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HOOFDSTUK I. 

SARKASME IN HET ALGEMEEN. 

А — OPBOUW VAN HET BEGRIP SARKASME. 

Etymologie en Begripsontwikkeling. 

Etymologisch is het woord sarkasme te verklaren uit het Griek-
sche privatieve werkwoord ααρχάζω, van οάρξ, vleesch en de uit
gang -αίω. 
I o. De oorspronkelijke beteekenis is: ontvleezen, ergens het vleesch 

van afscheuren. 
2°. Daaruit ontstaat door begripsverenging de mimische beteeke

nis: van toorn op zijn lippen bijten. 
3°. In overdrachtelijken zin vloeit daaruit de resultatieve betee

kenis voort: iemand met „verbeten" lippen bittere woorden 
zeggen, iemand iets toebijten, hoonen. 

σαρκαστικοί, „vleeschverscheyrend", bijtend, bitter spottend. 
δ ααρχααμός, de hoonlach van een toornig mensch, een hoonend 

woord, bijtende spot. 
Verschillende Nederlandsche woordenboeken, zooals Van Dale, 

L. M. Baale, brengen het niet verder dan tot laatstgenoemde aan
duiding. 

'k Stel me nu voor in korte trekken het begrip sarkasme en wat 
daarmee in onmiddellijk verband staat te ontwikkelen. 

§ 1. Een komisch Sarkasme bevat meestal een komisch element, 
element vereischt het zien van het belachelijke in vele 
situaties, de eigenschap onderscheid te kunnen maken tusschen 
den schijn en het echte en ware. 

Tegenover het komische staat de ernst. 
Ons bewustzijn kan de dingen van het leven komisch opnemen, 

ι 
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zij 't dat het daarop een fel komisch licht doet vallen óf daarover 
slechts een komischen glans laat glijden. 

Zie de fel-komische belichting bij de geestige typeering van de 
reizigers in de herberg te Nordheim in Heine's Harzreise, o.m.: 

„Die andere Dame, die Frau Schwester, bildete ganz den Gegensatz der 
eben beschriebenen. Stammte Jene von Pharao's fetten Kühen, so stammte 
Diese von den magern. 

Das Gesicht, nur ein Mund zwischen Zwei Ohren, die Brust trostlos 
öde, wie die Lüneburger Heide; die ganze ausgekochte Gestalt glich einem 
Freitisch für arme Theologen". 

'n Kotnische glans ligt over bijna al de werken van Timmermans: 
Vlaamsche humor, rond en opborrelend, tintelend van alle kanten, 
op vele plaatsen met fel-komische Hchtplekken. 

Dan sommige gedichten van Rudyard Kiplin in de Barrack-
Room Ballads and other verses, b.v. „Tomlinson": de meer dan 
middelmatige burgerman, die voor de poort van den hemel komt. 
Petrus wil hem niet toelaten, omdat hij te weinig goed heeft ge
daan en verwijst hem daarom naar de hel; maar de duivel stuurt 
hem naar de aarde terug, daar hij te weinig gezondigd heeft. 

'n Komische glans, die hier en daar wat helderder doorbreekt 
speelt over deze verzen: 

Petrus: „Stand up, stand op now, Tomlinson, and answer loud and high 
The good that ye did for the sake of men or ever ye came to die — 
The good that ye did for the sake of men in little earth so lone!" 
And the naked soul of Tomlinson grew white as a rain-washed bone. 
„O I have a friend on earth", he said, „that was mij priest and guide, 
And well would he answer all for me if he were by my side". 
— „For that ye strove in neighbour-love it shall be written fair, 
But now ye wait at Heaven's Gate and not in Berkeley Square: 
Though we called your friend from his bed this night, he could not speak 

for you. 
For the race is run by one and one and never by two and two". 
Then Tomlinson looked up en down, and little gain was there. 
For the naked stars grinned overhead, and he saw that his soul was bare. 

En dan begint de arme Tomlinson met zijn magere lijst van goede wer
ken en raakt de kluts kwijt: 
,,This I have read in a book", he said, „and that was told to me. 
And this I have thought that another man thought of a Prince of Mus

covy". 
The good souls flocked like homing doves and bade him clear the path. 
And Peter twirled the jangling keys in weariness and wrath. 
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„Ye have read, ye have heard, ye have thought", he said, „and the tale 
is yet to run: 

„By the worth of the body that once ye had, give answer — what ha'ye 
done". 

— Petrus stuurt Tomlinson naar „the Lord of Wrong". Hij wil haastig 
in de hel slippen, maar de duivel grijpt hem: 
,,Wot ye the price of good pit-coal that I must pay}" said he. 
That ye rank yoursel' so fit for Hell and ask no leave of me? . . . . 
Then Tomlinson he gripped the bars en yammered, „Let me in — 
„For I mind that I borrowed my neighbour's wife to sin the deadly sin". 
The Devil he grinned behind the bars, and banked the fires high: 
„Did ye read of that sin in a book?" said he; and Tomlinson said ,,Ay!"... 
„Go back to Earth with a lip unsealed—go back with an open eye. 
And carry my word to the Sons of Men or ever ye come to die: 
That the sin they do by two and two they must pay for one by one — 
And ... the God that you took from a printed book be with you, Tomlinson!"1) 

In deze gevallen is sprake van iets subjectiefs. Het individu 
moet iets geven van zijn eigen innerlijk ik. 

Essentieel voor het komische zijn twee tegenovergestelde houdingen 
van het bewustzijn n.l. het ernstig- en niet-emstig opvatten, resp. 
het toekennen van een positief- of negatief waarde-oordeel. 

'k Denk hier aan de rede, die Shakespeare Antonius in den mond 
legt na Caesar's vermoording, waarin deze listig en geraffineerd 
de gunstige gezindheid de Romeinsche burgerij voor Brutus lang
zamerhand weet te doen omslaan en haar ontvlamt in haat tegen 
de moordenaars. 

Zeer effectief is de voortdurende, ironisch vijandige herhaling 
van het: 

For Brutus is an honourable man; 
So are they all, all honourable men. 

0 masters, if I were dispos'd to stir 
Your hearts and minds to mutiny and rage, 
7 should do Brutus wrong, and Cassius wrong. 
Who, you all know, are honourable men. 

1 fear I wrong the honourable men. 
Whose daggers have stabb'd Caesar; I do fear it. 

En dan zegt Antonius met 'η ironie, die allengs haar ware bedoeling ver
raadt, terwijl hij naar 't lijk van Caesar wijst: 

i) t. a. p. Leipzig 1922. 
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Look, in this place, ran Cassius dagger through: 
See what a rent the envious Casca made: 
Through this the wel-beloved Brutus stabb'd; 
And, as he pluck'd his cursed steel away, 
Mark how the blood of Caesar follow'd it. 
As rushing out of doors, to be resolv'd, 
If Brutus so unkindly knocked, or no; 
For Brutus, as you know, was Caesar's angel. 

Good friends, sweet friends let me not stir you up 
To such a sudden flood of mutiny. 
They that have done this deed are honourable; 
What private griefs they have, alas, I know not. 
That made them do it; they are wise and honourable; 
And will, no doubt, with reasons answer you. 
I come not, friends, to steal away your hearts: 
I am no orator, as Brutus is.1) 

Het waarde-oordeel is 'η gevoelshouding van ons bewustzijn. 
Bij ernstig- en niet-emstig opvatten voel ik mij in 'n verschil

lende houding, in 'n andere stemming ten opzichte van een persoon 
'of zaak. Daarmee kunnen zich andere gevoelens verbinden b.v. 
toorn, hoon, trots, onverschilligheid, minachting. 

De noodzakelijke grondslag nu van 't komische is, dat juist het
geen we ernstig opnemen zich als schijnwaarde onthult, een niets 
of een bijna-niets blijkt te zijn, met dien verstande, dat alleen 
datgene, wat in zich een schijnwaarde is, als zoodanig aan de kaak 
wordt gesteld. 

Alleen de praetentie van iets goeds, iets echts wordt dus ont
maskerd. 

De schijn slaat om in zijn daaraan beantwoordend niets. Dit 
niets is 't innerlijke van de opblazenheid. Er is daarom ook slechts 
'n begin van emstig-opvatten. 

Wat den indruk van belangrijkheid maakte, lost zich op in iets 
nietigs b.v. 't herhaaldelijk terugkeerende ironische woord in de 
boven geciteerde rede van Antonius: 

„For Brutus is an honourable man". 
Aanspraak op waardeering onthult zich onmiddellijk als scherpe 

afkeuring. 

ι) t. a. p. The life and death of Julius Caesar, III, г. 
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Freud geeft als geestigheid: 

Ein groszes Licht war der Mann eben nicht, aber ein groszer Leuch
ter . . . . er war Professor der Philosophie1). 

Daarmee is de aanspraak op belangrijkheid vernietigd. 
Zoo blijkt aanspraak op deftigheid verwaandheid, vroomheid 

lost zich op in huichelarij. 
Die oplossing bewerkt Molière in Le Tartuffe door 'η fijne teeke-

ning van den hypocriet: 

Chaque jour à l'église il venait, d'un air doux, 
Tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux. 
Il attirait les yeux de l'assemblée entière. 
Par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière; 
Il faisait des soupirs, de grands élancements 
Et baisait humblement la terre à tous moments. *) 

Of zie in Martin Chuzzlewit van Dickens de figuur Mr. Pecksniff, 
wiens schijnheiligheid zich zelf aan de kaak stelt. 

In 'n familieraad van de Chuzzlewits zegt Anthony tot Mr. Pecksniff 
„not to be a hypocrite". 

,,A what my good sir?" demanded Mr. Pecksniff. 
„A hypocrite". 
,, Charity", my dear, (zij η dochter, hem waardig I) said Mr. Pecksniff, „When 

I take my chambercandlestick to-night, remind me to be more than usually 
particular in praying for Mr. Antony Chuzzlewit, who has done me an 
iniustice". 

Heyermans, Drijvende Klompjes, beschrijft 't bezoek van den dominee 
aan 'η zieke, overspannen vrouw*). Door kleine effecten hekelt hij 'tleege 
en de pose van dezen zielenherder. Wat zich hier met zooveel voornaam
heid en bewustzijn van waarde aankondigt, blijkt innerlijke beteekenis te 
missen, 'tgeen de schrijver ons met eenige kleine middelen laat voelen, 
'k Wijs b.v. op de herhaalde verwarring der feiten (dominee spreekt van 'n 
gestorven zoon i.p.v. de dochter, 't aantal kinderen), den ietwat versleten 
bombast. 

— En zoo verder: Aanspraak op vriendschap wordt ontmaskerd 
als verraad. Schijn van belangeloosheid ontpopt zich als louter 
egoïsme. 

Maar deze omslag van ernst naar niet-emst behoeft niet altijd 
komisch te zijn, b:v. een docent ondervindt, dat 'n leerling, dien hij 

i) Sigm. Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewuszten. p. 89. 
2) t. a. p. I, 5. 
3) t. a.ρ Bussum 1909. p. 109. e.v. 
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voor eerlijk hield, 't achter den mouw heeft. Dan zal 'n gevoel 
van teleurstelling, misschien ook van toorn bij hem opkomen. 

Wanneer krijgt deze oplossende beweging, deze omslag van ernst 
naar niet-ernst een komisch karakter? 

Volkelt zegt in dit verband: 
„Wir müssen diesem Umslag mit spielender Ueberlegenheü ge

genüber stehen. . . 
Dieses spielende Ueberlegenheitsbewusztsein allererst setzt den 

Punkt auf das i. Jetzt erst ist jener Umschlag in das geistige 
Element hinaufgehoben, wo der Blick und Blitz des Komischen 
entsteht". *•) 

Hij bedoelt hiermee geen relatief gevoel van meerderheid b.v. 
meerdere kennis, maar 'n absoluut-, b.v. als een schijn van adel 
zich ontpopt als platheid, voelt zich 't bewustzijn bij deze ont
hulling hóóg daarboven, vrij en onaantastbaar, 't geen zich uit in 'n 
helderen, vrijen lach. 

Neem b.v. Heine's geestigheid: 

Die Frau glich in vielen Punkten der Venus von Melos: sie ist auch 
auszerordentlich alt, hat ebenfalls keine Zähne und auf der gelblichen 
Oberfläche ihres Körpers einige weisze Flecken. 

Zoodra zich met dit gevoel echter affecten vermengen van er
gernis, verachting, medelijden, diepe teleurstelling, jaloerschheid 
etc., is 't met de volkomen verhevenheid van 't komische gedaan 
en 't souvereine meerderheidsgevoel komt niet tot stand, zooals 

b.v. in 't epigram van Voltaire op zijn vijand, de criticus Jean 
Fréron: 

Sur Jean Fréron. 
L'autre jour, au fond d'un vallon, 
Un serpent piqua Jean Fréron. 
Que pensez-vous qu'il arriva? 
Ce fut le serpent qui creva. 

Dit epigram is wel komisch, maar de oplossing gaat vergezeld 
van 'n grijnslach, omdat het tevens bijtend en hoonend is door 
bijmenging van affecten van haat en ergernis. En — 't zuiverkomi-
sche is een vijand van gemeende aandoeningen. Vele voorbeelden 

i) System der Aesthetik II. München 1910. p. 362. 
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van Nietzsche zouden dit ook kunnen aantoonen, o.a. in Also 
sprach Zarathustra, „Von alten und jungen Weiblein": 

„Und nun nimm zum Danke eine kleine Wahrheit 1 Bin ich doch alt genug 
für sie! 

Wickle sie ein und halte ihr den Mund: sonst schreit sie überlaut, diese 
kleine Wahrheit". 

„Gib mir, Weib, deine kleine Wahrheit!" sagte ich. 
Und also sprach das alte Weiblein: 
„Du gehst zu Frauen? Vergisz die Peitsche nicht!" — 
Also sprach Zarathustra. 

We voelen ons niet meer geheel souverein, vrij, spelend tegen
over de ontmaskering, maar min of meer worden we meegetrokken 
door affecten van toorn, wraakzucht, jaloezie e.d. 

De affectie tempert 't zuiver komische element; dit wordt ge
mengd, verzwakt, soms geheel vernietigd. 

Beschouwen we verder het souvereine meerderheidsgevoel. 
Iemand heeft b.v. 'n groot geldverlies geleden. In 't begin is 

hij daaronder gedrukt. Maar spoedig verheft zich zijn geestkracht 
daarboven, hij is zelfs in staat met z'n eigen tegenslag te lachen: 
't Souvereine, vrije gevoel van meerderheid is teruggekeerd. 

Een ander heeft 't voorkomen van 'n karikatuur, maar hij staat 
daarboven met vroolijke meerderheid en vangt zijn eigen wange
stalte op in den overdrijvenden spiegel van den spot. Hij kan 
in vrije stemming genieten van 't onvrijwillig-komische in hemzelf. 

Zóó pareert met echt-Fransche geestigheid Cyrano den spot 
van den Vicomte de Valvert op zijn grooten neus: 
Le Vicomte: Attendez I Je vais lui lancer un de ces traits !. . . 

Vous . . . vous avez un nez . . . heu . . . un nez . . . très grand. 
Cyrano: Très. 
Le Vicomte: Ha! 
Cyrano: C'est tout?. . . 
Le Vicomte: Mais . . . 
Cyrano: Ah! non! C'est un peu court, jeune homme! 

On pouvait dire. . . Oh !. . . bien des choses en somme: 
En variant le ton, — par exemple, tenez: 
Agressif: „Moi monsieur, si j'avais un tel nez. 
Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse!" 
Amical: „Mais il doit tremper dans votre tasse: 
Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap!" 
Descriptif: „C'est un rocl. . . c'est un p i c ! . . . C'est un capi 
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Que dis-je, c'est un cap? . . . C'est une péninsuleI" 
Curieux: ,,De quoi sert cette oblonque capsule?" 
Tendre: ,,Faites-lui faire un petit parasol 
De peur que sa couleur au soleil ne se fanel" 

Emphatique: „Aucun vent ne peut, nez magistral, 
T'enrhumer tout entier, excepté le mistral!" 
Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne I" 
Lyrique: „Est-ce une conque, êtes-vous un t r i ton?" 
Naïf: „Ce monument, quand le visite-t-on?" 
etc. !) 

Zulk 'η souverein spel eischt groóte mate van geestesvrijheid, 
want 't gevoel van eigen belachelijkheid drukt, men voelt zich onvrij. 

'n Derde geval: 'n Verloving raakt af. De hij of zij, misschien 
beiden zijn aanvankelijk terneergeslagen, diep teleurgesteld. Ge
dachten aan persoon en omstandigheden laten 't bewustzijn niet 
los, vervolgen a.h.w. Maar na eenigen tijd richt de energie zich 
weer op; zij kan met de eigen teleurstelling lachen, daar grappen op 
maken, zonder nochtans van gevoelloosheid te kunnen worden 
beschuldigd. 

In al deze gevallen stelt 't bewustzijn zich op 'n hooger plan, 
plaatst zich met willekeur boven den inhoud van zijn bewustzijn, 
staat daar tegenover met spelende meerderheid. De vrije stemming 
overwint 't gevoel van druk: dát is de zin van deze uitdrukking. 

Zoo ligt dan 't wezen van 't komische in de innige verbinding van 

de oplossing van ernst in niet-emst met dit meerderheidsgevoel. 

Dóór 't emstig-opvatten echter moet 't niet-ernstig beschouwen 
minstens doorschemeren. 

Van psychologisch standpunt bekeken komen in ons bewustzijn 
gedachten en voorstellingen op, die aanspraak maken op echte 
waarde. Daardoor richten wij ons daarop met 'n gevoel van ver
wachting, van spanning, dat voor ons meestal tevens 'n gevoel 
van lust is. Onmiddellijk echter wordt de schijnwaarde ondermijnd, 
de spanning verslapt: we krijgen een gevoel van bevrijding, óók 'n 
lustgevoel; want de zich oplossende waarde gaan we beschouwen 
als schijnwaarde. Deze krijgt a.h.w. haar verdiend loon! 

De opwaarts strevende beweging verzinkt tegelijkertijd. 

i) E. Rostand, Cyrano, I, 4. 
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Ons bewustzijn voelt zich tegelijkertijd gespannen en verlicht: 

dat is de diepste kern van 't komische. 

Vanaf dát moment wordt de indruk komisch, als ons gevoel 
van spanning begint te verslappen. 

b.v. een circusclown tilt met inspanning van al zijn krachten 
'n reusachtige halter: spieren zwellen, aderen liggen als koorden 
op gezicht, armen en beenen. Een nieuwe toer zal volgen: dan 
heft hij den halter . . . met 'n pink op ! 

Hier zijn spanning en bevrijdingsgevoel tegelijk. 

't Komische bezit over 't algemeen lustgevoelens. Enkele uitingen 
gaan gepaard met lust- én meer of minder sterke onlustgevoelens 
b.v. de satire, overgevoelige (sentimenteele) humor, sarkasme. 

De sentimenteele humor zwelgt in zijn eigen gevoel, kan daar 
niet genoeg van krijgen, wil dat gevoel steeds meer uitbuiten. 

Voorbeelden hiervan vinden we bij Piet Paaltjens o.a. Snikken 
en Grimlachjes, „Immortellen", XLIX: 

Wel menigmaal zei de melkboer 
Des morgens tot haar meid: 
,,De stoep is weer nat". Och hij wist niet 
Dat er 's nachts op die stoep was geschreid. 

Nu, dat hij en de meid 't niet wisten. 
Dat was minder; — maar dat zij 
Er hoegenaamd niets van vermoedde. 
Dat was wel hard voor mij. 

't Sarkasme, dat b.v. de uitdrukking is van leedvermaak, 
hoon, boosheid, wanhoop, kan verlichting vinden in een grauwen 
lach; b.v. in Multatuli's Ideeën, Eerste Bundel 345: 

Zie eens, mijn zoon, hoe wijs de Voorzienigheid alles gemaakt heeft. Die 
vogel legt zijn eieren in deszelfs nest. De jongen zullen uitkomen tegen den 
tijd, dat er wormpjes en vliegjes zijn om dezelve te voeden. Dan zingen zij 
een loflied ter — eere van den Schepper die Deszelfs schepselen overlaadt 
met weldaden . . . 

— Zingen die wurmen mee, Papa? 
(Het vragend zoontje wacht nog steeds op antwoord). 
Ibid. 32: 
De noodzakelijkheid is God. Meer weet 'kvan God niet te zeggen. 
Ibid. 338: 
Ik dank U, lieve natuur, dat ge dit althans hebt verordend, dat ieder 

belast blijft met zijn eigen digestie. 
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Max Havelaar, hoofdstuk 8: 
Ieder kan geen profeet of Apostel wezen . . . hm, 't hout zou te duur wor

den van 't kruisigen ! 

Zulke hoonende hatelijkheden missen den helderen, bevrijdenden 
lach en ontladen zich eer in 't duister genot van den grijns. Dit 
geeft toch een gevoel van lust, maar is tevens verbonden met een 
gevoel van haat, naijver, diepe melancholie, gekrenkte eigenliefde, 
vernederd zelfbewustzijn, heftige en diepe verontwaardiging. 

Gun u 'n oogenblik den tijd de laatste vier, vijf bladzijden van 
Max Havelaar te lezen en afwisselend zullen dergelijke gevoelens 
in u opkomen, elkaar verdringen en versmelten. Een citaat van 
enkele regels zou den totalen indruk slechts verzwakt weergeven. 

Bij sommige schrijvers, kan men voelen, dat zij over hun per
sonen, situaties, als met speienden glimlach heenglijden. Zoo 
Heine in menig gedicht, Timmermans, Rostand's Cyrano in 
enkele passage's, Verlaine b.v. in Sagesse. 

In de antieke literatuur neemt Horatius in dit opzicht 'η eenige 
plaats in. Eerzucht en hebzucht hekelt hij met geestigen, maar 
zachten spot. 

Gewoonlijk blijft hij voornaam. Zijn humor is vaak gemoedelijk 
en schalksch. 

Beroemd is de satire1), die 't egoïsme en de verwaandheid van 
'n onbeschaamd indringer met guitigen spot omspeelt. De deftige 
hexameter van de Aeneis is bijna niet terug te kennen. Hoe los 
en levendig loopt 't rhythme, geheel in harmonie met den speel-
schen spot, waardoor van deze verzen 'n bijzondere bekoring uit
gaat: 

Ibam forte via sacra, sicut meus est mos 
nescio quid meditans nugarum, totus in illis: 
accurrit quidam notus mihi nomine tantum, 
arreptaque manu 'quid agis, dulcissime rerum?' 

Koeltjes en nuchter tracht 't antwoord van Horatius 't enthousiasme van 
den lastigen mensch af te weren: 

'Suaviter, ut nunc est' inquam, 'et cupio omnia quae vis.' 
cum adsectaretur, 'num quid vis?' occupo, at Ule 
'noris nos' inquit; 'doctd sumus'. hie ego 'pluris 
hoc' inquam 'mihi ens', misere discedere quaerens, 
ire modo ocius, interdum consistere, in aurem 
dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos 
manaret talos, 

ι) Sat. I, 9. 
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Maar de indringer is met geen stok weg te slaan: 

. . . ut illi 
nil respondebam, 'misere cupis' inquit 'abire: 
iamdudum video: sed nil agis; usque tenebo: 
persequar hinc quo nunc iter est tibi', 'nil opus est te 
circumagi: quendam volo visere non tibi notum: 
trans Tiberim longe cubat is, prope Caesaris hortos'. 
'nil habeo quod agam et non sum piger: usque sequar te', 
demitto auriculas . . . 

Grappig schildert Horatius, hoe 'n vriend, dien zij ontmoeten, plezier 
heeft in 't geval, maar hem niet verlossen wil: 

1 ., • • . fugit improbus1) ac me 
sub cultro linquit". 

Fijne karakterteekening en natuurlijkheid kenmerken deze 
satire. Horatius hekelt, maar blijft welwillend gestemd. 

Vol milden humor is ook zijn eerste satire. Met 'n vraag aan 
Maecenas stelt hij terstond de questie aan de orde: 

Qui fit Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem 
seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa 
contentus vivat, laudet diversa sequentis ? *) 

De dichter richt zich tegen de ontevredenheid der menschen; 
als diepere oorzaken treft hij gierigheid en hebzucht: 

vel die quid référât intra 
naturae finis viventi, iugera centum an 
mille aret? 'at suave s t ex magno tollere acervo..' 

Ook jaloezie maakt den mensch ontevreden: 
quodque aliena capella gerat distentius über 
tabescat. . . 

Nog herinneren we aan de geestige beschrijving van Horatius' 
reis van Rome naar Brindisium. 8) Hij wil niet al te ernstig genomen 
worden en houdt er daarom van op luimige wijze afscheid te nemen 
van zijn lezers, b.v. 

Me pinguem et nitidum bene curata cute vises, 
cum ridere voles, Epicuri de grege porcum. *) 

Een vluchtig doorschemerende, guitige zin werkt fijn-komisch. 
Een heen en weer spelende schijn van ernst en niet-ernst valt op 

i) de schelm I 
2) Sat. Ι, ι. 
3) Sat. I, 5. 
4) Epist. I, 4. Cf. ook Epist. I, i en 4. Sat. I, 1. 
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de waarde-aanspraak, 't Is als 't ooiijk gezicht van 'n schalksche 
jongenskop, die telkens even om den hoek komt gluren. 

't Gevoel van spanning is niet sterk, is slechts een aanloop. De 
de verlichting is zwak; daaraan beantwoordt de glimlach. Daar 
de overgang van spanning naar verlichting glijdend en geleidelijk 
is, kunnen zich daarmee andere gevoelens verbinden, zonderdat 
de komische indruk gestoord wordt. 

Deze gevoelens nuanceeren 't komische. Zoo kan 't fijn-komi
sche zijn: vroolijk, weemoedig, roerend. 

Weemoed, zachte droefheid komt over ons bij 't lezen b.v. van 
Heine's: 

Mein Kind, wir waren Kinder, 
Zwei Kinder, klein und froh; 
Wir krochen ins Hühnerhäuschen, 
Versteckten uns unter das Stroh. 

Vorbei sind die Kinderspiele, 
Und alles rollt vorbei, — 
Das Geld und die Welt und die Zeiten, 
Und Glauben und Lieb' und Treu'.1) 

Teer en roerend is de humor van Timmermans in De zeer schoone 
Uren van Juffrouw Symforosa en in 't juweeltje, dat Drieko
ningentriptiek heet. 'k Zou kunnen aanhalen, uit 't „Rechter-
luik" de ontmoeting tusschen O.L. Vrouw uit de Begijnenbosschen 
en de bedelaar Schrobberbeeck: 

,,O.L. Vrouw uit de Begijnenbosschen I" stamelde Schrobberbeeck. En 
hij meende dood te vallen van schrik, als ineens die gestalte naar hem toe 
kwam, en met doodgewone, angstige stem, met niets Lievevrouwachtigs er 
in, hem toeriep: ,,Ach, mijnheer Schrobberbeeck, beste vriend, gij die mij 
altijd groet, als ge voorbij mij komt, help mij, help mij I Ik loop al een uur, 
mijn voetjes doen zoo'n pijn! Mijn herteken breekt, draag mij als 't u blieft, 
naar mijn gekruisten zone aan den waterplas ! Anders kom ik te laat om zijn 
Kerstmisfeest te vieren I" 

En zij stak smeekend haar armen uit, de mantel viel in schoone plooien, 
en vioolengeuren vlinderden omendom". 

— Nóg roerender, met nog meer aandrang smeekt 't kleine lieve Vrouwke 
en vertelt van 'n man, die zijn ziel aan den duivel heeft verkocht en dien 

i) Heine, Buch der Lieder, Die Heimkehr, 40. 
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zij eerst moest helpen. En Schrobberbeeck, ineens voelend dat die man zijn 
vrind Pitjevogel was: 

,,Εη is Pitjevogel gered?" vroeg Schrobberbeeck ineens vertrouwelijk. 
,,Ja", zei O.L. Vrouw van zeven Weeën, maar draag mij nu naar mijn 

zoon aan den Waterplas". 
Er schoof nu een schoon licht over Schrobberbeeck zijn ziel. „Ach, Lieve 

Vrouwke", kloeg hij, ,,ik en durf u niet dragen, mijn ¿iel ¿00 ¿iet ¿wart als 
mijn voeten 1" 

„Ik zal ze beschijnen tot ze blinkt! Maar draag mij nu, draag mij nul" 

Schertsend, glimlachend, dan weer niet zonder weemoed is Cyrano's 
humor tegenover Roxane in 'n deel van de balconscène. 

b.v. III, 10, als Christian-Cyrano haar 'n zoen vraagt. 
Ze aarzelt natuurlijk toe te stemmen, komt naar voren op 't balcon, ziet 

dan ineens . . . Cyrano: 
Roxane: C'est vous? 

Nous parlions de . . . de . . . d'un . . . 
Cyrano: Baiser. Le mot est doux. 

Un baiser, mais à tout prendre, qu'est ce? 
Un serment fait d'un peu plus près, une promesse 
Plus précise, un aveu qui veut se confirmer. 
Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer; 
C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, 
Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. 
Une communion ayant un goût de fleur. 
Une façon d'un peu se respirer le coeur, 
Et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme I 

Roxane: Taisez-vous 1 
Cyrano: Un baiser, c'est si noble. Madame, 

Que la reine de France, au plus heureux des lords, 
En a laissé prendre un, la reine même I 

Roxane: Alors! 
Christian klimt op 't balcon en Cyrano: 

„Aïel au coeur, quel pincement bizarre I 
— Baiser, festin d'amour dont je suis le LazareI — 

Puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre 
Elle baise les mots que j'ai dits tout à l'heure 1 

En dan Paul Verlaine met z'n weemoedigen glimlach. 
In z'n kritiek op Albert Verwey schrijft Querido: „Wie kent 

er niet het zoetzangerige, smartelij k-zachte gedichtje van Verlaine, 
met zijn etherische toontrilling: 
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Chanson d'Automme. 
Les sanglots longs 

Des violons 
De l'automne 

Blessent mon coeur 
D'une langueur 

Monotone. 

Tout suffocant Et je m'en vais 
Et blême, quand Au vent mauvais 
Sonne l'heure. Qui m' emporte 
Je me souviens Deçà, delà 
Des jours anciens Pareil à la 
Et je pleure. Feuille morte. 

De harpachtige melodie van Verlaine, het broos-menschelijke 
van den droomer, de ziel die zich opgenomen voelt door 't gure 
getij en meezwirrelt als 't doode herfstblad met den ijlen wind.1) 

In andere gevallen bliksemt de nietigheid plotseling geheel door, 
de schijnwaarde slaat ineens om in zijn leege holheid, wat zich 
kan uiten in een plotseling opdaverenden lach. 't Spanningsgevoel 
is groot, dus ook de verlichting; daaraan beantwoordt 'n helle 
lach. *) 

De komische uitwerking is zeer persoonlijk, ' is afhankelijk van 
den graad van beschaving. 

In den schouwburg weerklinkt vaak gelach van de galerij, terwijl 
't auditorium der andere rangen zwijgend toeziet, omdat 't eer den 
treurigen kant van de opgevoerde scène voelt. 

Ed. von Hartmann zegt: „Je nach dem Grade der Feinfühligkeit 
des Zuschauers . . . ist nun aber die Grenze, „ „wo der Spasz auf-
höhrt" ", sehr verschiebbar... . Soll der Eindruck des Komischen 
für ein feinfühliges Publikum ungestört bleiben, so ist es eine 
Hauptsache, dasz die Geschädigten selbst sich leicht und mit 
guter Laune über ihren Schade hinwegsetzen". 8) 

Satire, sarkasme worden natuurlijkerwijze in verscheurde, wilde 
vormen gegoten, wanneer zij schijnverhevenheid, al 't menschelijk 
gedoe op humoristische wijze willen laten uiteenspringen. 

De uiterste, bijna ondraaglijke satire, vinden we in Gulliver's 

ι) t. a. p. Letterkundig Leven p. 114 e. v. Amsterdam 1916. 
2) Zie de voorbeelden pag. 2 en 6. 
3) Phylosophie des Schonen. Leipzig 1887. p. 325. 
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Travels van Jonathan Swift. Hij hekelt 't gewurm en gestumper 
der menschelijke samenleving. Intelligente en edele paarden staan 
ver boven onze natuur. 

't Is 'n boek van bitterheid en menschenhaat. 
Bijtende spot, wilde satire en grimmig sarkasme kunnen in toor-

nigen onwil met grauwen ernst te velde trekken tegen schijnwaar
den om ze komisch op te lossen. 

Hoor naar Multatuli, die 't uitschreeuwt, dat hij wil gelezen 
worden: 

En ge hebt den roman uitgelezen tot ,,waar ze elkaar krijgen" toe, en 
ge zegt — een andere vorm van welsprekendheid in den echtestaat — 
geeuwend: 

Zóó . . .zóó ! 't Is een boek dat. . . hm 1 Och, ze schrijven zooveel tegen
woordig ! 

Maar weet ge dan niet, ondier, tijger, Europeaan, lezer, weet ge dan niet 
dat ge daar een uur hebt doorgebracht met bijten op mijn geest als op een 
tandenstoker? Met knagen en kauwen op vleesch en been van uw geslacht? 
Menscheneter, daarin stak mijn ziel, mijn ziel hebt ge vermaald als eens 
gegeten gras ! 't Was mijn hart dat ge daar hebt opgeslikt als een versna
pering I Want in dat boek had ik dat hart en die ziel neergelegd, en er vielen 
zooveel tranen op dat handschrift, en mijn bloed week weg uit de aren naar
mate ik voortschreef, en ik gaf u dat alles, en dat kocht ge voor weinige 
stuivers . . . en ge zegt: hm ! l ) 

Vanzelf stormen harde, scherpe woorden; zelfs 't weerzinwek
kendste wordt met z'n waren naam genoemd. De grimmige bitter
heid moet zich zelf onecht toeschijnen, als ze tamme, bedekte 
uitdrukkingen zou kiezen, om uiting te geven aan heiligen toom, 
heerlijken haat, straffende verachting. 

Herinner u uit Vondel's Geusevesper: 
Hadt hij Hollandt dan ghedragen, 

Onder 't hart. 
Tot sijn afgeleefde dagen, 

Met veel smart, 
Om 't meyneedigh swaert te laven. 

Met sijn bloet. 
En te mesten kray en raven. 

Op sijn goet? 

Heftige verontwaardiging duldt geen omschrijvende, indirecte 
aanduidingen. 

1) Max Havelaar, hoofdstuk 9. 



Ι ό EEN KOMISCH ELEMENT 

Brandende tegenzin wil aan de kaak stellen, wil den lezer tot 
haat en afschuw aanzetten, werpt zich daarom op zijn slachtoffer 

met felle, rechtstreeks kwetsende woorden, want hij wil pijn doen. 

Zie b.v. Matth. 23, de strafrede van Christus tegen de schriftge

leerden en Farizeërs: 

Ovai vfur, γραμματείς xal ΦαριοαΧοί νποχριταΐ, δη κατεσαίετε τάς 
οΐχίας των χηρών, xal ηροψάαα μακρά προοενχόμενοι' olà τοϋτο Χήμ-
ψεαΰε περιοσότερον κρίμα. 

Oliai νμϊν, γραμματείς χαΧ Φαρισαΐοι νποκριταί, Sn περιάγετε την 
ôàlaaaav xal την ξηράν ηοίήοαι ίνα ηροσήίντον, xal δταν /ένηται, 
ποιείτε αυτόν viòv γεέννης δαιλότερον υμών. 

. . . . 'Οδηγοί τυφλοί, ol διΰίΐζοντες τον χώνωηα, την di χάμη^ 
χαταπίνοντες. 

. . . . Oval νμϊν, γραμματείς και Φαριααΐοι ίποχριταΐ, δτι παρομοιάζετε 
τάφοις χεχονιαμένοις, οΐτινες Ιξω&εν μίν φαίνονται ωραίοι, Ιοω&ερ ih 
γίμονοιν δστέων νεκρών xal πάαης άχαΰαρσίας. Οντως xal νμείς ίξωΰεν 
μϊν φαίνεο&ε τοις άν&ρώποις δίκαιοι, ϊσωΰεν δί ίστε μεστά νποχρίοεως 
xal ανομίας. 

. . . . "Οψεις, γεννήματα Ιχιδνών, πώς φύγητε &ло της χρίαεως της 
γεέννης; ^ 

§ 2 — Voor de ontwikkeling van ' t begrip humor is van groóte 
beteekenis 't onderscheid tusschen objectief- en subjectief-komlsch. 

Bij 't objectief-komische is de komische toestand of ' t komisch 
gebeuren zonder meer aanwezig, terwijl ' t komische niet bepaald 
wordt door 'n bewustzijn daarvan, b.v. een verstrooid mensch 
zoekt naar zijn bril, dien hij op zijn neus draagt. 

Aangaande het subjectief-komische kan men opmerken: 
Io. Noodzakelijk daarvoor is bewust voortbrengen van ' t komische; 

dit is de praestatie van 't subject. 
Wie b.v. den humor wil gemeten van Horatius, moet zich inleven 

in zijn subjectieve wereld, die voor ons staat in de personen, die 
hij laat optreden, in de eigen ervaringen, die hij ons meedeelt. 
2°. De lachende zelfverheffing boven 't eigen-komische nadert reeds 
' t subjectief-komische. 2) 

1) cf. Lukas, 11, 37—45 en 13, 15—18. 
2) cf. p. 7 e.v. 
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't Meerderheidsgevoel, dat al 't komische eigen is, moet nog 

rijker uitgroeien tot 'n zekere „zelfheerlijkheid" ten opzichte van 

de dingen des levens, tot 'n zekere willekeur, een geestesvrij, sou-

verein spel met de geheele wereld. 

b.v. Faust I. Studeerkamer. Mephisto (als Faust) en Schuier. 

Mephisto: lm ganzen — haltet Euch an Worte! 
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte 
Zum Tempel der Gewiszheit ein. 

Schüler: Doch ein Begriff musz bei dem Worte sein. 
Mephisto: Schon gut! Nur musz man sich nicht allzu ängstlich quälen; 

Denn eben wo Begriffe fehlen. 
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. 
Mit Worten läszt sich trefflich streiten. 
Mit Worten ein System bereiten, 
An Worte läszt sich trefflich glauben, 
Von einem Wort läszt sich kein Iota rauben. 

Aan den anderen kant is de humorist — want humor veronder
stelt 't subjectief-komische — 'η heele mensch, hij staat met beide 
beenen in 't volle leven, hij moet in botsing zijn gekomen met 
de harde kanten daarvan, moet diep en donker daarin zijn neerge-
doken, hij moet gelachen hebben en geschreid. 
30. Tevens moet hij vrij boven zijn aandoeningen en hartstochten 

staan om willekeurig zijn spel te kunnen spelen met den levens-
inhoud. Dat is praktische geestesvrijheid. 

Juist op grond van innerlijke vastheid en kracht is 't mogelijk 
een schertsende, spelende houding aan te nemen en te bewaren 
tegenover prettige én onaangename levenservaringen. 

Zoo is 't essentiëele van 't subjectief-komische: het voortbrengen 

van 't komische uit 'n zeer beslist subjectieve, rij k-uitgegroeide 

geestesvrijheid. Het subject behoort eenerzijds tot 't volle leven en 

anderzijds verheft 't zich souverein daarboven. Want echte meerder

heid behoeft zich niet te vergelijken met wie lager staan. Juist 

door vergelijking met 't hoogste en edelste heeft zij deze zelfheer

lijkheid gewonnen. 

2 
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§ 3 — Een sarkasme kan De sarkast moet neiging hebben 
een echte geestigheid zijn. tot geestigen spot. 
Io. Wij moeten daarbij uitgaan van 't subjectief-komische: de 

willekeurige verbinding van zeer beslist subjectieve voorstel
lingen, als spelende uiting van een geestesvrij individu, met 't 
doel, daarin 'n komische zelfoplossing te laten ontstaan. 

Als 't geestesvrij subject zich uit, stroomen een reeks van geestige 
wendingen en verbindingen uit zijn gedachten, zooals we die vin
den bij Faust b.v. in 't begin der tragedie: 

Habe nun, ach! Philosophie, 
luristerei und Medizin, 
Und leider auch Theologie 
Durchaus studiert, mit heiszem Bemühn. 
Da steh' ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor; 
Heisze Magister, heisze Doktor gar. 
Und ziehe schon an die zehen Jahr 
Herauf, herab und quer und krumm 
Meine Schüler an der Nase herum — 
Und sehe, dasz wir nichts wissen können! . . . 
Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, 
Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; 

Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren. 
Die Menschen zu bessern und zu bekehren. 

Es möchte kein Hund so länger leben! 
Drum hab ich mich der Magie ergeben, 

Dasz ich nicht mehr mit saurem Schweisz 
Zu sagen brauche, was ich nicht weisz; 
Dasz ich erkenne, was die Welt 
Im Innersten zusammenhält, 
Schau' alle Wirkenskraft und Samen, 
Und tu' nicht mehr in Worten kramen, etc. 

De onderlinge aaneenschakeling der voorstellingen, hun plaats 
en verhouding tot elkaar zijn 't middel om de komische oplossing 
te bewerken. Deze moet steeds 'n werkelijken kant van 't leven 
treffen b.v. 'n mensch, 'η volk, gewoonten, toestanden, situaties, 
de alledaagsche dingen van 't leven, ook historische feiten. 

b.v. Faust I. Studeerkamer. 
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Schüler vraagt Mephi^o {al? Fau«*] „ein kr^tig Wf. l;'l'en" overde studie 
in de medicijnen te zeggen. 
Mephisto: Ich bin des trocknen Tons nun satt, 

Musz wieder recht den Teufel spielen. 
Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen; 

Besonders lernt die Weiber führen; 
Es ist ihr ewig Weh und Ach 
So tausendfach 
Aus e i n e m Punkte zu kurieren. 
Und wenn Ihr halbweg ehrbar tut 
Dann habt Ihr sie all' unterm Hut, 
Ein Titel musz sie erst vertraulich machen, 
Dasz Eure Kunst viel Künste übersteigt: 
Zum Willkomm tappt Ihr dann nach allen Siebensachen, 
Um die ein andrer viele Jahre streicht. 
Versteht das Pülslein wohl zu drücken. 
Und fasset sie, mit feurig schlauen Blicken, 
Wohl um die schlanke Hüfte frei, 
Zu sehn, wie fest geschnürt sie sei. 

't Is frivool, maar geestig en. . . starre, strenge ernst is onge
schikt voor 't souvereine spel van den geest, dat humor heet. 
2°. De geestigheid kan louter onschuldig spel zijn, zonder 't voorop

gezet doel 'n verschijnsel in zijn komische belachelijkheid te 
onthullen. 

Er is dan sprake van scherts en van een schertsende houding 
van 't bewustzijn, zooals we die b.v. vinden bij Cyrano tegenover 
Roxane; 

o.a. In 't begin der derde acte, waar deze haar bewondering uit over 
Christian, een zeer schoon jongmensch, die bovendien géést blijkt te be
zitten: althans, dat concludeert Roxane uit zijn brief, die — gelijk de in
gewijde weet — geschreven is door . . . Cyrano. 

Glimlachend, met fijnen spot staat hij tegenover de opgetogen bewonde
ring van Roxane: 
Roxane: Ahi qu'il est beau, qu'il a d'esprit, et que je l'aimeI 
Cyrano: Christian a tant d'esprit?... 
Roxane: Mon cher, plus que vous-même. 
Cyrano: J'y consens. 
Roxane: Il ne peut exister à mon goût 

Plus fin diseur de ces jolis riens qui sont tout. 
Parfois il est distrait, ses Muses sont absentes; 
Puis, tout à coup, il dit des choses ravissantes I 

Cyrano: Non? 
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Roxane: C'est trop fort! Voilà comme les hofîimes sont: 
Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon! 

Cyrano: Il sait parler du coeur d'une façon experte? 
Roxane: Mais il n'en parle pas, Monsieur, il en disserte) 
Cyrano: Il écrit! 
Roxane: Mieux encor! Écoutez donc un peu: 

„Plus tu me prends de coeur, plus j'en ail" . . . " Hé! bien? 
Cyrano: Peuhl 
Roxane: et ceci: „Pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre. 

Si vous gardez mon coeur, envoyez-moi le vôtre!" 
Cyrano: Tantôt il en a trop et tantôt pas assez. 

Qu'est-ce au juste qu'il veut, de coeur? . . . 
Roxane: Vous m'agacez! 

C'est la jalousie . . . 
Cyrano: H e i n ! . . . 
Roxane: Et c e c i . . . 
Cyrano: Vous savez donc ses lettres par coeur! 
Roxane: Toutes! 
Cyrano: Il n'y a pas à dire: c'est flatteur. 
Roxane: C'est un maître! 
Cyrano: Oh ! . . . un maître I . . . 
Roxane: Un maître!. . . 
Cyrano: Soit I . . . un maître 11) 

Wie schertst wil geen pijn doen; de bedoeling zit voor, dat de
gene, dien de scherts geldt, in staat is deze als 'n vroolijk spel op 
te nemen. 
3°. 't Subject kan ook 'n beschouwende houding aannemen tot de 
wereld. 

Het speelt souverein en willekeurig met zijn eigen voorstellingen, 
belicht de dingen komisch, maar 't wil tevens 't leven of 'n zijde 
daarvan beschouwen, diep daarin doordringen met zijn vorsehend 
wezen. Dat is 't kenmerk van den humor, gelijk we dien o.a, bij 
Faust aantreffen. 

Omgekeerd moet daarom uit de uitingen van den humor de 

theoretische plaats te bepalen zijn, die de humorist ten opzichte 

van leven en wereld inneemt. Uit 'n reeks van dergelijke geestig-

heden openbaart zich dan 'n bepaalde persoonlijkheid, trekken van 

i) E. Rostand, Cyrano III, ι. 
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zijn wezen, levensopvattingen, zijn beschouwende houding tot 't 

bestaan. 

't Typische van de geestigheid is, dat de onderlinge aaneenscha
keling der voorstellingen, hun plaats en verhouding tot elkaar 
middel zijn om de komische oplossing te bewerken. De weergave de
zer voorstellingscombinatie in de gesproken of geschreven taal moet 
daarvan de nauwkeurige weerspiegeling zijn. 

De inkleeding van elke geestigheid is beslissend voor de komi
sche uitwerking: rake woordkeuze, de kunst om met tegenstel
lingen 'n effect te bereiken, plaatsing en volgorde der woorden in 
den zin. 

b.v. Een schrijver is ijdel a ls . . . een man. x) 

Langdradigheid is daarom doodelijk voor 'n geestigheid; kort
heid, bondigheid zijn vereischten. 

Denk hierbij aan 't rake woord van Shakespeare, Hamlet II, 
2, waar Polonius tot koning Claudius zegt: 

Therefore, since brevety is the soul of wit, 
And tediousness the limbs and outward flourishes 
I will brief. 

Nu kan 'η enkel geestig woord van 'n schrijver ons nog niet 
veel leeren omtrent zijn persoon. Eerst 'n overvloed van geestige 
combinaties laat ons 'n blik slaan in aanleg en gemoed van 't indi
vidu. Zoo spreekt uit Heine's Harzreize en Italien de scherp-spot-
tende, niet-ernstige houding van den dichter tot 't leven. 

Van 'n half lam paard, dat al transpireerend en blazend 'n wagen vol 
studenten moet voorttrekken, zegt hij: ,,Ο du armes Tier, gewisz haben 
deine Voreltern im Paradiese verbotenen Hafer gefressen!" 

Zooals reeds opgemerkt werd, moet de komische zelfoplossing 
in en door de willekeurige verbinding der voorstellingen tot stand 
komen. 

Theodor Lipps zegt hieromtrent: 
„Im Witze haben die Worte eine Bedeutung, die sie doch auch 

wiederum nicht haben; sie sagen etwas und sagen es auch nicht. 
Die Worte sind „Zeichen" dessen, was sie sagen."2) 

1) Multatuli, Max Havelaar, negende hoofdstuk. 
2) Komik und Humor. Hamburg 1898. p. 90, 91. cf. p. 85 e.v. 
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Het nauwsluitend kleed der taal, waarin de geestigheid gestoken 
is, moet ons op 't eerste gezicht nopen, daaraan 'n beteekenis te 
geven, die de juiste schijnt, die echter onmiddellijk ongerijmd 
blijkt en den eigenlijk bedoelden zin vlak daarop laat doorbliksemen. 
b.v. Hamlet I, 2 (Hamlet tot Horatio): 

the funeral back'd meats 
Did coldly furnish forth the marriage tables. 

Of een ander voorbeeld: 
Als twee dichters niets invalt, schrijven ze samen 'n stuk. 

Door de zelfoplossing duikt de ware, verborgen beteekenis plot
seling in ons bewustzijn op en werpt op 't anders zinloos schijnend 
woordencomplex 't juiste licht. 

Hoe sneller dit gebeurt, des te raker de geestigheid. 
Geestig is de definitie van Jean Paul: 
Der Witz ist der verkleidete Priester, der jedes Paar kopuliert.1) 

Th. Vischer laat daarop volgen: 
Er traut die Paare am liebsten, deren Verbindung die Verwandten nicht 

dulden wollen. 

Soms bestaat de geestigheid in 'η onverwachte tegenstelling, 
'η verrassende wending, b.v. 

Tac. Ann. XIII, 45 waar, na vrij objectieve inleiding, van Pop-
paea Sabina gezegd wordt: 

Huic mulieri cuneta alia fuere,. . . praeter honestum animum. 

De ernstige, gedragen toon schijnt hier slechts te passen in de 
karakteristiek van Poppaea Sabina. 

Kuno Fischer geeft deze definitie: „Der Witz ist ein spielendes 
Urteil2) . . . Wie die aesthetische Freiheit in der spielenden Be
trachtung der Dinge bestand, so musz dieses Urteil, welches aus 
der aesthetischen Freiheit entspringt und sie wieder erzeugt, seine 
Aufgabe spielend lösen. Dieses spielende Urteil ist der Witz. 'J 

Zoo oordeelt ook Tacitus in zijn geestigheid, hij veroordeelt 
door zijn sarkasme. 

Echt geestig is hij in Germ. 37: 
Tam diu Germania vincitur. 

1) Vorschule der Aesthetik'. Stuttgart 1813. 
2) Kleine Schriften, lieber den Witz', p. 51. Heidelberg '96. 
3) Ibid. p. 50 e.v. 
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De onmiddellijke zin is, dat zoovele eeuwen door overwinningen 
zijn behaald in Germanie. Maar terstond bemerkt men, dat dit 
slechts de schijnbeteekenis is en daarmee springt tegelijk de ver
borgen, eigenlijk bedoelde zin naar voren. Tacitus doelt boosaardig 
op 't weinig duurzame der veroveringen in Germania, waardoor 
steeds nieuwe veldtochten noodzakelijk zijn. Scherp is de pointe, 
waaronder men gewoonlijk verstaat het fijne van een zet, waarin 
de verborgen beteekenis schuilt. In ons voorbeeld zit de pointe 
in „vincitur". 

'n Mooi voorbeeld van een geestigheid is ook de uitspraak van 
Talleyrand: 

La parole n'a été donnée à l'homme que pour déguiser sa pensée. 

De geestigheid kan ook louter spel zijn, een woordspeling, 
waarin de gelijke klank der woorden 'n rol speelt b.v. Schleier-
macher's: 

Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden 
schafft. 

Men spreekt van 'η geestigen inval. Dat wil dus zeggen, dat elk 
bewust nadenken, navorschen niet geschikt is om 'n geestigheid 
te scheppen. Zij schiet ineens, ongezocht in onze gedachten, 't Is 
'n bepaalde aanleg. Aan onzen geest biedt zich plotseling 'n uit
drukking, een bepaalde schikking van woorden aan, een scherpe 
tegenstelling of onverwachte wending, waarvan de zin op 't eerste 
gezicht bevreemdend lijkt, onmiddellijk afgewezen wordt en zich 
versmelt met de meer verborgen beteekenis, die de juiste blijkt te 
zijn. Wie aanleg heeft voor geestigheid, moet in 'n bepaalde rich
ting schrander zijn, moet geest, fantasie bezitten. Hem moet n.l. 
'n woordencomplex te binnen schieten, dat op 't eerste gezicht 'n ge
wone, ongerijmde beteekenis bezit, maar onmiddellijk daarna 'n 
meer verborgen, juisten zin. Deze krijgt daardoor iets verrassends, 
iets frappeerends. Ook de lezer moet om de juiste bedoeling te be
grijpen iets vergen van zijn geest, zijn spéurkracht, vernuft. 

't Vernuft van een geestig mensch openbaart zich in de willekeur 
van de combinatie zijner gedachten. 

Volkelt zegt: „Es müssen Gruppierungen, Annäherungen, Ver
dichtungen und Vorstellungen im unbewuszten Seelenleben angenom-
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men werden, wenn das Hervorspringen des Witzes verständlich 
werden soll".1) 

Bij Heine vinden we een bekende geestigheid: „Der Börsenbaron" 
verwondert zich, dat de Seine boven Parijs zoo helder, beneden 
Parijs zoo vuil is. Heine antwoordt dan: 

O, Ihr Vater ist ja auch ein ganz ehrlicher Mann gewesen. 

Een verbluffende, op 't eerste gezicht onmogelijk schijnende ver
gelijking. De eerste gedachte is, wat heeft de Seine met den vader 
van den baron te maken. 

Dan ineens begrijpen we de verrassende gedachtencombinatie, 
't frappante, sou vereine spel van den geest: dat de Seine boven 
Parijs helder is, daarbeneden troebel, is even weinig te verwonderen 
als de vader van den baron 'n eerlijk man was, hij zelf 't niet 
meer is. 

In de eigenlijke geestigheid vinden we door de komische vernie

tiging van de directe beteekenis, den juisten, verborgen zin. 

Er zijn overgangen, die niet altijd precies aan deze voorwaarden 
voldoen. Er is dan eer sprake van een vernuftig spel: 't zijn ver
rassende beelden, 'n scherpe pointe, rake vergelijkingen, vernuf
tige toespelingen, sterke tegenstellingen. Malherbe zegt daarom
trent: 

„So is geestigheid die resultaat van verbeelding en intellek, 
lugtig spelende met die begrepen komiese en hom vertonende 
in al die duisenderlei verrassende gestaltes van 'n vloeiende sub-
stansie. 

„Geestigheid is die selfheerlikheid van die vrye intellek". •) 

§ 4 — De geestigheid kan een Zij kan tegenover menschen en 
geheel ander karakter aanne- dingen met opgewekten, vroolij-
men, alnaargelang de affecten, ken lach staan zonder de bedoeling 
die meeklinken. te hebben den wil ernstig daartegen 
op te wekken; de geestigheid is dan onschuldig, zooals uit Beets' 
Camera Obscura b.w. „De Verguldpartij" in hoofdzaak wel 'η vrij 

onschuldig karakter heeft; ofschoon men niet aan den indruk ont

ij System der Aesthetik II. München 1910. p. 503. 
2) Humor in die algemeen etc. Amsterdam 1924. p. 38. 
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komen kan, dat hij hier en daar lichtelijk den draak steekt met 
„de eenvoudige genoegens" van welmeenende menschen. Hij ziet 
daarop neer met 't eenigszins hautain gebaar van den bestudeer
den student, die zich intellectueel de meerdere voelt en zich ver
waardigt „mee te doen". 

Onschuldig zijn b.v. z'n geestigheden in „Varen en Rijden" 
over 't „reizen voor plezier". 

De geestigheid kan echter ook de duidelijk voelbare bedoeling 
hebben 'n bepaald persoon, 'n misstand aan de kaak te stellen en 
te ontmaskeren. 

