sonder eenich verdrach. 

Door duizend angstige vermoedens bestormd, vraagt Elckerlijc den si-

nisteren boodschapper schuw naar zijn naam : 

Wie bistu bode ? 
DIE DOOT lek ben die doot, die niemant en spaert, 

Maer elckerlijc sal bi 
Gods beveele doen rekeninghe mi. 

ELCKERLIJC Och, doot, sidi mi soe Ы, 

Als icker aldei minst op moede 1 
Doot, wildi van mi hebben goede 7 
Duysent pont sal ie u gheven, 
Op dat ie behouden mach mijn leven. 
Ende doet een verdrach van desen ! 

En zooals sommige versregels hierboven het reeds deden, roept het ant

woord van den Dood ook uit zich zelf nog weer veelzeggende deelen 

uit den achtergrond op, die op hun wijze de bittere en onafwendbare 

algemeenheid accentueeren van wat hier gebeurt : 

Elckerlijc dat en mach niet wesen. 
Ick en aensie goet, schat noch have. 
Paeus, hertoghe, conine noch grave 
En spare ie niet пае gods ghebieden. 
Waer ie met schatte te verleeden, 
lek creghe wel alder werelt goet. 
N u houtet al met mi den voet. 
Oec en gheve ic uutstel noch verdrach. 

(H. Endepols, blz. 5-7, vs. 69). 

In „Elckerlijc" treffen w e bovendien een werking van den achtergrond 

aan, zooals w e die in den „Oedipus" zagen, al is het in veel bescheidener 

vorm. D e dagelijksche vriendenkring komt in den vorm van „Gheselscap" 
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uit het Christelijk Wereldbeeld getreden. In verhouding tot dezen, haar 
eigen, overal werkzamen achtergrond krijgen haar uitbundige betuigingen 
van trouw en vriendschap nu haar bedriegelijken zin : 

Achermen ! hoe sidi dus ontset 1 
Lieve elckerlijc, ontdect mi uwen moet. 
Ick blive u bi tot in die doot 
Op goet gheselschap ende trou ghesworen. 

Waer u mesdaen, ie helpt u wreken. 
Al soudicker Ыі еп doot ghesteken, 
Ende let wiste te voren claer. 

ELCKERLIJC Dane hebt, gheselscap 1 
GHESELSCAP Ghenen danck een haer! 

elckerlijc, en sijt niet versaecht. 
Ick gae met u, al waert in die helle. 

(ibid. blz. 10-12, vs. 190). 

§ 9. Wat de optredende figuren in het Middeleeuwsch geestelijke drama 
ten opzichte van haar specifiek Katholieken achtergrond deden, dat 
doen sommige figuren in Shakespeare's „Macbeth" ten opzichte van 
deelen uit het algemeen wereldbeeld der menschheid. 
De schrik voor booze geesten, voor verborgen kwaadaardige machten, 
is wel eiken mensch aangeboren ; de huiver ook voor het contact met 
het rijk der schimmen, met het land der afgestorvenen, het hiernamaals. 
De verschijning op het tooneel van een geest, het zichtbaar optreden 
van den booze in duizenderlei vorm, duivels, heksen, elfen, kabouters, 
booze toovenaars, schimmen van afgestorvenen, van vermoorden, van 
levend begravenen, van misdadigers, wier zielen geen rust vinden vóór 
hun misdaad werd hersteld of bekend gemaakt, zij roepen bij hun op
treden ipso facto den achtergrond op, waaruit zij getreden zijn, waarvan 
zij deel uitmaken. 
Zoo is het met de verschijning tijdens het feestmaal in den „Macbeth" 
(III 4 blz. 1113-14). Macbeth heeft Duncan vermoord, vermoordde zijn 
vriend Banquo, maar Macbeth is koning, koning en moordenaar. Hij 
staat op van zijn zetel. Waarom? De moordenaars van Banquo vol
brachten hun werk en staan in de deuropening. Macbeth spreekt met 
hen ; het is gebeurd, voortreffelijk gebeurd : „Je bent 'n meester". Maar 
Banquo's zoon is ontvlucht 1 Het zij zoo, het voornaamste is gelukt. 
Macbeth keert naar zijn zetel terug Wie zit daar ? Wie zit daar 
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op zijn plaats? Het is de geest van Banquo. De geest zegt niets, maar 
het is de geest van iemand, die vermoord is, de geest die verschijnt aan 
zijn moordenaar ! Het is de geest van wien Macbeth, van wien de toe
schouwers weten, dat hij uit het rijk komt in de omsluierde verte, dat 
hij naar voren treedt uit den achtergrond van den dood, die ook Macbeth 
eens verkillen zal, grijpen, wurgen. Dit rijk, niemand ziet het, maar het 
is daar ; opgeroepen uit zijn ijzige stilte, waait het zijn alles doortrillende 
vlaag over dit tooneel. (Actm. 169, 182). 
Een ander voorbeeld levert in hetzelfde drama de opkomst der heksen. 
Het drama begint : een eenzaam veld, donder en bliksem, drie heksen 
treden op. (Actm. 1). „Heksen", dat zijn wezens verschrikkelijk om te 
zien. Waarom? Omdat het vrouwen met baarden zijn, knokelig, 
leelijk, vuil, gemeen uitziend, met de trekken van hun afschuwelijke 
inborst? Ja, daarom zijn ze ook verschrikkelijk om te zien, deze bande-
lings-emotionaliteit is hun per se eigen, maar zij zijn verschrikkelijker om 
wat zij ongezien, maar onmiskenbaar uit hun duisteren achtergrond mee 
naar voren brengen : dit zijn de machten van het kwaad, van den booze, 
die zich hier zichtbaar maakt, dit zijn de heksen, waarvan het volksgeloof 
met zekerheid weet, dat zij in het leven ingrijpen met ten verderve 
voerenden, arglistigen menschenhaat. Deze zichtbare heksen zijn om den 
hun overal volgenden achtergrond altijd nog schrikwekkender, dan om 
alles wat zij actueel voor onze oogen kunnen voltrekken ; dit alles staat 
in het licht van den telkens opnieuw opgeroepen achtergrond, die de 
bron zelf van alle heksenkwaad is, de gemeenschap van alle heksen-
kracht, waarvan deze drie heksen vóór op dit tooneel, deze drie heksen 
op zich zelf beschouwd, maar een zeer beperkte openbaring zijn. Hoor, 
de heksen gaan spreken : 

1 WITCH When shall we three meet again 
In thunder, lightning or in rain? 

2 WITCH When the hurlyburly's done. 
When the battle's lost and won. 

3 WITCH That will be ere the set of sun. 
(I 1, biz. 1100, Actm. 2). 

Maar dat is onzin, groóte onzin! meent ge misschien een oogenblik. 
Dat is heelemaal geen onzin ! Dit is de taal, die met haar incantatieve 
werking doorklinkt tot in de krochten der duistere diepten, die achter 
het leven staan. Dit is de taal, die in de holen van den achtergrond wordt 
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verstaan. En wanneer wij die holle echo's hooren, dan is dat geen onzin, 
dan is het duivelsch. De heksen vervolgen : 

1 WITCH Where the place ? 

2 WITCH Upon the heath. 

3 WITCH There to meet with Macbeth. (i i, biz. 1100, Actm. 3). 

Daarop hoort men geestesstemmen achter het tooneel. Shakespeare tast 
hier de aspecten in stijgende kracht op elkaar : de geestesstemmen zijn 
een Sa-moment ; maar vooral resoneert in hen en in hetgeen de drie 
heksen daarop hun hellemakkers achter het tooneel toeroepen, de achter
grond ; de onzichtbare heksenmacht balt er zich achter samen. 
(Actm. 4, 5 ) . 
De aanvang van het 3e tooneel van hetzelfde bedrijf bevat een nog 
„onzinniger", niet minder huiveringwekkend heksengesprek ! De achter
grond geeft het eerst zijn daemonische gestalte : 

A Heath. 
Thunder. Enter the three Witches. 

1 WITCH Where hast thou been, sister ? 
2 WITCH Killing swine. 

SWITCH Sister, where thou? 

1 WITCH A sailor's wife had chestnuts in her lap, 
And mounch'd, and mounch'd, and mounch'd : — Give me, quoth I : 
Aroint thee, witch ! the rump-fed ronyon cries. 
Her husband's to Aleppo gone, master o' the Tiger : 
But in a sieve I'll thither sail. 
And, like a rat without a tail, 
I'll do, I'll do, and I'll do. 

2 WITCH I'll give thee a wind. 
1 WITCH Thou art kind. 

SWITCH And I another. 

1 WITCH I myself have all the other ; 

I will drain him dry as hay : 
Sleep shall neither night nor day 
Hang upon his pent-house lid ; 
He shall live a man forbid : 

Though his bark cannot be lost. 
Yet it shall be tempest-tost — 
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Look what I have. 
2 WITCH Show me, show me. 
1 WITCH Her I have a pilot's thumb, 

Wreck'd as homeward he did come. 
(I 3, biz. 1101, Acta. 6, 7, 8, 9). 

De zwijgende verschijning van Hamlets vermoorden vader werkt uit
sluitend door zijn onheil en rampen voorspellenden achtergrond. De 
ontstelde gissingen van Horatio en zijn vrienden getuigen het voldoende. 

§ 10. Achter de Grieksche tragedies, achter de Middeleeuwsche spelen 
en Shakespeare's drama's staat het wereldbeeld, zooals het leefde onder 
een volk. 
Achter de Fransche klassieke tragedie ligt het wereldbeeld van het 
humanistisch groot gebrachte hofpubliek. Het is ondenkbaar, dat het 
enkele optreden der groóte historische en der mythologische figuren uit 
de oudheid, daar huivering, ontroering, ontzag zou hebben gewekt. Het 
kon wel nooit een belevenis zijn, die de vergelijking met het optreden 
der groóte mythische gestalten voor het Grieksche, of met dat van Maria 
voor het Middeleeuwsche volk kan doorstaan. Het door de figuren zelf 
opgeroepen wereldbeeld, had geen doorleefde emotioneele waarde meer. 
Het bleef bij een louter intellectueel opgedane kennis van de figuren 
en haar geschiedenis, welke kennis bij een opvoering der klassieke tragedie 
inderdaad ter oriënteering noodzakelijk was. 

Het merkwaardige echter is ook hier, dat de verhouding van de speel
handeling tot dat gekende wereldbeeld, wèl emotioneele en dramatische 
waarde heeft17). 

17) Paul Tack, Ctberrottenmâssige Sprachgestaltung, biz. 49-50, wijst er op : „dasz die 
vollste und reinste Wirksamkeit eines Dramas — freilich nur, wenn es ein echtes Kunst
werk ist, <— erst dann ermöglicht ist, wenn der Zuschauer das Drama im voraus 
kennt". Hij bedoelt met de kennis niet alleen die, welke een toeschouwer kan bezitten, 
die het drama al 'n keer zag (vgl. blz. 7, noot 9 hiervoor) maar, dat blijkt uit den 
tekst, ook de kennis van de geschiedenis, die hier tot een drama werd verwerkt. 
Die geschiedenis, dit „verhaal", deze „story", Is een bepaald gegeven, dat achter dit 
concrete drama ligt en waaraan het door zijn optredende personen en hun handelingen 
appelleert Die handelingen krijgen, zooals we reeds zagen, tegen dien achtergrond haar 
aspecten ; ze krijgen haar dramatische beteekenis, uit wat de achtergrond als verleden 
bergt of als toekomst openbaart. Inderdaad ook in dezen zin is het waar : „Der das 
Drama lm voraus kennende Zuschauer sieht gleichsam als ein allwissender, voraus-
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De ongelukkige Phèdre brandt van incestueuzen hartstocht voor haar 
stiefzoon Hippolyte; dat wist elke toeschouwer in het Fransch-huma-
nistisch hoftheather. Een laaiende liefde verteert haar, ze is er ziek van. 
In het eerste gesprek van het drama hooren we de nog van niets wetende 
Théramène Hippolyte geruststellen : wat zou de haat van zijn stiefmoeder 
nog tegen hem kunnen uitrichten ? Die haat is wel geluwd en bovendien: 

Phèdre, atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à taire, 
Lasse enfin d'elle-même et du jour qui l'éclairé, 
Peut-elle contre vous former quelques desseins ? 

(I 1, Ыг. 170). 

Het is ondenkbaar, dat Racine de schrijnende werking, die deze als be
vrijding bedoelde woorden door hun verhouding tot de gekende werke
lijkheid teweegbrengen, niet van den aanvang der tragedie af opzettelijk 
heeft aangebracht. 

§ 11. Bij Vondel vinden we hetzelfde terug. In den „Gijsbrecht van 
Aemstel" verliest Vosmeers opgedischte geschiedenis geheel haar 
dramatische kracht, voor wie niet weet, dat in dit drama van het ineen
stortende Amsterdam het motief van het Trojaansche paard herboren 
op het tooneel verschijnt. 
Mèt die kennis wordt Vosmeers omstandig verhaal één gerekte huichel-
scène. 

Alleen wiç met het motief van Jeptha's offerbelofte bekend is, wordt 
aangegrepen door de argelooze vreugde van de blijkbaar nog niets ver
moedende Filopaie. Haar dochter keert van haar verblijf in de bergen 
terug : de arme moeder weet niet, wát deze terugkeer beteekent. Zij ziet 
Ifis in haar bloeiende jeugd reeds voor zich en droomt van de blijde 
toekomst, die haar dochter wacht : 

'k Zal haar met vreugd omhelzen ; 

Een moeder kon misschien haar hart ontberen, 
Haar eenig kroost geenszins : een kind, nu rijp 
En huwbaar; meer dan menschelljk begrijp 

schauender Gott auf das Bühnenweltgeschehen herab." In zijn beschouwing daartegen
over van drama's, die de toeschouwer niet „kent", ziet Tack over het hoofd, dat elk 
drama toch zelf voortdurend zijn toekomst openbaart. 
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Kan vatten, met vernuft versierd, en gaven. 
Men ziet om 't hof de jonge beeren draven. 
En vlammen op der maagden bloem, zoo schoon. 

Zoo 't vrijstond zulk een perle, een diamant. 
Te hechten aan een kroon, 't zou Memfis passen : 
Maar neen, z'is voor geen Heiden opgewassen; 
Geen koning, die, nog vreemd van Mozes' wet. 
Onwaardig is dees' schoone in 't heilloos bed 
't Omhelzen, schoon zijn kroon in top mocht steigeren. 
Al eischte haar een koning, 'k zou ze weigeren. 

(Vondels Spelen, II 3. I, vs. 100). 

De verhouding van dezen overvloeienden rijkdom van moederlijke ver
wachtingen tot de donkere werkelijkheid, die in de, door den toeschouwer 
gekende, geschiedenis achter het drama staat, maakt deze verwachting 
tot een weldra allerwreedst te verstoren illusie.. 

In den „Lucifer" komt zoowaar heel de hemel uit het wereldbeeld ge
treden zoowel in décor als in de figuren der goede en opstandige 
engelen. Tegen dezen aldoor lichtenden achtergrond teekenen de eerste 
onbeheerschte uitingen van ontevredenheid zich beangstigend af ; het 
geeft die uitingen een dreigend prospectief karakter. Als een wanklank 
scheurt Belzebub's nijdige stem door den hemel. 

Wie zou niet watertanden 
Naar aardsche lekkernij ? Hij walgt van onzen dag. 
En hemelsch mann', die 't ooft der aarde plukken mag. ' 
Men zou ons Paradijs om Adams hof verwenschen ; 
't Geluk der Engelen moet wijken voor de menschen. 

(Vondels Spelen, II 2 ; I, vs. 34, Actm. 4). 

Verderop hooren we : 

Helaas ! wij zijn misdeeld ; wij weten van geen trouwen, 
Van gade of gading, in een Hemel zonder vrouwen ! 

(ibid. vs. 141, Actin. 9). 
Geen Engel heeft de macht zijn wezen uit te storten 
In duizendduizenden, in een oneindig tal. 
Nu overreken eens, wat hieruit worden zal. 

(ibid. vs. 186, Actm. 15). 

En Apollion weet de afgunst om de bevoorrechting van den mensch 
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nog op te drijven : 

Zijn wasdom zal ons haast verschrikken en verrassen, 
Al duikt zijn heerschappij nu lager dan de maan; 
Al is die macht bepaald, hij zal al hooger gaan, 
Om zijnen stoel in top der Hemelen te zetten. 

(ibid. vs. 190, Actm. 17). 

Bij al deze wilde klachten ondergaan wij reeds in een eerste gevoel 
van huivering, hetzelfde wat de engelen aan het slot van het tweede 
bedrijf, nadat het verzet openlijk zijn stem verhief, sidderend zullen uit' 
spreken : 

Dees' smet ontstelt het oog van 't Licht. 
Z' ontsteekt die vlam in Gods gezicht. 

(ibid. II 773, Actm. 43). 

§ 1 2 . Door het beangstigend vreemde, het onvatbare zijner figuren, 
tracht Maeterlinck al te opzettelijk het levensmysterie in menschelijke 
gedaante voor het voetlicht te brengen ; zijn drama's hebben iets van 
sprookjes ; de personen treden daarin niet zoozeer als individuen dan wel 
als vertegenwoordigers van wonderbare mogelijkheden, d.w.z. van het 
mysterie van het leven zelf op. 
Mélisande, schreiend aan een bron gevonden, zij lijkt het levend uit het 
wereldbeeld getreden mysterie zelf. Haar ongemotiveerd zuchten en 
kwijnen, mag wel de kunstmatige, de geforceerd werkzame vorm heeten, 
waarin dat mysterie blijft optreden. Ook in andere gedaante neemt het 
telkens opnieuw aan het spel deel. Pelléas en Golaud doorwandelen de 
souterrains van het kasteel. 

GOLAUD Sentez-vous l'odeur de mort qui monte ? — Allons jusqu'au bout 
de ce rocher qui surplombe et penchez-vous un peu. Elle viendra 
vous frapper au visage. 

PELLÉAS Je la sens déjà on dirait une odeur de tombeau. 
GOLAUD Plus loin, plus loin. . . . C'est elle qui, certains jours, empoisonne le 

château. Le roi ne veut pas croire qu'elle vient d'ici. — Il faudrait faire 
murer la grotte où se trouve cette eau morte. Il serait temps d'ailleurs 
d'examiner ces souterrains. Avez-vous remarqué ces lézardes dans les 
murs et les piliers des voûtes ? — Il y a ici un travail caché qu'on ne 
soupçonne pas ; et tout le château s'engloutira une de ces nuits, si 
l'on n'y prend pas garde. Mais que voulez-vous ? personne n'aime 
à descendre jusqu'ici.... Il y a d'étranges lézardes dans bien des 
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muis Oh ! voici sentez-vous l'odeur de mort qui s'élève ? 
PELLÉAS Oui, il y a une odeur de mort qui monte autour de nous. . . . 

(III 3, blz. 56-57). 

§ 13. Wij hebben vroeger gezegd : de achtergrond ís er, hij legt zich 
aan het drama op. Als gezamenlijk geheel van zinnelijke en boven-zinne-
lijke waarden heeft de dramaturg dien achtergrond te nemen, zooals 
hij is. Van zijn werking in het drama echter kan hij de kleur, de in
tensiteit, den vorm bepalen en in elk drama heeft de achtergronds
werking inderdaad haar eigen effect; de dramaturg kan de bestaande 
elementen uit dien achtergrond tot het dramatisch gebeuren en tot 
elkander in de verhoudingen brengen, die hij verkiest. Dat hangt geheel 
en al van den oproep af. Bij Lövborgs zelfmoord laat Ibsen Hedda Gabler 
verzuchten : „Eindelijk dan toch eens een daad !" Daardoor markeert hij 
dien zelfmoord onder het licht van het moreele, het wordt tot iets goeds. 
Zoo heeft de opgeroepen achtergrond in elk drama zijn eigen werk
zaamheid, zijn in dit stuk aangewezen functie. Dit geldt evenwel alleen 
voor den opgeroepen, niet voor den zelf optredenden achtergrond. 
Want wanneer deelen uit het wereldbeeld zelf op het tooneel verschijnen, 
heeft de dramaturg over hun achtergrondswerking geen macht. Hij kan 
die werking teweegbrengen door het laten optreden dier wereldbeeld
figuren ; hij kan ze verstoren, maar den vorm dier werking bepalen kan 
hij niet. Hier treedt het wereldbeeld op uitsluitend zooals het is, zooals 
het lééft onder het volk, als het gemeenschappelijke bezit van het publiek. 
Al te sterk geïndividualiseerde handelingen, al te bijzondere en gecompli
ceerde oproepen uit den achtergrond zullen die werking slechts be
lemmeren. 
In een modern bijbeldrama als de „Judas" van Verschaeve treedt met 
den Apostel-verrader een emotioneel geladen deel uit het Christelijk 
wereldbeeld op het tooneel. Aan vele van zijn handelingen deelt het 
ipso facto zijn emotionaliteit mee. Verschaeve geeft den Judas uit het 
Christelijk wereldbeeld echter een sterk geïndividualiseerde psychische ge
stalte ; een haast onafgebroken reeks van oproepen uit den achtergrond 
begeleidt dit grootsch zich uitwerkend plan van hartstocht naar het 
fatale einde. Verschaeve huldigt de theorie, dat de held van het drama 
alles van zijn psychisch beleven moet uitzeggen, het diepste en het 
laatste. Dat deed zijn figuur uitgroeien tot den „Judas" van Verschaeve, 
die den „Judas" van het Christelijk wereldbeeld min of meer in den weg 
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staat. Technisch kan het een verantwoorde tragedie zijn, een volkstragedie 
is het zeker niet. 

Ghéon, de vernieuwer van het Middeleeuwsche mysterie- en mirakel
spel, brak met de traditioneele sfeer van verhevenheid, waarin figuren 
uit het Christelijk wereldbeeld, in Bijbel- en Evangelie-drama's plachten 
op te treden. 
Hij plaatst zijn heiligen in de realistische omgeving van den gewonen 
dag, laat hen de taal spreken der gewone stervelingen, en weet door 
zijn sobere, dikwijls komische typeering der personen en zijn bij de 
werking van het optredende wereldbeeld volkomen aansluitende op
roepen uit den achtergrond, de werking van dat wereldbeeld zelf te 
verrijken. 
St. Nicolaas komt 's avonds op bezoek bij een klein horlogemakertje in 
Couilly-sur-Saône. 
In het Dominicanenklooster te Santarem verlaat het Kind Jezus van 
het Lieve Vrouwebeeld, Zetel der Wijsheid, Zijn Moeder om in allen 
eenvoud met de kleine misdienaars, Alexis en Amable, te ontbijten. 
In „Bernadette devant Marie" spreekt de H. Maagd zelf met de oude 
trouwe rivier, de Gave, die als een jongen in een lichtgroen kleed vóór 
de Grot speelt. 
St. Gilles, de kleine wonderdoener van Athene, handelt en spreekt als 
een gewone jongen van 13 jaar. Toch treedt met hem een deel uit het 
wereldbeeld naar voren, hij is een heilige. 
Ghéon en zijn navolgers en het succes, dat zij oogsten, leveren het 
bewijs voor de behoefte aan een hernieuwde werking van het wereld
beeld, hier van het Katholieke Wereldbeeld, in het drama. 

