GESCHIEDENIS
DER

NOORDNEDERLANDSCHE LETTEREN
IN DE XIXe EEUW.

GESCHIEDENIS

NØORDJEDERLANIJSCHE LETTEREN
IN

DE

XIXe eeuw,

IN BIOGRAPHIEËN EN BIBLIOGRAPHIEËN,

1830-1900
DOOR

Dr. JAN TEN BRINK,
grootendeels herzien door den Auteur,
verder bezorgd en bijgewerkt
DOOR

TACO H. DE BEER.
DERDE DEEL.
,....-,..-.1-.

ROTTERDAM.
D. BOLLE.

STOOM-SNELPERSDRUK - KOCH

■

KNUTTEL - GOUDA.

FRANCOIS HAVERSCHMIDT.

i)

„Adam en Eva hebben in geen weelderiger lustoord hun
„onschuld genoten en — verloren, dan waarin ik de Augustus„maanden van mijn vierde tot mijn achtste jaar doorbracht.
„Vlak voor het huis, te midden van een uitgestrekt plein, met
„kiezelzand bestrooid, stond een reusachtige linde. Rondom haar
„dikken stam had men een bank gemaakt, en daar zie ik mijn
„grootvader en grootmoeder nog op zitten, des avonds bij de
„thee. Wat was het daar stil vergeleken bij het gewoel in de
„stad (Leeuwarden), en wat was de zoele lucht vol geuren van
„de reseda en de kamperfoelie! Duiven trippelden over het
„plein, en stoorden zich evenmin aan poes, die zich druk zat
„te wasschen op de stoep bij de voordeur, als aan de musschen,
„die tusschen haar rondhuppelden. Maar als Moortje op het
„gerucht van naderende voetstappen luid keffend van de bank
„sprong, waarop hij naast grootvader had zitten knipoogen, dan
„gingen ze met musschen en al klapwiekend de lucht in, en
„zetten zich hoog op den rand . van het dak met de gladde,
„blauwe pannen, of ze kirden een deuntje voor de deurtjes van
„haar huisje, dat aan den zijmuur van de pastorie hing." 2)
De pastorie, hier zoo dichtelijk voorgesteld, stond en staat
nog te Dantumawoude, een bloeiend Friesch dorp, noordQostelijk
van Leeuwarden. De predikant, die op hoogen leeftijd met
zijne echtgenoot onder deze reusachtige linde thee zit te drinken,
1) Van hier af zijn de aanvullingen en aanwijzigingen van den bewerker
der nieuwe uitgave ; ni e u w e voetnoten zijn geteekend d. B.
2) „Familie en Kennissen door F. HaverSchmidt." (Schiedam,
H. A. M. Roelants, 1876.) „De pastorie van mijn Grootvader," bl. 5, 6.
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heet Fran c ois Bekius 1), zijne vrouw Gaatske van Slooten,
de laatste stammende uit oprecht Frieschen bloede. In de jaren
1839 tot 1842 verheugden de beide grootouders zich tijdens de
Augustusmaanden over het vroolijk gewoel en gesnap van hun
kleinkind, F r a n c o is HaverSchmidt, uit Leeuwarden. Dominé's
dochter, G e e s k e Bekius, was gehuwd met den Leeuwarder
apotheker en wijnkooper, Nicolaas Theodorus HaverS c h m i d t. Daar het gezin van dezen laatste allengs aangroeide
tot een zestal spruiten, was grootvaders pastorie des zomers een
uithof voor de oudste kinderen. De Leeuwarder apotheker Have rS c h m i d t sproot uit Duitsche voorouders, daar zijn vader, schoon
te Amsterdam geboren, uit Pommersch bloed stamde.
De overgrootvader van Fran c ois HaverSchmidt was dus
een Duitscher, die naar de familieverhalen enkel Haver heette,
en „zes uren van achter Stettin" was gekomen, om op de vloot
der Republiek te dienen. F r a n s' grootvader, Johannes He rm a n u s Haver, genoot zijn opvoeding te Enkhuizen bij een
oom, S c h m i d t, waarom hij uit dankbaarheid den naam Schmidt
anm,ezichltrHavSmdekn.Fras'v
schreef deze beide namen aan elkaar verbonden en sedert dien
tijd werd deze samenvoeging als een geheel beschouwd.
Doch F ra n co i s Haver S c h m i d t heeft het volste recht zich
voor een echten Fries te doen gelden en trots den Pommerschen
stamboom van zijn overgrootvader Haver zich met Tollens
„van vreemde smetten vrij"