't Sarkasme kan niet bijtender zijn dan dat, waarmee Job de 
magere rede van Baldad geeselt: 

„Aan wien geeft gij raad? mogelijk aan iemand, die geen wijsheid bezit; 
en doet gij hem uw allergrootst verstand blijken?" l ) . 

Of als Job zijn vrienden toebijt: 
„Zijt gij dan alleen menschen en zal met и de wijsheid uitsterven}" a) 

Het ligt a.h.w. in de natuur der geestigheid om sarkastisch 

te worden, om affecten van afschuw, verbittering e.d. op te wekken. 

Hoor den hoon, die ons tegenklinkt uit den satanischen schater

lach van Mephisto's: 

Ich möcht' mich gleich dem Teufel übergeben, 
Wenn ich nur selbst kein Teufel war! 

Die Kirche hat einen guten Magen, 
Hat ganze Länder aufgefressen. 
Und doch noch nie sich übergessen; 
Die Kirch' allein, meine lieben Frauen, 
Kan ungerechtes Gut verdauen. 
Faust: Das ist ein allgemeiner Brauch, 
Ein Jud ' und König kann es auch. *) 

De booze toon der versmading begeleidt de geestigheid als 't dof 
gerommel van den donder. De schrijver lucht zijn gemoed in felle, 
snijdende slagen. 

Wilt ge voelen, hoe hij zijn lezers kan aanzetten tot verachting, 

1) lob XXVI, 3. 
2) Ibid. XII , 2. 
3) Faust I, Spaziergang. 
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hoon, scherpe afkeuring, verontwaardiging, lees dan Max Havelaar 
over de koffieveilingen — om 'n greep te doen uit vele voorbeelden 
— in 't vijftiende hoofdstuk: 

Was 't niet inderdaad beter dien man te beletten den volgenden dag bij 
den adsistent-resident terug te keeren — zooals deze hem 's avends zeggen 
liet — en zijn klachte te smoren in 't gele water van den Tjioedjoeng, dat 
hem zachtkens zou afvoeren naar hare monding, gewoon als ze was over
brengster te wezen van die broederlijke groetgeschenken der haaien in 't 
binnenland aan de haaien in zee. 

De schrijver wil met striemenden slag op geestige wijze brand
merken en staat daarmee in dienst der cultuur, zoover hij schaamte
loosheid en huichelarij, bedrog en grootheidsgedoe aan 'n recht
vaardige vernietiging prijs geeft en ook den lezer opwekt mis
standen te bestrijden. Dat is de satire en haar scherpste uiting 't 
sarkasme. 'n Satire kan zijn 'n reeks van sarkastische uitingen, 
b.v. 'n gedicht dat ongeveer van 't begin tot 't einde sarkastisch is. 

Zoodat de heftige satire haar uitdrukking vindt in sarkasmen. 
Een sarkasme is dan de enkele satirische uiting. 
Behalve de eigenlijke geestigheid staan den sarkast nog andere 

middelen ten dienste n.l. datgene wat we pag. 24 aanduidden met een 
vernuftig spel van den geest, de pointe in 'n zin, beiden zonder 
eigenlijk komische oplossing, maar toch verwant aan de geestigheid; 
verder de ironie, terwijl pok humor satirisch kan zijn. 

§ 5 — De eigenlijke satire heeft de bedoeling den wil en de aan

doeningen van den mensch aan te zetten tot in zedelijk opzicht 

negatief stelling nemen tegenover sommige zijden van 't leven en 

wel in 't artistiek-geestig kleed der taal. 

Dat kunnen ons de hekeldichten van Vondel illustreeren, waar
onder zijn Oldenbarneveltiana 'n eereplaats innemen. Wat 'n diep-
menschelijke verontwaardiging en heerlijke hoon leeft voort in 
zijn Geuse Vesper of Siecken-troost. 

Wat 'n bitterheid en smart roept nu al drie eeuwen door uit zijn 
Jaergetyde. 

Luister naar enkele strophen uit die apologie van waarheid en 
recht, dien zang van schoone wraak, een bloem van passie: 
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's Lands treurspel weer verjaert: om wiens gedoemde trouwe, 
Als weeu of wees, in rouwe, 

Bedruckt en troosteloos, treurt Hollands goê gemeent. 
Op Grootvaêrs koud gebeent. 

Soo ras d'Aertslastertong, van ' t huychelaers Synode, 
Den aerd des Duyvels, Gode 

Aenteegh, en had Gods Naem, tot suyvring van haer' saeck, 
Gebrandmerckt, op haer' Kaeck. 

Ontbrack' er ' t segel, om dien gruwel kracht te geven, 
Met quetsing van het leven, 

En afgemartelt bloed der allervroomste borst: 
Daer Heische Wraeck naer dorst. 

De Basterdvierschaer dan, na'et schoppen van 's volcks Vaders, 
Geschandvleckt, als verraeders. 

Verwijst ons' Bestevaer, met afgeleefden strot, 
Te verwen ' t Hof schavot. 

Geduldigh stapt hy, met sijn stocksken, naer het ende 
Van doorgesolde ellende. 

Van last, en baerens wee. o banck des Doods! o sand! 
Waer toe verseylt ons land? . . . 

Ну knielt. Ah ! ah ! Ну sneeft, met sleep van nederlaegen, 
E n storting aller plaegen. 

De boom van Duytschland kraeckt, en ziddcrt overal 
Van soo vermaerden val . . . 

De geest ontkerckert, sagh, van 's hemels hooge deelen, 
Den dollen Moordlust speelen, 

Met romp en kop, en ' t bloed verstrecken, versch en laeu, 
Een roof van 't paepegraeu. 

En dan met smartelij k-bittere ironie: 
„Soo kinders," riep hy, ,,soo: vennaeckt u, op mijn leste. 

Ick offer ' t lijf ten b e s t e . . . . " 

Hazewinkel spreekt van „den satirist, die de menschheid met 
hartstocht wil dringen naar het ideaal, zonder te vragen of zij tot 
het klimmen naar een zoo hooge hoogte in staat is". *) Ja, zoo 
staat Neerland's grootste satiricus hier voor ons. 
1. De schrijver treedt in dichtvorm direct persoonlijk op. Z'n 

1) Bijdrage tot de psychologie der humoristen. Leiden 1922. p. 371. 
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satire heeft dan 'η scherp-subjectief karakter. Zij kiest woorden en 
uitdrukkingen met de directe bedoeling, aan de kaak te stellen. 

Dit genre van satire kunnen we ook aantreffen, als de schrijver 
zijn verhaal onderbreekt door persoonlijk sarkastische uitingen, 
gelijk we die b.v. aantreffen in Multatuli's Max Havelaar, Saïdjah's 
buffel: 

En Saïdjah schreide veel als hij dacht aan den armen buffel waarmede 
hij twee jaren zoo innig had omgegaan. En hij kon niet eten, langen tijd, 
want zijn keel was te nauw als hij slikte. 

Men bedenke dat Saïdjah een kind was. 

De nieuwe buffel leerde Saïdjah kennen en nam in de genegenheid van 
' t kind zeer spoedig de plaats in van zijn voorganger . . . al te spoedig eigen
lijk. Want, helaas, de wasindrukken van ons hart worden zoo licht gladge
streken, om plaats te maken voor later schrift. 

Toen deze buffel aan Saïdjah's vader was afgenomen en geslacht.. . 
Ik heb и gezegd lezer, dat mijn verhaal eentonig is . . . toen deze buffel ge

slacht was. 

Een weinig stof en vuil dekte de plek, waar veel geleden werd. Er zijn 
veel zulke plekken in Lebak. 

Want toen het distriktshoofd van Parang Koet jan g den buffel van Adin
da's vader had weggenomen . . . 

Ik heb и gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is. . .. toen was Adinda's 
moeder gestorven van verdriet. 

En haar jongste zusje was gestorven, omdat het geen moeder had die ' t 
zoogde. En Adinda's vader vreesde voor de straf als hij zijn landrenten niet 
betaalde. . . 

Ik weet het wel, ik weet het wel, dat mijn verhaal eentonig ist" 

De herhaaldelijk terugkeerende, ongeveer gelijkluidende woor
den: „Toen deze buffel aan Saïdjah's vader was afgenomen en 
geslacht.. ." en niet minder de voortdurende onderbreking: „Ik 
heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is", zijn uitermate 
suggestief: de onrechtvaardigheid is in Indie aan de orde van den 
dag. 
2. Daartegenover staat de schijnbaar objectieve- of immanente 
satire. De voorstelling van zaken is schijnbaar objectief, de 
schrijver grijpt niet rechtstreeks in door persoonlijke sarkasmen. 
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'к Denk hierbij b.v. aan Cervantes' Don Quijote, waarin terstond 
de armelijke belachelijkheid der dwaze ridderromans voelbaar is. 
Veel scherper afkeuring en bitterheid, waardoor verontwaardi
ging gewekt wordt, ondervinden we bij Multatuli's vertelling: 

Hongersnood? Op het rijke vruchtbare gezegende Java, hongersnood? Ja, 
lezer. Voor weinige jaren zijn geheele distrikten uitgestorven van honger. 
Moeders boden hun kinderen te koop voor spijze. Moeders hebben hun 
kinderen gegeten . . . 

Maar toen heeft zich 't moederland met die zaak bemoeid. In de raadzalen 
der volksvertegenwoordiging is men daarover ontevreden geweest, en de toen
malige Landvoogd heeft bevelen moeten geven, dat men de uitbreiding der dusge-
naamde europesche marktproducten voortaan niet weder zou voortzetten tot 
hongersnood toe . . .1) 

De betreffende persoon, situatie of toestand zijn zoo fijn-geestig 
beschreven, dat vanzelf verontwaardiging, verachting e.d. nega
tieve affecten ontstaan. 

Een schrijver kan zich natuurlijk van deze verschillende genre's 
bedienen. We zullen grensgebieden en overgangen aantreffen. 

'n Dichter of prozaïst kan rechtstreeks de schijnwaarden van 't 
leven geeselen. Uit brandenden toom, felle verontwaardiging 
stroomen z'n striemende woorden; hij klaagt direct aan, zonder 
't luchtig komische spel. 

Dit ontbreekt zoo goed als geheel of heelemaal. Herinner u b.v. 
den hoon, waarmee Achilles Agamemnon te lijf gaat: 

ròr δ'αρ νπόδρα Ιδων προσέφη πόδας ώκνς 'Αχιλλεύς' 2) 

— νπόδρα, van onderen opkijkend: 't gebaar, waardoor Homerus de diepe 

minachting van Peleus' zoon teekent, als deze smalend uitvaart: 

ώ μοι 3), άναιδείην ίηιεψένε, κερδαλεόφρον, 

πώς τίς tot πρόφρων 6ιεσ«ν πείϋηται 'Αχαιών . . . . 

Grievend-spottend klinkt uit ' t antwoord van Agamemnon: 

οϊχαδ' Ιών ανν νηναί τε of¡c καΐ αοίς έτάροισι 

Μυρμιδόνεααιν αναααε' 4) 

ι) Max Havelaar, vijfde hoofdstuk. 
2) II. I, 148. 

3) Ha, jij! 
4) II. I, 179 e.v. 
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Wat Achilles hem geducht betaald zet in: 

οίνοβαρές, χυνος δμματ ίχων, κραδίην δ'ίλάφοιο, 
οϋτε ποτ' ¡ς πόλεμον δμα λαφ ΰωρηχΰηναι 
οντε Ιόχονδ' Uvat ουν άριατήεααιν 'Αχαιών 
τέτληχας ϋνμψ' το δέ tot χηρ εΐδεται είναι, 
η πολύ λώιόν Ιοτι κατά στρατον ενρύν 'Αχαιών 
δώρ άποαιρεΐοΰαι, δς τις αε&εν avtlov tfoifl. 
δημοβόρος βασιλεύς, Іяа οντιδανοιοιν άνάοοεις. ') 

Van komisch lust- en meerderheidsgevoel is hier geen sprake 
meer. 

Scherp en onmiddellijk wekt de schrijver affecten. We denken 
ook terstond aan luvenalis. 

De verdorvendheid in Rome was zoo groot, dat hij wel satiren 
schrijven móést: 

Difficile est satiram non scribere. ') 

Hij schetst een schrikkelijk beeld des tij ds; heftig, scherp en bitter 
overstelpt hij de verbrekers der goede zeden met zijn gal en hoon. 
Zijn vaak grof realisme schrikt niet terug voor de schildering der 
meest weerzinwekkende toestanden. Hij hekelt de ontaarding der 
zeden, ' t hof van Domitianus, leeg gebluf op hooge geboorte zonder 
innerlijke deugd, toont zich in zijn 6e satire 'n vrouwenhater, hij 
teekent de schaduwzijden van het leven in de wereldstad Rome. 
In duisteren toorn is zijn zedelijke verontwaardiging gewekt; 
mokerslagen vallen op de ontaarde nakomelingen van den ouden 
Cato. 

Voor 'n fatsoenlijk man is geen plaats meer in Rome. Daarom 
vertrekt Umbricius, luvenalis' oude vriend uit de stad van 't ver
derf: 

Quando artibus, inquit, honestia 
nullus in Urbe locus, nulla emolumenta laborum . . . ·) 
Quid Romae faciam? mentiri nescio; librum, 
si malus est, nequeo laudare et poseere; motus 
astrorum ignoro; funus promittere patrie 
nec volo nee possum; ranarum viscera numquam 

i) II. I, 225 e.v. 
2) Sat. I, 30. 
3) Sat. I l l , 20/21. 
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inspexi; ferre ad nuptam quae mittit adulter, 
quae mandat, norunt alii; me nemo ministro 
fur erit, atque ideo nulli comes exeo tamquam 
mancus et extinctae, corpus non utile, dextrae.1) 

Ook 't bederf uit 't Oosten besmet Rome: 

lam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes 
et linguam et mores et cum tibicine chordas 
obliquas nee non gentilia tympana secum 
vexit et ad circum iussas prostare puellas. 
Ite, quibus grata est pietà lupa barbara mitra. *) 

Deze dichter is door zijn sarkasme een scherprechter zonder 
medelijden. Zijn gemoed is vol bitterheid en heftig bewogen van 
weerzin en verontwaardiging: 

Si natura negat, facit indignatio versum. s) 

Sully zegt over de satire van luvenalis: „In this more serious 
and poignant satire the laugh takes on a shrill note of malignity 
from its mental entourage". *) 

Een ander schrijver hekelt direct door nauwkeurige waarneming, 
blootlegging van psychologische motieven, fijne karakterontleding, 
zooals b.v. Molière dat doet in l'Avare. Hij brandmerkt de gie
righeid in haar funeste gevolgen; zij heeft bij Harpagon de liefde 
van den vader gedood: zijn gevoel is afgestompt, zijn geest ver
blind. 

In Les Précieuses Ridicules, valt hij „le beau langage" aan, die 
toen in de mode was: „c'est de la satire en action". Hij bespot ge
kunsteldheid en gemaaktheid van belachelijke hoofsche juffers. 

Scène X is 'n typisch staaltje van de geaffecteerde gesprekken 
uit dien tijd, met nu en dan een rechtstreekschen aanval: 

Les gens de qualité savent tout, sans avoir rien appris. 
Herhaaldelijk heeft hij „les petits marquis" ten tooneele gevoerd 

en hun arrogante leegheid bespottelijk gemaakt. In La Critique 
de l'École des Femmes, is Molière fel op hen gebeten om hun 
lichtzinnige kritiek op l'École des Femmes en hun meer dan 

1) Sat. I l l , 41 e.v. 
2) Ibid, 62 e.v. 
3) Sat. I, 79. 
4) Sully, An Essay on Laughter, p. 382. 
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domme, kinderachtige en kinderlijke manier van redeneeren, zie 
b.v. Scène VII: 

Le Marquis: Dieu me damme! Madame, (la pièce) est misérable depuis 
le commencement jusqu' à la fin. 

De markies vindt, dat 't stuk niet deugt, want er komt in voor:,,Tarte 
à la crème": 

Le Marquis: Ah! ma foi, oui; tarte à la crème! Voilà ce que j'avais remar
qué tantôt; tarte à la crème! Que je vous suis obligé. Madame, de m'avoir 
fait souvenir de tarte à la crème? Tarte à la crème, morbleu! tarte à la 
crème! . . . 

Dorante: Dis-nous un peu tes raisons. 
Le Marquis: Tarte à la crème! 
Uranie: Mais il faut expliquer sa pensée, il me semble. 
Le Marquis: Tarte à la crème. Madame. 

— In Le Tartuffe trekt Molière te velde tegen „les faux dévots", 
de huichelaars op 't gebied van den godsdienst, in den persoon van 
Tartuffe: personage gros et gras, le teint frais, et la bouche ver
meille en wien 't niet aan eetlust ontbreekt: 

I, Sc. V. Et fort dévotement, il mangea deux perdrix, 
Avec une moitié de gigot en hachis. 

Wat frappeert bij Molière is, dat zijn satire niets anders is dan 
de werkelijkheid, die nu eens slechts heel even gedeformeerd wordt, 
dan weer sterk wordt overdreven tot 't caricaturale. Vaak zit er 
karakterteekening in; geestigheden worden ingestrooid. 

In Le Misanthrope vraagt Alceste aan Celimene, wat ze toch in Clitandre 
ziet, dat haar met bewondering vervult: 

Acte II, Sc. I. Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt 
Qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? 
Vous êtes-vous rendue avec tout le beau monde. 
Au mérite éclatant de sa perruque blonde? 

Ou sa façon de rire et son ton de fausset 
Ont-ils de vous toucher su trouver le secret? 

Ook in de antieke literatuur ontmoeten we de directe satire; we 
denken dan aan de Attische comedie. 

Zij speelt in haar eigen tijd en bekende personen en toestanden 
worden gepersifleerd. 

Aristophanes' spot b.v. treft elk gebied: de politiek, de let
teren, de philosophie, de ontwikkeling der ideeën. 
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Er was stof genoeg in Athene; men zei vrijuit zijn meening over 
binnenlandsche toestanden en vreemde staten. Bij Aristophanes 
zijn koorzangen en komische tooneelen tot 'n soort eenheid ver
bonden. We zouden zoo'n comedie met 'n revue kunnen vergelijken, 
doch 'n revue is 'n minderwaardig stuk literatuur. 

Evenals wij de pers en tijdschriften hebben voor de kritiek, zoo 
was de comedie 't literaire orgaan voor de kritiek in de vijfde 
eeuw. 

De toon bleef kluchtig. 
De dichter kon alles en iedereen aan de kaak stellen. Als gema

tigd oligarch hekelt Aristophanes de leiders der radicale demo
cratische partij b.v. Kleon in de Equités, 't Politieke karakter der 
comedie kan men niet te hoog aanslaan. 

Hij lacht met mythologie en cultus b.v. in de Ranae, waar 
Dionysus met zijn slaaf naar de onderwereld vertrekt; die onder
wereld wordt bespot. De goden spelen in zijn comedie de belache
lijke rollen. 

Aristophanes was geen vroom man. Ook 't bijgeloof treft hij 
met zijn spot; χρησμοίόγοί en μάντεις ontsnappen niet aan zijn 
kritiek. 

Om 'n enkel voorbeeld te kiezen. In de Nubes hekelt hij Socrates. 

Hieruit 'n fragment: 

Strepsiades, in gezelschap van een leerling van Socrates, ziet ten slotte 
in diens huis iemand in een hangmat liggen en vraagt dan: 

φέρε, τίς γαρ οντοσ οντύ της κρεμάαρας άνήρ; 

Leerling. 
αντός. 

Strepsiades. 

tfc αίτός; 

Leerling. 

Σωκράτης. 

Strepsiades. 
ώ, Σωκράτης! 

№ οντος, άναβόησον αυτόν μοι μέγα. 

Leerling. 

αυτός μίν ονν ob κάλεοον' ου γαρ μοι σχοίή. 

3 
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Strepsiades. 
ώ Σώχρατες!— 
(3 ΣωκραχΙδιον! 

Socrates. 

τΐ με χαΐΰς, ώ ίφήμερε; 

Strepsiades. 

πρώτον μεν δ и αρφ;, άντιβοΐώ, χάχειηί μοι. 

Socrates. 

άεροβατώ xal περιφρονώ τον ijhov. 

Strepsiades. 

Іяыг ало ταρρον τους ΰεονς αν περιφρονείς, 

άλλ' ονχ από της γης, εΖπερ; 

Socrates. 

où γαρ äv лоте 
ίξηνρον δρΰως τα μετέωρα πράγματα, 
εί μη χρεμάαας το νόημα και την φροντίδα 
Ιεπτήν καταμείξας είς тот δμοιον αέρα' 
εί δ' Άν χαμαΐ τδνω χάτω&εν loxónow, 
Ονχ δν ло& ηϋρον' ον γαρ αλί' ή γη ßiq. 
ΐλχει χρος αντην την Ιχμάδα της φροντίδας. ̂  

Socrates belooft aan Strepsiades de gave der welsprekendheid, als hij 
hem ingewijd heeft als leerling: 

λέγειν γενηοει τρίμμα, χρόταλον, παυιάΐη. 
άλλ' ίχ' άτρέμας. 

Strepsiades. 

μα τον ΔΙ' σν ψενδει γί με' 
χατ&παττόμεψος γαρ ηααιάλη γενήσομαι. *) 

Aristophanes wil hier de afkeuring der Atheners opwekken tegen 
Socrates, door hem zelf in een belachehjke rol te laten optreden. 
Doch zooals deze comediedichter hem schildert kan hij in elk geval 
niet geweest zijn. 

Typisch en geestig is uit de Ranae 't debat tusschen Aeschylus 
en Euripides in de onderwereld. Dionysus zal scheidsrechter zijn. *) 

i) Nubes, 218 e.v. 
2) Ibid. 260 e.v. 
3) Ranae, 830 e.v. 
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Euripides wil o.a. zijn prologen laten bewonderen en Aeschylus 
zal aantoonen, dat 't rhythme daarvan niet in orde is. ^ 

In elk geval, we hebben hier 't oordeel van een snaak over twee 
groóte tragici. 

§ 6 — Een sarkasme Ironie van εΐρων, die zegt (maar niet 
kan Ironie zijn. meent); dus bedekte spot, waarbij men 't 
tegenovergestelde zegt, van 'tgeen men denkt. 

Is de lach der satire al bitter, die van de ironie is ook nog ver
borgen. 

Gebreken worden als goede hoedanigheden geprezen, 't verach
telijke wordt geroemd. De ironie is een der middelen van de satire. 
Zij doet zich schijnbaar ernstig voor, terwijl haar doel is aan te 
vallen en ten gronde te richten. 

Smakelijk in dit opzicht is van Eeden's Cornells Paradijs, Gras
sprietjes o.a. het „met alle mogelijke liefde en zorg bewerkte" 
Predikantenlied met z'n aanhef: 

Hoe gezegend in ons land 
Is het vak van Predikant! — 
Godes hand rust, buiten kijf. 
Zichtbaar op dit vroom bedrijf! 

Dichters maakt alleen de Heer, 
Predikanten mint hij zeer: 
Daarom neemt men, dat is klaar. 
Zooveel dichters bij hen waar. 

En de slotstrophen: 

Schrijf maar, Neêrland's dominé'el 
Schrijf maar in des Heeren vrees: 
Slechte verzen maakt men nooit. 
Als ons bef en toga tooit. 

In uw lamp brandt heilige olie. 
Dichten is uw monopolie; — 
Want de Heer ziet toe en waakt. 
Dat gij goede verzen maakt. 

Ironie bevat 'n komisch element, omdat zich aan ons op 't eerste 

i) Ranae, 1197 e.v. 
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gezicht een waardeerende uiting als ernstig gemeend aanbiedt, die 
echter terstond in 't tegendeel omslaat, 't Komische in de ironie 
beweegt zich slechts tusschen prijzen en afkeuren, terwijl de geestig
heid daarin bijna onbeperkt is door zijn fonkelend spel van verras
sende invallen. 

De ironie eischt daarom minder geest dan de geestigheid. Deze 
is in zekeren zin subjectiever dan de ironie, omdat zij meer van 
de persoonlijkheid vraagt. Hoe meer de subjectieve grondslag der 
ironie verdiept wordt, hoe dichter zij de geestigheid, den humor 
nadert. Door den schijn van te prijzen en de vernietiging van dezen 
schijn is de bestraffing des te harder. Daarom is de ironie nooit 
onschuldig, maar vaak snijdend en vijandig. 

Zoo b.v. Hamlet tot Ophelia: 

What should a man do, but be merry? for, look you, 
how cheerfully my mother looks, and my father 
died within these two hours.1) 

Of uit Multatuli's Max Havelaar: 

Een weinig tijd later was er te Batavia groot gejubel over de nieuwe 
overwinning die weer zooveel lauweren had gevoegd bij de lauweren van 't 
Nederlandsch-Indisch leger. . . En de Koning van Nederland, voorgelicht 
door zijn Staatsdienaren, beloonde wederom zooveel heldenmoed met vele 
ridderkruisen. 

En waarschijnlijk stegen er in Zondagskerk of bidstond uit de harten 
der vromen dankgebeden ten-hemel, bij 't vernemen dat ,,de Heer der heir-
scharen" weer had meegestreden onder de banier van Nederland . . . *) 

Geen wonder, dat de sarkast graag van de ironie gebruik maakt, 
omdat deze hard en scherp wil veroordeelen en laken. 

Socrates' αρωνεία wekte de verbittering van 't Atheensche 
volk, omdat hij het door zijn wijze van vragen stellen er in liet 
loopen; hij ging n.l. op hun beweringen in en gaf hun schijnbaar 
gelijk. Al zat dan ook bij Socrates voor, hen door zijn methode tot 
't inzicht van de onjuistheid hunner opvattingen en daardoor 
tot de waarheid te brengen, hun gevoel van trots werd gekwetst, 
zoodra zij bemerkten, dat dit 't doel was der schijnbare goed
keuring. 

i) Hamlet III, 2. 
2) Max Havelaar10, Amsterdam 1901. p. 219. 
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§ 7 — Sarkasme Voor 't juiste begrip van den humor moeten 
kan humor zijn. we uitgaan van 't subjectief-komische, van een 
geestesvrije persoonlijkheid, die in en door de willekeur harer voor-
stellingsverbindingen komische zelfoplossingen doet ontstaan. 

't Subjectief-komische heeft in zich de potentie rijker uit te groei
en tot humor, bergt in zich den aanleg daartoe. 

Humor is de hoogste trap, de diepste en rijkste vorm van 't sub
jectief-komische. 

Wat 't subjectief-komische tot humor maakt is dit: de beschou

wende houding van 't bewustzijn, ten opzichte van menschheid, 

leven, wereld; het kennend doordringen in de diepste gronden der 

werkelijkheid. 

Spelend komische willekeur en wereldbeschouwing versmelten. 
Volkelt, in zijn „System der Aesthetik". Dl. II, legt sterk den na

druk op de beschouwende houding van het bewustzijn, als karakteristi-
cum van den humor en p. 530 wijdt hij hieraan 'n heldere, fantasie
rijke uiteenzetting: „So bringt der Humor in seiner Natur die 
härtesten Gegensätze zur Einheit: er bewegt sich in den wunder
lichsten Sprüngen, in zickzackartigen Bahnen, er rückt das Ent-
legentste zusammen, er ueberrascht durch befremdliche Einfälle, 
er faszt die Dinge von hinten oder bei einem Zipfel an, und 
dennoch dringt er mit scharfem Blicke in die Dinge und Verhält
nisse der Wirklichkeit ein, enthüllt uns tiefe und verborgene Zu
sammenhänge des Lebens, macht uns hellsehend für die Geheim
nisse und Abgründe der Welt. 

Der Humor hat sein Ergötzen am Spiel, seine unbefangene 
Freude an komischen Ueberraschungen, er schwelgt in komischen 
Ungeheuerlichkeiten, er gebärdet sich närrisch und grimassen
haft, 1) und dennoch hat er zugleich erkennendes Interesse, betrach-

1) We herinneren hier aan den nar bij Shakespeare b.v. in King Lear. De 
houding van den nar in I, 4 tegenover koning Lear is „grimassenschaft", 
koddig, geestig, maar tegelijk laat hij hem achter zijn zotte vergelijkingen, 
van den hak op den tak springend, scherp de waarheid voelen, hoe onver
standig hij deed zijn rijk onder zijn ondankbare en hartelooze dochters te 
verdeelen, voor zijn dood al. 

In de tweede acte sturen ze hem 'n stormnacht in. De nar tracht zijn heer 
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tet die Welt mit den Augen eines Erfahrungsgesättigten, vom 
Leben gereiften Weisen, dringt philosophisch bis zu den letzten 
Fragen und Rätseln vor". 

En p. 534: 
„Der Humor ist der einzige aesthetische Typus, der seiner 

Natur nach eine Richtung auf Erkennen und Betrachten in sich 
schlieszt". 

Zoo is de humor dan levensbeschouwing, of in elk geval 'η levens
stemming. Deze wordt gevoed door alles wat men meemaakt: lijden, 
genot, arbeid, gevoel. 

Hier is natuurlijk geen kennen, beschouwen bedoeld, dat 'n 
wetenschappelijk karakter draagt, maar 'n soort intuïtief kennen, 
gesteund door 't vermogen de dingen fijn aan te voelen en te be
grijpen en tegelijk berustend op rijpe levenservaring. 

De geestigheid onthult hier en daar enkele zijden van 't leven, 
de humor gaat breeder en meer samenhangend in op verschillende 
gebieden van de wereld, tracht zelfs de diepste gronden van 
leven en menschheid bloot te leggen en toont daarmee zijn philoso
phisch karakter. 

In den humor spreekt zich uit, zoowel 'n ruime en onbevangen 

kijk op 't leven, én gevoel voor en eerlijke waardeering van 't kleine 

in de alledaagsche beslommeringen van ons bestaan. 

We denken nu aan Chesterton, de optimist en vriend van het 
leven; onstuimig bestrijdt zijn spot de moderne dwalingen. Hij 
richt zich tegen: „les aigreurs puritaines, la morbidité pessimiste, 
l'inquiétude d'esprits qui ont perdu, avec la foi, l'équilibre de leur 

op te vroolijken door 't vernuftig spel van zijn geest, zijn allerzotste gedach-
tencombinaties en invallen b.v. II, 4: 

Lear: O me, my heart, my rising heart! — but, down. 
Fool: Cry to it, nuncle, as the cockney did to the eels, when she put them 

i' the paste alive; she rapp'd 'em o'the coxcombs with a stick, and cried, 
„Down, wantons, down!" 'Twas her brother, that, in pure kindness to his 
horse, butter 'd his hay. — 

Ook de trek naar beschouwend doordringen in de werkelijkheid is vaak 
bij de narrenfiguren van Shakespeare te vinden. 
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être; et surtout, la maladie la plus grave de notre siècle, la manie 
raisonnante d'intelligences déréglées.l) 

Chesterton is de profeet van zijn tijd; de overtuigde, onvermoeide, 
enthousiaste verdediger van 't Katholiek geloof in onze eeuw van 
onverschilligheid en skepticisme. Ter typeering van Chesterton's 
geniale visie op de beteekenis der Kerk, breeder dan alle denk
systemen, staande boven alle philosophieën, zou kunnen worden 
aangevoerd: The Everlasting Man p. 199—203 *). 

Hij is vol humor, prikkelt 't intellect door 'n spel van woorden, 
fantastische ideeën, geestige paradoxen, snelle overgangen van de 
eene stemming naar de andere. 

Zie ook zijn romans o.a. The Napoleon of Nothing Hill, 'η kostelijke fan
tasie, of The man who was Thursday, de detective-roman zonder misdadi
gers en zonder misdaden. 

Hij toont zich daar de boeiende verteller, die door z'n humor, 't scheppen 
van dolle situaties, z'n groteske fantasie op z'n lezers weet in te werken. *) 

Behalve novellisi en journalist is Chesterton o.a. de dichter van The Bal
lad of the white horse, een ballade over de bevrijding der Noormannen door 
koning Alfred. Ook daaruit spreekt zijn levenshouding: religieus optimisme, 
geloof aan den zegen van een blij en opgewekt Christendom. 

Het is zijn innerlijke overtuiging dat: 

The men of the East may spell the stars 
And times and triumphs mark, 

But the men signed of the cross of Chris/ 
Go gaily in the dark. 

Humor veronderstelt 'η overvloed van veelzijdige ervaringen en 
'η wijden horizon, niet minder: zelfstandigheid van 't individu. 

Onwetendheid, onbewustheid zijn gunstig voor lager genot. 
Hoe meer men weet, hoe scherper men de tegenstellingen ziet, hoe 
meer kans op leed. 

Humor is 'n levenskunst, speelt met alles zijn aesthetisch spel. 

1) E. Legouis. L. Cazamian, Histoire de la Littérature anglaise*. Paris, 
Hachette. 1925. p. 1229. 

2) t. a. p. Part II, Chapter 1. The God in the cave. London 1926. 
3) Chesterton is 'n veelzijdig schrijver; zeer uiteenloopend is 't oordeel 

over hem. Zie Leon Kellner, Die Englische Literatur der neuesten Zeit von 
Dickens bis Shaw*. Leipzig 1921. o.a. p. 367. Anton van Duinkerken, Roof
bouw, Tilburg 1929. p. 22—60. Willem Nieuwenhuis, Chesterton. Roermond 
1927. 
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terwijl hij een helderen kijk heeft op de disharmonieën en tevens 
op de waarden des levens. 

Ook hier zijn natuurlijk weer overgangen en tusschenvormen. 
Niet steeds is de beschouwende trek duidelijk te constateeren. 
Hij kan meer verborgen zijn en men kan hem voelen als 'n onder
stroom. 

Zooals we zagen: humor staat beschouwend tegenover de schijn
waarden des levens. Hij is kritisch-realistisch. 

'к Moge hier herinneren aan Shaw, b.v. in Man and Superman 
de figuur van Tanner: scherp-kritisch, revolutionair, vol geest. 

Uit den overvloed 'n enkel citaat: 

Ramsden: Mr. Tanner: you are the most impudent person I have ever met· 
Tanner: I know it Ramsden. Yet even I cannot wholly conquer shame. We 

live in an atmosphere of shame. We are ashamed of everything that 
is real about us; ashamed of ourselves, of our relatives, of our inco
mes, of our accents, of our opinions, of our experience, just as we are 
ashamed of our naked skins. Good Lord, my dear Ramsden, we are 
ashamed to walk, ashamed to ride in an omnibus, ashamed to hire 
a hansom instead of keeping a carriage . . . 

The more things a man is ashamed of, the more respectable he is. Why, 
youre ashamed to buy my books, ashamed to read it: the only thing youre 
not ashamed of is to judge me for it without having read it;1) 

Geestig en bijtend is in dezelfde acte Tanner's opmerking over de evo
lutie van zijn ideeën: 

„I had become a new person and those who knew the old person laughed 
at me. The only man who behaved sensibly was my tailor: he took my 
measure anew every time he saw me, whilst all the rest went on with their 
old measurements and expected them to fit me". 

En dan in 't begin van de tweede acte zijn scherp-komische zet tegen 
kostscholen: 

„Sherbrooke Road is a place where boys learn something: Eton is a boy 
farm where we are sent because we are nuisances at home, and because in 
after live, whenever a Duke is mentioned, we can claim him as an old 
schoolfellow". 

Ten slotte uit de derde acte, waar de schrijver ons door 'n droom in de 
hel verplaatst, de cynische opvatting van Don Juan: 

„You may remember that on earth— though of course we never confessed 
it—the death of anyone we knew, even those we liked best, was always 
mingled with a certain satisfaction at being finally done with them. 

i) Man and Superman, A Comedy and a Philosophy, act I. 
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Ana: Monster! Never, never. 
Don Juan: I see you recognize the feeling. Yes: α funeral was always a 

festivity in black, especially the funeral of a relative. 

Kritisch realisme is wellicht de beste achtergrond voor den 
humor. 

Z'n scherpe blik en rijke menschenkennis peilt de innerlijke 
leegheid van opgepoetste schittering, doorziet hoe huichelarij zich 
verbergt achter vroomheid, hoe deugd verdekt opgestelde zwak
heid is. 

De humor ziet de domheid pralen in 't kleed der wijsheid, uiter-
lijke gemoedelijkheid den trots verhullen met doorschijnend kleed, 
ziekteplekken 't gezonde ondermijnen; hij begrijpt, dat gevoelloos 
egoïsme de drijfveer is van duizend edelmoedig schijnende gestes, 
dat uiterlijke betooning van vriendschap en liefde de fijne, maar 
doorzichtige sluier is van krenkend gemis aan fijngevoeligheid, 
cultuur en moderniteit slechts 't dunne vernis zijn van onbeschaafd
heid "en onbeschaamdheid, kunst en schoonheid 't fraaie mom van 
verfijnde zinneprikkeling; kortom hij is er zich wel van bewust, 
hoe al 't groóte 't kleine aankleeft, een belangrijk deel der wereld 
vaak een groóte maskerade is, waar achter blanketsel leelijkheid 
grijnst, doorgroefd met rimpels van star-conventioneele en verdorde 
begrippen. 

Zoo sluit humor in zich rijke, soms pijnlijke levenservaring, diep, 
soms folterend nadenken over de menschelijke dingen. 

Humor vereischt daarom, dat ieder, die zich zelf als persoonlijk
heid voelt, die zijn eigen plaats naast andere individuen wil innemen 
en handhaven, zijn eigen levensbeschouwing vormt. Dit kan geschieden 
met grooter of geringer bewustzijn daarvan. 

Deze levensstemming is opgebouwd uit 't resultaat van persoon
lijke ervaringen, uit de kennis, gewonnen door eigen gedachten, 
arbeid, uit de religie, die in eigen, diepe overtuiging met ons 
wezen versmolten is. 

Beslissend is welke rol genot en ontbering in ons leven speelden, 
welke vreugde men genoten, welk leed men gedragen heeft. 

We zouden hier de namen van Tacitus, Swift, Paul Verlaine 
kunnen noemen. 

Over Tacitus zal in dit verband 't tweede hoofdstuk iets zeggen. 
Swift's duistere misanthropie in z'n Gulliver hangt o.m. samen 
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met zijn „verfehltes" leven, zooals Prinsen zegt, waaraan hij toe
voegt: „Hij was 'n geboren politicus, gedreven door onbeperkt 
machtsbesef en heerschzucht en 't lot maakte van hem. . . een 
arme dominee.1) 

Ook Paul Verlaine's Sagesse weerspiegelt zijn verleden. Gevoel 
van eigen zwakheid en de herinnering aan zijn val en 't veelbewo
gen leven achter hem, inspireeren den dichter: zijn eerste acte van 
openbaar geloof. 

Spijt over zijn gedrag in voorbije dagen vervult hem nog. Deze 
verzen zijn teer en fijn, van ongekunstelde expressie, doortrokken 
van zachten weemoed. Luister maar: 

Le ciel est, par-dessus le toit. 
Si bleu, si calme! 

Un arbre, par-dessus le toit. 
Berce sa palme. 

La cloche, dans le ciel qu'on voit, 
Doucement tinte. 

Un oiseau sur l'arbre qu'on voit 
Chante sa pleinte. 

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, 
Simple et tranquille. 

Cette paisible rumeur là 
Vient de la ville! 

— Qu'as-tu fait, 6 toi que voilà 
Fleurant sans cesse. 

Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, 
De ta jeunesse? 2) 

Geen klare emotie, maar de betoovering eener algemeene, vage 
levensstemming van zachte droefheid, melancholie, soms even 

desperaat ligt over Sagesse: 

Un grand sommeil noir 
Tombe sur ma vie: 
Dormez, tout Espoir, 
Dormez, toute Envie! 

i) J. Prinsen, De Roman in de i8e eeuw in West-Europa. Groningen 
1925. p. 260. 

2) Oeuvres complètes de Paul Verlaine. Tome I. Sagesse, III, 6. Paris 
1919. 
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Je ne vois plus rien. 
Je perds la mémoire 
Du mal et du bien. . . 
О la triste histoire I 

Je suis un berceau 
Qu'une main balance 
Au creux d'un caveau . . . 
Silence, silence I ') 

Ter eere van de H. Maagd schreef hij de meest gevoelige en 
roerende verzen o.a. II, 2 : 'η gebed, dat 'n lofzang is, melodieus 
en rhythmisch, waarvan de twee laatste strophen fluisteren: 

Je ne veux plus penser qu'a ma mère Marie, 
Siège de la sagesse et source des pardons. 
Mère de France aussi, de qui nous attendons 
Inébranlablement l'honneur de la patrie. 

Marie Immaculée, amour essentiel. 
Logique de la foi cordiale et vivace, 
En vous aimant qu'est-il de bon que je ne fasse. 
En vous aimant du seul amour. Porte du ciel? 

Van belang is, door hoe groóte verwondering onze oogen open 
gingen, welke teleurstellingen ons troffen, tenslotte welk inzicht 
en begrip wij uit dit geheel verkregen hebben. 

De humorist gebruikt de komische zelfoplossing om de wer
kelijkheid van 't leven dichter te naderen, 't Is hem 'n genot 
de tegenspraken met geestige invallen te omspelen, ze in 'n 
komisch licht te plaatsen; hij houdt ervan gewaagde dingen te 
zeggen, waardoor de negatieve zijde naar ons wordt toegewend 
en met 'n lach ontvangen wordt. 

De humor kan met 'n gevoel van liefde in 't hart over de fouten en 
„eigendommelijkheden" van overigens flinke menschen lachen. Men 
herinnere zich weer Cervantes; zijn spot is niet snijdend en bijtend, 
maar met z'n geestigheden omspeelt hij personen en situaties. 

Humor kan ook fijn zijn als de zucht van den koelen zefier, die 
zacht over de dingen glijdt. Volkelt geeft 'n mooi voorbeeld uit 'n 
lied van Mörike: 

Sausewind, Brausewind! 
Dort und hier I 
Deine Heimat sage mir! 

1) t. a. p. III. 5. 
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Aan den anderen kant de humor der grovere soort met z'n 
wilden, onstuimigen, feilen aard, die houdt van schrille tegenstel
lingen en de schijnwaarden opblaast. 

De Deensche wijsgeer Höffding neemt als grondslag van den 
humor een Gesamtgefühl aan. 't Lijkt me nuttig en interessant 
hier wat dieper op in te gaan. Zijn pakkend geschreven boek 
„Humor als Lebensgefühl", dat 'n psychologische analyse van 
den humor geeft, begint met de stelling: 

„Kein seelischer Zustand ist ganz einfach". 
Steeds bestaat hij uit meerdere psychische elementen met meer of 

minder sterken samenhang en continuïteit. Een scherpe splitsing 
dezer afzonderlijke elementen heeft steeds iets kunstmatigs. 

Tegenover Gesamtgefühl staat Einzelgefühl. Höffding zet dat 
nader uiteen: 

„Als Einzelgefühl bezeichne ich einen seelischen Einzelzustand, 
in dem die Gefühlselemente ueberwiegend und entscheidend sind und 
der nicht nur durch ein einzelnes Erlebnis bestimmt ist, sondern 
zugleich verhältnismäszig einfach in seiner Natur ist. 

Ein solches Einzelgefühl ist zum Beispiel das Wohlgefallen an 
einer Farbe oder einem Duft, die Freude an einem Gedanken 
oder Bild" . . . ») 

'n Plotselinge Jobsbode, onverwachte blijdschap, 'η teleurstel
ling, verliefdheid, 'η nieuwe verwachting, kan me heelemaal be-
heerschen en totaal beslag leggen op mijn denken. Ook dan is 
sprake van zoo'n enkelvoudige toestand. 

„Gesamtzustände" daarentegen, kunnen niet verklaard worden 
zonder ons verleden; zij worden bepaald door 'n lange reeks erva
ringen van verschillenden aard. 

Elk van deze ervaringen had zijn eigen „Einzelzustand" verwekt 

en uit deze enkelvoudige gevoelens kan een „Gesamtzustand" ont

staan door verbinding, door versmelting. 

Zulk 'n versmelting moet dan 'n zeer innige verbinding zijn van 
de afzonderlijke gevoelens b.v. van blijdschap en leed. 

van Ginneken spreekt in „Het gevoel in taal en woordkunst" — 

i) t. a. p. p. 23. 
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beschouwingen, rijk aan perspectieven en ingenieus — van totaal-
gevoelens, van complexe gemoedsbewegingen, die hij verdeelt in 
menggevoelens en fasegevoelens.1) 

De menggevoelens berusten op een gelijktijdige versmelting van 
twee afzonderlijke gevoelsnuancen; 

de fasegevoelens worden opgebouwd uit een opvolgende ineen
vloeiing van successieve gemoedsfasen. 

Zoo is b.v. medelijden een menggevoelen als een versmelting van 
sympathie en droefheid. 

Maar teleurstelling, tegenval, ontgoocheling is een fasegevoel, 
omdat het uit twee op elkander volgende gevoelsstadia van hoop en 
droefheid is opgebouwd. 

Bewondering is verrassing, verwondering, met liefde en zich-
klein-voelen gemengd. 

Twijfel is 'n fasegevoel van opeenvolgende hoop en vrees in 
een intellectueele moeilijkheid. 

Jaloersche liefde is 'n opvolging van zeer heterogene fasen van 
aantrekking en afstooting, van berooving en terugverovering, van 
vermoedens en haat, vergeving en verteedering. 

De meest typische voorbeelden zullen natuurlijk die gevoels-
complexen zijn, waarin de verbonden voorstellingen juist gevoelens 
verwekken, die in heel verschillende richting gaan en die van Gin-
neken daarom komplikatiegevoelens wil noemen,2) zoo b.v. 't ge
not van avontuurlijke waagstukken, gevaarlijke sport als 't varen 
voor plezier op onze Hollandsche stormige wateren. In deze ge
vallen is 't voorhanden zijn der gevaren de noodzakelijke conditie 
van het genot. Zij hebben iets prikkelends en pikants. 

Verder noemen we hier uit de hoogere gevoelens8) de trek naar 
't sensationeele, verbodene, cynische, het komisch gevoel. 

Een tweede geheel afwijkende reeks voorbeelden, die in tegen
stelling tot de vibreerende onrust der eerste, een overwegend ernstig, 
stil karakter dragen, zijn b.v. de weemoed bij 't scheiden, de eer-

i) t. a. p. p. 304 e.v. 
2) t. a. p. p. 337 e.v. 
3) De lagere gevoelens zijn de vrij vage gewaarwordings-gvyQeleos; de 

hoogere zijn vooral de aandoeningen. 



4Ö SARKASME KAN HUMOR ZIJN 

bied, het weemoedswelbehagen, de kultus van een bepaald verdriet 
als „een heilige smart", eerbied, de roerende humor. Eerbied b.v. 
berust op vrees en ontzag, die pas aangenaam worden door 't besef, 
dat de ethisch hoogstaande persoon, wien wij eerbied bewijzen, 
van zijn overwicht alleen 'n heilzaam gebruik zal maken. 

Deze tweede soort van komplikatiegevoelens behooren tot onze 
diepste zielservaring. Zij zijn niet heftig, maar in hun uitwerking 
hebben deze diepe gevoelens, toch eenzelfde kracht als de meest 
onstuimige. De diepte is slechts een andere en waardiger vorm van 
intensiteit. Het beleven van zulke gevoelens is altijd een heilige 
stonde en blijft voor lang een gewijde plek in onze herinnering. ^ 

In dit verband kan genoemd worden de definitie van Balden-
sperger, waarin hij 't komplikatiegevoelen, dat de humor is, zoo 
raak typeert: „Nous savons, que la joie et le chagrin, s'étant ren
contrés dans la forêt nocturne, s'aimèrent, sans se connaître; et 
il leur naquit un fils qu' était l'humour". *) 

Totaalgevoelens zijn verder b.v. weemoed, berusting, heimwee, 
trouw, eerzucht, trots, wanneer zij 'n reeks van levenservaringen 
veronderstellen, van meer of minder samengestelden of intensieven 
aard. 

Er moet in ons zijn 'ntendenz, 'n drang tot synthese van onze 
gemoedsaandoeningen. 

Plato geeft reeds 'n treffende teekening van 't ontstaan van 'n 
totaaltoestand. 

In zijn Politeia vergelijkt hij de verschillende ervaringen met 
kleurenlagen, die men op 'n stof legt, vóór de bepaalde kleur, die 
men daaraan geven wil, kan worden aangebracht. 

Zoo geven de levenservaringen ons 'n reeks van lijnen en kleuren 
en 'n „grondkleur", vóór de totaaltoestand ontstaat, die de typi
sche kleurschakeering van ons karakter uitmaakt.a) 

Totaalgevoelens zijn niet alleen méér ingewikkeld, maar ook in-
dividueeler genuanceerd dan 't enkelvoudige gevoel. 

i) t. a. p. p. 337 e.v. 
2) t. a. p. Les définitions de l'humour, pag. 210. 

Cf. Prinsen, De Roman in de 18e eeuw in West-Europa, over de 
Engelsche humoristen p. 402 e.v. 

3) Politeia, IV p. 429 D. E. 
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Want de enkelvoudige gevoelens, die als momenten in 't totaal-
gevoel komen, kunnen in dit nieuwe geheel, in zeer verschillende 
verhouding tot elkaar staan en daardoor ontstaan aanzienlijke 
verschillen in kleur en toon van 't totaalgevoel bij de afzonderlijke 
personen. 

Zoo roepen de levensomstandigheden 'n rijke verscheidenheid 
van karaktereigenschappen bij de verschillende individuen in 't 
leven. 

Het behoort tot het wezen van den humor een menggevoelen 
te zijn. 

Onze innerlijke aard wijst op 'nneiging tot, 'n streven naar 'n sa

menvatten van verschillende bewegingen van ons zieleleven, 'n 

verborgen kunst om den chaos tot 'n kosmos om te vormen. 

Zoo moeten wij ook de gave, de geschiktheid, den drang bezitten 

om de vreugden en 't leed des levens in één komplikatiegevoel te 

vereenigen. 

Ook 't sarkasme is 't product van een menggevoelen, 'n syn

these van verschillende gemoedsbewegingen. 

De insensiteit van een totaalgevoel is grooter naarmate de 
samenstellende elementen — zooals bij een komplikatiegevoelen — 
onderling inniger verbonden zijn en onderling in hun wezen 
feller tegenover elkaar staan, b.v. hoe heftiger de windrukken 
zijn, des te prikkelender wordt 't dolle zeilgenoegen, hoe grooter 
de tegenstelling tusschen ongerijmde beteekenis en verborgen zin, 
des te grooter 't komisch effect. 

De vraag rijst vanzelf, hoe 't mogelijk is, dat vreugde en leed, 
twee tegenstellingen immers, tot 'n komplikatiegevoel versmelten. 

Alexander Shand zegt, dat de eigenlijke vijandige tegenstelling 
tot vreugde niet 't leed is, maar afschuw en tegenzin.1) 

Neem als voorbeeld weemoed en heimwee, beide 'n mengeling van 
droefheid en vreugde. Weemoed leeft in 't verleden, in de blijde 
herinnering aan 't samenzijn. Heimwee ziet vooruit, leeft in de 
toekomst, in hoop, in streven. 

i) Foundations of Character p. 395 e.v. 
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In beide schuilt 'n element van droefheid; in weemoed, omdat 
iets, waaraan wij waarde toekenden, uit ons leven is verdwenen; 
in heimwee, omdat de afstand tot 't doel zoo groot is. 

In beide schuilt 'n element van vreugde, omdat onze gedachten 
verwijlen bij iets, wat wij op prijs stellen, al behoort dit ook tot 
't verleden of de toekomst. 

Baldensperger geeft van den humor de geestige definitie: „L'hu
mour est le baiser, qui se donnent la joie et la douleur. Il a dans 
son blason une larme souriante, il est coiffé d'une marotte garnie 
d'un crêpe, il est chaussé du cothurne tragique et du socque 
comique; et il est aussi l'étincelle électrique qui jaillit entre ces 
deux pôles de noms contraires, „sentimentalités" et „raillerie". *) 

Humor heeft in hoogen graad 't karakter van 'n totaalgevoel. 
Hij is 'n levensbeschouwing, 'n stemming tegenover 't leven, een 
totaaltoestand, waartoe alle ervaringen en strevingen hun bij
dragen hebben geleverd. 

Levenswijsheid verkrijgt men, wanneer men niet alleen secundo 
flumine heeft gevaren, maar vooral, als men ook tegen den 
stroom op heeft geroeid. Alleen dan krijgt men de grondkleur, 
die volgens Plato noodzakelijk is om de eigenlijke kleur van 't 
karakter echt te doen zijn. 

Dan krijgt 'n karakter vastheid en betrouwbaarheid, als 't ook 
op tegenstand heeft gestooten, verwachtingen bedrogen werden, 
zijn kracht op 'n beslissende proef werd gesteld, als 't door de 
vuurproef van teleurstelling en tegenslag is gehard en geleerd heeft 
'n groot doel vast te houden, niettegenstaande hinderpalen en trots 
de verten, waarnaar 't telkens verschoven werd, gedachtig: „Zwa
righeden moeten prikkels zijn, geen struikelblokken." 

Daar de humor zich richt tegen de schijnwaarden des levens, moet 
zich daaruit de houding van den schrijver ten opzichte van de 
werkelijkheid uitspreken. 

We denken hier aan den meestal welwittenden, gemoedelijken 
humor van Horatius. Hij houdt ervan met 'n lachend gezicht de 
waarheid te zeggen: 

„— quamquam lidentem dicere verum 
quid vetat?" ·) 

ι) t. a. p. Les definitions de l'humour pag. 210. 
2) Sat. I, 1, 24. 
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Herinneren we verder aan den heiligen humor van 'n Philippus 
Neri, die blijmoedige en nederige Apostel van Rome, wiens levens
spreuk was: 

Spemere mundum, spemere neminem, spemere se ipsum, 
spemere se spemi. 

Hij wekte door zijn oorspronkelijke, geestige invallen en zijn beminnelijken 
eenvoud veler sympathie. Zoo speelde hij graag met kinderen; ze mochten 
in zijn huis komen ravotten naar hartelust. Verwonderde iemand zich daar
over, dan zei hij: ,,Ik zou hun zelfs toestaan hout op mijn rug te kloven 
— als ze maar niet zondigen".1) 

Ook moge gewezen worden op 't religieuze optimisme van Chester
ton, 't gezonde, weelderige optimisme van Timmermans, de heilige 
verontwaardiging van Vondel, 't kritisch realisme van Shaw, de 
ironische hoon van Loki uit „Godenschemering" van Marcellus 
Emants, enz. 

In de manier van humoristische behandeling wordt vanzelf de 
levensbeschouwing of levensstemming uitgedrukt. Bijna onbewust 
vloeit in het werk van een schrijver iets van zijn levensopvatting 
mee: zijn plaats tegenover God, tegenover zijn medemenschen, 
zijn geloof aan liefde of haat, zijn geloof in, of wanhoop aan 'n 
ideale wereld, zijn twijfel of geloof aan den glans van geluk, aan 
rechtvaardigheid, aan egoïsme of opofferende liefde. 

Is de harmonie, de diepte, de rijkdom, de omvang der uit den 
humor sprekende levensbeschouwing belangrijk, dan staat ook de 
humor hoog. Er kan 'n neiging zijn zich alleen bezig te houden 
met 't grootte en zijn tegenstelling, maar de humor kan zich ook 

i) Zie: Wetzer und Weite's Kirchenlexikon. Freib.i. Br. 1895. Goethe 
Werke, von Prof. Dr. H. Düntzer. 21, 2, Italienische Reise, p. 6, ібб—i8i 
Berlin und Stuttgart. 

