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LEVENSBERICHT 

VAN 

PIERRE DANIEL CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

9 April 1848 - 20 April 1920 

De taak, die ik, ondanks mijne onbevoegdheid, uit piëteit heb 
aanvaard en met liefde heb vervuld, heeft talrijke bezwaren. 
Het zal inij niet gelukken een levensbeeld van la Saussaye te 
teekenen dat al zijne vrienden, en vooral ook hen die zijne 
vrienden niet waren, bevredigt. Zijn veelzijdige persoonlijkheid 
vertoonde zich daartoe in te zeer verschillend licht. TenvólIe 
kenden hem alleen die zijn vertrouwen bezaten. Bovendien: de 
man ·die U als een geestig gids den weg wees in ~ijne biblio
theek sprak over zijn eigen werk maar weinig, en autobiografie 
achtte hij niet belangrijk. 

Spaarzaam, en slechts door de hulpvaardigheidzijnèr hilis
genooten bijeengegaard, zijn dan ook mijne mededeelingen over 
zijn jeugd. 

Pierre DanieI Chantepie de la Saussaye werd op den9d~ April 
1848 te Leeuwarden geboren uit het huwelijk van DanielCltan .. 
tepie de la Saussaye en Maria Anna Carolina Louisa v.al1Schelle. 
Of de réfugiés-families uit welke hij stamde, de Chantepies en 
de Saussayes, van adellijken huize waren, heeft hij . .....,..m.Cen 
ik - nooit onderzocht. Trouwens, ook over zijn eigen Jcindér
jaren te Leeuwarden en te Leiden of zijn Gymnasiumtijd te 
Rotterdam hoorde men weinig van hem. Iets meer pter. !tijn 
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Utrechtschen studietijd. Eén feit intusschen overheerschte al zijne 
herinneringen. Niet zonder bedoeling 'schreef hij gedurende de 
eerste jaren van zijn theologischen arbeid achter zijnen naam 
het lJzJ,. Zijne jongensjaren hadden de overtuigingskracht ge
zien met welke zijn vader - ook in de kerk - de ethisch
irenische richting verdedigde, en in den dagelijkschen omgang 
met dien vader en zijne geestverwanten had hij tweeërlei er
varing opgedaan, ééne positieve, dat de geloofsovertuiging van 
Daniel de la Saussayc, die zooals hij zelf als 5c-jarig man hem 
teekent »de hand reikte aan da Costa maar zich tevens issu 
de Calvin noemde, terwijl het réveil hem leidde tot Vinet", ook 
voor hem den eenig-vasten bodem van godsdienstig-geestelijk 
leven bood - en daarnaast deze negatieve, dat hij noch ge
schikt noch geneigd was het zwaard te dragen in de kerkelijke 
twisten en verdeeldheden , die zijnen vader gedurende diens ge
heek leven het zwaard in de hand hadden geduwd. Maar nie
mand, tenzij W. G. Brill, heeft op la Saussaye zoo sterken 
invloed gehad als zijn vader. 

Dat verklaarde hij zelf ook in de dissertatie, 19 April 18 ï 1 

onder Doedes verdedigd, met welke hij een studietijd te Utrecht 
. sloot, rustig zooals zijn zwakke gezondheid reeds toen eischte, 

maar rijk door den omgang met vele vrienden, als W elter, 
SchuIler, Gagnebin, en ten slotte bekroond door een studiereis 
naar Tübingen en Bonn. 

De dissertatie zelve, een methodologische hijdrage tot het onderzoek 
fltlllT tien DDrsprrmg 'Van den godsdienst, opmerkelijk door de ver
trouwdheid van den schrijver met de geheeIe literatuur van het 
onderwerp, doet zich natuurlijk kennen als het werk van een 
jong man. Maar de keus van het onderwerp was verrassend, en 
de grondslag .op welken hij zijne conclusie bouwde, vast gelegd. 
Reeds hier klinkt de eisch in al zijn lateren arbeid gehandhaafd: 
"Bij ieder godsdienstwetenschappelijk onderzoek moeten histori
sche en psychologische beschouwing hand in hand gaan." 

Intusschen - vooreerst riepen pastorale plichten den drie-en-
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twintig-jarigen doctor. Hemmen beriep hem tot haren predikant. 
Ee1-st - op den gen Februari '72 -- trad hij in het huweiijk met 
Regina Maria Martin, die achtenveertig jaren lang in een door 
zorgen gelouterd huwelijk hem als vertrouwde en geestelijk ver
wante gezellin van stap tot stap mocht begeleiden, en op 10 

Maart bevestigde hem zijn vader in het lief gelegen kerkje van 
Hemmen, welks afbeelding zijn studeerkamer nooit heeft verlaten • 

. Het kost moeite, kort te zijn in de bespreking van dien Hem
menschen tijd; want er valt veel van te :reggen. Er was voor 
la Saussaye takt noodig in den omgang met zijne gemeente. 
Het waren steil orthodoxe boeren, en in de woordkeus zijner 
preek:en zouden ze licht ketterij hebben gespeurd, indien ze niet 
in zijn pastorale werk zoo spoedig zijne goedheid en trou1JV'e 
toewijding hadden en'aren. Maar naast dat pastorale werk zou 
zijn geestelijk, ook reeds wetenschappelijk verkeer met het nabij 
gelegen Zetten onze aandacht vragen, en niet minder de avond
lectuur met' zijne vrouw. Voortbouwend op zijne reeds vroeger 
spreekwoordelijk geworden belezenheid heeft Ja Saussaye in deze 
jaren voornamelijk die vertrouwdheid met schrijvers en boeken 
zich eigen gemaakt, die eene der meest domineerende eigen
Sc/lappen was van zijn begaafden geest. Wij allen zijn tegen
woordig veellezers. Maar hij was dat zonder schade en op zeer 
bijzondere wijze. Hij proefde de boeken, hij voelde met zeiden 
falende intultie, wàt levenskracht bezat, wàt niet. En bovendien: 
zijn ordenende geest schikte de schrijvers in gelederen. Noemde 
men hem eenen naam, terstond wees hij u een rij aan van 
kinderen van denzelfden geest, niet doctrinair catalogiseerend, 
maar geestelijk - en geestig - schiftend. Zijn fijne menschen
kennis legde u het boek in de handen dat juist gij noodig hadt, 
en zijn boekenkennis deed hem zelf ook in zijn wetenschappelijk 
onden:oek met zeldzamen talctden weg vinden naar de meest 
betrouwbare bronnen. 

Op dat wetenschappelijk onderzoek, op het werk in de Hem
mensche studeerkamer verricht, concentreert zich in dit levens
bericht onze belangstelling, en hier vloeien onze bronnen rijk . 
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In het derde jaar van zijn predikantschap waagde la Saussaye 
de stoute poging om met zijnen \Tiend 1. 1. P. Valeton Jr. een 
theologisch tijdschrift op te richten. De grondslag was zuiver 
ethisch: "alles uitsluitend wat op kerkelijken partij-strijd als 
zoodanig betrekking heeft en uitgaande van het geloof aan 

Gods openbaring in Jezus Christus" wilde het tijdschrift "de 
onafhankelijke wetenschappelijke studie der godgeleerdheid be
vorderen." 

Ieder weet, hoevele aanvallen èn toen èn later dit standpunt 
van links en vooral van rechts heeft te verduren gehad. Maar 
wie zich afvraagt hoe la Saussaye de met groote onbevangenheid 
aanvaarde resultaten der moderne kritiek in overeenstemming 

wist te brengen met zijn geloof in die openbaring, vindt in de 
zeven jaargangen van de Studiën een antwoord dat noch aan 
duidelijkheid, noch aan verzekerdheid te wenschen overlaat. Bij
zonder echter trekken hier onze aandacht zijne bijdragen tot de 
geschiedenis der Paulinische theologie. Met de steenen eener zeer 

vaste bijbelkennis ~n eener groote belezenheid in de theologische 
vakliteratuur metselt hij hier den psychologischen onderbouw 
voor eene schets van Paulus' leven na de verschijning op den 
weg naar Damascus. Die inleidende hoofdstukken intusschen
karakteristiek door de wet onhoffelijke maar toch reeds scherpe 
polemiek o. a. tegen het geruchtmakende boek van Straatman -
treden op den achtergrond· tegenover de met treffende piëteit 
geschreven teekening van den bekeerden Paulus, van te grooter 
beteekenis wegens den alles overwegenden invloed dien het 
Christusgeloof en de Christuspu:diking van den Heidenapostel 
op la Saussaye's eigen overtuiging bij voortduring heeft gehad. 