te achten. Zijn grootvader, de eerste der HaverSchmidt' s,
kwam in 1800 te Leeuwarden, waar hij de weduwe van den
apotheker Johannes Fenema, Maria Magdalena Gravius,
eene dochter van Leeuwarder ouders, huwde. Ook van vaders
zijde dus heeft Fr a n K o i s HaverSchmidt eene „opriuchte'"
Friezin tot grootmoeder gehad.
1) „Ik ben tot de ontdekking gekomen" — schrijft mijn vriend Have rSchmidt mij — ;,dat de eerste Friesche Bekius was Ds. Benjamin
Bekiu s, van 1686 tot 1733 predikant te Britsum bij Leeuwarden. Hij was
een zoon van Ds. Johs. Bekius, Waalsch predikant te Leiden, en gehuwd
(nl. Benjamin) met Francyna de Witte, dochter van Francois de
Witte en Magdalena Bont te Leiden. De W itte ' s kwamen uit Vlaanderen (Belle) in 't laatst der 16e eeuw en vestigden zich als lakentrapiers in
de Sleutelstad. De vrouw van Ds. J o h. Bekius was eene Delftsche uit het
Fransche geslacht de S a 11 e n g r e. Zoo komt de Leeuwarder wijnkooperszoon
aan zijn naam F r a n c o i s."
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Grootvader en vader waren te Leeuwarden apothekers. Zijn
us, voegde bij de apotheek een vader,NicolsTh
wijnhandel, die later door twee broeders van F r a n c o i s voortgezet en tot heden onder de firma N. T. Haver Schmidt
wordtgevn.HiszechtFrnkigLeuward,
dat op Sint-Valentijnsdag (14 Februari) van 1835 François
geboren werd. Hij kreeg naar moeders vader, grootvader Bekius,
den naam van Fr a n o i s.
Als kind heeft hij veel genoten, veel opgemerkt, veel in zijn
geheugen geprent, dat nog in mannelijken leeftijd hem stof verschafte voor zijne onderhoudende vertellingen. Zijn bundel
„Familie en Ken nissen" is eene dichterlijke autobiographie.
Hij begint met de pastorie van zijn grootvader Bekius te
L)antumawoude, door hem, naar zijn eigen getuigenis, „niet
ongetrouw geteekend." x) Slechts in de zomervacantie kwam hij
daar zijne vrije weken doorbrengen. Te Leeuwarden ging hij
als knaap op de gewone stadsburgerscholen, maar veel vroeger
reeds had de Damwouder pastorie eene buitengewone aantrekkelijkheid voor het kind.
Wat hij daar genoot in de allereerste jaren zijner kindsheid
heeft hij zelf uitmuntend verteld, gelijk blijkt uit de reeds aangehaalde regelen. De gulden herinnering toovert hem de pastorie
van zijn grootvader als een paradijs vol appel- en . pereboomen,
vol „onvergetelijke" kerse- en pruimeboomen, vol „eindelooze
schuttingen met perziken, abrikozen en morellen," aan de grens
van al welke heerlijkheden zich een „berg met een prieeltje"
bevond. De kleinkinderen uit Leeuwarden vervulden in de
zomervacantie dien hof van Eden met hunne juichkreten, en
stormden van den „berg" in vollen ren naar beneden uit louter
joligheid.
Grootvader Bekius, met zijn eerwaardig zilverwit hoofd,
zijn korte broek en „driekanten hoed," beheerschte de kinderen
met een enkelen blik. Hij wandelde met zijne jonge gasten
naar de boerenhoeven in de nabijheid en nam ze des Zondags
mee naar de dorpskerk. De kleine F r a n 90 is luisterde met
heel zijne ziel, en „bad zoo vurig mee, als hij maar kon, de
handen gevouwen en de oogen stijf toe." Hij kende al de
dorpelingen, die in de kerk zaten. Een van de diakenen had
1) Schriftelijke mededeeling van mijn vriend F. H.
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hij „helpen hooien," en bij een van de ouderlingen had hij eene
zeug met prachtige biggen bewonderd.
In de logeerkamer van zijne grootouders sliep hij in een
„ouderwetsch, onmetelijk ledikant," terwijl van de wanden de
familieportretten met pruiken en neepjesmutsen hem soms beangstigden. Des morgens ontbeet hij in grootvaders studeerkamer,
die aan alle kanten vol boeken was gepakt. Hij zat op een
paar dikke folianten, en luisterde als grootvader of grootmoeder
bij beurten uit den grooten bijbel van V a n der P al m voorlazen.
F r a n c o is had twee broers en drie zusters, die hem vergezelden naar de Damwouder pastorie tot zijn achtste jaar. De
dorpskerk en de eerbiedwaardige grootvader met het zilverwitte
hoofd hadden reeds toen bij den knaap het denkbeeld opgewekt:
Leeuwarden, had de„Ikwilodmnére1"Thuis,t
knaap een zeer gelukkig leven. Van „Mij n Ouders huis"
heeft hij eene alleraardigste schildering gegeven i). De groote
„opkamer" met het breede haardvuur des winters, wanneer er
gezelschap was, waar zijne moeder „achter het koffieblad en de