§ 14. „Kinderen van dezen Tijd", een leekenspel in drie bedrijven 
van Henriette Roland Holst van der Schalk, brengt het sociale wereld
beeld onzer dagen in ageerende groepen op de planken. 
Vóór ons verschijnen naast en tegenover de kinderen van dezen tijd, 
de groepen der metaalarbeiders, der fabrieks- en landarbeiders, die der 
mijnwerkers en arbeids-invaliden, en daarnaast nog weer de groepen der 
gekleurde rassen, der werkloozen, der schipbreukelingen en verwordenen, 
die der lichte vrouwen en van de kinderen der armoe en tenslotte de 
groep der gevangenen en krankzinnigen. 
Uit de groep van de „Kinderen van dezen Tijd" treden personen naar 
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voren in Martijn, Rogier, Peter en Marijt. Het opvallende is, dat deze 
personen weer opnieuw niet primair als individu ageeren, maar als 
„type". 
Martijn is de strever naar de wereldmacht, ten koste van den mede-
mensch, Rogier blijkt van hetzelfde type, doch draagt als bijzonderen trek 
nog de anti-godsdienstigheid. Peter en Marijt zijn de ongebreidelde 
genotzoekers. 
Groepen van een eigen karakter zijn nog de „Geesten van Erbarming", 
die evenals „de Geesten van Raad" een hooger godsdienstig element 
vertolken, voorts de „Verschijningen van hen, die waren en hen, die 
komen", een „Beschouwend Koor" en tenslotte is er nog „de Aanklager", 
we zouden kunnen zeggen : een sprekend geweten. 
Wanneer we een spel als dit zuiver vanuit het standpunt der dramatiek 
beschouwen, dan constateeren we vooreerst, dat er hier groepen en 
personen optreden, die in hun figuur, hun kleeding, hun gebaar, hun 
spreken, handelen en zich bewegen, iets wenschen uit te beelden. Het 
zijn dus spel-personen en spel-groepen, en de reeks van speelhande
lingen, die zij verrichten vormen een bepaald verloop. 
De optredende groepen en personen zijn evenwel levende deelen uit het 
wereldbeeld onzer dagen en als zoodanig zijn hun handelingen uiteraard 
getuigenissen van de gesteltenis van de groep. Het is natuurlijk niet 
noodzakelijk, dat hun gesproken woord ook steeds den vorm van een 
getuigenis hebbe, doch het frappante is wel, dat de reeks hunner hande
lingen, die vrijwel uitsluitend spraakhandelingen zijn, feitelijk het 
karakter krijgt van een opeenvolging van elkander aanvullende of be
strijdende getuigenissen, van aangeheven leuzen en gezamelijk geuite 
kreten, waarin de uitdrukkelijke oproep uit het wereldbeeld bovendien 
nog een zeer groóte plaats inneemt. Van een eigenlijken dialoog is bij 
al deze getuigenissen en leuzen met hun echo's, hun antwoorden en 
kreten dan ook geen sprake. En hierdoor treedt het zeer merkwaardige 
verschijnsel op, dat het verloop wel voortdurend sterk door het wereld
beeld wordt gemarkeerd, maar in zijn karakter van voortgang vrijwel 
volkomen gedaanteloos blijft. Eenige stemmen uit het „Koor der Kinderen 
van dezen Tijd" roepen : 

Alle leuzen hebben hun kracht verloren, 
alle sterren verdoofden, 
waar die vóór ons kwamen In geloofden 

ANDERE STEMMEN Alle masten gingen overstag 
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DE EERSTEN Alle bronnen zijn verzand 
DE TWEEDEN Het leven werd een droog dor land 

en tóch willen wij leven 
ALLEN Wij willen leven 

met de zinnen en met het verstand. 
DE EERSTE GEEST VAN ERBARMING 

O mijn broeders, de sterren zijn niet gedoofd : 
ze bloeien voort aan d'eeuwige transen, 
maar II maakt blind voor hun stralende dansen 
een nevel ,dien het verstand niet klooft 

EERSTE HALFKOOR De sterren zijn gedoofd I 

ALLEN Wij willen leven! 

AFWISSELENDE STEMMEN 

enkel de wil te leven 
vlamt door onze lijven op ; 
wil ons te wiege' op het leven, 
wil ons te lave' aan het leven, 
wil te genieten het leven, 
klopt in lederen polseklop 

Even later treedt Martijn naar voren : 

Ik wil kneden 
het leven In mijn hand ; 
ik wil mijn werken zien rijzen over d'aarde, 
ik wil ze zien ab torens rijze' in 't land. 
Ik wil voelen de stuwing van mijn kracht 
door andre menschen heen gaan en bepalen 
hún doen; ik wil dat als zij ademhalen 
mijn wezen door hun adem stroom' ; 

EERSTE HALFKOOR Wij willen macht over menschen 
en macht over het leven, 
wij willen zijn elementen 
in onze handen kneden. 

TWEEDE HALFKOOR Wij willen in onze retorten 
stoutmoedig zijn stoffen mengen ; 
wij willen een nieuw geslacht 
van menschen voortbrengen 

(blz. 10). 

D e actueele getuigenis en de actueele gevoelsuitstorting overheerschen 
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geheel. W a t er in de woorden nog op de toekomst betrokken is of zou 
kunnen zijn, heeft voor het „verloop" geen emotioneele waarde en 
daarmee geen dramatische functie. De voelbare werking van de eigen
lijke dramatische spel-eenheid wordt hier opgeheven ten bate van de 
actueele sociale of godsdienstige gevoelens van de massa der toe
schouwers, aan wie het wereldbeeld ter momentane overweging en 
beleving wordt aangeboden. 
W a t bij een gesloten drama, een drama met ononderbroken voelbare 
verloops-eenheid, P-moment zou zijn, omdat het zou uitwijzen naar een 
toekomst, die van het verloop deel zou kunnen uitmaken, treedt hier 
bij voortduring terug tegenover de actueele bewogenheid, die ontstaat 
uit het contact der toeschouwers-massa met het gespeelde wereldbeeld. 
Verbluffend is het dan ook dit leekenspel, met propagandistische be
doelingen meest geschreven of althans geschreven met uitgesproken 
ethische tendenz18) te stellen tegenover de primair uit vertooning- en 
spelbehoefte geboren „Sevenste Bliscap" en „Elckerlijc". De auteur 
van laatst genoemd spel moest een goed stuk hebben en het was in 
zijn tijd en in zijn omgeving aangebracht over de onbestendigheid van 
het aardsche te spreken, voilà „Elckerlijc". Roland Holst wil haar volk 
leeren hoe te leven en dus : een leekenspel. Schreurs verlevendigt bij 
gelegenheid van de Heiligdomsvaart het Geloof in zijn Limburgers: 
„De Heiligen ontwaken". 

§ 1 5 . De „Sevenste Bliscap" zoowel als „Elckerlijc" openen hun ver
loop met handelingen, die uitwijzen naar hetgeen er in dat verloop nog 
geschieden zal ; van den aanvang van het spel af is er de voelbare werking 
der speleenheid in het uitwijzen naar de toekomst. 
„Elckerlijc" opent met de figuur van God zittend op zijn troon. Als Hij 
vanuit den hemel den jammerlijken toestand van het menschenleven over
ziet, besluit Hij : 

Daer om wil ie nu, als behoert, 
Rekenninghe van elckerlijc ontfaen. 

(vs. 24-25). 

18) „Verscheidene spelen van H. Roland Holst, zoo schrijft Jan Engelman in de „Nieuwe 
Eeuw" 7 October 1937, zijn voor modem-protestantsche en socialistische kringen ware 
religieuze gebeurtenissen geweest, een kerkgang evenarend. Men moet het hebben bij
gewoond, om te weten welk een sfeer van toewijding en stichting er in de zaal hing 
bij zoo'n vertooning." 
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En God roept den Dood bij zich : 

Waer sidí myn doot, die niemant en spaert? 
Coemt hier 1 hoort, wat ic sal vermonden. 

DIE DOOT Tuwen beveele in allen stonden, 
Almachtich god ! segt u beheet 1 

GOD SPREECT Gaet bene tot elckerlijc ghereet 
Ende segt hem van mijnentweghen saen, 
Dat hi een pelgrimagie moet gaen, 
die niemant ter werelt en mach verbi, 
ende dat hl rekeninghe come doen mi. 
Sonder vertrec, dats mijn ghebot I 

(Endepols, vs. 46-55). 

D e Dood gaat aanstonds z'n taak vervullen, het duurt geen twintig 

versregels meer of hij ontmoet Elckerlijc: 

Elckerlijc, waer sidi op weghe 
Dus moey? hebdi al gods vergheten? 

(ibid. vs. 69-70). 

D e dramatische geschiedenis is in vollen gang. 
Als de Proloogzegger van de „Sevenste Bliscap" zijn taak heeft vo l 
bracht, treden Maria en Sint Jan het tooneel op ; zij wandelen samen 
door Jerusalems straten. N a eenigen tijd houdt St. Jan de H. Maagd 
staande en z e g t : 

Dus, weerde bloeme gebenedijt, 
Een huusken hebbic noch staende hier bi, 
Daer moegdi in leiden uwen tijt, 
Eest u gelieflic, maget vri. 
Hier onder den berch, verstaet wel mi, 
Van Syon, suete ende oec bequame, 
Soe steet dit huus. Alsulc alst si, 
Soe ghevict u. Vrouwe, ent u betame. 

Verheugd antwoordt Maria : 

Jan, dat es my seere gename. 
Want wel ter goeder plaetsen steet 
Om visenteren sonder blame 
De steden, daer God sijn passie leet. 
Die willic dagelijcs, daer icse weet, 
Visenteren tot sijnder eeren. ,_ , , , , „ . „ , « л ,„» 

' (Leendertz, blz. 332, vs. 124, Actm. 9, 10). 
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Dit is dus de woning, waar Maria haar laatste dagen gaat doorbrengen, 
en deze is de bezigheid, waarmee ze zich wil onledig houden. Boven
dien — we weten het uit het gekende verhaal, — dit is het huisje, 
waar zij zal gaan sterven. De Joden-scène, die hier onmiddellijk op 
volgt, spreekt al uitdrukkelijk over dien dood en over de gevaren, die 
daarop uit een Maria-vereering voor de naleving der Joodsche wet kunnen 
volgen. Daarom besluit „Douwere" alvast : 

Waerse doot, men salse verberren 
In cleynen pulvere, mij wel versint, 
En sayen de asschen tegen den wint 
Alsoe dunne, dat si wech wayen 
Elc versceiden. ( і Ш v s 2 7 7 A c t m 2 0 ) 

Hier vinden we telkens speelhandelingen, die, door situatie en spel-
personen in haar bijzondere gestalte bepaald, naar even concrete hande
lingen en gebeurtenissen binnen het verloop van het drama uitwijzen. 
Roland Holst en Schreurs beginnen in hun spel geen concrete geschiede
nis, er speelt zich niets af tusschen geheel geïndividualiseerde personen. 
Het zijn groepen, die tegen elkander optreden, groepen, die strijden voor 
hun min of meer abstracte idealen, en groepen, die, daarin blijkbaar ge
slaagd of bitter ontgoocheld, opnieuw optreden. 

Er is nog wel een verloopssamenhang duidelijk tusschen de opeenvol
gende bedrijven en tafereelen ; er is nog hier en daar dialoog boven
dien al beweegt zich deze dialoog ook op het plan van het typische. 
„Kinderen van dezen Tijd" vangt aan : 

(Eerste bedrijf. Een der Geesten van Erbarming komt vóór op het tooneet 
in houding van eerbied.) 
Erbarm U Heer, over de kinderen van dezen tijd 
over hun hoogmoed en mateloos begeere' en 
hunkering naar bedwelmend zinsgenot. 
Reken hun hun hoovaardigheid niet aan, 
niet hun opstandigheid : Ge weet het immers ; 
z' is óók opstand tegen een wereld 
waar Uw geest uit geweken is. 
Laat niet allen verderven en verloren gaan 
maar voer hen langs de paden die Gij weet 
uit dezen doolhof naar Uw zekerheden; 
voer hen bulten 't bereik der valsche goden, 
naar waar Uw heldre zegen zichtbaar wordt. 
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KOOR DER KINDEREN VAN DEZEN TIJD 

Wij zijn het geslacht dat op
groeide in de schaduw van het groóte onheil. 
Toen we begonnen om ons heen te zien, 
met oogen waai begrip in daagde, 
was 't leven een verkoolde bouwval, 
d'aarde een chaotische woestenij 

(blz. 7). 

Hier hebben elementen uit het wereldbeeld gestalte aangenomen ; hun 
algemeenheid komt ons echter niet, zooals in „Elckerlijc" en de „Sevenste 
Bliscap" levend nabij door hun persoonlijke worsteling met de hun be
lagende machten en lotgevallen ; uitzwevend boven al het bijzondere van 
den eenling kennen zij slechts de koele weidschheid, de schoone alge
meenheid van het typische. 

Als de klanken van den Proloog zijn weggestorven, rijst in Schreurs' 
/.De Heiligen ontwaken", de Dood uit de donkere krocht in den voet 
van het tweede speelplan op. In de gestalte van een herder, staande 
op zijn staf, beheerscht hij het eerste, lagere speelplan en spreekt : 

Een stroom van leven, levensmoe, 
Stuwt immerdoor mijn diepe schaapstal toe 
Naardien, o menschheid, zelfs de hondjes derven 
De kruimels van Uw disch en sterven 

Uit het derde speelplan, de kerk, klinkt orgelspel en het ,,Regem cui 
omnia vivunt, venite adoremus" en van twee kanten naderen witte 
gedaanten : de ongeboren levens ; zij komen uit de duisternis van het 
niet en verdwijnen achter de donkere gestalte van den Dood in de 
duisternis der krocht : 

DE DOOD 

Menschheid aanschouw : die, vóór hun minne monden 
Om leven en om voedsel vragen konden, 
In schrikkelijk zwijgen aan u ondergaan 

(blz. 5). 

Na dit aangrijpend gebeuren, komen in lompen gekleede jongens en 
meisjes met gebroken speelgoed, sommigen met maskers voor, naar den 
Dood geloopen, hem smeekend zijn duistere krocht te mogen ingaan ; 
in een enkele regel van vaak wonderlijk zuivere kinderlijkheid, is hun 

19 
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dramatische gestalte geteekend. Jonge mannen, moeders en vrouwen 
komen zich onder kreten van vertwijfeling met dezelfde bede bij hen 
voegen ; weer later de verzadigden, de werkloozen, de koning en de 
priester zelfs en de kapitalist, zij allen wenschen den dood, ontredderd, 
ontgoocheld, verstooten, levensmoe, met walg, ja met bitteren haat tegen 
het leven vervuld, 

JONGE MANNEN 

Ontvang ons, zwarte boom, wij zijn je vrinden! 
Jou schaduw, dood, is onze laatste lust : 
Wij willen drinken en verzuipen in jou rust, 
En vrede, vrede, matelooze vrede 
Wij zijn teveel hebben te veel geleden ! 

(blz. 7). 

In dit roepen om den dood door de diverse groepen, in verschillende 
toonaarden aangrijpend herhaald, ligt zeker een prospectieve werking 
opgesloten. Zal de Dood deze ongelukkigen tot zich nemen, zullen zij 
mogen dalen in zijn kille graf? Neen, de Dood verwijst hen naar het 
leven zelf, dáár moeten zij het geluk hervinden. Met een gebaar naar de 
toeschouwers roept hij uit : 

Dáár is het Leven en dáár is het brood ; 
En dáár de bronnen ik ben slechts de Dood ! 

Dan keeren zich allen tot de toeschouwers : 

O Levenden ! erkent uw eigen bloed 
En uw gestalte in ons verkommerd wezen 

MANNEN 

O Leven I Leven ! 't is niet goed, niet goed 
Dat gij de vreugde deelt en wij de vreezen. 

(blz. 15). 

De prospectieve werking is hier verdwenen. Zij heeft nu voor goed 
plaats gemaakt voor de ontroering van het zuiver typisch uitgespeelde 
wereldbeeld alleen : 

JONGE MANNEN EN MEISJES 

O Leven, dat wij hebben lief gehad, 
Als 't bloed zijn bloed en wij nu mateloos haten, 
Omdat wij, uitgedreven uit uw stad, 
Als een rebellie razen door uw straten ! 
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MOEDERS EN VROUWEN 

Hoe schandelijk hebt gij ons neergedrukt; 
En ach I wat helpt het ons dat wij nog klagen : 
Een heiige kroon is van ons hoofd gerukt 
Een schoonste droom ligt diep in ons verslagen! 

VROUWEN 

De liefste geuren hebt gij wild gespild 
En ach ! wat helpt het dat 2elfs Engelen treuren : 
Verslagen is ons schutsscherm en ons schild — 
De schaamte en de diepste aller kleuren ! 

En zelfs deze aangrijpende slotbedreiging van allen werkt in het drama 
niet prospectief : 

Wee u ! Wee u I want eenmaal breekt de dag 
En hij zal gróót zijn, Stad, dat met één slag. 
Gij als een molensteen wordt neergesmeten ; 
Geen lied, geen dans wordt meer in u gehoord. 
Géén claxon, géén sirene en géén woord : 
Daar gij vergaan zijt, dwaas, en zéér vergeten. 

(biz. 16 en 17). 

In Leekenspelen als deze bereikt de heteronomie van het drama haar 
limiet. Zulk een leekenspel is nog spel en geen werkelijkheid, doch 
het staat onmiddellijk in functie van het werkelijke leven. De drama
tische techniek offert hier het uiterste, het houdt nog het Wereldbeeld 
over als element, dat het verloop emotioneel markeert, de andere struc
tuur-elementen van het verloop geeft het prijs. 
In deze spelen wordt het wereldbeeld als factor voor ethisch leven in 
den toeschouwer autonoom in de momentane ontroering : en zoo blijft 
van het drama, behalve deze werking van het wereldbeeld, vrijwel alleen 
dit over, dat de handelingen der aan het Leekenspel mede-werkenden 
nog spel zijn en geen realiteit. 
De „tendenz" heeft hier het „drama" gegrepen en het vervluchtigd19). 
De structuur, die het leekenspel vertoont, is nog alleen gebouwd op W -
actie-eenheden ; het meest elementaire verschijnsel, dat der prospectiviteit, 
ontstaat dan niet meer uit den samenhang en aard der gebeurtenissen 

19) Zeer interessant is het 'n oogenblik na te lezen hoe Henriette Roland Holst v. d. 
Schalk kwam tot het schrijven van haar leekenspelen. Vgl. Dr. K. F. Proost : Henriette 
Roland Holst in haar Strijd om Gemeenschap. Arnhem 1937, blz. 274 vlg. 
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zelf, doch, als het nog optreedt, ontstaat het uitsluitend uit de W -
aspecten, die aan bepaalde actie-momenten eigen zijn. Dramatisch ge
sproken valt er aan het leekenspel meest zeer weinig te bewonderen. Ik 
ontken niet, dat het leekenspel zeer zuiver kan ontroeren, maar ik ontken 
wel, dat het dit aan zijn dramatische kwaliteiten dankt. Als het ontroert, 
dan doet het dit vrijwel uitsluitend, omdat het schoon verbeeld leven is 
in „spelers", die niet „spelen", doch waarin de glansen en de gloed der 
getuigenis het wereldbeeld hebben levend gemaakt. Dát doet Henriette 
Roland Holst v. d. Schalk, dat doet Pater Schreurs : 

Gij hebt een schouwtooneel aanschouwd 
Waarin, naar best vermogen, 
Het wereldbeeld in beelden werd herbouwd 
En ook zijn zin en tegenzin gewogen ; — 
Doch — zooals ik op dit tooneel 
De Dood slechts in een spiegel speel -— 
Is heel dit spel van Goed en Kwaad, 
Van ondergang en dageraad 
De Spiegel slechts van het gelaat 
Der Aarde 
Die spiegel krijgt pas waarde 
Wanneer gij, diep in hem gekeken, 
En onverbloemd, o Menschheid, de gebreken 
En fouten ziet van 't geestelijk toilet, 
Waarin gij eenmaal moet verschijnen 
Voor Hèm, Die, naar zijn groóte Wet, 
Zich-zelve ziet in al de Zijnen — 
En naakt u voor zijn spiegel zet ! 
Dies ! — voor de Dood u zal verrassen 
— Hij kan nog ver, Hij zal reeds in U zijn — 
Maak uw toilet, o Mensch ! en ga u wasschen 
Aan de Fontein, die, midden op het plein 
Der wereld springt tot afwassching van zonden. 
Want, wat het Leven heeft geschonden 
Wordt weer door Boete rein ! — 

(De Heiligen ontwaken. Epiloog, blz. 48). 

Zoo gezien bewerkt het Leekenspel een vorm van „katharsis", die zuiver
der zijn kan dan de katharsis, die Aristoteles van het mede-autonoom 
opgebouwde drama verwacht. Intusschen : de katharsis blijft van een 
drama het niet-dramatische effect ; het specifiek „dramatische" effect van 
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het drama is de : in schoonheid doorleefde eenheid van verloops-ont-
roering, en anders niet. 
Natuurlijk wij ontkennen niet, dat het drama als sociaal verschijnsel 
kostbaar is om de werking van zijn katharsis, om de zuivering, 
de verdieping, de verheffing der levenssfeer, die het bewerken 
kan, maar wij ontkennen wel, dat zuivering, verdieping of verheffing 
der levenssfeer een gespeeld gebeuren tot drama zouden stempelen. 
Het drama is een gespeeld gebeuren, waarvan de verloops-structuur 
in den toeschouwer een aesthetisch doorleefd geheel van verloops-ont-
roering tot stand brengt. Werkt dit gespeelde gebeuren niet zuiver, 
niet zuiverend, maar duister en vertroebelend, werkt het immoreel, dan 
verwerpen wij het, niét omdat het geen goed geconstrueerd drama zou 
zijn, maar omdat het niet past in het geheel der orde, waarvan óók het 
drama, de acteur en de toeschouwer afhankelijke deelen zijn èn afhanke
lijke en dienende deelen moeten blijven. 



BESLUIT 

Als elk einde het begin moet kronen, dan mag m.i. hier tenslotte worden 
vastgelegd, dat Aristoteles, scherper ziende dan de nieuwere drama
turgie vaak deed, het drama juist kenmerkte, toen hij vast stelde, dat 
het bestaat in : handeling. De nieuwere dramaturgie keerde de ver
houdingen om en maakte de handeling tot „middel", middel bij de 
de uitbeelding der menschelijke geaardheid, „middel" in het drama. Zoo 
is het niet. Het drama is handeling, uitbeeldende handeling ; en wat deze 
handeling „uitbeeldt", dat is veel meer dan menschelijke „geaardheid", 
het is het leven zelf. 
Met Allardyce Nicoli herhalen we, wat Aristoteles schreef : „for tragedy 
is an imitation, not of men, but of action — of life ; and life consists in 
action, and its end is act ion. . . ." 1 ) . 
Het drama is „life presented in action" (Vgl. biz. 4 hiervoor), en het 
zijn de bouwprinciepen van deze weergave van het leven in het „spel"*), 
in het dramatische handelen, het dramatische verloop, die wij in het 
voorafgaande hebben ontwikkeld. 
Elk drama bleek opgebouwd volgens bepaalde verhoudingen binnen het 
drama zelf, binnen het „uitbeeldende leven", dat op een of andere wijze 
het werkelijke leven zelf weergeeft. Bepaalde verhouding van het eene 
moment van het verloop tot het andere, van de eene handeling tot de 
andere, van het eene gebeuren tot het andere, dat is hetgeen wat aan 
het drama wezens-eigen blijkt. Dit verschijnsel vertoont elk drama. 
Elk drama vertoont het verloops-plan, maar niet elk drama vertoont een 
„plan van hartstocht", 'n „plan" van uitbeelding van karakter of van 
menschelijke geaardheid, of een „plan" van handelings-emotionaliteit. 