Eén citaat moge dat standpunt karakterizeerell: "Dit - zoo 
zegt de schrijver - blijft altijd het groote dilemma: kwam zijne 
verandering van hem zelven of van God; dit zeg ik, en niet 
de vraag: gewerd hem eene inwendige of eene uitwendige open
baring? (de eerste is evenzeer van godswege als de laatste)". 

(Studien, I, 107). 
Dat terminologische onderzoekingen over l7ipç, lI~iJ; en 1':lIgiJ{J-~, 
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beschouwingen over OtX:XW1ÛV/i en "."yr"ljpi:x den geest van la Saus
saye niet lang konden boeien, zal niemand verbazen. Wèl echter, 
dat uit deze psychologische studiën niet een Leven van 
P a u 1 u s is gegroeid. Bleek hem het terrein te distelig ? Werd 
hem in de polemiek tegen Hausrath, Renan, of Ptleiderer ten 
slotte de persoon van den Apostel te nevelachtig ? Veeleer was 
de reden dat andere plichten hem trokken. Diep gevoelde reeds 
in die jaren la Saussaye het gevaar dat èn het geloof der ge
meente èn de wetenschappelijke theologie bedreigde van de zijde 
der opbloeiende natuurwetenschap en der historische kritiek; 
maar hij onderscheidde te zeer de verschillende rechten van 
wetenschap en geloof om die gevaren te overschatten. Met 
nadruk en hooghartig wijst hij de hulp van onbevoegde en 
angstvallige apologeten af, terwijl hij in een reeks van ver
schillende studiën optreedt als geharnast bestrijder van allen die 
met Allard Pierson de "uitvaart" der theologische wetenschap 
aankondigen. En met toenemende duidelijkheid treden in die 
studiën naast de alles beheerschende persoon van Paulus drie 
leidslieden van den schrijver op den voorgrond: Pas cal, 
Sc h 1 e ier m ach eren V i net. 

Zoo scheen dus de werkzaamheid te Hemmen la Saussaye 
te leiden in zuiver theologische richting. Toch hield de gods
dienstgeschiedenis hem van den aanvang af geboeid. Warm, 
ofschoon niet blind, bewonderaar van Max MUller, getrouw 
lezer van C. P. Tiele's geschriften, volgt hij steeds de jonge 
godsdienstwetenschap in hare ontwikkeling, zoekt hij de lijnen 
die beschaving en religie verbinden, en bepaalt hij de plaats der 
godsdienstgeschiedenis in de theologische wetenschap. Hier als 
later kenmerkt zich zijn oordeel, voorloopig in referaten en 
kritieken, straks in meer zelfstandig werk, eenerzijds door de 
nadrukkelijkheid met welke hij waarschuwt tegen kinderachtig 
ontwijken van de resultaten der moderne bijbelkritiek, en daar
naast door het intransigente handhaven van zijne christo
centrische godsdienstbeschouwing. 
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De tijd der Hemmensche voorhereiding liep snel ten einde. 
In ISiS hood de jonge Universiteit van Amsterdam den dertig
jarige den leerstoel in de godsdienstwetenschap aan. 

De inaugureeIe oratie met welke hij dat ambt aanvaardde 
~ . 

heeft niet alleen als confessio fidci val} den auteur beteekenÎs. 
Zij dient ter inwijding van den nieuwen leerstoel in de weten
schap Oer godsdicnstgeschiedcnis, maar draagt den stempel van 
la Saussaye's roeping in haren titel: "het belang «Jan de studie der 
godsdiensten 'VOOt" de kennis 'Van het cht"iJtendom". Dit verband wil 
hij niet verbreken. Op een tijdstip, dat eenerzijds de orthodoxe 
theologie aan de godsdienstwetenschap slechts een hoekplaatsje 
gunt als "theologia gentilis", en anderzijds het bestaansrecht zelf 
van de theologische faculteit met vele, tendeele zeer ernstige, 
argumenten wordt bestreden, handhaaft hij met klem hare 
rechten. Niet slechts de geschiedenis der godsdicnsten, ooit de 
"doctrina de deo" zal hij hebhen te doceeren. Welou, hij zal 
dat doen, erkennende dat de theologische studie hare bestek1ren 

anders stelt en moet stellen dan de kerkelijke dogmatiek. "De 
kerk" - 7,00 had hij eenmaal geschreven - stelt een kanon 
vast der schriften van het N. T. om te dienen als regel des 
geloofs; de wetenschap vraagt bij haar onderzoek der N. '1'.
letterkunde niet naar het gebruik dat de kerk van die hoeken 

maakt, maar beschrijft in dc inleidingswetenschap de geschiedenis 
dier letterkunde, waarbij zij het christelijk karakter dier boeken 
niet over het hoofd ziet, maar dic' onderzoekt als getuigenis 
aangaande de geloofservaringen der eerste gemeente" (Stud;}!", 
lIl, I.p). 

Volkomen in overeenstemming met deze opvatting is de om

schrijving, die de redenaar thans geeft van de verhouding tusschen 
godsdienstwetenschap en christelijke theologie, aantoonend h~ 
onmogelijk het is ten volle het oorspronkelijke christeodomte 
verstaan, indien men de verhouding niet kent tusschen dat chris
tendom en het palestijnsche jodendom, het Alexandrijnschc 
hellenisme en de algemcenc stroomingen der religieuze beschaving 
van het oude Rome. 
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De geheele redevoering van ' 78 is een levendige illustratie van 
des SÇorijvcrs arbeidsmethode. De taak van den beoefenaar del' 
godsdienstwetenschap kenschetst hij teekenachtig met het wOOFd 
.,vertalen". "Haar arbeid - zoo zeide hij - bestaat in kritisch 
ziften, vergelijken en waardeeren. Het door haar bewerkte mate
riaal levert zij af aan de wijsbegeerte van den godsdienst." 

La Saussaye zelf mocht intusschen in zijn universitaire werk
zaamheid voor een groot deel deze beide werkmetbooes vereenigen, 
en hij deed dat, volgens getuigenis van vele zijner leerlingen, op 
uitnemende wijze, niet slechts in zijn colleges, boeiend door 
persoonlijke en suggestieve mededeeling en door objectieve, nooit 
0pèringende kritiek, maar stellig niet minder in het levendig 
verkeer met zijne studenten op zijn studeerkamer. Menig jong 
man die bezwaard met zijn twijfel of zijne onwetendheid tot 
hem kwam verliet die studeerkamer~niet slechts met een goed boek 
~r den arm maar met moed en zelfvertrouwen in het hart. 
Want la Saussaye was eentljngevoelig - ook een teerge\'oelig
vriend van menschen. Hij had behoefte aan menschen, en at 
viel hem die zich niet in de eerste plaats predikant gevoelde, 
toch zeker in menig opzicht het afscheid van de Hemmensche 
kleine wefeld niet minder zwaar dan aan zijne vrouw, de intrede 
in de Amsterrlamsche maatschappij van de tachtiger jaren schonk 
hem wat hij') naast zijn werk als geleerde, niet kon ontberen~ 
verkeer met geestverwanten. In de faculteit genoot hij den om
gang met Loman, met De Hoop Sche/Fer, met den diepzinnigen 
HoekSlra~ daarbuiten de vrije samenkomsten in een theologisch~n 
bans met Toorenbergen~ W. GUIlning, Hogerzeil, T. Kuiper 
e.a, .. het geleerde verkeer der intieme Societas Graeca met Naber,. 
J. P, Six, Pierson, Spruyt, Valeton, Karsten, en hij verkwikte 
~ich in dien omgang met mannen van zeer verschillende levens
besçhouwing in wat hij met zijn vader noemde "de onderschei
ding ~eF 'geesten". Ook het maatschappelijk werk riep hem. 
Jaren lang nam hij het curatorschap van het Gymnasium Waai 

met onverflauwde, soms wat tele1,lrgestelde belangstelling. Als 
hoofQ!;lestljloUJ;der van het bijbelgenootschap steuBde hij ijverig de 
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vruchtbare missie van Adriani. In het Rotterdamsche Zende
linggenootschap mocht hij krachtig medewerken tot een billijker 
waardeering van den zendingsarbeid ook voor de beschaving van 
de bevolking onzer koloniën; wie wil weten met hoeveel hart 
hij dat deed herleze de aangrijpende woorden met welke hij in 