zilveren presenteertrommeltjes" zat, heeft hij nooit vergeten.
Hij herinnert zich zelfs de vliering, waar hij eens eene familie
jonge katten in eene wijnmand met hooi ontdekte, en den zolder,
waar de vlag uithing op Koningsverjaardag ; hij herinnert zich
het kamertje, waar de naaister alle Vrijdagen zat ; bovenal het
vertrekje, dat eenmaal het zijne is geweest, en waar het portret
van Jan Nieuw e n h u i z en naast het, konterfeitsel van Jenny
Lindhg.
De knaap ging op de stadsburgerschool bij meester Bosch 1 o o,
en sloot daar vriendschap met een medeleerling, die even als
hij bestemd was een kunstenaar van naam te worden. Hij
speelde er namelijk met een blond jongetje, dat voor zijn doen
al heel aardig teekende in die dagen. F r a n c o is kwam dikwijls
bij hem aan huis, eerst, toen de moeder van dezen blonden
jongen, die L a u r en s T adem a heette, in de Uniabuurt „bij
den Ossekop" woonde en later onder de Boompjes op het Blokhuisplein. A 1 m a Ta d e m a en Piet Pa al tj e n s, beide Leeuwarder
jongens, hebben nog dikwerf aan die gelukkige uren hunner
zorgelooze jonkheid gedacht, al voerde het lot der eerste naar
het beroemde atelier te Londen, den laatste naar de gezellige
studeerkamer te Schiedam.
1) Familie en Kennissen," bl. 29-52.
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Na grootvaders emeritaat, ging F r a n c o i s niet meer naar
Dantumawoude, maar logeerde des zomers te Hallum bij zijn
oom, den geneesheer H. G. C a n n e g i e t e r. Hij vergezelde dezen
op zijne bezoeken aan patienten in den omtrek van het dorp
en hoorde van hem boeiende verhalen uit den studententijd,
den tiendaagschen veldtocht, of zelfs uit de oude Friesche
geschiedenis, door den dokter met geestdrift beoefend. Ook begon
Fr a n c o i s hier dichters te lezen, en terstond te beproeven of
hij verzen kon schrijven. In de beschrijving van „Mij n 0 u d e r s
huis" I) zegt hij, dat hij de „poeet van het gezin" was, dat
hij naar de „snaren" greep bij elke gebeurtenis van eenige
beteekenis in dien kleinen kring ; dat hij eindelijk zich aan onderwerpen waagde, die daar buiten vielen. Zoo voltooide hij als
knaap een comisch epos, waarvan hij den vorm afzag aan V a n
Har e n' s „F r i s o." De lust tot „jokkernij en boert" zat er al
heel vroeg in. Intusschen moest hij zich met ernstiger studie
bezighouden, daar hij, in 'September 1846, naar het gymnasium
te Leeuwarden gezonden werd. Hij had gezegd : „Ik wil Dominé
worden !" en zijne ouders hielpen hem dien wensch bevredigen.
Op het gymnasium te Leeuwarden leerde hij Latijn en Grieksch
van den praeceptor Dr. J. G. O t t e ma, den geleerde, die later
te kwader ure zou dwepen met de aardige knutselarij, onder
den naam van „O era Lin da Bo k," een oogenblik de aandacht
van ons wetenschappelijk publiek trekkend. Zijne overige meesters
waren de conrector J. D. Ank ring a, een dichter 2), en de
rector Dr. J. C. G. B o o t, later hoogleeraar aan het Anthenaeum
te Amsterdam. Voor de nieuwe talen had hij tot gids Dr. J. F.
B r u g s m a; voor de wiskunde J. M. J. Pan t e k o e k, wiens
zoon, als predikant te Schiedam, zijn onmiddellijke voorganger
zou worden. Reeds had hij daar een kleinen kring van gymnasiasten gevonden, die onder den naam „Minerva nos j u n g i t"
op jongensmanier aan letteren en welsprekendheid deden. Onder
zijne medescholieren waren de gebroeders G u n n i n g, waren
Sur i n g a r, L a n d en M e in s m a, die later als hoogleeraren
zouden optreden, was een toekomstig minister M. W. Baron d u
1) Eerst uitgegeven in „Ons Streven, Weekblad voor vrouwen en
meisjes" in den jaargang 1872, later in „Familie en Kennissen"
(1876), bl. 37.
2) Dichterlijke nalatenschap van J. D. Ankringa". Bolsward,
Cuperus, 1872.
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T o u r van B el 1 in c h a v e kwamen anderen voor, die als verdienstelijke staatsburgers naam zouden maken, gelijk S. H. Rink es,
P.HAsmaneGvHrcaspel.
Francois Haver Schmidt volbracht zijne studien aan het
Leeuwarder gymnasium met lof, en vierde den 7 Juli 1851 zijn
afscheid met op het stadhuis in tegenwoordigheid van Curatoren
en verdere genoodigden eene Latijnsche redevoering te houden;
„de C a r o 1 o M a g n o." In Augustus daaraanvolgende legde hij
het staatsexamen te Delft af, maar de familie vond, dat hij,
zestien jaren oud, nog te jong was voor de Academie. Zijn
vertknaLidwustgeloSpmbr1852.