Goethe spreekt van „der humoristische Heilige" en vertelt о.m. de 
anecdote van 'n kloosterzuster in de nabijheid van Rome, van wie ver
teld werd, dat ze wondere geestelijke gaven bezat. De paus stuurt Philippus 
Neri om de zaak te onderzoeken. De abdis ontvangt hem, de bewuste non 
wordt in 's pausen naam ontboden. Philippus Neri steekt haar zonder 'n 
woord te spreken zijn beslijkte laars toe, met 'n gebaar die uit te trekken. 
De zuster schrikt terug, weigert. Neri vertrekt rustig, komt veel sneller bij 
den paus terug dan hij verwacht werd en brengt z'n verslag uit: „Sie ist 
keine Heiligel" ruft er aus; „Sie tut keine WunderI Denn die Haupteigen
schaft fehlt ihr, die Demut I" Verder onderzoek achtte hij niet noodig. 

4 
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richten op 't geringere in de wereld, waar kleine trekken in leven 
en mensch zijn aandacht bezig houden. 

Jean Paul eischt voor den humor in de eerste plaats „Totalität" 
d.w.z. belichting onder 't gezichtspunt van de menschheid, van de 
wereld, van 't algemeene. Hij zegt: „Ferner erklärt durch die 
Totalität sich die humoristische Milde und Duldung gegen einzelne 
Torheiten, weil diese alsdann in der Masse weniger bedeuten 
und beschädigen und weil der Humorist seine eigne Verwantschaft 
mit der Menschheit sich nicht läugnen kann.1) 

Höffding zegt: „Der Unterschied zwischen Ironie und Humor ist 
oft so ausgedrückt worden, dasz bei der Ironie Scherz hinter dem 
Ernst, beim Humor Ernst hinter dem Scherze steckt. 2) 

§ 8 α — Vele aesthetici leggen bij de definieering van 't begrip 
humor den nadruk op 't overstroomen van 't gevoel, op zijn 
zwaarmoedigen grondtrek. 

Harald Höffding 8) hecht bij de bespreking van de verschillende 
typen van humor bijzondere waarde aan datgene, wat hij den 
grondslag daarvan noemt n.l. het gevoelsleven. Maar de intellectueele 
waarden zijn hiervan niet te scheiden. Zij vormen den achtergrond, 
die met den grondslag de „Klangfarbe" van 't geheele type bepalen. 

De grondslag is emotioneel en subjectief, de achtergrond is intel
lectueel en objectief. De achtergrond oefent 'n meer indirecten in
vloed uit als de grondslag, evenals lucht en licht invloed op 't leven 
kunnen hebben, als de kiem reeds bestaat. 

Höffding zegt: „Die Grundlage, die besonders im Gefühls- und 
Willenleben liegt, ist wichtiger als der intellectuelle Hintergrund. 
Es zeigt sich denn auch, dasz man von dem allgemeinen Ge
dankengange eines Forschers nicht auf den Charakter seines ge
samten Lebensgefühls schlieszen kann. Um einen solchen Schlusz 
zu ziehen ist die Kenntnis der ganzen konkreten Grundlage seiner 
Persöhnlichkeit von nöten". 

Het is zeer moeilijk om dezen grondslag te leeren kennen. Men 
moet dan uitgaan van een totaalgevoel, waarin ook de intellec-

i) Vorschule der Aesthetik" § 32. Stuttgart 1813. p. 245. 
2) Humor als Lebensgefühl. p. 77. 
3) t. a. p. pag. 84 e.v. 



H E T GEVOEL IN DEN HUMOR 51 

tueele achtergrond zijn aandeel heeft. Zulk een totaalgevoel vormt 
zich eerder bij een kunstenaar dan bij een denker, omdat er een 
nauwere band bestaat tusschen beeld en gevoel, dan tusschen ge
dachte en gevoel. 

Waar Tacitus behalve denker ook kunstenaar is, zal zulk 'n 
totaalgevoel bij hem bestaan en moet 't ons streven zijn dit te 
ontdekken. 

Ook 't gevoel neemt in den humor een belangrijke plaats in; 
diepte en wijdte van gevoel moeten recht wedervaren. 

't Is noodig, dat ons gemoed heeft open gestaan voor alle zijden 
van 't leven. Neem als voorbeeld Querido's kritiek op Albert 
Verwey.1) Zij heeft den dichter in al zijn uitingen aangevoeld en 
gezien. 

Ze is 'n alzijdig, geestig en fijnzinnig oordeel in kloek en zuiver-
rhythmisch proza, dat Verwey nu eens onbarmhartig neerzet, dan 
weer naar verdienste opheft. Ze laat den lezer scherp z'n tekort
komingen voelen, ze is geestig tot sarkastisch toe; maar aan den 
anderen kant doet hij ook diens goede qualiteiten onverdeeld 
recht wedervaren. Hij zegt b.v.: 

,,Εη telkens, telkens treft het me weer, hoe wonderlijk bij Verwey het 
goede door 't slechte, het ziels-gevoelige door 't dor-verstandelijke, het 
mooie door het leelijke gemengd is. Een psychologisch raadsel, dat iemand 
op één pagina zinnen kan scheppen van klank, van prachtplastiek, van 
ingehouden teederheid, van streelend-zangerig geluid, en een andere pagina 
in de stroefheid en hakkelende klankloosheid van zeer leelijk proza laat ver
dorren en verloopen". 

Hoe heerlijk-geestig is Querido's kritiek op den „Ontroerenden Vriend
schapszang" uit Verwey's Het Blank Heelal, waarvan enkele verzen luiden: 

Een grauwe zomermorgen toen uw slanke 
Gestalte op 't platform van de trem voorbij 
Mijn huis reed: staande op 't trapje groette ik u. 
De baskische baret kleedde u zoo jeugdig etc. 

En nu Querido: 
,,Vindt ge dat geen snoeperige poëzie-kroniek van alledag-feitjes, in 

rijmlooze schoonheid, maat-zwaar van gang en rhythmus, tot woorden
reeksen bij eengedrongen, woorden, waaruit een adem ,,klank"-gestalte 
„boetseert?" — Let op de innige huiselijke teederheid van dit taireeltje, 
de bijna idyllische befluistering der knussigheid. Een nuchter vraagje weer: 

1) Is. Querido, Letterkundig Leven II , Amsterdam 1916. p. 90 e.v. 
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Reed de slanke gestalte voorbij, of reed de tram voorbij, waarop de slanke ge
stalte? De heer Verwey „staande op ' t trapje", groette heml 

Hoe verrukkelijk van slanke klankgestalte deze mededeeling: „staande 
op 't trapje, groette ik u". En die opmerking over de ,,baskische baret" 
„kleedde u zoo jeugdig". 

Zie, er is een ontroerings-graad, waartegen zelfs de goden niet bestand 
zijn. Bij zulk een klank-zin huilt de gansche Olympus. — Voelt ge diep, 
lezers, die binnen-dwarsche kronkeling, die koel-warme knussige gemoede
lijkheid, die poëtisch-ondergedompelde innigheids-expressie in den bouw van 
iedere strophe?" *) 

Scherper klinkt Querido's afkeuring van den bundel De Oude Strijd. Na aan
haling van 'n passage daaruit heet 't: „Deze Potgieteriaansche stamelarij 
heeft de klankstooterigheid van een gebarsten hoorn waarop heesche seinen 
geblazen worden. Het proza van dezen bundel is op veel plaatsen zóó slecht 
en nog slechter. Er gaat een schoolmeesterige stugheid door zijn zinnen, 
een verstandelijk-dor, uitgedroogd, schor geluid, dat fatigeert en opschrikt, 
als zat je onder de schorre keelkrijscherij van een af ge jakkerde gramafoon". *) 

Toch laat Querido zich niet tot eenzijdig afbrekende kritiek verleiden. 
Hij heeft 'n open oog ook voor de lichtzijden: 

„Want in dezen bundel De Oude Strijd staan werkelijk zeer knappe, soms 
magnifieke, kleurige en teekenende dingen, waaruit we den eenzamen 
strandwandelaar, den denker, onder zee-horizonten ademend, heelemaal 
leeren kennen. Zoo in zijn stuk over Potgieter. Naast zeer veel leelijks, tus-
schen zeer veel van 't erg slechte, ook prachtige, gevoelige en rake uitin
gen". ') 

— We zien: Ons gemoed moet zich niet uit blindheid of lafheid 
onttrokken hebben aan 't geen het niet beviel. De humorist moet in 
staat zijn zich diep en innig in zijn personen en gebeurtenissen 
in te leven. Ervaringen aan leed of blijdschap, zijn daden uit 't ver
leden, verwerkt hij met al 't nieuwe, dat 't leven brengt. 

Zijn devies moet zijn: „Nihil humanum a me alienum puto". 
Alle tegenstrijdigheden en feiten in 't menschelijk bestaan moet 
hij niet alleen met klaren blik zien, hij moet ze zelf ook juist aanvoe
len en kunnen begrijpen en a.h.w. meeleven. De wereldbeschou
wing van den humorist moet wortelen in de diepte van zijn gevoel. 

Volkelt vindt in 't gevoel 'n indeelingsgrond voor den humor 
n.l. naïve- en sentimenteele humor. De naïve humor legt niet met 
't bewustzijn den nadruk op zijn gevoel; hij voelt zich zelf niet 
gewichtig, terwijl hij voelt; die humor heeft iets gezonds, eenvou-

i) t. a. p. p. 108 e.v. 
2) t. a. p. p. 104. 
3) t. a. p. p. 105. 
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digs, kernachtigs: ^ „Wir leben und weben und atmen in unseren 
Gefühlen, wie in etwas Natürlichem und Selbstverständlichem; 
unser Fühlen ist uns Natur".2) 

Voor sentimenteele humor daarentegen is karakteristiek de 
betoond-bewuste houding van 't gevoel, zooals we die vinden in 
Steme's Tristram Shandy en Sentimental Journey, en bij Piet 
Paaltjens b.v. Immortellen XCVI: 

Аіз ik een bidder zie loopen 
Dan slaat mij ' t hart zoo blij 
Dan denk ik hoe hij ook weldra 
Uit bidden zal gaan voor mij. 

Men wil zich zoo sterk en innig mogelijk in zijn gevoel inleven, 
't Gevoel is 'n streven naar gevoel, 'n heimwee naar diepere en steeds 
diepere, inniger en steeds inniger gevoelswerkzaamheid. 

Weemoed, ontroering is de grondstemming. De humor heeft 
't karakter van 't smachtende, roepende, 't ernstige, worstelende. 

Dit verschil is van belang voor de houding van den mensch 
ten opzichte van natuur en leven en brengt ook in den humor 'n 
belangrijke indeeling. 

Willekeur van voorstellingsverbindingen, beschouwende houding, 

rijk en fijn gevoel zijn de elementen van 't hoogstaande aestheti-

sche type, dat we met den naam humor aanduiden: 'n zeldzaam 
heerlijk product van menschelijke gaven, waar nuchter verstand 
én innig gevoel én geestig spel 'n harmonische verbinding zijn aan
gegaan. 

't Woord van de Genestet treft hier bijna: „Een rijke taal vol 
geest en ingehouden tranen". 

Höffding betoogt: „Der Hohn ist jedoch kein notwendiges 
Element des Gefühls für das Lächerliche. Dieses Gefühl erleidet 
eine wesentliche Abänderung, wenn es Sympathie zur Unterlage 
h a t . . . . Das Gefühl des Lächerlichen auf Grundlage der Sympathie 
wird Humor genannt". 3) 

Er bestaat a.h.w. 'n onderaardsche verbinding tusschen lacher 

ι) t. a. p. p. 549 e.v. 
2) t. a. p. p. 550. 
3) Psychologie'. Leipzig 1893. p. 407. 
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en object van 't lachen. Aan 't gevoel van 't belachelijke is de 
stekel ontnomen. 

b — Uit den humor spreekt steeds 'n bepaalde levenshouding, 
levensbeschouwing of -stemming. Daarbij kan de humor philoso
phisch getint zijn, door bij voorkeur op kwesties van ethiek en 
godsdienst in te gaan. 

Ook hier is 't niet de bedoeling 'n wetenschappelijke verhan
deling te geven, maar de wijze van humoristische belichting stelt 
ons toch in staat conclusies te trekken omtrent de philosophische 
opvattingen van den schrijver of persoon in principieele vragen, 
b.v. bij 'n geest als Nietzsche in zijn Also sprach Zarathustra, waar 
ethisch nihilisme uit elke bladzijde ons tegengrijnst. 

Wat 'nhoon, haat en verguizing onder grijnslach, staat recht 
voor ons in „Von den Priestern", „ Von alten und jungen Weib-
lein", „Von der Menschen Klugheit", om maar 'η greep te doen 
uit 't vele ! 

Slechts 'n enkel voorbeeld ter illustratie uit: „Von den Tugend
haften". Alles wordt voorgedragen met 'n toon van voornaamheid 
en gezag, vaak met diepe melancholie: 

Ach, das ist meine Trauer: in den Grund der Dinge hat man Lohn 
und Strafe hineingelogen — und nun auch noch in den Grund euer Seelen, 
ihr Tugendhaften I . . . 

Denn dies ist eure Wahrheit: ihr seid zu r e i n l i c h für den Schmutz 
der Worte: Rache, Strafe, Lohn, Vergeltung. 

Ihr liebt eure Tugend, wie die Mutter ihr Kind; aber wann hörte man, 
dasz eine Mutter bezahlt sein wollte für ihre Liebe? . . . 

Aber es gibt solche, denen Tugend der Krampf unter einer Peitsche heiszt: 
und ihr habt mir zuviel auf deren Geschrei gehört I 

— En dan de suggestieve herhaling van zijn cynismen: 
Und andre gibt es, die werden abwärts gezogen: ihre Teufel ziehn sie. 

Aber je mehr sie sinken, um so glühender leuchtet ihr Auge und die Begierde 
nach ihrem Gotte . . . 

Und andre gibt es, die sind gleich Alltags-Uhren, die aufgezogen wur
den; sie machen ihr Tiktak und wollen, das man Tiktak — Tugend heisze . . 

Mit ihrer Tugend wollen sie ihren Feinden die Augen auskratzen; und sie 
erheben sich nur, um andre su erniedrigen . . . 

Müde würdet der Worte „Lohn", „Vergeltung", „Strafe", „Rache in 
der Gerechtigkeit". — 

. . . Wahrlich ich nahm euch wohl hundert Worte und euer Tugend liebste 
Spielwerke; und nun zürnt ihr mir, wie Kinder zürnen. 
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Sie spielten am Meere, — da kam die Welle und risz ihnen ihr Spielwerk 
in die Tiefe: nun weinen sie". 

Vernietiging, striemende slag op slag onder grenzenloos-venij-
nigen spot en verachting, is 't doel van Zarathustra. 

Nietzsche zegt zelf: „Man hat mich nicht gefragt, man hätte mich fragen 
sollen, was gerade in meinem Munde, im Munde des ersten Immoralisten", der 
Name Zarathustra bedeutet:. . . die Selbstüberwindung der Moral aus Wahr
haftigkeit, die Selbstüberwindung des Moralisten in seinen Gegensatz — 
in mich — das bedeutet in meinem Munde der Name Zarathustra".1) 

Denk verder aan 'η figuur als Schopenhauer; zijn door en door 
pessimistische opvattingen zijn overduidelijk. 

'kWijs o.a. op zijn geestige bestrijding van de optimisten in 
Die Welt als Wille und Vorstellung 2). 

Uit Parerga und Paralipomena 'n enkel voorbeeld: 

Unsere Maxime sei: opfere den bösen Dämonen! d.h. man soll einen 
gewissen Aufwand von Mühe, Zeit, Unbequemlichkeit, Weitläufigkeit, 
Geld oder Entbehrung nicht scheuen, um der Möglichkeit eines Unglücks 
die Tür zu verschlieszen: und je gröszer dieses wäre, desto kleiner, ent
fernter, unwarscheinlicher mag jene sein. Die deutliche Explikation dieser 
Regel ist die Assekuranzprämie. Sie ist ein öffentlich von Allen auf den Altar 
der bösen Dämonen gebrachtes Opfer. *) 

Echte, belangelooze vriendschap komt volgens Schopenhauer 
weinig of nooit voor: 

Wie Papiergeld statt des Silbers, so kursieren in der Welt, statt der 
wahren Achtung und der wahren Freundschaft, die äuszerlichen Demon
strationen und möglichst natürlich mimisierten Gebärden derselben . . . Dem 
steht der Egoismus der menschlichen Natur so sehr entgegen, dasz wahre 
Freundschaft zu den dingen gehört, von denen man, wie von den kolossalen 
Seeschlangen nicht weisz, ob sie fabelhaft sind, oder irgendwo existieren . . . 
Die Freunde nennen sich aufrichtig; die Feinde sind es, daher man ihren 
Tadel zur Selbsterkenntnis benutzen sollte, als eine bittere Arznei. *) 

Uit Die Welt als Wille und Vorstellung: 
Höflichkeit ist Klugheit; folglich ist Unhöflichkeit Dummheit: sich 

mittelst ihrer unnötiger und mutwilliger Weise Feinde machen is Raserei, 
wie wenn man sein Haus in Brand steckt. Denn Höflichkeit ist, wie die 

i) t. a. p. Einleitung, Die Entstehung von „Also sprach Zarathustra." 
Leipzig 1925. p. XXI e.v. 

г) t. a. p. Bnd. II, 664. 3. Aufl. 1859. 
3) t. a. p. Bnd. I, 444. 1851. 
4) t. a. p. I, 43a. 1851. 
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Rechenpfennige, eine offenkundig falsche Münze: mit einer solchen sparsam 
zu sein, beweist Unverstand; hingegen Freigebigkeit mit ihr Verstand . . . 
Wer hingegen die Höflichkeit bis zum Opfern realer Interessen treibt, gleicht 
Dem, der echte Goldstücke statt Rechenpfennige gäbe. x) 

In andere gevallen is de levenshouding van den schrijver niet 
zoo klaar op te maken uit zijn werk, en z'n principes zijn niet zoo 
duidelijk uitgesproken. Zijn werk weerspiegelt slechts 'n bepaalde 
levensstemming. 

De eene levensbeschouwing is meer geschikt dan de andere voor 
den humor. Deze is 'n geestesvrij spel en 'n diep-ernstige houding 
ten opzichte van 't leven is ongeschikt daarvoor. 

We denken hier weer aan Heine's spot en geestigheden in Ita
lien en zijn Harzreise. 

In 't laatstgenoemde reisverhaal zegt hij b.v. van 'n dame, met strenge 
vroomheid rond haar mond, die eens mooi moet zijn geweest en veel kussen 
moet hebben gekregen en beantwoord: 

„Ihr Gesicht glich einem Kodex palimpsestus, wo unter der neuschwar
zen Mönchschrift eines Kirchenvatertextes die halberloschenen Verse eines 
altgriechischen Liebesdichters hervorlauschen". 

De dichter ontmoet 'η „goeie ziel", die hem weer op den juisten weg 
brengt, nadat hij is verdwaald: 

„Er machte mich auch aufmerksam auf die Zweckmäszigkeit und Nütz
lichkeit in der Natur. Die Bäume sind grün, weil grün gut für die Augen 
ist. Ich gab ihm Recht, und fügte hinzu, dasz Gott das Rindvieh erschaffen, 
weil Fleischsuppen den Menschen stärken, dasz er die Esel erschaffen, 
damit sie den Menschen zu Vergleichungen dienen können, und dasz er den 
Menschen selbst erschaffen, damit er Fleischsuppen essen und kein Esel sein 
soll". 

En even verden 
„Gott hat den Menschen erschaffen, damit er die Herrlichkeit der Welt 

bewundere. Jeder Autor, und sei er noch so grosz, wünscht, das sein 
Werk gelobt werde. Und in der Bibel, den Memoiren Gottes, steht aus
drücklich, dasz er die Menschen erschaffen zu seinem Ruhm und Preis". 

Wie altijd 't leven bekijkt uit streng-wetenschappelijk oogpunt, 
steeds alleen oog heeft voor barre logica en koud rationalisme, 
klimt nooit op tot 't geestige spel met zijn eigen voorstellingen. 

De strenge philosoof streeft er naar den intellectueelen achter
grond van ons zijn te verklaren. Humor ontplooit zich 't best, als 

i) t. a. p. I, 435. 3. Aufl. 1859. 
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intellectueele achtergrond en praktische levenservaring samen
vallen. 

Hoff ding zegt: „Die geschichte der Philosophie hat einen groszen 
humoristen auf zu weisen, und das ist ein Mann, der dem Leben 
ebensosehr wie der Wissenschaft angebohrt. 

Bei Sokrates fiel Leben und Denken in eins zusammen wie 
bei keinem anderen Philosophen, und seine Lebensstimmung 
läszt sich nicht besser als mit dem wort „Humor" bezeichnen in 
der Bedeutung, in der wir es in dieser Abhandlung gebraucht 
haben." ») 

Andere philosophen gaan op in de smart en vreugde, die 't zoeken 
en vinden van kennis en weten in zich draagt bij 't opsporen van de 
diepste gronden der werkelijkheid. Daarom kan de philosophie maar 
één figuur naast den grootsten dichter stellen, die den grooten 
rijkdom van 't leven en zijn scherpe contrasten heeft uitgebeeld, 
gepaard aan 'n diep begrip daarvan, innige levenservaring en liefde 
tot de werkelijkheid n.l. Shakespeare. 

„Sokrates und Shakespeare sind die zwei gröszten Humoristen. 
Der eine concentrierte sein Leben auf eine einzige Aufgabe: der 
andere machte die reiche Fülle des Lebens zu seiner Grundlage".*) 

De een is 'η philosophische-, de ander 'n poëtische humorist. 

Ook starre plicht en strakke rechtzinnigheid, 't verpersoonlijkte 
moraliseeren, zijn vijanden van de hoogere geesteshouding van 
den humor. Vrijheid van het individu, subjectiviteit, sprankelende 
geest is zijn gunstige bodem. 

с — Gunstig voor den humor is 'n juiste kijk op de tegenstrijdig
heden van 't leven. De humorist moet scherp kunnen opmerken, 
dat al 't groóte 't kleine aankleeft, dat de hoogtevlucht van geest 
en hart vaak zelfbedrog is. 

Schijn, gebreken, grenzen in al wat zich hoog en voornaam 
aanbiedt, moeten hem niet ontgaan. 

Hoe dieper hij nu deze tegenstellingen in al 't bestaande voelt, 
des te geschikter zal hij zijn voor humor. Daarom zal vlak opti
misme humor onmogelijk maken, omdat de oppervlakkige opti-

i) t. a. p. p. 169. 
2) t . a. ρ p. 170. 
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mist gevaar loopt zich al te veel aan de oppervlakte te bewegen, 
zoowel in zijn denken als in zijn gevoel; dat is 'n hinderpaal voor 
alzijdig en diep doordringen in alle richtingen van 't leven. 

Aan den anderen kant zal de pessimist van nature geschikt zijn 
voor humor. 

Een karakter met sterk-pessimistischen trek kan humor voort
brengen, die helderziend de antithesen van 't bestaan blootlegt 
en tegelijk daarmee speelt door ze in 'n komisch licht te trekken. 
Men moge hier denken aan 'n klassieke figuur als Mephisto. 

o.a. Fattst I. 
I 

Mephisto: Ich bin der Geist, der stets verneint! 
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, 
Ist wert, dasz es zugrunde geht; 
Drum besser war's, dasz nichts entstünde. 
So ist denn alles, was ihr Sünde, 
Zerstöring, kurz das Böse nennt. 
Mein eigentliches Element. 

Und dem verdammten Zeug, der Tier-und Menschenbrut, 
Dem ist nun gar nichts anzuhaben: 
Wie viele hab' ich schon begraben! 
Und immer zirkuliert ein neues, frisches Blut. 
So geht es fort, man möchte rasend werden I 
Der Luft, dem Wasser, wie der Erden 
Entwinden tausend Keime sich. 
Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten! 
Hait' ich mir nicht die Flamme vorbehalten, 
Ich hätte nichts Aparts für mich.1) 

Jean Paul zegt, dat tot humor levens- en wereldverachting behoort. 
Van Swift heet 't: 
„Swifts Gulliver ... steht hoch auf dem tarpejischen Felsen, von 

welchem dieser Geist das Menschengeschlecht hinunter wirft". ·) 
En dan Voltaire. We mogen her inneren aan Les Lettres Philoso-

fhiques, die voor 'n groot gedeelte bijtende satire zijn op Fransche 
toestanden, L'Essai sur les Moeurs, waar Voltaire zich 'n onver
zoenlijke en onrechtvaardige vijand van 't Christendom toont. Zijn 
sardonische spotlach weerklinkt heel de i8e eeuw door! 

i) Goethe, Faust I. Studierzimmer. 
2) Vorschule der Aestbetik § 32. p. 240 e.v. 
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Ook Nietzsche met z'n nimmer-moede vijandschap en verachting 
en verguizing tegen de voorwerpen van zijn hoon en haat, kan 
hier genoemd worden o.a. „Von den Dichtern" in Also sprach 
Zarathustra: 

Das aber glauben alle Dichter: dasz wer im Grase oder an einsamen 
Gehängen liegend die Ohren spitze, etwas von den Dingen erfahre, die 
zwischen Himmel und Erde sind. 

Und kommen ihnen zärtliche Regungen, so meinen die Dichter immer, die 
Natur selber sei in sie verliebt:. . . 

Und zumal über dem Himmel: denn alle Götter sind Dichter-Gleichnis, 
Dichter-Erschleichnis ! 

Fr. Fischer spreekt van „unendlichen Schmerzgefühle des Be-
wusztseins" en humor veronderstelt: „das tiefste Unglück des 
Bewusztseins".1) 

Pessimisme is echter niet de beslissende factor in den humor. 
Malherbe zegt in dit verband: „Tog lyk dit my verkeerd om die 

humons 'η pessimis te noem, daar hy die hoogste humor bereik 
júis in die tebowekom van pessimistiese oorweginge... Hoe 
sterk ook die pessimistiese voele in die humoris aanwesig, tog 
leef steeds die drang om die newele op te klaar en waarde aan te 
toon en die idee te erken en te aanvaar". a) 

d — Het kan niet in den omvang en opzet van de taak liggen, 
die 'k mij voorgesteld heb te volbrengen, in te gaan op al de ver
schillende vormen en soorten van humor, zooals grove- en fijne 
humor, naïve- en sentimenteele-, philosophische- en gewone-, bur
leske-, groteske humor, schalksche-, roerende-, hoogere- en lagere 
humor. 

Belangrijk voor 't doel, dat 'k mij gesteld heb, is de verdeeling 
in onschuldige en satirische humor. 

Alles wat boven van de satirische geestigheid is gezegd, geldt 
ook voor den satirischen humor, met dit onderscheid, dat in 't 
laatste geval de humor zich plaatst op de hoogte der beschou
wende houding van 't bewustzijn, terwijl hij met stekenden hoon 
of kille verachting, ongerechtigheid en laagheid aan afschuw en 
verontwaardiging overlevert. 

i) Aesthetik p. 208. 
2) Humor in die algemeen etc. p. 46. 
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Hazewinkel verklaart scherp 't verschil tusschen verzoende- en 
niet-verzoende humor: 

„De satirist wil 't ideaal; hij predikt dat met klem en verfoeit 
hen, die te kort schieten. Hij voelt zich ver boven de menschen, 
die hij tot zich opheffen moet. 

De humor weet ook van 't ideaal, maar hij kent tevens de ge
brekkige menschehjke vermogens, die het bereiken daarvan zoo 
bemoeilijken. De humorist erkent, hoe vaak hij zelf te kort schiet; 
mag hij dan van anderen grootere volmaaktheid eischen? 

Hij voelt zich gansch anders dan de satirist, niet verheven boven, 
maar éen met de menschheid. Voor hen, die te kort schieten heeft 
hij geen hoon, enkel medegevoel; Harden spot veroorlooft hij zich 
slechts tegenover hen, die voorgeven zeer hoog te zijn geklommen, 
tegen de „rechtvaardigen in eigen oog", de schijnheiligen. Humor 
en huichelarij verdragen elkaar niet".1) 

In heftig-onverzoende satire b.v. kastijdt Hamlet zijn moeder: 

And yet, within a month, — 
Let me not think on 't — Frailty, thy name is woman I — 
A little month, or ere those shoes were old. 
With which she follow'd my poor father's body, 
Like Niobe, all tears; — why she, even she, — 
О Godi a beast, that wants discourse of reason, 
Would have moum'd longer, — married with mine uncle. 
My father's brother! . . . 
. . . O, most wicked speed, to post 
With such dexterity to incestuous sheets! 
It is not, nor it cannot come to, good: 
But break, my heart, for I must hold my tongue I" ') 

Humor is realistisch. 
De Deen Harald Höffding waarschuwt den humorist: „Während 

die Gefahr des Idealisten darin besteht, dasz er leicht in den rei
nen Ideen aufgeht, ohne in ein genaues Verhältnis zu den konkreten 
Realitäten des Lebens zu treten, wird die Gefahr des Realisten darin 
bestehen, dasz er von den „Wirklichkeiten" des Lebens beschwert 
wird und nicht dazu gelangt, sein Verständnis für sie zum bloszen 
Hintergrund seines Gefühlslebens zu machen. 

i) Bijdrage tot de psychologie der humoristen. Leiden 1922. p. 364. 
2) Hamlet I, 2. 
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Der Hintergrund wird dann die Entfaltung der Grundlage hem
men". ») 

Realisme en dus ook humor moet daarom 'n kritische houding 
aannemen tegenover zijn eigen realisme. 

e — p. 57 e.v. is reeds gewezen op 't groóte belang van 'n optimisti
sche- en pessimistische wereldbeschouwing voor den humor. 

Beslissend voor den aard van den humor is, of men in leven en 
wereld iets heilzaams en goeds ziet, zij 't ook vermengd met tekort
komingen, maar waarbij alles ten slotte toch gericht is op 'n ge
lukkig einddoel; of men gelooft aan de innerlijke waarde der 
deugd, dan wel, of men aan 't geheele bestaan geen zin en doel 
toekent, maar dit beschouwt als 'n doelloos worden, een door elkaar 
heen woelen van tallooze tendenzen, die de verscheurdheid van ons 
leven slechts vergrooten en alleen maar de overwinning der on
deugd brengen. 

Voorwerp van den humor zijn de schijnwaarden, de opgeblazen
heid, die de nietigheid omhult, de maskerade van leven en wereld. 

Die menschelijke wereld, 'n stip in 't heelal der dingen, 'n kri
oelend mierennest, rondwurmend tusschen hemel en aarde, waar 
ieder individu gejaagd en rusteloos gedreven wordt door kleine 
strevinkjes, verlangens, emoties, affecties, en zijn armzalig gemier 
en gestumper als 'n afgod beschouwt, waar hij voor buigt en 
knielt; waar de eene mier met verwaten snuit op de andere pleegt 
neer te zien, omdat ze zich inbeeldt, dat haar vleugels wat mooier 
blinken dan die van 'n soortgenoot ! Hebben wij allen niet momen
ten in ons leven, dat we willen slaan en wonden met den feilen, 
striemenden slag van den spot, omdat we de sarkastische waarheid 
daarvan zoo door en door, zoo diep voelen; momenten, waarop 
past 't pessimistisch sarkasme van Hamlet's: 

O God! O God! 
How weary, stale, flat and unprofitable 
Seem to me all the uses of this world! 
Fie on't! О fie! ' t is an unweeded garden 
That grows to seed; things rank and gross in nature 
Possess it merely. •) 

i) t. a. p. p. 200. 
2) Hamlet, I, 2. 
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Het moet voor den aard van den humor van groóte beteekenis 
zijn, hoe groot de plaats is, die de humorist aan de negatieve zijde 
des levens geeft, hoeveel er, naar zijn inzicht, nog overblijft aan wer
kelijk goed en geluk. 

Ziet hij de tegenspraken, de leege schijn als 't wezen van mensch 
en leven, twijfelt hij aan geluk en ziet hij in de wereld 'n oord van 
louter leed en van berusting met onverstoordheid als hoogste 
deugd, gelooft hij misschien zelfs niet aan de innerlijke waarde 
van de deugd zelf, dan is hij pessimistisch. 

Daartegenover staat de humor van 'n gezond optimisme: trots 
alle antithesen ziet dit ten slotte toch iets goeds in de wereld, weet, 
trots alle smart en verdriet, dat 't leven noodzakelijk meebrengt, 
toch ook te genieten van den zonneschijn van 't geluk, die tevreden
heid en voldoening brengt. 

We vinden de voorbeelden bij Justus van Maurik o.a. in zijn 
Burgerluidjes, zijn Krates. Ook in Heyermans' Falklandjes, b.v. uit 
„Gevleugelde Daden" 't begin van het tweede hoofdstuk. *) 

In „Drijvende Klompjes" laat hij den lezer 't leed voelen dat den 
mensch kan treffen, maar hij schrijft geen treurspel. 

Hij tikt even 't dramatische aan, ziet ook onmiddellijk 't komi
sche, b.v. 't bezoek van den dominee aan „broeder" Plas, als diens 
dochtertje gestorven is.2) Dat is 'n spel van licht en schaduw, 
lichtplekken tegen 'n meer donkeren grond. Neem uit de tiende 
episode de beschrijving der begrafenisgangers, waarna volgt: 3) 

Eens heb 'k, als persman, bij 'n graf gestaan, waar redevoeringen werden 
gehouden en elk van de tien sprekers in zenuw-bleekheid wiebelde om wat 
anders te zeggen, zonder de inleiding dat 't gras voor de voeten was wegge-
maaid. En bij den achtsten spreker die een bonte metafoor bouwde van . . . 
'n ster aan den kunsthemel. . . die aan 't firmament. . . baan bewegen . . . 
enz. . . . en hakkelend bleef steken in 't dooie slopje van het té schoone, 
pieplachte 'k onbet aamlij к en kneep 'k me zelf 'n blauwe plek in m'n arm 
om het decorum te herwinnen . . . Eens in 'n volgkoets heb ik met drie andere 
schelmen onbedaarlijk gelachen om 'n kraai naast ' t portierglas, die telkens 
opnieuw 'n glinstring aan de punt van zijn neus kreeg. 

Ik verdedig me niet. Het was onzerzijdsch onbehoorlijk. Maar 't over-
het-plechtige-heen, de überrouw kan op zenuwen werken. Ook hier, in dit 

i) t. a. p. p. 17 e.v. Bussum 1911. 
2) t. a. p. p. 110 e.v. 
3) t. a. p. p . 108 e.v. 
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waarlijk droevig geval, dreigde 'η lach-krieweling, omdat wij vijven, de pre
sident der muziekvereeniging, de aardappelboer, de schoolmeester, de kok 
en ik, wij met onze vijf hooge hoeden en onze zwaarbeslagen, zwijgende, wijs-
geerige schapekopgezichten onduldbaar mal geleken bij de open-kierende 
kast met de wittebroodjes en de krentebollen, die in 't zand hadden ge
told. — 

— De vervulling van den meest droeven plicht heeft hier zijn 
komische lichtzijde. Dat is de humor, die 't leven zelf is. 

Ook 't armoedige en vele kleine dingen van 't leven bergen 
soms schatten van geluk en liefde. Onder 'n uiterlijk ruwe bast 
kan 'n gouden kern schuilen. 

Men gelooft tenslotte aan de overwinning van 't goede, aan 't be
staan van waarachtig en rein geluk, dat de ziel van den mensch, 
zij 't ook niet voortdurend, dan toch in zijn beste oogenblikken 
verheldert, aan harmonie van hooge en zuivere liefde ook in dit 
ondermaansche. 

Deze humor veronderstelt zooveel energie en innerlijke kracht 
tot handhaving van zich zelf, dat hij in staat is, de stooten van de 
wereld op te vangen, zonder zich zelf al te diep te wonden, getuige 
te zijn van de kortzichtige dwaasheid en opgeblazenheid van een 
Mr. Micamber1) of de schijnheiligheid van een Mr. Pecksniff 2), 
zonder z'n innerlijk vertrouwen in echte waarden aan 't wankelen 
te brengen, ja zelfs nog plaats daarbij te hebben voor 'n lach. 

Zoo vinden we in den optimistischen humor vooral gevoelens 
van liefde, sympathie, dankbaarheid, vertrouwen, tevredenheid, 
geloof aan waarachtig geluk. De gaven van natuur en leven ver
vullen den optimistischen humorist met blijdschap; over 't alge
meen is hij dankbaar tegenover 't leven gestemd; bij alle fouten 
en zwakheden der menschen ziet hij toch ook veel goeds en flinks. 

Ofschoon ook hij in botsing is gekomen met 't leven, dat hem 

zelfs meerdere malen met schrijnend wee vervulde, voelt hij zich 

toch in hoofdzaak verzoend daarmee en hieraan beantwoordt de 

verzoende, harmonische houding van zijn karakter. Zijn gemoed is 

niet gebroken, verscheurd, maar stemt in zich zelf overeen. 

1) Dickens, David Copperfield. 
2) Id., Martin Chuzzlewit b.v. de scène van Mr. Pecksniff's „verge-

vensgezindheid" ten opzichte van John Westlock. 
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Uit pessimistischen humor spreken gevoelens van ontevredenheid, 
wantrouwen, antipathie, haat, verachting, afschuw. 

Dergelijke gevoelens wil Coster's Uilenspiegel1) voortdurend bij 
den lezer wekken. 

Uilenspiegel is in zijn jongere jaren 'n schalksche deugniet, vrij en vrank, 
met ronden lach, vol Vlaamsche grappen. 

Daardoor treedt in nog scherper licht de venijnige tegenstelling met den 
infant Filips, die als kil en koud, geniepig, vol valsche streken geteekend 
wordt. Die bleef onbewogen bij zijn meest intense laagheden, zelfs geen 
grijnslach vertrok zijn gezicht. Dat hekelt de sarkastische herhaling van: 
„Mais il ne riait point". 

Coster vertelt dan, hoe Uilenspiegel om 'η loslippig woord veroordeeld 
wordt tot 'n pelgrimage naar Rome van drie jaar, hoe zijn vader Klaas als 
ketter verbrand wordt, zijn moeder Soetkin sterft door de folteringen der 
pijnbank en van verdriet. 

Uilenspiegel wordt dan bitter, de haat groeit en zint op wraak. Daaraan 
herinnert hij zichzelf voortdurend: „Les cendres battent sur mon coeur". 

Hij kastijdt schijnvroomheid, hebzucht onder den dekmantel van trouw 
aan de wet. 

' t Wordt alles één hekeling, één spot, één roskam. Onder ziedende veront
waardiging is de gloeiende spotternij op de verbranding der ketters ge
schreven. 

Keizer Karel wordt als een belachelijke, onmenschelijke tyran voorgesteld. 
Nog erger is ' t — naar 's schrijvers meening — met Filips gesteld, wanstaltig 
naar ziel en lichaam. Een enkele aanhaling: 

„Mais le roi Philippe n'avait pas faim et mangeait des pâtisseries auprès de 
sa femme Marie la laide . . . 

Elle serrait contre sa poitrine plate la cage étroite où vivait l'âme ra
bougrie du roi de sang; il ne bougeait pas plus qu'une borne. . . 

et elle eût pleuré du sang, si elle l'eût pu, la pauvre goule". *) 

De pessimistische humorist voelt zich over 't algemeen in 't hven 
diep teleurgesteld, verongelijkt en verstoeten, gewond, getrapt. 
Wat hoog en voornaam is, lijkt hem slechts klatergoud, dienend 
om innerlijke leegheid te verbergen. Hij heeft 't geloof aan 't edele 
en hoogere verloren, omdat 't leven zooveel nietswaardigheid en 

verdriet toont. Daardoor voelt hij zich in hoofdzaak niet verzoend 

met 't leven en evenzoo is ook zijn gemoed gebroken, verscheurd. 

i) Charles de Coster, La Légende etc. d'Ulenspiegel et de Lamme Goed· 
zak au pays de Flandres et ailleurs. Bruxelles 1917. 

2) t. a. p. Hoofdstuk I, 45. 
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disharmonisch in zich zelf en hij schept er vermaak in de disharmo

nie van zijn eigen karakter te weerspiegelen in zijn satirischen 

humor. 

Zóó heeft Marcellus Emants in Godenschemering Loki gezien: 
„onverzoend en onvermurwbaar" *•), de satanische figuur met 
z'n grijnslach van haat en feilen hoon. 

Vóór Odiens „richterstoel" aan den wereldesch gebonden, „liep 
Zijn koude blik de rijen keurend door 
En schamperd' om zijn mond een lach van schimp." 2) 

Niet anders is zijn houding van gestalte en van gevoel als hij in den eersten 
zang de vlekkeloosheid der Asen brandmerkt. 

Venijnig-scherpe ironieën, bits en bitter, typeeren hem: 
„Want gul vergeven, godd'lijk Asenrecht, 
Voor hem 3) is ' t hol gehuichel. 

Nu omgroefd' 
Een grijnzen Loki's mond; minachtend rees 
Zijn lip omhoog. 

„Heeft Odien 't reuzenheir 
Vergeven, dat zijn menschdom overmande . . . 

Heerlijke rechtvaardigheid, 
Die heden ' t kwaad vergeeft, om ' t morgen te 
Doen boeten . . . . 
Mij walgt der Asenmacht, wier woed' of min 
In loon of straf slechts onrecht oef'nen kan" 4) 

Loki's haat en hoon kent geen grenzen meer, wanneer hij, aan graniet-
blokken gekluisterd, door 't giftig slijm van een slang gezengd wordt: 

„O zaal'g verademen, nu 't zeev'rend gift 
De schaal, die Frikka schonk, moet vullen. Dank 
Godin voor 't keurig uitgedacht geschenk. 
Ha, huich'larij van 't heerlijk Asen-hartl 
Eerst velt g'in overmacht uw vijand neer. 
Dan heft uw meelij hoonend hem weer op". 6) 

Evenals bij optimistischen humor een onderstroom van begrijpen 

en sympathie dezen een weldadig karakter verleent, zoo geeft de 

1) 

2) 

3) 
4) 
5) 

t. a. p. Zang IV. 5e. Haarlem 1921 
Ibid. 
Loki n.l. 
Ibid. Zang I I . 
Ibid. Zang V. 
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onderstroom van verachting en antipathie den satirischen humor 

zijn hatelijken aard. 

b.v. Job XV, 1—2: 
1. Eliphaz, de Themaniet, nam nu het woord en zeide: 
2. Antwoordt een wijze als spfak hij in den wind; en vult hij met hitte 

zijn maag? >) 
Eliphaz wil Job's gebrek aan wijsheid hekelen. 
Hierop antwoordt deze XVI, 2—6 en zegt, dat hij heel gemakkelijk hun 

optreden kan nabootsen, waarvan hij dan 'n zeer ironisch-hatelijke teeke-
ning geeft: 

2. Dergelijke taal heb ik veelvuldig gehoord; lastige vertroosters zijt 
gij allen. 

3. Komt er een eind aan de windetige woorden? Of geeft het u eenigen 
last als gij spreekt? 

4. Ook ik kon naar uwen trant spreken; en och ware uwe ziel in de 
plaats van mijne ziell 

5. Dan kon ook ik и troosten met woorden en mijn hoofd schudden over u. 
6. Ik kon и sterken met mijnen mond en mijne lippen bewegen als spaarde 

ik и •). 

Humor is beslist individueel als gevolg van zijn samengesteld ka
rakter. Hij is resultaat van het Uven, dat bij elk individu op een voor 
dat individu typische wijze tot stand komt, doordat het berust op 
de verhouding tusschen individu en de ervaringen, die het verkrijgt, 
en ook op de mate van zijn fantasie- en combinatievermogen om 
zich in niet-meegemaakte situaties in te denken of andere situaties 
te scheppen, die zouden kunnen ontstaan. 

't Ligt voor de hand, dat er vele overgangen zijn tusschen ver
zoende en niet-verzoende humor. Men zal ook vaak een vermenging 
aantreffen. 

Want kenmerkend voor den humor zijn de vele gevoelsnuances 
en de variaties van zelfs de meest tegenovergestelde gevoelens. 

Heine zegt: „Der Humor führt die lachende Träne im Wappen". 

i) Fillion, La Sainte Bible7, Tome III. Paris 1922. t.p.: dans l'hébreu: 
Un sage doit-il répondre par une science vaine (littéral.: venteuse) ? Gonfle· 
t-il sa poitrine du vent d'orient? 

Ce vent d'orient, ou qâdim, est violent et brûlant tout ensemble (ardore 
dans la Vulgate). 

2) ibid. Quasi parcens . . . (vers. 6). Plutôt: comme ayant de la com
passion. 
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Volkelt *) verdedigt de Stelling, dat de pessimistische en opti
mistische humor, van aesthetisch standpunt bekeken, op volmaakt 
gelijken trap staan. Niet één bepaalde levensbeschouwing mag als 
maatstaf gelden voor den humor. 

't Zou 'n inmenging van metaphysische standpunten zijn, den op
timistischen humor voor den eenig waren te verklaren of den pessi
mistischen- als minderwaardig te beschouwen. 

En verder: 
„Es würde eine Verarmung des Humors bedeuten, wenn sich 

nicht pessimistische, skeptische, nihiUstische Weltanschauungen in 
ihm geltend machten". 

Dit zal niemand willen bestrijden, maar m.i. is de niet-opper-
vlakkige, optimistische wereldbeschouwing, zooals die spreekt uit 
den humor, waarmee b.v. de werken van Timmermans —zijn Pal
lieter, zijn Pastoor uit den bloeyenden Wijngaerdt — doortinteld zijn, 
van hoogere orde dan de pessimistische-, omdat wereld en wereld
loop zin en doel hebben, omdat zich daarin de leiding van 'n denkend 
wezen openbaart, omdat aan al 't goede ten slotte de zege wacht, 
liefde en sympathie hooger staan dan haat en verachting. 

En daarom komt ook aan den optimistischen humor de eerste 

plaats toe, humor steunend op 'n grondslag van liefde en sympathie. 

Men zou hem den hoogeren humor kunnen noemen, in den zin, 
dien Malherbe daaraan toekent, als hij spreekt over hoogere en 
lagere humor: 

„Die onderskeid skyn my eerder te moet gesoek word in die 
diepte en breedte van die totaalgevoel, of in die meer of mindere 
mate van versoendheid met die lewe; in die aan- of afwesigheid van 
innerlike konflikte en beangstigende lewensprobleme". *) 

De echte, volle humor berust volgens Höffdings opvatting o.a. 
op 'n grondslag van sympathie, in de beteekenis van onmiddellijk 
mede-gevoel, 't zij vreugde of smart: „Hier kann das Grosze gelten, 
dasz von der Liebe gesagt ist, dasz sie alles ertrage, alles erdulde, 
alles ueberwinde". ·) 

1) t. a. p. p. 556. 
2) t. a. p. p. 75. 
3) t. a. p. p. 95 e.v. 
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En Malherbe: „Want ten slotte is humor tog die gawe van die 
liefde". !) 

't Actieve karakter der sympathie blijkt hieruit, dat iedere nieuwe 
band, die den eenen mensch met 'n anderen verbindt, nieuwe moge
lijkheden opent voor leed of blijdschap. Men zou gemakkelijker door 
't leven kunnen sluipen door den kring klein en eng te houden, van 
alwat iemands gevoel in beweging kan brengen, door zich zelve 
en zijn verlangens op 'n lager plan te stellen en zijn verwachtingen 
van 't leven tot 'n minimum te beperken. 

§ 9 — Na deze uiteenzetting van de verschillende elementen, die 
in 't begrip sarkasme liggen opgesloten, moeten we nu komen tot 
'n nadere definitie. 

Er was reeds herhaaldelijk sprake van de satire. De echte, 
scherpe satire zou ik willen beschouwen als 'n reeks van sar-
kasmen. 

Weliswaar kenden reeds de Romeinen 'n literair genre van mil
deren aard, dat zij met den naam satire aanduiden. Vele satiren 
van Horatius zijn vrij van venijnige bitterheid. 

Malherbe beschouwt de satire: 
,,as spottende uiting van tenminste ontevredenheid of misnoeë 

ten opsigte van slegtheid en dwaasheid, bestaande mmtoestan-
de in die werklikheid, met die doel om daarteen gedagte, wil en 
gevoel op te wek".a) 

En verder: 
„Die suiwere satiere word so opgevat as die bittere lag en spot, 

wat as doel het om met hulp van haatlike geestigheid, ironie en 
sarkasme op die mees effectiewe wyse slegtheid en dwaasheid aan 
die kaak te stel". 

Dit alles geldt van 't sarkasme, wanneer men het opvat als de 
uiting der satire. 

Natuurlijk treedt 't sarkasme ook alleen op; 'n objectieve uiteen
zetting kan b.v. onderbroken worden door sarkasmen. 

Scherper: 't zuiverste, meest venijnige sarkasme staat op zichzelf, 
omgeven van 'n objectieven contekst. 

i) t. a. p. p. 77. 
2) t. a. ρ. p. 78. 
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Juist omdat deze contekst meer objectief is, springt 't alleen
staande sarkasme feller ten aanval naar voren. Daarom werkt dit 
sarkasme als 'n priem. 

Sarkast is men af en toe en tegelegenertijd. Daarvoor is noodig 
'n stemming, meer blijvend en minder heftig. Uit dezen ondergrond 
schiet de emotie, het affect, onstuimig en kort, in den vorm van 
een stekend sarkasme, zoodra hij in zijn feitelijke geaardheid door 
'n uiterlijke prikkel beroerd wordt. 

't Is juist als bij iemand, die in onaangename, bittere stemming 
is, waaruit bij gereede aanleiding de toornige uitval opvlamt, hef
tig en kort. 

't Echte sarkasme is als de vlam, die opschiet uit 'n smeulend 
vuur, zoodra er in gestooten wordt. 

't Felle sarkasme is als de plotselinge uitval, als de venijnige 
haal van 'n snijdend mes, als de onverwachte, striemende zweep
slag. 

't Scherpste sarkasme hoort daarom bij voorkeur thuis in meer 
objectieven contekst, waaruit het dan ineens als 'n vlam opslaat, 
om dan weer onmiddellijk te bedaren; tot na 'n tijd weer zoo'n 
vlam en weer zoo'n vlam eindelijk 't voortdurende vuur van ge
krenkt rechtsgevoel, verbittering, haat, verraden. 

En juist deze eigenaardigheid is typeerend voor Tacitus. 
Volgen nu de sarkasmen elkaar sneller op met steeds geringer 

tusschenpoozen, dan gaat 't objectieve van den contekst steeds 
meer verloren, 't Wordt 'n rij van stekels, van hatelijkheden en 
we komen tot de scherpe, onvervalschte satire. Deze is dus eigenlijk 
'n reeks van sarkasmen, gelijk ook Malherbe de zuivere satire op
vat: „So nader die geestigheid ook die reine satiere, en sarkasme 
word sy uitdrukking".1) 

Weliswaar mist de satire door menigvuldigheid en snelle opeen
volging der venijnigheden 't priemend karakter van 't zuivere, 
alleenstaande sarkasme. 

Zoo is dan dit felste sarkasme 'n priem, 'n opschietende vlam, 
'n plotselinge, onverwachte stoot. 

De satire is de harde bezem, de roskam, de rasp. 
Maar ook de stekels van de laatste kunnen scherp en fel wonden. 

1) t. a. p. p. 36. 
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Elk op zich zou meer reliëf krijgen, zou als sarkasme dienst kunnen 
doen, als de omgeving vlakker, objectiever was.1) 

'n Sarkasme kan 'n venijnige hatelijkheid zijn, 'n bittere geestig
heid, snijdende spot, 'n scherpe ironie, verscheurde humor. Niet 
altijd hoeft 't komisch element op den voorgrond te treden. Korte, 
rake vormgeving, vaak met 'n pointe, kunnen sarkastisch werken. 

De sarkast wil vernederen, grieven, aan hoon en verachting prijs

geven, kastijden met spottenden lach. 

Hij mist de kalme houding van den rechtvaardigen rechter en 
heeft iets van den meedoogenloozen vervolger. 

Met 'n variatie op Höffding's uitspraak: Humor is: „Das Gefühl 
des Lächerliche auf Grundlage der Sympathie", a) zou men kunnen 
zeggen: De bijtende satire is 't gevoel van 't belachelijke op 'n 
grondslag van verachting en haat. 

Hazewinkel zet uiteen, dat de humorist zich door 't element 
van begrijpende sympathie onderscheidt van den strengen moralist 
en den verbitterden satiricus. s) 

van Ginneken zegt, dat de intellectueele acten als 't ware een 
der samenstellende deelen zijn der hoogere gevoelens,4) dat ook 
onze wilshandelingen met gevoel gepaard gaan. 

Aan den wil ontwikkelen zich dan ook pas ten volle al de fijnere 
gevoelens van streven en tegenstreven, zelfbedwang, voortvarend
heid, ambitie, volharding, zelfverloochening. 

Juist als de verstandsacten zijn ook de wilsacten een der samen
stellende elementen der complexe gevoelens. 

van Ginneken neemt vier paren van contrastgevoelens aan, die 
hij als de eenvoudigste, verder niet meer ontleedbare gevoelskwa-
liteiten vooropstelt. 

i) Cf. Kuno Fischer t. a. p. p. 175: Gegenüber dem Reiche des Häsz-
lichen, den Mängeln und Gebrechen der Welt entwickelt sich in dem epigram
matischen Witz die Pointe immer mehr zur durchbohrenden Spitze, zum 
Pfeil und Stachel, und in demselben Masze, als diese Anlage zur Geltung 
kommt und in die Absicht des Witzes selbst eingeht, nimmt der letztere die 
Richtung der Satire und des Sarkasmus. 

2) Psychologie*. Leipzig 1893. 
3) Bijdrage etc. Leiden 1922. p. 373. 
4) Het gevoel in taal- en woordkunst p. 287 e.v. 
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Wij voelen ons blij of droef, frisch of mat, 
boos of teer, groot of klein.1) 

In deze vier tegenstellingen is alles samengevat. Door menging 
en ineenvloeiing dezer gevoelsnuancen in de eerste plaats met 
elkander, en verder met al onze ken- en streefacten laten alle min 
of meer komplexe gevoelens en gemoedsbewegingen zich verklaren. 

Passen wij dit toe op 't sarkasme. Het ontspringt uit een kom
plexe gemoedsbeweging en vaak uit een komplikatiegevoelen, als 
het 'n echte geestigheid is. De sarkast voelt zich in hoofdzaak boos 
en groot: twee gevoelens, die energie en kracht gemeen hebben. 

Boos: 'n kengevoelen, berustend op een onverdeeld, onbelemmerd, 
meer kontemplatief gevoel; tevens 'n dramatisch gevoelen, dat in 
een uiterlijk object zijn aanleiding vindt en in zijn subjectief verloop 
voortdurend tot dat object in betrekking blijft. 

Groot: 'n dramatisch gevoelen, tevens een wü-gevoelen, dat acti
viteit veronderstelt en 'n belemmering, die overwonnen wordt. 

'n Saskasme is 'n verstandsacte, 'n spel van den geest, kan gees
tig zijn. 

'n Sarkasme is 'n streefacte: wil veroordeelen en gevoelens van 
haat e.d. ook bij den lezer opwekken. 

De sarkast voelt zich geestelijk en zedelijk de meerdere. 
Zoo komen we ten slotte tot deze definitie, die nauw aansluit bij 

die der onvervalschte satire: 
„Een sarkasme is die sterk-individueele uiting van den mensche-

lijken geest, die door middel van scherpe geestigheid.felle hatelijkheid.bij-
tenden spot, bittere ironie en niet-verzoenden humor wil ver oordeelen; 
't zuiverste sarkasme heeft een priemend karakter en staat daarom bij 
voorkeur in meer objectieve omgeving; de sarkast voelt zichzelf geestelijk 
en zedelijk de meerdere en wil de gevoelens van verontwaardiging, ver
achting, haat, afschuw e.d., waarvan hij zelf bezield is, ook bij den 
hoorder of lezer opwekken". 