1895 den zendeling-arts dr. H. Bervoets en diens echtgenoote 
inwijdde tot hunnen arbeid te Modjo-Warno. _. Kortom zijne 
steeds vrij zwakke gezondheid belette hem no~)it zijn tijd en 
gaven te wijden aan een zeer uitgebreide geestelijk-maatschap
pelijke taak. 

In het vijfde jaar echter van zijn Amsterdamschen tijd onder
ging die gezondheid een schok van welken· la Saussaye zich 
nooit ten volle heeft kunnen herstellen. In Maart '83 moest 
het echtpaar, dat zoo lang kinderloos was gebleven, een zoontje, 
in September van het voorafgaande jaar geboren, ten grave 
dragen. Hoe diep die wonde trof, hoe het te zamen aanvaarde 
leed de gemeenschap der ouders verinnigde, welke beteekenis 
het kleine grafteeken te Muiderberg voor la Saussayes geheele 
volgende leven heeft gehad, weten zij die zijn vertrouwen be
zaten, al roerde hij in zijne gesprekken dit ééne groote leed 
slechts zelden aan. Maar zij weten ook, hoe zijn lichamelijk 
weerstandsvermogen door dien slag werd geknakt; niet minder 
echter weten zij hoe op de wonde door dit verlies geslagen 
balsem werd gelegd door de geboorte van zijn eenige dochter, 
Marie, in December van het zelfde jaar. In de opvoeding van 
die dochter tot geestelijke zelfstandigheid straks in de leiding 
van hare lectuur en in den dagelijkschen omgang met hare 
jeugd mocht la Saussaye eene belofte vinden van later geluk, 

en rijkelijk werd hem dit geschonken toen hij na haar huwelijk 
met ds, Briët, in zijne talrijke bezoeken eerst aan de idyllische 
Halsche pastorie, daarna aan de predikantswoning te Doetinchem, 
door een vroolijke schaar van kleinkinderen zijn levensavond 
verhelderd mocht zien. 

Mijn verhaal loopt op den tijd vooruit. Ook moet ik waken 
tegen te groote uitvoerigheid in intiemere, huiselijke biographie. 
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Slechts schijnbaar behoort daartoe, dat in 1891 la Saussaye, 
door zijne gezondheid gedrongen, een buitengoed bij Beek aan
kocht: Kalorama. Oorspronkelijk bedoeld als rustoord, werd 
deze plek spoedig een centrum van geestelijk leven voor een 
breed en kring van la Saussaye's vrienden. Het komt mij voor 
dat men zijn eigen persoon, de diepte van zijn levensinzicht, 
den zuiveren ernst van zijne kennis, de verrassende zachtheid 
van zijn gemoed naast de speelsche dartelheid van zijnen geest 
nergens zoo ten volle leerde kennen als onder de schoone boomen 
van dat landgoed. --- Hij had die boom en lief - maar ik weet 
niet of hij ze allen kende! Want, al vervulde hem in de natuur 
een gevoel van welbehagen --- als SOCl-ates onder de Atheensche 
platanen - diepe natuurvereering was hem vreemd. In de 
Amsterdamsche oratio inauguralis zegt hij: "Wij christenen 
hooren nauwlijks meer de stem die uit de natuur tot ons spreekt, 
en onze godsdienst wekt het gevoel van verwantschap tusschen 
het leven der natuur en dat van ons gemoed weinig op. Onze 
religie sluit den natuurd ie n s t ten ecnenmale buiten en schijnt 
zelfs voor het aankweeken van Ilatuurz i n niet zeer bevorder
lijk" (Redev. 18ï8, blz. 18). 

Of la Saussaye, die toch niet slechts eenen Novalis of Uhland, 
maar ook Wordsworth zoo zeer bewonderde, deze afwezigheid 
van natuurzin bij zich zelven als een gemis gevoelde? Evenzeer 
was hij ontoegankelijk voor de bekoring der muzikale schoon
heid. Ja, ondanks zijne aandacht voor de cultureeIe beteekenis 
der plastische kunst bespeurde men bij hem weinig neiging of 
aanleg tot een' zui ver aesthetisch, onberedeneerd zich verdiepen 
in de schoonheid van sculptuur of schilderkunst. Meer dan de 
kunst boeit hem de kunstenaar; meer dan het werk de mensch. 
En zood ra hij 7.ich tot de personen wendt, trekt hij ook het 
zekerst de aandacht van zijn gehoor. 

Hij heeft dit in tal van studi(!n, te veel om ze op te sommen, 
bewezen. Men vergunne mij, met vrijheid van keus in de enkele 
voorbeelden, bij voorkeur de historische lijn van la Saussaye's 
eigen ontwikkeling te volgen. 
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Een eerste voorbeeld mogen de Fin- &httSt:1t van 1885, over 
Confucius, Lao-tse, Zarathrustra en Buddha geven. Synthetisch 
en in begrijpelijken vorm brengt hij daar de resultaten van zijn 
studie- tot ruimeren kring. In omvangrijke bijlagen, die als het 
ware eeD neerslag zijn van zijne colleges, legt hij de schiftings
m.oeite, de methodologie, de bibliographie van zijn onderwerp 
neer. Maar, terwijl hij geen oogenblik vergeet, dat voor den 
godsdienst Van China, voor het Avesta, voor het Buddhisme de 
bteratuur slechts in den spiegel der vertaling voor hem toegan
kelijk is, peilt hij met fijn onderscheidingsvermogen de geestelijke 
moomingen der oude religiën. Persoonlijk leven gaat hem èn 
boven stelsels èn boven mytholo~ische abstr~tie. "Men spoort 
op", zoo schrijft hij in zijne schets over Buddha (&hetsen, blz. 
1 52)~ ,. welke natuurverschijnselen aan de verbalen van Achilles 
of Oedipus ten ~rondslag liggen, en ziet voorbij dat het van 
veel meer beteekenis is die figuren te begrijpen, zooals zij door 
Homerus of Sophocles zijn geteekend." Een dergelijk besef leidt 
bem wanneer hij uit het pessimisme van Laotse eene karakte
ristiek. put van de theosofie, of ondanks alle onzekerheden van 
de Buddha-Iegende tot een kloeke teekening komt van Buddha 
,.den On twaakte" . 