!) Vgl. verder blz. 29 noot 26. 
'2) We herhalen, het karakter van niet-werkelljkheid, het karakter van „spel" namen 
wij als gegeven. Zonder „spel" geen drama. Het feit der „impersonatio", dat Prof. 
Pompen zeer kort geleden naar voren bracht, is bij alle drama wezenlijk. Te meer 
daar deze „impersonatio" de realiteit der werkzame spel-eenheid blijkt in te sluiten. 
Vgl. Fr. Aur. Pompen, O.F.M., Het Kerkelijk Drama, Tljdschr. voor Taal en Lett. XXVI, 
1938, blz. 165 vlg. 
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Natuurlijk is er overal handelings-emotionaliteit en karakter en men-
schelijke geaardheid en hartstocht, maar er zijn schema's en dramatische 
genres zelfs, waarin deze elementen volstrekt niet „dramatisch" vrucht
baar zijn gemaakt. Welke karakter-ontwikkeling vertoont de „Esmoreit" 
of „Die Sevenste Bliscap" ? En waar is het plan der kaïaktet-ontwikkeling 
in „L'Avare" ? Maar wel is daar in Molières groóte schepping een 
magistraal „verloops-plan". 
Het drama verloopt parallel aan het leven zelf, maar het „copieert" dat 
leven niet. Het grijpt zijn elementen uit het leven, maar het geeft ze 
vorm in een eigen autonome synthese: het vat de gespeelde gebeurte
nissen binnen 'n afgerond verloop, binnen een voltooide eenheid en 
biedt ze zóó aan den toeschouwer aan. En tusschen die gebeurtenissen 
legt het zijn verhoudingen in een emotioneele geladenheid, waarvan het 
plan zelf de plaats en de intensiteit bepaalt. Niet om zich zelf, maar 
om den toeschouwer gebeurt alles wat op het tooneel geschiedt ; niet 
als in den stroom van het leven meegesleurd ondergaat de toeschouwer, 
wat hij ziet en voorziet, voelt en voorvoelt, maar hij bouwt actief mee 
aan een synthese, waarvan hij weet, dat zij hèm ter reconstructie wordt 
aangeboden, waarvan hij weet, dat de uiteindelijke voltooiing voor hèm 
van zíjn inzicht afhangt. 
Niet in het leven worstelend, maar boven en over een spel van het leven 
schouwend, verwerft hij zich een inzicht, waarvan hij te voren weet, 
dat hem de mogelijkheid daartoe hier wordt geboden. Onder dit opzicht 
beschouwd verhouden leven en drama zich als duister en licht, als 
twijfel en zekerheid, als gedruisch en melodie, als stof en geest. 
In het leven rijgen zich handelingen en gebeurtenissen aaneen tot een 
continu gebeuren, tot een levens-episode, tot den gang van het leven 
zelf. Ook deze episode en dit leven hebben hun gestalte en ook „binnen" 
dit leven wordt aan de handeling zelf vaak haar gevolg duidelijk. Langs 
de wegen eener physieke of psychische orde openbaart zich ook aan 
hem, die binnen het leven worstelt, vaak geheel de structuur der ver
houdingen van het oogenblik, van de verhoudingen ook, die niet onmid
dellijk voortvloeien uit de gebeurtenissen van het oogenblik zelf. Maar, 
wat aan het leven voor den levenden mensch ontbreekt, dat is eigen 
aan het drama ; wat de levende mensch niet kan, dat kan, dank zij de 
scheppingsmacht van den auteur, de „toeschouwer" : zelfheerlijk in actief 
schouwend meeleven gestalte geven aan een levensperiode die, ten op
zichte van hem van te voren bepaald en gecomponeerd tot eenheid, hem 
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de zekerheid der harmonieuse schouwing waarborgt. Dát kan het drama 
alleen, dat kan het leven niet. 
Generiek zijn de verhoudingen binnen het drama geen andere dan die 
welke het leven biedt, maar specifiek, verschillen zij in dit uiterst be
langrijke kenmerk, dat de verhoudingen binnen het drama een van te 
voren geconstitueerde, voltooide, harmonie uitmaken tusschen gebeurte
nissen, waarvan het spel-karakter aan den toeschouwer de beschou
wende synthese mogelijk maakt. Wie het leven beschouwt als 'n drama 
is 'n aestheticist ; wie het drama beschouwt als het leven jaagt op sensatie. 
Langs de lijnen van het grondplan, het ver loops-plan, het spel mede op
bouwend verwerkelijkt de toeschouwer de mogelijkheid der dramatische 
schoonheids-ontroering, reconstrueert hij mede al de plannen van 
secundaire orde. Met het abstractieve procédé van den psychologisch, 
litterair, karakterologisch, of hoe ook anderszins ingestelden belangstel
lende het drama naderen, is : de mogelijkheid tot volle dramatische ont
roering opheffen, is : het stellen der onmogelijkheid tot een juist theore
tisch inzicht in de aard der dramatische kunst te geraken. Het drama is 
niet primair „uitbeelding der menschelijke geaardheid door middel van 
de handeling", omdat het leven en geheel de wereld-orde niet in het 
menschelijke geaardheid alleen is vervat. Het drama is de handeling, 
waarin het leven, een levensperiode, in voltooide synthese gespeeld wordt. 
Dit te hebben verduidelijkt en een eerste stap te hebben gezet naar een 
systematisch juist gefundeerde dramaturgie is hetgeen wat de schrijver 
hoopt te hebben mogen bereiken. 



TABELLEN 
T E R VERKLARING DER S C H E M A S i ) 

Het eerste cijfer geeft het actie-moment aan op de lijn АО. Daarnaast 
vindt men de betreffende plaats van het drama aangegeven. De cate
gorie van het actie-moment is als volgt aangeduid: 

Ρ = prospectief actie-moment. Het cijfer achter de Ρ geeft het 

richtpunt aan, waarnaar het actie-moment uitwijst. 

R = retrospectief actie-moment. Het cijfer achter de R geeft het 

teruggangspunt aan, waarop het actie-moment teruggaat. 

M = momentaan actie-moment. Het daarachter genoteerde comple

ment geeft het actie-moment (met een enkel cijfer) of een ander 

moment in het drama aan, dat de momentane spanning tot haar 

oplossing, haar ontlading brengt. 

So = simultaan actie-moment, dat zijn aspect ontleent aan een gelijk

tijdig gebeuren óp het tooneel. 
Sa = simultaan actie-moment, dat zijn aspect ontleent aan een ge

lijktijdig gebeuren achter het tooneel. 

In de tabellen, niet op de schema's onderscheiden we de actie-momenten 
uit het wereldbeeld in : 

W z = W-actie-moment, dat door het oproepen van deelen uit het 
wereldbeeld het zuivere wereldbeeld-aspect vertoont. 

W g = W-actie-moment, dat door het ten tooneele verschijnen van 
deelen uit het wereldbeeld een gemengd wereldbeeld-aspect 
oplevert. 

Elektra (Burgendijk) 
Actiem. 

Prol. en Parod. 
1 Orestes.... op. vs. 1-4 
2 vs. 5-8 
3 vs. 8-9 
4 vs. 10-14 
5 vs. 15-19 
6 vs. 20-22. . . . het is het uur der daad 

) Voor onze verantwoording der schematische voorstelling vgl. blz. 22 e.v. 

Wg 
Wgz 
Wg 
Wgz 
Wg 
Wg 
Ρ naar 195 en 233 
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Actícab 

7 vs. 23-31 Wgz 
8 vs. 35-37 Was Phoebos' godsspraak Wgz 

Ρ naar 195 en 233 
9 vs. 38-46 Ρ naar 97 

10 vs. 47-50 Ρ naar 78 
11 vs. 51-53 Ρ naar 115 
12 vs. 53-58 Ρ naar 135 
13 vs. 59-66 Wz 
14 vs. 67-72 Wgz 

Ρ naar 195 en 233, 78 en 
97, 115 en 135 

15 vs. 77 Wee mlj! Wee ml]! Wg 
Sa 

16 vs. 80-81 M complement: 17 
17 vs. 82-85 Men gaan heen Wz 
18 Elektra op vs. 86-94 Wgz 
19 vs. 95-99 Wgz 
20 vs. 100-102 Wg 
21 vs. 103-109 Wgz 
22 vs. 110-120 Wgz 

R naar 8 en 1 
Ρ naar 195 en 233 

23 vs. 121-127 Wgz 
24 vs. 137-143 Wz 
25 vs. 145-146 Wz 
26 vs. 147-149 Wz 
27 vs. 150-152 Wz 
28 vs. 153-157 Wgz 
29 vs. 159-163 R naar 6 en 1 
30 vs. 164-172 R naar 6 en 1 
31 vs. 173-176 R naar 8 
32 vs. 181-184 R naar 6 en 1 
33 vs. 193-200 Wgz 
34 vs. 201-208 Wgz 
35 vs. 209-212 Wz 

R naar 8 en 1 
36 vs. 213-220 Wz 
37 vs. 235 Wz 
38 vs. 236-243 Wz 
39 vs. 244-250 Wz 

I 
40 vs. 254 Wgz 
41 vs. 305-309 Wgz 

R naar 1 
42 vs. 317-318 R naar 1 

M complement: 46 
43 vs. 319 R naar 1 
44 vs. 320 Wz 

R naar 1 
45 vs. 321 R naar 1 
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AcUcn 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 
58 

59 
60 
61 

62 
63 

64 

65 

66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 

75 

76 

vs. 322-323 R naar 1 
Chiysothemis op Wg 
vs. 339-340 Wz 
vs. 341-355 Wz 
vs. 355-356 Wz 
vs. 365-368 Wgz 
vs. 369-370 Wz 
vs. 374-375 M complement: vs. 391-395 
vs. 379-382 M complement: vs. 391-395 
vs. 406 M complement: vs. 407 
vs. 410 R naar 8 

Wgz 
Ρ naar 195 en 233 
M complement: 63 

vs. 415-416 Wz 
vs. 417-424 Wgz 

R naar 8 
Ρ naar 195 en 233 
M complement: 63 

vs. 433-434 Wz 
vs. 455-456 R naar 8 en 1 
vs. 459-460 R naar 8 

Ρ naar 195 en 233 
Wgz 

vs. 464-465 Wz 
vs. 466-471 Ρ naar 195 en 233 

Wz 
vs. 472-486 Wz 

Ρ naar 195 en 233 
R naar 8 en 1 

vs. 489-501 Wz 
Ρ naar 195 en 233 
R naar 8 en 1 

vs. 504-515 Wz 

П. 
Klytaemnestra op. vs. 516- Wg 
vs. 528 Wz 
vs. 565-576 Wz 
vs. 580-583 Wz 
vs. 587-590 Wz 
vs. 601-605 R naar 1 
vs. 637-647 Wgz 

R naar 8 
Ρ naar 195 en 233 

vs. 659 Wz 
R naar 8 

Opvoeder op. vs. 600- R naar 9 en 10 
Ρ naar 78 en 97 
M complement: 82 en 83 

vs. 669 M complement: 77 
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Actlcm. 
77 vs. 670 

78 vs. 673 Orestes stierf. 

79 vs. 674 
80 vs. 675 
81 vs. 676 

82 vs. 677 
83 vs. 678-679 . . . 
84 Episch reciet vs. 680-

85 vs. 685 
86 vs. 688-696 . . . 
87 vs. 696-697 . . . 

88 vs. 707 
89 vs. 761-763 . . . 

90 vs. 764-765 . . . 
91 vs. 766-768 . . . 

92 vs. 770-771 . . . 
93 vs. 786-787 . . . 
94 vs. 788-790 . . . 
95 vs. 792 

96 vs. 793 

97 vs. 800-807 . . . 
98 vs. 818-822 . . . 
99 vs. 824-826 . . . 

100 vs. 832-835 . . . 

101 vs. 836-840 . . . 

102 vs. 841-844 . . . 

103 vs. 846-849 . . . 

104 

ins 
106 
107 
108 
109 
110 

vs. 
vs. 

vs. 

vs. 

vs. 
vs. 
vs. 

850-853 
859 . 

860 . 

861-866 

869-870 

871-874 

877-878 

111 vs. 879-880 
112 vs. 883-884 

ELEKTRA 

R naar 10 
M complement: 78 
R naar 10 
M complement: 82 en 83 
R naar 10 en 1 
R naar 10 en 1 
R naar 10 
M complement: 82 en 83 
R naar 10 en 1 
R naar 10 en 1 
R naar 10 
Ρ naar 93 en 94 
R naar 10 
R naar 10 
Wz 
R naar 10 en 8 
Wz 
R naar 10 
M complement: 93 en 94 
R naar 10, 8 en 1 
R naar 10 en 8 
Wz 
Wz 
R naar 10, б en 1 
R naar 10 en 1 
R naar 8 
Wz 
R naar 8 
Wz 
R naar 9 
R naar 8, 6 en 1 
Wz 
R naar 8 
Wz 
R naar 6 en 1 
Wz 
R naar 6 en 1 
Wz 
Wz 
R naar 6 en 1 
Wz 
R naar 6 en 1 
Wz 
R naar 10 
R naar 10 
M complement: 120 
R naar 78, 11 en 1 
Ρ naar 195 en 233 
M complement: 120 
R naar 11 en 1 
R naar 11 en 1 



ELEKTRA 301 
Actiem. 

113 vs. 885-886 R naar 78, 11 en 1 
114 vs. 887-888 R naar 11 en 1 

Ρ naar 195 en 233 
M complement: 120 

115 vs. 892-915 R naar 78, 11 en 1 
116 vs. 916-919 R naar 78, 11 en 18 

Ρ naar 195 en 233 
Wz 
M complement: 120 

117 vs. 920-923 R naar 78, 11 en 1 
118 vs. 924-925 R naar 1 en 10 en 11 
119 vs. 927-931 R naar 10 en 1 en 11 

M complement: vs. 934-937 
120 vs. 932-933 R naar 11 en 1 

M complement: vs. 934-937 
121 vs. 938-953 M complement: 127 

R naar 11 en 1 
122 vs. 954-956 R naar 8, 6 en 1 

Ρ naar 233 
M complement: 127 

123 vs. 967-984 Wz 
M complement: 127 

124 vs. 990-991 Wz 
125 vs. 999-1000 Wz 

R naar 8 
126 vs. 1015-1016 Wz 
127 vs. 1019-1020 Ρ naar 233 

R naar 8, 6 en 1 
128 vs. 1026 Wz 
129 vs. 1039 Wz 
130 vs. 1049 R naar 8, 6 en 1 

Ρ naar 233 
131 vs. 1058-1069 Wz 
132 vs. 1070-1081 Wz 
133 vs. 1082-1089 Wz 
134 vs. 1090-1096 Wz 

DL 
135 Oresíes op met de bronzen vaas. vs. 1098-1104. . R naar 12 

Ρ naar 139 
So 

136 vs. 1106-1107 R naar 12 
So 
M complement: 142 

137 vs. 1108-1112 R naar 12, 10 
So 

138 vs. 1113-1114 R naar 12 
So 
M complement: 142 

139 vs. 1115-1116 R naar 12 
So 



3 0 2 ELEKTRA 
Actiën. 
140 vs. 1119-1122 R naar 12 

So 
M complement: 142 

141 vs. 1123-1125 So 
M complement: 142 

142 Elektra ontvangt de urn. vs. 1126- . . . . R naar 12 
So 

143 vs. 1136-1140 R naar 12 en 10 
So 

144 vs. 1145-1148 So 
145 vs. 1151-1159 R naar 12 en 10 

So 
146 vs. 1160-1163 So 
147 vs. 1164-1170 So 
148 vs. 1171- Bedank, Elektra, -1173 So 

Wz 
M complement: 149 

149 vs. 1174-1177 So 
M complement: 174 

150 vs. 1178 So 
M complement: 174 

151 vs. 1180 So 
M complement: 174 

152 vs. 1184 So 
M complement: 174 

153 vs. 1185 So 
154 vs. 1187 So 
155 vs. 1189 So 
156 vs. 1192 So 
157 vs. 1194 So 
158 vs. 1198 R naar 12 

So 
159 vs. 1199 So 
160 vs. 1200 So 
161 vs. 1201 So 

M complement: 174 
162 vs. 1202 So 

M complement: 174 
163 vs. 1205 R naar 12 

So 
M complement: 174 

164 vs. 1207 So 
M complement: 174 

165 vs. 1208 So 
166 vs. 1211 So 

M complement: 174 
167 vs. 1212 So 
168 vs. 1215 So 

M complement: 174 
169 vs. 1217 M complement: 174 
170 vs. 1219 M complement: 174 



ELEKTRA 

AcUeiD. 

171 vs. 1221 Hij leeft mijn broeder 7 M complement: 174 
172 vs. 1221 Als ikzelf in leven ben M complement: 174 
173 vs. 1222 M complement: 174 
174 vs. 1222-1223 M complement: vs. 1224 
175 vs. 1265-1266 Wz 
176 vs. 1293-1300 Ρ naar 195 
177 vs. 1305-1306 Wz 
178 vs. 1322-1323 Sa 

M complement: 180 
179 vs. 1324-1325 R naar 174 
180 vs. 1326-1338 Ρ naar 195 
181 vs. 1339-1345 Ρ naar 195 
182 vs. 1346-1353 M complement: vs. 1354 
183 vs. 1368-1371 Ρ naar 195 
184 vs. 1372-1373 Ρ naar 195 
185 vs. 1374-1375 Wz 
186 vs. 1376-1383 Wz 

Ρ naar 195 
187 Elektra met de overigen het paleis binnen. . . . Ρ naar 195 
188 vs. 1384-1390 Wz 

M complement: 190 
Sa 

189 vs. 1391-1397 Wz 
Sa 
M complement: 190 

Éxodos. 
190 Elektra op. vs. 1398-1403 Sa 

M complement: 197 
191 Wee, wee! vs. 1404-1408 Sa 

M complement: 197 
192 vs. 1409-1410 Sa 

M complement: 197 
193 vs. 1410-1412 Sa 

M complement: 197 
194 vs. 1413-1414 Wz 
195 vs. 1415 Wee 'k ben getroffen Sa 

M complement: 197 
196 vs. 1416 Sa 

M complement: 197 
197 vs. 1419-1421 Wz 

Sa 
198 vs. 1422-1423 Wz 
199 vs. 1424-1425 Wz 
200 vs. 1428-1429 Ρ naar 233 
201 O, zwijgt nu, ik zie Aegisthos.... gewroken zijn. Ρ naar 233 
202 vs. 1430-1441 M complement: 223 
203 Aegisthos op. vs. 1442-1444 R naar 78 en 195 

M complement: 223 
204 vs. 1445-1447 M complement: 205 
205 vs. 1448-1449 R naar 195 en 78 
206 vs. 1450 M complement: 223 



304 ELEKTRA 
Actiem. 

207 vs. H51 R naar 195 
208 vs. 1452 R naar 195 en 10 

M complement: 223 
209 vs. H53 R naar 195. 135 

Ρ naar 233 
210 vs. 1454 R naar 195 

M complement: 223 
211 vs. 1455 R naar 195 en 1 
212 vs. 1457 R naar 195 en 1 

Ρ naar 233 
213 vs. 1458-1463 R naar 195 en 1 

M complement: 223 
214 vs. 1464-1465 R naar 195 en 1 
215 De baar van Klytaemnestra; Orestes en Pylades. . R naar 195 

Ρ naar 233 
M complement: 223 

216 vs. 1466-1467 R naar 195 en 8 
Wz 
So 

217 vs. 1468-1469 So 
M complement: 223 

218 vs. 1470-1471 So 
M complement: 223 

219 vs. 1472 So 
M complement: 223 

220 vs. 1473 So 
M complement: 223 

221 vs. 1474 So 
M complement: 223 

222 Aegisthos heft het hulsel op . . So 
M complement: 223 

223 vs. 1475-1477 M complement: 233 
Ρ naar 233 

224 vs. 1477-1478 M complement: 233 
Ρ naar 233 

225 vs. 1483-1489 M complement: 233 
226 vs. 1491-1492 Ρ naar 233 

M complement: 233 
227 vs. 1495-1496 Ρ naar 233 
228 vs. 1497-1498 Wz 
229 vs. 1499 Ρ naar 233 
230 vs. 1502-1504 M complement: 233 
231 vs. 1504 Ρ naar 233 
232 vs. 1505-1507 Wz 
233 . . . . Aegisthos naar een deur in den achtergrond. 

De poort wordt gesloten; tooneel ledig. • . Sa 
234 vs. 1508-1510 Wz 
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Esmoreit (Leendertz) 
Arti em. 

1 vs. 45-49 Ρ naar 12 
vs. 50-51 Ρ naar 74 

2 vs. 52-55 Ρ naar 22 
3 vs. 70-71 Ρ enkel prospectief 

vs. 72-74 Ρ naar 69 
4 vs. 78-79 Ρ naar 12 

R naar 1 
5 vs. 120-127 Ρ naar 12 
6 Robbr. op met 't kind. vs. 155 Ρ naar 12 

Meester Platos staat achter hem So 
7 vs. 156-157 M complement: vs. 158 vlg. 
8 vs. 164-165 Ρ naar 12 

Μ complement: vs. 166 vlg. 
9 vs. 166-170 R naar 1 

10 vs. 176-189 M complement: 12 
11 vs. 190-193 R naar 3 en 5 

M complement: 12 
12 vs. 196-197 M complement: vs. 200-201 
13 vs. 206-209 Ρ naar 63 
14 vs. 222-225 Ρ naar 74 
15 vs. 240 Wz 
16 vs. 266-269 R naar 12 en 15 
17 vs. 285-289 R naar 12 en 15 als mar

keerend vs. 234-237 
Ρ naar 34 

18 vs. 292-295 M complement: 22 
19 vs. 296-297 R naar 12 en 2 
20 vs. 300-301 R naar 12 en 2 
21 vs. 310-311 R naar 2 en 12 
22 vs. 332-337 R naar 2 en 12 

Ρ naar 29 
Μ complement: 29 

23 vs. 340-341 R naar 2 en 12 
Ρ naar 29 

24 vs. 342-345 R naar 2 en 12 
M complement: 29 

25 vs. 347-350 R naar 2 en 12 
26 vs. 358-361 M complement: 29 

R naar 22 
27 vs. 369-370 R naar 12 en 22 

M complement: 29 
28 vs. 374-377 R naar 12 en 22 
29 vs. 378-381 R naar 12, 22 en 2 
30 vs. 382-385 Wz 
31 vs. 386 R naar 22 en 12 
32 vs. 390-405 Wz 
33 vs. 407 R naar 12 
34 vs. 426-459 Esmoreit ontwaakt en luistert. . . . So 

M complement: vs. 460 vlg. 
20 



306 ESMOREIT 
Actiem. 

35 vs. 436-439 R naar 12 
36 vs. 460-477 M complement: vs. 478 vlg. 
37 vs. 484-495 M complement: vs. 500 
38 vs. 500-501 R naar 16 en 12 
39 vs. 510-513 Wz 
40 vs. 514-517 Ρ naar 52 
41 vs. 545-547 Ρ naar 52 en 53 
42 vs. 552-556 Wz 
43 vs. 585-589 Ρ naar 48 
44 vs. 592 Esmoreií op Sesiliên bij het prisoen . . . Ρ naar 52 en 53 

vs. 596, 601-602 sine Moeder luistert en ziet het. . So 
45 vs. 610 So 
46 vs. 614 So 

M complement: vs. 650, 652 
47 vs. 618-619 So 
48 vs. 626 M complement: vs. 650, 652 

So 
49 vs. 630-632 So 
50 vs. 633-636 So 

M complement: vs. 650, 652 
51 vs. 641 M complement: vs. 650, 652 

So 
52 vs. 642-645 M complement: vs. 650, 652 

So 
53 vs. 663 M complement 664, 668 
54 vs. 668 Ρ naar 58 
55 vs. 690-691 Wz 
56 vs. 708-710 Ρ naar 74 
57 vs. 723, 724 en 728 R naar 56, 22 en 12 
58 vs. 738-739 Wz 
59 vs. 746-747 R naar 56, 22 en 12 
60 vs. 786-788 Wz 
61 vs. 794-805 R naar 56, 22 en 12 
62 vs. 812-823 W z 
63 vs. 824-825 Wz 
64 vs. 838-841 R naar 56, 22 en 12 
65 vs. 855 Ρ naar 66 
66 vs. 870-873 So 

M complement: 888-893 
67 vs. 882-883 M complement: 888-893 
68 vs. 884-887 M complement: 888-893 
69 vs. 915 verwerkelijking van het 

richtpunt 
70 vs. 922-925 R naar 56, 22 en 12 

Meester Platas So 
71 vs. 929-933 M complement: vs. 990 en 

994 
72 vs. 949-950 M complement: vs. 990 en 

994 
73 vs. 970-971, 978-981 R naar 56, 22 en 12 
74 „Robbr. hand men hier" richtpunt verwerkelijkt 
75 vs. 996-999 Wz 
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Die Sevenste Bllscap (Leendertz) 
Acticm. 