II.
„Hun jonge harten klopten
„Voor wat goed is en welluidt zoo fier;
„Voor waarheid en wijn, voor vrouwen,
„Voor vrijheid en Beiersch bier."
Piet Paaltj ens.

September 1852 betrok F r a n c o i s H a v er Schmidt zijne kleine,
maar vermaard geworden kamers op de Hoogewoerd bij de
Koenesteeg, ten huize van „een gepatenteerd noodiger ter
begrafenis," die Van E w ij k heette. Hij woonde er zes jaren
achtereenvolgens, 't geen zeker ten voordeele van dezen voortreffelijksten aller „ploerten" pleit. Zijne kamers waren zoo klein,
dat er al ruimte te kort kwam, wanneer hij maar de helft zijner
vrienden ontving. Groot genoeg waren ze zeker, wanneer een
enkel vriend ten bezoek kwam, vooral, wanneer die vriend, een
geheimzinnig, half onwaarneembaar, half onstoffelijk wezen, met
zijn hartbrekenden, weemoedigen grimlach zich tegenover hem
plaatste. Van September 1852 tot November 1855 heeft hij van
tijd tot tijd zeer omzichtig en zeer stilzwijgend met dezen éenen
vriend verkeerd, en uit zijn mond al de geheimen van een noodlottig en wreed verbrijzeld dichterhart leeren kennen.
Een groot lyrisch poeet van Europeeschen naam zag menigmaal in den kouden winternacht :
„Un jeune homme vêtu de noir,
„Qui (lui) ressemblait comme un frère.
„Ses yeux étaient noyés de pleurs;
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„Comme les anges de douleurs,
„Il était couronné d'épine;
„Son luth a terre était gisant,
„Sa pourpre de couleur de sang,
„Et son glaive dans sa poitrine."

Zoo zag de jonge student H a v er Schmidt op de Hoogewoerd
soms dien geheimzinnigen vriend, die hem geleek als een broeder,
terwijl de tranen eener bovenaardsche smart langs zijne marmerbleeke wangen leekten. A l fr e d de Mus se t noemde dien dubbelganger.... la Solitude; HaverSchmidt stelde hem in
November 1855 aan zijne vrienden voor als ... Piet P a a 1 t j e n s.
Van September 1852 tot November 1855 waren inmiddels
de drie eerste jaren van zijn roemrijk studentenleven voorbijgesneld. Hij was in het vrije gemeenebest der muzenzonen
ingewijd, had trouwe vrienden --- waarover weldra gevonden,
en had gestudeerd. Maar het meest van al had hij genoten,
als een goed, eerlijk, door en door flink student betaamt ... .
0, heerlijke studentenjaren !
Alles groeit, alles bloeit, alles komt uit den knop te voorschijn
in de zaligste vrijheid.
De wijde wereld opent zich voor u, mijn blijmoedige muzenzoon ! Gij droomt van louter triumfen op het gehate ras der
duisterlingen, dat gij in uw kernachtige proza : „ploerten" scheldt.
Voor u is alles rozenrood en azuurblauw !
Uw hart is warm en uwe hand vaardig tot den strijd ! Daar
zal geene laagheid meer bedreven, daar zal niet meer geknoeid
en gekropen, daar zal geen onrecht meer gepleegd worden, daar
zal rechtvaardigheid heerschen in Nederland!
Met dit jubellied in het hart snelde Fr a n c o i s Have rS c h m i d t aan de zijde zijner talrijke vrienden langs Rapenburg
en Breestraat in de volle zaligheid der jonge studentenweelde.
„Alle morgens van tienen tot elven
„Hengstten ze samen vol vlijt,
,,En van elven tot vieren bezochten
„Ze eendrachtig de sociëteit."