De schetsen houden sterk voeling met actueele srr00mingen 
op religieus gebied, mysticisme, pessimisme, theosofie, maar zij 
zijn tevens als 't ware een voorspel voor la Saussaye's eet"ste 
groote wetenschappelijke werk, zijne Rcligi(Jlfsgeschichtte, waan'an 
in '87 het eerste, in '89 het tweede deel verscheen. De opbouw 
van dit werk had veel nadenken vereischt. De religie--geschiedenis 
was - ook na Max Müllers Introduction en na Tiele'g, Hand
boek (dat la Saussaye zeer bewonderde) een ru.euwe wete~hap. 
Plaats en grenzen moesten worden bepaald; tegenover veler14j, 
hypo~sen - niet in de laatste plaats de evolutieleer - BlQCst 
~ie wonien gekozen, de verdeeling der materie eischte veel 
Il!00fcibrekens; geen wonder dat zoo menige paragraaf aanvangt 
met de woorden: "Es ist schwer." 
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Het grondplan van deze eerste proeve was intusschen een
voudig. Na eene algemeene inleiding volgde een phaenomeno
logisch deel, dan een ethnografische schets en eindelijk het 
historische gedeelte dat de cultuurvolken dk afzonderlijk behan
delden. Het boek had een groot succes, maar dat verblindde 
den schrijver niet. "Tweede-handswerk" placht la Saussaye zijn 
Religionsgeschichte te noemen. En die kritiek - tegelijk eene 
klacht over de verlammende afhankelijkheid van vertaalde ge
tuigenissen en over de onafzienbaarheid van het toch nog maar 
ruw bewerkte terrein - sprak te duidelijker omdat de schrijver 
zich bewust was, eerstehandswerk te kunnen leveren. Duidelijk 
bleek dat enkele jaren later uit zijn eerste bijdrage in onze 
Akademie. Laat mij hier mogen aanteekenen dat - met uit
zondering van zijn meesterlijk samenvattende rede in de ver
eenigde Akademiezitting van April 1910 over de hedendaagJChe 

beoefening der psychologie, de bijdrage van '92, in het vijfde jaar 
van zijn lidmaatschap, de eenige wetenschappelijke mededeeling 
is gebleven die la Saussaye in de Akademie heeft voorgedragen. 
Hij nam gaarne aan de beraadslagingen deel, hij heeft in ver
scheidene biografieën het leven van gestorven medeleden met 
talent en kennis geteekend, Tiele's levensbericht werd in zijne 
handen een stuk historie der godsdienstwetensch ap, het Leven 
van Beets een rijke teekening van het geestelijke leven onzer 
negentiende eeuw, straks uitgewerkt tot een kostbaar gedocu
menteerde studie van Beets den dichter, den theoloog en den 
prediker, .de biografie van BriIl, treffend in hare piëteit, was 
een belangwekkende schets van de invloeden onder welke la 
Saussaye zelf zijn geestelijken wasdom en vrijheid bereikte, en 
ten slotte boeide de levensschets van zijn trouwen vriend Valeton 
door de duidelijk omlijnde teekening van hun vereenigd geestelijk 
streven in ethische richting. Maar de wetenschappelijke bijdrage 
van '92 staat op zich zelve. La Saussaye sprak toen over Ger
maansche cosmogonieën, naar aanleiding van twee geschriften van 
E. H. Meyer, die - het voetspoor van Grimm en MüIlenhoff 
verlatend - had getracht nieuwe wegen te banen ter verklaring 

Jaarboek 19:10-:11. H 
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van de Edda-cosmogonie, aan de Edda alle oorspronkelijkheid 
ontzegde, en in hare mythologie slechts een gekunstelden weer
klank vond van Joodsche en Christelijke voorstellingen. In de 
bezadigde bestrijding van deze theorie toont la Saussaye wat hij 
vermag, zoodra zelfstandiger kennis van de primaire bronnen zijn 
arbeid steunt. Hier is hij op meer vertrouwd terrein. 

Door uitvoeriger arbeid op dit zelfde gebied bleek dit in zijn 
Geschiedenis 'Van den godsdienst der Germanen) in 1900 in het Neder
landsch, in 19°2, in meer uitgebreiden vorm, in 't Engelsch 
uitgegeven, een boek, met diepgaande en levende kennis der 
Scandinavische volken geschreven, tevens voor la Saussaye's 
werkwijze zeer karakteristiek door het rijk gedocumenteerde 
hoofdstuk der inleiding. Hier opnieuw die belangstelling voor de 
persoonlijke gaven der geleerde arbeiders, die treffende portret
teekening van de Grimms, van Uhland, van Müllenhoff. En 
in .de latere hoofdstukken breede, onbevooroordeelde religie
waardeering, eerlijkheid van historische methode, bovenal talent
volle synthese van het geestelijk leven der oude Teutonen. 

De studie der Germaansche volken kwam· de tweede be
werking van de Religionsgeschichte ten goede. Maar overigens 
stelde die tweede bewerking aan den schrijver een zwaren eisch 
van zelfverloochening. De sterke wasdom van tien jaren studie 
der religiewetenschap drong hem zich den steun te verzekeren 
van een staf bekwame medewerkers. Hij werd - zooals hij 
zelf zegt - »van bewerker redacteur". Het boek hield op zijn 
eigen boek te zijn. Wel waakte hij voor de eenheid,. maar het 
werk droeg het karakter van eene reeks harmonisch geschikte 
monografiel!n. Om ruimte te winnen besloot hij - helaas -
het uitnemende hoofdstuk over de phaenomenologie van den 
godsdienst te laten vervallen, en wat hij zeker het liefst zou 
hebben gegeven bleef achterwege: zijn wetenschappelijk hand
boek bracht »Geschichte der Rel i g ion en, keine Geschichte 
der Religion". 

In die laatste woorden ligt bijna een belofte; althans een 
wenseh. Gebeel de geestesrichting en de geloofsovertuiging van 
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den schrijver trokken hem in de richting van een werk dat de 
ontwikkeling van den godsdienst en de bekroning daarvan in 
het christendom mocht teekenen. Geen vraagstuk hield hem 
zoo aanhoudend bezig als dit: welke is de verhouding tusschen 
religie en beschaving, hoe vlieden, hoe zoeken zij elkaar? 
hoe mengt, hoe vercdelt het christendom in zijne voltooiing de 
elementen van niet-christelijken huize? Vele jaren na de periode 
die wij thans bcspn.:kcn heeft hij op die vragen het antwoord 
gegeven in vicr voordrachten Over Christmdom f1l Cultuur (zie 

Onze Eeuw, XIII, 2 I ï en vv.). De rijke stof der historie be
heerscht hij daar met zoo groot meesterschap, godsdienstige 
stemming cn wereld zin, "Weltflucht" en ,,'V eltbeherrschung", 
rcnaissance en piëtisme, rationalisme en romantiek worden daar 
zoo treffcnd gekcnschetst, bovenal de persoonsteekening, nu van 
den schrijver De Civitate Dei, dan van den kerkhervormer, niet 
in de laatste plaats van Rousseau van Schleiermacher, van Vinet, 
"den grootmeester der christelijke psychologie", van Kierkcgaard's 
geweldige kracht, brengt zoo rijke materie, dat men bij de her
lezing de klacht nauwlijks kan onderdrukken: Helaas, dat hier 
in voordrachten, vaak boven de bevatting van het gehoor, werd 
gecondensecrd, wat in een breed en rustig gcschreven boek 
allcen de volle aandacht die het verdiende zou hebben ver
worven! 

Een enkele vraag dient ten opzichte van het groote hand
boek nog beantwoord. Hoe leeren wij uit den tweeden druk, 

tot welke zoo velen - Buckley, Lehmann, Lange, Jeremias, 
Valeton, Houtsma - direct, anderen zooals Uhlenbeck indirect 
medewerkten, la Saussaye's zelfstandig werk het best kennen? 
Beter wellicht nog dan in zijn hoofdstuk. over de Germanen, 
uit alles wat hij naast dr. Lehmann over de Grieksche religie 
schrijft. In den nieuwen druk, die te verwachten is, moge on
veranderd blijven wat hij heeft gezegd over den homerischen 
godsdienst, over Aeschylus, over Plato. De diepe waardeering 
\'an Plato's idealisme, en Plato's geloof in deerkenbaarheid der 
waarheid - zoo fijn gekarakteriseerd in la Saussaye's rectorale 

H-
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oratie van 1890 - geven aan deze hoofdstukken eene blijvende 
beteekenis. 