1 iSini Jan en Maria op Wg 
2 vs. 61-73 Wgz 
3 vs. 73-82 Wgz 
4 vs. 83-92 Wg 
5 vs. 93-101 Wgz 
6 vs. 102 Wgz 
7 vs. 106-110 Wgz 
8 vs. 120-123 Wgz 
9 vs. 125-131 Wg 

10 vs. 132-143 Wgz 
11 vs. 144-151 Wgz 
12 vs. 151-156 Wgz 
13 Die wile besaect si de steden Wg 
14 Joden op; vs. 166- Wgz 
15 vs. 184-186 Wgz 
16 vs. 195-199 Ρ naar 18 en 20 
17 Potestaet en Douwere op Wg 
18 vs. 211- M complement: 20 
19 vs. 267- M complement: 20 
20 vs. 277-281 Ρ naar 104 

Wg 
21 Maria leit in haer gebede in haer camere. . . . Wg 
22 vs. 306-326 Wgz 
23 hemel.... daer God sit Wg 
24 vs. 327-337 Wgz 

Ρ naar 91 
25 vs 338-342 Wgz 
26 vs. 345-355 Wgz 
27 vs. 356-360 Wgz 
28 vs. 364-371 Ρ naar 34 

Wgz 
29 vs. 372-384 Wgz 

Ρ naar 98 
30 Gabriël gaat naar Maria Wg 
31 vs. 385- Wgz 

Ρ naar 91 
M complement: 32 

32 vs. 404-409 Wgz 
33 vs. 411-420 Wgz 
34 vs. 421-429 Wgz 

Ρ naar 104 
35 vs. 434-441 Wgz 

M complement: 36 
36 vs. 442-454 Wgz 
37 vs. 460-474 Wgz 

Ρ naar 104* 
38 vs. 487-490 Wgz 
39 vs. 494-506 Wgz 

Ρ naar 91 



3 0 8 DIE SEVENSTE BLISCAP 

Actlem. 

40 Jan staen predeken: . · . - . : . . . . Wg 
41 Si. Jan door de lucht Wg 
42 vs. 595-611 Wz 
43 vs. 654-655 Wg 

M complement: 44 
44 vs. 655-661 Wg 
45 vs. 661-665 Wg 
46 vs. 699-711 Wgz 
47 vs. 739-744 Wgz 
48 dapostelen versamen Wg 
49 vs. 788-793 Wg 
50 vs. 795-797 Wg 
51 vs. 797-799 Wg 
52 vs. 807- Wg 
53 vs. 811-823 Wg 
54 vs. 870- Wg 
55 vs. 877- Wgz 

Ρ naar 91 
56 vs. 885 Wgz 

Ρ naar 91 
57 vs. 893 Wgz 

Ρ naar 91 
58 vs. 901-904 Wgz 

Ρ naar 91 
59 vs. 905-908 Wgz 

Ρ naar 91 
60 vs. 909-912 Wgz 

Ρ naar 91 
61 vs. 913-916 Wgz 

Ρ naar 91 
62 vs. 917-920 Wgz 

Ρ naar 91 
63 vs. 921-925 Wgz 

Ρ naar 91 
64 vs. 930-933 Wgz 

Ρ naar 91 
65 vs. 934-937 Wg 

Ρ naar 91 
66 vs. 940-949 Wgz 
67 vs. 950-968 Wgz 

Ρ naar 91 
68 vs. 969-982 Wgz 
69 vs. 986-990 Wgz 
70 dapostelen in bedingen liggen Wg 
71 Lucifer ende sijn dieneers Wg 

Ρ naar 80 
72 vs. 991-1006 W g z 
73 vs. 1006-1010 W g z 
74 vs. 1010-1016 W g 

Ρ naar 80 
75 vs. 1016-1026 W g z 



DIE SEVENSTE BLISCAP 309 
Action. 

76 vs. 1027-1032 Wflz 
77 vs. 1032-1040 Wgz 
78 vs. 1042-1046 Ρ naar 80 

Wgz 
79 vs. 1050- M complement: 80 

Wg 
80 vs. 1051-1053 M complement: 81 

Wgz 
81 vs. 1092-1094 M complement: duvels al 
82 vs. 1138-1154 Wgz 

Ρ naar 91 
83 vs. 1167-1185 W g z 
84 vs. 1186-1200 W g z 
85 vs. 1201- Wg 
86 vs. 1206- God tot sijnder moeder Wgz 
87 vs. 1222-1230 Wgz 
88 vs. 1234-1247 Wgz 
89 vs. 1248-1250 Wgz 
90 vs. 1261. dapostelen alie entelen Wg 
91 God. vs. 1263-1274 Wgz 
92 vs. 1279- Wgz 
93 Die wile sullen sise beregen Wgz 
94 vs. 1300-1305 Wgz 
95 vs. 1308-1316 Wgz 
96 vs. 1324-1339 Wgz 

Ρ naar 116 
97 vs. 1356-1361 Wgz 
98 vs. 1397. Hier heffense de bare op ende singen ende 

dingten Wg 
99 comen de Joden Wgz 

M complement: 105 
100 vs. 1420-1423 Ρ naar 104 
101 vs. 1441-1447 M complement: 105 
102 vs. 1447-1481 M complement: 105 
103 vs. 1481-1487 Wgz 
104 vs. 1470-1499 M complement: 105 
105 vs. 1499-1515 Wg 
106 Leendertz biz. 379-380 Wg 
107 vs. 1516-1518 Wg 

Ρ naar 112 
108 vs. 1519-1539 Wgz 

Ρ naar 112 
109 vs. 1540- Wg 
110 vs. 1557- Wgz 
111 vs. 1568- Wg 

M complement: 114 
112 vs. 1586-1591 Wgz 
113 vs. 1592-1594 M complement: 114 
114 vs. 1601 Wg 
115 vs. 1602-1603 Wg 

Ρ naar 116 



•21 (J D I E SEVENSTE BLISCAP 

Act (em. 
116 vs. 1610-1614 Wg 

M complement: 117 
117 vs. 1614-1620 Wgz 
118 vs. 1620- Wg 
119 vs. 1629-1631 Wg 
120 vs. 1632- Wgz 
121 vs. 1639- Wgz 
122 vs. 1651- Wgz 
123 vs. 1658- Wgz 

Lncifer (Vondels Spelen II 2) 
Actlem. 

I 
1 De Hemel. Belzebub en Belial, vs. 1-6 Wg 
2 vs. 11 Sa 
3 Apollion op Wg 
4 vs. 35-38 Wg 

Ρ naar den strijd 
5 vs. 39-42 Wg 
6 vs. 71 Wg 
7 vs. 101-102 Wg 
8 vs. 117 Wg 
9 vs. 138-142 Wgz 

10 vs. 146-160 Wgz 
11 vs. 161-162 Wg 
12 vs. 163 Wg 
13 vs. 164-167 Wg 
14 vs. 168-174 Wgz 
15 vs. 185-188 Wg 
16 vs. 189 Wg 
17 vs. 190-195 Wg 

Ρ naar 2) 
Ρ naar den strijd 

18 vs. 196 Wg 

Sa 
19 vs. 198 Wg 

Sa 
20 vs. 207 . . . R naar 8 

Wg 
21 vs. 217-220 R naar 17 

W g z 
Ρ naar den strijd 

22 vs. 221-224 R naar 17 
Wgz 
Ρ naar den strijd 

23 vs. 225 R naar 17 
Wgz 
Ρ naar den strijd 
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Actlem, 

24 vs. 226-228 R naar 17 
Wgz 
Ρ naar den strijd 

25 vs. 229-231 R naar 17 
Ρ naar den strijd 

26 vs. 232 R naar 17 
Ρ naar den strijd 

27 vs. 234-240 R naar 17 
Ρ naar den strijd 

28 vs. 276-280 R naar 17 
Ρ naar den strijd 

29 vs. 281- W g z 
Sa 

Π 
30 Lucifer op W g 
31 vs. 350- W g z 
32 vs. 386-410 M complement: 33 
33 vs. 410 Ρ naar den strijd 
34 vs. 434 W g 

Ρ naar den strijd 
35 vs. 514-519 Wgz 
36 vs. 562-565 M complement: 37 
37 vs. 569-585 Ρ naar den strijd 

W g 
38 vs. 593-597 Ρ naar den strijd 

Wgz 

39 vs. 601-603 Ρ naar den strijd 
Wg 

40 vs. 613-615 Wgz 
41 vs. 652-662 Wgz 

Ρ naar 44 

42 vs. 713-728 Ρ naar 44, 45, 52 en 56 

43 vs. 732- W g z 
Sa 

Ш 
44 vs. 904-913 R naar 42 

M complement: vs. 913-
45 vs. 993 R naar 42 

Wgz 
46 vs. 1095 M complement: 47 

Sa 
47 vs. 1096-1101 M complement: vs. 1102 
48 vs. 1140-1146 M complement: vs. 1147 
49 vs. 1147 M complement: vs. 1149 
50 vs. 1174-1175 M complement: vs. 1176 
51 vs. 1176 W g 

Ρ naar den strijd 
52 vs. 1183-1186 M complement: vs. 1187 



312 LUCIFER 

Actiem. 
53 vs. 1207-1211 M complement: vs. 1212 

Wg 
54 vs. 1236-1255 M complement: 55 
55 vs. 1256 Ρ naar den strijd 

Wg 
56 vs. 1259-1262 Lucifer bestijgt den troon Ρ naar den strijd 

Wg 
57 vs. 1265 Wg 
58 vs. 1266-1273 Wg 
59 vs. 1274-1291 Wg 

Ρ naar den strijd 
60 vs. 1292- Wgz 

IV 
61 vs. 1330-1335 Ρ naar den strijd 

Wgz 
62 vs. 1341-1355 Ρ naar den strijd 

Wgz 
63 vs. 1363-1372 Wgz 
64 vs. 1382-1397 Ρ naar den strijd 

Wg 
65 vs. 1400-1407 Wgz 
66 vs. 1408-1422 Ρ naar den strijd 
67 vs. 1427-1451 Ρ naar den strijd 

Wgz 
68 vs. 1452-1454 Sa 

Wg 
M complement: vs. 1455 

69 vs. 1461- Wgz 
70 vs. 1484-1490 Wgz 
71 vs. 1510-1511 M complement: vs. 1512 

Wgz 
72 vs. 1523-1531 M complement: vs. 1532 
73 vs. 1539 M complement: vs. 1540 
74 vs. 1563-1568 Wgz 
75 vs. 1573-1574 Wgz 
76 vs. 1575-1582 M complement: vs. 1583 

Wgz 
77 vs. 1617-1620 Ρ naar den strijd 

Wgz 
78 vs. 1627-1631 M complement: 84 

Wgz 
79 vs. 1634-1655 M complement: 84 

Wgz 
80 vs. 1655 Sa 

M complement: 84 
Wgz 

81 vs. 1656-1660 M complement: 84 
82 vs. 1663-1666 M complement: 84 
83 vs. 1667-1668 ρ п а а г den strijd 

Wg 



LUCIFER 3 1 3 

Artcm, 
84 vs. 1669- Lucifer af Ρ naar den strijd 

W g 
85 vs. 1675-1677 Wg 
86 vs. 1678-1702 W g z 

Sa 

V 
87 vs. 1982-2001 Wgz 
88 vs. 2020-2022 M complement: 89 
89 vs. 2023 Wgz 
90 vs. 2176-2183 Wgz 

I Macbeth (Collins) 
1 1 biz. 1100. 

Thunder-Lightning. 
Enter three Witches W g 

Ρ naar 262 
2 When shall we set of sun W g 

Ρ naar 262 
3 There to meet with Macbeth Ρ naar 12 
4 I come Paddock calls Sa 

Ρ naar 12 en naar 262 
5 Fair is foul (... vanish) W g 

Ρ naar 12 
6 3 biz. 1101. 

A Heath. Enter the three Witches W g 
Ρ naar 12 

7 Where hast thou bee.i, sister ? tempest-tost W g 
Ρ naar 12 

8 Look what I have M complement: 9 
9 Here I have a pilot's thumb.... he did come. Ρ naar 12 

10 (Drum within) 
A drum, a drum ! Sa 
Macbeth doth come M complement: 12 

11 The weird sisters . . . . wound up W g 
12 Enter Macbeth and Banque So 

M complement: 16 
13 So foul and fair a day R naar 5 
14 What are these . . . . Live y o u . . . . question.... M complement: 16 
15 3 biz. 1102. 

Speak, if you can; — what are you ? . . . M complement: 16 
16 All hail Thane of Glamls W g 
17 All hail Thane of Cawdor R naar een punt tusschen 

5 en 6 (I. 2 biz. 1101 
with his former title greet 
Macbeth) 

W g 
18 All hai l . . . that shalt be king hereafter! . . Ρ naar 148 

M complement: 19 
W g 



3 1 4 MACBETH 

Actiem. 

19 Good sir, why do you start Ρ naar HR 
20 If you can l o o k . . . . Speak then to me M complement: 21 
21 Lesser t h a n . . . . and Banquo Ρ naar 164 
22 Stay, you imperfect s p e a k e r s . . . . I charge you M complement: 23 
23 (Witches vanish) W g 

Ρ naar 148 
24 H e bade me call thee Thane of Cawdor . R naar 17 

W g 
Ρ naar 148 

25 The greatest is behind Ρ naar 148 
26 . . . . oftentimes to win us . . . . The instruments 

of darkness tell us t h r u t h s . . . . consequence . W z 
27 T w o truths imperial theme Ρ naar 148 
28 3 biz. 1103. 

. . . . why do I yield t o . . . . 
Whose horrid i m a g e . . . . what is not . . . . Ρ naar 80 

29 If chance my stir Ρ naar 80 
30 Come what come m a y . . . . day Ρ naar 80 
31 4 biz. 1103. 

Enter Duncan W z 
32 T h e s e r v i c e . . . . honour R naar 30 
33 W e will establish our e s t a t e . . . . Malcolm . . R naar 30 

Ρ naar 80 
34 T h e Prince of Cumberland ! to see . . . Ρ naar 80 
35 5 biz. 1104. 

Glamis thou art . . . . 
the nearest way Ρ naar 80 

36 Hie thee hither withal Ρ naar 80 
37 The king comes here to-night R naar 35 

Ρ n a a r 80 

38 H e brings great news R naar 35 
39 T h e raven himself . . . . mischief Ρ naar 80 
40 Come, thick night Hold, hold ! Ρ naar 80 
41 Enter Macbeth. G r e a t . . . . future in the instant Ρ naar 80 

M complement: 45 
42 . . . . Duncan comes here to-night Ρ naar 80 

M complement: 45 
43 And when goes hence? Ρ naar 80 

M complement: 45 
44 To-morrow M complement: 45 
45 О, never Shall sun that morrow see ! . . . Ρ naar 80 
46 and you shall put This night's great 

business Ρ naar 80 
47 Leave all the rest to me Ρ naar 80 
48 6 biz. 1104. 

This castle senses R naar 46 
Ρ naar 80 

49 biz. 1105. 
Enfer Lady Macbeth R naar 46 

M complement: 53 

50 See, see, our honour'd hostess ! trouble . R naar 46 
51 All our service hermits R naar 46 
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52 W e are your guest to-night R naar 46 
53 Give me your hand; . . . . hostess R naar 46 

Ρ naar 80 
54 7 biz. 1105. 

If it were done Ρ naar 80 
55 as I am his kinsman and his subject.... then, 

as his host W z 
56 Enter Lady Macbeth. How now ! what news ? M complement: 64 
57 Hath he ask'd for me ? M complement: 64 
58 W e will proceed no further M complement: 59 
59 W a s the hope drunk Ρ naar 80 
60 W h o dares do more is none M complement: 64 
61 biz. 1105-1106. 

. . . . I have given suck dash'd the brains 
out Ρ naar 80 

62 When Duncan is as leep. . . . our great quell ? Ρ naar 80 
63 Will it not be receiv'd have don't ? . Ρ naar 80 
64 I am settled doth know Ρ naar 80 

II 
65 1 biz. 1106. 

Enter Banque, Fleance with a torch. — How 
goes the night Ρ naar 80 

66 — merciful powers . . . . repose Ρ naar 164 
67 Give me my sword. Who's there ? . . . . M complement: 68 
68 Enter Macbeth R naar 62 
69 The king's a-bed : R naar 62 

Ρ naar 80 
70 He hath been R naar 62 
71 I think not of them R naar 62 
72 If you shall c l e a v e . . . . for you R naar 62 
73 Go bid thy mistress to bed R naar 62 

Ρ naar 80 
M complement: 87 

74 As this which now I draw Ρ naar 80 
75 biz. 1107. 

(A bell rings) 
I go and it is done, the bell invites me . . . R naar 62 

M complement: 87 
76 That summons thee to heaven or to hell . . . W z 
77 (Exit) M complement: 87 

Sa 
78 That which hath made bold M complement: 87 
79 Hark ! — Peace ! M complement: the o w l . . . 

Sa 
80 He is about it : . . . . live or die Sa 
81 (within) Who's there ? ~ what, ho ! . . . . Sa 

M complement: 82 
82 Alack ! I am afraid — us Sa 

M complement: 87 
83 Hark! M complement: 87 

Sa 
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Actlem 
84 
85 

86 

87 
88 
89 
90 

91 

92 

93 
94 

95 
96 
97 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 
105 

106 

107 

108 
109 

ПО 

I laid their daggers 
My father as he slept.. 

My husband ! 

Re-enter Macbeth. I have done the deed. 
Did not you speak ? . . . . Ay 
Hark ! — Who lies i' the second chamber 
This is a sorry sight 
(Looking on his hands) A foolish thougth 
There's one did laugh.... Murder I . . 

God bless us I . . . . Amen 
I could not say, Amen 
wherefore could not I . . . . — us mad . . . 
Sleep no more 1 
Macbeth does murder sleep.... in life's feast 
Glamis hath — sleep no more I 
Go get some water.... your hand . . . 

I am afraid to think what I have done... 
Look on 't again I dare not 
Give me the daggers : 
(Exit) 

MACBETH 

Sa 
Wz 
Sa 
M complement: 87 
Sa 
Ρ naar 121 en 148 
M complement: 89 
M complement: Donalbain. 

Wz 
M complement: 92 
Wz 

)M complement: 93 
i Wz 
Wz 

Wz 
Wz 
M complement: 97 

Wz 
M complement: 99 
M complement: 102 
Sa 
Sa 
Ρ naar 121 
Wz 
M complement: 101 
Wz 

M complement: My 
hands.... 

Sa 
Ρ naar 121 
Wz 
M complement: 104 
Wz 
Sa 
M complement: Get on . . . , 
Wz 
Ρ naar 121 

To know my deed, 'twere best not know my
self — Wz 
(Knocking within) Sa 

M complement: (Exeunt) 
Wz 
Ρ naar 121 

Wake Duncan thou couldst Wz 
Enter Porter. Knocking within Sa 

M complement: 113 
. . . . of hell-gate (Knocking) ) Sa 

Beelzebub (Knocking) ) Wz 

(Knocking within) 

Whence is that knocking.... one red . 
biz. 1108. 

Re-enter Lady Macbeth 

(Knocking within) 

I hear.... unattended 
(Knocking within) 



MACBETH 

Action. 
111 other devil's name . . . . everlasting bonfire Sa 

Wz 
112 (Knocking) .... (Opens the gate) Sa 

M complement: 113 
113 Enter Macduff and Lennox Ρ naar 121 
114 Is thy master stirring M complement: 117 
115 here he comes. Enter Macbeth M complement: 117 
116 Is the king stirring M complement: 117 

Ρ naar 121 
117 Not yet R naar 80 
118 He did command.... to call on him.... 

hour M complement: 119 
119 I'll bring you to him R naar 80 

Ρ naar 121 
120 This is the door R naar 80 

M complement: 126 
121 I'll make so bold service (Exit Macduff) R naar 80 

M complement: 126 
Sa 

122 Goes the king hence to-day R naar 80 
123 He does : so R naar 80 
124 The night has been shake R naar 80 

Wz 
125 'Twas a rough night R naar 80 
126 Re-enter Macduff 

О horror, horror, horror ! M complement: 127 
127 What's the matter? R naar 80 
128 biz. 1108-1109. 

Confusion.... building M complement: 129 
129 What is 't you say? the life R naar 80 
130 Approach the chamber.... yourselves 

(Exeunt Macbeth and Lennox) R naar 80 
M complement: 135 

131 (Alarum-bell rings) Sa 
Wz 

132 Re-enter Lady Macbeth 
What's the business R naar 80 

M complement: 142 
133 О gentle lady.... as it fell R naar 80 
134 Woe, alas I . . . . In our house R naar 80 
135 Re-enter Macbeth and Lennox R naar 80 

M complement: 136 
136 Had I but died R naar 80 
137 You are.... 

. . . . it is stopp'd R naar 80 
138 о, yet I do repent kill them . . . . R naar 80 
139 Wherefore did you so ? M complement: 140 
140 Who can be wise.... love known ? . . . . R naar 80 
141 Help me hence, ho ! R naar 80 
142 (Lady Macbeth is carried out) R naar 80 
143 Let's meet 1' the hall together R naar 80 
144 biz. 1110. 
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Action. 

145 
146 

MACBETH 

Thou seest, the heavens,.... upon 't . . R naar 80 
Wz 

Is 't known who d id . . . . deed? M complement: 146 
Those that Macbeth subom'd R naar 80 

147 

148 
149 

150 

151 
152 

153 

154 

155 

156 
157 

158 

159 

160 
161 

162 

163 
164 

165 

166 
167 
168 
169 

III 
1 biz. 1110. 

myself should be the root and father of many 
kings 
Enter Macbeth as King 

biz. 1111. 
We hear our bloody cousins... 
To be thus. . . . 
come, fate. . . . to the utterance 

Who's there ? . . . 
. . . . two Murderers. 
Was it not yesterday. 

biz. 1112. 
We shall perform what you command us. 
It is concluded : . . . . thy soul's flight, 
If it find heaven, must find it out to-night . 

2 biz. 1112. 
Is Banquo gone from court? 

returns.... to-night 
We have scotch'd the snake, not klll'd it . 

ere the bat hath flown 
there shall be done 

Come, seeling . . . with me 

biz. 1113. 
.Enfer í/iree Murderers 
Hark I I hear horses 
(Within) Give us a light there, ho ! 