Wat zijne studiën betreft, hij slaagde er in steeds op loffelijke
wijze zijne examens af te leggen. Voor kleinmathesis hield hij
college bij G. J. V er d am, voor zijn propaedeutisch genoot hij
de lessen van Bake over Livius en Cicero („Pro Muren a"),
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van S c h r a n t over vaderlandsche geschiedenis en stijlleer, van
R u t g e r s over Hebreeuwsche oudheden, van J u y n b o 11 over
de Semitische talen, van S t u f f k e n over Logica en Metaphysica,
van Cobet over Herodotus, Thucydides en Xenophon,
en van Do z y over algemeene geschiedenis. Toen S c h r a n t' s
opvolger De Vries zijn ambt aanvaardde met eene rede over
„De aard en de strekking der Nederlandsche Taalk u n d e" (29 October 1853), ging Ha v er Sc hm i d t over tot zijne
theologische studien, en heeft hij dus de door talrijke hoorders
gevolgde lessen van dezen nieuwen hoogleeraar niet bijgewoond.
Gedurende de jaren 1854, 1855, 1856 en 1857 in de gehoorzalen der theologische hoogleeraren verschijnend, vond hij
Scholten in zijne volle kracht. In 1855 kwam de derde druk
van „De Leer der Hervormde Kerk" in het licht. De
studenten verdrongen zich op zijn collegian over de „N a t u r a a 1,"
zooals het toen luidde. K u enen was aan zijne reuzentaak
begonnen, en wees den jongen theologen den koninklijken weg
in de geschiedenis der boeken van het Oude-Testament. Kist
stondpheuafrn,.gzijelatsnovr
kerkgeschiedenis, terwijl de in 1856 benoemde hoogleeraar
J. J. P r i n s, behalve in de uitlegkunde van het Nieuwe Testament,
zijne leerlingen voorging bij de practische oefeningen in het
preeken en catechiseeren, bij welke laatste werkzaamheid de
jongens uit het weeshuis van de Hooglandsche Kerkgracht ter
proefneming dienst deden.
Intusschen had de student Haver S c h m id t nog iets anders
gedaan dan studeeren. Hij had zich door zijne frissche en
flinke taal, door zijne prettige luim, door zijn kunstenaarsaanleg
in hooge mate bemind gemaakt bij zijne oudere en jongere
academiebroeders. Geen levenslustiger, geen rondborstiger, geen
trouwer kameraad, maar ook geen kinderlijker natuur dan de
zijne, getuigden zij allen. Hij was bij alles, wat voor de studentenwereld als „hoogst belangrijk" werd geprezen, hij was, wat in
dieventaal „getapt" wordt geheeten.
Dit getuigt in de eerste plaats de hoeveelheid en de hoedanigheid zijner vrienden. In den kring zijner Friesche kameraden
hielp hij een genootschap „F r i s i a" stichten, dat tot op dezen
dag is blijven bestaan 1). Zijne beste vrienden vond hij echter
1) In den „Almanak ® an het Leidsche Stildentenorps voor
1886" vindt men onder de Locale Gezelschappen : „F r i s i a," vermoedelijk
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buiten dezen kring. Schoon theoloog, ging hij niet uitsluitend
om met de studenten van zijne faculteit. De nauwste vriendschapsbanden knoopten zich aan tafel in het bierhuis van „V a ter
M ul 1 e r," waar de jongelui samen aten 1) ; welke tafel onder
het devies „D e Leeuwerik" bekend was, daar de studenten
scheidende gaarne hun „M i hi es t p r opo s i tu m" of eenig
ander studentenlied aanhieven.
Hier vormde zich een vriendenclub, waar Have r S c h m i d t
zijne trouwste gezellen vond. Zij behoorden tot alle faculteiten.
Men zag er Gerard Jan Bernard Henny 2), Willem
van der Kaay 3), Martinus Hoek 4), Eelco Verwijs 5),
en A. G. Kok, voorts H. R. van Marle, Jacques Philips,
Adrianus en Piet van Wessem, N. J. van Luttervelt,
H. M. van Andel, Is. Capadose, J. E. Banck, P. A.
Matthes, H. D. Levyssohn Norman, J. H. L. Bouman,
J. H. Zilver Rupe en J. Sluyterman van Loo, die met
de Kapenaars Charles en Louis B i c c a r d elkander dikwijls
ontmoetten, en die meest allen later tot de knapste en verdienstelijkste onzer staatsburgers, 't zij in het moederland, 't zij
in de kolonien, mochten gerekend worden.
Het eigenaardige kenmerk van deze Leidsche studentenclub
in de jaren 1853 tot 1859 was, dat zij een letter kundig leven
poogde te leiden, dat zij een studenten-letterkunde te voorschijn
riep, juist twintig jaren na den eersten bloei der studenten ,
litteratuur (1843-1839), toen de „Maskerade," de S t u d e ntentypen," de „Camera" —Pieter Stastok, Hildebrand,