Wilde ik trachten de reeks van studi~n die la Saussaye om 
de kern der Religionsgeschichte, over mythologie, over folklóre, 
over de beteekenis van den natuurlijken godsdienst heeft ge
rangschikt, op te sommen, mijne biografie zou een catalogus 
worden. Op andere zijden van zijn arbeid, op wat hij gaf aan 
ruimer kring, meer voor godsdienstige dan voor wetenschappe
lijke behoeften, moet thans de aandacht vallen. 

Voor godsdienstige behoeften, zoowel die van zijn gehoor als 
zijn eigene. Want getuigen was hem een levensbehoefte en hij 
was een zeer bijzonder prediker. Den inhoud van die prediking, 
zuivere uitdrukking van zijn ethische geloofsovertuiging, kan 
men o. a. leeren kennen uit de Overdenkingen, eerst met Valeton, 
later met A. K. Kuiper en Obbink uitgegeven, duidelijker nog 
uit den bundel dien hij zelf in 19°8 onder den titel Tijd etl 

Eeuwigheid samengaarde. Maar de eischen der geschreven medi
tatie zijn andere dan gelden voor het gesproken woord. Slechts 
wie hem hoorden en dikwijls hoorden kennen de kracht die van 
dit laatste uitging, den invloed der stembuiging, het stille gebaar, 
den ingehouden hartstocht. Hij was geen rhetorisch redenaar 
naar den aard dien hij teekent in Tiele's levensbericht, ook 
heeft hij een hartgrondigen afkeer van de tale Kanaäns, hij 
schuwt alle kunstmiddelen die op het sentiment werken en 
verkiest eenvoudig, los gestileerd Nederlandsch boven de klanken 
der schoone frase, kortom zijne prediking brengt, wat hij in 
Tiele miste: "uitingen onweerstaanbaar opgeweld uit de diepte 
van het gemoed" (Levensbericht van C. P. Tiele, blz. 8). 

Maar de kerk is een ommuurde ruimte. Velen die hij wenschte 
te bereiken, bereikte hij daar niet. En die wensch bracht een 
talent van la Saussaye naar voren, zoo bekend dat ik dit slechts 
door één voorbeeld wil toelichten; ik bedoel zijne gave als con
férencier. De aula-voordrachten van 1893 hebben - de titel 
Zekerheid en Twijfel duidt het aan - geen populair-wetenschap-

ril 
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pelijke, doch een zedelijke strekking (Geestelijke Stroomingen, 1907). 

Zij willen Schleiermachers woord bevestigen: "Sorge dich selbst 
nicht zu verlieren." Zij willen psychologisch den twijfel teekenen 

in zijne gevaarlijke en in zijn louterende elementen. "Want de 

twijfel is niet slechts voorwaarde van hooger ontwikkeling als 
hij tot zekerheid leidt maar ook stoornis van het evenwicht in 
het leven als hij van zekerheid verwijdert." Hoe groot een aan
mi klippen aan weerszijden! Welk een gevaar voor valsche 
zekerheid! 

Wederom schildert de schrijver den man dien hij in zIJn 

Dies-rede had beschreven, den "geloovige" eng van geest, "die 
zijn geloof zoo inricht dat geen wereldbeschouwing hem meer 
deert en dat de historische kritiek hem volstrekt niet aanvecht" 
(Dies-rede 1893, blz. 13)' Wederom uit hij zijn afkeer van die 
angstvallige en gekunstelde apologetiek, die meent "dat de waar

heid van den Christelijken godsdienst hangt aan de stelling d~t 
alle menschen van de drie zonen van Noach afstammen" 
(Studii!n, II, 277). Maar daarnaast welk een treffende schets 
van het dorre intellectualisme, welk een doordachte waarschu

wing tegen oppervlakkige veellezerij, die kweekster van bedrieg

lijken journalistischen geest - "den geest van Busken Huet". 
Wie la Saussaye volgt op de gedachtenpaden in deze voor

drachten ingeslagen vindt hem telkenmale stilstaan bij geestes
stemmingen aan het godsdienstig geloof verwant, "geestelijke 
machten" zooals hij ze gaarne noemde, vooral de theosofie en 

de mystiek. Aan de mystiek wijdt hij in de aula-voordrachten 

bijzondere aandacht. Met instemming haalt hij de bekende 
woorden van Bossuet aan: "Il faut imposer silence à nos pen
sées, à nos discours et à notre raison et entrer avec Moïse dans 
la nuée." Maar scherp onderscheidt hij dit mystisch element in 

de religie van de hedendaagsche mystiek in hare afgewendheid 

van het leven, in haar kweeken van geestelijken hoogmoed. 
Waarlijk er ligt een klove tusschen Novalis en Maeterlinck. De 
mystiek dezer eeuW wantrouwt la Saussaye en hij oordeelt haar 
onecht. Hare gevaren heeft hij nog eenmaal scherp in het licht 
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gesteld: in 1900 in zijne lezing Over d~ mystiek in de meuwe 
lettert'1l. Zijn antipathie tegen deze geestesrichting concentreert 
zich in een scherpen aanval op Maeterlinck, die hem even weinig 
welgevallig was als op een ander gebied Busken Huet. Het 
ergert hem den Trlsor des humbles in veler boudoir te vinden -
want de schrijver van la Sagesse et la Dcstinle "leeft van namaak." 

Deze geringschatting van Maeterlinck's prozawerk, stellig niet 
verzacht door groote bewondering voor zijn poëzie, hangt ten 
deele samen met la Saussaye's waardeering der modernste lite
ratuur. Wij zullen die later, zijn arbeid als literair criticus 
beschouwend, nader leeren kennen, maar ter kenschetsing van 
zijn geestesstemming in de laatste jaren der Amsterdamsche 
periode dient op één feit te worden gewezen. \Vanneer Saussaye 
in zijn voordrachten spreekt over den invloed van personen 
geeft hem dit aanleiding tot een fijne karakteristiek van den 
Franschen en den Engelschen geest. Maar die karakteristiek vindt 
haar hoogtepunt in een zoo diepe en liefdevolle vereering van 
Tennyson dat het niemand kan ontgaan hoe hoog hij het gees
telijk leven van den "Victorian Age" stelde en hoezeer hij in 
wat op die periode volgde achteruitgang zag. Het is de stem
ming die zich herhaalt in den pessimistisch en toon van zijn 
J{aive Eeuw, in de telkens herhaalde klacht "la scène est vide." 
Soms wantrouwt hij zelf die pessimistische beschouwing, en doet 
ook een poging om de mannen van tachtig in hun streven te 

begrijpen. Maar hij slaagt daarin nauwelijks ten halve. Beets 
sticht hem en ontroert hem, Perk en KioDs laten hem koel. En 
alras begeeft hem de lust tot waardeeren. 

"Waardeeren" - zoo zucht' hij eindelijk - »is inderdaad 
een van de domste bezigheden waarin de beschaafde mensch 
onzer dagen zich verloopt. Waardeering d.i. koel en onver
schillig eenige tweedehands-kennis opdoen en waanwijs zich 

daarop verheffen, maar niet tot de kennis doordringen, niet eigen 
zedelijke houding bepalen, integendeel afstand doen van het 
onderscheid tusschen goed en kwaad". 

Inderdaad~ dit is slechts eene hout.ade, maar dat hierin diepere 



- 18 -

b 

elementen dan die van een oogenblikkelijke opwelling lagen, zou 
zijn literaire kritiek in de Leidsche periode, tot welke wij thans 
genaderd zijn, herhaaldelijk bewijzen. 