Enter Banquo.... 
It will be rain to-night 

Ρ naar 164 
R naar 80 

R naar 80 

Wz 
Ρ naar 164 
Μ complement: 152 

Ρ naar 164 

Μ complement: 153 

Ρ naar 164 

Wz 
Ρ naar 164 

R naar 154 
Ρ naar 164 

Ρ naar 164 
Wz 
Ρ naar 164 

Μ complement: 164 
M complement: 164 
R naar 154 
Sa 
M complement: 164 

(Assaults Banquo) 
Banquo dies. 
VVe have lost best half of our affair 

4 biz. 1113. 
Enter first Murderer 

R naar 154 
M complement: 
M complement: 

Ρ naar 207 

There's blood upon thy face . . . 
Thou art the best.... for Fleance 
Then comes my fit again : . . . . safe . 
The Ghost of Banquo 

164 
164 

R naar 164 
M complement: 168 
R naar 164 
M complement: 168 
Wz 
Wg 
R naar 164 
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Ас4еш. 

170 . . . . Were the grac'd person of our Banquo 
present ; So 

Wg 
171 biz. 1114. 

His absence.... his promise So 
Wg 

172 The table's full So 
Wg 

173 Here's a place reserv'd 
Where ? Here So 

Wg 
174 Which of you have done this ? So 

Wg 
175 Thou canst not say. . . . never shake So 

Wg 
M complement: Ghost 

disappears 
176 Ay and a bold one.. . . the devil So 

Wg 
177 This is the very painting . . . . a stool . . . . So 

Wg 
178 See there ! of kites So 

Wg 
M complement: (Ghost 

disappears) 
179 Blood hath been.... such a murder is . . . Wz 
180 Do not muse at me... . that know me . . . R naar 169 
181 I drink.... to our dear friend Banquo R naar 164 
182 Ghost rises again So 

Wg 
R naar 164 

183 Avauntl glare with So 
Wg 
M complement: (Ghost 

disappears) 
184 Think of this time So 

Wg 
185 Take any shape but.... hence I So 

Wg 
M complement: (Ghost 

disappears) 
186 You make me strange.... 

. . . . with fear.... go at once R naar 169 
187 biz. 1115. 

blood will have blood R naar 169 
Wz 
Ρ naar 216. 229 en 262 

188 that Macduff denles Ρ naar 216 
189 . . . . to know . . . . the worst 

. . . . should I wade no more Ρ naar 216 
190 5 biz. 1115. 

Thunder.... the three Witches.... to ground Wg 
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АсЫет. 

191 Shall draw him and fear Wg 
Ρ naar 201, 204 en 262 

IV 
192 1 biz. 1116. 

A Dark Cave.... a Caldron Boiling. Thunder. 
Enter the three Witches Wg 

193 Thrice the brinded Ρ naar 201 en 204 
194 Song. Black spirits 

. . . . mingle may Ρ naar 201 en 204 
195 Open . . . . whoever knocks I Sa 

M complement: (Enter 
Macbeth) 

196 biz. 1117. 
Come, high or low ; Thyself and office deftly 
show ! M complement: 197 

197 Thunder an armed Head rises . . . . Wg 
M complement: 199 

198 beware Macduff Ρ naar 216 
199 (Descends) Whate'er Wg 
200 Thunder a bloody Child rises Wg 

M complement: 201 
201 . . . . none of woman bom Shall harm Macbeth Wg 

R naar 191 
Ρ naar 262 
M complement: (Descends) 

202 thou shah not Uve; Ρ naar 216 
203 Thunder . . . . β Child crowned, with a tree in 

his hand Wg 
M complement: 204 

204 Macbeth shall never vanquish'd be, until 
Great Birnam wood to high Dunslnane hill 
Shall come against him. (Descends) Wg 

R naar 191 
Ρ naar 262 
M complement: That will 

never be 
205 Sinks.... caldron (Hautboys) 

Show ! . . . . depart Wg 
M complement: 206 

206 Eight Kings... pass over... Banque following Wg 
M complement: 208 

207 Thou art too 
. . . . Now, I see, 't is true; 

welcome pay Wg 
Ρ naar 262 

208 (Music. The Witches dance, and then vanish) 
. . . . without there Wg 

Ρ naar 262 
209 biz. 1118. 

Macduff Is fled to England R naar 202 
210 The castle of Macduff I will surprise.... his 

wife, his babes Ρ naar 216 
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211 2 blz. 1118. 
What had he done.... 
. . . . I take my leave at once R naar een punt tusschen 

191 en 192 en naar 210 
212 for the poor -wren R naar 210 

Ρ naar 216 
213 Poor birds they are not set for R naar 210 
214 . . . . B e not found here M complement: 215 
215 blz. 1119. 

I have done no harm Wz 
216 Enter Murderers. 

Where Is your husband ? R naar 210 
M complement: Son dies. 

Exit Lady Macduff 
217 3 blz. 1119. 

each new mom R naar 216 
218 He hath not touch'd you yet R naar 216 
219 Why. left you wife and child 

. . . . Without leave-taking R naar 216 
220 blz. 1120. 

To the succeeding royalty he leaves 
The healing benediction Wz 

221 blz. 1121. 
How does my wife ? were out R naar 216 

222 But I have words 
That would be howl'd out R naar 216 

223 What concern they ? you alone M complement: 226 
224 My children too ? M complement: 226 
225 . . . . all my pretty chickens Wz 
226 front to front Bring thou this fiend of Scot' 

land and myself Wz 
Ρ naar 262 

227 blz. 1122. 
(Exeunt) Wz 

Ρ naar 262 

V 
228 1 blz. 1122. 

Since his majesty.... fast sleep Wz 
R naar 80 

229 . . . . here she comes ! Wz 
Enter Ілау Macbeth M complement: 236 

230 how she rubs her hands R naar 80 
So 
Wz 

231 Yet here's a spot.... who would have thought 
the old man.... blood in him R naar 80 

So 
Wz 

232 The Thane of Fife starting R naar 216 en 80 
So 
Wz 

21 



322 MACBETH 
Acüem. 
233 Here's the smell of the blood still ; oh, 

oh, oh ! R naar 80 en 216 
So 
Wz 

234 Wash your hands Banques buried R naar 80 en 164 
235 To bed, to b e d . . . . 

. . . . what's done cannot be undone : . . . . W z 
So 

236 Foul whisperings . . . . dare not speak . . . . W z 
237 biz. 1123. 

Near Bimam wood. Shall we R naar 204 
Ρ naar 249 en 262 

238 . . . . march towards Bimam R naar 204 
Ρ naar 249 

239 3 biz. 1123. 
Till Bimam wood remove.... no man 

that's born R naar 204 en 201 
Ρ naar 249, 258 en 262 

240 This push me ever Ρ naar 262 
241 And that which should accompany.... dare not W z 
242 Not so sick rest R naar 229 
243 biz. 1124. 

I will not be afraid.... come to Dunsinane R naar 204 
244 4 biz. 1124. 

The wood of Bimam. 
Let every soldier before him R naar 204 

We 
Ρ naar 249 

245 5 biz. 1124. 
(A cry of women within) Sa 

M complement: (Exit) 
246 Re-enter Seyton M complement: 248 
247 The queen my lord, is dead M complement: 248 

R naar 229 
Wz 

248 She should have died hereafter ; . . . . To
morrow, and W z 

249 . . . . and anon, methought 
The wood began to move R naar 204 

Ρ naar 262 
Wg 
M complement: 250 

250 biz. 1125. 
Arm, arm, and out ! . . . . 
. . . . on our back Ρ naar 262 

Wg 
251 6 biz. 1125. 

Enter Army with boughs R naar 204 
Ρ naar 262 

252 7 biz. 1125. 
What's he 
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That was not bom of woman R naar 201 
Wfl 

253 Enter young Siwacd. 
. . . . thy name M complement: 254 

254 . . . . Thou wast bom of woman R naar 201 
Wg 

255 Let me find him, fortune Ρ naar 262 
256 Turn, hell-hound, tum ! M complement: 262 
257 biz. 1126. 

I bear . . . . of woman bom Wg 
R naar 201 

258 Despair . . . . Macduff was from his mother.. . . 
untimely ripp'd R naar 201 

Wg 
Ρ naar 262 
M complement: 262 

259 And be these juggling fiends.... 
That palter with u s . . . . our hope Wz 

260 I will not yield 
. . . . (Exeunt, lighting) M complement: 262 

Sa 
Ρ naar 262 

261 . . . .then, God's soldier be he . . . . is knoll'd . Wz 
262 Re'enter Macduft with Macbeths head . . . R naar 201 

Wz 
263 fiend-like queen, — 

W h o . . . . by self and violent hands. Took 
off her life ; Wz 

τ L 'Avare (Lemalstre) 

1 1 biz. 507-509. 
. . . . mes feux ont pu vous contraindre.... 
. . . . mes parents. . . . rendre favorables Ρ naar 296 

2 biz. 509-510. 
. . . . domestique de mon pè re . . . . 
. . . .que l personnage je joue . . . . avec lui. . Ρ naar 51, 129, 162, 173, 

3 biz. 510. 244 
agissez auprès de votre frère Ρ naar 5 

4 2 biz. 510. 
m'ouvrir à vous d'un secret M complement: blz. 511 

Ah ! plût au c ie l . . . . 
5 J'aime R naar 3 en 1 
6 blz. 511. 

. . . . je dépends d'un père R naar 1 
Wz 

7 blz. 511. 
. . . . vous n'aimez pas; vous ignorez R naar 1 

Wz 
8 ne parlons point de ma sagesse R naar 1 

Wz 
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9 biz. 512. 
pour comprendre ce qu'elle est, il suffit que vous 
l'aimez 

10 blz. 513. 
nous nous affranchirons de cette tyrannie . . Ρ naar 80 

11 J'entends sa voix ; 
après attaquer la dureté de son humeur . Sa 

Harpagon achter 't tooneel 
M complement: Harp. op. 
Ρ naar 17 

12 3 blz. 514. 
qu'il n'ait soupçonné.... mon argent . . . . Ρ naar 221 

13 Vous.... de l'argent caché ? M complement: Non, 
coquin.... 

14 blz. 515. 
. . . . tu parles de voler ? M complement: Je vous 

dis 
15 La peste soit . . . . des avaricieux M complement: de volgen

de dialoog tot blz. 517 
Va-t'en 

16 4 blz. 517. 
pas une petite peine que de garder.... argent 
etc Ρ naar 221 

Wz 
17 5 blz. 517. 

Cependant.... une somme assez Ρ naar 221 
18 5 blz. 518. 

je disois qu'il est bien heureux.... avoir dix 
mille écus R naar 17 

19 blz. 519. 
Plût à Dieu que je les eusse etc R naar 17 

20 blz. 520. 
Que veulent dire ces gestes-là? M complement: Nous mar

chandons . . . . 
21 blz. 521. 

. . . . avez-vous v u . . . . appelée Mariane R naar 5 
M complement: 42 

22 Comment trouvez-vous cette fille ? . . . R naar 5 en 9 met vooraf
gaande ontboezeming 

M complement: 42 
23 Une fort charmante personne R naar 5 en 9 
24 Sa physionomie? R naar 5 en 9 

M complement: 42 
25 Tout pleine d'esprit R naar 5 en 9 
26 Son air et sa manière? R naar 5 en 9 

M complement: 42 
27 Admirables, sans doute R naar 5 en 9 
28 mériterait que l'on songeât à elle ? . . . R naar 5 en 10 

M complement: 42 
29 blz. 522. 

Oui, mon père R naar 5 en 10 
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30 . . . . un parti souhaitable ! R naar 5 en 10 

M complement: 42 
31 Très souhaitable R naar 5 en 10 
32 . . . . la mine de faire un bon ménage . . . . R naar 5 en 9 

M complement: 42 
33 Sans doute R naar 5 en 9 
34 . . . . un mari auroit satisfaction avec elle ? . R naar 5 en 9 

M complement: 42 
35 Assurément R naar 5 en 9 
36 une petite difficulté R naar 5 en 9 

M complement: 42 
37 mals . . . . on peut. . . . regagner cela sur autre 

chose R naar 5 en 9 
M complement: 42 

38 Cela s'entend R naar 5 en 9 
39 . . . . et sa douceur m'ont gagné l'âme . . . . R naar 5 en 9 

M complement: 42 
40 Je suis résolu de l'épouser R naar 5 en 10 

M complement: 42 
41 Vous êtes résolu R naar 5 en 10 

M complement: 42 
42 D'épouser Mariane R naar 5 

M complement: Il m'a 
. . . . un éblouissement 

43 blz. 523. 
Il m'a pris . . . . un éblouissement R naar 5 

44 6 blz. 523. 
Voilà de mes damoiseaux R naar 5 

45 ton frère, je lui destine une . . . . veuve. . . Ρ enkel prospectief 
R naar 5 en 10 

46 je te donne au seigneur Anselme R naar 1 
M complement: 60 

47 vous l'épouserez dès ce soir Ρ enkel prospectief 
M complement: 60 

48 6 blz. 524. 
. . , . un père marier sa fille de la sorte ? . . Wz 

49 Voilà Valére.. . . nous le fassions juge ? . . R naar 1 
M complement: 60 

50 J'y consens R naar 1 
M complement: 60 

51 7 blz. 525. 
C'est vous, monsieur, sans contredit . . . . R naar 2 en 46 

52 Je veux . . . . lui donner pour époux un homme 
aussi riche que sage R naar 1 

M complement: 60 
53 dans le fond, je suis de votre sentiment . . . R naar 1 en 2 
Я blz. 526. 

. . . . c'est un peu précipiter les choses . . . R naar 1 
55 Sans dot . . . . voilà une raison tout à fait con

vaincante Wz 
R naar 2 
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56 II est vrai . . . . le mariage est une plus grande 
affaire.... Sans dot R naar 2 

Wz 
57 voilà qui décide tout. . . . Sans dot R naar 2 

Wz 
58 . . . . il n'y a pas de réplique à cela . . . . Sans 

dot R naar 2 en 1 
Wz 

59 blz. 527. 
. . . . Il est vrai; cela ferme la bouche à tout . . . . 

Sans dot R naar 2 
Wz 

60 . . . . il me semble . . . . un chien qui aboie . . Sa 
Ρ naar 221 

61 8 blz. 527. 
il y a de certains esprits Wz 

62 . . . . demander un délai, et feindre quelque 
maladie Ρ enkel prospectief 

63 des médicins.... vous pourrez avec eux avoir 
quel mal il vous plaira Wz 

64 9 blz. 528. 
la fuite nous peut mettre à couvert de tout. . . . Ρ enkel prospectief 

65 . il faut qu'une fille obéisse R naar 2, 61, 62 en 64 
66 voilà bien parler, cela I R naar 2, 61, 62, 64 
67 je vous demande pardon si R naar 2, 61, 62, 64 
68 . . . . que tu prennes sur elle un pouvoir 

absolu R naar 2, 61, 62, 64 
Ρ enkel prospectief 

69 résistez à mes remontrances R naar 1, 2, 61, 62, 64 
70 10 blz. 528. 

Monsieur, je vais la suivre, pour lui continuer 
les leçons R naar 61, 62, 64 

71 Oui; tu m'obligeras R naar 2, 61, 62, 64 
72 Ne vous mettez pas en peine R naar 2, 61, 62, 64 
73 blz. 529. 

Oui, l'argent est plus précieux R naar 2 en 61 
74 Ah ! le brave garçon ! R naar 2 en 61 

Π 
75 1 blz. 529. 

l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis 
comme lui ? Wz 

76 blz. 531. 
il faut bien que je consente Ρ naar 80 

77 blz. 533. 
. . . . il faut bien me résoudre à consentir . . Ρ naar 80 

78 dans le grand chemin justement que tenoit 
Panurge pour se ruiner Wz 

79 Voilà où les jeunes gens. . . . par la maudite 
avarice des pires Wz 

80 2 blz. 534. 
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. . . . un jeune homme qui a besoin d'argent.... R naar 77 
Ρ naar 86 

81 vous serez content huit mois R naar 77 
Ρ naar 86 

82 La charité nous oblige R naar 77 
83 Que veut dire ceci M complement: 88 
84 Qui vous a dit que c'étoit céans M complement: 88 

So 
85 . . . . ce sont des personnes discrètes M complement: 88 

So 
86 Monsieur est la personne qui So 

M complement: 88 
87 blz. 535. 

N'as tu point de honte... . usuriers . . . . Wz 
88 Je ne suis pas fâché de cette aventure Ρ naar 221 
89 5 blz. 536. 

Harp. est, de tous les humains Wz 
90 blz. 537. 

j'ai le secret Ρ naar 124 
91 d'une turquerie à désespérer tout le monde . . Ρ naar 124 

Wz 
92 Mais il revient Sa 
93 6 blz. 537. 

. . . . que vous vous portez bien R naar 90 
M complement: 124 

94 qu'est-ce que cela, soixante ans ? R naar 90 
M complement: 124 

95 blz. 538. 
Ah ! . . . . un signe de longue vie R naar 90 

M complement: 124 
96 Montrez-moi votre main R naar 90 

M complement: 124 
97 6 blz. 539. 

encore n'épouse-t-on point R naar 90 
98 blz. 539-540. 

qui vous apporte douze mille livres de rente... R naar 90 
M complement: 124 

99 blz. 541. 
. . . . n'a de l'amour que pour les vieillards. . R naar 90 

100 Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire R naar 90 
101 surtout elle est pour les nez qui portent des 

lunettes R naar 90 
102 tu me dis là une chose toute nouvelle . . . . R naar 90 
103 de beaux portraits de Saturne R naar 90 
104 Voilà ce que je n'aurois jamais pensé . . . R naar 90 
105 blz. 542. 

Voilà de belles drogues R naar 90 
106 Trouver la jeunesse aimable, est-ce avoir le 

sens commun ? R naar 90 
107 C'est ce que Je dis tous les jours R naar 90 
108 Voilà un homme, cela ; R naar 90 
109 Tu me trouves bien ? R naar 90 
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110 vous êtes à ravir R naar 90 
111 Votre fluxion ne vous sied point mal . . . . R naar 90 
112 N'a-t-elle point pris garde à moi en passant ? . R naar 90 
113 blz. 543. 

. et l'avantage.... d'avoir un mari comme 
vous R naar 90 

114 Tu as bien fait, et je t'en remercie R naar 91 
115 monsieur, une petite prière R naar 90 

M complement: 124 
116 charmée de votre haut-de-chausses R naar 90 
117 tu me ravis de me dire cela R naar 90 
118 . . . . Je suis ruinée, si je le perds R naar 90 

M complement: 124 
119 que vous eussiez vu le ravissement R naar 90 
120 . Tu m'as fait grand plaisir je t'en a i . . . . 

toutes les obligations du monde R naar 91 
121 Je vous prie, monsieur R naar 90 

M complement: 124 
122 blz. 544. 

Je vous assure M complement: 124 
123 Je ne vous importunerois pas M complement: 124 
124 Ne me refusez pas M complement: Jusqu'à 

tantôt Que la fièvre 
te serre.... 

Ш 
125 1 en 2 blz. 544-545. Ρ enkel prospectief 
126 4 blz. 546. 

Moi. . . . mauvais visage ! R naar 5 
127 ....mais, pour ce qui est de la bien recevoir 

. . . . je vous promets R naar 5 
Ρ naar 151 

128 Vous ferez sagement R naar 5 
Ρ naar 151 

129 5 blz. 547. 
il faut faire bonne chère avec peu 
d'argent R naar 2 

130 blz. 548. 
Cela s'entend . . . R naar 2 

131 blz. 548-549. 
Est-ce que vous avez envie. . . . 

non pas vivre pour manger R naar 2 
132 Voilà la plus belle sentence Wz 

R naar 2 
133 je réglerai tout cela comme il faut Ρ enkel prospectief 
134 blz. 550. 

j'obligerai le voisin Picard à se charger de les 
conduire R naar 2 

135 blz. 551. 
rien que pour vous gratter et vous faire sa cour R naar 2 

136 Pourrois-je savoir... . ce que l'on dit de mol ? M complement: 139 
137 imprimer des almanachs particuliers.... une 

querelle Τ M complement: 139 



L'AVARE 
AcUem. 

138 vous fîtes assigner le chat. . . . vous-même 
l'avoine de vos chevaux M complement: 139 

139 blz. 552. 
que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain 
et M complement: (H. en 

battant maître Jacques:) 
140 7 blz. 554. 

Dites-lui.... que nous sommes ici Ρ naar 143 
141 8 blz. 554. 

. . . . une personne toute prête à voir le 
supplice Ρ naar 143 

142 . . . . je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer R naar 5 
143 9 blz. 555. 

. . . . je viens à vous avec des lunettes R naar 101 
144 C'est qu'elle est encore toute surprise ; et puis, 

les filles R naar 90 
145 Tu as raison R naar 90 
146 10 blz. 556. 

Qu'elle vous trouve admirable R naar 141 
147 . . . . adorable mignonne R naar 141 

So 
148 Je vous suis trop obligé de ces sentiments . . R naar 141 

So 
149 11 blz. 556. 

. . . . de si grands enfants je serai bientôt 
défait et de l'un et de l'autre So 

150 Void mon fils R naar 5 en 142 
151 une aventure o ù . . . . je ne m'attendois pas . . R naar 5 en 142 
152 11 blz. 557. 

Je puis dire la même chose R naar 142 en 5 
153 . . . . mon père. . . . ne peut pas faire un plus 

beau choix R naar 5 en 142 
154 à me voir votre belle-mère R naar 5 en 142 
155 . . . . A sot compliment il faut une réponse de 

même R naar 142 en 5 
156 . . . . il m'a fait plaisir R naar 142 en 5 
157 blz. 558. 

vous verrez qu'il changera de sentiments . . . R naar 142 en 5 
158 je ne suis point capable d'en changer . . . . R naar 5 en 142 
159 je n'ai rien vu dans le monde de si charmant 

que vous R naar 5 en 142 
160 Doucement, mon fils R naar 5 en 142 
161 12 blz. 559. 

quelques bassins d'oranges de votre part . R naar 132 
162 D a perdu le sens R naar 2 
163 . . . . que ce ne soit pas assez ? R naar 132 
164 blz. 560. 

Il me fait signe de vous le faire accepter . . So 
165 Le voilà qui se scandalise de votre refus . . So 
166 qu'il se désespère So 
167 ce n'est pas ma faute ,. So 
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168 
169 
170 
171 

172 

173 

L'AVARE 

Vous êtes cause.. . . que mon père me querelle 
De grâce, madame, ne résistez point davantage 
Gardez la bague, puisque monsieur le veut . . 

blz. 561. 
Pour ne vous point mettre en colère, je la 
garde 

14 blz. 561-562. 
je vais faire pour vous . . . . les honneurs de 
votre logis 

15 blz. 562. 
Valére, aie un peu l'oeil à tout cela . . . . 

So 
So 
So 

So 

R naar 5 en 142 

174 

175 
176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 
183 
184 
185 

186 

187 

188 
189 
190 

191 

192 

193 

194 
195 

IV 
1 blz. 563. 

je vous crois trop raisonnable.... 
. . . . par l'honneur et la bienséance . . 
d'égards où notre sexe 

blz. 564. 
si nous avions quelque femme . . . 

blz. 565. 
commençons.... par gagner votre mère . 

2 blz. 565. 
Y auroit-il quelque mystère là-dessous 
demeurez. Elles iront... . toutes seules . 