de overleden William Kegge en Gerrit W i t s e zijn allen
studenten -- werden geschreven.
De Leidsche Studenten-almanakken van 18 53, 1854, 1855,
1856, 1857 kunnen staven, hoe letterkundig de geest getuigde
bij de Leidsche Muzenzonen 6). Als dichter onderscheidden
opgericht in 1833, weder opgericht 19 October 1852, (mede door F. H ave rSchmidt).
1) Breestraat, twee huizen van de Hoogewoerdsbrug.
2) In 1866 als advocaat in Indië overleden.
3) Oud-Minister, te 's Gravenhage.
4) Overleden als hoogleeraar in de Sterrenkunde te Utrecht.
5) Op 28 Maart 1880 overleden ; lid der Koninklijke Academie van Wetenschappen ; ieder beoefenaar der Middelnederlandsche Letterkunde welbekend .
6) Ten bewijze diene het volgende : In den Almanak voor 1853 schreef
G. J. B. Henny: „Ondichterlijk Rij m," eene boutade (bl. 214); W.
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zich Banck, Henny, Van der Kaay en Land, terwijl Eelco
Ver w ij s door zijne buitengewone kennis van het Middelnederlandsch twee bijdragen wist te leveren, die tot nog toe geheel
ongeevenaard zijn gebleven in de annalen der studenten-almanakken. In het proza schonken B o s s c h a, L e v y s s o h n Norma n,
Matthes, Maas Geesteranus, Van Stolk en Banck
geestige opstellen, die daarenboven door kleine aardigheden, in
den vorm van „M i x e d p i c k 1 e s" of teekeningen, werden aangevuld,
Fr a n c o i s Ha v e r S c h m i d t, in zijne jonkheid reeds familiedichter, zou door zoo krachtig eene beweging terstond worden
van der Kaay: „A n d r o m a c h e in E p i r u s," deftige vertaling van
Vergilius' Aeneis III, 294 sqq. (bl. 155); Banck: „Elfendans,"
romantisch gedicht (bl. 152) en ,,M a s t k 1 i m m e n," sinneprint in den stijl
van Cats op studenten, die hunne professoren naar den mond praten (b1.180) ;
en J. Bosscha Jr. : „D o n d e r e n," een prozastuk tegen het groenloopen,
tegen de misbruiken van dit onverdedigbaar barbarisme, (bl. 139) en „B o 1 u 5,"
een comisch loflied op den man met den bolustrommel, die de muzenzonen
na de collegies verkwikte.
In den Almanak van 1854 schreef Banck: „Zeemansbegrafenis,"
romantisch gedicht (bl. 265), en Van der Kaay: „C h i l d e H a r o l d's
vaarwel aan Engeland" (bl. 208), en „Het Eden der jeugd," lofdicht op de vriendschap, (bi. 258).
In den Almanak van 1855 schreef Levyssohn Norman: „Bluffen,"
eene studie in proza op al de categorieën van blu ffers, die de academiestad
oplevert (bl. 126-134); Verwijs: „Hoe die duvel die menscen ten
v e r d e r v e lee t," geheel in fraaie Middelnederlandsche verzen geschreven,
paskwil op
„Een nobel paep/ een herde wise/
„Vroet ende van groten prise/" ....
die op een vuurschip
„Vant eene joncfrouwe fijn"
en haar wilde :
„heisen ende cussen sere." (bl. 144-150) ;
V an der Kaay; „O r 1 a n d o e n B i a n c a," eene caricatuurballade, eenigszins zweemend naar den lateren toon van Piet P a a l t j ens, en „D e Traan"
naar Byron; Banck: „De champagneflesch." „Sinnebeeld" in den
trant van Cats, en „Kinderleven" naar Vogl; en J. P. N. Land :
„S an g e r w e i h e," een kloek, half episch, half lyrisch Duitsch gedicht, in
hoog romantischen toon, later in Piet P a a 1 t j en s' gelegenheidsvers op J a n
van Z u t p h e n's afscheidsmaal herklinkend.
In den Almanak van 1856 schreef Van der Kaay: „Een paar b ij schriften bij de portretten van Robert en Emeis," comische hulde
aan een paar Leidsche beroemdheden uit de wereld der bedienden, (bl. 153),
en „Zielsverlangen" (bl. 181); P. A. Matthes: „Een hond," prozaopstel (bl. 157-171); Banck: „E en k e r m i s i n d r u k," gedicht, en „w a t
de theeketel zong," idem; en A. M. Maas Geesteranus en Th. van
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aangegrepen. Het „a n c h - i o" moest wel op zijne lippen zweven.
Velen zijner vrienden voerden de pen. Het beste orgaan voor
ter redactie
de jonge schrijvers bleef deStudenten-almanak,
Studenten- al
van welke Henny reeds in 1853 gekozen was. In 1854 koos
men Banck, in 1855 Van der Kaay, Philips en HaverS c h m i d t. Het kon nu niet langer verborgen blijven, eindelijk
moest het geheim van den laatste uitkomen. Van September
1852 tot November 1855 had deze geheel in stilte omgegaan met
„Un jeune homme vêtu de noir
„Qui (lui) ressemblait comme un frère" —