B. BRONNEN VAN SARKASME. 

Wij moeten ons nu verder de vraag stellen: 
Welke zijn de bronnen van sarkasmen, uit welke karaktereigen

schappen in 't algemeen vloeien zij voort. Welke karaktereigen-

1) Ibid. p. 297. 
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schappen zijn gunstig voor de ontwikkeling van sarkasmen? 
Men is niet altijd sarkastisch. Er moeten bepaalde kanten van 

't leven zijn, die iemand stooten en daardoor 'n sarkasme in 
't leven roepen. 

Als algemeene stelling zou 'k willen opzetten: leed en teleurstel
ling kunnen sarkastisch maken. 

't Hatelijke, bittere, bijtende element spruit over 't algemeen 
voort uit leed en teleurstelling. 

Niet iedereen echter wordt door verdriet en tegenkanting sarkas
tisch. Dat hangt af van ieders persoonlijken aanleg, van zijn karakter, 
de vorming daarvan in en door 't leven. 

Vele menschen dragen tegenspoed met 'n benijdenswaardig op
timisme en berusting, zonder daarbij op den duur hun natuurlijke 
blijheid te verliezen, zonder aan den anderen kant van gevoelloos
heid te kunnen worden beschuldigd. Dit ligt dus aan ieders aard 
en karakter. 

Wie zich niet kan heenzetten over hardheid en tegenslag in 't leven, 
niet verzoend is met zijn bestaan of bepaalde kanten daarvan, kan 
dat op sarkastische wijze uiten. 

En nu verder: 

Wie in staat is, zich kort en kernachtig uit te drukken, 't spel 

van willekeur met eigen voorstellingen kan spelen, gevoel heeft 

voor geestigheid, ironie, humor, uit zijn niet-verzoend zijn met 

't leven of bepaalde zijden daarvan op sarkastische wijze, zoodra 

hij daarmee in botsing komt. 

Om sarkast te kunnen worden moeten dus vooreerst geest en 

aanleg aan bepaalde voorwaarden voldoen, moeten verder verdriet 

en teleurstelling fel geschrijnd hebben en wel zóó, dat men in zich-

zelve geen harmonie van gemoedsrust heeft.1) 

De vraag dient nu beantwoord te worden; Waarom is 'n bepaald 
feit, voorval, gebeuren, persoon, toestand, kortom kennismaking 
met een of andere zijde der werkelijkheid voor iemand een leed? 

i) De hevigste uitdrukking van smart is sarkasme, aldus Multatoli, 
Ideeën, Eerste Bundel, 324. 
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Want 'η zelfde voorval of toestand laat de een koud en onbewogen, 
prikkelt 'n ander tot hatelijke gezegden. 

Dat is dus weer afhankelijk van ieders karakter. 
Anders geformuleerd: „Tegen welken karaktertrek heeft 't wer

kelijke leven gestooten?" 
't Zuivere sarkasme is altijd hatelijk, is gal en hoon; en hoon is 

steeds vijandig-vol van 't voorwerp, waartegen hij zich richt, heeft 
den innerlijken drang, zich daar steeds weer mee bezig te houden, 
zoodra de gelegenheid zich aanbiedt om onbeholpen naaktheid en 
armzalige nietswaardigheid te kijk te zetten, om onmacht, ver
dekte huichelarij, verstoken dwaasheid in 't volle licht te plaatsen. 

Hoon is 'n gevoel van reactie, van wraak: geen sympathie, geen 
liefde, geen vergevensgezindheid ten opzichte van persoon of zaak, 
waartegen 't sarkasme zich richt. Wel kan daarachter liefde gloeien 
voor recht, waarheid, trouw. Juist door 't kwetsen van deze ge
voelens wordt de hoon geboren. ' 

Zoodat tenslotte in 'n sarkasme toch nog twee uitersten kunnen 
vereenigd zijn: hoonende verachting en liefde. 

We moeten zijn oorsprong hoofdzakelijk zoeken in negatieve 
karaktereigenschappen, in ondeugden, 't Is een bewijs van on
zekerheid, van een tekort, van een niet volmaakt opgaan in volle 
levensontplooiing, als 't altijd opnieuw een behoefte is geworden, 
bij gebreken en kleinheid van medemenschen stil te staan, als 
'n schrijver zijn werk telkens weer onderbreekt om met 'n sarkas
me 't voorwerp, waartegen hij zich richt, vóórt te stooten of 't al
leen maar 'n oogenblik rust gunt om 't steeds opnieuw 'n duw te 
geven. 

Een beminnelijke, vergevensgezinde natuur zal, bij nog zooveel 
zin voor geestigheid en spot, zelden echt sarkastisch en hatelijk 
worden, maar zal met de liefde van den hoogeren humor zoeken te 
verbeteren. 

Dat soort van humor n.l., 't welk rust vindt in zich zelf, vervuld 
is van 'n rijke, weldadige ontplooiing van sterk innerlijk zieleleven, 
geen reden heeft tot felle antipathie tegen medemenschen, humor, 
die zoo hoog staat, dat hij ook voor zijn diepst-gezonken mede
broeder nog 'n woord van liefde heeft, wel wetend, dat de kiem van 
't betere-ik zelden heelemaal verstikt is en door koesterenden zon-
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neschijn van sympathie en begrijpen weer kan ontwaken en zwel
len en groeien. 

— 't Zijn de schaduwzijden van 't karakter, die bij 'n sarkasme 
in aanmerking komen, die nochtans even menschelijk zijn als 
goede eigenschappen en daarom evenzeer te begrijpen. En waar 
geen mensch zonder feilen is, zal hij, bij geest en aanleg voor 
humor, min of meer sarkastisch kunnen zijn. 

Welke karaktereigenschappen komen vooral in aanmerking om 
de geestigheid van den hoogeren humor te doen verworden tot 
sarkasme? 

— Uit de wisseling van vreugde en smart, succes en tegenslag, 
vrijheid en gevoel van onderdrukking, kunnen nieuwe, bestendige 
grondstemmingen doorwerken. 

Sterk-uitgesproken persoonlijkheden zullen 'n totaaltoestand be

zitten, die aan heel hun natuur z'n typisch karakter schenkt. 

't Is niet noodig, dat deze overheerschende trek zich voort
durend rechtstreeks doet gelden, maar indirect is zijn invloed dan 

toch te bespeuren en in beslissende momenten treedt hij krachtig op 

den voorgrond. 

Het is dus van groot belang voor de verklaring van iemands 

leven en daden, voor de analyse van zijn karakter dezen totaal

toestand op te sporen. 

Het is over 't algemeen de overheerschende totaaltoestand, 

die als basis moet dienen van elke karakteristiek van 'n persoon

lijkheid. 

Deze wordt, ook bij den grootsten geleerde of kunstenaar bepaald 
én door datgene, wat hij binnen zijn speciaal-intellectueele of 
aesthetische sfeer beleefde, én door datgene, wat hij daarbuiten 
aan levenservaring opdeed. 

Misstanden, 't zien van onrecht kunnen den hartstochtelijken 
verdediger der cultuur vervullen met edelen haat, kunnen zijn ge
voel van rechtvaardigheid op de scherpste wijze wonden, zoodat 



BRONNEN VAN SARKASME 75 

hij gaat straffen in verdiende, rake satire; edele verontwaardiging 
en zuivere liefde voor recht en waarheid bezielen hem. 

Zoodra hij echter sarkastisch wordt, is 't niet meer de heilige 
toorn van den rechter, die hem bezielt, maar wordt hij eer gedreven 
door de meedoogenlooze wraak van den vervolger. De rechter straft 
om te verbeteren en dat vervult hem met voldoening, de ver
volger geniet innig van de straf met 'n grijns rond zijn mond. 

Io. Een sarkasme kan gericht zijn tegen 'n persoon of zaak, waar
voor de spreker of schrijver met waarachtige, echte liefde ver
vuld is, zoodat de bijtende spot, ieder scherp en bitter woord 
als 'n bloedige kras is, die door 't eigen hart gereten wordt of 
als de striemende geeselslag, die de eigen ziel slaat en wondt. 
Ondanks en ook juist door zijn liefde is hij hatelijk. De bitterheid 
hekelt 'n bepaalde uiting of kant van 't voorwerp zijner sympathie, 
omdat deze hem hinderde, in strijd kwam b.v. met z'n gevoel van 
fierheid, trots, wellicht jaloezie. 

Juist de hartstochtelijke liefde in diepsten grond voor de zaak 
in haar geheel, riep zijn irots, zijn afgunst wakker. 

Trots duldt geen vernedering, afgunst laat geen inmenging toe. 
Maar wat dreef naar hatelijke geestigheid, dat waren toch de 

negatieve zijden van z'n karakter: hoogmoed en jaloezie. 
Wanneer op één karaktereigenschap, die iemand giftig als gal 

kan maken, de nadruk moet vallen, dan is dat zeker op den hoog
moed, dien wortel aller ondeugden. 

Gekrenkte trots, gegriefde eigenliefde, wil zich wreken. 

En wie zich vernederd, achteruitgezet voelt door 'n persoon, 

door de maatschappij, door 't leven, komt gemakkelijk tot hatelijk

heden en sarkasmen, zoo ook de andere voorwaarden daartoe 

vervuld zijn. 

Aan de trotsche uitval beantwoordt 't priemend sarkasme. 

2°. Daarna moet gewezen worden op de jaloezie, de ijverzucht, den 
nijd als bron van woorden in venijn gedrenkt. 
Hoe vaak heeft afgunst op succes en meerdere welvaart, hoo

gere positie in de maatschappij, grooteren rijkdom, gevoerd tot 
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laster, moord en doodslag. Hoeveel gemakkelijker kan zij den 
mensch er toe brengen z'n naijver te luchten in hatelijk-geestige 
bewoordingen, overal waar hij 't voorwerp van zijn jaloezie 
ontmoet. 

Dat geldt nog veel meer misschien van de ijverzucht. Men 
hoeft heusch geen wereldwijze te zijn, om te weten met welk 'n 
foltering schele naijver 't gemoed verteert. 

Horatius zegt: 
Invidia Siculi non invenere tyranni 
mains tormentum. *) 

't Is dus alleszins begrijpelijk, dat, wie jaloersch van aard is, de 
bittere stemming van zijn ziel weerspiegelt in woorden, druipend 
van gal en venijn, die hem dan tevens 'n verlichting zijn. 

Men kan vaak opmerken, dat mismaakt en scherp-geestig zijn. 
Vanwege hun lichaamsgebrek hebben ze menig onaangenaam 
woord, wellicht hoon moeten verduwen. En als dat niet 't geval 
was, hebben ze uit de zwijgende houding van menigeen gevoeld 
en geproefd, dat men hen niet voor vol aanzag, dat hun iets 
ontbrak, wat hun den toegang tot menige deur gesloten hield, voor 
altijd uitsloot van sommige genoegens in 't leven, waar ieder ander 
door zijn volledige gezondheid en kracht van kon genieten. Dat 
voelen zij als 'n gemis, zijn niet verzoend daarmee en gebruiken 't 
sarkasme als 'n soort verweermiddel. De scherpe kanten van 't leven 
hebben hen sarkastisch gemaakt. 

Gebrek aan fijngevoeligheid van den medemensch krenkte hun 
gevoel van eigenwaarde; of wel 'n trek van jaloerschheid ontwik
kelde zich, omdat ook zij niet, als zoovele andere menschen, frank 
en fier en gezond van lijf en leden door 't leven kunnen stappen. 

Wie 'n lichamelijk gebrek heeft, kan ook sarkastisch zijn tegen 
zichzelf: dat berust in laatste instantie toch op trots. 

3°. De tegenslagen en teleurstellingen van 't leven schrijnen des 
te feller, naarmate men zich zelve minder er toe opgevoed heeft 
zich daarboven te verheffen, naarmate men minder verzoend is 
met 't leven m.a.w. pessimist is. 

De hoop op echt geluk, op de overwinning van 't rechtvaardige 
verdwijnt bij vele menschen met 't klimmen der jaren. 

i) Epist. I , 2, 58. 
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Tevredenheid en overeenstemming in zich zelf ontbreken, 't Ka
rakter heeft 'n meer of minder sterk pessimistischen trek gekregen. 
Men ziet alles door 'n donkeren bril. Hoe dieper men de schijn
waarden laat reiken in 't werkelijke bestaan, des te sterker pessi
mistischen inslag krijgt 't karakter, totdat men 't uiterste ontmoet 
in degenen, die 't geloof aan 't goede, aan geluk in 't nu en in 't hier
namaals heelemaal verloren hebben: de volslagen pessimist en 
nihilist. 

Zooals b.v. 't karakter van Hamlet voor ons staat is 't pessimis
tisch van nature. Nog vóór hij zekerheid heeft van de oorzaak van 
zijns vaders dood treffen ons reeds vele sarkastisch-pessimistische 
uitingen. Als hij daarna stellig weet, dat zijn oom Claudius de moor
denaar is, wordt hij nog scherper. Leed, wraakzucht, haat, ver
sterkt door zijn pessimistischen aanleg maken hem dan zeer fel, 
b.v. als hij zijn moeder de les leest. ^ 

Waarom valt hij zoo venijnig-satirisch uit? Zucht naar wraak, 
bestraffing, kastijding, uiteindelijk zijn rechtvaardigheidsgevoel, 
kinderliefde voor zijn vader drijven hem. 

Philosophisch-pessimistisch is ook zijn sarkasme in: 

For who would bear the whips and scorns of time, 
The oppressor's wrong, the proud man's contumely. 
The pangs of despis'd love, the law's delay, 
The insolence of office, and the spums 
That patient merit of the unworthy takes. 
When he himself might his quietus make 
With a bare bodkin? Who would fardels bear, 
To grunt and sweat under a weary life, . . . 2) 

Wie in zijn karakter 'η pessimistischen trek voelt kan sarkastisch 
worden. 

Als derde hoofdbron van sarkasmen stellen we dus vast pessi
misme (Cf. p. 58). 

Men kan metaphysisch pessimist zijn, als men twijfelt aan een 
doel van al 't bestaande, als men niet de zekere overtuiging 
bezit, dat een almachtige wijsheid 't heelal regeert. 

Ethisch pessimist is hij, die 't bestaan en de overwinning van 
't goede verwerpt. 

1) Cf. pag. 60. 
2) Hamlet, I I I , 1. 
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En ten derde het eudaemonistisch pessimisme: wantrouwen in 
't geloof aan geluk. 

4°. Bij pessimisme sluit aan fatalisme. Fatalistische neigingen, de 
overtuiging, dat leven en levensloop gedreven worden door de onont
koombare wetten van 't noodlot, waaraan 't individu niets veran
deren kan, zijn eveneens gunstig voor bittere uitingen. 

Zoo is ook zwaarmoedigheid 'n geschikte bodem voor sarkasmen. 
Een andere karaktertrek is gierigheid. 
Zooals 't met alle tot dusver vermelde karaktereigenschappen 

't geval is, wordt 't misnoegen eerst dan gaande gemaakt, wanneer 
'n zijde van 't werkelijke leven iemand raakt in zijn eerzucht, zijn 
afgunst, zijn fatalistische neigingen etc. 

Kan 'n gierig mensch sarkastisch worden? M.i. wel, zoodra er 
maar een — naar zijn meening — onrechtmatige aanval wordt ge
daan op zijn bezit, op alles waaraan hij hecht. 

Een vrek, die hooge belastingen of peperdure prijzen moet be
talen, kan zich als hij geest en zin voor 't komische bezit, best op 
sarkastisch-hoonende wijze daarover uitlaten. 

En zoo zou men over 't algemeen kunnen beweren, dat ieder, die 
gevoelig geraakt wordt in zijn zwakke plek, sarkastisch worden 
kan, mits ook de andere voorwaarden daartoe vervuld zijn. 

Niet uit elke daad en ieder woord spreken terstond de meest 
kenmerkende trekken van iemands karakter. Deze treden alleen 
op den voorgrond, als de situatie daartoe op natuurlijke wijze 
aanleiding geeft. 

Höffding zegt zoo raak: 
„Jeder Karakter ist wie ein Orchester, dasz nur in einzelnen 

Episoden von Solopartieën unterbrochen wird".1) 

We zagen boven, dat meerderheidsgevoel, verlichting, vroolijk-
heid, de stemming is, waarmee de humorist tegenover de ver
schijnselen staat. In 't sarkasme zijn deze stemmingen naar de 
ongunstige zijde toegespitst. 

De sarkast voelt zich zelf hoog boven datgene, wat hij bespotten 

wil. Hij kijkt met 'n zekere verachting daarop neer. Hoe gemakke-

i) t. a. p. p. 149. 
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lijk verwordt 't hooge gevoel van meerderheid van den zonnigen 
humor tot 'n gevoel van ongenaakbaarheid, van trots, van ver
achting. 

Geen wonder, dat deze trots een der hoofdbronnen van sarkasme 
is: 't ligt in 't wezen van den humor te kunnen vergroeien tot 
satire. 

't Verlichtingsgevoel van den humor wordt 't duister genoegen, 
dat de wraak meebrengt. 

De vroolijke, heldere lach vergaat tot den dissonant van den 
grijnslach, die vernederen wil en de uitdrukking is van hoon. 

Het voorwerp van den helderen, bevrijdenden lach speelt bij 
den verzoenden humor geen positieve rol, wel echter dat van den 
grijnslach bij den disharmonischen humor. Daar doet zich 'n drang 
gelden voorstelling of voorwerp van den hoonlach vast te houden, 
om zich innig te vermeien in eigen gevoel van macht. De tegen
stander, die oppermachtig scheen, ligt overwonnen op den grond 
gestrekt. De drang verachting en hoon te uiten, bewijst, dat men 
zich alleen in tegenstelling tot 't voorwerp van zijn sarkasmen 
voelen kan. Waarom en hoe men lacht, zijn criteria omtrent 
iemands karakter. 

Natuurlijk drijft de eene karaktereigenschap eerder dan de andere 
naar sarkasmen. Daarom zou 'k als hoofdbronnen van satirische 
uitingen willen beschouwen: 

hoogmoed, jaloezie en pessimisme. 



HOOFDSTUK IL 

DE SARKASMEN BIJ TACITUS 

INGEDEELD NAAR DE BRONNEN VAN SARKASME.N. 

CONCLUSIES OMTRENT TACITUS' KARAKTER. 

§ 1 — Uiteenzetting Tacitus treft met zijn sarkasmen alles en 
van het doel van het iedereen: keizers, vrouwen, volk en senaat, 
onderzoek delatoren, leger, tijd en zeden enz. 

Nu staat vast: Óf deze sarkasmen ontspringen uit 'n innerlijke 
gesteltenis, óf zij zijn iets aangeleerds, iets kunstmatigs, toe te 
schrijven aan den sterken invloed van 'n persoon of stijlrichting, 
óf wel de oorzaak is innerlijk en uiterlijk tevens. 

Hermogenes heeft in zijn lòia», aangetoond, hoe men alnaarge-
lang de stof 'n verschillenden stijl kan schrijven, anders bij 'n rede
voering tot 't volk, anders tot 'n rechter, een feestvergadering, 
anders in 'n brief, een beschrijving, een sprookje. 

Ook Tacitus heeft in de rhetorische school geleerd in verschil
lende stijlen te schrijven, rhetorische kunstmiddelen toe te passen. 
't Beste uit de moderne rhetoriek behield hij. Van de nieuwe stijl-
richting nam hij poëtische uitdrukking en 't sieren met senten-
tiae over. 

Hiermee moeten wij rekening houden in ons oordeel. Fumeaux 
zegt: „In one sense, not the Annals alone, but all the works of 
Tacitus are satire; for satire in the various forms which it took 
under Persius, Petronius, Martial, Juvenal, was the chief Uterary 
force of the age". x) En 'n schrijver, vijandig gezind aan tijd en 
personen, waaraan hij z'n onderzoek wijdde, had scherpgeslepen 
wapens tot zijn beschikking, b.v. „Proprium humani ingenii est 

i) t. a. p. Vol. I p. 36. 
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odisse quem laeseris" 1); „Acerrima proximonim odia" 2); „causae 
inimicitiae acriores quia iniquae".8) 

In deze vormen kon Tacitus zijn bittere ervaringen gieten, maar 
ook dan dragen ze een persoonlijk karakter. En de sarkastische 
kleur van zijn stijl heeft niets kunstmatigs, niets aangeleerds, we 
proeven te sterk, dat zijn diep persoonlijk voelen, de stem van zijn 
gemoed meespreekt. 

We kennen verder uit de geschiedenis geen persoon, zoo mar
kant, dat Tacitus onder diens invloed zou hebben gestaan en 't 
sarkasme zou hebben overgenomen. Norden spreekt van: „diesem 
dämonischen Mann der, sein und die folgende Jahrhunderte wie 
eine einsame Säule stolz überragend . . . "* ) 

Zoo zijn Tacitus' sarkasmen in hoofdzaak iets subjectief s en ver
raden 'η zeer persoonlijke innerlijke stemming, waaruit zij bij ge-
reede aanleiding als 'n stekende priem omhoogschieten. 't Toegeven 
aan zijn bitterheid is hem 'n genot. 

Zijn innerlijke gemoedsgesteltenis, de totaaltoestand van zijn 
karakter, zooals die in en door 't leven is ontstaan, drijft hem er 
toe zijn gevoel overal te laten meespreken; en juist daardoor laat 
hij ons 't wezen van zijn innerlijk proeven. 

Hier moeten we de verklaring van zijn bittere woorden gaan 
zoeken, 'n Zielegesteltenis was in hem gegroeid, die er van hield 
bij iedere voorkomende gelegenheid — en die waren er vele — met 
hekelende, scherpe pen aan zijn gezegden 'n spottend-geestige wen
ding te geven, die 't sarkastisch element a.h.w. uitbuitte, omdat 
dit paste bij zijn eigen natuur en lucht gaf aan zijn gemoed. 

Onder den invloed van zijn bittere stemming gaf hij zijn oordeeL 
Hij wendde z'n oogen af van 't reine en heldere en vriendelijke en 
zag met zeker duister genoegen alleen de zwarte zijde van 't leven 
en hij aarzelde niet de figuren van zijn geschiedboeken met scherpe, 
soms harde krassen te teekenen. 

De vraag rijst nu, hoe ís de diepere grond van Tacitus' wezen, 
zoodat daaruit sarkasmen kunnen ontspringen? 

i) Agr. 42. 
2) Ann. IV, 70. 
3) Ann. I, 33. 
4) t. a. p. p. 322. 

6 
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De ironieën en puntige geestigheden vinden hun oorsprong in 
zijn persoonlijkheid, in zijn karakter. 

Er moeten dan één bepaalde eigenschap of wellicht meerdere 
eigenschappen of één hoofdeigenschap op te sporen zijn in zijn 
karakter als de voornaamste nuance of nuancen van zijn levens
gevoel, als bron of bronnen van zijn stekende woorden. 

Telkens als zoo'n bron wordt aangeboord, schiet 'tsarkasme 
omhoog. 

Dit te onderzoeken en zoo mogelijk af te leiden uit de sarkastische 
plaatsen zelve is de taak, die 'k mij in eerste instantie gesteld heb, 
om daardoor dan verder te kunnen bijdragen tot 't ontwerpen 
van 'n beeld van den mensch Tacitus, zooals we hem in zijn karak
tertrekken, uit zijn geschriften allereerst, kunnen leeren kennen. 

Zijn de hoofdlijnen eenmaal gevonden, dan zullen we in staat 
zijn 'n schets te ontwerpen van Tacitus' geheele persoonlijkheid. 

We trachten nu deze twee vragen te beantwoorden: Welke is 
de bron of zijn de bronnen van Tacitus' sarkasmen? Wat en wie 
maakt zijn sarkasme gaande? 

§ 2 — De brieven van Laten we 't onderzoek beginnen met 
Pünius aan Tacitus een historisch gegeven. De brieven van 
een tijdgenoot en dat nog wel van iemand, die zich Tacitus' vriend 
noemt, kunnen van veel belang zijn om ons iets te leeren omtrent 
't karakter van den briefschrijver en wellicht van den adressant. 

't Meest belangrijk zou zijn als we epistulae van Tacitus zelf 
hadden, speciaal zulke, die niet voor publicatie zouden bestemd 
zijn en waarin hij dus ongedwongen spreekt. 

Daaruit zouden we misschien innerlijke roerselen van zijn leven 
en streven kunnen ontdekken. Men staat daar van persoon tot 
persoon. 

Maar we bezitten 'n aantal brieven áán Tacitus. Daaruit valt 
dan wel op te maken de houding van den schrijver tot Tacitus en 
— naar we hopen — ook omgekeerd. 

Plin. Ep. IV—13: In Como, Pünius' geboortestad, bestaat nog 
geen gelegenheid om „middelbaar" onderwijs te gemeten. De 
jeugd van Como moet daarvoor naar Milaan. 

Plinius gaat nu Tacitus' steun vragen om goede leeraren te 
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vinden. Dat verzoek wilde hij mondeling doen, maar hij acht 't 
noodig — hij zegt, dat hij 't druk heeft — dit eerst schriftelijk aan 
te kondigen: 

„Interim, ne quid festinationi meae pereat, quod sum praesens 
petiturus, hoc quasi fraecursoria efistula rogo". 

Natuurlijk ! Je mag 'η vriend toch ook zoo maar niet met 'n ver
zoek op 't lijf vallen I 

En voor je zoo'n vraag schriftelijk doet, moet die toch listig 
ingeleid zijn, met argumenten wél omkleed, opdat de redelijkheid 
blijke! 

Dat doet Plinius dan ook en vertelt bovendien met zelfingeno
menheid, welk offer hij persoonlijk brengt: een derde der kosten 
wil hij dragen, al heeft hij geen kinderen en wel: „pro república 
nostra quasi pro filia vel far ente..." 

En dan, aan 't slot van den vrij langen brief durft Plinius voor 
den dag te komen, maar voorzichtig, voorzichtig, zorg dat de 
goeie vriend in zijn humeur blijft: 

„Haec putavi altius et quasi a fonte repetenda, quo magis 
scires, quam gratum mihi foret, si susciperes quod iniungo. Iniungo 
autem et pro rei magnitudine rogo ut ex copia studiosorum, quae 
ad te ex admiratione ingenti tui convenit, circumspicias praecep-
tores . . .". 

'k Heb gemeend deze questie wat hooger op en als 't ware 
vanaf haar bron te moeten ophalen, opdat gij des te beter zoudt 
weten, hoe aangenaam 't mij zou zijn, indien gij op u zoudt nemen, 
wat 'k u verzoek. 

Welnu ik verzoek u en om wille van de belangrijkheid der zaak, 
vraag ik, om onder de groóte menigte wetenschappelijke personen, 
die bij u uit bewondering voor uw talent samenkomen, 'ns rond te 
kijken naar leeraren . . . : 't Hooge woord is er eindelijk uitl 

We moeten toch aannemen, dat Plinius Tacitus kent. Hij moet 
toch weten, dat dergelijke complimenten als: „quae ad te ex ad
miratione etc." hem niet heelemaal onaangenaam zijn geweest, 
want hij wil hem in goede stemming brengen om op zijn medewerking 
te kunnen rekenen. In overdreven hoffelijke bewoordingen vraagt 
hij Tacitus' steun. 

Spreekt zoo 'n vriend tot 'n vriend? 
Weineen! Ook niet als men hem 'n dienst vraagt. Plinius ziet 
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geweldig op tegen Tacitus en als dergelijke phrases dezen aangenaam 
zijn, dan is hij ' t tegendeel van 'n eenvoudig en bescheiden mensch. 

Ер. VI—16: Tacitus heeft Plinius inlichtingen gevraagd over 
den dood van zijn oom. PHnius geeft 'n omstandig verhaal. Dat 
doet hij graag: 

„Gratias ago, nam video morti eius, si celebretur a te, immor-
talem gloriam esse propositam. . . . multum tarnen perpetuitati eius 
scriptorum tuorum aeternitas addet". 

Tacitus' geschriften zullen onsterfelijk zijn, dat heeft Plinius in 
elk geval goed gezien. Verder zegt hij, dat zijn oom tot die geluk
kigen behoort, aan wie 't door 'n geschenk der goden gegeven is: 
„faceré scribenda aut scribere legenda, beatissimos vero qui utrum-
que. Horum in numero avunculus meus et suis übris et tuis erit". 

Uit dezen brief blijkt, dat Plinius Tacitus als 'n genie beschouwt 
en er erg mee vereerd is stof te mogen leveren aan zijn grooten 
vriend, evenals in Ep. VI, 20, waar hij Tacitus vertelt van de ge
varen, die hij zelf heeft doorstaan en hoe moedig en onverstoor
baar hij zich daarbij — achttien jaren oud zijnde — heeft gedragen. 

't Slot is: „Haec nequáquam historia digna non scripturus leges 
et tibi, scilicet qui requisisti, imputabis, si digna ne epistula qui-
dem videbuntur". 

Wat 'n bescheidenheid van den pedanten Plinius. Hij moet zich 
tegenover Tacitus wel erg klein voelen; alsof hij bang is dezen te 
kwetsen. 

Ep. VII —20'. Plinius schrijft aan Tacitus, dat hij diens boek 
gelezen heeft en dat hij zoo zorgvuldig mogelijk er bij heeft aangetee-
kend, wat naar zijn meening moest gewijzigd en geschrapt worden. 
Maar na zoo'n stouten zin moet 'n verontschuldiging volgen, vindt 
Plinius: „Nam et ego verum dicere adsuevi et tu libenter audire". 

Nu nog 'η complimentje en de goede vriend kan niet boos zijn: 
„Neque enim ulli patientius reprehenduntur, quam qui maxime 
laudari merentur". 

Plinius verwacht op zijne beurt van Tacitus z'n eigen boek met 
diens aanteekeningen. Wederkeeríg legden zij elkaar dus literairen 
arbeid voor ter inzage en ter correctie. Tacitus moet Plinius dus 
wel niet als 'n nul hebben beschouwd. Omgekeerd stelde deze den 
omgang met Tacitus ontzaglijk op prijs: 
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„0 iucundas, 0 fulchras vicesl 
Quam me delectat, si qua posterie cura nostri, usquequaque пагга-

bitur qua concordia, simplicitate, fide, vixerimusl" 
Plinius vindt 't reusachtig leuk met Tacitus in één adem vermeld 

te worden. Dit is dan tenminste 'η goede noot voor hem, dat hij 
in Tacitus 'η figuur van den eersten rang ziet en begrijpt zelf naam 
te kunnen krijgen, door in 't gezelschap van Tacitus vernoemd 
te worden: „erit rarum et insigne duos homines aetate, dignitcUe 
prchpemodum aequales, non nullius in litteris nominis (cogor enim 
de te quoque parcius dicere, quia de me simul dico) alterum alte-
rius studia fovisse. 

Equidem adulescentulus, cum iam tu fama gloriaque floreres, te 
sequi, tibi 

longo, sed proximus intervallo 

et esse et haberi concupiscebam. Et erant multa clarissima ingenia; 
Sed tu mihi (ita similitudo naturae ferebat) maxime imitabilis, 
maxime imitandus videbaris". 

Wat 'η gebrek aan zelfkennis bij Plinius ! Zijn gelijkheid van 
natuur met Tacitus! Zonder inbeelding is Plimus zeker niet. 

En verder: „Quo magis gaudeo quod, si quis de studiis sermo, 
una nominamur, quod de te loquentibus statim occurro". 

Er zullen schrijvers zijn, aan wie boven ons beiden de voorkeur 
gegeven wordt, aldus Plimus, ,,Sed nos, nihil interest quo loco, 
iungimur; nam mihi primus qui a te proximus". 

En 't slot: „Quae omnia hue spectant, ut in vicem axdentius dili-
gamus, cum tot vinculis nos studia, mores, fama, suprema denique 
hominum iudicia constringant". 

Heeft Tacitus 't prettig gevonden zoo op één lijn te worden gesteld 
met Plimus? 'k Betwijfel 't zeer I 

Maar dit spreekt duidelijk uit de correspondentie: Plinius is wat 
in z'n nopjes, dat Tacitus hem zijn werk laat lezen. Hij zal er wel 
niet veel aan gecorrigeerd hebben! 

Hij kijkt schrikkelijk op tegen zijn ouderen vriend. Als hij in 
diens schaduw loopen kan, voelt hij zich zelf geheven. 

De verontschuldigingen over zijn kantteekening bij Tacitus' boek, 
zijn niet die van 'n vriend tot 'n vriend en gaan vergezeld van 'n vlei
erij, alsof Plinius vreest zijn amicus te beleedigen. Daaruit volgt. 
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dat Tacitus ook voor Plinius moeilijk te genaken was en met om
zichtigheid moest worden behandeld om zijn gevoehgheid niet te 
kwetsen. 

Dat blijkt ook uit Ep. VIII—7: PUnius heeft van Tacitus 'η 
boek ter inzage ontvangen en zendt hem 'n briefje als antwoord 
op 'n begeleidend schrijven van Tacitus. 

Merkwaardig is, dat Plinius 'n paar woorden van Tacitus aanhaalt: 
„Neque ut magistro magister neque ut discipulo discipulus (sic 

enim scribis), sed ut discipulo magister (nam tu magister, ego 
contra; atque adeo tu in scholam revocas, ego adhuc Saturnalia 
extendo) librum misisti. 

Tacitus heeft dus geschreven, dat hij Plinius zijn boek zendt, zoo-
als 'n student dit doet aan een student, 't Klinkt wérkelijk ver
trouwelijk. 

Maar deze wijst dat van de hand, hij voelt zich zelf de leerling: 
Tacitus is de leermeester. En met 'n grapje maakt hij 't nog erger: 

„Num potui longius hyperbaton faceré atque hoc ipso probare 
eum esse me, qui non modo magister tuus, sed ne discipulus quidem 
debeam dicil" 

En dan met 'n poging de drukkende overheersching van Tadtus' 
vriendschap wat af te schudden: 

„Sumam tarnen personam magistri exseramque in librum tuum 
ius quod dedisti, eo liberius, quod nihil ex meis interim missurus 
sum tibi, in quo te ulciscaris". 

Tacitus schijnt aan Plinius 'n brief geschreven te hebben, waarin 
hij 'n zekere onvoldaanheid over zich zelf uitspreekt. Plinius ant
woordt in Ep. IX—14 met: 

„Nee ipse tibi plaudis et ego nihil magis ex fide quam de te 
scribo". 

Telkens weer die nare vleierij. Tacitus moet in z'n antwoorden 
zijn vriend daarvoor niet op z'n vingers hebben getikt, anders 
keerden dergelijke phrasen niet zoo vaak terug. Ze moeten hem dus 
welgevallig zijn geweest. 

Plinius is zeer ingenomen met zich zelf; hij beschouwt Tacitus 
wel als zijn meerdere, maar — al zégt hij 't af en toe anders — in 
zijn diepste binnenste vindt hij zich een schrijver, die z'n collega 
zeer nabij komt: 

„Posteris an aliqua cura nostri, nescio, nos certe meremur ut sit 
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aliqua, non dico ingenio (id enim superbum) sed studio et labore 
et reverentia posteromm". 

Ер. VII—33· Plinius wenscht 'η plaatsje in de geschiedboeken 
van zijn vriend. Zoo'n vraag dient met omzichtigheid en wijs beleid 
ingeleid ! 

„Auguror, nee me fallit augurium, historias tuas immortales fu
turas; quo magis iUis (ingenue fatebor) inserí cupio". 

Een fraaie vleiende vergelijking zal z'n verzoek ondersteunen: 
„Nam si esse nobis curae solet, ut facies nostra ab óptimo quoque 

artifice exprimatur, nonne debemus optare ut operibus nostris 
similis tui scriptor praedicatorque contingat?" 

Dan nog enkele pluimstrijkerijen, omdat hij 't zoo geweldig op 
prijs stelt door Tacitus te worden vermeld: 

„Demonstro ergo, quamquam diligentiam tuam fugete non possit, 
cum sit in publicis actis, demonstro tarnen, quo magis credas 
iueundum mihi futurum, si factum meum, cuius gratia periculo 
crevit, i«o ingenio, tuo testimonio omaveris". 

Plinius moet toch geweten hebben — zoo kortzichtig is hij in 
elk geval niet geweest, waar 'tzijn eigen roem en vereeuwiging 
gold — hoe hij Tacitus 't best kon aanpakken om zijn doel te 
bereiken. 

't Geval van Plinius ligt in 't kort zoo: 
Hij en Senecio verdedigen op last van den senaat de provincie 

Baetica, bewerken de veroordeeling van Baebius Massa, wiens 
goederen aan den staat komen. Deze dient 'n protest in bij de 
consuls, beschuldigt Senecio van impietas: 

„Horror omnium; ego autem: „Vereor", inquam, „clarissimi 
cónsules, ne mihi Massa silentio suo praevaricationem obiecerit, 
quod non et me reum postulavit?" 

Dat antwoord van hem vindt Plinius wel zoo snedig, dat 't der 
vergetelheid dient te worden ontrukt. 

Ook divus Nerva feliciteerde hem in 'n zeer fraaien brief: „Divus 
quidem Nerva missis ad me gravissimis litteris non mihi solum, 
verum etiam saeculo est gratulatus, cui exemplum (sic enim 
scripsit) simile antiquis contigisset." 

— Ja waarachtig, zóó schreef hij! — En dan zich rechtstreeks 
tot Tacitus wendend: 
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„Haec, utcumque se habent, notiora, clariora, maiora tu facies, 
quamquam non exigo ut excedas actae rei modum. Nam пес his
toria debet egredi veritatem, et honeste factis ventas sufficit". 

Deze brief getuigt van Plinius' grenzenlooze opgeblazenheid en 
kortzichtigheid. 

Men vraagt zich af, hoe Tacitus met z'n scherpen kijk op dingen 
en menschen vriendschap kon opvatten voor zoo'n ijdeltuit. 

Plinius is zeer wel overtuigd, dat Tacitus boven hem staat. 
Maar daarna komt hij zelf dan toch, zij 't ook „longo intervallo". 
En in zich zelven acht hij den afstand minder groot dan hij zégt. 
Z'n onsterfelijkheid wil hij mede bewerken, door vermeld te wor
den in Tacitus' werk. Met omzichtige woorden, met vleierijen wil 
hij zijn grooten vriend daartoe bewegen. 

Hij zal hem een bijdrage verschaffen voor zijn geschiedboeken, 
bestaande in 'nschoone daad van hem zelf. Hij acht Tacitus er 
't best toe in staat deze edele geste te vereeuwigen. 

De gedachte dringt zich sterk bij me op, dat Plinius aan den om
gang met Tacitus veel meer waarde heeft gehecht dan omgekeerd. 

Ep. IX—23,2 is belangrijk in dit verband. Plinius vertelt aan 
Maximus, dat hij nog nooit zoo genoten heeft als onlangs door 'n 
gesprek met Cornelius Tacitus. Naast dezen had bij de circusspelen 
'n Romeinsch ridder gezeten. Na gesprekken over allerhande 
onderwerpen, waaruit bleek, dat hij 'n ontwikkeld man was, had de 
ridder in questie gevraagd: „Komt ge uit Italië of uit de provincie?" 

Tacitus antwoordde: „Ge kent me wel uit de literatuur". 
En de ridder: „Zijt ge Plinius of Tacitus?" 
Voorwaar niet zoo vleiend voor Tacitus, voor Plinius des te meerl 
Deze kan met geen woorden beschrijven, hoezeer hij daarover 

in de wolken is: 
„Exprímete non possum, quam sit iucundum mihi, quod nomina 

nostra quasi litterarum propria, non hominum, litteris redduntur, 
quod uterque nostrum his etiam ex studiis notus, quibus aliter 
ignotus est". 

In Plinius' brief аал Minicius Fundanus (Plin. Ep. IV—15) is 
hij er trotsch op zich zelf in een adem met Tacitus te mogen noemen: 
„Idem (sc. Asinius Rufus) Comelium Taciturn (sets quem virum) 
arte familiaritate complexus est. Proinde, si utrumque nostrum 
probas, de Rufo quoque necesse est ut idem sentías . . . " 



DE BRIEVEN VAN PLINIUS AAN TACITUS 8 

't Oordeel van Norden over Plinius is lang niet maisch: 
„Wie musz dem ernsten Mann (Tacitus) mit dem weiten Blick 

und der magischen Fähigkeit, in die Seelen der Menschen zu 
schauen, ihm, der uns von sich, auch wo er es konnte, fast nichts 
erzählt, dieser tändelnde, kurzsichtige, von nichts Ueber als von 
seiner eigenen Wenigkeit und ihrer einstigen Ewigkeit redende 
Durchschnittsmensch vorgekommen sein? ^ 

Me dunkt, Tacitus was zich zeer wel bewust van zijn meerderheid 
ten opzichte van Plinius; toch moeten diens loftuitingen hem wel
kom zijn geweest. 

Is dat zoo, dan staat vast, dat Tacitus zelf zijn hart hoog draagt, 
dan is hij niet vrij te pleiten van 'n zekere zelfingenomenheid. 
Hoe veel beter zouden we dat uit de antwoordcorrespondentie van 
Tacitus aan Plinius kunnen opmaken I 

§ 3 — De brie! Vandaar dat twee brieven onze bizondere 
van Tacitus aandacht verdienen. Ep. I—6 en Ep. IX—io. 
'kMeen stellig, dat Ep. IX—io 't antwoord is van Tacitus aan 
Plinius op Ep. I—6 en wel om de volgende redenen: 
Io. Criterium: de inhoud. 

Plinius gaat mee op jacht en zit bij 'n net op vetten buit te 
wachten; tegelijk maakt hij literaire notities. Dat past heel 
aardig bij 'n doorsnee-mensch als Plinius, die zoo kortzichtig is 
te denken, dat hij wel twee dingen tegelijk goed kan doen. 
Dat hoort heelemáál niet bij 'n deftig man als Tacitus, 't geen 
ook Phnius wel heeft vermoed: 

2°. Ep. IX—io past uitstekend als antwoord op Ep. ι—6. Plinius 
vreest al van te voren, dat Tacitus hem zal uitlachen: 
„Ridebis et heet rideas". 

En Tacitus antwoordt z'n goede kennis met lichte -, maar 
duidelijk doorschemerende ironie: 
„Cupio praeceptis tuis parere", ik zou wel naar uw raadge
vingen willen luisteren. Men voelt, hoe Tacitus zich vroolijk 
maakt over de naïveteit van Plinius; met 'n ietwat hautain 
gebaar en 'n fijnen glimlach wijst hij diens voorstel af: „Sed 
aprorum tanta penuria est, ut Minervae et Dianae, quas ais 

ι) t. a. p. pag. 321. 
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pariter colendas, convenire non possit. Itaque Minervae tan
tum serviendum est, delicate tamen ut in secessu et aestate". 

3°. Omgekeerd, was deze brief door Plimus aan Tacitus geschreven 
dan zou de inhoud in absolute tegenspraak zijn met I—6. 
Neemt men daarentegen aan, dat hij 't antwoord van Tacitus 
is, dan is alles logisch en duidelijk. 

4°. „In via plane non nulla leviora statimque delenda ea garrulitate 
qua sermones in vehículo seruntur extendi." 
Dus: Tacitus zegt, dat hij op reis nog wel eens enkele losse ge
dachten noteert, maar er niet meer waarde aanhecht dan aan 
gesprekken in 't een of ander vehikel. 

5°. Duidelijk is ook: „Itaque poëmata quiescunt, quae tu inter ttemora 
et lucos commodissime perfici putas". 
Dat is m.i. 't vrij hooghartige antwoord op I—6,2: „Non 
est quod contemnas hoc studendi genus"; etc. 

6°. Deze brief is Taciteïsche stijl: hij is kort, hier en daar gedrongen, 
bevat ironieën, heeft wendingen aan Tacitus eigen b.v.: „delicate 
tamen ut in secessu et aestate. In via plane . . . extendi". 

70.1—6, 3 „experieris non Dianam magis montibus quam Miner-
vam inerrare". 
Daarop antwoordt Tacitus rechtstreeks: „Sed aprorum tanta 
penuria est, ut Minervae et Dianae, quas ais pariter colendas, 
convenire non possit. 

8e. IX—io, 2 „inter nemora et lucos" is 'η directe toespeling op Dial. 9, 
waar Tacitus bovendien dezelfde uitdrukking van de dichters 
gebruikt: · 
„Utque ipsi dicunt, in nemora et lucos, id est in solitudinem 
secedendum est." 
Tacitus spot hier met de dichters en beschouwt Plinius als 
iemand, die er dezelfde ideëen op na houdt. ^ 

§ 4 — Conclusie uit de Uit de brieven van Plinius aan Tacitus 
brieven van Plinius en komen we tot de volgende conclusie: 
den briet van Tacitus Over 't algemeen geldt daarvan, dat 
men zoo niet schrijft en niet spreekt tot 'n vriend. 

1) Het behoeft verder geen betoog, dat wij ons heelemaal niet kannen 
vereenigen met de eer komisch werkende opmerking van Schwabe: „Dasz 
Tacitus ein eifriger Jäger war, scheint aus Plin. Ep. I, 6. IX, 10 hervonsu-
gehen. (Pauly-Wiss. 4, 1570. Stuttgart 1901). 
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Plinius ziet geweldig op tegen Tacitus, is blij in zijn schaduw te 
mogen staan, nadert hem behoedzaam met vleierijen en welge
kozen woorden, als uit vrees den grooten vriend te stooten. Dan 
moet Tacitus 'η trotsche meneer zijn I Hij voelt zich zelf; dat blijkt 
nog te duidelijker uit den brief, die naar m'n meening 'n antwoord 
van Tacitus aan Plinius is. 

Dit schrijven bevat geen spoor van de omzichtigheid of van de 
vleierijen, die we in bijna alle andere epistulae aan Tacitus vinden; 
spot en ironie zijn duidelijk te proeven; 't is zeer koel, allerminst 
vriendelijk, op 't hatelijke af. 

Dat alles is echt Tacitus, die den draak steekt met Plinius' 
beuzelachtigheid. 

§ 5 — Het schrikbewind van Na vijftien jaren van zwijgen 
Domitianus maakt het kwet- schrijft Tacitus de Agricola. Dan 
sen van Tacitus' trots ver- moet hij heel in 't begin der biogra-
klaarbaar phie al zijn opgekropt gemoed lucht 
geven in 'n scherp sarkasme aan 't adres van Domitianus: 

„Memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus, si tam in 
nostra potestate esset oblivisci quam tacere".1) 

Hij voelt zich opgelucht als hij dit schrijven kan. Hij zegt zelf, 
dat hij niet vergeten kan en zooals vaak samengaat... niet ver
geven. 

Had hij daar reden toe? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 't noodig, dat we zijn 

levensomstandigheden en loopbaan gedeeltelijk nagaan. 
Tacitus was 't keizerschap aanvankelijk niet slecht gezind; hij 

had zich daarbij neergelegd, omdat 't in 't belang van den vrede 
was. a) 

Zeer waarschijnlijk werd hij onder Vespasianus questor: de „dig-
nitas inchoata", waardoor de poorten van den senaat voor hem 
geopend werden op zijn 25e jaar, want in dien tijd was de aetas 
questoria gelijk aan de aetas senatoria, en onder Titus aedilis of 
tribunus plebis: de „dignitas aucta", 3) op zijn 27e jaar. 

Hoogstwaarschijnlijk is hij onder Domitianus quindecimvir 

1) Agr. 2. 
2) Hist. I, 1. 
3) Hist. Ι, ι. 
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sacris faciundis geworden en in 't jaar 88 praetor:1) de „dignitas 
longius provecta".a) Tacitus was toen ongeveer drie en dertig jaar. 

De beginperiode van Domitianus' regeering was draaglijk, maar 
de laatste vier of vijf jaren zijn 'n echt schrikbewind geweest. 

Dit onderscheid verliest Tacitus later uit 't oog, getuige de be
kende plaats, waar hij zegt vijftien jaar te hebben gezwegen: 

„Quid, si per quindecim annos . . . per silentium venimus".3) 
Maar ook dat zwijgen klopt niet geheel: Tacitus sprak immers 

als senator (in 93 was hij teruggekeerd uit zijn provincie) en door 
zijn praetuur trad hij op in 't openbaar. 

Maar 't is alleszins begrijpelijk, dat hij van vijftien jaren spreekt: 
immers die tijd van vier of vijf jaar heeft — zooals we zien zullen — 
zoo zwaar op hem gedrukt, dat hij 'n diepen indruk heeft nage
laten, zoodat hij later alleen hieraan terugdenkt e n . . . .verbitte
ring overdrijft graag. 

Kort na zijn praetuur, waarschijnlijk in 89, verliet Tacitus met z'n 
vrouw Rome. Misschien was hij toen legatus Augusti pro praetore 
van Belgica: 'η administratieve functie. 

Hij bleef vier jaren in zijn provincie, keerde in 93 naar Rome terug. 
Toen was de crisis onder Domitianus juist 't ergst. Deze was 

grenzenloos verwaand. Hij liet zich altijd noemen „Dominus ас 
Deus noster". Talent, adel en deugd waren verdacht. 

Toen Tacitus terugkeerde werden Senecio, Arulenus Rusticus, 
de zoon van Helvidius, allen flinke menschen, gedood, werden de 
filosofen, de „sapientiae professores" verbannen. *) 

We zijn benieuwd te weten, welke houding Tacitus gedurende 
deze drie jaar onder Domitianus aannam en hoe deze hem behan
delde. 

Volgens de bestaande gewoonten bij de openbare ambten kon 

men twee jaar na de praetuur consul worden. Er waren vier jaar 

verloopen in 93, maar noch toen, noch in de drie volgende jaren 

werd Tacitus consul. Hij stond klaarblijkelijk niet in de gunst van 

1) Ano. XI, 11. 
2) Hist. Ι, ι. 
3) Agr. 3. 
4) Agr. 2. 
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Domitianus. Hij werd gepasseerd. Dat moet hem gekrenkt hebben 

in zijn eerzucht en diep! 

Tot nu toe was alles hem meegeloopen; voor 'n homo novus had 
hij een schitterende carrière achter den rug: hij had snel 'n uitste
kende reputatie als redenaar, was op 33-jarigen leeftijd al praetor, 
verscheen na zijn terugkeer uit de provincie weer in den senaat. 
Nu kwam de eerste tegenslag onder Domitianus. 

Hij zegt weliswaar: „dignitatem nostram . . . a Domitiano 
longius provectam non abnuerim. *) Dat klinkt zooveel als: 'k moet 
dit nu eenmaal toegeven, maa r . . . overigens is er veel kwaads te 
vertellen. Bovendien viel zijn promotie in een tijdsbestek van vijf
tien jaren en daarin had hij 't verder kunnen brengen. 

Wantrouwde Domitianus 't talent van Tacitus? 
Wellicht rekende hij 't hem aan, dat hij de schoonzoon was van 

Agricola, die zooveel successen had behaald in Britannië en 't 
proconsulaat van Asia of Africa had geweigerd. Nog meer: Domi
tianus moet gevoeld hebben, dat Tacitus hem in zijn hart ver
foeide, dat hij zich daarom in den senaat op den achtergrond hield. 

En Tacitus van zijn kant zag 't gevaar en trok zich terug, wilde 
zich zelf doen vergeten. 

Wat moet hem dat gekost hebben! Hoeveel verbittering heeft 
hij opgekropt, eigen fierheid en trots naast moreele verontwaar
diging onderdrukt ! 

Plinius zegt in dit verband: „quia mutati saeculi signum ét 
hóe esset, quod florerent, quorum praecipuum votum ante fuerat, 
ut memoriae principis elaberentur.2) 

En Tacitus getuigt zelf: „Dedimus profecto grande patientiae 
documentum; et sicut vetus aetas vidit, quid ultimum in übertäte 
esset, ita nos quid in Servitute". 8) 

Tacitus ontsnapte aan een veroordeeling, maar hoeveel smart, 
hoeveel schaamte ook moest hij verduwen I 

Als oud-praetor was hij wel verphcht in den senaat te verschijnen, 
daar was geen ontkomen aan. 

'n Paetus Thrasea had den senaat verlaten, toen Nero gevierd 

i) Hist. I, 1. 
2) Paneg. 90. 
3) Agr. 2. 
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werd, omdat hij zijn moeder had vermoord e n . . . „sibi causam 
periculi fecit. ^ 

Dat voorbeeld kon Tacitus voor oogen hebben om 't niet te 
wagen bij de zittingen van den senaat te ontbreken. 

Hij was dus onmiddellijk getuige van de verschrikkelijke tafe-

reelen, die zich daar drie jaar lang afspeelden. 

Wat meer zegt, hij moest daarbij z'n rol spelen, was genood
zaakt af en toe 't woord te voeren, z'n meening te zeggen of zich 
bij anderen aan te sluiten, en dat moest dan 'n oordeel zijn, dat 
den princeps niet kwetste! 

Met belachelijke vleierijen werd de keizer overladen. 
En Tacitus had daarin zijn aandeel! 
Monumenten richtte men voor hem op, met titels streelde men 

zijn opgeblazenheid. 
En Tacitus gaf zijn stem! 

En wat 't ergste is: Onschuldigen werden veroordeeld, allen waar

van Domitianus zich wilde ontdoen. 

En Tacitus veroordeelde mee en verzette zich niet. 
Daar is geen twijfel aan; hij zegt 't immers zelf allerduidelijkst: 
„Mox nostras duxere Helvidium in carcerem manus; nos Mauri-

cum Rusticumque divisimus, nos innocenti sanguine Senecio рег-
f u d i t . . . " 2) 

Dat klinkt als 'ηbekentenis, waar spijt en schaamte uit roept! 
En verder: „praecipua sub Domitiano miseriarum pars erat 

videre et aspici, cum suspiria nostra subscriberentur".s) 
Hier treft 't woord van Robespierre: „Quiconque tremble est 

coupable" 4) et het: „id ipsum paventes, quod timuissent". 5) 
Domitianus liet den beschuldigde voor zijn medesenatoren, zijn 

vrienden brengen. Onder zijn oogen moesten ze hem veroordeelen. 
Hij bespiedde hun aandoeningen, hun zuchten, hun minste feil, 
hun bleekheid. En de rechters werden scherprechtersl En daar 

i) Ann. XIV, 12. Cf. Ann. XVI, 21. 
2) Agr. 45. 
3) Agr. 45. 
4) Discours à la Convention du 31 maïs 1796. 
5) Ann. IV, 70. 
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moest onze Tacitus aan mee doen. Dat heeft hem diep, diep 

vernederd; dat is een wonde, die nooit meer is geheeld. Dat griefde 

pijnlijk zijn gevoel van eigenwaarde, dat kwetste bloedig zijn trots. 

Is 't dan te verwonderen, dat daardoor is gegroeid die blijvende 
stemming van verbittering, van zich verbijten, waaruit priemende 
sarkasmen opvlamden, zoodra zij in haar hoofdnuance geprikkeld 
werd bij de beschrijving der regeering van een Domitianus, een 
Nero, Tiberius? 

Wanneer hij als man van ongeveer vijftig jaar zijn grootere 
werken gaat publiceeren, ligt 't schrikbewind van Domitianus, 
„waar men niet kon denken wat men wilde en niet kon zeggen, 
wat men dacht",1) hem nog versch in 't geheugen. 

Hij kan zich deze en iedere soortgelijke tyrannie niet herinneren, 

zonder met innige en grimmige verbittering te denken aan de ver

schrikkelijke tooneelen, die zich in den senaat hebben afgespeeld. 