. Wz 

. Wz 

. Ρ enkel prospectief 

. Ρ enkel prospectief 

. R naar 5 en 142 

. R naar 5 en 142 
Ρ naar 192 

3 blz. 565. 
que te semble, à toi, de cette personne R naar 5 en 142 

blz. 566. 
La, la R naar 5 en 9 
je ne l'ai pas trouvée ici ce que je l'avois crue.. R naar 9 en 178 
mais c'étolt pour vous plaire R naar 5 en 9 
Moi ? point du tout R naar 5 
je te l'aurols donnée, sans l'aversion que tu 
témoignes R naar 178 en 5 

M complement: 220 
je me résoudrai à l'épouser R naar 5 

M complement: 220 
3 blz. 567. 

Je ne veux point forcer R naar 178 
je me ferai.... pour l'amour de vous . . . R naar 5 
Un mariage ne sauroit être heureux R naar 55, 5 en 178 
Si tu avois senti quelque inclination R naar 5 en 178 

M complement: 220 
blz. 567-568. 

La vérité est que je l'aime M complement: 220 
. . . . il faut songer . . . . à vous défaire de votre 
amour M complement: 220 

4 blz. 569. 
Je te veux faire Maître Jacques, juge . . Ρ naar 220 
Ah ! il a tort R naar 138 

blz. 570. 
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Vous avez raison. Laissez-moi lui parler M complement: 220 
Ρ naar 220 

196 II a tort assurément So 
197 Vous avez raison So 
198 et il se met à la raison So 
199 Ah ! dis-lui, maître Jacques So 
200 Laissez-moi faire M complement: 220 
201 biz. 570-571. 

votre père n'est pas si déraisonnable . . . . So 
202 Ah ! .tu lui peux assurer So 
203 il consent à ce que vous dites So 
204 Voilà qui va le mieux du monde So 
205 il est content de vos promesses So 
206 Le ciel en soit loué So 
207 Messieurs, vous n'avez qu'a parler ensemble . So 

M complement: 220 
208 je te serai obligé So 
209 T u m'as fait plaisir . . . . une récompense . . . So 

M complement: son 
moucAoir 

210 5 blz. 571. 
Je vous demande pardon So 

211 Cela n'est rien So 
212 blz. 572. 

Je vous assure que j'en ai tous les regrets . . So 
213 Et moi, j'ai toutes les joies du monde . . . So 
214 Quelle bonté So 
215 On oublie aisément les fautes des enfants . . So 
216 ne garder aucun ressentiment So 
217 c'est une chose où tu m'obliges So 
218 Je vous promets jusques au tombeau . . So 
219 11 n'y aura aucune chose que tu n'obtiennes 

de mol So 
220 . . . . c'est . . . . assez . . . . que de me donner 

Mariane M complement: Point du 
tout . . . Au contraire... 

221 6 blz. 574. 
Le trésor de votre père Ρ naar 223 en 298 

222 7 blz. 574-575. 
Au voleur I au voleur ! Sa 

223 j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie: W z 
224 Je veux faire pendre tout le monde Ρ naar 298 

V 
225 2 blz. 577. 

et voilà monsieur, à qui il faut parler d'autre 
chose R naar 221 

226 V o i c i . . . . pour me venger de notre intendant . Ρ naar 244 
227 blz. 578. 

Il se prépare à vous contenter R naar 226 
228 je crois que c'est monsieur votre cher Intendant 

qui a fait le coup R naar 226 
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P naar 245 
229 Et sur quoi le crois-tu? M complement: 232 

R naar 226 
230 Où étoit-il, votre argent R naar 226 

M complement: 232 
231 Dans le jardin R naar 226 
232 je l'ai vu rôder dans le jardin R naar 226 
233 dans quoi est-ce que cet argent étoit ? . . . R naar 226 
234 blz. 579. 

Dans une cassette R naar 226 
235 Je lui ai vu une cassette R naar 226 
236 Comment est-elle faite ? M complement: 238 
237 Celle qu'on m'a volée est petite M complement: 238 
238 elle est petite, si on veut R naar 226 
239 Et de quelle couleur est-elle M complement: 241 
240 N'est-elle pas rouge ? Non, grise M complement: 241 
241 Eh I oui, gris-rouge; c'est ce que je voulois dire R naar 226 
242 c'est elle assurément: R naar 226 
243 blz. 580. 

Monsieur, le voici qui revient M complement: 245 
244 3 blz. 580. 

viens confesser.... pour me jouer un tour de 
cette nature R naar 226 

M complement: 245 
245 puisqu'on vous a découvert tout R naar 228 
246 C'étoit mon dessein de vous en parler . . . R naar 228 
247 et quelles belles raisons.... voleur infâme . . R naar 228 
248 j'ai commis une offense R naar 228 
249 blz. 581. 

Un guet-apens, un assassinat de la sorte . . . R naar 1 
250 le mal n'est pas si grand que vous le faites . R naar 228 
251 Quoi I mon sang, mes entrailles, pendard I . . R naar 1 en 226 
252 Votre sang n'est pas tombé dans de 

mauvaises mains R naar 228 
253 . . . .que tu me restitues R naar 1 en 226 
254 Votre honneur sera satisfait . . . . R naar 228 
255 II n'est pas question d'honneur R naar 1 en 226 
256 me le demandez-vous ? R naar 228 
257 Oui . . . . je te le demande R naar 1 en 226 
258 l'Amour R naar 228 
259 Bel amour l'amour de mes louis d'or ! . . R naar 1 en 226 
260 . ne prétendre rien . . . . pourvu que vous me 

laissiez celui que j'ai R naar 228 
261 3 blz. 582. 

quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il 
m'a fait R naar 1 en 226 

262 Appelez-vous ça un vol ? R naar 228 
263 un trésor comme celui-là R naar 1 en 226 
264 C'est un trésor, il est vrai . . . . Je vous le 

demande à genoux R naar 228 
265 Je n'en ferai rien R naar 1 en 226 
266 Nous nous sommes promis une foi mutuelle.... R naar 228 

L'AVARE 
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267 Le serment est admirable, et la promesse plai

sante R naar 1 en 226 
268 nous nous sommes engagés R naar 228 
269 Je vous en empêcherai bien R naar 1 en 226 
270 Rien que la mort ne nous peut séparer . . . R naar 228 
271 C'est être bien endiablé après mon argent . . R naar 1 en 226 
272 un motif plus noble R naar 228 
273 Vous verrez que c'est par charité chrétienne... R naar 1 en 226 
274 blz. 582-583. 

votre f i l l e . . . . n'est aucunement coupable . . R naar 228 
275 en quel endroit tu me l'as enlevée . . . . R naar 1 en 226 
276 elle est encore chez vous R naar 228 
277 Elle n'est point sortie de ma maison ? . . . . R naar 1 en 226 
278 Non, monsieur R naar 228 
279 tu n'y as point touché ? R naar 1 en 226 
280 Moi y toucher ! Ah ! . . . c'est d'une ardeur toute 

pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. R naar 228 
281 Brûlé pour ma cassette R naar 226 
282 elle est trop sage e t . . . . honnête pour cela . R naar 228 
283 Ma cassette trop honnête R naar 226 
284 jouir de sa v u e . . . . rien de criminel . . . . la 

passion que ses beaux yeux m'ont Inspirée . . R naar 228 
285 Les beaux yeux de ma cassette R naar 226 
286 Dame Claude sait la vérité R naar 228 
287 Quoi ! ma servante complice ? R naar 1 en 226 
288 blz. 584. 

elle a été témoin de notre engagement. . . . aidé 
à persuader votre fille R naar 228 

M complement: 289 
289 son procès comme larron et comme suborneur . R naar 226 
290 . . . . larron e t . . . . suborneur R naar 226 
291 4 blz. 585. 

Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur 
infâme R naar 226 

292 5 blz. 586. 
pour me dérober mon argent e t . . . . suborner 
ma fille R naar 226 

293 blz. 587. 
vous parlez devant un homme à qui tout Naples 
est connue M complement: 296 

294 c'est lui qui m'a donné le jour M complement: 296 
295 blz. 588. 

que vous êtes mon frère M complement: 296 
296 blz. 589. 

mêlez vos transports à ceux de votre père M complement: Oui, ma 
fille, oui, mon fils 

297 dix mille écus qu'il m'a volés R naar 226 
M complement: 298 

298 ou de me donner Mariane, ou de perdre votre 
cassette Et es-vous satisfait M complement: Oui, pourvu 

que, pour les noces, vous 
me fassiez faire un habit 



334 

Action. 
„Op Hoop van Zegen" 

I 
1 1 biz. 6-7. 

We hebben nog al wat in te brengen ! . . . . 
zijn ze je kwijt Wz 

2 1 blz. 7. 
'k Wou da 'k met fassoen Wz 

3 De ouwe Willem Wz 
4 Wij mòtte Wz 
5 3 blz. 11. 

(zwak getoeter van een stoomboot) 
. . . . d'r is 'n dooie an boord Sa 

Wz 
6 Nummer twee van de week . . . . de vorige week Wz 
7 Och — je went 'r an — Wz 
8 Vader kán niet ^ Josef — Hendrik Wz 
9 Geert in de kast Wz 

10 Wanneer komt-ie vrij ? Wete we niet Wz 
11 5 blz. 14. 

'n Arm mensch wordt wèl bezocht ach, ach! Wz 
12 8 blz. 18. 

Me vader is verzope.... èn me broer Jozef . . . . 
èn me broer Hendrik Wz 

13 blz. 19. 
De volgende maand wordt 't twaalf jaar. . . . 
wou zoon aap Wz 

14 'k Ken me vader heelemaal niet — en me broers 
niet Wz 

15 blz. 20. 
Drie jaar.. . . ondersteuning gehad 
de andere negen kon ik rondscharrele . . . . Wz 

16 As 'k bij u en bij de pastoor.... kliekie halen Wz 
17 we hèbbe geen keus Wz 
18 blz. 21. 

'n Zeeman weet niet beter of vroeg of laat . . . . Wz 
19 10 blz. 22. 

en as Ie de volgende week. . . . of over veer
tien dage. . . . 'k weet niet wanneer W z 

20 blz. 23. 
(buiten stemgemompel) 
de Anna het 'n dooie Sa 

Wz 
21 11 blz. 24. 

Ben je ziek geweest.... in de kast . . . . Wz 
22 'k mot nog an Je raar gezicht wenne . . . Wz 
23 12 blz. 26. 

Zoo'n boel leve ? . . . . God . . . . Geert . . . . Wz 
24 Je zou heelemaal niet zeggen 

(snikt opnieuw zachtjes) Wz 
25 De schooiers om 'n zeeman op te sluiten in 'n 

hok Wz 
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27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 

43 

44 
45 

46 
47 

48 

49 
50 
51 

52 

53 

13 blz. 27-28. 
Heb jij zès maande niks anders gevrete a s . . . . 
. . . . te vrete Wz 

14 blz. 30. 
Je vader leit ergens in z e e . . . . te verduren 
gehad Wz 
'k Ben blij da'k anders ben. . . . visschebloed. . Wz 

blz. 31. 
o m . . . . weer genegerd te worde, weer Wz 
'r Staat geschreve.... 
Stond 'r maar wat geschreve voor ons . . . . Wz 

blz. 32. 
Ze ware blij dat ze me knlppe en sjeeze konde 1 Wz 
'n kwajongen, die zich voor veertien jaar ver
bindt om te moorde Wz 
In Atjeh geklungeld Wz 

blz. 33. 
Wie het je zoo gemaakt 
'k Herken Je niemeer Wz 
Wie hebbe 'n stomme kwajongen.... optrad Wz 
De boele. . . . 't galjoen Wz 
Dat stinkende.... hok. . . . vreet Wz 
Je dacht dat je na d e . . . , van 'n kameraad . Wz 
Gouwe epauletten.... salueeren Wz 

blz. 33-34. 
Zès maande niet lezen mag Wz 
Versch van de zee . . . . alles, alles Wz 

blz. 34-35. 
(eenige zachtpratende, bedrukte vrouwen gaan 
het raam voorbij) . . . . 
Is Ari ? . . . . Da's verdomd Sa 

Ρ naar 179 en 204 

II 
2 blz. 37. 

Maar éérst most Mees . . . . 
. Wz 
. Wz 

. Wz 

. Wz 
weet 

. . . . op zee 
Ben je ook ? . . . . Nou . . . . 

6 blz. 43. 
vannacht het I e . . . . van mijn 
Vrete jullie genadebrood ? . 

7 blz. 46. 
Mot met de schipper ! . . . . 

10 blz. 48-49. 
Ben 'k in me huls of niet... 
Afhankelijk 1 Wees nlèt afhankelijk 
Jij 'n standje open te doen . 

blz. 50. 
Hallef drie . . . . 'k Maak me ongerust.... 

11 blz. 51. 
Die andere jongen van j e . . . . verdomt 't 
En as moeder niét jarig is 

Ρ naar 62 en 79 

Wz 
Wz 
Wz 

Ρ naar 62 en 79 

Ρ naar 62 en 79 
Wz 
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54 blz. 52. 
JIJ betaalt loon — ik geef me werk Wz 

55 blz. 53. 
We worden allemaal van ander slag.... wat 
'n grijze Wz 

56 blz. 54. 
Wie haalt de visch uit zee . . . . 
. . . . niet waard Wz 

57 blz. 55. 
. . . . mijn risico's Wz 

58 blz. 55-56. 
Je broer Barend deserteert.... 
Hengst het me.. . . getelefoneerd Ρ naar 62 en 79 

59 jou kan me vrouw voorlooplg niet meer ge
bruiken Wz 

60 12 blz. 56. 
Nee — Barend zoeke — Groóte God — . . Ρ naar 62 en 79 

i l 14 blz. 57. 
Is ie 'r niet? 
Truus het 'm om 't huis zien zwerve . . . . Ρ naar 62 en 79 

62 15 blz. 58. 
As je Geert nog kan tegenhoue Ρ naar 170, 179 en 204 

€3 De Hoop v. Z. deugt niet . . . . de ribhoute zijn 
rot Ρ naar 170 en 179 

<>4 S i m o n de scheepmaker Ρ naar 170 en 179 
65 blz. 59. 

d'r was geen kaliefatere meer an Ρ naar 170 en 179 
66 Jij ziet de dood niet die daar benéjen zit ! Ρ naar 170 en 179 
67 blz. 59-60. 

God, wat straf je me in me kindere Wz 
68 Hef je hand op as je durft Wz 

M complement: 69 
69 Zie je me.. . . zie je Geert niet terug . . . . Ρ naar 170 en 179 
70 'n Schip is in Gods hand Wz 
71 'k zal verzutpe Ρ naar 170 
72 16 blz. 61. 

We hebbe geen tijd te verlieze M complement: 79 
73 ik wil niet mee I 't Schip is rot Ρ naar 170 
74 (klemt zich desperaat aan deurpost en bedstee) M complement: 79 

Ρ naar 170 
75 Help me dan, moeder I 

in die smerige.... zee M complement: 79 
Ρ naar 170 

76 (vat zijn poh) 
В (zich heftiger vastklemmend) Nee ! M complement: 79 

77 blz. 62. 
(krijschend) Snij me handen af 
(kruipt in ontzetting tegen de wand op) . . . M complement: 79 

78 (huilend Berends handen vattend) 
Toe nou jongen, — God zal je niet verlaten... M complement: 79 

Wz 
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79 (laat kermend de deurpost los, snikt wanhopig) 
Je ziet me niet meer, nooit meer. . . . 

Vooruit Ρ naar 170 
80 17 blz. 62. 

O ! de schande Wz 

III 
81 (Een gierende wind huilt langs het huis) 

Aan Maria voor de overledenen Sa 
Ρ naar 170 en 179 
Wz 

82 Geklop. Zachies juffrouw R naar 62 en 79 
Sa 

83 nog niks fiks — koorts en heeste R naar 62, 79 en 80 
84 2 blz. 65. 

De herrie met je zoons zijn ze nog niet ver
gete Wz 

85 de zee . . . . is nog nooit zoo hóóg geweest . . Sa 
Ρ naar 170 en 179 

86 (een gekraak) Sa 
M complement: 87 

87 3 blz. 66. 
De boom naast 't varkenshok R naar 63 en 79 

Ρ naar 170 en 179 
88 't Hout is zoo rot Wz 
89 Krijgt zoo'n zieke man 

. . . . niet gekend had Wz 
90 blz. 67. 

straks komme de panne na beneje Sa 
R naar 62 en 79 
Ρ naar 170 en 179 

91 blz. 67-68. 
As morrege de dag.... over de rand te kijke Wz 

92 . . . . pas op voor 't lampeglas Sa 
Ρ naar 170 en 179 

93 wat 'n weer ! ik zal God danke als de Hoop 
v. Z. binne is R naar een punt tusschen 

11 en 12 (blz. 16 Wil u 
de Hoop ν. Ζ blz. 
17 Bonjour) en naar 63 

Ρ naar 170 en 179 
Sa 

94 blz. 69. 
d'r is niet één schip veilig vannacht 
de Hoop is 'n oud schip 
ouwe schepen vergaan het minst Sa 

R naar 63 
Ρ naar 170 en 179 

95 Dat zeg jij 
'k zal God vannacht toch bidden R naar punt tusschen 11 

en 12 
Ρ naar 170 en 179 

22 
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96 De Hoop v. Z. is zoo rot zegt R naar tusschen 11 en 12 
Ρ naar 170 en 179 
M complement: 97 

97 Deur dicht.... voor de lamp 
't Schot was omgewaaid Sa 

Ρ naar 170 en 179 
98 O, me jonges — wat zal Barend bang zijn . . R naar 62 en 79 

Ρ naar 170, 179 en 204 
99 koffie, moeder ? — tante R naar 44 

100 4 blz. 70. 
wat 'n wind — schel uit met Je verdomde gebier R naar 43 

Ρ naar 170 en 179 
Sa 

101 As 'k an Mees denk R naar 43 
Ρ naar 179 

102 'k zit vannacht liever op me kar as op zee. . . . R naar 63 
Ρ naar 170 

103 5 blz. 71. 
Zoo náár gedroomd . : . . met je geklop . . . Wz 

Ρ naar 179 
R naar 43 

104 (Geklop. Schrik van allen) Sa 
M complement: Saart komt 

binnen 
105 6 blz. 72. 

Vies buiten Sa 
Ρ naar 179 

106 dat gehuil van de wind 
twee ducdalve weg geslagen Sa 

Ρ naar 170 en 179 
107 Je zoontje heeft zich dapper gehouwen Ρ naar 179 
108 blz. 73-74. 

voor 't eerst in 5 weke uitkleedde 
dik in de luis Wz 

109 Wie die gekke wette in mekaar geflanst het . Wz 
110 blz. 74-75. 

Met me eerste was 't 'n gruwel 
met me tweede, dat wete jullie Wz 

111 'k zou wel nachte kunne opzitten Wz 
112 Vertel nou geen dinge van dood en ellende . Ρ naar 179 
113 Sst! Wees is stil Sa 

M complement: 114 
114 Enkel wind Ρ naar 179 
115 blz. 76. 

de Magneet geloofde ik 't wel . . . . Wz 
116 De visch wordt duur betaald Wz 
117 blz. 77. 

ach kind duur betaald Wz 
Π 8 blz. 77-79. 

Z'n tweede reis — 'n slag van de fok 
ik eet vandaag me laatste harinkie . . . Wz 
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119 Dat het vader zoo an de drank gebracht.... 
. . . . 'n boel gekost Wz 

120 Wees Is stil Sa 
M complement: 121 

121 Bang? Ik bang? Nee hoor Ρ naar 179 
122 as 't water spreke kon Wz 
123 6 blz. 78-79. 

't leven op zee is geen vertelsel 
door 'n duimsplankle van de eeuwigheid ge-
scheijen.... in opstand komme Wz 

124 blz. 79-80. 
Me man was 'n vlsscher.... mèt me twee 
oudste Wz 

125 van wat 'r met die gebeurd i s . . . . 
. . . . 't is geen nieuwigheid Wz 

126 Truus het gelijk: de visch wordt duur betaald... Wz 
127 as 'r vannacht maar geen schepen vergaan . . R naar tusschen 11 en 12 

Ρ naar 170 en 179 
Sa 

128 We zijn allemaal in Gods hand en God is groot 
en goed Wz 

129 Háár man en haar broertje 
jullie zijn Wz 

130 7 blz. 81. 
je nicht was wel 'n beetje onhebbelijk Wz 

131 (De wind huilt woest gierend om het huis....) Sa 
Ρ naar 170 en 179 

132 (.... een rozenkrans te draaien) Wz 
133 8 blz. 82. 

Jouw zoons zijn in weer en wind uit voor haar 
en d'r vader Wz 

134 En voor öns Wz 
135 De zee is zoo wild . . . . Ik kon niet tegen de 

wind op . . . . de halve wering weggeslage 
de pier staat onder Sa 

Ρ naar 170 en 179 
136 bidde is de eenige troost.... 

(zacht prevelen . . . . ) Wz 
Ρ naar 170 en 179 

137 Barend hebbe we weggejaagd Ρ naar 170 en 179 
138 (.,. .staart door het glas) Sa 

R naar 43 
Ρ naar 179 

139 De wind buldert gordijn omhoog, de lamp danst, 
— ploft uit Sa 

M complement: lamp aan 
140 blz. 83. 

as 'T iets gebeurt 
'k blijf hier de heele nacht R naar 43 

Ρ naar 179 
141 as je zelf moeder R naar 43 

M complement: 143 
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Actiem. 

142 Je weet niet . . . . as Geert 
'k heb 't je niet durve zegge M complement: 143 

143 jouw man is mijn zoon Ρ naar 179 
144 Ik wil niet bldde.... dan bestaat 'r niks, 

niks 
'n kind zonder man Wz 

145 ( gebedenboek ) Wz 
146 De wind ]oelt met wilde zwiepingen om het 

huis Sa 
Ρ naar 170 en 179 

IV 
147 1 blz. 86-87. 

Die hooge toren.... 
op dat ding staat ! Wz 

148 groccies — vijf gulden Wz 
149 2 blz. 88. 

de Hoop v. Z. — da's voor goed fluite . . . Wz 
Ρ naar 170 en 179 

150 't Weduwen en Weezenfonds Wz 
151 blz. 89. 

dat was 'n vergissing met 'n paar gróóte nulle 
'г achter Wz 

152 3 blz. 89. 
Néé, begint dat geloop nou weer R naar 55 

Wz 
153 't Wordt morrege negen weke Ρ naar 170 en 179 
154 De Jacoba is wel blnnengeloope . . . . R naar 149 
155 blz. 90. 

Jij staat te klesse ! ji) weet meer M complement: 158 
156 waar jij bij was schip rot Ρ naar 170 en 179 
157 Goed.... wat zou dat nou Wz 
158 As Mees dan komt 'r moord van . . . . R naar 119 

Ρ enkel prospectief 
159 5 blz. 91. 

'k Ben niks nieuwsgierig Wz 
160 6 blz. 92. 

. . . . Jessis zeven gezlnne . . . . 
3 ongetrouwde jonges Wz 

R naar 43 en 44 
161 'k Màg toch niet dood is Wz 
162 . . . . wat 'n bereddering as je verstand je ingeeft Wz 
163 7 blz. 93. 

D'r is bericht M complement: (af) 
164 De waterschout het 'n telegram gekregen . . Ρ naar 170 en 179 
165 8 blz. 94. 

Negen weke — zoon kreng van 'n schip . . Ρ naar 170 en 179 
Wz 

166 9 blz. 94. 
wéér 'n ander spannetje Wz 

167 Wat is diè oud geworden Wz 
168 nou het-ie in de Diakonle niet één vriend . • Wz 
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Actiejo. 