als reeds werd aangestipt. De Studenten-Almanak van
1856 kwam met eene „Bloemlezing uit de Dichterlijke
Nalatenschap van Piet Paaltjens" en voegde daaraan
een „V o o r b e r i g t" van F. H. toe. Nu bleek het, dat er een
academiebroeder bestaan had, die reeds in 1853 voor het laatst
was aanschouwd. Hij was geen „toongever" geweest, hij had
nooit op eene corpsvergadering eene „motie van orde" voorgesteld, op geen jolig feest weerklonken ooit zijne „toasten"; hij
had nooit „eene vreeselijke herrie" op de societeit, noch eene
plaat voor den almanak gemaakt. P i et Pa a 1 tj en s was een
„miskend genie" geweest, maar had aan F. H. „de producten
zijner lier" getoond, hem verzoekend de geschikste zijner verzen
„twee jaren na zijn dood" in den Studenten-Almanak te plaatsen.
„Des avonds van den 9 October 1853 verdween hij op eene
„raadselachtige wijze tusschen de twee biljarten der sociëteit.
„Er waren toen slechts zeer weinigen in het lokaal, en het gas
„was nog niet ontstoken. Volgens verklaring van (den knecht)
Stolk: „O ut C h a r t e r," zeer aardige commentaar op groen papier (2816)
van een eenvoudig studentenbriefje (1856).
In den Almanak van 1857 schreef Van der Kaay: „H et kusje der
min"(arByo),bl.15;nck:„Jufertjsi'Gon."v
op de „m a n i e" der jonge dames om zich in 't groen te kleeden, (bl. 17),
„L e y d e n," satire in proza, (bl. 229-246) en .„L e e u w e n r i t," vertaling
naar Freyligrath; P. A. Matthes: „De Breê straat," (bl. 161-173);
Henny: „Speldeprikje," (bl. 174), „Verschil van zienswijze"
(bl. 217); „Beter laat dan nooit" (bl. 247), en „Fragment van een
brief door e en j ong student aan zijn vriend een Notarisklerk,
te G o r k u m" (blz. 252-261), een meesterstuk op het punt van rijm, en
Verwijs: „Van Cambrinuse den coninc van Brabant ende hoe hi
te Leiden qua m," in uitmuntende Middelnederlandsche verzen den optocht
bezingend, door zijne vrienden, Woensdag 4 Juni 1856, te Leiden gehouden.
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„P looi moet hij circa half zeven op de hoogte van het buffet
„gezien zijn, zich richtende naar het achterste gedeelte der
„kroeg. Niemand heeft hem zien terugkeeren, veelmin later
„hem weer mogen ontmoeten."
Na dit geheimzinnig voorbericht volgde de romance : „D e
b1eeke Jongeling" (naar het Lithauwsch van J oh. Plutzko w)
en eenige „Immortellen," waaronder vooral :
„Hoor ik op Sempre een waldhoorn,
„Of ook wel een Turksche trom,
„Dan moet ik zoo bitter weenen ;
„En — ik weet zelf niet waarom" ..