Onder Domitianus voelde hij zich vertrapt als 'n slaaf.2) 

Als Romein van den ouden stempel, in zijn hart voorstander 

der repubhek, als aristocraat zooals hij zich wel beschouwde, als 

mensch en persoonlijkheid, was hij zeer gevoelig getroffen in zijn 

trots. 

Dat is 'n rijke, diepwellende bron voor sarkasmen bij elke ge

schikte gelegenheid. 

Verder: Domitianus was tegen 't einde van zijn regeering nog in 
kracht van jaren en gezondheid. Soldaten, provincie en volk waren 
op zijn hand. Maar de aristocratie haatte en verachtte hem, was 
echter te zeer verzwakt en te bang om 'n groóte samenzwering op 
touw te zetten, zooals onder Nero. 

En Tacitus rekende zich tot de aristocratie krachtens zijn loop
baan, zijn vorming, zijn voornaam huwelijk, senatorschap, zijn 
consulaat onder Nerva. 

i) Hist. Ι, ι. 
2) Agr. 2. 
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Hij is dus vervuld van afschuw en verachting, ja van haat tegen 
Domitianus. 

Haat: 'n blijvende toornige gezindheid, het gevoel van nooit 
uitgeboet onrecht, meermalen opgevat als 'n complexe gemoeds
beweging van toorn, vrees en tegenzin. 

Vrees, zucht naar eigenbehoud, hield hem van den aanval terug, 
wat de vijandige gezindheid verscherpte. 

De minder felle stemming van bitterheid werd meermalen ver
diept en uitgewoeld tot 'n heftige passie van haat. 

Toen na Domitianus' dood 't gevaar voorbij was, zochten toom 
en tegenzin 'n uitweg en dreven tot emotioneele uitvallen in den 
vorm van stekende geestigheden. 

Wie is over 't algemeen rancuneus? Die gewond is in zijn zelf
gevoel. 

§ 6 — TrotS lS de I — TEGEN HET PRINCIPAAT 
bron van het sar- We zagen 't, de regeering van keizers als 
kasme Domitianus, Tiberius, Nero, wekte Tacitus' 
weerzin en toom. Dat zullen we nu meer in bijzonderheden nagaan 
in de volgende plaatsen, die allen verbonden worden door 't prin-
cipaat. 
a - T e g e n D o m i t i a n u s — De biographie van Agricola 
vertelt in cap. 42, hoe deze moet loten om 't proconsulaat van Asia 
of Africa. 

Domitianus laat enkelen, die vertrouwd met z'n bedoelingen 
zijn, aan Agricola vragen, of hij dit eventueel zal aanvaarden, 
't Voorbeeld van Civica, die als proconsul van Asia, op bevel van 
Domitianus „quasi molitor rerum novarum" x) gedood was, stond 
hem voor oogen. Wee als hij durfde toestemmen! 

Agricola begreep dus, dat hij weigeren moest: „Qui (Domitianus) 
paratus simulatione, in arrogantiam compositus, et audiit preces 
excusantis (Agr.) et, cum annuisset, agi sibi grattas passus est, 
-nee erubuit beneficii invidia". (Hij schaamde zich niet over de ja-
loerschheid, die in zijn weldaad stak). 

Tacitus is zich fel bewust, dat hij Domitianus door de ziel kijkt: 
de weldaad, waarvoor deze zich laat danken is louter verborgen 
jaloezie, vrees dat Agricola al te zeer in aanzien zal stijgen en 'n 

1) Suetonius, De Vita Caesarum, Domitianus 12, 2. 
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schaduw zal werpen op zijn glans, als gene proconsul van een der 
voornaamste provincies werd. 

Tacitus ziet de schijnwaarde, scheidt scherp den schijn van de 
waarheid. Dat geeft hem 'n gevoel van meerderheid, dat tot ver
achting wordt in 't hoonend woord: „Nee erubuit beneficii invidia". 
Dat zegt hij met van spot vertrokken mond. Hij neemt revanche 
op Domitianus voor z'n gekrenkten trots. 

Bekijken we nu Agr. 43: Naast vrouw en dochter heeft Agricola 
ook Domitianus in zijn testament bedacht. Deze schijnt daarmee 
in zijn schik te zijn geweest. Nu volgt de vijandige zet: „Tam 
caeca et corrupta mens assiduis adulationibus erat, ut nesciret a 
bono pâtre non scribi heredem n i s i . . . malum principem, (dat 'η 
góéd vader alleen 'n slecht vorst als erfgenaam aanwijst). 

Dit verraadt Tacitus' ervaring ten kwade. 
Hij heeft vaak moeten zien, hoe ouders 't verstandig oordeelden 

de keizers in hun testament te bedenken, om hen gunstig voor hun 
kinderen te stemmen en . . . in 't onderhavige geval kwam hij er 
zelf bij te kort! 

De tegenstelling is hier lijnrecht, de pointe aan 't einde van den 
zin zeer scherp. De sarkastische uitwerking is rijk. Weer heeft Taci
tus gelegenheid Domitianus fel te prikken. 

Nog hatelijker is in Agr. 45 de ongenadig harde kritiek op diens 
tyrannie: „Nero tarnen subtraxit oculos iussitque scelera, non 
spectavit: praecipua sub Domitiano miseriarum pars erat videre et 
aspici, cum suspiria nostra subscriberentur, cum denotandis tot 
hominum palloribus sufficeret saevus ille vultus ac rubor, quo se 
contra pudorem muniebat". 

Dat alles is hatelijke overdrijving: onze zuchten werden opge-
teekend, zijn wreed gezicht en zijn roode kleur waren voldoende 
om de senatoren te doen verbleeken. Nero was ten slotte nog beter. 
Die beval alleen de misdaden en vermeide zich niet in de stuip
trekken van zijn slachtoffers. — 

De beleedigende scherpte van Tacitus' teekening blijkt nog te 
meer als wij deze vergelijken met Suetonius' beschrijving van Domi
tianus' uiterlijk: 

„Statura fuit procera, vultu modesto ruborisque pkno, grandibus 
oculis, verum acie hebetiore". ^ 

1) t. a. p. De vita Caesanim, Domitianus 18, 1. 
7 
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De teekening van Suetonius is dus: gestalte slank, gelaatsuit
drukking bescheiden, 'n volle roode kleur, groóte oogen, maar met 
vrij botten blik. 

Deze mededeelingen van Suetonius maken den indruk objectief 
te zijn. Hij zegt, dat Domitianus een hooge, roode kleur had en 
wordt daarbij niet bewogen; Tacitus vermeldt ook zijn rubor, maar 
dan kookt 't weer onmiddellijk in hem: „Achter die roode kleur 
wilde Domitianus zijn schaamtegevoel verbergen". 

Dat is nu echt Tacitus: die bruist terstond vol emotie, die moet 
er met zijn karakter 'n geeselslag aan toe voegen. Hoon en ver
achting schreeuwt uit dat zinnetje. 

En in verachting ligt tegenzin en positief zelfgevoel: 'n gevoel 
van eigen kracht, meerderheid, van trots, die zich opeens verheft 
en met minachting neerkijkt op 't voorwerp van zijn wrok. 

Zoo ook Hist. IV—2, waar 't begin van Vespasianus' regeering 
in zekere mate wordt ingeluid door: 

„Nomen sedemque Caesaris Domitianus acceperat, nondum ad 
curas intentus, sed stupris et adulteriis f ilium pnncipis agebat" 
(speelde hij den „kroonprins"). 

Uit 't inwendige vuur van verbittering, van haat en gekrenkt 
rechtvaardigheidsgevoel schiet de vlam van 't sarkasme, terwijl 
dit in Hist. IV—68 nog wordt versterkt door de woordspeling: 
„et Domitiani indomitae libídines timebantur". 

Tacitus verhaalt in Hist. I—ι, dat hij niet ontkennen wil onder 
Domitianus een belangrijke promotie te hebben gemaakt: n.l. 
quindecimvir sacris faciundis en praetor. ^ 

Wie verklaard heeft incorrupt en waarheidsUevend de geschie
denis te zullen beschrijven, moet noch met ingenomenheid, noch 
vervuld van haat 't bestuur van iederen keizer behandelen, aldus 
zijn meening. 

De beschrijving der regeeringen van Nerva en Trajanus zal hij 
voor zijn ouden dag bewaren. De gelukkige tijd onder deze keizers, 
die hij bezig is te genieten, terwijl hij dit schrijft, (de teboekstelling 
der Historiën valt onder Trajanus' regeering, tusschen 105 en 109) 
roept echter onmiddellijk weer gedachten aan 't schrikbewind 
onder Domitianus in hem wakker, aan de bittere stemming, die 
hij toen doorleefde en die ontstond in diepsten grond uit zijn 

1) Cf. p. 91. 



TROTS IS DE BRON VAN HET SARKASME 99 

rechtvaardigheidsgevoel, uit de heide voor 't recht en daarom 
zegt hij hard de waarheid. 

Waar dit echter overgaat in hatelijkheden en overdrijvende sar-
kasmen, daar is zijn persoonlijk gevoel gekwetst, zijn gevoel van 
onafhankelijk en fier en vrij Romein, die zich aristokratisch voelt, 
die slechts gedwongen berust, die dulden, dragen e n . . . zwijgen 
moest, daar spreekt zijn trots mee. En juist deze trots geeft aan de 
geestigheden de spottende, schrille, wrange sarkastische kleur, als 
hij aan 't eind van C. ι over de regeering van Nerva en Trajanus 
zegt: „rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentías 
dicere licet". 

Dat is zoo hatelijk als 't maar kan, geïnspireerd door 'n gevoel 
van revanche, dat plotseling in hem opbruist. 

ό - T e g e n T i b e r i u s — Ann. VI—50 vertelt ' t stervens
uur van Tiberius: lam Tiberium corpus, iam vires, nondunt dissi-
mulatio deserebat. 

Tacitus oordeelt door zijn geestigheid, hij veroordeelt door zijn 
sarkasme. 

De tegenstelling in schitterend, scherp de pointe, waaronder men 
gewoonlijk verstaat 't plotseling in 't bewustzijn springen der ver
borgen beteekenis, hier schuilend in „nondum . . . deserebat." 

De schijnbeteekenis is de groóte ernst, waarmee Tiberius' laatste 
oogenbUkken beschreven worden. De kontekst is objectief. De ver
borgen bedoeling springt daarna des te overtuigender in 't bewust
zijn: 't feller aan de kaak stellen van Tiberius' huichelarij zijn heele 
leven door tot zelfs in 't laatste moment voor zijn dood. De drama
tische emst past niet bij de verborgen bedoeling van den schrijver; 
hij is boosaardig bedoeld en wordt dan ook onmiddellijk opgelost 
in 'n hoonenden grijns. De schijnbaar objectieve zin slaat om in 
een subjectief sarkastische uiting. 

Ons bewustzijn voelt zich eerst in opwaartsche richting gespan
nen, dan volgt terstond de ontspanning. 

't Is wederom de overdenking van 't leven eens keizers, die hem 
sarkastisch maakt. De stekende geestigheid wordt nog versterkt door 
de figuur der anaphora; 'η waardig slot van Tiberius' hatelijke 
teekening. 

De trots, die in 't diepst van Tacitus' ziel wortelt, is de achtergrond 
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van den geestigen inval, die daarom als sarkasme geboren wordt. 
Hij wil niet alleen straffen, omdat zijn gevoel van eerlijkheid in 

verzet komt tegen Tiberius' huichelarij in 't algemeen, maar hij wil 
ook hoonen. 't Is de booze toon van verachting, die bevrediging 
schenkt aan zijn trots in 'n soort duister lustgevoel. 

Veel meer sarkasmen tegen Tiberius verraden deze gemoeds-
gesteltenis b.v. Ann. VI—19, waar Sex. Marius, de rijkste man 
van Spanje aangeklaagd wordt van bloedschande met zijn dochter 
en van de Tarpeïsche rots wordt geworpen. Dan volgt: 

„Ac ne dubium haberetur magnitudinem pecuniae malo vertisse, 
aerarías aurariasque eius, quamquam publicarentur, sibimet Tibe
rius seposuit". 

Door dezen spot laat Tacitus blijken, dat hij terstond dóór 
heeft, waarom Marius veroordeeld werd. 

Een soortgelijke plaats is Ann. VI—2: Seianus' vermogen wordt 
aan de staatskas ontnomen en in de keizerlijke schatkist overge
bracht . . . tamquam referret. („alsof dat verschil uitmaakte"). 

'n Hatelijkheid tegen Tiberius, omdat deze even willekeurig over 
't aerarium als over den fiscus beschikte. 

Ook zijn houding in processen wordt aan de kaak gesteld, zoo 
bij 't verhoor van Silanus, proconsul van Asia, die is aangeklaagd 
„de repetundis" (Ann. Ill—67). 

Tiberius brengt hem in de war door zijn stem en gelaatsuitdruk
king. 

Daarna volgt: „Ac saepe etiam confitendum erat, ne frustra 
quaesivisset". 

Dat is 'n pure hatelijkheid. Tacitus is Tiberius slecht gezind. 
Zoo'n verhoor heeft Tacitus vaak bijgewoond onder Domitianus, 

terwijl hij lijdelijk moest toezien en 't meemaakte, dat aangeklaag
den „bekennen" moesten, alleen maar, opdat de keizer niet tever
geefs zou hebben gevraagd. 

Nu neemt Tacitus wraak. Hij is rancuneus. Daaruit spruit deze 
hatelijkheid, gegoten in 'n scherp-geestigen vorm. 

Aan de verachting geeft hij Tiberius prijs in Ann. VI—1: diens 
usten vlamden zoo onbluschbaar op, ut more regio pubem tngenuam 
stupris pollueret. 

„Als 'n Oostersch despoot": Minachting voor de Oostersche 
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despotic en daarmee 'η vernederende vergelijking voor Tiberius. 
Aan 't einde van 't zesde boek С 51 legt Tacitus zijn lezers de 

slotsom voor van zijn oordeel over Tiberius en dat is lang niet 
maisch. Hoor maar: egregium vita famaque, quoad privatus vel in 
imperiis sub Augusto fuit; occultum ас subdolum fingendis vir-
tutibus, donec Germanicus ac Drusus superfuere; idem inter bona 
malaque mixtus incolumi matre, intestabilis saevitia, sed obtectis 
libidinibus, dum Seianum dilexit timuitve, postremo in scelera 
simul ac dedecora prorupit, postquam remoto pudore et metu 
suo tantum ingenio utebatur. 
с - T e g e n C a l i g u l a — Ofschoon 't gedeelte der Annalen, 
waarin Caligula's regeering valt, verloren is, krijgt deze niettemin, 
hier en daar in Historiën en Annalen, flink zijn deel. 

Tacitus schijnt hem niet gemakkelijk te kunnen vergeten. In 
Ann. VI—45 lezen we over hem: „ . . . nihil abnuentem, dum domi-
nationis apisceretur: nam etsi commotus ingenio, simulaiionum 
tarnen falsa in sinu avi /lerdidicerat". 

Deze wetenschap kenmerkt met een slag kleinzoon én groot
vader. Op him huichelarij en valschheid kijkt Tacitus met verach
ting neer. Zoo ook in Ann. VI—20, waar hij zegt, dat Caligula zijn 
woesten aard achter arglistige zedigheid verbergt: „immanem 
animum subdola modestia tegens". Deze was zoo'n volleerd huiche
laar, dat hij noch bij de veroordeeling van zijn moeder, noch bij den 
ondergang van zijn broers 'n klacht had geuit. Naargelang Tiberius 
een goede of 'n kwade dag had wist hij zijn houding en woorden 
te regelen. 

Vandaar verbreidde zich later 't woord van den redenaar Pas-
sienus: „Neque meUorem umquam servum neque deteriorem do
minum fuisse" ^. 

Tacitus heeft plezier in die scherpe antithese. Dat zegt hij zelf, 
hij vindt ze aardig, geestig (scitum). 

Hij noemt Caius verder 'n mens turbata, een troebele geesta) en 
voelt zich hoog als hij spottend lacht met 't fiasco van zijn Germaan-
sche expedities: „ingentes С. Caesaris minae in ludibriutn versae8). 

1) Ann. VI, 20. 
2) Ann. XIII, 3. Cf. Hist. IV, 48 С. Caesar, turbidus animi. 
3) Germ. 37. Cf. Hist, IV, 15 Caianarum expeditionum ludibrium. 

en Agr. 14 ingentes ad versus Gennaniam conatus. 
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¿ - T e g e n N e r o — Ann. XIII—3. Nero, zeventien jaren 
oudl, houdt de door Seneca opgestelde laudatio funebris op Clau
dius. Daarmee drijft Tacitus den spot. 

't Heele caput is doordrongen van heerlijke ironie b.v.: 
„postquam ad providentiam sapientiamque flexit, nemo risui 

temperare, quamquam oratio a Seneca composita mtdttm cultus 
Praeferret, ut . . . accommodatum. — 

— primum . . . Neronem alienae facundiae eguisse. — 
quae deceret principem ^ — 
Spot blijkt ook uit: 
„C. Caesaris turbata mens...; nee in Claudio, quotiens meditata 

dissereret, elegantiam requireres". 
Ook Nero krijgt in de laatste regels niet 't minst zijn deel: . . . pue-

rilibus statim annis vividum (nog ontvankelijk!) animum in alia 
detorsit . . . et ediquando carminibus pangendis inesse sibi elementa 
doctnnae ostendebat, en áf en toe ook toonde 2) hij door 't maken 
van verzen, dat de beginselen van 'n hoogere vorming in hem 
staken ! 

Nauwelijks heeft Tacitus zich wat verlichting verschaft door zijn 
spot, of hij schrijft alweer 'n nieuwe ironie in 't volgende caput: 

Ann. XIII—4: Ceterum per&ctis tristitiae imitamentis, maar 
nadat de droefheidscomedie ten einde was gespeeld. — 

— Dat alles is 'n aaneenschakeling van scherpe ironische wen
dingen. De eene priemstoot volgt de andere. De ironisch-sarkasti
sche toon is bijna voortdurend volgehouden. 

Tacitus heeft deze episode geschreven, echt vervuld met 't meer
derheidsgevoel, dat al 't komische eigen is. Hij is over zijn figuren 
heen gezweefd, heeft zich voortdurend daarboven gevoeld, omdat 
hij overtuigd is, dat hij hen doorziet, doorvoelt, al hun motieven 
kent, ook de geheimste. Zijn ironie is vlijmend, ze heeft soms iets 
geniaals, maar is als iedere ironie vijandig. Een vijandig meerder-

1) Quae: M. II. Emesti leest quaeque. De bijvoeging van -que lijkt 
me onnoodig. Er staat: „et Augusto prompta ac profluens, quae deceret 
principem, eloquentia fuit". Augustus sprak makkelijk en vlot, zooals 't een 
vorst wel paste. (De coniunctivus is te verklaren uit quae: van dien aard, 
dat . .) 

Nipperdey zegt in zijn commentaar:,,Weil sie allerdings die Ansprüche, 
die man an einem Redner von Fach macht, nicht erfüllte, wie bei Caesar." 

2) Wellicht de conatu: wilde hij toonenl 
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heidsgevoel vervult hem; uit de hoogte van zijn zelfbewustzijn ziet 
hij de schepsels aan zijn voeten, zijn oogen vol minachting, 'n grim
lach en spot om zijn lippen. 

En uit dit vijandig meerderheidsgevoel stroomen de bijtende 
ironieën, die ten doel hebben de vernedering, de deemoediging van 
Nero en tegelijkertijd 'n verlichting zijn voor hemzelf: zij schenken 
voldoening aan zijn gevoel van beleedigde grootheid. 

H e t D e r t i e n d e b o e k — We willen nu nog even vervolgen 
met 't 13e boek, omdat de eerste tien tot twintig capita vói zijn 
van geestigheden, omdat dit gedeelte der Annalen typeerend is 
voor Tacitus. Herhaaldelijk breken de sarkasmen door. Niet alleen 
Nero treft hij hier, ook Seneca, Caligula, Acte, Agrippina. Zijn 
zweep slaat naar alle richtingen. Laten we nagaan: 

С 1. . . . ut С Caesar pecudem auream eum (se. Silanum) 
appellare soUtus sit. (toespeling op zijn rijkdom en domheid). 

. . . quippe et Silanus divi Augusti abnepos erat. Haec causa necis. 

. . . , cuius abditis adhuc vitiis per avaritiam ac prodigentiam 
mire congruebat. 

С 2. Hi, rectores imperatoriae iuventae et (rarum in societate 
potentiae) concordes,... 

. . . Agrippinae, quae eunetis malae dominationis cupidinibus 
flagrans... 

. . . Sed ñeque Neroni infra servos ingenium. 

. . . Propalam tarnen omnes in earn honores cumulabantur, signum-
que more militiae petenti tribuno dedit optimae matris. Decreti a 
senatu duo üctores, flamonium Claudiale, simul Claudio censorium 
funus et mox consecratio. (Lachwekkende situatie voor wie van 
den toestand op de hoogte is). 

С. з en 4· Zie pag. 102 e.v. 
С. 5. tamquam acta Claudii subverterentur. 
С 6. Zie pag. 116. 
С 8. . . . praeter suetam adulationem laeti,. . . 
. . . et super experientiam sapientiamque etiam specie inanium 

validus. 
С 9. . . . ob r e s . . . prospere gestas laurum fascibus impera-

toriis addi. 
С i l . . . . magnis patrum laudibus, ut iuvenilis animus (se. 



I 0 4 TROTS IS D E BRON VAN H E T SARKASME 

Nero) levium quoque renom gloria sublatus maiores continuaret. 
. . . orationibus, quas Seneca testificando, quam honesta praeci-

peret, vel iactandi ingenti voce principis vulgabat. 
С 12. a.dxûescentulis decoris 

. . . muliercula (sc. Acte) nulla cuiusquam iniuria cupidines prin
cipis expíente. (Medelijdend neerzien!) 

С. 13. Sed Agrippina libertam aemulam, nurum ancillam, 
aliaque eundem in modum muliebriter fremere; 

C. 14. ferebaturque, degrediente eo . . . non absurde dixisse: ire 
PaUantem, ut eiuraret. 

... Praeceps posthac etc. Zie pag. 117. 
С i6. Ille (Nero) ut erat reclinis et nescio similis, solitum ita 

ait per comitialem morbum, quo prima ab infantia afflictaretur 
Britannicus, et redituros paulatim visus sensusque. 

. . . Octavia quoque, quamvis rudibus annis, dolorem caritatem, 
omnis affectus abscondere didicerat. Ita post breve silentium repetita 
convivii laetitia. 

С 17. . . . subtrahere octilis acerba fuñera ñeque laudationibus 
aut pompa detinere etc. 

. . . et tanto magis fovendum patribus populoque principem, qui 
unus superesset e familia summum ad fastigium genita, etc. 

С. ιδ. . . . super ingenitam avaritiam. 
С ig. Statim relictum Agrippinae limen: nemo solari, nemo 

adire praeter paucas feminas, amore an odio incertas. 
. . . quod Britannici mortem lugeret aut Octaviae iniurias evul-

g a r e t . . . 
С 2i. Et Agrippina . . . etc. Cf. pag. 108. 
С. 23. Nee tam grata . . . etc. Cf. pag. n i . 

M e e r d e r e S a r k a s m e n t e g e n N e r o — Nero geeft 
(Ann. XV—36) de redenen op, waarom hij van de groóte reis, die 
hij van plan was, afziet: „Cunetas sibi curas amore patriae leviores 
dictitans. Vidisse maestos civium vuttus, audire secrdas quaere-
monias, quod tantum itineris aditurus esset, cuius ne módicos 
quidem egressus tolerarent, sueti adversus fortuita aspectu prin
cipis ref overt. .. Apud se populum Romanum vim plurimam ha
bere parendumque retinenti". 

Dat alles is 'η bijna souverein spel met bijtende ironieën, waar-
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door Nero zich zelf bespottelijk maakt en Tacitus zich hoog boven 
hem heft. Onwillekeurig plooit zich ook 't gezicht van den lezer 
tot een spottenden lach bij 't: Nero had de droeve trekken van zijn 
burgers gezien, hij hoorde hun stille klachten, en zij waren gewoon 
in tegenslag door 't aanschijn van den princeps weer opgekwikt te 
worden! En daarom moest hij bUjvenl — De schrijver wil de 
komische uitwerking op den lezer; het blijkt ook uit 't dan volgende: 
„Senatus et primores in incerto erant, procul an coram airocior 
haberetur". 

— We vergelijken hiermee Ann. XV—74: . . . consulem desig-
natum pro sententia dixisse, ut templum divo Neroni quant mater-
rime publica pecunia poneretur". Voor den „goddelijken Nero" 
moest zoo spoedig mogelijk 'n tempel gebouwd worden op Staats
kosten ! Dat is louter spot met Nero en tegelijkertijd ontmaskering 
der kruiperij van den consul designatus door de manier, waarop 
Tacitus diens voorstel inkleedt, dat zich terstond als belachelijk 
aandient. Evenzoo in 't volgende: 

„Quod quidem ille decemebat tamquam mortale fastigium 
egresso et venerationem hominum merito. . .". 

Maar Nero weigerde, want de haat der menschen tegen hem 
kon dit voorstel als 'n voorteeken van een vroegtijdigen dood op
vatten en Tacitus laat dan Nero grootmoedig zijn door hem in den 
mond te leggen: „Nam deum honor principi non ante habetur, 
quam agere inter homines desierit". 

Veinzerij wil hier pralen in 't kleed der grootmoedigheid. Die 
rol is aan Nero toebedacht en Tacitus speelt zijn spel met hem en 
acht zich de wijzere en meerdere. 

Tegen Nero's tyrannie en tegelijk tegen 't bijgeloof richt zich 
Ann. XV, 47, waar we lezen: „Fine anni volgantur prodigia immi-
nentium malorum nuntia: vis fulgurum non alias crebrior et sidus 
cometes, sanguine illustri semper Neroni expiatum. 

In Ann. XV—71 zijn tallooze slachtoffers gevallen, tengevolge 
van Piso's samenzwering; met enkele korte zinnetjes wordt de toe
stand geschetst: 

„Sed compleri interim urbs funeribus, Capitolium victimis; alius 
filio, fratre alius aut propinquo aut amico interfectis, agere grates 
deis, omare laura domum, genua ipsius advolvi et dextram osculis 
fatigare. Atque ille gaudium id credens... — 
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'к Kan dit niet anders voelen, dan als verbeten spot van Tacitus, 
zooals ook uit 't laatste zinnetje blijkt. 

Openlijke hoon is Ann. XIV—56. Na Nero's rede tot Seneca 
volgt: „His adicit (Nero) complexum et oscula, foetus natura et 
consuetudine exercitus velare odium fallacibus blanditiis. Seneca, qui 
finis omnium cum dominante sermonum, g r a t e s agit. 

Ann. XVI—4 en 5. Nero leest voor 't eerst in 't theater van 
Pompeius 'n gedicht voor, dat hij zelf gemaakt heeft. Heel de be
schrijving is doortrokken met 'n scherpe, souverein-spelende ironie, 
die hier en daar wat feller doorbreekt b.v.: 

„Sed Nero nihil ambitu nee potestate senatus opus esse die-
titans . . ." 

„Mox flagitante vulgo, ut omnia studia sua pubhearet (Jiaec 
enim verba dixere)" 

Dat klinkt ongeveer als: Want waarachtig, dat zeide men. 
Nero wordt in 'n belachelijke situatie gebracht: ,, . . . ne sudorem 

nisi ea, quam indutui gerebat, veste detergerei, ut nulla oris aut 
narium excrementa viserentur". 

Hij wacht de uitspraak der rechters af „ficto pavore". 
Het volk juicht hem toe: „Crederes lactari" en dan 't meer pessi

mistische: „ac fortasse laetabantur per incuriam publici flagitii". 
Ann. XV—33. С. Laecanius en M. Licinius zijn consul. Nero wil 

nu ook geheel in 't openbaar optreden als tooneelspeler en cyther-
zanger: „nam adhuc per domum aut hortos cecinerat luvenalibus 
ludis, quos ut parum celebres et tantae voci angustos spernebat. 

Dat is vijandige ironie, waardoor Tacitus van uit de hoogte van 
zijn gevoel den spot drijft met Nero's opgeblazenheid. 

In Ann. XVI—2 bespot hij diens lichtgeloovigheid: Nero laat 
zich wijs maken, dat de Punier Bassus de schatten van Dido ont
dekt heeft. Geweldige opgravingen hebben plaats! Redenaars put
ten zich uit in welsprekendheid: zelfs de aardbodem ontsloot zich 
om Nero kwistig zijn gaven te schenken, „quaeque aha summa fa
cundia nee minore adulatione servüia fingebant, securi de facili
tate credentis". 

Tacitus heeft stiekem leedvermaak en put zich uit in scherpe 
ironieën. ^ 

1) Cf. Ann, XV, 42. Nero tarnen, ut erat incredibilium cupitor,...; ma-
nentque vestigia irritae spei. 
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2 — TEGEN VROUWEN AAN HET HOF 

Niet alleen de keizers zelve, ook vele vrouwen, die 'n voorname 
rol spelen aan 't hof, wekken Tacitus' sarkasmen: de echtgenooten 
der keizers, de prinsessen. 

Uit de volgende bladzijden moge dit blijken. Laten we begin
nen met de karakterschets van Poppaea Sabina (Ann. XIII—45), 
'η echt meesterstukje in den trant van Tacitus, 'η typisch voor
beeld, hoe 'k Tacitus meen te moeten zien. 

't Begin is aldus: 
„Non minus insignis eo anno impudicitia magnorum rei publicae 

malorum initium fecit". 
Dan volgt schijnbaar heel nuchter, alsof 'n sprookje wordt ver

teld: „Erat in civitate Sabina Poppaea". Zoo begint ook Apuleius 
z'n verhaal van Amor en Psyche: „Erant in quadam civitate rex et 
regina". 

Maar in ons geval is 't naast elkaar zetten der twee zinnetjes 
'n puntig sarkasme. De emphase van erat helpt daartoe mee. On
middellijk wordt de gedachte gesuggereerd, dat er verband moet 
bestaan tusschen genoemde impudicitia en Poppaea. 

De schrijver verhaalt vervolgens haar afstamming, vrij objec
tief. Weer komt dan de tegenstelling met 'n buitengewoon hoonen
den zet: 

„Huic mulieri cuneta alia fuere . . . praeter honestum animum. 
De ernstige, gedragen stemming schijnt slechts te passen in de 

schets van Poppaea's karakter. Ze wordt dan verder getypeerd met: 
„Sermo comis, nee absurdum ingenium (dóm was ze niet). Modes-

tiam praeferre et lascivia uti: rarus in pubUcum egressus, idque 
velata parte oris, ne satiaret aspectum, vel quia sic decebat. (Of 
misschien . . . omdat haar dat goed stond !) 

De geheele karakteriseering is gedrenkt in bijtende ironie en 
neemt 't karakter van 'n satyre aan. Vooral 't „vel quia sic decebat" 
is 'n plotselinge, zeer persoonlijke uiting van Tacitus, 'η nieuw 
venijnig motief, dat hem al schrijvend ineens te binnen schiet, dat 
hem dan zelf 't bevrijdend gevoel der verlichting schenkt en waar
mee hij tevens Poppaea geeselt; want dit felste sarkasme is geestig 
en scherp als 'n mes. 

Ook 't slot is raak. Tacitus vertelt, waarom Otho 'n geschikte 
huweüjkscandidaat voor haar is: hij staat o.a. in Nero's gunst. 
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Onmiddellijk daarop: „Nee mora, quin adulterio matrimonium 
iungeretur". 

Dit caput vind 'к een der mooiste voorbeelden van scherpen 
spot en ironie. 

Tacitus minacht Poppaea. Die minachting toont hij door de 
spelend-spottende behandeling, waarbij hij af en toe zeer fel toe
slaat. Hij plaatst zich weer op 't hooge tribunaal van 'n meedoogen-
loos vervolger om zijn slachtoffer, dat a.h.w. aan zijn voeten ligt, 
aan verdiende verachting prijs te geven. 

Ann. XIII—2i bevat Agrippina's bijtenden hoon tegen lunia 
Silana, die haar heeft beschuldigd, dat zij Rubellius Plautus in 
Nero's plaats op den troon wil helpen: 

„Et Agrippina ferociae memor Non miror, inquit, Silanam 
numquam edito partu matrum affectus ignotos habere: ñeque enim 
proinde a parentibus Uberi quam ab inpudica adulteri mutantur... 
nam Domitiae inimicitiis gratias agerem, si benevolentia mecum in 
Neronem meum certaret: nunc per concubinum Atimetum et histri-
onem Paridem quasi scaenae fabulas componit". 

Onstuimig als altijd valt Agrippina op Silana aan. Haar onschuld 
te bewijzen acht ze onnoodig. Maar ze begint Silana te beleedigen 
met 't volle bewustzijn van iemand, die op wraak belust is: 
Silana had nooit 'n kind, heeft dus geen begrip van moederliefde 
en daarom denkt ze, dat deze affectie even makkelijk veran
dert als de adulteri van een impudica, haar aanklaagster, elkaar 
opvolgen. 

Smalender hoon is van vrouw tot vrouw wel niet denkbaar. 
Hoog stelt Agrippina, de „moeder, de eerbare vrouw", zich boven 
de „schaamtelooze" Silana. In zulk 'n „hoogheid" kan Tacitus 
zich blijkbaar totaal indenken. Zoo ook in 't gevoel van grootheid 
en zelfverheffing, dat Agrippina vervult, als zij haar andere aan
klaagster Domitia terstond ontdekt en te lijf gaat, eerst door 
den spot, vooral in „Neronem meum" schuilend en verder door 
haar te verwijten, dat zij met haar concubinus en 'n histrio a.h.w. 
een tooneelstuk in elkaar zet. 

Ann. XII—8. At Agrippina, ne mális tantum facinoribus notes-
ceret, veniam exilii pro Annaeo Seneca.. . impetrai. 

Tacitus voelt zich ver boven Agrippina. Hij verwacht bij zijn 
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hatelijkheid: „ne malis etc." ook van den lezer 'n zelfde gevoel, 
vergezeld van 'n hoonlach. 

Tegen de huichelarij van Tiberius en de Augusta richt zich Ann. 
Ill—3, als Tacitus na Germanicus' dood zegt: „Tiberius atque 
Augusta pubUco abstinuere, inferius maiestate sua rati, si palam 
lamentarentur, an (of misschien !) ne omnium ocuhs vultum eorum 
scrutantibus falsi intellegerentur". 

Het eerste motief is een hoogheid, die Tacitus gemakkelijk af
gaat: „het was beneden hun majesteit in 't openbaar te klagen". 

In 't tweede motief, ingeleid door an: te lezen met ironische 
stembuiging, is dat hooge gevoel gemengd met venijn. Tevens laat 
zich hier Tacitus' pessimisme gelden. Hij doorziet Tiberius en de 
Augusta en denkt terstond 't slechtst. 

Men kan, zooals ook in dit geval, niet altijd met even groóte 
beslistheid zeggen uit welke speciale karaktereigenschap 'n bepaald 
sarkasme ontspringt. Soms is er een meervoudige bron, die de hate-
lijkheid voortstuwt b.v. trots vermengd met pessimisme, fatahsme, 
zucht naar rancune. Daarbij kan natuurlijk de eene bron rijker 
vloeien dein de andere en zijn zoodoende velerlei schakeeringen en 
mengehngen mogelijk, 't Is bij Tacitus éen gevoelscomplex gewor
den met enkele hoofdnuances, zooals b.v. trots. 

Wanneer dus gezegd wordt, dat 'n bepaald sarkasme b.v. in zijn 
pessimisme zijn oorsprong vindt, bedoelen we daarmee, dat dit de 
hoofdbron is. 

Ann. XI—2. Valerius Asiaticus wordt door intriges van Mes
salina ten val gebracht. Hij verdedigt zich. Claudius is getroffen 
door zijn woorden, Messalinae quoque lacrimas excivit. 

Quibus abluendis ( !) cubiculo egrediens monet Vitellio, ne elabi 
reum sineret. 

Ipsa ad pemiciem Poppaeae festinat.. . 
— De tegenstelling lacrimas excivit, quibus abluendis, met Mes-

salina's woorden en daden vlak daarop is fel als 'n zweepslag. 
Haar huichelachtig gedoe wordt op hoonende wijze plotseling 
scherp behcht. 

Tacitus treft daarmee weer een van de personen van 'n regeerings-
vorm, waarmee hij eigerdijk niet verzoend is, die hem dwong te 
dulden en te dragen, die zijn trots wondde. Daaruit spruit wraak-
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zucht, waaraan hij voldoening geeft door z'n striemend woord. 
Ann. IV—3. Als Seianus Livia, de vrouw van Drusus, verleidt, 

zegt Tacitus: 
„Atque illa, cui avunculus Augustus, socer Tiberius, exDruso liberi, 

seque ас maiores et posteros municipali adultero foedabat, ut pro 
honestis et praesentibus flagitiosa et incerta exspextaret". 

Hij legt Livia vooral ten laste, dat ze zich zelf, haar voorouders 
en nakomelingen onteerde, door 'n echtbreker in 'n municipium 
geboren. 

Hij schijnt 't feit van den echtbreuk niet zoo erg te vinden als 
de omstandigheid, dat deze uit 'n municipium stamt. 

Men zou hier Tacitus voor de voeten kunnen werpen, dat hij 
vergeet zelf uit 'n familie van den ridderstand geboren te zijn en 
dat zijn adel van jongen datum was; hij behoorde niet tot de oude 
aristocratie. 

Maar 't gebeurt meer, dat families, die nog geen twee geslachten 
'n voorname plaats bekleeden in de maatschappij, meer moeite 
doen zekere vooroordeelen te steunen, dan die van oudsher op 
den voorgrond traden, wellicht meenend hun oorsprong daardoor 
te verbergen. In elk geval heeft Tacitus zich geheel ingeleefd in 
deze hatelijkheid, waarmee hij vanuit de hoogte van zijn gevoel 
weer een prinses treft. En me dunkt, eigen aristocratische trots is 
daaraan niet vreemd, vooral gelet op de tegenstelling met 't on
middellijk voorafgaande: cui avunculus Augustus, socer Tiberiusl 
... etc. 

Nu was Tacitus 'η te zeer verlichte geest om zich in dit opzicht 
belachelijk te maken, maar de indrukken, die men vanaf zijn eerste 
jeugd uit zijn onmiddellijke omgeving ontvangt, zullen 'n leven 
lang hun sporen nalaten1). 

Ann. IV—71. Julia Augusta gehekeld: 
„quae flor entes privignos cum per occultum subvertisset, miseri-

cordiam erga adflictos palam osteniabat". 

1) Cf. Claeys Boüüaert t. a.p. pag. 217.: „Ofschoon Tacitus niet blind 
was voor de teekenen des tijds, en b.v. goed inzag, dat versch bloed uit de 
provinciën de verbasterde oudromeinsche iamiliën nieuwe kracht en energie 
moest schenken, was hem dit besef nog in merg en bloed niet gedrongen, en 
de oude aristocratische hoogmoed bleef meestal boven". 

Zie ook Ann. II, 43. 
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Eveneens: 
Ann. V—ι. . . . cum artibus (intriges) mariti, simulatione filii 

bene composita. 
T e g e n g u n s t e l i n g e n a a n h e t h o f e.a. — Ook gun

stelingen aan 't hof ontsnappen niet aan Tacitus' felle kritiek. Zoo 
Pallas (Ann. XIII—23), door diens trotschheid geestig te teekenen 
en daardoor belachelijk te maken: „Nee tam grata Pallantis inno-
centia quam gravis superbia fuit: quippe nominatis libertis eius, quos 
conscios haberet, respondit nihil umquam se domi nisi nutu aut 
manu significasse, vel si plura demonstranda essent, scripto usum, 
ne vocem consociaret". 

Het kost Tacitus geen moeite de rol van Pallas' superbia meester
lijk te spelen! 

Over Tigellinus lezen we Ann. XIV—57. Validior in dies Tigel-
linus et malas artes, quibus s ó 1 i s pollebat, gratiores ra tus , . . , 1 ) 

3 — TEGEN SENAAT EN SENATOREN 
Tacitus vond 't nu juist niet noodig zich de ongenade van den 

princeps op den hals te halen door koppig verzet. Hij meende, 
dat ook onder slechte keizers groóte mannen konden leven.s) 
Agricola was daar 't voorbeeld van; wellicht doelde hij ook heel 
voorzichtig op zich zelf I 

Maar kruiperige onderdanigheid en slaafschheid stuiten hem tegen 
de borst; die levert hij over aan spot en hoon. Daarboven acht hij 
zich verheven. Slaan we b.v. op Ann. Ill—70, waar L. Ennius 
is aangeklaagd van majesteitsschennis, omdat hij uit 'n beeld van 
den keizer 'n voorwerp voor gewoon gebruik heeft laten ver
vaardigen. 

Tiberius wil hem niet onder de beschuldigden opnemen. Daar
tegen protesteert Ateius Capito heftig: palam aspemante Ateio 
Capitone quasi per libertatem ... (met gemaakte onafhankelijkheid). 

Tacitus minacht Capito's laffe vleierij, die hij onder 't mom van 
onafhankelijkheid terstond herkent en door zijn sarkasme 't masker 

1) Zie nog Ann. XIV, 60: ex quibus una (n.l. een der slavinnen op de 
pijnbank) instanti Tigellino castiora esse muliebria Octamae respondit quam 
os eiusf 

2) Agr. 42. posse etiam sub malis principibus magnos viros esse. 
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afrukt. Zoo iets zou hij nooit kunnen doen, daar voelt hij zich te 
fier voor. Hij zou zwijgen met verbittering in 't hart. 

Ann. XV—23. Zeer uitvoerig wordt 't huichelachtig huldebe-
toonvan den senaat beschreven ter eere van Nero's pasgeboren 
dochter Claudia. Heel de tekst is doortrokken met scherpe ironie 
om Nero, Poppaea en den senaat in 'n belachelijk daglicht te stellen. 
Nero's blijdschap was „ultra mortale" en van den senaat heet 't: 
„utemm Poppaeae commendaverat dis" en dan volgt verder 'n 
heele opsomming van huichelachtige toebereidselen. 

Daarna komt plotseling in scherp contrast met 't voorafgaande 
't effectvolle slot; 

„quae Чиха lucre, quartum intra mensam detuncta intante". Met 
klankexpressie door de viermaal herhaalde spirans. 

Tacitus lacht om Nero, Poppaea en den senaat. Op 't opgebla-
zene van hun handelwijze valt 'n nog scherper licht door den spoe-
digen dood van 't kind en de vleierijen daarna. 

Met medelij dend-spottenden glimlach slaat hij die leegheid en 
holheid der senatoren gade. Hij zelf voelt zich de wijze, die hoog 
daarboven staat, toeziet en begrijpt. 

Ann. XIII—41. Na de overwinning van Corbulo in 't Oosten 
wordt Nero op geweldig overdreven wijze geëerd. Dat hekelt Taci
tus door de manier, waarop hij de feiten vertelt: 

„Ob haec consalutatus imperator Nero et senatus consulto sup-
plicationes habitae . . . adeo modum egressa, ut С Cassius..., si 
pro benignitate fortunae dis grates ageretur, ne totum quidem annum 
supplicationibus sufficere disseruerit etc". 

't Is éen climax van overdreven huldiging, die hij ad absurdum 
voert in: „ne t o t u m . . . sufficere". De komische oplossing werkt 
als een explosie. Hier is geen langzame overgang van ernst naar 
niet-emst, maar 'n plotseling omslaan waardoor 't geestig effect 
verscherpt wordt en vergezeld gaat van een hellen schaterlach. 
Door de geheele manier van behandeling, de opsomming van be
lachelijk huldebetoon en bizonder door de pointe aan 't slot laat 
Tacitus ook den lezer mee gemeten en zich hoog voelen boven 
zoo'n armzalig gedoe en onnoozele schijnvertooning. 

Ann. XIV—20. Nero en de senaat worden gehekeld, omdat zij 
niet de hand houden aan de voorvaderlijke strenge reden: 

„Ceterum abolitos paulatim patrios mores funditus everti pe 
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accitam lasciviam, ut, quod usquam corrumpi et corrumpere queat, 
in urbe visatur, degeneretque studiis extemis iuventus, gymnasia 
et otia et turpes amores exercendo, principe et senatu auctoribus". 

De Romeinsche grooten worden onder voorwendsel van rede
naars- en dichtkunst zelfs met geweld tot 't tooneelspel gebracht: 

„Quid superesse, nisi ut corpora quoque nudent et caestus adsu-
tnant casque pugnas pro militia et armis meditentur? An iustitiam 
auctum iri et decurias equitum egregium iudicandi munus melius 
expleturos, si fractos SOMOS et dulcedinem vocum perite audissent? 

Noctes quoque dedecori adiectas, ne quod tempus pudori re-
linquatur, sed coetu promisco, quod perditissimus quisque per 
diem concupiverit, per tenebras audeat". 

Dit alles zegt Tacitus ronduit, hij ziet de ontaarding van zijn tijd, 
de teekenen van verval, 't is éen satyre, rechtstreeksch en fel. 
Verontwaardiging inspireert hem, pessimistisch is zijn stemming, 
de slaafschheid der Romeinsche aanzienlijken hindert hem, hij 
keurt fel af: „Zóo hadden zij niet moeten zijn, dat is beneden hun 
waardigheid". 

Tacitus zelf was ook senator; met hen en door hen is hij in zijn 
trots geraakt. 

Diepe verontwaardiging, gekrenkte eigenwaarde, pessimisme, 
dat zijn hier de wisselende — soms tegelijk vloeiende bronnen van 
zijn zeer bittere woorden. 

Ann. VI—2. Togonius heeft voorgesteld, dat Tiberius sena
toren zal uitkiezen, waarvan er twintig door 't lot aan te wijzen 
den keizer met zwaarden gewapend zouden beschermen, zoo vaak 
hij de curie binnentrad. 

Tiberius steekt den draak met hem in 'n reeks van puntige 
vragen: „Sed quos omitti posse, quos deligi? Sempeme eosdem an 
subinde alios? et honoribus perfunctos aut iuvenes, privates an e 
magistratibus? 

Quam deinde speciem fore sumentium in limine curiae gladios?" 
Met z'n kostelijke ironie stelt Tacitus zich ver boven deze sena
toren, die hij zoo klein en stumperig vindt, evenals in Hist. IV—42. 
Curtius Montanus geeft in zijn rede tegen Regulus den ironischen 
raad: „Retínete, patres conscripti, et reservate hominem tam expe
di ti consilü ut omnis aetas instructa sit, et quo modo senes nostri 
Marcellum, Crispum, iuvenes Regulum imitentur". 

8 



114 TROTS IS DE BRON VAN HET SARKASME 

Bewaart, Heeren Senatoren, en spaart 'n man, áltijd klaar met 
z'n raad, opdat elke generatie wel voorzien moge zijn (van zulke 
befaamde vernuften!) 

4 — TEGEN DE VROUW 

We spraken boven van Tacitus' venijnigheden tegen vrouwen 
aan 't hof. Er zijn ook voorbeelden van z'n sarkasmen tegen de 
vrouw in 't algemeen, waarboven hij zich blijkbaar als man ver
heven acht. b.v. 

Van de Sitones heet 't in Germ. 45: 
cetera similes uno differunt, quod femina dominatur: in tantum 
non modo a libértate, sed etiam a Servitute dégénérant. 

Uit dit sarkasme blijkt nu niet bepaald zijn hooge achting voor 
de vrouw. Daar zijn meer voorbeelden van. Merkwaardig is, dat 
dikwijls 't slot der capita in de Germania—zooals trouwens ook in 
z'n overige werken — 'n scherpe pointe heeft. 

Tacitus is rustig bezig — wij zouden zeggen — de géographie 
en ethnographie van enkele volken te beschrijven. Dan plotseling 
kan hij zijn gevoel niet langer bedwingen, omdat hij ineens op iets 
stoot, dat hem persoonlijk raakt: de heerschappij wordt door 'n 
vrouw gevoerd I 

Daar komt zijn trots als man tegen in verzet. Aan z'n misnoegen 
moet hij uiting geven: de scherpe tegenstelling libertate-servitute 
schiet hem te binnen, eindigend in de hatelijke pointe dégénérant; 
ontaarden van de slavernij ! Dat lijkt op 't eerste gezicht ongerijmd. 

Maar dan springt de ware bedoeling in ons bewustzijn: door 'n 
vrouw bestuurd te worden is nog verschrikkelijker dan slavernij I 

Ann. XV—54. De slaaf Milichius wil 't plan der samenzwering 
tegen Nero verraden. Hij raadpleegt z'n vrouw: Et enim uxoris 
quoque consilium adsumpserat, muliebre ас . . . deterius. Hij kreeg 
'n slechten raad: de raad van 'n vrouw. 

Ook hier is zijn trots als тал, die zich wijzer en beter denkt 
dan 'n vrouw, de bron van 't venijn, evenals in: 

Hist. V—25; et si dominorum electio sit, honestius principes Ro-
manorum quam feminas tolerari (De Bataven over de Valeda). *) 

1) Cf. ook nog: Ann. II, 43. aemulaticme muliebri. 
Ann. II, 71. Germanicus zegt, als hij zijn einde voelt naderen: „Inlacri· 
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5 — TEGEN SENECA EN DE „SCHOOLMEESTERS" 

Merkwaardig is Tacitus' houding ten opzichte van Seneca. Daar
om zullen de volgende bladzijden daar afzonderlijk over handelen. 
We zijn er onmiddellijk in, als we Ann. XIII—42, de rede van P. 
Suillius lezen, waarin deze uitvaart tegen Seneca: 

„Et Senecam increpans, infensum amicis Claudii, sub quo ius-
tissimum exilium pertulisset. 

Simul studiis inertibus et iuvenum imperitiae suetum livere its, 
qui vividam et incorruptam eloquentiam tuendis civibus exercè
rent. Se questorem Germanici, ilium domus eius adulterum fuisse. 
An gravius aestimandum sponte litigatoris praemium honestae 
operae assequi quam corrumpere cubicula principum feminaruml 
Qua sapientia, quitus philosophorum praeceptis intra quadriennium 
regiae amicitiae ter milies sestertium paravisset? 

Romae testamenta et orbos velut indagine eius capi, Italiani et 
provincias immenso faenore hauriri: At sibi labore quaesitam et 
modicam pecuniam esse. Crimen, periculum, omnia potius tolera-
tunun, quam veterem et domi partam dignationem subitae felici
tati submitteret. 

De hoonende rede van Suillius draagt 't karakter van een satire. 
Suillius is 'n bittere vijand van Seneca, maar Tacitus, die Suillius 
deze rede in den mond legt, kan Seneca — op zijn zwakst gezegd — 
niet gunstig gezind zijn. Dat bewijst de geheele compositie van dit 
stuk. Dat is niet objectief meer. 't Is éen satire. Tacitus staat 
achter Suillius en legt dezen de woorden in den mond, die hem 

mabunt quondam florentem (se. Germanicum) et tot bellorum superstitem 
muliebri fraude cecidisse. 

Ann. XIII—13. Sed Agrippina libertam aemulam, nurum ancillam 
aliaque eundem in modum muliebriter fremere. 

Ann. XIV—4. facili feminarum credulitate ad gaudia. 
Ann. XIV—35. Id mtUieri destinatum: viverent viri et servirent. 
Ann. XIII—6. Quod subsidium in eo (Nero), qui afemina (Agrippina f.) 

regeretur. 
Ann. I—69. Nihil relictum imperatoribus, ubi /emina manípulos inter-

visat, signa adeat . . . compressam a midiere seditionem (Tiberius over 
Agrippina f.) 

Ann. V—г. Is gratia Augustae íloruerat, aptus alliciendis feminarum 
animis, dicax idem et Tiberium acerbis facetiis inridere solitus , . . (Tacitus 
noemt den consul Fufius bekwaam in ' t winnen van vrouwenharten: hij 
was vaardig van tong, 'n grappenmaker!) 
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zelf uit 't hart komen, 't Antwoord van Suillius is zeer trotsch en 
Tacitus zegt 't met zoo scherp gekozen woorden, zulke rake anti
these, zooveel toewijding, dat 't m.i. duidelijk is, dat hij 't volop 
met Suillius eens is, ja dat hij deze rede zelf openlijk zou kunnen 
zeggen, als hij maar. . . geen historicus was. B.v. als hij Seneca 
verwijt, dat deze vanwege zijn dorre wetenschap en gewend als 
hij is aan de onervarenheid van leerlingen vol venijn is tegen 
degenen, die hun vurige en krachtige wekprekendheid aanwenden 
om burgers te verdedigen. Daarmee zijn dan de leeraren over 
't algemeen gekwalificeerd I 

En dan verder: Seneca was— volgens Suillius — de adulter van 
Germanicus' familie, weezen werden in zijn netten verstrikt, Italië 
en de provincies uitgezogen. Hoonend is de vraag: „Door welke 
wijsheid, door welke philosophische grondstellingen hij 't klaar ge
speeld had, in vier jaar van vriendschap met den vorst, drie hon
derd millioen te verdienen?" Een kostelijke zet op Seneca's groot 
vermogen, met tevens minachtende toespeling op zijn filosophi-
sche studies. En 't slot is allerhatelijkst: hij wilde liever alles ver
duren, dan zich te deemoedigen voor 'n parvenu. 

Dat alles is trotsche, harde, hoonende taal, de rede van 'n man, 
die uit de hoogte neerziet op 'n medemensch. Wie zoo schrijven kan 
weerspiegelt zich zelf, moet zelf ook trotsch zijn; zoodra 'nkant 
van 't leven tegen dezen trots stoot, stroomen daaruit de hate
lijkheden. 

Hierbij kan aansluiten de plaats in Ann. XIV—52, waar eenige 
gunstelingen van Nero, jaloersch op Seneca's invloed, dezen ten 
val trachten te brengen: „Quem ad finem nihil in república darum 
fore, quod non ab Ulo reperiri credatur?" 

De tegenstelling van nihil darum en Ulo heeft 'η bijtende ironi
sche kracht, geïnspireerd door de jaloezie. En bedenken we, dat 
al dergelijke gezegden door Tacitus vrij in den vorm gegoten zijn, 
die voor ons staat. 

De naijver vervolgt nog met: 
„Exueret magistrum,...": 'n Mooie illustratie van ons „school

meester". 
We zijn in de gelegenheid 't gebruik van 't woord magister bij 

Tacitus met nog enkele andere plaatsen te vergelijken. Vooreerst 
Ann. XIII—6: De Parthen en Rhadamistus zijn in Armenië ge-
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vallen. De verwachtingen omtrent 't optreden van den nauwelijks 
zeventien]arigen Nero zijn niet bijster hoog gespannen. Dat uit 
„men" in spottende vragen: 

„Quod subsidium in eo, qui a f emina regeretur, num proelia 
quoque et oppugnationes urbium et cetera belli per magistros ad-
ministrari possent, anquirebant". 

Alweer 'n bespotting van Seneca en van de „schoolmeesters". 
Verder Ann. XIII—14, een staaltje van smalend-hoonenden 

toon eener rede, de woede van Agrippina, als zij ziet, dat 't „schep
seltje" Acte Nero's liefde heeft gewonnen, 'n woede, die tot razernij 
klimt na 't ontslag van haar gunsteling Pallas: 

„Praeceps posthac Agrippina mere ad terrorem et minas, ñeque 
principis auribus abstinere, quo minus testaretur adultum iam 
esse Britannicum, veram dignamque stirpem suscipiendo patris 
imperio, quod insitus et adoptivus per iniurias matris exerceret. 
Non abnuere se, quin cuneta infelicis domus mala patefierent, 
suae in primis nuptiae, suum veneficium. Id solum diis et sibi 
provisum, quod viveret privignus. 