169 9 blz. 95. 
'n Luik gemerkt 47 
(geeft 'n schreeuw, laat de gehoorbuis vallen) M complement: 170 

170 Barend is angespoeld.... 'n luik en 'n lijk . Ρ naar 179, 186, 200, 204 
Wz 

171 10 blz. 95. 
Wat gebeurt hier ? Waarom huil jij ? . . . . M complement: telefoon

gesprek 
172 blz. 96. 

zilveren oorringe.... doet 'r verder niet toe . Wz 
173 onze plaats wordt wel geteisterd Wz 
174 tegen Gods wil staan wij machteloos . . . . Wz 
175 Stommiteit 't halve dorp hier Wz 
176 blz. 97. 

Schuld drijvende doodkist Wz 
177 De Noord van Pieterse doodkiste . . . Wz 
178 blz. 98. 

Ik sta als vader.... je kop Wz 
179 de monsterrol : 

zeven gerinne — zestien kinderen Wz 
180 11 blz. 99. 

't kan niet verholpe worde — 
'n bezoeking — de gage Wz 

181 12 blz. 100. 
95 weduwe.... advertentietje Wz 

182 de copy voor circulaire — spoed, hoor! . . . Wz 
183 blz. 101. 

twee bedelpartijen Wz 
184 13 blz. 101. 

De Hoop v. Z. telt haast niet mee 
enkel v. October — 105 zeilschepen en 30 
stoomschepen Wz 

185 (op de zee wijzend) 
as je 'm . . . . vermoordt Wz 

Sa 
186 15 blz. 103. 

dat 't áárdig uitgekomme is Wz 
187 Da 'k je gewaarschouwd heb Wz 
188 Nee — 'k was 'r niet bij — en as 'k 'r bij was 

heb ik niks gehoord Wz 
R naar 157 

189 Ik herinner me niet R naar 176 en 96 
Wz 

190 blz. 104. 
Heb ik toen Wz 

191 . . . . wij die jullie gespuis.... 
te waggele ,. Wz 

192 blz. 105. 
o God hoe kon jij 't toelate ! Wz 

193 geen rooie duit 1 'n Meid die me zoo vlegel' 
achtig uitscheldt Wz 
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Actlem. 

194 Niet noodig.... van me worde Wz 
195 16 blz. 106. 

Vader.. . . krijgen Wz 
196 17 blz. 106. 

Dól С brandkast toe) Wz 
197 18 blz. 107. 

Kan Jij niet kloppe ? Wz 
198 Je kunt vijf minute je dicht Wz 
199 Je kindere nooit gedeugd Wz 
200 blz. 108. 

Hij wou niet weg — losgemaakt Wz 
Revocatie van 78 

201 Voor ie ging — de ringe van z'n vader as 'n 
offerdier Wz 

Revocatie van handeling 
tusschen actiemoment 71 
en 72 (blz. 60) 

202 En me oudste jongen, die ik niet genacht heb 
gezeid.... oog meer an Wz 

Revocatie van 80 en van 
een handeling tusschen 
actiemoment 61 en 62 
(blz. 58) 

203 Twaalef jaar gelee — gezeten Wz 
204 Me man en vier zoons Wz 
205 blz. 108-109. 

We hebbe 'n oproeping geschreven 
kouwe kotelette — schoonmake — weer vrede 
sluite Wz 

206 20 blz. 109. 
Nee, dát is nou geen ongeluk Wz 

207 dat zal 'n toer met de commissie worde . . . Wz 
208 21 blz. 110. 

Kaps terug.... pannetje 
schoonmake.... sloft naar zijn kruk . . . . Wz 

209 Kniertje zit onbewogen . . . . 
na in de stilte Wz 
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INHOUD 

Inleiding . . . IX 
Dramatische Teksten . . . . . . . . . . X I 

EERSTE HOOFDSTUK, blz. M l 

METHODE EN BEGRIPPEN 

§ 1. Het generieke begrip handeling blz. 1-2 
De populaire beteekenis van „actie". Handeling als kenmerk van het drama. 
„Handeling" als het geheel der dramatische gebeurtenissen. 

§ 2. De handeling en het handelings-geheel blz. 2-3 
Handeling is waarneembare menschelijke werkzaamheid. De handelingen in het 
drama zijn speel-handelingen. Hoe worden zij van elkander onderscheiden ? Zij 
vormen voortdurend „handelings-geheelen". 

§ 3. De eenheid der handelings-componenten blz. 3-5 
Elke handeling bestaat uit een waarneembaar en een niet-waameembaar deel, 
die een onscheidbare eenheid vormen. Uit deze eenheden wordt het drama op
gebouwd. Men heeft vaak over 't hoofd gezien, dat ook de psychische compo
nent slechts als deel van zoo'n handelings-eenheid dramatisch kan functionneeren. 
Men moet bij elk onderzoek uitgaan van de handelings-eenheid. 

§ 4. De handeling als deel van het verloop blz. 5-6 
Het dramatische verloop is onderscheiden van het verloop der dingen in de 
werkelijkheid. Elke speelhandeling, als deel van dat verloop, heeft een vooraf 
bepaalde plaats in het zich voltrekkende verloop. 

§ 5. Het verloop is de zich verwerkelijkende spel-eenheid. blz. 6-7 
Het verloop voltrekt zich In speelhandelingen. In deze speelhandelingen ver
werkelijkt zich de spel-eenheid van den acteur, en de hoorder bouwt er zijn 
spel-eenheid uit op. 

§ 6. De spel-eenheid is geen abstractie blz. 7-10 
De spel-eenheid is geen abstract schema maar een concreet doorleefde schep
pende idee. Noch de acteur, noch de toeschouwer vormen zich noodzakelijk 
een reflex begrip der spel-eenheid. De dramaturgie gaf zich niet voldoende 
rekenschap van de verhouding van het verloop tot de spel-eenheid. Elke speel
handeling kan en moet deelen in de spanning van het verloop. 
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§ 7. In de spel-eenheid bestaat een concreet schema. . blz. 10-11 
Doordat men de spel-eenheid als iets abstracts zag, verwarde men haar met 
de structuur, die zij vertoont. Deze structuur echter Is evenmin abstract, maar 
concreet bepaald ; zij is een concreet „schema". 

§ 8. Het schema in de spel-eenheid is het verloops-plan. blz. 11-13 
Het schema In de spel-eenheid openbaart zich als 'n empirisch feit ; het is méér 
dan een leiddraad, het is een impuls, een „plan", volgens hetwelk de speel
handelingen verloopen. Dit verloops-plan omspant het drama van het begin tot 
het eind. Door de verwerkelijking van dit verloops-plan krijgt het verloop 
gestalte. Is het méér dan verband en opeenvolging. 

§ 9. Aan de motieven van het verloops-plan beantwoorden 
in het verloop de actie-eenheden blz. 13-15 
Op bepaalde plaatsen krijgt het verloop nieuwe spanning. Voorbeeld uit den 
Macbeth. Deze plaatsen openbaren zich als knooppunten In het verloop, die 
uitwijzen naar een ander punt in het drama. Een groep van dergelijke speel
handelingen, uitwijzend naar één punt, vormt 'n actle-eenheid. De actie-eenheid 
is een volkomen bepaald gegeven in het verloop ; zij beantwoordt aan een 
dynamisch motief uit het verloops-plan. De toeschouwer wordt ontroerd In het 
beleven van de actle-eenheid uit het verloop. Het centrale punt van een actle-
eenheid neemt vaak pas in het verloop zijn volledige gedaante aan. 

§ 10. Elk drama heeft maar één verloops-plan . . . . blz. 15-17 
Het verloops-plan legt zich op. Moulton vergist zich. Hoe hij tot zijn meenlng 
kwam. De taal der feiten. Elke speelhandeling kan en moet deelen in de werking 
van 'n actie-eenheld. 

§ 11. Het dramatische handelings-aspect en het actie
moment blz. 17-20 
Elke handeling heeft haar eigen aard. Elke speelhandeling kan In een emotio
neel spannende verhouding worden gebracht tot een ander punt in het drama. 
Deze emotioneel spannende verhouding maakt het dramatische handelings
aspect uit. Wanneer het optreedt. De speelhandeling met 'n dramatisch hande
lings-aspect vormt een critlek punt in het verloop. Deze critieke punten zijn de 
actie-momenten. De actie-momenten hebben hun specifiek dramatische ont
roering niet uit hun eigen aard, maar uit hun emotioneel spannende verhouding. 

§12 . De categorieën der handelings-aspecten blz. 20-21 
De vijf groepen van aspecten. De prospectieve en retrospectieve aspecten. De 
simultaan-aspecten op en achter het tooneel. De wereldbeeld-aspecten. De twee 
sub-categorieën van het wereldbeeld-aspect : het zuivere en het gemengde. De 
heteronomie in het wereldbeeld-aspect. 

§13. Verantwoording der schema's blz. 21-25 
In de actie-momenten openbaart zich de structuur van het drama. Noteering 
der opeenvolgende actie-momenten. Schematische voorstelling der verschillende 
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aspecten. Het prospectief aspect : opstijgende vooruitwijzende lijn van links 
naar rechts. Het retrospectief aspect : opstijgende terugwijzende lijn van rechts 
naar links. De lijn A 1 0 1 geeft de handelingen, die tijdens het drama als richt-
of teruggangspunt fungeeren. Éénzelfde punt richt- en teruggangspunt tegelijk ; 
retrospectieve en prospectieve actie-momenten kunnen dus in één actie-eenheid 
worden samengevat. Binnen de actie-eenheden zelf bestaat ook weer een struc
tuur. Uit de bundels der actie-eenheden lezen we de hoofdhandelingen van het 
drama af. De So- en Sa-aspecten, de W-aspecten en het M-aspect. 

§ 14. De actie-momenten in een handelings-geheel . . . blz. 25-27 
Analyse van het handelings-geheel „Macbeth" II 3 Enter Macbeth-Exit Mac
duff. De werking van de actie-eenheden van den moord en van de ontdekking. 
De opgang naar de critische punten. De combinaties. De vluchtige werking 
van het wereld-beeld. De geleidelijke werking der actie-eenheden ; hun critische 
phasen. Een speelhandeling moet althans als aanloop tot of als afloop van een 
actie-moment deelen in de werking van een actie-eenheid. 

§ 15. De drama's van alle tijden vertoonen het verloops-plan. blz. 27-28 
De verkeerde waarde-schatting der dramatische plannen. Het verloops-plan is 
primair, alle andere plannen zijn secundair voor den bouw van het drama. Alleen 
het verloops-plan vertoont zich in alle dramatiek. De gevolgen der toegepaste 
deel-beschouwing. De digressie over film en epiek. Aristoteles gloednieuw. 

§16 . Het plan der handelings-emotionaliteit blz. 28-31 
Alle zielsbewegingen in het drama zijn gebonden aan het „doen" der acteurs. 
De handelings-ontroerlng Is de emotionaliteit die 'n handeling uit haar eigen 
aard bezit. Pas door haar plaats in het verloops-plan werkt zij „dramatisch". 
Het voorbeeld uit „King Lear". Opdrijving der handelings-emotionaliteit in 
„Macbeth" en de „Elektra". Het plan der handelings-emotionaliteit blijkt af
hankelijk van het verloops-plan. 

§17. Het plan van hartstocht en het plan van actie . . . blz. 31-34 
De theorie van Balthazar Verhagen. Het „plan van actie" en Moulions „plot". 
Vergelijking van plan van hartstocht en verloops-plan in de „Elektra". On
juistheid van het schema der „stuwings-lijn". De herkennings-scène sluit de 
tragedie van Elektra volstrekt niet af. Het plan van hartstocht is geheel iets 
anders dan het verloops-plan. 

§ 18. Het plan van hartstocht veronderstelt het verloops-
plan blz. 34-36 
Het plan van hartstocht is een deel-plan. Het bewijs hiervan in het eerste 
optreden van Elektra. De retrospectieve en prospectieve aspecten die de „ver-
loops-ontroering" bewerken. De aard der verloops-ontroering. 

§ 19. Verloops-plan en actie-eenheden in Sophokles' 
„Elektra" blz. 36-40 
De twee groóte actie-eenheden. Hun werking strekt zich zeer ver uit. Hoe de 
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kleinere actie-eenheden worden ingebouwd. Het conflict der tendenzen in de 
actie-eenheid van den moord op Klytaemnestra. Het „motorisch moment" is 
ondergeschikt aan de stuwing van het verloops-plan. Het conflict der tendenzen 
in het twist-gesprek. De werking der retrospectieve actie-eenheid van Orestes' 
moordplan. Moultons „plot" en „human interest" vergeleken met het verloops-
plan. Elk secundair plan moet de lijn van het verloops-plan volgen. 

§ 20. Het object van ons onderzoek blz. 40-41 
Alleen de fundamenteele categorieën der dramatische handelings-aspecten. 

TWEEDE HOOFDSTUK, blz. 42-109 

IN DEN GREEP VAN DE TOEKOMST 
Analyse der prospectieve aspecten 
§ 1. Op de elementaire verwachting: „wat komt er?" ~ wordt het dramatisch 

„verloop" aangezet. De aankondiging van de toekomst biedt aan deze ver
wachting een vast punt. Heden en toekomst tot elkander in verhouding ge
bracht, in één ontroering samen gegrepen ; beide werkzaam in de handeling 
van nu. „Macbeths" eerste aanvang kondigt onbepaald „ongeluk" aan. „There 
to meet with Macbeth". Lady Macbeths zeer bepaalde toekomst-obsessie. 

blz. 42-44 

§ 2. Verhouding tot een toekomstig gebeuren en daaruit resulteerende ontroering : 
de verloops-ontroerlng uit de toekomst ; ze komt voort uit de spanning, waar
mee de toekomst wordt verwacht, en de geanticipeerde handelings-ontroering 
van het toekomstig gebeuren zelf. Verhouding tot een toekomstig gebeuren en 
daaruit resulteerende ontroering geven de handeling haar prospectief hande-
lings-aspect Gerichtheid en richtpunt. Waarneembare handeling plus prospectief 
handelings-aspect vormen het prospectief actie-moment blz. 44-45 

§ 3. P-actie-momenten komen voor in de Europeesche drama's van alle tijden. Hun 
plaats in het dramatisch verloop. Hun teeken op de schema's. Wij geven alleen 
een analyse van den aard der prospectieve handelings-aspecten. blz. 45-46 

§ 4. Aeschylus. Grootsche aankondiging van den naderenden ondergang in den „Pro
metheus". Die ondergang wordt onafwendbaar. „De Zeven tegen Thebe" ; 
stijgende spanning en wisselende emotionaliteit onder bang of hoopvol verschiet. 
Plotseling opdoemende, onzekere toekomst in „De Smeekelingen". — „Aga
memnon" ; de misdadige toekomst nabij blz. 46-50 

§ 5. Sophokles. Antigone's ontstellend besluit ; snelle opeenvolging van sterk wisse
lende verschieten. Het lot van Antigone onherroepelijk vastgesteld. „Elektra". 
De twee hoogtepunten, waarnaar heel het verloop zich richt ; nadere bepaling 
van het komend gebeuren ; het samenspel der spanningen ; de toekomst wekt 
huivering tot op het laatst toe blz. 50-54 

§ 6. Euripides. „Bacchanten" ; Dionysos' duister wraakplan. „Medea". Dreigende 
onbestemdheid der aangekondigde toekomst. Langzaam aan scherper gedaante. 

blz. 54-55 
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5 7. Het Middeleeuwsch Liturgisch spel heeft 2ijn prospectieve actiemomenten. Het 
„Officium S. Sepulchri". Het Kerstspel van Büsen. Het Semi-liturgisch spel, 
le Mystère d'Adam ; prospectief aspect van het opkomen der duivelen. In den 
„Esmoreit" opent Robbrecht een angstwekkend misdadig verschiet. Wisseling 
van het uitzicht midden in het drama. „Die Sevenste Bliscap" het glorieuze 
uitzicht van Maria's verheerlijking. „Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc". 
Elckerlijcs droeve tocht naar zijn levenseinde. Telkens nieuwe richting van 
dezen tocht. „Die Buskenblaser". Potsierlijke mogelijkheden verdringen zich 
aan den horizon blz. 56-60 

§ 8. Shakespeare's „Macbeth". De toekomst als dreigend ongeluk specificeert zich 
heel het verloop door. „Hamlet". Gestalte van het verloop uit de in 't verschiet 
gestelde wraakneming. „Othello". De toekomst krijgt telkens nieuwe gedaante ; 
uitzicht op de katastrophale gevolgen van Jago's bedriegerijen. „King Lear". 
Geen vast eindpunt, dat werd aangekondigd ; wel telkens opengaande ver
schieten. „O, let me not be mad, not mad, sweet heaven !" De opstekende 
storm werkt symbolisch prospectief blz. 60-68 

§ 9. Comeille's „Le Cid". Een zwijgende handeling opent onverwacht een dreigende 
toekomst. Racine's „Phèdre". „Esther". „Athalie". Spannende verschieten ; 
visionnaire aankondiging van de toekomst. Molière's „L'Avare". De prospectieve 
actie-momenten stellen hier reeksen van komische of potsierlijke handelingen in 
het vooruitzicht. De enkele prospectivlteit. Prospectieve aspecten zonder de 
gewoonlijk voelbare consequenties onder het voortgaande spel. Eigen teeken 
op de schema's blz. 68-76 

§ 10. Vondels „Lucifer". De omvang van het komend conflict in Lucifers bedreiging 
ontstellend uitgespannen. „Prometheus" en „Lucifer". Het aangekondigde ge
schiedt in Aeschylus' tragedie, niet in Vondels meesterwerk. Het centrale richt
punt geen momentaan gebeuren in het drama zelf. De aanvang van het vijfde 
bedrijf verklaart de hoofd-handeling als voltrokken. De schitterende tafereelen 
uit dat bedrijf wekken geen verloops-ontroerlng meer. „Vondel dichter boven 
allen". „Jeftha's" donkere en lichtende toekomst. „Salomon". Een verhaal brengt 
Salomons val nabij. „Gijsbrecht van Aemstel". Zwakke prospectivlteit. Het 
bode-verhaal dramatisch functionneerend. Alleen het niet in den voortgang van 
het verloop opgenomen verhaal Is dramatisch steriel blz. 76-85 

5 11. Goethe's „Iphlgenie". Schillers „Wilhelm Tell" en „Maria Stuart". Opnieuw 
wisselende verschieten. Hebbels „Herodes und Marianne" en „Maria Magda
lena" blz. 85-89 

§ 12. Henrik Ibsen. „John Gabriel Borkman". „Spoken". „Rosmersholm". Onverwacht 
en sterk aangrijpend prospectief aspect aan het slot. Strindberg „Der Vater". 
„Fräulein Julie" blz. 89-92 

3 13. Maeterlinck „Pelléas et Mélisande". De toekomst verschrikt door haar vaak 
volslagen onbepaaldheid. Verschaeve „Jacob van Artevelde". Heijermans „De 
opgaande Zon". Plotseling opgedoemde, misdadige toekomst blijft vaag voel
baar achter het voortgaande gebeuren. „Op Hoop van Zegen", blz. 92-95 
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§ H. Het prospectief aspect altijd emotioneel ; om zijn spannend uitzicht en om de 
handelingsontroering van het komend gebeuren. Handelingen met prospectief 
karakter, maar zonder de emotionaliteit van het „aspect" ; noch actueel „span
nend", noch anticipeerend „ontroerend". Louter verbindende aankondiging in 
„King Lear", in „Macbeth". Prospectieve momenten zonder emotioneele be-
teekenis zijn geen dramatische actie-momenten blz. 95-97 

§ 15. De spanning, die onmiddellijke oplossing eischt. Zij ontstaat overal, waar twee 
samentreffende handelingen of gebeurtenissen een situatie scheppen, die hic et 
nunc om oplossing vraagt. Die elsch van onmiddellijke oplossing een drama
tisch aspect der betreffende handelingen : het momentaan stuwende, het M-
aspect ; het is 'n gerichtheid op 'n toekomst, die alleen als vervulling op dit 
oogenblik zin heeft. Die vervulling van de actueele handeling het noodzakelijk 
complement. Opnieuw verhouding tot een toekomstig gebeuren en daaruit resul-
teerend samengestelde ontroering. Functie van de Momentaan-spanning onder 
de groóte spanningen van het verloop. M-actie-momenten in „Macbeth", In 
„Antigone", in het Kerstspel van Bilsen, in „Le Cid" en „Wilhelm Tell", in 
Hebbels „Maria Magdalena". Ibsen breekt de aan het slot van „Spoken" ge
wekte momentaan-spanning gewelddadig af. „Der Vater". „Op Hoop van 
Zegen" blz. 97-104 

§ 16. De prospectieve actie-momenten één der samenstellende deelen van het stramien, 
waarop het totale verloop der speelhandelingen wordt uitgespannen. Het actie
moment omvat de volledige handeling ; niet het psychische gebeuren alleen. 
Structuur van het psychisch gebeuren In „Macbeth" ; ze is afhankelijk van de 
verhoudingen der volledige handelingen in het drama ; slechts aan het „doen" 
der volledige handelingen kan het psychische zich veruiterlijken. Het „plan van 
hartstocht", het „plan van den psychischen groei" wordt op het stramien van 
de verhoudingen der actie-momenten, als volledige handelingen, aangezet. Psy
chisch beslissend oogenblik en richtpunt in het drama. Ze vallen niet samen in 
„Macbeth", wel In „Prometheus". Het psychisch gebeuren als richtpunt ; dat 
richtpunt behoeft volstrekt niet een, te voren reeds in zijn waarneembaar aspect, 
eenigszlns bepaalde speelhandeling te zijn. Het richtpunt In Verschaeve's 
.Judas", in „Der Vater". Harmonie tusschen beide plannen, dat van het ver
loop der speelhandelingen en dat van de psychische ontwikkeling. Opnieuw 
de anomalie in Vondels „Lucifer". Het richtpunt van den „Lucifer" is : de strijd 
der hemelsche legioenen. Het wordt In het verloop niet verwerkelijkt. Het eind
punt van Lucifers groeienden hoogmoed blijft er naar uitwijzen. De dramatische 
spanning afhankelijk van de structuur van het verloop, van de verhoudingen 
der speelhandelingen, niet van de interesse der toeschouwers in een psychisch 
proces. Gustav Freytags uitspraak blz. 104-109 

DERDE HOOFDSTUK, blz. 110-154 

IN DE BAN VAN HET VERLEDEN 
Analyse der retrospectieve aspecten 
§ 1. Na de eerste handeling heeft het drama zijn verleden ; een dramatische fataliteit. 
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omdat dit verleden gebonden is binnen de dramatische spel-eenheid. Het heden 
in zijn verhouding tot een punt uit het verleden wekt nieuwe ontroering, 
nieuwe beteekenis ; nieuwe toekomst als gevolg van het verleden in de daad 
van nu. Ross' boodschap in „Macbeth" een schrikwekkende vervulling. Emotio-
neele sfeer van het verleden en spanning der verhouding. Het retrospectief 
handelings-aspect blz. 110-111 

§ 2. Retrospectief actie-moment is de actueele speelhandeling met retrospectief 
emotioneel handelingsaspect. R-aspecten, R-momenten. Teeken op de schema's. 
Retrospectieve actie-eenheden. Fundamenteel kenmerk der R-aspecten : zi/ 
wekken actueele ontroering uit verhouding tot een punt in het verleden, de 
retrospectieve verloops-ontroerlng. Zij wijzen bovendien alle naar de toekomst 
uit. Verschillende schakeeringen der verloops-ontroering uit het verleden. 

