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Was kano der Mensch im Lebcn mehr gowimien, 
Als dass sich Gott-Natur ihm otVenbareï 
Wie sio das Feste liisst zu Geist verrinaen, 
Wie sie das Geist-erzeufjte fest bewahie. 

(Bei BetrachtuDK voa Scliillers Scliltdel. Goetlip). 

Ik stel u voor, heden den dichter-denker-waar-
nemer op bijzondere wijze te gedenken. Deze dag 
is mij een welkome aanleiding, den lezer bekend 
te maken met een bijna onbekend aphoristisch op
stel ') van den meester, dat te lang in zijn natuur
wetenschappelijke werken begraven was. 

DE NATUUR. 
(Aphoristisch). 

Natuur! Wij zijn door haar omgeven en om-
strengeld — niet in staat ons los te rukken, onmachtig 
dieper in haar door te dringen. Ongevraagd en 
onvoorbereid neemt zij ons in den kringloop van 
haar dans op, tot wij vermoeid aan haar arm ont
zinken. 

Zij schept eeuwig nieuwe vormen; wat is, was 
nog nooit; wat was, komt niet weder: alles is nieuw 
en toch steeds het oude. 

Wij leven midden in haar en zijn haar vreemd. 
Zij spreekt onophoudelijk met ons, en verraadt ons 

*) Het opstel komt het eerst voor in een geschreven blaadje, 
dat onder de vrienden in Weimar circuleerde: „Journal von 
Tiefnrt" 1782. 

haar geheim niet. Wij werken voortdurend opbaar 
in en hebben toch geen macht over haar. 

Zij schijnt alles op individualiteit aangelegd te 
hebben en telt toch de individuen niet. Zij bouwt 
steeds en vernietigt steeds, en haar werkplaats is 
ontoegankelijk. 

Zij leeft in enkelkinderen, maar waar is de 
moeder? 

Zij is de eenige kunstenares: uit de eenvoudigste 
stof tot de grootste contrasten; zonder een spoor 
van inspanning tot de grootste volmaaktheid — 
alles scherp begrensd en toch met iets zachts over-
togen. Elk harer werken heeft een eigen aard, iedere 
harer uitingen staat geheel op zichzelf en toch 
maakt alles één geheel uit. 

Zij speelt een spel; of ze het zelf ziet, weten wij 
niet, en toch speelt zij het voor ons, die terzijde 
staan. 

Er is in haar een eeuwig leven, worden en be
wegen, en toch vordert zij niet. Zij verandert steeds, 
stilstand kent zij niet. Voor het blijven heeft zij 
geen begrip en den stilstand heeft zij met haar 
vloek beladen. Zij is onwrikbaar. Haar tred is afge
meten, haar uitzonderingen zelden, haar wetten 
onveranderlijk. 

De menschen zijn allen in haar en zij is in allen. 
Vriendelijk speelt zij met allen een spel en verheugt 
zich, hoe meer men haar afwint. Zij speelt het met 
velen zoo verborgen, dat zij het uitspeelt, voor ze 
het merken. 
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Ook het onnatuurlijkste is natuur; ook de platste 
ploertigheid heeft iets van haar genie. Wie haar 
niet overal ziet, ziet haar nergens goed. 

Ze bemint zich zelve en hangt met tallooze oogen 
en harten aan zich zelve. Zij heeft zich gedeeld, 
om zich zelf te genieten. Steeds laat ze nieuwe 
genietenden opgroeien; onverzadelijk geeft ze zich. 

Ze schept behagen in de illusie. Wie die in zich 
en anderen vernietigt, dien straft ze als de strengste 
tiran. Wie haar vol ver
trouwen volgt, dien drukt 
ze als een kind aan het 
hart. 

Haar kinderen zijn zon
der tal. Voor niemand is 
ze karig, maar ze heeft 
lievelingen, aan wie zemet 
kwistige hand geeft, aan 
wip ze veel opoffert. Het 
Groote heeft haar bescher
ming. 