Iturum cum ilio in castra; audiretur hinc Germanici filia, inde 
debilis Burrus et exul Seneca, trunca scilicet manu et professoria 
lingua generis humani regimen expostulantes. 

Simul intendere manus, aggerere probra, consecratum Claudium, 
infernos Silanorum manes invocare et tot inrita facinora". 

Agrippina rukt zich zelf in haar toomelooze woede 't masker 
der comedie af en stelt haar ware gedaante ten toon aan verach
ting, Burrus wordt bespot en wéér moet Seneca 't ontgelden: 
„professoria lingua", „met schoolmeesterachtige tong . . .". 

In Ann. XIII—3 lachen de senatoren met de door Seneca op
gestelde rede van Nero, ofschoon zij „multum cultus praeferret", 
veel stijlbloempjes vertoonde, „ut fuit illi viro ingenium amoenum 
et temporis eius auribus accommodatum". 

Seneca had dus volgens Tacitus 'η rijke fantasie, aangepast aan 
den smaak van dien tijd. 

Herinneren we nog even aan 't: „Simul studiis inertibus et 
iuvenum imperitiae livere iis,... uit Ann. XIII—42, dan dunkt 
me, dat Tacitus zijn sarkasmen scherpt tegen Seneca, wiens diepere 
filosophische scholing en wetenschap hij in zijn binnenste erkennen 
moet, dien hij wellicht juist daarom bespot, omdat hij zich boven 
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hem wilde voelen en althans de uiterlijke pose van meerderheid 
wilde aannemen. 

Hij noemt hem daarom o.a. smalend 'n „schoolmeester" en 
treft daarmee tevens 't heele college. ^ 

6 — TEGEN ANDERE VOORAANSTAANDE PERSONEN 

Aan Seneca meenden we 'naparte plaats te moeten afstaan; 
daarnaast zijn verschillende andere personen te signaleeren, waar
mee Tacitus zich „meten" wil. 

't Essentieele van zijn positief zelfgevoel, dat trots heet, lokt de 
vergelijking uit met anderen, die naar zijn meening niet 't zelfde 
kunnen praesteeren als hij. 

Nemen we Hist I—4g Galba's karakterteekening: 
„ . . . alieno imperio felicior quam swo. Vêtus in familia nobilitas, 

magnae opes; ipsi medium ingenium, magis extra vitia quam cum 
virtutibus; famae incuriosus, nec venditator; pecuniae alienae non 
adpetens, suae pareus, publicae avarus. . . Sed dantas natalium 
et metus temporum obtentui, ut, quod segnitia erat, sapientia voca-
retur. . ." 

Met enkele rake streken schildert Tacitus ons 't geheele karakter 
van Galba. De fijnste schakeeringen weet hij weer te geven door 
tegenstellingen om dan te eindigen met 't geweldig hatelijke: 
„Maior privato visus, dum privatus fuit, et omnium consensu capax 
imperii .. . nisi imper asset". 

De schrijver voelt zich zelf de meerdere van 'n middelmatige figuur 
als Galba. Daarom veroorlooft hij zich spotternij. 

In iedere spot schuilt 'n gevoel van meerderheid. „Et omnium 
consensu capax imperii": De spanning van den lezer is hooggestemd, 
slaat dan plotseling om in niets, de kleurige zeepbel springt: „nm 
imperasset". 

Dat brengt ook om den mond van den lezer 'n spottenden 
lach. Tacitus zet willen en voelen aan om mee te spotten en 
te lachen over de figuur van 'n Galba als keizer. Dat lukt hem 
wél door de gedachte-tegenstelling: „Omnium consensu", en „nisi 
imperasset". Tacitus voelt zich niet eenvoudig-weg de meer
dere. Hij uit dat in 'n hatelijke geestigheid. Zijn meerderheidsge-

1) Ofschoon Tacitus niet veel sympathie heeft voor Seneca, schildert 
hij toch prachtig diens laatste oogenblikken. Zie Ann. XV, 60—64. 
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voel wordt 'n hautain neerzien op Galba in zijn hoedanigheid van 
keizer. Een trotsche zelfbewuste persoonlijkheid zit in Tacitus, 
die zich stoot aan 'n middelmatige keizerfiguur als Galba en dan 
springt van zelf 'n sarkasme in zijn bewustzijn. 

't Hatelijk element van de geestigheid m.a.w. datgene, wat de 
geestigheid sarkastisch maakt, spruit dus uit zijn hoog, voornaam 
zelfgevoel: zijn trots. 

Hist. Ill—39. Over lunius Blaesus: 
Sanctus, inturbidus, nullius repentini honoris, adeo non princi-

patus adpetens, parum effugerat ne dignus crederetur. 
Tacitus' sarkasme wordt hier gaande gemaakt, omdat hij 

Blaesus 'n nul vindt: „het had maar weinig gescheeld, of men had 
hem waardig geacht om keizer te worden". Verbeeld je! Met mede-
Hjdenden trots kijkt Tacitus op Blaesus neer. 

Ann VI—39. Poppaeus Sabinus had vier en twintig jaren lang 
de voornaamste provincies bestuurd: 

Nullum ob eximium artem, sed quod par negotiis ñeque supra eratì 
Tacitus was zelf ook magistraat geweest en kon de moeilijk

heden der bestuurskunst beoordeelen. Dat Poppaeus Sabinus zoo
lang de voornaamste provincies bestuurd had, was alleen aan zijn 
middelmatigheid toe te schrijven: juist bekwaam genoeg voor zijn 
taak, maar heelemaal geen te duchten figuur, die 'n schaduw zou 
kunnen werpen op de stralende persoonlijkheid van den keizer! 
Als Tacitus dit venijnig-scherpe woord van harde kritiek zegt, 
voelt hij zich zelf veel beter en knapper en kijkt neer op Sabinus 
én op Tiberius. 

Tacitus ontmoet hier 'n mensch, dien hij beneden zich acht in 
bekwaamheid en dan voelt hij zijn eigen knapheid. Alleen 'n scherpe 
geest kan zoo'n kort, gedrongen, veelbeteekenend zinnetje zeggen; 
trots geeft er de bijtend-spottende tint aan en 't sarkasme is er. 

Slijpen, in,,Een heidensch tijdgenoot van Christus", Zondagsblad 
Maasb. 8 Dec. '29 zegt: „In hoeverre de wrange opmerking van Ta
citus aan zijn (= Sabinus) adres met de waarheid in harmonie of 
in strijd is, valt moeilijk te zeggen. Deze historicus kan zich niet 
voorstellen, dat een man van beteekenis onder Tiberius succes 
had". Tacitus was dus pessimistisch gestemd omtrent de bekwaam
heid van Sabinus. In zooverre heeft 't gevoelen, waaruit dit 
sarkasme ontsprong een pessimistische nuance. 
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Tevens worden Tiberius' achterdocht en jaloezie in 'η scherp 
licht getrokken. Tacitus wil den lezer laten zien, hoe fel hij Tibe
rius en diens politiek doorziet, gelijk ook in Ann. I—80: ex optimis 
Periculum sibi, a pessimis dedecus publicum metuebat (se. Tiberius). 

Een soortgelijke plaats is Ann. XIV—47, waar verhaald wordt, 
dat Nero ziek is en meent, dat 't rijk, zoo hij mocht komen te 
sterven 'n steun zou vinden in Memmius Regulus: Vixit tarnen 
post haec Regulus, quiete defensus, et quia nova generis claritudine 
neque invidiosis opibus erat. 

Men zou verwacht hebben, dat Regulus na Nero's beterschap 
spoedig zou worden vermoord. Maar z'n rust, 't feit dat hij van 
jongen adel was en niet al te rijk, beschermen hem. 

Ann. XIII—31. Nerone itenim L. Pisone consulibus pauca me
moria digna evenere, nisi cui libeat laudandis fundamentis et trabi-
bus, quis molem amphitheatri apud campum Martis Caesar extruxe-
rat, volumina explere, cum ex dignitate populi Romani repertum 
sit res illustres annalibus, tedia diurnis urbis actis mandare. 

Tacitus voelt zich zelf verreweg de meerdere van Plinius de Oudere 
als schrijver. Plinius' methode van teboekstelling beschouwt Ta
citus minderwaardig. Hij kijkt van uit de hoogere plaats, die hij 
zelf bewust inneemt, op hem neer. Dat blijkt uit: nisi cui Ubeat.. . 

Daarmee begint de ironische toon, na 'n zeer objectief begin, 
't Sarkasme is geweldig raak! Juist de tegenstelling tusschen ob
jectieven aanhef en schijnbaar-objectief vervolg werkt zoo sarkas
tisch: „laudândis fundamëntis et trabibus . . . volumina explere". 
Dat is juist het kenmerk van het felste sarkasme, dat 't hier staat 
in een objectieve kontext, waaruit ineens de priemende geestig
heid schiet. Elk woord is scherp gekozen, staat op de juiste plaats. 
De heele uiting spreekt van verachting: de loftuitingen op funda
menten en balken zijn goed genoeg voor 'n dagblad en voor 'n 
exerpator als Plinius de Oudere, verdienen geen eervolle plaats in 
een geschiedkundig werk, zooals Tacitus er een schrijft, in zijn 
Annalen. 

Hist. Ill—28. Hormine id ingenium, ut Messalla tradit, an po
tior auctor sit С. Plinius, qui Antonium accusât, baud facile dis-
creverim, nisi quod neque Antonius neque Hormus a famavita-
que sua quamvis pessimo flagitio degeneravere. 

Er was geen schanddaad slecht genoeg, waaraan ze zich niet 
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schuldig maakten: in zooverre bleven ze him reputatie wel getrouw ! 
Ontaarden van een schandelijk leven I 
Dit is een felle en vijandige ironie! 
Tacitus' rechtvaardigheidsgevoel verwordt tot 'n gevoel van 

wraak. Hij neemt de meedoogenloos kastijdende houding aan van 
den vervolger, die wraak neemt voor de wandaden, den staat aan
gedaan. Voor hun schanddaden heeft hij alleen den grijns der 
verachting, die innig geniet van den boozen en raken zet, terwijl 
hij zich ver boven hen voelt. 

Hist. Ill—36. Een zeer vinnig oordeel over Vitellius: 
„ . . . ut ignava animalia, quibus si cibum suggéras iacent tor-

pentque, praeterita, instantia, futura pari oblivione dimiserat". 
Louter verachting is 't gevoel, dat bij ons wordt opgewekt. Dat 

wil de schrijver. 
Het vloeit voort uit zijn hoog gevoel van eigenwaarde en zelf

bewustheid: de voornaamste kleur wel van den achtergrond van zijn 
diepste wezen; evenals in Hist. Ill—70 waar minachting spreekt 
en 'n spotlach ons tegen klinkt: 

„Ipse ñeque iubendi ñeque vetandi potens non iam imperator 
sed tantum belli causa erat: hij was alléén nog maar de oorzaak 
van den oorlog!" 

In Ann. XV—6 ziet Volagaeses af van de belegering van Tigra-
nocerta in Armenië, volgens sommigen uit vrees voor Corbulo's be
dreigingen, volgens anderen, omdat Volagaeses en Corbulo overeenge
komen zijn, dat zij beiden den oorlog zullen opgeven en dat ook Ti-
granes. Rome's vazal, Armenia zal ontruimen na Volagaeses' aftocht. 

Cur enim exercitum Romanum a Tigranocertis deductum? Dan 
volgt de ironische vraag door an ingeleid: 

„An melius hibemavisse in extrema Cappadocia, raptim erectis 
tuguriis, quam in sede regni modo retenti. Dilata prorsus arma, 
ut Volagaeses cum alio quam cum Corbulone certaret, Corbulo me-
ritae tot per annos gloriae non ultra periculum faceret". 

Tacitus gaat gretig in op de meening van degenen, die denken, 
dat Corbulo uit eigenbelang den oorlog met Volagaeses gestaakt 
heeft, 't Is de keerzijde der medaille, die hem weer trekt en met de 
„alii" doorziet hij de verborgen bedoelingen van Corbulo, die door 't 
voortzetten van den oorlog vreest den roem op 't spel te zetten, 
dien hij in zooveel jaren verworven heeft. 
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Met 'η zekeren trots verheft hij zich boven Corbulo, die hém 
niets wijs kan maken en daaruit ontspringt de spottende ironie, 
die den lezer duidelijk maakt, dat Tacitus zich boven Corbulo 
voelt, omdat hij hem doorziet. 

7 — SARKASMEN IN REDEVOERINGEN 

Het is opvallend, hoeveel verschillende vormen van ironie en 
sarkasme speciaal in Tacitus' redevoeringen voorkomen. De ver
klaring is hierin te zoeken, dat zij in een historisch werk vooral in 
de omlijsting van een redevoering mogelijk zijn. 

Over 't algemeen immers zal 'n objectief schrijvend historicus 
zich onthouden van sterk subjectieve vragen tot zijn lezers, zal 
hij toespelingen en overdrijvingen vermijden. 

Tacitus geeft ons weliswaar de verzekering, dat hij, „sine ira 
et studio" zal schrijven, maar dat is 'n verklaring van den schrijver 
in 't begin van zijn werk, die we niet al te ernstig moeten nemen. 
Want met allen eerbied voor zijn oprechtheid meen 'k toch z'n laatste 
woorden van Ann. I—ι, in twijfel te moeten trekken: „quorum 
causas procul habeo": hij had heelemáál geen reden tot „ira" of 
„studium". 

Tacitus had m.i. wél bizondere gronden tot antipathie tegen 
Tiberius. We herinneren er alleen nog even aan, dat deze hem 
onfeilbaar moest doen denken aan Domitianus, onder wien hij de 
uiterste slavernij gezien had en door wien hij zelf pijnlijk was ge
griefd. 

Tacitus was met zíjn karakter en levenservaringen niet in staat 
objectief te blijven. Zijn sterk uitgesproken persoonlijkheid kon 
zich niet onthouden scherpe kritiek uit te oefenen b.v. in Ann. 
II—37 heeft Hortalus op grond van behoorlijke motieven een be
scheiden speech gehouden in passende bewoordingen tot steun voor 
zijn kinderen. 

Dan volgt С. з8 Tiberius' antwoord: 
„Si quantum £au£erum est, venire hue et liberis suis petere 

pecunias coe/>ermt...". 
„Indien al wat arm is . . . " . 
De rest te vernemen — en dat zijn bijna twintig regels — is 

onnoodig om te weten, dat 'n weigerend antwoord volgt: 
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„Man spricht vergebens viel um zu versagen, 
Der andere hört von allem nur das Nein". ^ 

De aanhef is zoo koud-trotsch en kwetsend, als wel éen plaats 
bij Tacitus, nog versterkt door de alliteratie. Hij werkt als 'n koud-
waterstraal. Wie nog 'n greintje eergevoel heeft, zwijgt bij zulk 'n 
antwoord. 

Dat deed Hortalus dan ook. 
Door Tiberius zelf deze rede te laten zeggen, voelt Tacitus zich 

vrijer. De princeps stelt zich zelf ten toon als de grievende hoog
moed, waaruit 't sarkasme ontspringt. Tacitus heeft zich daarin 
heelemaal ingeleefd, evenals Ann. I—46 in de gedachten der ver
ontruste burgerij te Rome, die Tiberius beschuldigt, dat hij niet 
persoonlijk de opstandige legioenen in Germanie gaat bedwingen: 
„An Augustuvt fessa aetate totiens in Germanias commeare potuisse; 
Tiberiutn vigentem annis sedere in senatu verba patrum cavillantemì" 

't Kost Tacitus geen moeite de gesprekken 'n hatelijke tint te 
geven. Hij kan achter 't masker van objectiviteit subjectief zijn. 
Deze subjectiviteit uit zich o.a. in sarkasmen. Daarom juist zijn 
de redevoeringen daar rijker aan dan andere gedeelten van zijn 
werken. 

Smalende antwoorden gaan hem uitstekend af. Zoo roept in 
Ann. XI—20 Claudius den energieken Corbulo terug. Toen deze den 
brief van den keizer ontving, nihil aliud prolocutus quam: „beatus 
quondam duces Romani", signum receptui dedit. 

In dit woord spreekt Tacitus' gevoel mee. Hier proeven we den 
geschiedschrijver zelf, die uit zijn spottend gevoel van meerderheid 
neerziet op Claudius, omdat deze bang is voor Corbulo's successen. 

Tadtus is zeer vaderlandslievend. De oude Romeinsche trots 
doet zich gelden, als hij verhaalt van de successen der Romei
nen, als hij redevoeringen invlecht b.v. de rede van Agricola tot 
zijn soldaten.2) Of neem Hist. IV—71; Ceriahs komt in Mainz aan: 

Eius adventu erectae spes; ipse pugnae avidus et comtemnendis 
quam cavendis hostibus melior.. . 

't Optreden van Cerialis acht Tacitus flinker dan van zijn voor
gangers. Als fiere Romein voelt hij zich gekrenkt door him slappe 

1) Goethe, Iphiginie auf Tauris 1, 3. 
2) Agr. 33, 34. 
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oorlogsvoering. In gedachten rukt hij op met Cerialis; deze zal 
krachtig met 't zwaard ingrijpen, Tacitus schrijft als 't ware zijn 
devies onder de wapperende Romeinsche adelaars in trotsche en 
puntige woordspeling: „ . . . comtemnéndls quam cavéndis hos-
t i bus . . . " 

In Hist. IV—77 roept Cerealis zijn vluchtende soldaten incensus 
ira toe: 

„Non Flaccum, non Voculam deseritis . . . " 't Is geen Flaccus, 
geen Vocula, die jullie in den steek laten. Dan de fel-ironische 
aansporing: „Ite, nuntiate Vespasiano vel, quod propius est, Civili 
et Classico relictum a vobis in acie ducem". En in Ann. II—13 is 
een Germaan naar den Romeinschen wal gereden en belooft de 
overloopers in naam van Arminius vrouwen, akkers, hooge soldij, 
't Toornige, trotsche antwoord is: „Sumptúrum militem Germano-
rum agros, tracturwm coniuges, accipere omen et matrimonia ас 
pecuniam hostium praedae destinare". 

In de redevoeringen, die Tacitus de personen van zijn drama in 
den mond legt, kan hij zich nog meer dan elders laten gaan. Hier uit 
zich zijn gevoel van trots. Dit stuwt 't sarkasme, zooals ook in 
Ann. I—68, waar de Romeinen de Germanen omsingelen: „expro-
brantes non hic silvas nee paludes, sed aequis locis aequos deos". 

Maar deze nationale hoogmoed is niet eenzijdig. Ook den tegen
stander laat Tacitus aan 't woord. Hij kan zich best voorstellen, 
dat andere naties 't Romeinsche juk verfoeien en in Calgacus, den 
aanvoerder der Britten, denkt hij zich zeer juist in de rol van een 
fier en trotsch tegenstander in, die met verachting en haat van de 
Romeinen zegt: 

„Quos non Oriens, non Occidens saiiaverit: sóli omnium opes 
atque inopiam pari adfectu concupiscunt. Auferre, trucidare, rapere 
falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pawn 
appellant. *) 

Of zie de trotsche en scherpe vraag van Caratacus, den machtig
sten vijand in Wales, die, gevankelijk naar Rome gevoerd, z'n 
fiere en zelfbewuste rede tot Claudius spreekt: 

„Nam, si vós ómnibus imperitare vultis, sequitur ut ómnes ser-
vitutem accipiantV 8) 

ι) Agr. 30. 
2) Ann. XII, 37. 
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Ook de rede van Claudius Civilis in Hist. IV—14 is 'η mooi 
voorbeeld. 

Als deze ziet, dat de gemoederen „nocte et laetitia incaluisse", 
steekt hij een gloeiende speech af met heerlijke overdrijvingen: 

„Neque enim societatem, ut olim, sed tamquam mancipia ha-
beri; . . . Tradi se praefectis centurionibusque; quos ubi spoliis 
et sanguine expleverint mutari, exquirique novos sinus (voorwend
sels) et varia praedandi vocabula... nee aliud in hibemis quam 
praedam et senes: Attollerent tantum oculos et inania legionum 
nomina ne pavescerent". 

In Hist. IV—69 zegt Julius Auspex op den landdag der Galliërs 
bij de Remi met sarkastische toespeling op den oorlogszuchtigen 
Valentinus: „Siimi bellum etiam ab ignavis, strenuissimi cuiusque 
periculo g¿n". 

Ook als woordvoerder van opstandige soldaten treedt Tacitus op 
b.v. Ann. I—26 in den persoon van den centurio Clemens. Zij voe
len zich beleedigd in him soldatentrots, omdat volgens hun voor
stelling alleen de onmondige zoons der keizers tot hen komen: 
„Numquamne ad se nisi filias familiamm venturos? Novum id 
plane, quod imperator sola militis commoda ad senatum reiciat. 
Eundem ergo senatum consulendum, quotiens suppheia aut proelia 
indicantur. An proemia sub dominis, foenas sine arbitrio esse?" 
Moesten dan hun belóoningen van die beeren afhangen, hun 
straffen zonder beroep zijn? 

Deze heele speech trouwens, door toom en bittere verontwaar
diging geïnspireerd, zit vol felle woorden, b.v. de aanhef: „Cur 
venisset, s i . . . " , waarom hij dan eigenlijk gekomen was . . . ? 

En Tacitus is de woordvoerder der oproerigen. 't Gaat hem van 
harte 't woord „filios" en 't „An praemia. . . etc" met de juiste 
ironische stembuiging te zeggen. Hij kan zeer goed den gekrenkten 
soldatentrots begrijpen. 

Bedenken we, dat Tacitus zelf zijn redevoeringen vrij ontworpen 
heeft, om daarmee personen te karakteriseeren, situaties te teeke
nen naar zijn inzicht. Dat toont ook 'n vergelijking van de rede, 
die hij Claudius laat houden (Ann. XI—24), waarin deze 't ius 
honorum voor de Galliërs verdedigt, met de bewaarde fragmenten 
van de echte rede van Claudius. *) 

1) CIL. XIII. 1668. 
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We zien dus, dat Tacitus voortreffelijk „trotsche rollen" speelt: 
die passen bij zijn karakter; hij zou in al de onderhavige gevallen 
zelf zoo gesproken hebben. 

8 — TEGEN ROMEINSCH GEBLUF 

Germ. 37 vertelt Tacitus heel kalm, dat vanaf de eerste in
vallen der Kimbren tot op zijn tijd tweehonderd en tien jaren ver-
loopen zijn: tam diu Germania vinciturl 

'η Echte geestigheid. De onmiddellijke zin is, dat reeds zoovele 
eeuwen door overwinningen zijn behaald in Germania. 

Maar terstond bemerkt men, dat dit slechts de schijnbeteekenis 
is en daarmee springt tegelijk de verborgen eigenlijk bedoelde zin 
en tevens ook 't hatelijke der geestigheid naar voren. 

Tacitus doelt boosaardig op 't weinig duurzame der veroveringen 
in Germanie, waardoor steeds nieuwe veldtochten noodzakehjk 
zijn. De pointe, die in „vincitur" schuilt is scherp. Tusschen zijn 
tanden door klinkt schel de schrille toon van den spotlach (Drie 
dentales!) Met boosaardig medelijden kijkt hij vanuit de hoogte 
van zijn gevoel neer op het Romeinsch gebluf en de vruchtelooze 
successen der veldheeren. 

't Slot van dit caput levert 'n gelijksoortig sarkasme: 
„proximis temporibus triumf>hati magis quam vidi sunt". 
Gehekeld worden de niet bestendige successen der legeraan

voerders, die uit Germanië wel hun triomftochten haalden tot eigen 
roem en verheerlijking, maar 't land nooit voor goed onderworpen 
hebben. Daarmee kan ook vergeleken worden: 

Ann. IV—23. Tegen Tacfarinas in Afrika zijn al herhaaldelijk 
legers gezonden, steeds met succes, steeds triomftochten: iamque 
tres laureatae in urbe statuae et adhuc raptabat Africam Tacfa
rinas. ^ 

9 — TEGEN BEWONERS VAN „DE PROVINCIE" 

Ann. XI—23 verlangen de bewoners van Gallia cornata 't recht 
om ambten in Rome te bekleeden. Daartegen gaan stemmen van 
verzet op: 

1) Cf. Ann. XV, 18. At Romae tropaea de Parthis arcusque medio 
Capitolini mentis sistebantur, decreta ab senatu integro adhuc bello ñeque 
tum omissa, dum aspectui consulitur spreta conscientia. 
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„An parum, quod Veneti et Insubres curiam inruperint, nisi 
coetu aliegenarum velut captivitas inferatur". 

Hier spreekt oude Romeinsche trots. Tacitus laat de tegenstan
ders der Gainers aan 't woord. Maar de geheele speech houdt hij 
eigenlijk zelf. Hij voelt zich de trotsche, rasechte Romein, dien 
't verdriet, dat de „provinciaaltjes" langzamerhand den senaat 
bmnendringen. Met minachting behandelt hij hen: „An parum 
quod Veneti et Insubres curiam inruperint". 

Louter grenzenlooze verachting is 't daarop volgende: „Moest 
ook nog 'nheele troep vreemden, als 'n transport gevangenen 
binnengeloodst worden?" Romeinsche trots is ook : „quem ultra 
honorem residuis nobilium . . . Oppleturos omnia divites illos, quo
rum avi proavique hostilium nationum duces exercitus nostros 
ferro vique ceciderint..." 

Verachting ook uit: insignia patrum, decora magistratuum ne 
vulgarent (verkwanselen !) ^ 

10 — TEGEN HET VOLK 
Tacitus, de magistraat, de senator, de consul, de bewoner van 

het Roma aetema acht de bewoners der provincie beneden zich; 
boven 't gewone volk, het vulgus, voelt hij, de deftige aristocraat, 
zich oneindig verheven. Het ontsnapt niet aan zijn hatelijk-ge-
kleurde geestigheden. 

Hij hekelt b.v. Hist. I—90 de slaafschheid van 't volk, bij 
Otho's afmarsch tegen de Vitelliani: 

„quasi dictatorem Caesarem aut imperatorem Augustum pro-
sequerentur, ita studiis votisque certabant, nee metu aut amore, 
sed ex libidine servitii": Uit lust naar slaaf sehe onderdanigheid, niet 
uit vrees of sympathie deed het Otho uitgeleide. De kruiperigheid 
zit 't volk in 't bloed, aldus Tacitus. 

Feller hoon is bijna niet denkbaar; dit zegt hij met den grijns der 
minachting. 

Vergelijken we nog Ann. XV—46: Per idem tempus gladiato
res . . . coërciti sunt, iam Spartacum et vetera mala rumoribus 
ferente populo, ut est novarunt rerum cupiens pavidusque. En Ann. 
XV—64: Nam, ut est vulgus ad deteriora promptum. 

Kruiperig, belust op nieuwigheden, bang, overhellend naar 't 

1) Cf. Ann. IV, 3 municipali adultero foedabat. p. no. 
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slechtere, zoo ziet Tacitus 't volk. Hoog voelt hij zich daarboven 
en kijkt met verachting — zelf a.h.w. in 'n wolk tronend — er op 
neer. 

Duidelijk is hier ook de pessimistische trek van zijn karakter te 
zien. Trots en pessimisme beiden zijn de bronnen der sar-
kasmen. ^ 

и — TEGEN VERDERE MISSTANDEN 

Germ. 19 beschrijft de heiUgheid van 't huwelijk bij de Ger
manen. Met toespeling op de Romeinsche zeden luidt 't: 

„nee corrumpere et corrumpi saeculum vocatur". 
Tacitus sluit met 't tendentieuze: 
„plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges". 
De adder schuilt in alibi in tegenstelling tot ibi. 't Is echt iets 

van Tacitus om alibi te schrijven en niet Romae. 
Deze zin zou hij op 't pulpitum hebben kunnen zeggen, zonder 'n 

spier van zijn gezicht te vertrekken en met de juiste scherpe into
natie van ibi tegenover alibi en boni mores tegenover bonae leges. 

Bij 't woord saeculum voelt hij zich hoog, kijkt neer met straf
fende minachting op de verbrekers der goede zeden. 

Trots en verachting ook spreken, Ann. IV—30, uit 't vernietigend 
oordeel over de delatores: genus hominum publico exitio repertutn. 

En van Ann. XV, 45 is 't begin aldus: „Interea conferendis pe-
cuniis pervastata Italia, provinciae eversae sociique populi, et 
quae civitatium liberae vocantur". 

Mooie vrijheid, aldus de ironie, waarmee Tacitus zich verzet tegen 
de afpersingen en zich met zijn spot tegelijk stelt boven degenen, 
die zulke uitgezogen provincies en bondgenooten vrij durven 
noemen. 

12 — ONTMASKERING VAN KORTZICHTIGHEID 

Agr. 21. Aanzienlijke jongelui in 't onderworpen gedeelte van 
Britannië worden als Romeinen opgevoed. Paulatimque descensum 

1) Cf. nog: Ann. I, 39. Utque mos vulgo quamvis falsis reum subdere. 
Ann. XIV, 14. Ut est vulgus cupiens voluptatum et, si eodem princeps 

trahat, laetum. 
Hist II, 29 versi in laetítíam, ut est vulgus utroque immodicum. 
Ann. XIV, 60. Inde crebri questus nec occulti per vulgum, cui minor 

sapientia et ex tnediocritate fortunae pauciora pericula sunt. 
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ad delenimentum vitiorum, porticus et balinea et conviviorum 
elegantiam. 

Idque ajmd imperitos humanitas („Bildung") vocabatur, cum 
pars servitútis esset. 

Tacitus heeft 'η open oog voor de wondeplekken der Romeinsche 
maatschappij. Al te groóte lichaamscultuur stelt hij aan de kaak: 
die z.g. humanitas is 'n element der slavernij; despotie maakt daar
van gebruik om oerkrachtige menschen tot slaven te maken. Maar 
onverstand is kortzichtig en spreekt van verfijnde beschaving, 
„Bildung", hoogere vorming! In werkelijkheid echter is dat voor 
de alleenheerschers 'n welkom middel om de gezonde oerkracht 
van den vrijen burger langzaam te ondergraven en hen tot slaven 
te maken. 

Daarmee richt Tacitus zich dus tegen de keizers en hun pohtiek. 
Hij kan weer iets ten hunnen nadeele zeggen en laat 't derhalve 
niet: revanche voor gekrenkten trots. Tevens beschouwt hij zich zelf 
als de wijze, die met klaren blik de bedoelingen der keizers doorziet: 
„cum pars servitutis esset". Hij voelt zich hoog, en ziet met spot
tenden glimlach op de imperiti neer. 

Hist, ι—16. In С 15 en 16 van dit boek houdt Galba 'η zeer 
belangrijke redevoering tot Piso, waarbij men niet aan den indruk 
ontkomen kan, dat Tacitus hier met klem en met 'n bizondere 
warmte zijn eigen opinies uiteenzet en verdedigt. 

Piso is bestemd tot troonopvolger. Na afloop van de speech, 
voegt de schrijver er dan aan toe: 

„Et Galba quidem haec ac talia, tamquam principem facer et, 
ceteri tamquam cum facto loquebantur". 

Galba sprak, alsof hij nog een keizer maakte en de overigen 
deden alsof 't al een voldongen feit was. De toekomst leerde 't wel 
anders! Zoo'n onnoozelheid en kortzichtigheid wekt Tacitus' spot
lust, hij lacht met den ernst van Galba's rede. 

Hij zelf zag 't wel beter. Gevoel van eigen voornaamheid en 
scherpziendheid doet de hatelijkheid uit zijn pen vloeien. 

't Is wederom de objectieve tekst, waaruit ineens 't sarkasme 
als 'n vlam opslaat. 

Ann. Ill—76. Begrafenis van lunia, vrouw van C. Cassius, zus
ter van M. Brutus: 

„Viginti clarissimarum familiarum imagines antelatae sunt, 

9 
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Manlii, Quintii, aliaque eiusdem nobilitatis nomina. Sed praeíva-
gebant Cassius atque Brutus eo ipso, quod effigies eorum . . . non 
visebantur"'. 

Dat lijkt maar éen moment ongerijmd. Maar dan begrijpt ieder 
onmiddellijk, dat Tacitus met zijn koene gedachten-antithese er 
boosaardig op doelt, dat de beeltenissen van Cassius en Brutus 
de eereplaats hadden moeten hebben; maar deze mochten niet 
openlijk ten toon gesteld worden. Hun afwezigheid viel zoo sterk 
op, dat juist daardoor iedereen over hen sprak, terwijl men hen 
had willen negeeren. 

Tacitus spot met de mislukking daarvan en richt zich tot degenen, 
die 't verbod uitvaardigden. 

Hij zelf voelt zich wijzer en keurt af: „op die manier kan men 
iemand niet doodzwijgen". 

Tacitus is niet bescheiden, heeft geen geringen dunk van zich 
zelf. Hij stelt kortzichtigheid aan de kaak en voelt zich zelf 
hooger. 

§ 7 — Resumé Tacitus' trots was gekwetst door Domitianus. 
en conclusie 't Heelen van deze wonde eischte of zelfdeemoe-
diging van den beleediger of gedwongen deemoediging door den be-
leedigde. Zelf deemoediging van Domitianus was natuurlijk uitge
sloten, dwang eveneens: de keizer was almachtig. Toch wil Tacitus 
voldoening en onmiddellijk na Domitianus' dood verschijnt de 
Agricola: daarin zal Tacitus dezen vernederen. Geen wonder dat 
de biographie vol is van zeer felle aanvallen. 

Daarna zet hij zich tot 't schrijven van de Historiën en Annalen, 
de geschiedenis van 't vierkeizerjaar tot den dood van Domitianus, 
van Tiberius, Claudius, Caligula, Nero. 

Tiberius en Nero, figuren, die Tacitus vaak aan Domitianus 
hebben doen denken en dus ook herhaaldelijk dezelfde gevoelens 
bij hem wakker schudden als onder diens bewind, 't Is dus 
vanzelfsprekend, dat ook hier de sarkasmen veelvuldig voor
komen. 

't Gedeelte der Annalen, waarin Tacitus Caligula behandelt, is 
verloren. Die heeft zeker z'n part ruimschoots gekregen, want in 
andere gedeelten van zijn werk kan hij hem nog niet vergeten, 
als hij van hem zegt, dat hij valschheid en huichelarij aan de borst 
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van zijn grootvader grondig heeft geleerd, ^ en hem later een troe
belen geest noemt. a) 

Otho, Galba, Vitellius gaan niet ongemoeid voorbij. 
Ook vrouwen aan 't hof en andere personen, die daar 'nrol 

speelden onder tyrannieke keizers, met wier regeering hij nooit 
verzoend werd, treft hij met zijn hoon. 

Maar niet alleen de keizers en alles wat met hun persoon of be
stuur samenhangt en af te keuren is naar zijn oordeel, hebben zijn 
trots gewond. 

Hij heeft over 't algemeen een hoog en fier gevoel van eigen 

voornaamheid en hoogheid; hij voelt zich verheven boven velen: 

boven handelwijze van senaat en senatoren, magistraten van mid
delmatige grootte, kortzichtige menschen, schrijvers van den twee
den rang zooals Plinius de Oudere, ook boven zijn vriend Plinius, 
gelijk we zagen. 

Hij ziet neer op 't volk, op vrouwen, die de heerschappij voeren, 
op de vrouw in 't algemeen wel, op andere vooraanstaande per
sonen, zooals Seneca en Burrus; verder op bewoners in de provincie 
(Gallia cornata) en uit de municipia, op 't volk. 

Romeinsche trots is te proeven als hij de overwinningen der 
legioenen vereeuwigt, 't Aantal fier en trots sprekende personen is 
groot in zijn werken. Hun redevoeringen schrijft e n . . . zegt hij 
zelf. 

Middelmatigheid, kortzichtigheid, hol gesnoef stoot tegen zijn 
genie en scherpziendheid, zijn gevoel van voornaamheid en helder
ziendheid. 

Hij is niet de wijze, die rustig doorziet en verbetert zonder z'n 
eigen doorzicht en beter-weten 'n ander te fel te laten voelen. Hij 
verbittert door z'n ironieën, laat eigen meerderheid aan anderen 
pijnlijk voelen, en tegen de keizers speciaal is hij bezield van dorst 
naar rancune, die zoekt naar vernedering van zijn slachtoffer door 
geestig-bittere woorden. 

In Tacitus leeft 'n trotsche, zelfbewuste persoonlijkheid, die zich 

de meerdere voelt van velen, hen scherp-doordringend in de ziel 

1) Ann. VI, 45. Cf. pag. 101. 
2) Ann. XIII, 3 С. Caesaris turbata mens. Cf. pag. 101. 
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kijkt, die zich aan bepaalde zijden van 'tieven telkens stoot en 

dan met verbeten lippen scherpe dingen zegt. 

Merkwaardig is — en dit lijkt me voor Tacitus van 't grootste 
belang — dat z'n vinnigheden vaak voorkomen in een meer objec
tieven- of althans schijnbaar objectieven kontekst, waaruit dan 't 
priemend sarkasme ineens als 'n vlam opslaat om dan weer onmid
dellijk te bedaren, totdat na 'n poos weer zoo'n vlam en weerzoo'n 
vlam eindelijk 't voortdurende innerlijke vuur verraden. ^ 

§ 8 — Tacitus' De Romeinen waren over 't algemeen ernstig, 
pessimisme gravis, en uit bijna heel hun literatuur klinkt 'n 
toon van ernst (gravitas). 

Geen wonder, dat Tacitus, als rasecht Romein, 'n ernstig man 
was: De omstandigheden, waarin hij leefde, waren niet geschikt om 
hem 't leven lichter te doen opnemen. 

Integendeel vanaf zijn jeugd maakte hij 'n tijd mee, die hem in 
de andere richting dreef, die hem deed wantrouwen aan de gebeur
tenissen, zijn vertrouwen in de menschen deed verliezen, hem 
langzamerhand pessimist maakte. 

Zijn eerste jeugd viel ongeveer samen met Nero's regeering; bij 
diens dood was hij een jongen van ongeveer dertien jaar. 

Hij zag toen in enkele maanden vier keizers: Galba, Otho, Vitel-
lius, Vespasianus, stratengevechten in Rome, den brand van 't 
kapitool. 

Onder de meer rustige regeeringen van Vespasianus en Titus 
groeide hij op tot jongeman, bekleedde de eerste ambten, boekte 
zijn eerste successen als redenaar. De pessimistische trek in zijn 
karakter is dan nog niet getrokken. 

Dan volgt 't bewind van Domitianus. Tacitus was diep teleur
gesteld in den gang van zaken onder diens schrikbewind. 

Ofschoon in zijn hart aristocratisch republikein, verwachtte hij 
alleen redding van de krachtige leiding van een eenhoofdig gezag a) 
wegens de uitgebreidheid van 't rijk en 't verval der republikein-
sche deugden. Gedwongen berust hij in den bestaanden toestand. 

Hij leed onder de onrechtvaardigheden, den dwang, de nooden 

i) Cf. Hoofdstuk I. pag. 69. 
2) Hist. I, 1. 
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van zijn medeburgers. Maar ook de indrukken van den smaad, 
zijn eigen persoon aangedaan, zaten zeker zoo diep: hoe hij zich 
steeds moest beheerschen om 't juiste midden te houden tusschen 
slaafsche kruiperigheid en koppig verzet. 

Nadat hij in 93 met zijn vrouw in Rome was teruggekomen 
beleefde hij 'n schrikbewind, dat hij nooit meer vergat: „Hij zou 
met zijn stem ook zijn geheugen verloren hebben, als hij even goed 
vergeten kon als zwijgen. *) 

En wanneer — zooals van Ginneken zegt — „het diepere onder
scheid tusschen optimisten en pessimisten waarschijnlijk niets an
ders is dan een bijzonder goed ontwikkelde memorie voor gunstige 
hoopvolle of ongunstige en moedelooze gevoelens",2) dan heeft 
Tacitus wel bijzonder goede redenen om pessimist te worden, 
omdat zijn memorie vol is van gedachten aan wee en verbittering 
onder Domitianus. 

Wanneer deze trek van pessimisme in Tacitus' karakter is ge
groeid, begint hij zijn groóte geschiedboeken te schrijven, 't eerst 
de Historiën, als man van vijftig jaar, dan de Annalen op 't einde 
van zijn leven: hij is dan ruim zestig. 

Is 't nu niet heel natuurlijk, dat zijn werk tal van pessimistische 

uitingen bevat? 

't Zou bevreemding wekken, als 't anders was. 't Onderwerp van 
zijn geschiedschrijving is weinig geschikt om hem met de mensch-
heid te verzoenen: regeeringen van Caligula, Nero, Domitianus, 
processen en nog 'ns processen, bijna altijd veroordeelingen, ver
volging wegens kinderliefde,8) verraad onder vrienden,4) vennoor-
ding der onschuld,6) belachelijke vleierij van senatoren, echt
breuk, schanddaden van hooggeplaatste mannen en vrouwen. 
Juist om zijn karakter vestigt hij daar voortdurend de aandacht 
op, juist omdat hij pessimistisch geworden is ziet hij dit 't eerste 
en schuift 't op den voorgrond. 

Hij teekende zijn Tiberius wel te donker, maar zeker is toch. 

1) Agr. 2. 
2) t. a. p. pag. 354. 
3) Ann. XVI, 30 e.v. 
4) Ann. XVI, 32. 
5) Ann. XIV, 64 Octavia's ongelukkig einde. 
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dat de tijd van Caligula, Claudius en Nero 'η beeld vertoont van 
ontaarding en gruweldaden, van vernedering voor Rome, waar
voor niemand meer gevoelig was dan Tacitus en die hem gemakke
lijk aanleiding gaven tot bittere opmerkingen en spitse gezegden. 

Teleurstelling, verdriet, aanraking met de scherpe kanten van 
het leven, gedwongen zwijgen, drukten hun stempel op Tacitus' 
karakter, stemden hem tot somberen ernst en — niet gelouterd 
door hoogere gedachten — komt zoo gemakkelijk 'n stemming 
van wrevelheid en bitterheid over 's menschen ziel, die bij Tacitus 
doorbrak in uitvallen van scherpen spot en wrangen wrevel, 
zoodra de goede gelegenheid zich bood. 

Nipperdey zegt: 
„Die Neigung zum Fatalismus gibt seiner Weltanschauung 

einen finstem Hintergrund: den Gleichmut der Götter erwähnt er 
mit bitterm Schmerz. Er hat keinen Trost dem unabänderlichen 
Verhängnis gegenüber: der Gedanke einer gütigen Weltordnung... 
ist in ihm nicht aufgekommen, niedergehalten... durch die 
Schrecken einer langen Zeit, in der man fast nur die Tugend lei
den und das Böse im Glück gesehen hatte . . . 

Eine Neigung zur Schwermut läszt ihn selbst an freudige Ereig
nisse einen Hinweis auf vergangenes oder künftiges Unheil schlie-
szen . . . Das Gemüt, und ein Gemüt, durch das ein tiefer Zug des 
Schmerzes geht, hält bei ihm den Verstand gefangen . . . 

Tacitus, dem die Hingebung an seinen Schmerz offenbar ein 
Genusz, dem es Bedürfnis war, seine Stimmung überall mitreden 
zu lassen". *) 

Tacitus is vol weerzin. De pessimistische trek van zijn natuur 
wordt diep gegroefd, luid spreekt de walging, waarmee schending 
van recht en miskenning van de meest natuurlijke gevoelens hem 
vervult, menig venijnig en bitter woord vindt daar zijn oorsprong. 

Vertrouwen in menschen, in de toekomst, in de zege van wat 

edel en hoog is, heeft Tacitus verloren: hij is pessimist. Dat laat hij 

den lezer voelen in menig sarkasme. 

Wantrouwend en skeptisch woelt hij tot op den bodem der har-

i) t. a. p. pag. 46. 



TACITUS' PESSIMISME 135 

ten om verborgen egoïsme en verdorvenheid aan het licht te bren
gen. Tacitus is pessimist en psycholoog. 

Zijn scherpe, diepe kijk op de wereld kwam hem uitstekend te 
pas in 'n tijd, toen 'n regeering wilde schijnen, wat ze niet was. Taci
tus draagt 't volle bewustzijn in zich, dat vele menschen anders 
zijn, dan ze zich voordoen en hij heeft van zich zelf de overtuiging, 
dat hij hen ziet in hun werkelijke gedaante. Dát wil hij den lezer 
weer laten proeven door hatelijke geestigheden. 

Hij zag de wondeplekken van zijn tijd en hij aarzelde niet ze 
bloot te leggen: 

De opstanden in Germanie toonden gemis aan discipline in 't 
leger, de hulptroepen, in de provincies gelicht, kregen 'n invloed, 
die uitermate gevaarlijk werd voor 't rijk, de oude adel was ver
dwenen of had in ieder geval zijn ouden adeltrots vergeten. 

Vrijgelatenen bekleedden hooge functies, ontaarding der zeden 
en kinderbeperking verzwakten de oerkracht van 't volk: „nee 
corrumpere et corrumpi saeculum vocatur" ^. 

En hij wijst zijn medeburgers op 't voorbeeld der Germanen: 
„numerum liberorum finire . . . flagitium habetur". 2) — Hij zag 
met verren klaren blik de misstanden, die 't Romeinsche rijk ten 
gronde hebben gericht. 

Aan den anderen kant brachten verlangen de menschen in hun 
ziel te kijken, onverdeelde aandacht voor de zwarte zijde van 't 
leven, de slechte meening die hij over de menschen had, de vrees 
bedrogen te worden, hem er toe, de dingen met soms al te sombere 
kleuren te teekenen, ja te overdrijven door ironie en spot en hoon. 

En wanneer hij Hist. I—3 zegt: „Non tarnen adeo virtutum 
sterile saeculum, ut non ét bona exempla prodiderit", dan is dit 
alleen 'n bewijs, dat hij overigens ook niets dan mala exempla ziet. 

§ 9 — Pessimisme Is Als Tacitus zijn stof geordend heeft voor 
de bron van het sar- de beschrijving der regeeringen van Tiberius, 
kasme Nero, Caligula, ziet hij al de gruweldaden 
dezer keizers, al 't onrecht, de vele tekortkomingen der menschen 
in 't algemeen, voor zich; door den pessimistischen trek in zijn karak
ter dringt dit alles zich 't scherpst in zijn bewustzijn. 

1) Germ. 19. 
2) Ibid. 
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Hij wil zijn lezers onmiddellijk suggereeren: stel uw verwach
tingen niet te hoog. 

ι — TEGEN ALLE VERTROUWEN IN DE TOEKOMST 

Luister naar den typeerenden inzet van Nero's regeering: 
„Prima novo principatu mors ,..." 1) „de éérste moord onder 

't nieuwe principaat. . .", De onmiddellijke beteekenis is 'n ob
jectieve beschrijving van 't nieuwe principaat. 

Bij juiste betoning van 't eerste woord, springt terstond de 
verborgen beteekenis in 't bewustzijn: Tacitus doelt er grimmig 
op, dat 't nieuwe principaat al aanstonds met 'n moord begint. 
Hij wekt de verwachting, of hij daarna nog ontelbaar vele andere 
misdaden zal hebben te vermelden. Zijn verwachtingen omtrent 
den nieuwen keizer zijn niet hoog gespannen, hij is daaromtrent 
pessimistisch gestemd. Diezelfde pessimistische stemming wekt 
Tacitus bij den lezer door zijn: „prima... mors". Met deze woorden 
geeft hij Nero's schrikbewind aan de verdiende verachting prijs. 

Tevens toont de schrijver zich zelf als de sarkast, wiens redelijke 
onwil gaande wordt gemaakt door de schrijnende onrechtvaardig
heden van den princeps. Zoo krijgt de geestigheid 'n zuiver straf
fend en hoonend karakter en dat openbaart zich in 't hatelijke 
element лап 't sarkasme. 

Tevens grijpt Tacitus weer de gelegenheid aan om 'n princeps 
te hekelen. Hij is rancuneus, omdat de keizers, speciaal Domiti-
anus, zijn fierheid gekrenkt hebben, doordat hij zwijgen moest, 
waar hij eigenlijk spreken wilde, mee moest werken aan of lijdelijk 
toezien moest bij veroordeelingen, die hij in zijn hart afkeurde en 
verfoeide. 

Pessimisme en trots is de dubbele bron van dit sarkasme, even
als in Ann. I—6, waar 't begin van Tiberius' regeering gekarakte
riseerd wordt met: 

„Primum facinus novi principatus . . . " . 
De hatelijkheid wordt nog verscherpt, doordat ze in dit voor

beeld aan 't begin van 'n hoofdstuk, in 't voorafgaande, zelfs aan 
't begin van 'n boek staat. 

Bij het einde van het eerste boek der Annalen is zijn toekomst
beeld er niet fleuriger op geworden, als hij zegt: „Speciosa verbis, 

i) Ann. XIII, ι. 
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re inania aut subdola, quantoque maiore Ubertatis imagine tege-
bantur, tanto eruptura ad infensius servitium". ^ 

Tacitus ziet Tiberius' karakter vooral van den slechten kant; 
zijn verwachtingen omtrent dezen princeps zijn zeer somber en 
pessimistisch. 

En voordat Ammtius zich de aderen opent, kort vóór Tiberius' 
dood, zegt hij: „An . . . С. Caesarem meliora capessiturum Mucrone 
duce",2) „of zou misschien С Caesar 'n beteren weg bewandelen 
dan Tiberius met Macro als leider?" 

De ironische vraag demonstreert Ammtius' wantrouwen in 
Caligula. 

Veelbelovend ook klinkt 't begin van Vitellius' regeering, de 
moord op Dolabella: „Magna cum invidia novi principatus, cuius 
hoc prîmum specimen noscebatur".3) 

Eveneens past in dit verband Hist. II—95. 't Slot van 't caput 
is: „ . . . successere Mucianus et Marcellus et magis alii homines 
quant alii mores". 

Tacitus verwacht niets goeds van Mucianus en Marcellus, hij is 
pessimistisch gestemd omtrent hun rechtschapenheid: zij zullen 
niet beter zijn dan hun voorgangers. 

Dat is ook de gesteltenis, waarin Tacitus wil, dat we verder 
zullen lezen. 

2 — TEGEN BIJGELOOVIGHEID. TACITUS' OPVATTING VAN DE 
GODEN 

Ann. XVI—30 en 31 verhalen 't proces tegen Soranus, waarin 
ook zijn dochter Serviüa betrokken wordt, omdat zij geld aan 
toovenaars had gegeven: quod pecuniam magis dilargita esset. 
Acciderat sane pietate Serviliae.... dat was inderdaad gebeurd 
door Serviüa's kínderhefde. Reeds de wijze, waarop Tacitus de 
beschuldiging met een paar korte trekken teekent, werpt daarover 
'n lichten spot. 't Is als 'n fijn geestig spel, waarin reeds 'n begin 
van komische oplossing doorschemert. 

Servilia, negentien lentes oud, in den senaat ontboden voor den 
rechterstoel der consuls, toont zich 'n moedig en flink meisje. 

1) Ann. I, 81. 
2) Ann. VI, 48. 
3) Hist. II, 64. 
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De vader doet niet onder in ouderliefde. 
P. Egnatius treedt op als getuige tegen zijn vroegeren vriend 

Soranus uit hebzucht. 
Asklepiodotus blijft hem in 't ongeluk trouw, verliest daardoor 

heel zijn bezit en wordt verbannen: Aequitate deum erga bona mala-
que documenta. (Ann. XVI — 33). 

Het droeve lot van Asklepiodotus, daarnaast 't verraad van 
Egnatius, bewijzen de onverschilligheid der goden zoowel ten op
zichte van goede als van slechte handelingen; zoo is Tacitus' zeer 
persoonlijke uitlating. 

Nu eens edele daden, dan lage - onder de menschen. Tegenover 
beiden blijven de goden zich gelijk (aequitas\) En wanneer Tacitus 
nu voorbeelden van kinder- en ouderliefde, trouwe vriendschap, 
daartegenover van verraad uit hebzucht en egoisme heeft gezien, 
zonder dat de goden ingrijpen, dan hindert hem dat en hij komt 
in zijn bitterheid tot de gedachte: „de goden bekommeren zich hee-
lemaal niet om ons. Wat zijn de menschen onnoozel, die meenen, 
dat goed of kwaad hen zou beroeren I 

Neen, zij leven hun godenbestaan in sublieme onverschilligheid, 
voor alles, wat er op dit ondermaansche gebeurt". Zóo wel moet 
Tacitus' opvatting zijn geworden en dit juist scherpt de bitterheid 
waarvan hij heel de beschrijving door is vervuld: een stemming 
van weerzin en verontwaardiging. 

Uit de pessimistische nuance van zijn gevoel breekt 't felle sar-
kasme door tegen kortzichtige bijgeloovigheid der menschen, die 
er steeds de goden bijsleepen, maar tegelijk is m.i, — niet 't verwijt 
tegen de goden — maar de klacht van zijn ziel te hooren: zoo moest 
de wereldorde niet zijn; in hem roept 't verlangen naar 'n wrekende 
gerechtigheid, want Tacitus vindt 't verschrikkelijk, dat 't edele 
en 't lage zoo maar naast elkaar door de wereld gaan. Zijn ethische 
opvattingen verzetten zich hiertegen. Dit drukt hij m.i. mede uit 
door 't sarkastische „aequitate deum". 

We bezitten in Ann. XIV—12 een mooie plaats ter vergelijking: 
„Prodigia quoque crebra et irrita intercessere... Quae ádeo sine 
cura deum eveniebant, ut multos post annos Nero imperium et 
sedera continuaverit". Tacitus zegt vooreerst, dat deze voortee
kenen irrita, onecht, waren, maar ook, dat zij Nero niet beletten 
zijn misdaden gedurende lange jaren voort te zetten. 
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De menschen hielden ze voor 'η dreigende waarschuwing der goden. 
Dat vindt Tacitus kortzichtig, daar spot hij mee, hij stelt hun 
lichtgeloovigheid aan de kaak: Schrikkelijke wonderteekenen kon
digen duidelijk Nero's val aan. Spoedig zal hij 'n ontzettend einde 
vinden. Dan komt de grimlachende hoon: Nero gaat ongestoord 
met zijn gruwelen door. Dus de goden trekken zich van het gestum-
per en gewurm der menschen niets aan, ze worden niet uit hun 
verheven godensfeer gerukt: dit is 't feit, dat Tacitus constateert, 
maar dit feit laat hem niet onbewogen. 

Met diep medelijden beschrijft hij, Ann. XIV—64, Octavia's 
ongelukkig einde, puella vicésimo aetatis anno. 

Haar afgeslagen hoofd wordt Poppaea gebracht en dan komen 
de bittere woorden: „Dona ob haec templis decreta quem ad finem 
memorabimusV' 

't Lijkt of Tacitus gaat wanhopen aan betere tijden, en maar 
berusten wil. Wat zal hij er nog melding van maken, dat de sena
toren in hun huichelachtig gedoe voor de goden tempels oprichten; 
wat 'n dwaasheid overal die goden bij te halen. Zij bemoeien zich 
immers niet met ons, anders zouden ze zich niet zoo laten beschim
pen door hulde te aanvaarden voor wandaden. Hij laat dan de meer 
algemeene opmerking volgen: „quotiens fugas et caedes iussit 
princeps, totiens grates deis actas, quaeque rerum secundarum 
olim, tum publicae cladis insignia fuisse". 

Een voorbeeld in denzelfden trant is Ann. VI—25. Agrippina 
maior is gestorven, 't zij door zelfmoord, 't zij door uithongering. 