De Leidsche periode. Want in 1899 verwisselde la Saussaye, 
door Curatoren der Leidsche Universiteit daartoe voorgedragen, . 
den Amsterdamschen leerstoel in de godsdienstgeschiedenis met 
het door J. H. Gunnings heengaan vaceerende professoraat in 
de encyclopaedie, de leer aangaande God en de ethiek. V den 
verraste die stap. Toch waren er begrijpelijke redenen voor. Aan 
de Amsterdamsche faculteit bonden hem na den dood van 
Loman, De Hoop Scheffer en Hoekstra geen sterke banden. Het 
noodlottige besluit der synode dat aan de hoofdstad de weten
schappelijke voorbereiding der aanstaande predikanten onttrok, 
deed het aantal zijner toehoorders pijnlijk slinken; geen der 
overweglPngen die hem indertijd een roep naar Utrecht hadden 
doen afslaan kon thans meer wegen. Maar de diepste grond van 
zijn besluit lag elders. Op het gebied, waaraan hij gedurende 
twee decenniën te Amsterdam zijn krachten had gewijd kweekte 
ia Saussaye geen leerlingen. En bovendien, ondanks velerlei voor
treffelijke praestatie kon de wetenschappelijke beoefening van de 
g:odsdicnstwetenschap zijn hoogste behoeften maar ten dede 
bevredigen. Men heeft zijn Gidsartikel van '85 Over mythologie 

t'1l folklore maar te lezen om te beseffen hoe weinig neiging de 
schrijver gevoelde om zijn talent van synthese op dit gebied 
prijs te geven ter wille van zelfstandig wetenschappelijk onder
zoek. " Wetenschappelijk" - het woord zelf had voor den 
schrijver der Religionsgeschichte een bijsmaak. Toen in 1908 
onze afdeeling hem riep tot het voorzitterschap dat hij tien jaren 
lang met veelzijdige bekwaamheid heeft vervuld, was hij ver
rast, ook verheugd; maar glimlachend zeide hij toch: "ik ben 
eigenlijk geen wetenschappelijk man." Zijn bedoeling met die 
woorden, geene u.iting van valsche nederigheid, wordt begrijpelijk 
wanneer wij lezen wat hij ergens over Pierson zegt: "V de 
mannen der wetenschap hebben hem eigenlijk nooit voor vol 
aangezien; onrechtvaardig als- men meent dat strenge methode 
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van onderzoek hem vreemd was - maar andererzijds zie ook 
ik in hem niet den geleerde, en wel omdat hij iets anders was en 
zijn wilde. Het was hem te doen niet om de wetenschap te 
beoefenen maar om het leven van zijne eeuw mede te leven en 
op zijne tijdgenooten invloed te oefenen" (Po,-tretle1l e1l Kritieken, 
blz. 144 vv.). Met eenig voorbehoud kan men die woorden op 
la Saussaye zelven toepassen. Hij zocht eene wetenschap die èn 
met zijne christelijke geloofsovertuiging èn met zijne liefdevolle 
aandacht voor de menschen inniger verband hield. En daartoe 
wees hem de Leidsche benoeming den weg. 

Dat de oratie met welke la Saussaye in September 1899 zijn 
drievoudige taak te Leiden aanvaardde nieuwe, niet te voren 
door hem uitgesproken denkbeelden zou uitspreken was niet te 
verwachten. Wel dat zij wederom eene beginselverklaring zou 
zijn. Nog eenmaal wilde hij "de taak der theologie" ~uidclijk 
omschrijven, haar wetenschappelijk karakter verdedigen, haar 
praktische roeping bepalen en in ondubbelzinnige woorden zijn 
eigen standpunt - hoezeer dat bekend mocht zijn - verklaren. 
Hier flikkert even een verklaarbare ironie door den ernst zijner 
rede, wanneer hij spreekt over de ethiek. "Ik heb hier en daar 
iets vernomen - zoo zegt hij - van aandoenlijke bezorgdheid, 
of dit vak bij mij wel in veilige handen zou zijn. Men vreesde 
wellicht dat ik te veel omgang had gehad met koppensnellers 
en dergelijk slag van volk om de noodige aandacht te wijden 
aan de zedelijke vraagstukken van onzen tijd". 

De ironie was hier niet misplaatst. De bestrijders van la 
Saussaye's candidatuur hadden kunnen weten - zijn weten
schappelijk verleden stond daarvoor borg - dat hij de ontwik
keling van het zedelijk leven zou beschouwen onder het licht 
van ruime psychologische en historische kennis. Maar hij ver
klaarde onomwonden - en die verklaring heeft hij gestand 
gedaan - dat zijne roeping was, als lid van de theologische 
faculteit wel is waar het oog te richten op de geheele weten
schap van het zedelijk leven, doch in de voornaamste plaats 
het c h ris tel ij k leven in zijne eigenaardigheid te doen kennen. 

, 
d 
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De Leidscne periode, zeventien akademiejaren omvattend, is 
stellig in la Saussaye's leven noch de minst gelukkige, noch de 
minst belangrijke geweest. Hij mocnt werken in een rijk be
zette faculteit, die er geen oogenblik aan dacht door klein
geestige rancune hem hare vriendschap te onthouden omdat zij 
oorspronkelijk een ander in zijne plaats had gewenscht. Hij 
mocht zich wijden aan een onderwijs dat zijne leerlingen in
leidde in zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, en eindelijk -
naast velerlei vriendschappelijk verkeer in de Leidsche akademie
wereld - vond hij, geschoold door twintig jaren universitairen 
arbeid, tijd en kracht om zich nog meer dan te voren aan 
literaire studie te wijden. Wat hij en in de collegezaal en in 
gemoedelijken omgang daar buiten gedurende die zeventien jaren 
is geweest voor de aanstaande predikanten van Nederland heeft 
na zijnen dood zijn opvolger Roessingh in eene uitnemende 
necrologie in Onze Eeuw zeer treffend getuigd en zijn eigen 
afscheidscollege van 2 Juni 19 I 6 doet het ons nauwlijks minder 
duidelijk beseffen: bij zulke gelegenheden vond la Saussaye al
tijd woorden die tot het hart gaan. Maar van zijn omvangrijk 
werk als literair criticus moet onze biografie een beeld geven, 
en de beteekenis zijner werkzaamheid op het gebied der chris
telijke ethiek moeten wij trachten thans in het licht te stellen. 

»Literair-criticus". Zoo heeft la Saussaye zich zelven bij her
haling genoemd. Maar was hij het ook? Niet in den zin van 
een Sainte-Beuve of een Taine, stellig niet als een Busken 
Huet, en evenmin naar den trant van die beroepscritici die ons 
vaderland bij tientallen telt. Men heeft wel eens gezegd dat de 
oprichting van Onze Eeuw hem gebracht heeft tot zijn kriti
schen arbeid. Ongetwijfeld staat de zaak juist andersom. De 
stichting van het tijdschrift in welks redactie zijn kennis een 
leidende kracht, zijn talent van analyseeren een voorbeeld, en zijn 
vrijmoedige humor een bron van telkens terugkeerend intiem 
genot was, werd veeleer door hem gezocht omdat hij wat te 
zeggen had, dan dat redacteursplicht hem tot schrijven drong. 
In den literair-criticus zien wij telkens den moralist. Zelfs in 
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zijne tientallen van leestafelstukjes, opmerkelijk door hun vlugge 
ironie, hun "zetjes", hUil fijnen esprit, ligt een vaste lijn. Het 
zijn instantanés, maar op het juiste oogenblik, onder het hel
derste licht genomen, scherp soms en pijnlijk voor den afge
beelde, openhartige uitingen van een man die bij 't kaatsen ook 
den bal wist te verwachten. Maar in al deze stukjes zoowd 
als in zijne grootere kritieken en portretten herkent men den 
moralist. Treffend juist zegt la Saussaye zelf in de voorrede 
van zijn Zekerheid en Tw&jèl: "Hetgeen waarnaar ik streef 
is die geestelijke kritiek, dat ziftende oordeel dat geen vaste 
doctrine als maatstaf heeft, maar in de gisting van den tijd 
zoekt den geest vrij en vast te maken. Dit althans heb ik in 
de school van Vinet geleerd dat de zekerheid van het christe
lijk geloof niet die is van een "standpunt" of van een philo
sophische doctrine, maar van de vastheid in den strijd te vcr
overen en te bewaren." 