Zij toovert haar schep
selen uit het Niet en 
zegt hun niet, vanwaar 
ze komen en waarheen zij 
gaan. Ze behoeven slechts 
te gaan, sij kent de weg. 

Haar drijf veeren zijn 
weinig in aantal, maar 
nooit versleten, steeds 
krachtig. 

Haar schouwspel is 
steeds nieuw, daar zij 
steeds nieuwe toeschou
wers schept. Leven is haar 
schoonste uitvinding en 
de J)ood is haar kunst
greep om veel leven te 
hebben. 

Zij hult den menf 3h 
in vagen schemer en drijft 
hem eeuwig naar het licht. 
Zij maakt hem afhankelijk 
van de aarde, traag en 
zwaar, en spoort hem 
steeds aan, zich te ver
heffen. 

Zij geeft behoeften, daar ze van beweging houdt. 
Een wonder is het, dat ze al die beweging met zoo 
weinig middelen bereikt. Elke behoefte is weldaad, 
snel bevredigd, snel opnieuw groeiend. Geeft ze 
nieuwe, dan is dat een nieuwe bron van genot; 
maar ze komt weldra in evenwicht. 

Zij vertrekt eik oogenblik voor een langen tocht 
en is elk oogenblik aan het doel. 

Ze laat ieder kind aan zich knutselen, lederen 

Qoethe met den schedel van Schiller in de hand. 
(ii'hcim QenUt Orakel ape-idend 
Wie bin ich werth, dich in der Hand ÏII balten i 

dwaas over zich oordeelen, duizenden gevoelloos 
over zich heengaan en niets zien, en schept behagen 
in allen en bereikt bij allen haar doel. 

Men gehoorzaamt haar wetten, ook als men zich 
er tegen verzet;'men werkt haar in de hand, ook 
wanneer men haar wil tegenwerken. 

Ze maakt alles, wat ze geeft tot weldaad, want ze 
maakt het eerst onmisbaar. Ze draalt, dat men haar 
begeere j ze snelt weg, dat men haar niet moe worde. 

Ze heeft taal noch 
spraak, maar ze schept 
harten en tongen, waar
mee ze spreekt en voelt. 

Haar kroon is de Liefde. 
Daardoor alleen kan men 
haar naderen. Zij maakt 
afgronden tusschen alle 
wezens en alles streeft 
naar de innigste vereeni-
ging.Door één teug uitden 
beker der liefde stelt zij 
schadeloos voor een leven 
vol moeite. 

Zij is alles tegelijk. Zij 
beloont en straft zich zelf, 
verblijdt en kwelt zich. 
Zij is streng en goedig, 
liefelijken verschrikkelijk, 
zwak en almachtig. Alles 
is steeds in haar aan
wezig. Verleden en toe
komst kent ze niet. Het 
heden is voor haar eeuwig
heid. Zij is goedig. Ik prijs 
haar met al haar werken. 
Ze is wijs en stil. Men 
ontrukt haar geen ver
klaring, dwingt haar geen 
geschenk af, dat ze niet 
vrij willig geeft. Ze is listig, 
maar met een goeddeel, 
en het beste is, haar list 
niet te merken. 

Zü is een geheel en toch 
steeds onvoltooid. Het 
spel, dat zij speelt, kan 
ze steeds blijven spelen. 

Zij verschijnt ieder in een andere gedaante. Zij ver
bergt zich in duizend namen en is steeds dezelfde. 

Zij heeft mij hier in geplaatst, ze zal mij er ook 
weer uit leiden Ik vertrouw mij aan haar toe. Zij 
mag naar goedvinden met mij handelen. Zij zal 
haar werk niet haten. Ik sprak niet van haar. 
Neen, wat waar is, wat verkeerd is, alles heeft 
zij gesproken. Alles is haar schuld, alles is haar 
verdienste. Vert, van B. E. B. 