Tacitus bericht, dat Tiberius zich erop beroemd heeft, dat ze 
niet geworgd of op de Gemoniae is geworpen: 

„Actae ob id grates decretumque, ut quintum decimum Kalendas 
Novembris, utriusque necis die (ook die van Seianus n.L), per 
omnes annos donum lavi sacraretur". 

„Actae ob id grates": Hoe suggestief werken die woorden en 
doen de gedachte opkomen, hoever is 't met de slaafsche onderda
nigheid van den senaat gekomen. 

En dan: voor dien moord, moet telken jare aan Juppiter 'n 
geschenk gegeven worden ! Dat vindt Tacitus 't toppunt van huiche
larij. Die hekelt hij hier. Maar de goden zwijgen en dus raakt hen 
ons bestaan niet. 

Tacitus is pessimistisch gestemd en uit die pessimistische grond-
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stemming, die in dit gebeuren opnieuw voedsel vindt, springt de 
scherp-geaccentueerde satirische uiting tegen veinzerij en bijgeloof. 

In Hist. IV—4 krijgen de aanvoerders der Flaviani 'n onder
scheiding: Mucianus de triumphalia-, Primus Antonius de consu
laria-, Cornelius Fuscus en Arrius Varus de praetoria insignia. 
Dan gaat Tacitus schijnbaar heel kalm verder: „Mox deos respexere; 
restituí Capitolium placuit". 

Tacitus lacht medelijdend met de onnoozelheid der menschen, 
die eerst zich zelf huldigen en ten slotte ook 'ns aan de goden 
zullen gaan denken: 't Is toch eigenlijk belachelijk zoo met hen om 
te springen. De menschen demonstreeren vooreerst hun bijgeloof, 
verder hun egoïsme, ten slotte blijkt, dat de goden zelf ons bestaan 
eenvoudigweg negeeren. 

In deze reeks van plaatsen past nog Ann. XIV—13. Na Agrip-
pina's vermoording keert Nero uit Baiae naar Rome terug, waar 
hij als triumphator ontvangen wordt: 

Hinc superbus ac publia servitii victor CapitoUum adiit, grates 
exsolvit. Seque in omnes libídines effudit, quas male coërcitas qualis-
cumque matris reverentia tardaverat. 

Na Nero's „dankzegging" wacht Tacitus 'η moment; maar ook 
niet langer, want hij zit vol passie en houdt zich slechts even in 
om daarna des te harder toe te slaan. Schijnbaar objectief vervolgt 
hij: Seque in omnes libídines effudit. Juist de schrille tegenstelling 
der feiten, als twee kantige blokken vlak tegen elkaar gestapeld 
zonder dat ze sluiten, is zoo innig-fel en scherp. 

Achter de schijnbare kalmte brandt zijn bitter pessimisme: 
' t kwade gaat ongestraft zijn gang. De goden zijn dusgeaard, dat 
zij zich niet verwaardigen af te dalen tot de menschen. 

Wat wij als hun beschimping dachten, raakt hen niet. Uit ethisch 
pessimisme wordt zijn sarkasme geboren. 

We meenden uit de voorafgaande voorbeelden tot de opvatting 
te moeten komen, dat 't Tacitus' overtuiging is, de goden bekom
meren zich niet om ons. Er zijn plaatsen in zijn werk, die schijnen 
te wijzen op z'n geloof aan een deelnemen der goden in de dingen 
der menschen b.v. Hist. IV—78; пес sine ope divina mutatis repente 
animis terga Víctores vertere. Het maakt den indruk, of Tacitus 
dit zelf gelooft. Maar we kunnen ook overwegen, dat deze mede-
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deeling wellicht uit zijn bron stamt en dat hij hier spot!: „niet 
zonder goddelijke hulp", zoo zeggen de menschen. Deze opvatting 
wordt versterkt door Ann. XII—43,waar hongersnood voorkomen 
wordt: magnaque deum benignitate et modestia hiemis. 

Tacitus vermeldt 't ingrijpen der goden? En hij gelooft daaraan? 
Welnu: zet „et modestia hiemis" tusschen haakjes en alle vroom
heid is verdwenen; we ontmoeten weer echt Tacitus met z'n spottend 
sarkasme: De hongersnood werd voorkomen door gróote welwil
lendheid der goden e n . . . omdat de winter zoo zacht wasl 

Deze spotternij geeft ineens ook aan den schijnbaren ernst der 
eerste reden 'n sarkastische kleur en demonstreert opnieuw zijn 
ongeloof aan de tusschenkomst der goden. 

Toch schijnt hij zich niet geheel te hebben losgemaakt van 't ge-
geloof aan voorteekenen, dat immers 't ingrijpen der goden in ons 
bestaan veronderstelt. Hist. II—50 verhaalt hij de verschijning 
van een vogel „invisitata specie" in de oogenblikken van Otho's 
zelfmoord. Dat vindt ook Tacitus iets heel wonderbaarlijks, want hij 
zegt:„et tempora reputantibus initium finemquefmracwfócumOthonis 
exitu competisse". Hij kondigt zijn verhaal aan met: „Utconquirere 
fabulosa et fictis oblectare legentium ánimos procul gravitate coepti 
opens crediderim, ita volgatis traditisque demere fidem non ausim". 

De feiten wil hij dus zeker niet loochenen. Iets anders is.hoe groóte 
bovennatuurlijke waarde hij over 't algemeen daaraan toekent. 

In Hist. IV—81 vertelt hij, hoe Vespasianus 'n bhnde en 'n ge
brekkige geneest en hij besluit: „Utrumque, qui interfuere nunc 
quoque memorant, postquam nullum mendacio pretium". Hij ver
werpt dus de mogelijkheid dezer wonderen niet. 

Zie nog Ann. XV—7. Daar constateert hij positief verscheidene 
voorteekenen. Paetus trekt Armenië binnen „tristi omine"; bij 
't doortrekken van den Euphraat n.l. werd 't paard, dat de con
sularia insignia droeg, schuw en vluchtte terug. Er volgen dan nog 
meer zulke frappante wilsuitingen der goden 1 

Ann. XII—43 „Multa eo anno prodigia evenere. Insessum diris 
avibus Capitolium, crebris terrae motibus prorutae domus . . . " *) 

Wat moeten we uit al deze plaatsen besluiten? 
1) Cf. nog Hist. I, 3 Coelo terraque prodigia. Hist. V, 13. Evenerant 

prodigia, quae ñeque hostiis ñeque votis piare fas habet gens (sc. ludae-
orum) superstition! obnoxia, religionibus adversa. 
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Geheel en al verwerpt Tacitus m.i. 't bestaan van voorteekenen 
niet. Maar verder kunnen we ook bedenken, dat hij de gangbare 
wijze van spreken volgt, waardoor hij heel makkelijk komt tot 
uitdrukkingen als „nee sine ope divina" en „magnaque deum be-
nignitate", zonder dat deze zijn diepere religieuze overtuiging be
hoeven te weerspiegelen; gelet ook op zijn functie van XV-vir s. f., 
zijn lidmaatschap dus van een der voornaamste priestercolleges. 
Daardoor moet hij heel vertrouwd geweest zijn met dergelijke 
wendingen en met voorteekenen. 

We mogen m.i. aan zijn vermelding daarvan en 't gebruik van 
enkele stereotiepe uitdrukkingen niet te veel waarde hechten. 

Maar er is nog 'n andere groep van plaatsen, die onze aandacht 
vragen: 

Vooreerst Hist. I—3 . . . Non esse curae deis securitatem nostrani, 
esse ultionem. 

Over 't algemeen bekommeren de goden zich niet om ons, van 
ons wélzijn trekken ze zich zéker niets aan; hoogstens staan ze nog 
klaar om ons met rampen te treffen, aldus de pessimistisch-fatalis
tische gedachte van Tacitus. 

Voorts Ann. IV—1. Seianus wist zich in Tiberius' vertrouwen te 
dringen, niet zoozeer door zijn sluwheid dan wel: deum tra in rem 
Romanam, door den toom der goden tegen 't Romeinsche rijk. 

Hier ook dus grijpen zij in om te straffen. Eveneens in Ann. 
XVI—16. Ira illa numinum in res Romanas fuit, quamnon ... semel 
edito transiré licet". 

Dit zegt Tacitus naar aanleiding van de talrijke veroordeelingen 
in Rome onder Nero. 

We vervolgen met Ann. XIV—22. Men meende, dat Nero 't hei
lige drinkwater van 'n bron ontwijd had door daarin te zwemmen: 
„Secutaque anceps valitudoi ram deum affirmavit". Ook dit is 'n ge
constateerd feit, 'n straf der goden. 

Hist. II—38 „eadem illos deum ira, eadem hominum rabies, 
eaedem scelerum causae in discordiam egere". De burgeroorlogen 
zijn hier 'n uiting van den toom der goden. 

Ann. I—39. Germanicus vaart uit tegen de opstandige soldaten: 
Tum fatalem increpans rabiem, neque militum sed deum ira re-
surgere. 
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Uit de voorafgaande beschouwingen willen we 't volgende resu-
meeren: 

i. Vooreerst is uit de plaatsen geen absoluut consequente op
vatting van Tacitus omtrent de houding der goden ten opzichte van 
's menschen daden op te maken. Hij is niet vrij van tegenspraak. 
Er is onzekerheid. 

2. Geloof aan voorteekenen en wonderlijke gebeurtenissen heeft 
hij niet geheel opgegeven. 

3. De grootste waarschijnlijkheid omtrent Tacitus' ware mee
ning over de houding der goden ten opzichte van 's menschen 
daden, is die, welke hij Ann. XVI—33 in verband met Ann. XIV— 
12 uitdrukt, tot welke overtuiging hij wel op 't laatst van zijn leven 
gekomen is: 'n soort sublieme onverschilligheid der goden, zoowel ten 
opzichte van onze goede als slechte daden. 

4. Het ligt in de lijn van Tacitus' pessimisme en bitterheid 
'n plaatsje open te laten voor de gedachte, dat de goden 't wellicht 
nog wél de moeite waard vinden de menschen te straffen, waar
deering van het edele laat hen natuurlijk koud. 

3 — TEGEN HET GELOOF AAN WAARDEERING DER DEUGD EN 
HET VEELVULDIG BESTAAN DAARVAN. 

De schrijver vertelt Hist. I—2, wat hij wil beschrijven en schetst 
't beeld des tijds: „Pollutae caerimoniae, magna adulteria; plenum 
exiliis mare, infecti caedibus scopuli. 

Atrocius in urbe saevitum: nobilitas, opes, omissi gestique honores 
Pro crimine (gold voor 'n misdaad) et ob virtutes certissimum exitium. 

Nee minus praemia delatorum invisa quam scelera, cum alii 
sacerdotia et consulatus ut spolia adepti, procurationes alii et 
interiorem potentiam, agerent verterent cuneta odio et terrore. 

Comipti in dominos servi, in patronos liberti; et quibus deërat 
inimicus fer amicos oppressi! 

Hoe verdorven moet Tacitus zijn tijd gezien hebben: opzien
barende echtbreuken, deugd de zekerste weg naar 't verderf. Wie 
geen vijand had vond zijn ondergang door 'n vriend. 

Op 't eerste gezicht lijkt dit bevreemdend, maar tegelijk bUksemt 
Tacitus' bedoeling door: zelfs je beste vrienden waren niet te ver
trouwen: zoover was 't gekomen. 

Deze geestigheid heeft iets bitters, droevigs. Tacitus twijfelt 
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aan de overwinning van 't goede, aan 't bestaan van vriendschap, 
die hij als trouweloosheid en hebzucht ontmaskerd zag. 

Tacitus is pessimist geworden door z'n bittere ervaringen. De 
pessimistische trek in zijn karakter is de bron van deze sarkasmen. 

Zelfs uit 't goede wordt 't slechte geboren: ook deze ervaring ten 
kwade doet zich gelden, wanneer hij na de bestraffing van Messalina 
en haar medeschuldigen opmerkt: „Honesta quidem, sed ex quis 
deterrimaorerenturettristiamultis", ^ n.l. 't huwelijk van Agrippina 
met Claudius, diens dood en die van zijn kinderen. 

Bitterheid spreekt na de vergiftiging van Britannicus. Agrippina 
wil zich op Nero wreken: „Nomina et virtutes nobilium, qui etiam tum 
superer ant, in honore habere, quasi quaereret ducem et partes" a). 

Zelfs tóen leefden nog nobiles; nóg waren ze niet geheel uitgeroeid. 
Ook de adel was immers verdacht, naast rijkdom en deugd. 

Maar Nero streeft er bewust naar — aldus Tacitus' voorstelling — 
de deugd met wortel en al te uit te roeien: „Trucidatis tot insignibus 
viris ad postremum Nero virtutem ipsam excindere concupivit inter
fecto Thrasea Paeto et Barea Sorano"3). 

Korte, rake vormgeving, geestige overdrijving, 'n sombere, bittere 
lach en 't sarkasme is er. 

Een soortgelijk pessimistisch sarkasme vinden we tegen Domitia-
nus. Tacitus vertelt, hoe onder diens regeering de geschriften van 
veroordeelde schrijvers verbrand werden. Hij voegt er dan bij: 
,,Scilicet Ulo igne vocem populi Romani et libertatem senatus et 
conscientiam generis humani aboleri arbitrabantur... »e quii us-
quam honestum occurreret" *). 

Bareas Soranus wordt voor de rechtbank gedaagd naar aanleiding 
van zijn proconsulaat over Asia, in quo offensiones principis 
auxit iustitia atque industria ... Tempus damnationi delectum, 
quo Tiridates accipiendo Armeniae regno adventabat, ut versis ad 
extema rumoribus intestinum scelus obscuraretur, an ut magnitu-
dinem imperatoriam caede insignium virorum quasi regio facinore 
ostentaret.5) 

i) Ann. XI, 38. 
2) Ann. XIII , 18. 
3) Ann. XVI, 21. 
4) Agr. 2. 
5) Ann. XVI, 23. 
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Bareas Soranus was als proconsul rechtvaardig en actief geweest. 
Ook had hij Pergamum niet gestraft, toen het zich verzette tegen 
't wegvoeren van beelden en schilderijen door 'n vrijgelatene van 
den Caesar. 

Rechtschapenheid is dus de oorzaak der ongenade; wéér 'n voor
beeld, dat deugd de zekere weg is naar den ondergang, aldus 
Tacitus' pessimistische overweging, waardoor hij ook Nero aan 
minachting en verontwaardiging overlevert, evenals in de ironische 
vraag, of hij misschien zijn grootheid als imperator in den moord 
op beroemde mannen wil demonstreeren als de daad van een 
„Oostersch despoot". Pessimisme en trots zijn de wisselende 
bronnen dezer sarkasmen. In Hist. I—59 beveelt Vitelüus enkele 
centurio's te dooden, die trouw gebleven zijn aan Otho: „damnatos 
fidei crimine gravissimo inter desciscentes". 

Met bitterheid gewaagt Tacitus hier, hoe trouw gewaardeerd 
wordt. 

Zelfs vrouwen ontkwamen niet aan 't gevaar: „Quia occupandi 
rei pubUcae arguì non poterant, ob lacrimas incusabantur; necataque 
est anus Vitia, . . . quod filii песет flevisset" 1). 

Dat is bitter gezegd: „Ob lacrimas incusabantur". 
En onmiddellijk daarop: „Necata est", vermoord is . . . Necata 

met emphase aan 't begin van den zin. 
'n Hatelijke overdrijving: om tranen kon je veroordeeld worden 1 

Hoever was 't gekomen. Zelfs moederliefde mocht niet meer ge
toond worden. 

In 't zelfde caput enkele regels verder: „Per idem tempus L. Piso, 
pontifex (rarum in tanta claritudine) fato obiit". 

Roem was maar al te vaak de werkelijke reden der veroordeeling. 
Zoo was Tacitus' ondervinding. Hij vertelt, dat L. Piso 'η natuur-
lijken dood stierf. Dan, onverwacht springt 't sarkasme in zijn 
geest: „Zeldzaam bij zoo'n roem!" 

Kort en vinnig valt hij uit. 

4 — TEGEN DE ONDEUGDEN DER MENSCHEN 

We zagen in 't voorafgaande, dat 't Tacitus' ervaring was, dat 
vriendschap, trouw, rechtschapenheid, over 't algemeen de deugd 

1) Ann. VI, 10. 

i o 
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vaak moest lijden. Elk nieuw geval accentueerde telkens den 
pessimistischen trek van zijn wezen. 

Aan den anderen kant ziet hij de gebreken der menschen fel: 
'nruim veld voor zijn hatelijkheden. 

Meent hij in 'n bepaald geval 'n edele drijfveer te moeten be
speuren, dan komt toch weer vaak een pessimistische gedachte 
boven, die b.v. een ander, minder edel motief behelst, ingeleid met 
't bekende Taciteïsche nisi, tenzij; an, of misschien. Hij richt zich: 

α - T e g e n d e h e e r s c h z u c h t — Ann. XV—15. 'ηBe
richt van С Plinius omtrent 'n coup d'état van Piso, waarin ook 
Antonia, Claudius' dochter, zou betrokken zijn. 

Tacitus vindt dit absurd en gelooft niet, dat Piso, bekend om zijn 
liefde voor zijn vrouw, zich zou hebben verplicht tot 'n huwelijk met 
Antonia: „nisi cupido dominandi cunctis affectibus flagrantior est". — 

— 'n Echte insinuatie! Maar hoe juist ziet Tacitus de mensche-
lijke begeerten. Dat heeft 't leven hem geleerd. Hij zag maar al te 
vaak, waartoe heerschzucht 't hart van 'n mensch drijven kon. 
Dat stemt hem weer pessimistisch omtrent Piso's trouw. 
ò - T e g e n d e h e b z u c h t — Heel nuchter vertelt de schrijver 
van de parelvangst in de zeeën bij Britannië (Agr. 12). Parels, rijk
dom, geld en goed, 't streven der menschen naar steeds meer bezit, 
dát wordt zijn gedachtenassociatie. Hij heeft meer zelfzucht dan 
onbaatzuchtigheid gezien in zijn leven: zijn pessimisme is wakker 
en daaruit ontspringt zijn: „ego facilius crediderim naturam mar-
garitis deesse quam nobis avarîtiam. 

Menschenkennis en ervaring heeft hem tot 'η soort pessimisme 
gebracht omtrent de onbaatzuchtigheid der menschen. Zij zijn vol 
egoïsme, zoeken steeds zich zelf en eigen voordeel, zijn belust op 
geld en goed, dát heeft 't leven hem geleerd. 

Hist. I—57 heeft 't leger aan den Boven-Rijn Vitellius tot keizer 
uitgeroepen. Groot en klein is vol ijver voor den nieuwen imperator: 
manipuli quoque et gregarius miles . . . balteos phalerasque loco 
pecuniae tradebant, instinctu et ímpetu e t . . . avaritia. 
't Laatste woord brengt de verrassing, 't Is weer de slechte kant, die 
Tacitus niet voorbij kan gaan. „Avaritia" komt nog des te scherper 
uit door de tegenstelling met 't voorafgaande. Opzet zit bij den 
schrijver voor. 
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Ook „instinctu" en „ímpetu" worden na voltooiing van den zin 
als 'n schijnwaarde gevoeld door 't volgende avaritia. Men voelt, 
dat 't niet ernstig is gemeend met de twee voorafgaande motieven. 
Avaritia heeft terugwerkende kracht en werpt ook op instinctu en 
ímpetu een spottend ücht: egoïsme, hebzucht is de drijfveer 
der soldaten, en dat is — naar Tacitus' overtuiging — wellicht de 
éenige stimulus, zeker de voornaamste. 

с - T e g e n d e j a l o e z i e — Ann. XIII—53. Aelius Gracilis 
tracht Vetus af te houden van 't graven van een kanaal tusschen 
Saône en Moezel. Deze zou daarmee de sympathie der Galliërs 
kunnen winnen. 

Vetus zegt dan: formidolosum id imperatori dictitans, quo ple-
rumque prohibentur conatus honesti. 

Afgunst zag Tacitus onder de menschen, hier bij Aelius Gracilis, 
die naijverig is op zijn collega en hem daarom van zijn plan wil 
afhouden door hem de jaloezie en achterdocht van den keizer 
voor te houden. Héél dikwijls worden daardoor edele pogingen 
verijdeld I Dat is weer de vijandige stoot aan het eind van een caput, 
niet alleen tegen Nero, maar ook tegen Aelius Gracilis. 

d - T e g e n d e h u i c h e l a r i j — Ann. XIV—10. Na de ver
moording van Agrippina is Nero beangst. Zijn „vrienden" felici-
teeren hem, hij zelf huichelt droefheid: 

Quia tarnen non, ut hominutn vultus, ita locorum facies mutan-
t u r , . . . Neapolim concessit. 

Met dezen zet treft Tacitus de menschen in 't algemeen en Nero 
in 't bizonder. Huichelarij, veinzerij, louter schijn is vaak hun 
droefheid. Zij kunnen hun gezicht in de gewenschte plooi zetten, 
alnaargelang de omstandigheden. Nero is daar 'n nieuw bewijs van. 

't Is weer zijn pessimistisch-emstige wereldbeschouwing, die 
door Nero's veinzerij wordt wakker geschud. Deze neergelegd in 
rake, korte woorden, tintelend van hoon, met scherpe antithese 
van hominum vultus en ita locorum facies en 't sarkasme is er. 

In dit verband past Ann. XIV—3: Anicetus, vrijgelatene van 
Nero, legt dezen een plan voor tot vermoording van Agrippina: 
et si naufragio intercepta sit (sc. Agrippina), quem adeo iniquum, 
ut sceleri adsignet, quod venti et fluctus deliquerint? Additurum 
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principem defunctae templum et aras et cetera ostentandae pietati". 
Zoo moet schijnvroomheid de misdaad bemantelenl 

e - T e g e n s c h i j n g e l u k i n h e t l e v e n — Hist. Ill—67. 
Vitellius' moeder sterft enkele dagen vóór den val van haar zoon, 
nihil principatu filii adsecuta nisi luctum et bonam famam. 

Alléén de schijn en kortstondige uiterlijke glans was Vitellius' 
moeder ten deel gevallen. Die moesten nu dienen om haar rouw als 
met 'n vernis te bedekken. Zoo gaat 't in de wereld: vergulde 
smart. 

't Is overal 't slechte, de schijnwaarde, die Tacitus op den voor
grond laat treden, zijn pessimisme breekt telkens door. 

Zelden 'ntrek van 't goede en beminnelijke, dat toch ook in 
leven en menschen te ontdekken valt. Tijdsomstandigheden en 
zijn neiging in hem den donkeren kant 't eerst op te merken, niet 
verzoend zijn met 't leven, daarnaast zijn doordringende geest, die 
'n souverein spel speelt met zijn gedachten en voorstellingen, dit 
alles te zamen schenkt 't aanzijn aan z'n bitse opmerkingen, waar-
van Ann. IV—1 opnieuw 'n illustratie is: „C. Asinio С Antistio 
consuhbus nonus Tiberio annus erat, compositae rei publicae, flo-
rentis domus (nam Germanici mortem inter prospera ducebat)". 

We willen onze voorbeelden sluiten met Hist. Ill—74, waar 
Otho en Vitellius tegelijkertijd door éen vinnig woord vernietigd 
worden: 

„Мох quasi rixantes stupra ас flagitia in vicem obiectavere, 
neuter falso". 

Een spotlach speelt om schrijvers lippen bij 't korte en hoonende, 
neuter falso: en geen van beiden hadden ze 't mis ! 

Behalve zijn gevoel van eigen voornaamheid is hier ook zijn pes
simisme merkbaar: Tacitus ziet altijd den donkeren kant. Nu wás 
die in de tijden, welke hij beschrijft, ook vaak te bespeuren, 't Zien 
der vele misstanden, deed hem 't geloof in 't goede verhezen, 
maakte hem pessimistisch. Weliswaar beleefde hij onder Nerva 
en Trajanus betere tijden, doch dat veranderde zijn pessimisme 
nog niet in optimisme. Want hij spreekt immers van : „rara tem-
porum felicitate".1) De rustige tijden onder Nerva en Trajanus 

1) Hist. I, 1. 
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waren iets zeldzaams, een uitzondering en hij zag de toekomst 
zwanger van onheilen. Nieuwe en nog verfoeilijker tyrannen dan 
'n Caligula en 'n Nero konden zich verheffen: *) „Optimus est post 
malum principem dies primus". 2) 

§ 1 0 — Humor in den dialoog. Reeds in den dialoog — m.i. 'n 
Deze humor vergroeit tot sar- jeugdgeschrift van Tacitus — is 
kasme zijn aanleg tot spot merkbaar 
b.v. in С 9, waar Aper de moeilijkheden, waarmee 'n dichter te 
kampen heeft op geestige wijze aan de kaak stelt, vooral vanaf: 

„Non quia poeta es, ñeque ut pro eo versus facias. . . ut cum 
toto anno, фег omnes dies, magna noctium parte unum librum excudit 
et elucubrava, rogare ultro et ambire cogatur, ut sint qui dignentur 
audire, et id ne quidem gratis etc.". 

Ook de daarna volgende opsomming is vol humor 
't Slot van den dialoog is 'η schertsend woord: „Ac simul adsur-

gens (Matemus) et Aprum complexus, „ego", inquit, ,,te poëtis, 
Messalla antiquariis criminabimur". „At ego vos rhetoribus et 
scholasticis", inquit. 

Cum adrisissent, discessimus". 
Alle voorwaarden om sarkastisch te kúnnen worden, zooals die 

in Cap. I zijn uiteengezet, waren bij Tacitus aanwezig: 
Zin voor 't komische, 't zien van 't belachelijke in sommige 

situaties. 
Scherpe opmerkingsgave om den schijn, die vele personen en 

dingen in leven en wereld aankleeft van het echte en ware te onder
scheiden, 'n rijk iimerlijk leven om dit alles te verwerken, 'n kri
tische geest en neiging tot geestigen spot om er uiting aan te kunnen 
geven. 

Geestigheid, aanleg en gevoel voor humor. Rijk en fijn gevoel, 
een belangrijke levensstemming; veelzijdige en rijke ervaring. 

Fijne menschenkennis, z'n medemensch in de ziel kunnen kijken 
met diep-dóordringenden blik, 't begrijpen van zijn nooden en 
kwalen, 't aanvoelen van geheime motieven. 

1) Hist. IV, 42. An Neronem extremum dominorum putatis? Idem cre-
diderant, qui Tiberio, qui Caio superstites fuerunt, cum interim intestabilior 
et saevior exortus est. 

2) Ibid. 
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— Dan komt de breuk in Tacitus' karakter. Hij behoort wel tot 
de twice-bom, waarvan Höffding1) spreekt, karakters wier ont
wikkeling zich voltrekt door 'n sprong of crisis, waardoor vroegere 
tendenzen worden teruggedrongen. Zij zullen de tegenstrijdigheden 
van 't leven scherper voelen, zij kunnen sterkere contrasten bele
ven, een vruchtbare bodem dus voor humor. 

— Bij de once-bom, wier karakter zich geleidelijk ontplooit, 
zonder breuk, grijpen over 't algemeen de tegenstellingen niet 
zoo diep in 't zieleleven. Toch kunnen levenservaringen van 
velerlei soort ook den blik van innerlijk-harmonische naturen 
scherp oefenen voor de diepten en afgronden in ons ingewikkeld 
wezen en geschikt maken voor humor. 

Bij Tacitus valt de crisis vooral van zijn 34e tot zijn 40e jaar, 

meer bizonder nog na zijn 37e, toen hij onder Domitianus mee 

moest werken aan de veroordeeling ook van onschuldigen en in 

steeds bitterder stemming diens tyrannie doorleefde. 

Oude en nieuwe toestand dragen ondanks groóte verschillen 

toch 'n gemeenschappelijken stempel: de tintelende vonk van zijn 

geest met z'n verrassende wendingen, die zoowel aan den humor 

als aan 't sarkasme eigen is. 

Want als hij na langen tijd van verkropte ergernis weer naar z'n 
pen grijpt, en de geschiedenis gaat beschrijven van 't vierkeizer-
jaar tot Domitianus en van Tiberius tot Nero, is de geestige spot 
en scherts van zijn jeugd vergroeid tot 't scherp sarkasme van zijn 
latere jaren. 

Teleurstelling, leed, 't schrijnen van 's levens tegenslagen hebben 
hun indrukken nagelaten. 

In verdriet en kommer kan men zich zelf zoo goed leeren kennen. 
Als Tacitus bij zijn geschiedschrijving leed ondervindt, geeft hij 
zich den opmerkzamen lezer bloot door zijn sarkasmen. Die stellen 
ons in staat 'n blik te slaan in zijn innerlijk, in zijn karakter. 

Diep en donker is hij in 't leven gedompeld. 
Vooral 't wonden van zijn hoog gevoel van voornaamheid prik

kelde hem vaak om met harde woorden te hekelen. 
1) t .a. p. pag. 9. 
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't Kwetsen van zijn trots, 't grieven van zijn rechtvaardigheids

gevoel, tijdsomstandigheden, eigen levenservaringen: 't feit, dat 

't pessimisme langzamerhand in hem groeide, deden den humor 

van zijn jeugd verworden tot bijtenden spot. 

Verzoende humor werd gebroken -, disharmonische humor. 

Optimistische- werd pessimistische humor. 

§ 11 — Tacitus' famille; Tacitus behoorde tot 'η familie van 
een klassieke opvoeding zeer jongen adel. Cornelius Tacitus, 
waarschijnlijk de vader van onzen Tacitus behoorde tot den ordo 
equester, was procurator van Belgica. ^ 

Tacitus stamde dus uit 'n familie van den ordo equester, be

hoorde dus niet tot den ouden adel. 

Hij was 'n homo novus, d.w.z. dat nog niemand van zijn familie 

in den senaat was gekomen. 

Zijn vader wenschte wel, dat zijn zoon 't nog verder in de wereld 
zou brengen dan hij en naar de curulische waardigheid zou dingen. 

Daarom moest hij hem 'n goede opvoeding geven: Tacitus 
kreeg 'n klassieke opleiding d.w.z. zijn vorming was Grieksch met 
grammatica, philosophie en rhetorica als voornaamste vakken. Deze 
Grieksche vorming heeft gunstig ingewerkt op zijn echt Romein-
schen geest, van nature wat strak en streng, ernstig en ambitieus. 

Wie Tacitus leest, voelt dat hij smaak heeft voor de dingen des 
geestes, dat hij iets aan philosophie heeft gedaan. 

Een diepe wijsgeerige fundeering mist hij echter, 'n Philosophisch 
tintje ab bewijs van diepere studies, eenige bekendheid met de ver
schillende stelsels, was 'n noodzakelijk deel der vorming van den 
staatsman, zooals Aper, Dial. 19, zegt: „cum vix in cortina quis-
quam adsistat, quin elementis studiorum, etsi non instructus, at 
certe imbutus sit". 

Diep doordringen in de wijsbegeerte, geheel en al zich daarin 
verliezen, achtte Tacitus niet passend voor een Romein en voor 

1) Plin. N. H. VII, 76. ipsi . . . vidimus eadem ferme omnia.. . in filio 
Comelii Taciti equitis Romani Belgicae Galliae rationes procurantis. 
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'n senator. Die moest zijn blik allereerst gericht houden op 't 
praktische, actieve leven van den staatsman. 

Deze opinie — 'n beetje eng, wellicht ook 'n tikje jaloersch b.v. 
op Seneca — spreekt hij duidelijk uit in Agr. 4, waar deze door de 
wijsheid van zijn moeder al te hartstochtelijke liefde voor de 
philosophie leert beteugelen: „Memoria teneo sohtum ipsum narrare 
se prima in iuventa studium philosophiae acrius, ultra quant con-
cessum Romano ас senatori, hausisse, *) ni prudentia matris incensum 
ac flagrantem animum coërcuisset". 

En later werd Agricola wat kalmer door de rede en door de jaren, 
maar hij behield, quod est difficillimum ex sapientia: modum. 

Zoo dankt Tacitus aan zijn Grieksche opleiding wel zijn hoogere 
en fijnere vorming. 

Van huis uit was hij dus 'nhomo novus, maar daarmee is nog 
niet beweerd, dat hij vrij was van de opvattingen der oude aristo
cratie. 2) 

Aan den anderen kant aarzelt Tacitus niet de lafheid en kruiperij 
der senatoren herhaaldelijk scherp te veroordeelen. Hij is niet par
tijdig voor den adel. 

§ 1 2 — Tacitus slaagt Met ijver legde Tacitus zich toe op de 
als redenaar rhetoriek, waarin hij waarschijnlijk on
derricht ontving ал Quintilianus. Hij bereidt zich verder voor 
door zich aan te sluiten bij de beroemdste redenaars van zijn tijd: 
quos . . . adsectabar mira studiorum cupiditate et quodam ardore 
iuvenili. 3) 

We weten niet, wanneer Tacitus debuteerde, maar hij slaagde 
waarschijnlijk spoedig. 

Merkwaardig is 't oordeel van Plinius over Tacitus' redenaars
talent: „respondit Cornelius Tacitus eloquentissime et, quod exi-
mium orationi eius inest, οψνώς". *) 

Hij had dus een goede reputatie. 6) 

1) We vullen aan: „en bij zou daarmee doorgegaan zijn." 
2) Cf. p. 110. 

3) Dial. 2. 
4) Ер. II, i l . 
5) Cf. Plin. VII, 20. Equidem adulescentulus, cum tu iam fama gloria-

que florares,. . . 
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Boissier zegt: „Il n'y a pas de succès, qui touchent davantage 
surtout lorsqu'on est jeune, que ceux que donne la parole". ^ 

Verder: In zijn Dialogus, Cap. 6 beschrijft Tacitus met bizondere 
liefde de innerlijke voldoening van den redenaar. Door de rede 'η 
ander te laten zeggen, voelt hij zich nog vrijer, 't Maakt den in
druk, of hij persoonlijke confidenties doet: 

„Ullane tanta ingentium оршп ас magnae potentiae voluptas, 
quam spectare homines veteres et senes . .., id quod optimum sit 
se non habere? 

lam vero qui togatorum comitatus et egressus! quae in publico 
species I quae in iudiciis veneratio ! quod illud gaudium consurgendi 
adsistendique inter tacentes et in unum conversos!"2) 

Dat alles is niet zonder trots gezegd. Vooral de improvisatie 
schenkt 'n heerlijk gevoel van voldoening (iucunditas). 

En Tacitus had succes als redenaar. Boissier zegt daaromtrent: 
„Ce succès, qui mettait Tacite au premier rang de la jeunesse de 

son temps, eut pour lui des conséquences importantes. On peut 
soupçonner d'abord qu'il rendit son mariage plus facile".3) 

§ 1 3 — Voornaam Ook van Tacitus' huwelijk dienen we mel-
huwel ijk ding te maken. Overigens zijn de mededee-
lingen van hem zelve zeer schaarsch; hij is zwijgzaam omtrent zijn 
particulier leven. 

Zijn schoonvader Agricola behoorde tot den adel uit de pro
vincie, die — energiek en gezond — de kracht van het rijk werd. 

Agricola's vader Julius Graecinus was senator.4) Toen Agricola 
aan Tacitus zijn dochter ten huwelijk gaf, was hij in Rome zeer in 
aanzien, bekleedde het consulaat en zou als stadhouder naar 
Britannië vertrekken. 

Tacitus, een jongeman van 22 of 23 jaar, had toen ternau
wernood de primus gradus honorum onder Vespasianus: tribunus 
militum laticlavius en viginti vir. 

Agricola zal in elk geval in Tacitus 'η veelbelovend jongmensch 

1) t. a. p. pag. 31. 
2) Dial. 6. 
3) t. a. p. pag. 32. 
4) Agrie. 4. Pater ІШ (Agricolae) Julius Graecinus senatorii ordinis, 

studio eloquentiae sapientiaeque notus. 
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gezien hebben, toen hij hem zijn jeugdige dochter toevertrouwde. 
In 77 viel de verloving; 't huwelijk volgde in 78.1) 

Dus, Tacitus sloot 'n voornaam huwelijk. 

Was hij gelukkig getrouwd? Niets vertelt hij daarover. We weten 
niet eens hoe z'n vrouw heet! 

Bewijzen de hatelijkheden tegen vrouwen in 't algemeen iets? a) 
En de redevoeringen Ann. Ill—33, 34, waar Severas Caecina, 

'η vrouwenhater, voorstelt de magistraten te verbieden hun vrouw 
mee naar de provincie te nemen? 'n Zeer geestige rede overigens. 
Valerius Messalina verdedigt de vrouwen in 'n schitterende apologie. 

In de speech van Caecina is Tacitus' spot voelbaar, terstond in 
't begin al, waardoor 'tgeheele vervolg door den lezer minder 
ernstig genomen wordt. Caecina heeft tal van argumenten te ver
tellen, waarom hij de vrouwen liever thuis wil laten, maar acht 
't eerst noodig ons nadrukkelijk te verzekeren, dat híj in eendracht 
leeft met z'n vrouw: 

„Multum ante repetito concordem sibi coniugem et sex partus 
enixam". 

Verder is z'n vrouw altijd in Italië gebleven, ofschoon hij veertig 
dienstjaren in verschillende provincies achter den rug heeft. 

De verdediging van Messalinus heeft geen zweem van spot, is 
met den grootsten ernst geschreven. 

'k Krijg den indruk, dat Tacitus aan de zijde van den laatste 
staat. 

Bovendien, er is een feit: We weten, dat Tacitus zijn vrouw na 
zijn praetuur in 88 vijf jaren mee naar zijn provincie nam. 

Maar dit lijkt me niet besUssend. 
In Rome bestond de gewoonte zijn vrouw mee te nemen. Deed 

hij 't niet, dan had hij zich gecompromitteerd en kon daardoor juist 
't vermoeden ontstaan, dat er aan zijn huwelijk iets haperde. 

Aan die conventie kon Tacitus zich niet onttrekken, 't Sprak 
van zelf, dat z'n vrouw meeging. Caecina hield haar in Italië, maar 
achtte 't dan ook noodig te zeggen, dat hij 'n aardige vrouw had. 

Waarschijnlijk had Tacitus geen kinderen; tenminste hij spreekt 
daar nergens over. 

1) Agrie. 9. 
2) Cf. p. 114 e. v. 
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Als hij verloofd is noemt hij z'n aanstaande vrouw: „egregiae 
tam spei filiam.1) Dat is toch eigenlijk maar karige lof, twintig 
jaren na zijn huwelijk. Nog enkele keeren noemt hij haar als filia 
van Agricola en spreekt over hun beider droefheid bij diens dood. 2) 

Eén positief feit ligt er: 
„'n Lofschrift op Agricola, droefheid te zamen met de filia 

Agricolae, als deze sterft. 
Dat wijst misschien op erkentelijkheid jegens zijn schoonvader, 

dat hij hem zijn dochter afstond. 
Mogen we daaruit besluiten, dat zijn huwelijk niet ongelukkig 

was? Of moeten we veeleer denken, dat de voorname verbintenis 
— ambitieus en actief als hij was — in zijn oog ook z'n carrière 
vergemakkelijkte en dat 't voldeed aan zijn trots, gehuwd te zijn 
met 'n vrouw van afkomst? In dit geval beschouwde Tacitus zijn 
eigen huwelijk evenals dat van zijn schoonvader met Domitia 
Decidiana, „splendidis natalibus orta". Hij zegt daarvan zelf: „id 
matrimonium ad maiora nitenti decus ac robor fuit". 3) 

§ 1 4 — Zijn Men moet wel aannemen, dat Tacitus zich in 
deftige kring Rome in de betere kringen bewoog. 

Zijn geboorte belette hem dat niet, hij had een klassieke opvoe
ding achter den rug. 

'n Schitterend debuut van jong advocaat, 'n deftige vrouw, ver
gemakkelijkten hem dat. Zijn omgeving voltooide z'n vorming. 

Maar die kringen van vooraanstaande families waren verdacht 
bij de keizers, omdat deze wel vermoedden, dat zij hun niet goed
gezind waren. 

We kunnen ons levendig voorstellen, hoe in een kring van ver
trouwden de wrok tegen den keizer in harde kritiek werd gelucht, 
hoe er gelachen werd met booze grappen op den keizer. 

We mogen toch wel met eenige zekerheid veronderstellen, dat 
Tacitus daarbij is geweest, hij zal daar best zijn plaats hebben 
ingenomen. Hij was een man van geest, had zin voor humor; dat 
voelt men als men zijn werken leest onder den ernst, die daar
over ligt. 

1) Agric. 9. 
2) Agrie. 44, 45. 
3) Ibid. С. 6. 
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Hij had in die kringen gelegenheid ongestraft en ongedwongen 
scherpe dingen te zeggen. 

§ 1 5 — Een schit- Voor de beoordeeling van Tacitus'karakter 
terende carrière zijn van groot belang de verdere omstandig
heden van zijn leven. 

Vooreerst zijn loopbaan. We zagen, dat hij snel de praetuur had 
bereikt; hij was toen tevens XV-vir s.f. ^ 

In 't jaar na Domitianus' dood in 97 werd hij consul onder 
Nerva, dat was dus zoo snel mogelijk onder 't nieuwe bewind. 

± 112 was hij — zooals een inscriptie uit Carië leert — proconsul 
van Asia, een der hoogste functies van 'theele rijk. 

Zelf- en doelbewust heeft Tacitus gestreefd naar de hoogste 
sport op de maatschappelijke ladder, naar onvergankelijkheid. 

Hij was zeer ambitieus, had 't ver gebracht in de wereld: afstam
mend uit 'n ridderfamilie bereikte hij als homo novus de hoogste 
positie, die 'n Romein bekleeden kon, behalve dan 't keizer
schap. Hij doorliep alle gradus honorum, vervulde 'n hooge pries
terlijke waardigheid, oogstte roem als redenaar, was senator, 
consul, proconsul. 

Tacitus was dus lid van den senaat, werd voorzitter daarvan 
onder Nerva. Hij is er trotsch op daar 'n voorname plaats in te 
nemen. 

Met 'n zekere blijheid vertelt hij, dat de voornaamste kwesties 
voor den senaat behandeld worden. 

Ann. Ill—60 e.v. beschrijft hij, hoe de afgevaardigden van Griek-
sche staten met roemruchte namen als Pergamum, Ephese, Milete, 
Smyrna, met hun geschillen en grieven de een na den ander ver
schijnen. 

En als hij zegt: „Magnaque eius diei species fu i t . . . " voelt men, 
dat hij fier is bij 't verhaal van die groóte tooneelen. 

Aan den anderen kant is hij niet blind voor den schijn van macht, 
die den senaat in vergelijking met vroeger tijden gelaten is: „Sed 
Tiberius vim principatus sibi firmans, imaginem antiquitatis se-
natui praebebat. 2) 

— Na zijn consulaat — de functie van proconsul volgde nu van-

1) Ann. XI. 11. 
2) Ann. Il l , 60. 
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zelf — schijnt de weg voor verdere promotie en roem afge
sneden. 

Althans in de richting der openbare ambten had hij 't hoogste 
bereikt. 

Hij ging nu 'n andere zijde van zijn talent ontwikkelen door zich 
toe te leggen op de geschiedschrijving, zeer actief als hij was, 
maar zeker ook om zijn naam als die van een beroemd man aan 
de volgende geslachten over te leveren. 

En daarin is hij geslaagd, zooals trouwens in alles, wat hij onder
nomen heeft. 

In hem leeft 'n fiere, trotsche persoonlijkheid, wier „gevoel van 
macht, gepaard met 't streven naar 't bewustzijn meer te kunnen 
dan anderen",1) gestooten werd door bepaalde kanten van het 
leven, waardoor hij scherp en fel werd. 

§ 1 6 — Roem als Het spreekt van zelf, men moet voor alles 
schrijver reeds tij- aannemen, dat Tacitus talent had voor ge-
dens zijn leven schiedschrijving, 'n natuurlijke voorliefde en 
smaak voor de historie. 

Van 93 tot 96 bekleedde hij onder Domitianus geen enkel ambt, 
ging alleen naar den senaat, zooals de andere senatoren deden. 

Hij zal slechts zooveel in den senaat gesproken hebben als strikt 
noodig was, uit voorzichtigheid zich niet door zijn zwijgen Domi
tianus' ongenade op den hals te halen. Dat zwijgen drukte hem. 

Wellicht maakte hij toen reeds notities en verzamelde stof voor 
zijn latere werken. 

Is deze gissing juist, dan verwondert 't allerminst, dat zijn wer
ken vol hatelijkheden zijn ook tegen Tiberius, Nero, Caligula, 
waartoe de 3 jaren terreur onder Domitianus hem inspireerden. 

Dat deze in de Historiën ruim zijn part zal hebben gekregen, 
bewijst de Agricola wel. Als hij deze biographie schrijft is hij nog 
vol venijn tegen Domitianus, wiens regeering dan twee jaren achter 
hem ligt. 

Maar de verduwde ergernis, die zijn zelfgevoel kwetste, leeft dan 
nog onverzwakt in hem voort. 

De brieven van Plinius de Jongere toonen aan, dat de publi-

1) Van Girmeken t. a. p. pag. 309. 
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catie der Historiën tusschen 104 en 109 ligt; zeer waarschijnlijk ver
schenen zij bij gedeelten en fragmenten. ^. De gewoonte bestond, 
dat 'n schrijver zijn pennevrucht eerst aan 'n kring van belang
stellende vrienden en kennissen voorlas alvorens ter publicatie 
over te gaan. 

Zoodoende polste hij de opinie van zijn omgeving en kon de aan
dacht op zich vestigen. 

Meer ernstige schrijvers vonden hier 'n gelegenheid hun literaire 
vrienden te raadplegen om zoo noodig veranderingen aan te 
brengen voor de officicele uitgave. 

Misschien draagt Tacitus' arbeid daarvan de sporen; om zijn 
gehoor te boeien, moest hij streven naar zinnen met effect, 
den tekst verluchten met sententiae, letten op klankexpressie en 
rhythme. 

Dit alles ontbreekt niet in de Historiën. Vele capita zijn met de 
grootste zorg geschreven en zeer geschikt voor declamatie. Dat 
merkt men 't best, als men ze zelf luidop leest. Nemen we als 
voorbeeld Hist. I—15, 16 Galba's rede tot Piso, of Hist. IV—14, 
Claudius Civilis' oproerige toespraak tot de Bataven, of 't begin 
der Historiën. 

De eerste capita eindigen hier allen met 'n zeer scherp en venij
nig woord. De schrijver heeft zijn toehoorders aan 't einde van 'n 
uiteenzetting, een verhaal, willen treffen door 'n pakkend slot. Mij 
dunkt, dat hij hierin geslaagd is. Zij hebben vaak gelachen en leven
dige blijken van instemming gegeven. Hij vond zeker 'n willig 
gehoor voor zijn scherpe gezegden, want na den dood van Domiti-
anus barstte de toom op 'n verschrikkelijke manier tegen hem los. 

Reeds tijdens zijn leven werd Tacitus beroemd als schrijver en hij 
schijnt dat met éen slag geworden te zijn, waarschijnlijk reeds 
door zijn openbare lezingen. 

De brieven van Plinius leveren stof. 
Deze maakt tot dan toe alleen melding van Tacitus als groot 

redenaar;2) daarna ook als groot historicus. 
Nu, in 104—105 trad Tacitus met 't eerste gedeelte van zijn 

historiën op. 

1) Schanz ρ. 311. 
2) Ер. V, 8 (schijnt in 106 geschreven te zijn: Th. Mommsen, Ges. Sehr. 

4 (1906) p. 366. 



ROEM ALS SCHRIJVER REEDS TIJDENS ZIJN LEVEN 159 

Plinius prijst hem zeer: 
„Auguror, nee me fallit augurium, historias tuas immortales 

futuras".Ч 
Tacitus heeft Plinius inlichtingen gevraagd over den dood van 

zijn oom Plinius de Oudere. 
Plinius geeft 'n omstandig verhaal. Dat doet hij graag: „Gratias 

ago, nam video morti eius, si celebretur a te, immortalem gloriam 
esse propositam. . . . Multum tarnen perpetuitati eius scriptorutn 
tuorum aeternitas addet.2) 

Tacitus' werken zullen bij 't nageslacht blijven voortleven, aldus 
Plinius' meening. Op 't einde van zijn leven was Tacitus wel op 
't toppunt van zijn roem als schrijver. 

§ 1 7 — Resumé en Resumeerend komen we tot de volgende 
een conclusie overwegingen: Om 'n kijk op iemands ka
rakter te krijgen zijn o.m. van belang zijn persoonlijke ervaringen: 
alle levens- en tijdsomstandigheden, armoe of rijkdom, gezondheids
toestand, leeftijd, carrière, huwelijk, afkomst. Welke zijn nu de 
resultaten bij Tacitus in dit opzicht? 

Afstammend uit 'n familie van den ordo equester gaf zijn vader 
hem 'n voortreffelijke opvoeding en vorming, die 'n carrière moge-
lijk maakten: 
Io Hij kreeg snel een reputatie als uitstekend redenaar, 
2° sloot een voornaam huwelijk; 
30 zijn aristocratie was van jongen datum, 
40 zeer waarschijnlijk bewoog hij zich te Rome in de deftige kringen, 
5° zijn loopbaan was schitterend voor een homo novus. 
6° Hij beleefde den roem van groot historicus. 

Werkelijk, dat zijn omstandigheden, die iemands αωφροαύνη op 
de proef stellen. 

Zij waren niet geschikt om den ambitieuzen en actieven Tacitus 
'η bescheiden en nederig man te maken. Integendeel, 't waren 
redenen om — op zijn zwakst gezegd — zijn fierheid te bevorde
ren, zijn gevoel van eigenwaarde aanzienlijk te heffen. 

Natuurlijk 't essentieele is inwendig: de aanleg, de neiging tot 

1) Ep. VII, 33. 
2) Ep. VI, 16. 
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eigenwaarde en trots moet hij van af zijn jeugd gehad hebben, 
zooals b.v. moge blijken uit de plaats in Dial. 6, boven besproken, *) 
waar machtsgevoel en 't bewustzijn meer te kunnen dan anderen, 
duidelijk te proeven zijn. 

Fröbes spreekt van „Die Gefühlsdisposition: Sie ist nichts Be-
wusztes, sondern nur die bleibende Ursache dafür, dasz bestimmte 
Stimmungen, Affekte oder Gefühle bevorzugt werden".a) 

We komen tot deze conclusie: 

De levensomstandigheden van Tacitus maken 't verklaarbaar, 

dat 'n man met zijn aanleg: neiging tot machtsgevoelens, met zijn 

aard: van nature emstig-somber, bijna plechtig, ambitieus, 'n ge

voel van eigen hoogheid en voornaamheid kreeg. 

Zij versterken de conclusie uit zijn sarkasmen gewonnen. 

Hij kende zijn waarde als schrijver, voelde zich ver boven zijn 
tijdgenooten, zooals Phnius de Jongere. Hij zegt wel, dat z'n stijl 
onbeholpen en kunsteloos zal zijn: „incondita ас rudi voce",8) 
doch dat is maar schrijversbescheidenheid I 

Hij voelde zich aristocratisch republikein4) tegenover 't prin-
cipaat: de republiek was 't, die Rome groot gemaakt had, Rome, 
waarvan hij een der fiere zonen was, dat door 't principaat met z'n 
middelmatige en perverse keizers aan den rand van den afgrond 
was gebracht. 

Als man voelde hij zich wel boven de vrouw, zooals misschien 
blijkt uit enkele hatelijke gezegden.Б) 

Draagt de geheele antieke literatuur den stempel van aristocra
tische exclusiviteit, er is geen schrijver in de oudheid, wiens werk 
zoozeer leeft in 'n sfeer van voornaamheid als dat van Tacitus:β) 

De diepste en wellicht de scherpste weerspiegeling van zijn inner

lijk wezen. 

1) pag. 153. 
2) t. a. p. pag. 286. 
3) Agr. 3. 
4) Boissier verdedigt 'n andere opvatting t. a. p. pag. 156. 
5) Cf. pag. 114 e.v. 
6) Norden t. a. p. pag. 330 e.v. 
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Nog eens: Tacitus was 'n trotsch, 'n zelfbewust, 'n zich voornaam 
voelend man, die zich telkens stoot en dan zijn gemoed lucht in 
wondenden, snijdenden spot en bitteren hoon. 

§ 1 8 — Het oordeel We willen ten slotte opinies van mo-
der moderne literatuur derae filologen nagaan en onderzoeken, 
wat zij ons kunnen leeren in verband met de studie, waar wij ons 
mee bezig houden. 

ι — SCHANZ 

't Wekt de verwondering, dat M. Schanz ^ in zijn karakteristiek 
van Tacitus' geschiedschrijving met geen woord melding maakt 
van zijn ironieën of sarkasmen. 't Opsporen der diepere oorzaken 
blijft dan van zelf achterwege. 

Maar hij zegt 'n oordeel over Tacitus' persoon, dat merkwaardig 
overeenstemt met de door ons verkregen resultaten uit de sar
kasmen: 

„Der Schriftsteller erscheint uns als kaÜer, vornehmer, alles in 
düsterer Beleuchtung sehender Römer. Wir fühlen,... dasz er 
nur zu sehr geneigt ist, von seinen handelnden Personen Böses 
zu denken. Durch die ganze Dastellung zieht sich der gedämpfte 
Ton der Schwermut".2) 

Voornaam, pessimistisch, zwaarmoedig, zoo ziet Schanz Tacitus. 

a — NIPPERDEY 
Nipperdey schrijft: 
„Im Gegenteil ist seine Dastellung ihrem Äuszem nach durch

aus objectiv. Aber diese Objectivität ist nur ein dünner Schleier, 
hinter dem er eine nie ermüdende Teilnahme und das lebhafteste 
Gefühl verbirgt.gleichsam zu stolz, überall sein Herz auszuschüt
ten, und doch zu sehr von ihm beherrscht, als dasz er je seine 
Empfindungen verschlieszen könnte. So ist in Wahrheit seine 
ganze Dastellung Urteil".3) p. 134 is reeds Nipperdey's oordeel ge
citeerd omtrent Tacitus' pessimisme, zijn neiging tot fatalisme en 
zwaarmoedigheid. 

Nipperdey noemt als bizondere kenmerken van Tacitus' stijl: 

1) t. a. p. pag. 321 e.v. 
2) pag. 323. 
3) t. a. p. pag. 39. 

I I 
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„das Pathetische, Groszartige und E m s t e . . . Er rückt alles in 
eine gesteigerte, gleichsam ekstatische Auffassung".1) 

„Ueberhaupt ist bei ihm die Schnelligkeit der Würde untergeord
net: er macht grosze Schritte, aber er läuft nicht . . .die tiefe Em
pfindung bewegt sich in Kontrasten und Dissonanzen. Keine 
Seite seines Stils hat Tacitus mit mehr Kunst und Absichtlichkeit 
ausgebildet als diese, welche seinem innersten Wesen entspricht.s) 

Nipperdey vermeldt tenminste Tacitus' ironie, al legt hij daar 
allerminst den nadruk op: 

„Die Geschichte des Claudius ist mit der feinsten Ironie durch
webt". ») 

„Aber es ist wunderbar, wie er den Ton dieses Stils bei allen 
Gegenständen zu bewahren gewuszt, wie er ihn mit dem Freudigen 
und Heitern, wie mit der Ironie vereinigt hat, und . . . stets erhaben 
geblieben ist". *) 

Dus ook Nipperdey vermeldt Tacitus' pessimisme, z'n neiging 
tot fatalisme en zwaarmoedigheid. Hij gebruikt 't woord „Stolz", 
maar niet in verband met zijn sarkasmen, waarover hij zwijgt; 
constateert zijn ironie, maar combineert die niet met zijn karakter
eigenschappen. 