blz. 111-112 

§ 3. Het verleden in Aeschylus' „Offerplengsters" werkzaam. Orestes en Pylades 
als reizigers vermomd. Spanning binnen de eene handeling. Tragische ironie. 

blz. 112-116 

i 4. Sophokles' „Elektra". Klytaemnestra wendt zich tot de godheid, die juist haar 
ondergang bevolen heeft. Het gesprek Chrysothemis-Elektra. Het spel der 
wraak. Ironie van de daad. Euripides' „Medea". Medea's geveinsde liefde. 

blz. 116-122 

§ 5. Het retrospectief aspect komt in het Middeleeuwsch drama weinig voor. 
„Esmoreit". Robbrecht de geslepen schurk blz. 122-12S 

§ 6. Shakespeare. Macbeth overrompeld. „The king comes here to-night". Lady 
Macbeths gehuichelde onderdanigheid. Alle veinzerij in het drama eerst uit 
verhouding kenbaar. „Our dear friend Banquo". „Hamlet". De pantomime 
werkt er ontmaskerend. „Othello". De aartsbedrleger Jago. Desdemona's onbe
vangen belofte. Jago speelt met Othello. Het fameuze zakdoekje. Heel het 
stuk een voortdurend teruggrijpen op het verleden. „King Lear". Moulton 
over Shakespeare's „Dramatic Irony". „Richard IH" en „Julius Caesar". 

blz. 123-130 

§ 7. De Fransche klassieken. „Rodrigue, as-tu du coeur....?" Chimène's innerlijke 
verscheurdheid. Een heugelijke tijding van ontstellende beteekenis in „Phèdre". 
Fatale uitwerking van het eenmaal gepleegde bedrog. „Esther". „Athalle". 
Een verhaal van teruggrijpende stuwende kracht. Dubbele beteekenis van 
Athalie's woorden en handelingen blz. 130-136 

§ 8. Het retrospectieve actie-moment in Molière's „L'Avare". Komische werking 
van het retrospectief aspect. Het spel der zotte verhoudingen. Brillante aan
eenrijging van misverstanden. Het misverstand komt uit teruggaande ver
houdingen voort blz. 136-140 

§ 9. Breeroo's „Spaansche Brabander". „Lucifer" en „Jeftha" hebben maar enkele 
retrospectieve momenten. „Gijsbrecht van Aemstel" blz. 141-14Î 
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§ 10. Goethe's „Iphlgenie". Schillers „Wilhelm Teil" vertoont maar op één plaats 
het retrospectief aspect. „Herodes und Mariamne" sterk retrospectief. „Maria 
Magdalena". Het onherstelbaar gebeuren blz. 143-147 

f 11. Henrik Ibsen. „John Gabriel Borkman". Het onverbiddelijk verleden in 
„Spoken". „Hedda Gabler". Strindberg. „Der Vater" . . . . blz. 147-150 

5 12. „Pelléas et Mélisande". Shaw's ,.Candida" en „Mrs Warren's Profession". 
blz. 150-151 

5 13. Heijermans geen frappante voorbeelden van emotioneele retrospectie. De 
revocatie. In „Op Hoop van Zegen". Geeft de handeling geen nieuwe Ье-
teekenis buiten haar eigen inhoud. Het retrospectief aspect wel. De revocatie 
verhevigt alleen de ontroering, die reeds is gaande gemaakt. . blz. 151-153 

? 14. De aan verhouding tot het voorafgaande ontleende, met den aard der hande
ling zelf overeenkomende gerichtheid. Voorbeelden uit „Macbeth" ; een ver
schijnsel van gewonen samenhang. „Op Hoop van Zegen". Het R-aspect geeft 
altijd beteekenis buiten den eigen inhoud der handeling om ; daarom altijd stuw-
moment in het verloop, niet enkel emotioneele intensifieerlng. . blz. 153-154 

VIERDE HOOFDSTUK, blz. 155-197 

IN DEN WRONG VAN HET HEDEN 

Analyse der Simultaan-aspecten op en achter het Tooneel. 
f 1. Twee handelingen, gelijktijdig verloopend, beïnvloeden elkaar. Uit de verhou

ding van de eene handeling tot de andere ontstaat nieuwe beteekenis, spanning 
en emotionaliteit : het simultaan-aspect. Tweeërlei : het simultaan-aspect uit de 
verhouding tusschen twee gelijktijdige handelingen op het tooneel: het So-
aspect ; en het simultaan-aspect uit de verhouding van de zichtbare handeling 
tot een gelijktijdig onzichtbaar gebeuren achter het tooneel : Sa-aspect. Lady 
Macbeths slaapwandelen. Verloops-ontroering uit het zichtbare heden. Teeken 
van het So-aspect op de schema's blz. 155-156 

$ 2. Spanningwekkend samentreffen in de „Offerplengsters". Broer en zuster ; moe
der en zoon. Ironie tilt gelijktijdigheid. De um-scène In de „Elektra". Woord 
en wederwoord In de herkenningsscène. Opnieuw het spel der wraak. Euripides' 
„Bacchanten" blz. 156-162 

5 3. Middeleeuwsch simultaan-aspect in den „Esmoreit" en den „Buskenblaser". 
blz. 162-163 

§ 4. „Macbeth". Lennox' joviaal gebaar. Grappig So-aspect In „Hamlet". Laertes' 
bedreiging. Casslo's verhaal voor Othello geheel andere Inhoud. So-aspecten In 
„King Lear". Gloster en zijn zoon Edgar blz. 165-166 

$ 5. „Le Gd". Chlmène's verklaring door Rodrigue gehoord. „Les Fourberies de 
Scapln" blz. 166-168 
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§ 6. Vondel. Goethes „Iphigenie". Strindberg „Der Vater". „Pelléas et Mélisande". 
De So-aspecten zijn algemeen. Het gesprek het geliefde terrein voor het So-
aspect blz. 168Ί71 

§ 7. Begrensde en onbegrensde ruimten. De grondelooze vrije diepte der onzichtbare 
gebeurtenissen. Het zichtbaar gebeuren roept zijn onzichtbaar complement op ; 
nieuwe spanning, nieuwe ontroering uit de verhouding van het zichtbaar ge
beuren tot zijn onzichtbaar complement. Verloops-ontroering uit het onzichtbare 
heden. De moord op Duncan in den „Macbeth" geschiedt onzichtbaar. „He is 
about it". Teeken van het Sa-aspect op de schema's blz. 171-172 

§ 8. De Grleksche tragedie kent overvloedig de onzichtbare handeling. Het naderend 
gevaar in „De Smeekellngen". De strijd om de wallen in „De zeven tegen 
Thebe". „Agamemnon". De vuurgloed van Troje's val. De kreet vanuit het 
paleis blz. 172-177 

§ 9. Elektra's eerste onzichtbaar optreden. De wraak wordt voltrokken. Euripides' 
„Medea" blz. 177-180 

§ 10. Het Middeleeuwsch drama kent het onzichtbare niet blz. 180-181 

§11. Macbeths gruweldaad achter het tooneel. Shakespeare's beroemde klopscène. 
Het onzichtbaar gebeuren van de zicht- of hoorbare handeling het noodzakelijk 
overeenstemmend complement blz. 181-183 

§ 12. Het onzichtbare bij de Fransche klassieken. „Phèdre", „L'Avare", blz. 183-184 

§ 13. Gods tegenwoordigheid in den „Lucifer". Ifis' offer wordt voltrokken. Het 
brandend ineenstortend Amsterdam blz. 184-187 

§ 14. Gerhart Hauptmann „Die Weber". De onzichtbare massa der wevers. Ibsens 
„John Gabriel Borkman". „Rosmersholm". „Spoken". „Hedda Gabler". Het 
onzichtbare werkzaam in de kamer naast en boven de tooneelruimte. Strindbergs 
„Der Vater". Het telefoongesprek in „Fräulein Julie" . . . . blz. 187-192 

§15. Maeterlincks „Pelléas et Mélisande". De werkingssfeer van geheimzinnigheid 
versterkt door het oproepen van het onzichtbare. Het onzichtbare intensifieert 
de werking van het reeds optredende actie-moment. Verschaeve's „Jacob van 
Artevelde". „Judas". Heijermans „Op Hoop van Zegen". J. A. Simons-Mees' 
„Atie's Huwelijk". Toekomst en onzichtbaar gebeuren . . . . blz. 192-197 

VIJFDE HOOFDSTUK, blz. 198-249 

HET WERELDBEELD ALS ACHTERGROND 

Analyse der zuivere wereldbeeld-aspecten 
§ 1. De overal aanwezige, zwijgende achtergrond. Elk drama staat afgeteekend tegen 

zijn bijzonderen achtergrond : het complex van al de waarden, eigen aan het 
leven, dat in het drama wordt verbeeld, het wereldbeeld, dat achter het drama 
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staat De dramaturg betrekt den achtergrond in het spel, door waarden uit het 
wereldbeeld op te roepen. Het actueel gebeuren wordt tot die opgeroepen 
waarde in verhouding gebracht Daaruit weer nieuwe ontroering, een nieuw 
aspect De „achtergrond" in het drama „speelt mee" in tegenstelling tot den 
„achtergrond" In epiek, didactiek en lyriek. „Macbeth" II 1: /That sum
mons thee to heaven or to hell. . . ." biz. 198-200 

§ 2. Verloops-ontroering uit den opgeroepen achtergrond. Verschil tusschen de ver
loops-ontroering van het W-aspect en de verloops-ontroering der andere 
aspecten : heteronomie van het W-aspect ; het ontstaat uit evocatie, niet uit 
projectie. Het aspect is de emotloneele gerichtheid van de speelhandeling op 
den bestaanden achtergrond, op een autonome wereld, niet in het spel gemaakt. 
In het W-aspect kan het drama loskomen van het indlvidueele, los van tijd 
en ruimte. Verwijding of vernauwing. De Tendenz. Teeken der W-aspecten 
op de schema's. Twee groepen van W-aspecten blz. 200-203 

§ 3. Grieksche Tragici gebruiken aanhoudend het wereldbeeld. „De Smeekellngen". 
Prometheus' ondergang een kosmisch gebeuren. Herhaalde aanroep van de 
levende natuur in de Grieksche tragedie. „Elektra". .Antigone". „De Offer-
plengsters". „Alkestis" en „Medea". Goddelijke en menschelljke achtergrond 
in de „Elektra" blz. 203-212 

§ 4. Het koor in de Grieksche tragedie. Het mist vaak verloops-ontroering. Het 
leidt vaak de aandacht van het verloop af in plaats van dat verloop te 
markeeren. Euripides' „Hippolytos". Het lied der menschenverheerlljking In 
„Antigone". Hymne op de liefde. Antigone's leed tegen Nlobe's lijden afge-
teekend. Algemeene gezegden en wijsheidsspreuken ; ook in de latere dramatiek. 
Verschaeve. Twee voorbeelden uit de „Elektra" blz. 212-219 

§ 5. Hemelsche vergezichten in het Mysterie-spel. „Elckerlljc". Ook hier de speel
handeling, die uit zich zelf deelen uit den achtergrond oproept. „Esmoreit". 

blz. 219-221 

$ 6. De natuur verzet zich tegen Macbeths gruweldaad. De Christelijke achtergrond 
van den „Macbeth". De hemel opgeroepen over het gebeuren in „Hamlet". 
Verschillende vormen van beroep op den hemel. Het geweld der elementen 
teekent Lears ontreddering. „Thou art the thing Itself" . . . blz. 221-226 

§ 7. Fransche riddereer en heldenmoed. De achtergrond van het oude en nieuwe 
Verbond in „Athalle". Komische verhouding tusschen gebeuren en achtergrond 
in „L'Avare". Ook hier weer het spel der zotte verhoudingen, blz. 226-230 

§ 8. Robbeknols komisch werkende oproep. Het slot van „Joseph in Dothan". „Waar 
werd oprechter trouw....". Goddelijke achtergrond in den „Lucifer". Ifis' offer 
in het licht der eeuwigheid. Nog andere voorbeelden uit „Jeftha". Achtergrond 
oproepende woordspeling In „Maria Stuart". Evocatie van Gods gramschap 
in „Salomon" blz. 230-236 

§ 9. Lesslngs „Nathan der Welse". Tegengestelde levensbeschouwingen. Tendenz-
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drama in negatieven zin. „Iphigenie's" klassieke oproepen. Beroep op het 
algemeen menschelijke in „Herodes und Mariamne". „Die Weber". Tendenz' 
stuk met sterk dramatisch verloop blz. 236-242 

§ 10. In „John Gabriel Borkman" maakt de oproep Ella's verlangen tragisch. „Ros-
mersholm". De macht der familiale traditie. , de witte paarden van Rosmers-
holm". „Spoken". „De zonden der vaderen....". Strindbergs „Der Vater". 
„Es war mein Ewigkeitgedanke ". Maeterlincks gekunsteld mysticisme. 
Verschaeve's katholieke achtergrond. „Philips van Artevelde". „Ferdinand Ver
biest". Heljermans' emotloneerend tendenz-stuk : „Op Hoop van Zegen". 

blz. 242-249 

ZESDE HOOFDSTUK, blz. 250-293 

HET WERELDBEELD OP HET TOONEEL 

Analyse der gemengde wereldbeeld-aspecten 
§ 1. Een deel van het wereldbeeld verschijnt zelf op het tooneel. Het ontleent ín ai 

zijn handelingen een aspect aan den achtergrond, waaruit het getreden komt. 
Die achtergrond voortdurend in die figuren werkzaam. De handeling daardoor 
steeds in verhouding tot den werkzamen achtergrond ; daaruit resulteerende 
ontroering : de verloops-ontroering uit het optredende wereldbeeld, blz. 250-251 

§ 2. Elk drama heeft zijn specifiek eigen wereldbeeld. Algemeene en specifiek eigen 
waarden. Het optreden van „loo" in den „Prometheus". Groóte emotioneele 
figuren en de hen volgende achtergrond. De emotioneele kracht der Grieksche 
mythologische figuren ging voor ons verloren blz. 251-252 

§ 3. Aan haar verhouding tot den optredenden achtergrond ontleent de handeling 
een aspect van dubbelzinnigheid, van innerlijke spanning en conflict, waaruit 
weer een nieuwe emotioneele prospectlviteit. „Koning Oedipus". Verborgen 
gerichtheid naar den ondergang. De verhouding bewerkt felle ironie. De koning 
vervloekt ongeweten zich zelf. Ook de andere gruwel uit den achtergrond 
werkzaam. Bewust en onbewust tragische ironie. Sophokles' weergaloos meester
schap blz. 252-260 

§ 4. Aeschylus' „Agamemnon". Klytaemnestra en Lady Macbeth. Kassandra, de 
tragische zieneres. De gesluierde gedaante in „Alkestis". „De Bacchanten" : de 
zin van Dionysos' en Pentheus' gesprek blz. 260-265 

§ 5. Middeleeuwsche dramatische symboliek. „Officium S.l Sepulchri". Het Kerst
spel van Bllsen. Maria, de Moeder van God. De emotie uit den achtergrond 
overheerscht en geeft onbeduidende handelingen verloops-ontroering. Cohens 
karakteristiek en die van Mevr. Roland Holst. Maria op haar sterfbed. De 
zwijgende handeling blz. 265-271 

§ 7. Grieksche tragedie en mysterie-spel. De eerste kent het beroep op het wereld
beeld aller tijden ; vertoont ook alle andere emotioneele dramatische verhou-
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dingen. De „Sevenste Bliscap" kent noch den terugblik, noch de spanning' 
wekkende verhouding tusschen gelijktijdige handelingen. Ongestoord zich vol
trekkende prospectieve actie-eenheld zonder spanningen. De groóte emotloneele 
kracht van het spel In de werking van zijn speclfieken achtergrond. Mevr. 
Roland Hoists uitspraak blz. 271-273 

§ 8. Elckerlljc en die Doot in al hun handelingen een emotioneel W-aspect. Die 
handelingen hebben algemeenen zin. Analoge werking als in den „Oedipus". 

blz. 273-275 

§ 9. Booze geesten en kwaadaardige machten, de booze In duizenderlei vorm. De 
geest van Banquo. Shakespeare's heksen. Hun taal eerst uit den achtergrond 
beteekenis blz. 275-278 

§ 10. Achtergrond van het Fransche Klassicisme. Ook hier de verhouding van de 
handeling tot het gekende wereldbeeld emotioneele waarde. „Phèdre". 

blz. 278-279 

§11. Figuren uit Vondels wereldbeeld. „Gijsbrecht van Aemstel". „Jeftha". De hemel, 
engelen en duivelen blz. 279-281 

§ 12. Maeterlincks geforceerd optredende achtergrond : „Pelléas et Méllsande". In 
personen en in andere gedaante treedt het op blz. 281-282 

§ 13. Het opgeroepen en het optredende wereldbeeld. De werking in het drama van 
den opgeroepen achtergrond wordt door den dramaturg bepaald. Die van den 
optredenden achtergrond niet. Sterk geïndividualiseerde psychische gestalte van 
Verschaeve's Judas. Ghéon, de vernieuwer van het mysterie- en mirakelspel. 

blz. 282-283 

§ 14. „Kinderen van dezen tijd". Het sociale wereldbeeld in ageerende groepen op de 
planken. Spel-personen, spel-groepen en speelhandelingen ; levende deelen uit 
het wereldbeeld onzer dagen. Hun handelingen feitelijk getuigenissen, aange
heven leuzen. Geen eigenlijke dialoog. Het verloop voortdurend sterk door het 
wereldbeeld gemarkeerd ; in zijn karakter van voortgang echter vrijwel ge-
daanteloos. De toekomst heeft er geen dramatische functie. . blz. 283-286 

5 15. „Die Sevenste Bliscap" en „Elckerlljc" van den aanvang af voelbare werking 
der speleenheld in het uitwijzen naar de toekomst. Tot in het bijzondere 
bepaalde handelingen wijzen naar concrete handelingen en gebeurtenissen uit 
binnen het verloop van het drama. In „Kinderen van dezen Tijd" strijden 
groepen voor min of meer abstracte idealen. „De Heiligen Ontwaken". Enkele 
prospectieve momenten. In Leekenspelen als deze bereikt de heteronomie van 
het drama haar limiet. Het autonoom ontroerende wereldbeeld. De kracht der 
schoone getuigenis ; een vorm van „katharsis". De katharsis is van een drama 
het niet-dramatlsche effect. Het specifiek dramatische effect De taak van het 
drama blz. 286-293 

Besluit blz. 293 
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Tabellen ter verklaring der schema's : 
„Elektra" blz. 297 
„Esmoreit" blr. 305 
„Die Sevenste Bliscap" blz. 307 
„Lucifer" blz. 310 
„Macbeth" blz. 313 
„L'Avare" blz. 323 
„Op Hoop van Zegen" blz. 334 

Geraadpleegde werken blz. 343 

Inhoud blz. 345 

ERRATA 
Blz. 16 noot 16 regel 7 v.o. staat lenght, lees length. 
Blz. 16 noot 16 regel 5 v.o. staat wether, lees whether. 
Blz. 16 noot 16 regel 4 v.o. staat litterary, lees literary. 
Blz. 18 noot 18 regel 3 v.b. staat the move, lees to move. 
Blz. 18 noot 18 regel 5 v.b. staat conflict because, lees conflict, because. 
Blz. 42 regel 1 v.o. staat I 3, blz. 100, lees I 1, blz. 1100. 
Blz. 116 noot 2 regel 8 v.b. staat wich, lees which. 
Blz. 154 regel 3 v.o. staat sfucv-moment, in het verloop, lees sfunvmoment in 

het verloop. 
Blz. 277 regel 1 v.o. staat tempest tost —, lees tempest tost. — 









STELLINGEN. 

i 

Buiten de ontroering der afzonderlijke momenten, der handelingen en 
gebeurtenissen op zich zelf genomen (de handelingsOntroering), blijkt 
het drama een ontroering te wekken, die voortkomt uit bepaalde ver
houdingen van het eene moment tot het andere, van de eene handeling 
tot da andere, van de eene gebeurtenis tot de andere : de verloops
ontroering. 

II 

Het drama is een gespeeld gebeuren, waarvan de verloops-structuur in 
den toeschouwer een aesthetisch doorleefd geheel van verloops-ont-
roering tot stand brengt. Het specifiek dramatische effect is : de in 
schoonheid doorleefde eenheid van verloops-ontroering en anders niet. 

III 

Het begrip „plan" werd tot nog toe door allen, zelfs door Moulton, 
ontleend aan een déélbeschouwing, aan de waardeering van „compo
nenten" der handelings-eenheid, niet aan de studie van het totale reëele 
gebeuren. Zoowel het plan der handelings-emotionaliteit, als het plan 
van hartstocht en het plan der karakter-uitbeelding veronderstellen een 
verloops-plan, dat héél het drama omsluit. 

IV 

Het drama wordt niet primair opgebouwd uit zielsbeweging, uit psy
chische acten en karakterstructuren, maar uit het totale „doen" der 
handelingen, die de toeschouwer meebeleeft. 

V 

De kracht der verloops-ontroering in Vondels spelen is op vele plaatsen 
zeer gering. 



VI 

Vondel blijkt eenige der belangrijkste humanistische voorschriften om
trent den bouw van het dramatisch verloop in Hollandsch-paedago-
gischen zin te hebben opgevat. Het was hem in zijn drama's meer om 
een volledige poëtische verwoording, dan om een spannende verloops-
vorm te doen. 

VII 

Bij de analyse der handelings-aspecten, die aan het verloop van het 
drama zijn emotioneele gestalte geven, blijkt Shakespeare's dramatische 
vormgeving steeds de meest effectieve, 

VIII 

De techniek van het Middeleeuwsch kosmische simultaan-tooneel brengt 
mee, dat het Middeleeuwsch drama de onzichtbare handeling niet ken t 

IX 

Molière's comedies in verzen zijn in dramatisch opzicht veel minder 
geslaagd dan zijn natuurlijke proza-kluchten. 

X 

Het bijna exclusieve optreden van retrospectieve factoren schijnt voor 
de dramatische werking van komedie en klucht karakteristiek. 

XI 

Het feit, dat de Nederlandsche Primitieven een parallellen gedachten-
gang vertoonen met de Moderne Devoten, vindt zijn verklaring zoowel 
in de algemeene verbreiding van hun geestelijke leer, als in de op
drachten voor de kloosters der Moderne Devoten, als tenslotte in het 
teruggaan van beider geest op den geest der Karthuizers. 

XII 

De algemeen gangbare opvatting der vorige eeuw omtrent het zinne
lijke is van grooten invloed geweest op den inhoud van Freuds psycho
analyse als leer. 



хш 
De pejoratieve beteekenisontwikkeling der woorden berust I o op den 
klassenstrijd, 2° op de individueele eerzucht, 3° op de noodwendige 
beperktheid der menschelijke deugden, 4° op den onvermijdelijken tegen
spoed in het aardsche leven. 

XIV 

Simons' karakteristiek van Maeterlinck als leerling van Ruusbroeck is 
in geen enkel opzicht te verdedigen. 

XV 

Het Literatuur-onderwijs der middelbare school dient meer in contact 
te brengen met de voor de jeugd geëigende kunstwerken zelf dan met 
de theoretische of kultuur-historische verantwoording daarvan. 

XVI 

Het is mogelijk en gewenscht de examineerbare leerstof der Neder-
landsche Letterkunde zoodanig te besnoeien, dat aan de zoo schromelijk 
verwaarloosde voordrachtskunst althans een bescheiden plaats kan 
worden ingeruimd. 
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