Niet zonder reden noemt hier la Saussaye ook ten opzichte 
van zijn literaire werk Alexandre Vinet zijnen leermeester. Er 
is nauwlijks één schrijver van wicn hij in zijne treffende wijze 
van citeeren zoo veel schoone woordcn aanhaalt als van dcn 
Zwitserschen moralist. Maar evenmin als bij Vinet beteekent 
de zooeven aangehaalde vrijheidsverklaring eene uiting van be
ginselloosheid. En in de politiek èn in de religie handhaaft zijn 
litteraire kritiek zeer kenmerkende beginselen. 

In de politiek? Het distelig terrein der praktische politiek 
betrad hij niet gaarne - en ook niet steeds zonder eigen 
schade. Enkele jaren vóór de oprichting van Onze Eeuw had 
hij de liberale richting, die hij zag overhellen naar het socia
lisme, met even donkere kleuren geteekend als de onnatuurlijke 
coalitie der Neo-Calvinisten met Rome. Eerbied voor Groen had 
hij uit zijn jeugd meegebracht, maar hij boekte dien eerbied 
niet over op diens democratisch en opvolger Abraham Kuyper. 
Voor den Nederlandsehen »grand oid man" bewaart hij ste~ds 
de vlijmendste pijlen van zijn grimmigen spot. Zoo stond hij 
tusschen beide partijen en hoopte met anderen een tijd lang op 

1 
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eene "concentration des centres". Maar toen die hoop ijdel 
bleek nam hij - in 1914 - de pen op (0. E., XIV, 2,313), 
Het politieke artikel dat hij toen schreef, hartstochtelijker ge
steld dan men van hem gewoon was, en verbitterend voor velen 
die rechts stonden, ademt een grooter verzoenlijkheid tegenover 
de partijen van den vooruitgang dan in overeenstemming scheen 
met zijn vroegere houding. Toch zag men daarin ten onrechte 
een afglijden. Het intellectualistisch zelfbehagen der schoolwet
liberalen bleef hij veroordeelen, eene democratie naar fransch 
model was hem ook thans een schrikbeeld. Maar het getuigt 
van onbevangenheid dat hij geloof had in de toekomst van een 
christelijk democratisch streven dat het persoonlijke element eer
biedigt en de volksziel wil doen ontwaken. En in zoo\'erre stond 
hij zeker links. 

Ook in het religieuse? - Noch elders, noch in zijne litte
raire kritiek verloochent zich ooit het positief-christelijke element. 
Maar van zijn jeugd af koesterde hij een hartgrondigen afkeer 
van het exclusivisme der confessioneele orthodoxie. Zijn taal 
klinkt het scherpst in zijne veroordeeling van alles wat hem Of 
een christendom oP' voordeel bedacht schijnt, Of eene vroomheid 
angstvallig gekluisterd aan dogma's. Als hij een vroom boekje 
over Italië leest vraagt hij schamper: "Zou het voor het chris
telijk leven inderdaad gevaarlijk: zijn naar Italië te reizen en er 
kunst te zien? Ik voor mij acht het veel gevaarlijker dominees

vergaderingen bij te wonen en kerkelijke bladen te lezen", en 
spottend hekelt hij de literatuurkennis der "Christenen die 
Corelli lezen". 

Het valt niet te ontkennen dat la Saussaye door de scherpe 
geestigheid van wat hij zelf "zetjes" noemde, vaak dieper kwetste 
dan in zijne bedoeling lag. Quinctilianus heeft. in zijn uitnemend 

hoofdstuk "De Risu" van den bonus orator gezegd: "ne dieet 
quidem salse quotens poterit et dictum potius aliquando perdet, 
quam minuet auctoritatem". Stellig was het nu la Saussaye niet 
om de "dicta", de "sales" te doen, geen jacht op geestigheid 
mag hem worden verwetep, maar even zeker is het dat het 



- 23 -

124 

gezag van zijn woord, zijne auctoritas, vaak grooter zou zIJn 
geweest, indien hij den vorm had verzacht. 

Vaak - niet steeds. Want zonder die geestigheid zou het 
niet het werk van la Saussaye zijn geweest. Zijn geheeIe lite
raire arbeid draagt het stempel van zijnen geest. Kleurloos is 
het nooit, het is levendig als hij zelf, het treft door het sail
lante zijner tegenstellingen. Hij boeit door historischen rijkdom, 
als hij de geestelijke stroomingen peilt, en in breede trekken de 
geschiedenis der theosofie teekent van Böhme tot Annie Besant, 
hij houdt u vast door het pakkend navertellen van een geheele 
romanliteratuur, en verlevendigt uwe kennis door zijne paral
lellen, hij wekt uw vertrouwen door zijn eigen wantrouwen als 
hij vraagt of de schrijver van Jörn Uhl wel de juiste man is 
om een nieuw Evangelie in plaats van het oude te schrijven, 
of als hij twijfelt aan de echte waarde van een boek als Sur 
la Branche. Daarbij interesseert u steeds zijn persoonlijke be
langstelling. Het is onmiskenbaar dat Homerus hem meer boeit 
dan Hesiodus, de dichter van Phaedo en Symposion, de psycho
loog die de Politeia schreef, meer dan de Plato van den Philebus. 
Aan de studie van Rousseau's karakter schenkt hij meer aan
dacht dan aan Voltaire. Ook - hoe kon het anders - geeft 
hij soms oude sympathit!n prijs. Hamerling dien hij eerst, met 
velen onzer, bewonderde, blijft hij slechts waardeeren als dichter 
van de Sieben Todsünden. Maar aan Goethe blijft hij trouw; 
nog in 191 5 geeft hem de herlezing van Engels boek aanleiding 
tot een meesterlijke schets van Goethe den Faustdichter en den 

lyricus (0. E., XV, 4, 223)' 
Intusschen - ook in deze literaire kritiek blijft de persoons

teekening datgene waaraan hij het liefst zijn krachten wijdt. 
Hij zocht gaarne - zooals hij dat in zijn akademierede van 
1910 aanduidt - "den schrijver achter zijn werk, den algemeenen 
tijdgeest, de omgeving, den dampkring waarin deze ademde". 
Soms verbreedt zich die schets tot de teekening eener geheele 
periode, als in de voortreflijke beschouwing over Björnsons 
Boven de kracht (0. E., II, 1095). Soms verdiept zij zich 
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tot eene psychologische persoonsanalyse van groote fijnheid. Uit 
tientallen voorbeelden slechts enkele! Slechts in het voorbijgaan 
wijs ik op zijne karakterschets van Potgieter (naar aanleiding 
van diens correspondentie met Huet) omdat bij de teekening 
van den »dichter-koopman", den "teleurgestelden liberalist" zijne 
koelheid tegenover den schrijver zoo opmerkelijk is. Zeker, hij 
erkent, dat in het tweede kwart der 1ge eeuw in Nederland 
geen beter stuk proza is geschreven dan "Het Rijksmuseum" 
(zie Portretten en Kritieken, blz. 164 v.v.). Maar noch voor 
"Florence", noch voor de "Nalatenschap van den landjonker" 
heeft hij een woord van bewondering. Is voor de vormen
schoonheid, voor de worstelende en vaak overwinnende woord
kunst van den dichter zijn oor gesloten? 

Die vraag brengt ons tot een andere karakterstudie. Ik bedoel 
die van Allard Pierson (Portr. en Krit., blz. 144 v.v.). Naast 
en eigenlijk tegenover Nabers Pierson herdacht verdient die korte 
schets onze aandacht. In de eerste plaats als psychologische 
studie. "Hoe komt het - zoo vraagt la Saussaye - dat ondanks 
Piersons rijke gaven de praestatie van zijn leven zoo onbevre
digend is geweest?" Het antwoord kan in den schrijver van 
Zekerheid en Twijfel niemand bevreemden: "In den strijd om de 
waarheid heeft Pierson de nederlaag geleden en ten slotte berust 
in de zekerheid dat waarheid, vastheid, voor den mensch niet 
te vinden is." 