3 — KEGLER 

Kegler bewijst in zijn dissertatie, dat bij Tacitus vele ironieën 
en sarkasmen voorkomen. Hij wijst met klem op deze eigenschap 
van Tacitus' karakter en stijl en komt tot deze stelling: 

„Tacitus ist stark ironisch-sarkastisch veranlagt, stärker als alle 
anderen, er ist ein ausgesprochen ironisch-sarkastischer Historiker. 
Der innere, tiefste Grund hierfür ist in der umdüsterten, zerrissenen 
Verfassimg seiner Psyche zu suchen, die in den unruhvollen Auf-
und Abwogen der Geschehnisse, in dem rätselhaften, widerspruchs
vollen, ja widersinnigen Gang der Ereignisse, unsicher nach einem 
Haltepunkt tastet". 

Kegler constateert de sarkasmen, noemt deze 'η eigenschap van 
Tacitus' stijl. Dat is zoo. Maar hij zegt ook, dat Tacitus' karakter 

i) t . a. p. pag. 47. 
2) ibid. pag. 49. 
3) ibid. pag. 39. 
4) ibid. pag. 51. 
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sarkastisch is. En dat is niet juist. Sarkasme is geen karakter
eigenschap. 

Dat is men af en toe bij elke geschikte gelegenheid. Sarkasme 
ontspringt uit 'n karaktertrek. 

De diepe oorzaken van Tacitus' sarkasmen raakt hij niet, hij zegt 
niet waaróm deze hatelijk en wrang wordt. 

4 — BOISSIER 
't Interessante boek van Boissier bevat enkele passages, die 

wijzen in de richting van ons onderzoek: 
„C'était certainement un homme d'esprit; on le sent, dans ses 

ouvrages, malgré la gravité qu'il s'impose. Il s'y trouve des traits 
mordants, de fines plaisanteries, des délicatesses charmentes d'ex
pression, des récits d'autant plus piquants qu'ils veulent moins le 
paraître, et dans lesquels la malice ne se découvre que par un mot 
au passage et se laisse deviner sans se faire voire". *) 

„Ces passages . . . permettent de soupçonner ce qu'il devait être 
dans le monde ou avec ses amis, quand il n'avait pas besoin de se con
traindre et qu'il pouvait laisser son ironie s'épancher en liberté... 

Comme, pour nous, Tacite est un personnage grave, presque 
solennel". •) 

„Son caractère naturellement raide, impérieux, étroit, et ce qu'y 
ont ajouté d'égoisme et de dureté ses instincts de domination, et 
l'âpre souci de ses intérêts...".3) 

„La gravité, qui est la qualité peut-être dont on est le plus frappé 
quand on lit Tacite, ne lui vient pas seulement de son caractère. 

Sans doute, c'était sa nature d'être grave, mais il l'est devenu 
davantage par la façon dont il a conçu l'histoire". *) 

„Tacite est un grand personnage, un homme grave, un sénateur, 
un consul, qui burine pour l'éternité".6) 

Aan Tacitus' pessimisme wijdt Boissier enkele bladzijden. β) 
Hij beschouwt den historicus als 'η man van geest, ernstig, strak, 

bijna plechtig, heerschzuchtig, pessimistisch, niet zonder egoïsme. 

1) t .a. p. pag. 26. 
2) pag. 27. 
3) pag. 137. 
4) pag. 94· 
5) pag. 97· 
6) pag. 128 e.v. 
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La gravité, de voornaamste trek van zijn stijl. Boissier spreekt 
ook over ironie, zijn scherpgepunten en bijtenden spot. 

5 — WILH. KROLL 

Wilh. Kroll zegt in Teuffels Geschichte der Römischen Literatur 
van Tacitus: 

„Auch hat er den Widerwillen des vornehmen Mannes gegen alles 
schroffe Handeln und teilt die herrschende Stimmung der Ent
sagung". !) 

En verder: „Der Grundton seiner Darstellung ist wehmütig, 
herb und bitter. Tacitus hütet sich vor allem, was seine würdevolle 
Haltung beeinträchtigen könnte.a) 

Het opstel van Kroll over Tacitus in zijn „Studien zum Ver
ständnis der Römischen Literatur"3) beschouwt hem van speciaal 
historiographisch standpunt. Betoogd wordt, hoe de traditie Taci
tus dwong Annalen te schrijven; daarna worden enkele interes
sante bladzijden aan de compositie van zijn werken gewijd. 

Het subjectieve en individueele moment ziet Kroll vooral in 
Tacitus' bizondere belangstelling voor de leidende figuren in Rome, 
met name de keizers: „Sein Horizont ist ganz durch Rom be
stimmt". *) Daar kwamen bij de oorlogen, „die seinen Nationalstolz 
befriedigten". 5) 

6 — FRIEDR. LEO 

Zoo kan Friedr. Leo, Die Römische Literatur des Altertums, ge
citeerd worden. Zie „Die Kultur der Gegenwart" I—8: „Die Ju
gendjahre unter Nero, die Katastrophen des Vierkaiserjahrs, zuletzt 
der Druck unter Domitians Tyrannei haben den von Natur ernsten 
und zurückhaltenden Sinn des Tacitus nach innen gewendet". e) 

Meer materiaal levert zijn rede over Tacitus:7) 
„Freilich sind tiefe Schatten in sein Leben gefallen und haben 

die düstere Grundstimmung herbeigeführt, auf der seine Betrachtung 

i) t. a. p. Dritter Bnd. Leipzig 1913 p. 11. 
2) ibid. р. 12. 
3) Stuttgart 1924 p. 369—382. 
4) t. a. p. p. 379. 
5) ibid. 
6) t. a. p. Berlin und Leipzig 1905 p. 364. 
7) Leo, Tacitus. Göttingen 1896. 
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der politischen und menschlichen Dinge ruh t " . . . . Eine ernste 
und tiefe Natur, ein beobachtender und durchdringender Geist 
wie Tacitus muszte zwar in gereifter Weisheit, aber früh gealtert 
und mit tiefem Misztrauen gegen die Motive der menschUchen Hand-
lungen in das neue Säculum hinübertreten,... die Historie ent
sprach seiner Würde". 

Ten slotte legt Leo zeer krachtig den nadruk op één qualiteit 
om 't eeuwige en onvergankelijke in 't wezen van dezen man dui
delijk te maken: „Es ist bald gesprochen: Tacitus war ein Dichter, 
einer der wenigen groszen Dichter, die das Römische Volk be
sessen hat". 

Dit lijkt me wérkelijk overdreven. Ter verdediging van zijn op
vatting zegt Leo: „Der Dichter kann seine PersöhnUchkeit nicht 
verbergen. Tacitus uebergieszt sein Kunstwerk mit dem Schim
mer Seines Wesens: tiefer Ernst der Seele und Reife der Gedanken, 
der Gegenwart nicht fremd, doch zurückgeneigt in eine gröszere 
Zeit". 

7 — TAINE 

Tacitus kon zijn gevoel niet terugdringen, dat is waar, doch niet 
alleen dáárom, omdat hij dichter was. Hier kan dienen 'n woord 
van Taine, die in zijn „Essai sur Tite Live" enkele bladzijden over 
Tacitus schrijft om Livius met dezen te vergelijken: „Cet éclat 
d'un style que la poésie, la haine, l'étude, ont enflammé et assombri, 
ne s'est rencontré qu'une fois dans l'histoire, et il a fallu cette âme, 
cette civilisation et cette décadence pour l'inventer".1) 

In elk geval, Leo beschouwt Tacitus van nature zeer ernstig, 
diep, gesloten, vol wantrouwen tegen de motieven der menschen 
d.w.z. pessimistisch. 

8 — CLAEYS BOOÜAERT 
Ook Boúúaert bevat 'n gedachte over Tacitus' persoon, die ons 

van dienst kan zijn. Hij betoogt, dat deze in 't begin van de Agri
cola, Historiën en Jaarboeken de keuze van zijn onderwerp ver
klaart en meteen zich zelf voorstelt. Hij zegt dim verder: 

„Hij (Tacitus) spreekt krachtig de getnoedsgesteltenis uit, waarin 
hij zijn geschiedboeken in het hcht geeft. Het bewustzijn van eigen 

1) t. a. p. Paris 1888. p. 349. 
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vernuft en gezag geeft wel den grondtoon in Tacitus' taal: hij wil 
laten uitschijnen, dat hij zijn stof beheerscht, dat hij een voorname 
plaats wil innemen in de rij der groóte geschiedschrijvers". *) 

p. n o citeerden we reeds de plaats, waar Boúúaert van Tacitus 
zegt, dat „de oude aristocratische hoogmoed meestal boven bleef". *) 

9 — SCHWABE 

Schwabe verdedigt met m.i. zeer juiste argumenten den dialoog 
als Tacitus' jeugdgeschrift en merkt dan op: „Dahinten blickt 
überall die ernste und vornehme Anschauung des Verfassers hervor..., 
wie sie Tacitus sonst eigen ist." s) 

Hij spreekt van: „die vom ersten bis zum letzten Worte ernste 
und würdige Haltung seiner Erzählung". Tacitus vermijdt vreemde 
woorden, omdat dit „mit dem höheren von ihm angeschlagenen 
Tone nicht stimmt". *) En nu 'η merkwaardig oordeel: 

„Tacitus ist nach Herkunft und persöhnlicher Neigung Aristocrat 
und Republikaner, und will dies nicht verleugnen.... Der geschil
derte innerliche Zwiespalt nagt dem ernsten, patriotischen Manne, 
der wie ein nachgebomer Altrömer erscheint, am Herzen und Ver
leiht seiner Dastellung, obwohl sie nie aus dem Rahmen vornehmer 
und kühler Zurückhaltung herausfällt, hier den Ton wehmütiger 
Entsagung, dort den Ton der oft bis zur ätzenden Schärfe und Bit
terkeit gesteigerten Strenge. Und seine Bilder färben sich um so 
leichter ins Düstere und Dunkle, als Tacitus eine criminalistische 
Ader besitzt".6) 

Bijna alle karaktereigenschappen van Tacitus, die we bij de tot 
dusver aangehaalde filologen verspreid vonden, heeft Schwabe 
hier samengevat: ernstig, voornaam, waardig, aristocratisch, repu-
blikeinsch, vaderlandslievend, 'n Romein van den ouden stempel, koel, 
weemoedig, scherp en bitter, pessimistisch. 

10 — PICHÓN 

René Pichón zegt: „Tacite a, en effet, une réelle tendance à 
grossir certains faits et a noircir certains hommes, à accueillir trop 

i) t. a. p. pag. 28. 
2) t. a. p. pag. 217. 
3) Pauly-Wissowa 4, 1571. Leipzig 1903. 
4) ibid. p. 1587. 
5) ibid. p. 1588. 
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Nog eens: Tacitus was 'n trotsch, 'n zelfbewust, 'n zich voornaam 
voelend man, die zich telkens stoot en dan zijn gemoed lucht in 
wondenden, snijdenden spot en bitteren hoon. 

§ 1 8 — Het oordeel We willen ten slotte opinies van mo-
der moderne literatuur deme filologen nagaan en onderzoeken, 
wat zij ons kunnen leeren in verband met de studie, waar wij ons 
mee bezig houden. 

ι — SCHANZ 

't Wekt de verwondering, dat M. Schanzl) in zijn karakteristiek 
van Tacitus' geschiedschrijving met geen woord melding maakt 
van zijn ironieën of sarkasmen. 't Opsporen der diepere oorzaken 
blijft dan van zelf achterwege. 

Maar hij zegt 'n oordeel over Tacitus' persoon, dat merkwaardig 
overeenstemt met de door ons verkregen resultaten uit de sar
kasmen: 

„Der Schriftsteller erscheint uns ab kalter, vornehmer, alles in 
düsterer Beleuchtung sehender Römer. Wir fühlen,... dasz er 
nur zu sehr geneigt ist, von seinen handelnden Personen Böses 
zu denken. Durch die ganze Dastellung zieht sich der gedämpfte 
Ton der Schwermut".2) 

Voornaam, pessimistisch, zwaarmoedig, zoo ziet Schanz Tacitus. 

a — NIPPERDEY 

Nipperdey schrijft: 
„Im Gegenteil ist seine Dastellung ihrem Äuszem nach durch

aus objectiv. Aber diese Objectivität ist nur ein dünner Schleier, 
hinter dem er eine nie ermüdende Teilnahme und das lebhafteste 
Gefühl verbirgt.gleichsam zu stolz, überall sein Herz auszuschüt
ten, und doch zu sehr von ihm beherrscht, als dasz er je seine 
Empfindungen verschHeszen könnte. So ist in Wahrheit seine 
ganze Dastellung Urteil".3) p. 134 is reeds Nipperdey's oordeel ge
citeerd omtrent Tacitus' pessimisme, zijn neiging tot fatalisme en 
zwaarmoedigheid. 

Nipperdey noemt als bizondere kenmerken van Tacitus' stijl: 

1) t. a. p. pag. 321 e.v. 
2) Pag· 3*3· 
3) t. a. p. pag. 39. 

I I 
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„das Pathetische, Groszartige und E r n s t e . . . Er rückt alles in 
eine gesteigerte, gleichsam ekstatische Auffassung". *) 

„Ueberhaupt ist bei ihm die Schnelligkeit der Würde untergeord
net: er macht grosze Schritte, aber er läuft nicht . . .die tiefe Em
pfindung bewegt sich in Kontrasten und Dissonanzen. Keine 
Seite seines Stils hat Tacitus mit mehr Kunst und Absichtlichkeit 
ausgebildet als diese, welche seinem innersten Wesen entspricht. *) 

Nipperdey vermeldt tenminste Tacitus' ironie, al legt hij daar 
allerminst den nadruk op: 

„Die Geschichte des Claudius ist mit der feinsten Ironie durch
webt". 8) 

„Aber es ist wunderbar, wie er den Ton dieses Stils bei allen 
Gegenständen zu bewahren gewuszt, wie er ihn mit dem Freudigen 
und Heitern, wie mit der Ironie vereinigt hat, und . . . stets erhaben 
geblieben ist". *) 

Dus ook Nipperdey vermeldt Tacitus' pessimisme, z'n neiging 
tot fatalisme en zwaarmoedigheid. Hij gebruikt 't woord „Stolz", 
maar niet in verband met zijn sarkasmen, waarover hij zwijgt; 
constateert zijn ironie, maar combineert die niet met zijn karakter
eigenschappen. 

3 — KEGLER 

Kegler bewijst in zijn dissertatie, dat bij Tacitus vele ironieën 
en sarkasmen voorkomen. Hij wijst met klem op deze eigenschap 
van Tacitus' karakter en stijl en komt tot deze stelling: 

„Tacitus ist stark ironisch-sarkastisch veranlagt, stärker als alle 
anderen, er ist ein ausgesprochen ironisch-sarkastischer Historiker. 
Der innere, tiefste Grand hierfür ist in der umdüsterten, zerrissenen 
Verfassung seiner Psyche zu suchen, die in den unruhvollen Auf-
und Abwogen der Geschehnisse, in dem rätselhaften, widerspruchs
vollen, ja widersinnigen Gang der Ereignisse, unsicher nach einem 
Haltepunkt tastet". 

Kegler constateert de sarkasmen, noemt deze 'η eigenschap van 
Tacitus' stijl. Dat is zoo. Maar hij zegt ook, dat Tacitus' karakter 

i) t. a. p. pag. 47. 
2) ibid. pag. 49. 
3) ibid. pag. 39. 
4) ibid. pag. 51. 



HET OORDEEL DER MODERNE LITERATUUR 163 

sarkastisch is. En dat is niet juist. Sarkasme is geen karakter
eigenschap. 

Dat is men af en toe bij elke geschikte gelegenheid. Sarkasme 
ontspringt uit 'n karaktertrek. 

De diepe oorzaken van Tacitus' sarkasmen raakt hij niet, hij zegt 
niet waaróm deze hatelijk en wrang wordt. 

4 — BOISSIER 
't Interessante boek van Boissier bevat enkele passages, die 

wijzen in de richting van ons onderzoek: 
„C'était certainement un homme d'esprit; on le sent, dans ses 

ouvrages, malgré la gravité qu'il s'impose. Il s'y trouve des traits 
mordants, de fines plaisanteries, des délicatesses charmentes d'ex
pression, des récits d'autant plus piquants qu'ils veulent moins le 
paraître, et dans lesquels la malice ne se découvre que par un mot 
au passage et se laisse deviner sans se faire voire". *) 

„Ces passages . . . permettent de soupçonner ce qu'il devait être 
dans le monde ou avec ses amis, quand il n'avait pas besoin de se con
traindre et qu'il pouvait laisser son ironie s'épancher en liberté... 

Comme, pour nous. Tacite est un personnage grave, presque 
solennel". 2) 

„Son caractère naturellement raide, impérieux, étroit, et ce qu'y 
ont ajouté d'égoisme et de durdé ses instincts de domination, et 
l'âpre souci de ses intérêts . . . " . s ) 

„La gravité, qui est la qualité peut-être dont on est le plus frappé 
quand on Ut Tacite, ne lui vient pas settlement de son caractère. 

Sans doute, c'était sa nature d'être grave, mais il l'est devenu 
davantage par la façon dont il a conçu l'histoire". *) 

„Tacite est un grand personnage, un homme grave, un sénateur, 
un consul, qui burine pour l'éternité". 6) 

Aan Tacitus' pessimisme wijdt Boissier enkele bladzijden. *) 
Hij beschouwt den historicus als 'n man van geest, ernstig, strak, 

bijna plechtig, heerschzuchtig, pessimistisch, niet zonder egoïsme. 

1) t .a. p. pag. 26. 
2) pag. 27. 
3) pag· 137· 
4) pag. 94· 
5) pag. 97· 
6) pag. 128 e.v. 
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La gravité, de voornaamste trek van zijn stijl. Boissier spreekt 
ook over ironie, zijn scherpgepunten en bijtenden spot. 

5 — WILH. KROLL 

Wilh. Kroll zegt in Teuffels Geschichte der Römischen Literatur 
van Tacitus: 

„Auch hat er den Widerwillen des vornehmen Mannes gegen alles 
schroffe Handeln und teilt die herrschende Stimmung der Ent
sagung". х) 

En verder: „Der Grundton seiner Darstellung ist wehmütig, 
herb und bitter. Tacitus hütet sich vor allem, was seine würdevolle 
Haltung beeinträchtigen könnte. 2) 

Het opstel van Kroll over Tacitus in zijn „Studien zum Ver
ständnis der Römischen Literatur" 8) beschouwt hem van speciaal 
historiographisch standpunt. Betoogd wordt, hoe de traditie Taci
tus dwong Anncden te schrijven; daarna worden enkele interes
sante bladzijden aan de compositie van zijn werken gewijd. 

Het subjectieve en individueele moment ziet Kroll vooral in 
Tacitus' bizondere belangstelling voor de leidende figuren in Rome, 
met name de keizers: „Sein Horizont ist ganz durch Rom be
stimmt". 4) Daar kwamen bij de oorlogen, „die seinen Nationalstolz 
befriedigten". 6) 

6 — FRIEDR. LEO 

Zoo kan Friedr. Leo, Die Römische Literatur des Altertums, ge
citeerd worden. Zie „Die Kultur der Gegenwart" I—8: „Die Ju
gendjahre unter Nero, die Katastrophen des Vierkaiserjahrs, zuletzt 
der Druck unter Domitians Tyrannei haben den von Natur ernsten 
und zurückhaltenden Sinn des Tacitus nach innen gewendet".e) 

Meer materiaal levert zijn rede over Tacitus:7) 
„Freilich sind tiefe Schatten in sein Leben gefallen und haben 

die düstere Grundstimmung herbeigeführt, auf der seine Betrachtung 

1) t. a. p. Dritter Bnd. Leipzig 1913 p. 11. 
2) ibid. p. 12. 
3) Stuttgart 1924 p. 369—382. 
4) t. a. p. p. 379. 
5) ibid. 
6) t. a. p. Berlin und Leipzig 1905 p. 364. 
7) Leo, Tacitus. Göttmgen 1896. 
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der poUtischen und menschlichen Dinge ruh t " . . . . Eine ernste 
und tiefe Natur, ein beobachtender und durchdringender Geist 
wie Tacitus muszte zwar in gereifter Weisheit, aber früh gealtert 
und mit tiefem Misztrauen gegen die Motive der menschlichen Hand-
lungen in das neue Säculum hinübertreten,.. . die Historie ent
sprach seiner Würde". 

Ten slotte legt Leo zeer krachtig den nadruk op één qualiteit 
om 't eeuwige en onvergankelijke in 't wezen van dezen man dui
delijk te maken: „Es ist bald gesprochen: Tacitus war ein Dichter, 
einer der wenigen groszen Dichter, die das Römische Volk be
sessen hat". 

Dit lijkt me wérkelijk overdreven. Ter verdediging van zijn op
vatting zegt Leo: „Der Dichter kann seine Persöhnlichkeit nicht 
verbergen. Tacitus uebergieszt sein Kunstwerk mit dem Schim
mer Seines Wesens: tiefer Ernst der Seele und Reife der Gedanken, 
der Gegenwart nicht fremd, doch zurückgeneigt in eine gröszere 
Zeit". 

7 — TAINE 

Tacitus kon zijn gevoel niet terugdringen, dat is waar, doch niet 
alleen dáárom, omdat hij dichter was. Hier kan dienen 'n woord 
van Taine, die in zijn „Essai sur Tite Live" enkele bladzijden over 
Tacitus schrijft om Livius met dezen te vergelijken: „Cet éclat 
d'un style que la -poésie, la haine, l'étude, ont enflammé et assombri, 
ne s'est rencontré qu'une fois dans l'histoire, et il a fallu cette âme, 
cette civilisation et cette décadence pour l'inventer".1) 

In elk geval, Leo beschouwt Tacitus van nature zeer ernstig, 
diep, gesloten, vol wantrouwen tegen de motieven der menschen 
d.w.z. pessimistisch. 

8 — CLAEYS BOOÜAERT 
Ook Boúúaert bevat 'n gedachte over Tacitus' persoon, die ons 

van dienst kan zijn. Hij betoogt, dat deze in 't begin van de Agri
cola, Historiën en Jaarboeken de keuze van zijn onderwerp ver
klaart en meteen zich zelf voorstelt. Hij zegt dan verder: 

„Hij (Tacitus) spreekt krachtig de gemoedsgesteltenis uit, waarin 
hij zijn geschiedboeken in het licht geeft. Het bewustzijn van eigen 

1) t. a. p. Paris 1888. p. 349. 
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vernuß en gezag geeft wel den grondtoon in Tacitus' taal: hij wil 
laten uitschijnen, dat hij zijn stof beheerscht, dat hij een voorname 
plaats wil innemen in de rij der groóte geschiedschrijvers". *) 

p. n o citeerden we reeds de plaats, waar Boúúaert van Tacitus 
zegt, dat „de oude aristocratische hoogmoed meestal boven bleef".2) 

9 — SCHWABE 
Schwabe verdedigt met m.i. zeer juiste argumenten den dialoog 

als Tacitus' jeugdgeschrift en merkt dan op: „Dahinten blickt 
überall die ernste und vornehme Anschauung des Verfassers hervor..., 
wie sie Tacitus sonst eigen ist." 8) 

Hij spreekt van: „die vom ersten bis zum letzten Worte ernste 
und würdige Haltung seiner Erzählung". Tacitus vermijdt vreemde 
woorden, omdat dit „mit dem höheren von ihm angeschlagenen 
Tone nicht stimmt". 4) En nu 'η merkwaardig oordeel: 

„Tacitus ist nach Herkunft und persöhnlicher Neigung Aristocrat 
und Republikaner, und will dies nicht verleugnen . . . . Der geschil
derte innerliche Zwiespalt nagt dem ernsten, patriotischen Manne, 
der wie ein nachgebomer Altrömer erscheint, am Herzen und Ver
leiht seiner Dastellung, obwohl sie nie aus dem Rahmen vornehmer 
und kühler Zurückhaltung herausfällt, hier den Ton wehmütiger 
Entsagung, dort den Ton der oft bis zur ätzenden Schärfe und Bit
terkeit gesteigerten Strenge. Und seine Bilder färben sich um so 
leichter ins Düstere und Dunkle, als Tacitus eine criminaJistische 
Ader besitzt".5) 

Bijna alle karaktereigenschappen van Tacitus, die we bij de tot 
dusver aangehaalde filologen verspreid vonden, heeft Schwabe 
hier samengevat: ernstig, voornaam, waardig, aristocratisch, repu-
blikeinsch, vaderlandslievend, 'n Romein van den ouden stempel, koel, 
weemoedig, scherp en bitter, pessimistisch. 

10 — PICHÓN 

René Pichón zegt: „Tacite a, en effet, une réelle tendance à 
grossir certains faits et a noircir certains hommes, à accueillir trop 

i) t. a. p. pag. 28. 
2) t. a. p. pag. 217. 
3) Pauly-Wissowa 4, 1571. Leipzig 1903. 
4) ibid. p. 1587. 
5) ibid. p. 1588. 
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volontiers les mauvais bruits et les propos scandaleux, à se faire 
l'interprète complaisant des médisances aristocratiques".1) 

Hij merkt op, dat de vele sententiae van den schrijver diens 
diepste gedachten in korten, raken vorm samenvatten: het resul
taat van zijn inzicht in de menschelijke natuur: „Cette conception 
est pessimiste, ... tout ce que le despotisme et l'anarchie peuvent 
faire jaillir de mauvais du coeur de l'homme, voilà ce que Tacite 
démasque avec une clairvoyance ironique et impitoyable".2) 

Doch Tacitus is, zoo vervolgt Pichón, geen misanthroop. Hij 
vraagt zich af, hoe de heftigheid, de wrang- en bitterheid in zijn 
werk te verklaren is. En 't antwoord luidt: „Cela vient, non de ces 
idées poUtiques, mais de son tempérament personnel, de sa sensibi
lité surexcitée qui s'agite et se passionne au contact des scènes 
qu'il observe . . . Il est /Î plus triste des écrivains latins, parce qu'il 
est le plus profond psychologue et le peintre le plus vrai".3) 

En pag. 677 lezen we: „C'est de cette éducation qu'il a conservé 
sans doute ses goûts de morahste, cette gravité, αεμνότης. Ten
slotte pag. 678: „Une gravité morcde qui vient de son éducation . . . , 
une psychologie pessimiste qui vient de la tyrannie de Domitien . . . " 

Pichón maakt dus nadrukkelijk melding van Tacitus' pessimisme, 
„gravité". Hij noemt hem „triste", „ironique". 

11 — FURNEAUX 
Fumeaux spreekt van Tacitus' neiging tot fatalisme: „An 

author, who inchnes to fatalism". 4) 
p. 30 lezen we: „A more extreme and apparently more popular 

theory, to which Tacitus evidently inclines, would hold that our 
destiny is fixed from the moment of our birth . . ." Maar hij meent 
toch, dat „his general view is hardly affected by his fatalism".5) 

Fumeaux zegt, dat niettegenstaande Tacitus' moeiten, zijn vaste 
overtuiging van eigen onpartijdigheid en zijn geloof, dat hij op 
vasteren grond treedt bij de beschrijving van tijden, die verder 
in 't verleden liggen, het toch 't oordeel van moderne critici is, 

1) Histoire de la littérature latine9. Paris 1916, p. 690. 
2) ibid. p. 694. 
3) ibid. p. 691. 
4) t. a. p. Vol. I. p. 29. 
5) ibid. p. 23. 
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dat „the Histories of Tacitus are more to be relied on than his 
Annals", and the latter are even maintained to be „almost wholly 
satire". !) 

Fumeaux richt zich tegen deze moderne critiek, maar niet zeer 
beshst. Hij vindt 'n voorname oorzaak van de satirische uitingen 
in 't feit, dat Tacitus in de Annalen, vooral in 't oudste gedeelte, 
is „forced to depend on written authorities". 2) 

Further explanation must be found in the personal opinions of 
Tacitus, and in the circumstances of his live.8) 

Deze opmerking is zeer juist. Fumeaux geeft dan ook toe, dat 
de Annalen „are generally charged with unfairness". 4) Maar hij 
schrijft m.i. een te grooten invloed aan de stijlstrooming van 
Tacitus' tijd toe. 

„Again, we have the satiric tendency, prevalent especially in 
the Annals, to take extreme acts as typical of the man, and extreme 
men as typical of the age".Б) En Tacitus was zich wel bewust 
van 't effect zijner scherpgepunte wendingen op zijn lezers. „Even 
on such neutral ground as the subject of the Germania this is 
thought to have affected the historical fidelity of Tacitus; and 
in the portraiture of Rome under the Caesars, the temptation was 
far more irresistible". e) 

Maar mi . is niet de literaire strooming de oorzaak van Tacitus' 
puntige woorden, maar 't is zijn aard, die zelfs bij 'n neutrale stof 
als de Germania, zich af en toe baan breekt, onbedwingbaar. En 
onder de Caesars was de verleiding meer onweerstaanbaar. Na
tuurlijk I Want toen was daar ook veel meer reden toe. 

Over Claudius lezen we: „It cannot, therefore, be matter of 
wonder, that modem criticism has raised the question whether 
we have not, in accounts of this prince, a conflict of satire with 
sober history . . . " 7 ) 

Nieuws levert Fumeaux ons niet voor ons doel. Hij constateert 

i) t. a. p. Vol. I. p. 33. 

2) ibid. p. 34. 

3) ibid. p. 35. 

4) ibid. p. 23. 

5) ibid. p. 37. 

6) ibid. 

7) Vol. И. p. 45. 
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volontiers les mauvais bruits et les propos scandaleux, à se faire 
l'interprète complaisant des médisances aristocratiques". ^ 

Hij merkt op, dat de vele sententiae van den schrijver diens 
diepste gedachten in korten, raken vorm samenvatten: het resul
taat van zijn inzicht in de menschelijke natuur: „Cette conception 
est pessimiste, ... tout ce que le despotisme et l'anarchie peuvent 
faire jaillir de mauvais du coeur de l'homme, voilà ce que Tacite 
démasque avec une clairvoyance ironique et impitoyable".2) 

Doch Tacitus is, zoo vervolgt Pichón, geen misanthroop. Hij 
vraagt zich af, hoe de heftigheid, de wrang- en bitterheid in zijn 
werk te verklaren is. En 't antwoord luidt: „Cela vient, non de ces 
idées politiques, mais de son tempérament personnel, de sa sensibi
lité surexcitée qui s'agite et se passionne au contact des scènes 
qu'il observe . . . Il est L· plus triste des écrivains latins, parce qu'il 
est le plus profond psychologue et le peintre le plus vrai".3) 

En pag. 677 lezen we: „C'est de cette éducation qu'il a conservé 
sans doute ses goûts de moraliste, cette gravité, σεμνότης. Ten
slotte pag. 678: „Une gravité morale qui vient de son éducation . . . , 
une psychologie pessimiste qui vient de la tyrannie de Domitien . . . " 

Pichón maakt dus nadrukkelijk melding van Tacitus' pessimisme, 
..gravité". Hij noemt hem „triste", „ironique". 

ri — FURNEAUX 

Furneaux spreekt van Tacitus' neiging tot fatalisme: „An 
author, who inclines to fatalism".4) 

p. 30 lezen we: „A more extreme and apparently more popular 
theory, to which Tacitus evidently inclines, would hold that our 
destiny is fixed from the moment of our birth . . . " Maar hij meent 
toch, dat „his general view is hardly affected by his fatalism".6) 

Furneaux zegt, dat niettegenstaande Tacitus' moeiten, zijn vaste 
overtuiging van eigen onpartijdigheid en zijn geloof, dat hij op 
vasteren grond treedt bij de beschrijving van tijden, die verder 
in 't verleden liggen, het toch 't oordeel van moderne critici is. 

1) Histoire de la littérature latine*. Рагіз 1916, p. 690. 
2) ibid. p. 694. 
3) ibid. p. 691. 
4) t. a. p. Vol. I. p. 29. 
5) ibid. p. 23. 
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dat „the Histories of Tacitus are more to be relied on than his 
Annals", and the latter are even maintained to be „almost wholly 
satire". !) 

Fumeaux richt zich tegen deze moderne critiek, maar niet zeer 
beshst. Hij vindt 'n voorname oorzaak van de satirische uitingen 
in 't feit, dat Tacitus in de Annalen, vooral in 't oudste gedeelte, 
is „forced to depend on written authorities".2) 

Further explanation must be found in the personal opinions of 
Tacitus, and in the circumstances of his live.8) 

Deze opmerking is zeer juist. Fumeaux geeft dan ook toe, dat 
de Annalen „are generally charged with unfairness". *) Maar hij 
schrijft m.i. een te grooten invloed aan de stijlstrooming van 
Tacitus' tijd toe. 

„Again, we have the satiric tendency, prevalent especially in 
the Annals, to take extreme acts as typical of the man, and extreme 
men as typical of the age". s) En Tacitus was zich wel bewust 
van 't effect zijner scherpgepunte wendingen op zijn lezers. „Even 
on such neutral ground as the subject of the Germania this is 
thought to have affected the historical fidelity of Tacitus; and 
in the portraiture of Rome under the Caesars, the temptation was 
far more irresistible". e) 

Maar m.i. is niet de literaire strooming de oorzaak van Tacitus' 
puntige woorden, maar 't is zijn aard, die zelfs bij 'n neutrale stof 
als de Germania, zich af en toe baan breekt, onbedwingbaar. En 
onder de Caesars was de verleiding meer onweerstaanbaar. Na
tuurlijk! Want toen was daar ook veel meer reden toe. 

Over Claudius lezen we: „It cannot, therefore, be matter of 
wonder, that modem criticism has raised the question whether 
we have not, in accounts of this prince, a conflict of satire with 
sober history . . . " 7 ) 

Nieuws levert Fumeaux ons niet voor ons doel. Hij constateert 

i) t. a. p. Vol. I. p. 33. 

2) ibid. p. 34. 

3) ibid. p. 35. 

4) ibid. p. 23. 

5) ibid. p. 37. 

6) ibid. 

7) Vol. И. p. 45. 
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neiging tot fatalisme en bestrijdt eenerzijds de critici, die de Annalen 
als 'η bijna zuivere satire beschouwen, vindt anderzijds deze ge
schriften vooral, niet vrij van satirische uitingen. 

12 — NORDEN 

Norden, „Die Antike Kunstprosa", schrijft over Tacitus en 
Sallustius: 

„Beiden gemeinsam ist die pessimistisch ernste Weltanschauung, 
die verhaltene Leidenschaft, das souveräne Streben nach dem 
Ungewöhnlichen". ^ 

Hij zegt verder, dat de geheele antieke literatuur tot den tijd 
van haar verval den stempel draagt van aristocratische exclusiviteit, 
maar dat geen schrijver — Thucidides wellicht uitgezonderd — 
zoo „durchaus vornehm" geschreven heeft als Tacitus. 2) 

Hij haai 't gewone, giet zijn gedachten nooit in denzelfden vorm 
als de lezer 't zou gedaan hebben, streeft steeds naar iets indivi
dueels. Norden duidt 't wezen van Tacitus' stijl aan met 't woord, 
waarmee Plinius meent diens redevoeringen 't best te kunnen 
karakteriseeren: „quod eximium oration! eius inest, σεμνώς",3) 
sánete, auguste, graviter, majestueusement, voornaam. „Poëtische 
Worte und Wortverbindungen, die er teils bewuszt, teils auch 
wohl unbewuszt verwendet, erhöhen den vornehmen Karakter". *) 

Ook Boissier legt den nadruk op de gravitas. 
Apollinaris Sidonius prijst Tacitus' pompa.5) Deze zelf spreekt 

van de „gravitas" van zijn werk: „Ut conquirere fabulosa et fictis 
oblectare legentium ánimos procul gravitate coepti operis credi-
derim, . . . " . e ) 

Men kan in 't algemeen de stelling verdedigen, dat iemands 
karakter zijn weerspiegeling vindt in zijn geschriften. Zelfs de 
droogste chronologist toont minstens door de keuze der stof de 
richting van zijn geest; hoe belangrijker de persoonlijkheid des te 
scherper zal zij op haar werk haar stempel drukken. 

1) pag. 329. 
2) pag- 33° e.v. 
3) Epist. II — 11, 17. 
4) Norden t. a. p. pag. 331. 
5) Cann. 2, 192. 
6) Hist. II, 50. 
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In de oudheid was 't individu ondergeschikt aan de overgele
verde orde der dingen. Socrates stelt zich met zijn ironie 't eerst 
tegenover deze overlevering. 

Norden zegt, dat de ondergeschiktheid van 't individu aan 'ttra-
ditioneele in de oudheid bijna 'n dogma was.1) 

Tacitus bekleedt in dit opzicht 'n heel aparte plaats in de antieke 
literatuurgeschiedenis, omdat zijn persoonlijkheid te proeven is 
uit zijn teekening van menschen, beschrijving van gebeurtenissen, 
redevoeringen, omdat hij vaak zijn arbeid onderbreekt door zeer 
subjectieve, vijandige uitvallen. 

Een zeer persoonlijk karakter hebben al zijn geschriften; eigen 
levensstemming spreekt overal mee. 

Zijn geschiedwerken zijn doortrokken met 't gevoel van aristo

cratische deftigheid, voornaamheid, trots, als de afstraling van zijn 

innerlijk wezen. Daaruit kan men concludeeren, dat Tacitus' 

voornaamste karaktertrek is aristocratische voornaamheid. 

Tacitus vóélt zich, hij is 'n trotsche meneer. 

§ 1 9 — Overzicht der 't Volgende overzicht moge de opinies 
opinies van moderne van enkele vooraanstaande moderne filo-
tilologen logen, omtrent Tacitus' karaktereigen
schappen aanschouwelijk voorstellen. 

We leggen nu vast: 
Io. De groóte meerderheid der moderne filologen constateert Tacitus' 

ironieën en sarkasmen óf niet óf slechts met 'n enkel woord, of
schoon dit toch mi . 'n zeer opvallende eigenschap van zijn stijl is. 

2°. De verklaring, de diepste grond daarvan, vinden we nergens. 
3°. Bijna allen constateeren zij Tacitus' voornaamheid, hoogheid 

van gevoel; Norden niet rechtstreeks, doch als hoofdtrek van 
zijn stijl. 
Claeys Boúúaert legt den nadruk op „bewustzijn van eigen 
kracht en vernuft". W. Kroll, Leo, Schwabe spreken van 
Würde, würdevolle Haltung, Nationalstolz. 

4°. Schanz, Nipperdey, Boissier, Norden, Leo, Schwabe, Pichón ver
melden uitdrukkelijk Tacitus' pessimisme. 

i) t. a. p. pag. 327. 
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neiging tot fatahsme en bestrijdt eenerzijds de critici, die de Annalen 
als 'η bijna zuivere satire beschouwen, vindt anderzijds deze ge
schriften vooral, niet vrij van satirische uitingen. 

12 — NORDEN 

Norden, „Die Antike Kunstprosa", schrijft over Tacitus en 
Sallustius: 

„Beiden gemeinsam ist die pessimistisch ernste Weltanschauung, 
die verhaltene Leidenschaft, das souveräne Streben nach dem 
Ungewöhnlichen". ^ 

Hij zegt verder, dat de geheele antieke Uteratuur tot den tijd 
van haar verval den stempel draagt van aristocratische exclusiviteit, 
maar dat geen schrijver — Thucidides wellicht uitgezonderd — 
zoo „durchaus vornehm" geschreven heeft als Tacitus. 2) 

Hij haat 't gewone, giet zijn gedachten nooit in denzelfden vorm 
als de lezer 't zou gedaan hebben, streeft steeds naar iets indivi
dueels. Norden duidt 't wezen van Tacitus' stijl aan met 't woord, 
waarmee Plinius meent diens redevoeringen 'tbest te kunnen 
karakteriseeren: „quod eximium orationi eius inest, αεμνώς",a) 
sánete, auguste, graviter, majestueusement, voornaam. „Poëtische 
Worte und Wortverbindungen, die er teils bewuszt, teils auch 
wohl unbewuszt verwendet, erhöhen den vornehmen Karakter". *) 

Ook Boissier legt den nadruk op de gravitas. 
Apollinaris Sidonius prijst Tacitus' pompa.ъ) Deze zelf spreekt 

van de „gravitas" van zijn werk: „Ut conquirere fabulosa et fictis 
oblectare legentium ánimos procul gravitate cœpti operis credi-
derim, . . . " . «) 

Men kan in 't algemeen de stelling verdedigen, dat iemands 
karakter zijn weerspiegeling vindt in zijn geschriften. Zelfs de 
droogste chronologist toont minstens door de keuze der stof de 
richting van zijn geest; hoe belangrijker de persoonlijkheid des te 
scherper zal zij op haar werk haar stempel drukken. 

1) pag. 329. 
2) pag- ЗЗО e.v. 
3) Epist. II — 11, 17. 
4) Norden t. a. p. pag. 331. 
5) Carm. 2, 192. 
6) Hist. II, 50. 



1 7 0 HET OORDEEL DER MODERNE LITERATUUR 

In de oudheid was 't individu ondergeschikt aan de overgele
verde orde der dingen. Socrates stelt zich met zijn ironie 't eerst 
tegenover deze overlevering. 

Norden zegt, dat de ondergeschiktheid van 't individu aan 'ttra-
ditioneele in de oudheid bijna 'n dogma was.1) 

Tacitus bekleedt in dit opzicht 'n heel aparte plaats in de antieke 
literatuurgeschiedenis, omdat zijn persoonhjkheid te proeven is 
uit zijn teekening van menschen, beschrijving van gebeurtenissen, 
redevoeringen, omdat hij vaak zijn arbeid onderbreekt door zeer 
subjectieve, vijandige uitvallen. 

Een zeer persoonlijk karakter hebben al zijn geschriften; eigen 
levensstemming spreekt overal mee. 

Zijn geschiedwerken zijn doortrokken met 't gevoel van aristo

cratische deftigheid, voornaamheid, trots, als de afstrahng van zijn 

innerlijk wezen. Daaruit kan men concludeeren, dat Tacitus' 

voornaamste karaktertrek is aristocratische voornaamheid. 

Tacitus vóélt zich, hij is 'n trotsche meneer. 

§ 1 9 — Overzicht der 't Volgende overzicht moge de opinies 
opinies van moderne van enkele vooraanstaande moderne filo-
filologen logen, omtrent Tacitus' karaktereigen
schappen aanschouwelijk voorstellen. 

We leggen nu vast: 
Io. De groóte meerderheid der moderne filologen constateert Tacitus' 

ironieën en sarkasmen óf niet óf slechts met 'n enkel woord, of
schoon dit toch m.i. 'n zeer opvallende eigenschap van zijn stijl is. 

2°. De verklaring, de diepste grond daarvan, vinden we nergens. 
30. Bijna allen constateeren zij Tacitus' voornaamheid, hoogheid 

van gevoel; Norden niet rechtstreeks, doch als hoofdtrek van 
zijn stijl. 
Claeys Boúúaert legt den nadruk op „bewustzijn van eigen 
kracht en vernuft". W. Kroll, Leo, Schwabe spreken van 
Würde, würdevolle Haltung, Nationalstolz. 

40. Schanz, Nipperdey, Boissier, Norden, Leo, Schwabe, Pichón ver
melden uitdrukkelijk Tacitus' pessimisme. 

i) t. a. p. pag. 327. 



Voornaam, deftig 

Schanz (vornehm) 
Nipperdey (pathetisch, groszartig) 
Boissier (presque solonnel; stijl: 

gravité) 
Boúúaert (bewustzijn van eigen 

vernuft en gezag, aristocratische 
hoogmoed) 

Norden (stijl: vornehm) 

W. Kroll (vornehm, würdevolle 
Haltung, Nationalstolz.) 
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Schwabe (vornehm, würdige Hal
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bitter) 
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Ambitieus 

Boissier 

Niet zonder egoïsme 

Boissier 

ι) t. a. ρ, ρ. 327. 
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5°. Nipperdey en Furneaux schrijven over zijn fatalisme. 
6°. Nipperdey, Boissier, Norden; Leo, Schwabe, Taine zeggen, dat hij 

ernstig is. 
70. Schanz Nipperdey, W. Kroll, Schwabe signaleeren zwaarmoedig

heid of althans 'η trek van weemoed. Pichón noemt hem „triste". 
8°. Zoodoende brengen deze moderne filologen de bevestiging van 

de conclusie, uit de sarkasmen getrokken, die reeds gesteund 
werd door die uit Plinius' brieven en Tacitus' levensomstan
digheden. 

§ 2 0 — Eindresultaat Als eindresultaat uit vier verschillende 
omtrent Tacitus' ka- bronnen verkregen, meenen we nu om-
rakter en slotconclusie trent Tacitus' karakter te mogen vast
stellen: 
Io. Tacitus is voornaam, 'n deftig man, hij voelt zich groot en 

hoog. Hij is trotsch, niet bescheiden, aristocratisch, niet vrij 
van hoogmoed, bijna plechtig. 

2°. Hij is 'n echte Romein vol nationale trots, vaderlandslievend. 
30. Hij is rancuneus. 
40. Emstig-somber; pessimistisch-fatalistisch; zwaarmoedig, wat 

strak en streng. 
5°. Gesloten, terughoudend, diep. 
6°. Zeer ambitieus, actief, neiging om 'nrol te spelen. 
70. Geestig, snedig, had „geest", zin voor humor, scherp, filoso-

phisch aangelegd. 
8°. Had niet zooveel „karakter" als 'n Thrasea b.v. dat hij zich 

tegen onrechtvaardige veroordeelingen onder Domitianus durfde 
verzetten: zucht naar zelfbehoud, 'n zeker egoïsme deed hem 
zwijgen. 
Uit Tacitus' werk spreekt 'n vol levensgevoel en wel voornaam

heid d.i. 'n zéker meerderheidsgevoel, trois, pessimisme, ambitie. 
De bekoring van Tacitus' geschriften zou voor 'n groot deel 

verdwenen zijn, indien hij alles zoo nuchter en objectief mogelijk 
geschreven had. 

Gelijk 'n schilder ons 'n landschap laat zien, zooals hij 't met 
kunstenaarsziel gezien heeft, zoo is 't juist belangwekkend de oud
heid te beschouwen door de oogen van 'n groot tijdgenoot. 

't Subjectieve element, dat nu wel afbreuk doet aan de objectieve 
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5°. Nipperdey en Furneaux schrijven over zijn fatalisme. 
6°. Nipperdey, Boissier, Norden; Leo, Schwabe, Taine zeggen, dat hij 

ernstig is. 
7°. Schanz Nipperdey, W. Kroll, Schwabe signaleeren zwaarmoedig

heid of althans 'η trek van weemoed. Pichón noemt hem „triste". 
8°. Zoodoende brengen deze moderne filologen de bevestiging van 

de conclusie, uit de sarkasmen getrokken, die reeds gesteund 
werd door die uit Plinius' brieven en Tacitus' levensomstan
digheden. 

§ 2 0 — Eindresultaat Als eindresultaat uit vier verschillende 
omtrent Tacitus' ka- bronnen verkregen, meenen we nu om-
rakter en slotconclusie trent Tacitus' karakter te mogen vast
stellen: 
Io. Tacitus is voornaam, 'n deftig man, hij voelt zich groot en 

hoog. Hij is trotsch, niet bescheiden, aristocratisch, niet vrij 
van hoogmoed, bijna plechtig. 

2°. Hij is 'n echte Romein vol nationale trots, vaderlandslievend. 
3°. Hij is rancuneus. 
4°. Emstig-somber; pessimistisch-fatalistisch; zwaarmoedig, wat 

strak en streng. 
5°. Gesloten, terughoudend, diep. 
6°. Zeer ambitieus, actief, neiging om 'nrol te spelen. 
7°. Geestig, snedig, had „geest", zin voor humor, scherp, filoso-

phisch aangelegd. 
8°. Had niet zooveel „karakter" als 'n Thrasea b.v. dat hij zich 

tegen onrechtvaardige veroordeelingen onder Domitianus durfde 
verzetten: zucht naar zelfbehoud, 'n zeker egoïsme deed hem 
zwijgen. 
Uit Tacitus' werk spreekt 'n vol levensgevoel en wel voornaam

heid d.i. 'n zéker meerderheidsgevoel, trots, pessimisme, ambitie. 
De bekoring van Tacitus' geschriften zou voor 'n groot deel 

verdwenen zijn, indien hij alles zoo nuchter en objectief mogelijk 
geschreven had. 

Gelijk 'n schilder ons 'n landschap laat zien, zooals hij 't met 
kunstenaarsziel gezien heeft, zoo is 't juist belangwekkend de oud
heid te beschouwen door de oogen van 'n groot tijdgenoot. 

't Subjectieve element, dat nu wel afbreuk doet aan de objectieve 
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waarde van Tacitus' geschiedschrijving, zal echter blijvende waarde 
hebben, omdat de sarkastische trek van zijn werk zóó iets mén-
schelijks is, dat iedere niéuwe mensch 't weer zal kunnen aanvoelen. 

Tacitus is 'n meester in 't opsporen van den psychologischen 
ondergrond, hij verstaat de kunst zich geheel en al in de rol van zijn 
personen in te denken. 

Daarom is óok uit historisch oogpunt van groóte waarde de juiste 
stemming, waarin hij ons weet te brengen. Taine zegt: „Si le but 
de l'histoire est de ressusciter le passé, nul historien n'égale Tacite".1) 

Immers, niet alleen de nuchtere feiten dienen in 't boek der 
historie 'n plaats te vinden. Ook de chronologist kan deze verza
melen en ordenen. 

Maar artistieke behandeUng, schitterende nuances in kleur en 
lijn, rake tegenstellingen, subtiele verklaring van motieven, 't zien 
der feiten in 't juiste licht tegen den achtergrond van een bewust
zijn met rijk-sprankelenden geest en diep en breed gevoel, vatbaar 
voor indrukken van velerlei schakeering en wisselende diepten — 
dat eischt den kunstenaar, den rijpen man, den mensch, in den 
vollen zin des woords. 

Zoo'n volle mensch was Tacitus. 

Hij heeft in zijn sarkasmen niet alleen zijn moreele verontwaar

diging, maar ook en vooral zijn gekrenkt gevoel van zelfbewust

heid, zijn innerlijk lijden, de tragiek van zijn leven gelucht. 

L. t. D. 

1) t. a. p. p. 348. 
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waarde van Tacitus' geschiedschrijving, zal echter blijvende waarde 
hebben, omdat de sarkastische trek van zijn werk zóó iets mén-
schelijks is, dat iedere niéuwe mensch 't weer zal kunnen aanvoelen. 

Tacitus is 'n meester in 't opsporen van den psychologischen 
ondergrond, hij verstaat de kunst zich geheel en al in de rol van zijn 
personen in te denken. 

Daarom is óok uit historisch oogpunt van groóte waarde de juiste 
stemming, waarin hij ons weet te brengen. Taine zegt: „Si le but 
de l'histoire est de ressusciter le passé, nul historien n'égaleTacite".1) 

Immers, niet alleen de nuchtere feiten dienen in 't boek der 
historie 'n plaats te vinden. Ook de chronologist kan deze verza
melen en ordenen. 

Maar artistieke behandeling, schitterende nuances in kleur en 
lijn, rake tegenstellingen, subtiele verklaring van motieven, 't zien 
der feiten in 't juiste licht tegen den achtergrond van een bewust
zijn met rijk-sprankelenden geest en diep en breed gevoel, vatbaar 
voor indrukken van velerlei schakeering en wisselende diepten — 
dat eischt den kunstenaar, den rijpen man, den mensch, in den 
vollen zin des woords. 

Zoo'n volle mensch was Tacitus. 

Hij heeft in zijn sarkasmen niet alleen zijn moreele verontwaar

diging, maar ook en vooral zijn gekrenkt gevoel van zelfbewust

heid, zijn innerlijk lijden, de tragiek van zijn leven gelucht. 

L. t. D. 

1) t. a. p. p. 348. 
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STELLINGEN 

I 

De brief Plinius IX, io moet niet aan Plinius, maar aan Tacitus 
worden toegeschreven. 

II 

Met Gudeman en Schwabe moet tegen Norden, Nipperdey e.a. 
worden vastgehouden aan de oude opinie: „De Dialogus is een 
jeugdgeschrift van Tacitus". 

I l l 

Lees in Tac. Ann. XIV, 13 na exsolvit een punt. 

IV 

In Tac. Ann. XIII, 6 en XIV, 52 heeft het woord magister de 
ongunstige gevoelswaarde van ons „schoolmeester". 

V 

Het sarkasme is een wezenlijke trek van Tacitus' stijl. De mo
derne filologen zwijgen hierover geheel of leggen er niet voldoende 
den nadruk op. 

VI 

Onjuist is de bewering van Kegler, dat Tacitus' karakter sar
kastisch is (diss. Erlangen 1913). 

J. H. J. OP DE COUL. 



VII 

Tacitus heeft in zijn sarkasmen niet alleen zijn moreele veront
waardiging, maar ook en vooral zijn gekrenkt gevoel van zelfbe
wustheid, zijn innerlijk lijden, de tragiek van zijn leven gelucht. 

VIII 

De waarheid van Schwabe's bewering omtrent Tacitus' huwelijk: 
„Sie war, wie aus dem Agricola deutlich erhellt, eine sehr glück
liche", valt zeer te betwijfelen (P. W. 4, 1568 Stuttgart 1901). 

IX 

Uit het feit, dat Tacitus' vrouw dezen vergezelde naar zijn 
provincie, volgt niet — zooals Boissier, Tacite pag. 28, aanneemt — 
dat Tacitus daar in het algemeen voor is, maar Ann. I l l , 33, 34 
brengt wél een argument, dat hij daarmee instemt. 

X 

Tacitus' tijdgenooten hebben zijn werk zeer gunstig ontvangen, 
hetgeen volgens Boissier, Tacite pag. 120, voor de waarheid daar
van pleit. 

Deze bewering is niet geheel juist. 

XI 

Uit Agr. 3, Nerva Caesar res olim vix sociabiles miscuerit, prin-
cipatum ac libertatem, besluit Boissier, Tacite pag. 156: „ce qui 
p rouve . . . . que ce mélange lui paraissait être l'idéal d'un bon 
gouvernement". 

Deze opvatting is onjuist. 

XII 

Boissier, Tacite pag. 93, dwaalt, als hij in Ann. XIII, 14 en XIV, 
61 de hem bevreemdende woorden van Agrippina en Poppaea 
toeschrijft aan invloeden, die Tacitus uit de rhetorische school 
zou hebben bewaard. 



XIII 

Tacitus dient in het Gymnasium een eervolle plaats te blijven 
innemen, vooral om wille van zijn vormende kracht. 

XIV 

De verklaring van het verschijnsel der psilosis in het Klein-
Aziatisch Ionisch, Lesbisch, Elisch, Cretensisch en Cyprisch, kun
nen we het best zoeken in elementaire verwantschap. 

XV 

Het verschijnsel σα > η in de Grieksche dialecten, is van 
Thessalië-Boeotië uitgegaan. 

De incripties wettigen hier het construeeren der isoglosse: Or-
chomenus — Chaeronea — Thespiae — Athene — Zuidpunt van 
Attica — Styra — Eretria — Orchomenus. 

XVI 

Het motief van Euripides' Medea is, van psychologisch stand
punt gezien, geheel juist. 

XVII 

De grootste waarschijnlijkheid omtrent Tacitus' meening over 
de houding der goden ten opzichte van 's menschen daden is 
die, welke hij Ann. XVI, 33 in verband met Ann. XIV, 12 uit
drukt: een sublieme onverschilligheid der goden, zoowel ten op
zichte van onze goede als slechte daden. 
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