Kenmerkend als deze zielkundige opvatting van wat la Saus
saye expressief in den schrijver van Richting en Leven eene 
"tragedie van vergeefsch zoeken" noemt is, verdient zij met het 
oog op zijn eigene literaire kritiek toch minder onze aandacht 
dan zijne beschouwing van Piersons letterkundige waardeering. 
"Pierson - zoo zegt hij ongeveer - de agnosticus, moest wel, 
in anderen zin dan de Christen, een vreemdeling in de wereld 
zijn. Hij stond aan den oever - ook in zijne waardeering van 
geestelijke en lit~raire verschijnselen. Zijn' kritiek kende geen 
vastere normen dan die van zekere logische eischen; haar blijft 
slechts de vorm als maatstaf." 

• 
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Hier spreekt la Saussaye een meening uit, verrassend mIs
schien voor elk die zijn warme bewondering van de Grieksche 

klassieken in het oog houdt, maar dikwijls door hem herhaald. 
Zij geldt deneisch der compositie. Hij is wars van wat hij 
noemt een werken met het lineaal, dat King Lear tot een 
(omedy of errors maakt. Zuiverheid en klaarheid van compositie 
mogen aan Goethes Faust ontbreken, zij maken niet de hoogste 
voortreffelijkheid uit van een kunstwerk. "Zal men een sonnet 
van Heredia prijzen boven een Ode van Pindarus ? Eene novelle 
van Guy de Maupassant verkiezen boven Wilhelm Meister ? 
Aan een volmaakte comedie van Capus of LemaÎtre den palm 
toekennen boven een stuk van Shakespeare bij wien slechts een 
of twee van zijne zevenendertig stukken aan de eischcll van 
harmonischen tooneelbouw beantwoorden?" (Göthe-iectuU1·, O. E., 

XV, 4, 226). 
Wie. dergelijke uitingen geheel naar den letter opvat, mis

kent den man die zoo welsprekend zijnen leermeester Brill 
juist om zijn stijlkennis en compositie-gave had gehuldigd. La 
Saussaye zelf, al stelt hij telkens met nadruk den inhoud boven 
den vorm en al noemde hij zich wel eens een slordig stilist, 
toonde duidelijk zijne kunst van compositie èn in zijne medi
taties èn in zijne essais. Maar bovenal in dat boek, waarin de 
man die voor zich zei ven den titel van wetenschappelijk niet 
opeischte, zijn begaafdheid tot zuiver wetenschappelijke, n.l. 
psychologische analyse bewees, het werk dat de kroon plaatste 
op zijn ganschen arbeid: het Christelijk Leven, dat in eersten 
druk in den zomer van 19 I 0 het licht zag. 

Honderden in ons vaderland, onder welken ik mij zei ven 
reken, hebben, ondanks belangrijk verschil van geloofsovertui
ging, voor den opbouwen de verdieping van hun geestelijk 
leven de hoogste verplichting aan dit boek. En ofschoon er niet 
aan mag worden gedacht den overrijken inhoud er van hier 
door overzicht of excerpt te schetsen, wel moet toch het 
Christelijk Leven met den meesten nadruk als biografisch monu
ment van la Saussaye worden vermeld. Geen enkel werk van 

• 
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zijne hand toont ons zoo klaar en zoo ten volle zijne geheele 
persoonlijkheid: het boek is de autobiografie van zijnen levens
strijd, zijn levensinzicht en zijn idealen: het is de projectie van 
zijne levensgeschiedenis in het ideëele; het menschenleven sub 
specie aeternitatis. Bovendien weerspiegelt zich in dit zijn laatste 
groote werk de gehecle veelzijdigheid van zijn vroegeren arbeid: 
zijn cultuur-beschouwing, zijn waardeering van de litteratuur, 
zijn besef van 's menschen vernedering en hoogheid. Geen punt 
in ons ziclele\'en, geen vorm van menschelijke zonde, geen 
klemmende vraag van politieken of sociologischen aard gaat hij 
angstvallig voorbij; maar hij leeraart niet stelselmatig, hij dringt 
zijne meening nooit op: door de stille kracht van zijn vaste 
overtuiging boeit hij en wint hij den lezer. En als gij het boek 
sluit dan herhaalt ge licht de schoone woorden van Romain 
Rolland: "Qui veut voir Dieu vivant, face à face, doit Ie 
chercher, non dans Ie firmament vide de sa pensée, mais dans 
I'amour des hommes." \Vaarlijk, het is niet gewaagd te zeggen 

. dat - ook om zijn psychologische beteekenis - la Saussaye's 
boek over het Christelijk leven van al zijne werken de meest 
blijvende beteekenis zal blijken te bezitten. 

Mijne levensschets, fragmentarisch omdat ik wenschte de 
groote lijnen van la Saussaye's beeld niet onder de overstel
pende veelheid van zijne geschriften te doen verdwijnen, nadert 
het einde. In 1916 - twee jaren vóór den wettelijken ter
mijn - besloot la Saussaye, in klimmende mate door zijn 
asthma in zijn universitair werk belemmerd, het hoogleeraars
ambt vaarwel te zeggen. Geen geestelijk verouderen zal iemand 
in hem bespeurd hebben, die in zijn afscheidscollege hem de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de wetenschap die hij bijna veertig 
jaren als hoogleeraar had gediend, hoorde beschrijven. Maar hij 
had behoefte aan rust; hij wilde den levenstijd die hem restte 
besteden op de wijze die hij zelf in zijn christelijk leven had 
geteekend: als een tijdperk:, waarin de oude van dagen ver
werft "wat de wereld den mensch in de kracht niet laat: tijd 
om te leven en tijd om te sterven, rust om zich te verdiepen 

b, 
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in eigen gevoelen en denken, te leven in de hemelsche toe
komst." Die rust vond hij op Kalorama. Maar zij werd hem 
niet tot een zwijgende retraite. Zoowel aan het verkeer met 
zijne vrienden als aan geestelijken arbeid bleef hij behoefte ge
voelen. De biografie van zijn trouwen vriend Haspels in 1917 
toonde nog zijn onverminderde begaafdheid in het begrijpen en 
schetsen van een veelzijdig ontwikkeld menschenleven. 

Aan On7.-C Eeuw bleef hij trouw medewerken. Het is tref
fend dat zijn laatste bijdrage aan dat tijdschrift (0. E., XIX, 
2, 242) eene korte beschouwing bevat over Pascal den denker 
wiens schildering van den onttroonden koning, den mensch met 
zijn diep gevoel van zijne hooge bestemming en zijne diepe 
ellende, op la Saussaye zoo grooten en blijvenden invloed heeft gehad. 

Dat was in 1919. In het zelfde jaar besloot het echtpaar 
la Saussaye, ten einde voor vrienden bezoek lichter bereikbaar 
te zijn, het afgelegen Beek voor Bilthoven te verlaten. Maar 
de vitaliteit van den onvermoeiden werker liep ten einde. Na 
de lichaamskrachten werd langzaam ook de geest uitgedoofd en . 
op 20 April sluimerde hij in. 

Eenvoudig en stil, naar la Saussaye's wenseh, was zijne be
grafenis. Men bracht hem ter ruste te Muiderberg op de plek 
die hem lief was. In een ernstige en eenvoudige toespraak bij 
het graf. herdacht een zijner trouwste leerlingen, dr. A. K. 
Kuiper, de groote beteekenis van zijnen arbeid en zijnen ge
zegenden invloed. En wij - toen wij de stille begraafplaats 
verlieten, mochten overdenken hoe trouw de vriend van wien 
wij afscheid namen, de geleerde die zoo onvermoeid had ge
werkt, de man die zooveel had gestreden en zooveel strijd had 
verduurd, èn in de kracht van zijn leven èn in de rust van 
zijnen ouderdom, de vermaning van Thomas à Kempis had 
betracht: »Si coronari desideras, certa viriliter, sustine patienter. 
Sine labore non tenditur ad requiem, nee sine pugna pervenitur 
ad victoriam" (De Im. Christi, lIl, 19, 4)' 

K. KUIPER. 
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