maar niet minder :
„Als 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."

algemeenen lof en steeds stijgende vermaardheid wonnen. Nog
voegde de uitgever er eene „L e i d s c he b a 11 a d e" bij onder
den titel : „L i e f d e w r a a k," waarin een Leidsche minstreel bij
vriezend weer op de Hoogewoerd voor de ramen van zijne
geliefde een lied aanheft, en daar niemand naar hem luistert,
eindelijk een sneeuwbal door de ruiten zijner Dulcinea slingert.
Sinds 1856 werd Piet P a a l t j en s, de geheimzinnig verdwenen
dichter, de lieveling van alle muzenzonen in geheel Nederland.
Niemand vatte zijne onweerstaanbare, comische deftigheid voor
romantische wereldsmart of oudachtige vroegrijpheid op, niemand
kon het hoofd bieden aan zijn tot schaterlachen dwingenden
kortswijl. In de Leidsche studentenkringen ontving de uitgever
van Piet P aal t j e n s van alle zijden de hartelijkste sympathie.
Zijne clubgenooten vereenzelvigden hem weldra met den bleeken,
verdwenen dichter, terwijl zij hunne letterkundige oefeningen in
twee „disputen" voor „stijl en uiterlijke welsprekendheid" :
Declamatorium en Excercendo -- thans lang ter ziele
voortzetten, waarin meer dan een onuitgegeven vers van Pi e t
P a al tj e n s met luid handgeklap werd begroet.
In 1856 koos men Van der Kaay en HaverSchmidt
opnieuw in de commissie voor de redactie van den almanak,
terwijl men den eersten tevens tot P r a e s e s, den laatsten tot
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Quaestor van het Collegium Civitatis Academicae
Lugduno-Batavae Supremum benoemde. De almanak van
18 57 toonde, dat de jongelui niet te vergeefs hunne hoop op
de beide vrienden gevestigd hadden. In de eerste plaats kwam
uit de portefeuille van Piet Pa a 1 tj e n s eene nieuwe romance:
„DesZangrmi,"tdebknahf:
„De morgendamp hangt over 't veld
„En kleurt den herfstdraad wit.
„Voor 't venster op de Hoogewoerd
„Een minnedichter zit."

De geschiedenis van dien zanger, -- die uit zijn venster een
blik wierp in de diligence naar Woerden, die daar zeer toevallig
eene Friezin zag, wier oorijzer vonkelt bij het licht eens lucifers
— is te bekend, om er een woord van te zeggen, tenzij een
woord van hoogen lof voor het stijgend meesterschap van Piet
Pa a 1 t j e n s, gedachte en metrum in hoogst oorspronkelijke
koddigheid saamsmeltend tot iets ongemeen volmaakts.
Aldus het slot van „Des Zangers min":
„En als de morgenzon weer gloort,
„Zit hij aan 't vensterglas,
„En wacht de diligence en schreit
„Een brakken tranenplas.
,,En als de diligence passeert,
„Dan grijpt hij woest de snaar
„Der harp, en heft een klaagzang aan,
„Zóó allerijslijkst naar,
„Dat niet slechts menig passagier
„In droef gepeins verzinkt,
„Maar dat de conducteur zich zelfs
,,Een traan uit de ooggin pinkt."

Dit is meer dan een voorbijgaande studentengrap, dit is een
blijvend kunstwerk. En toch kon de dichter zoo van harte aan
de eerste de beste snakerij deelnemen. Men had in het jubeljaar
18 55 naar aloude gewoonte het lustrumfeest met eene maskerade,
voorstellende „Intrede van Karel V binnen Dordrecht,
Anno 1515, Juni," gevierd. H a v e r S c h m i d t had daarbij
de rol van J a c o b M a u r i s z o o n, extraordinaris Raad in den
Hove van Holland vervuld. Of de jongelui gevoelden, dat het
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der immer op dezelfde wijze terugkeerende maskerade aan aantrekkelijkheid begon te falen, of wel, dat zij eene buitengewone
behoefte aan eene nieuwe vertooning ontwaarden, blijve onbeslist,
zeker is het, dat zij den 4 Juni 1856 de caricatuur eener
ordentelijke maskerade vertoonden, bestaande in een optocht,
voorstellende „Het groot Cam brinusfeest."
Dit buitengemeen studentenfeest gaf aanleiding tot een dichterlijk
„Pr o g r a m m a van den op t o g t," meegedeeld als bijlage bij
het gewone verslag der academische lotgevallen 1) en gevloeid
uit de pen van H a v e r S c h m i d t, die daarbij Piet P a a l t j e n s
aanhaalt. Maar daarenboven was het een ieder bekend, dat de
dichter van het programma met zijn vriend Van der K a a y
in persoon deelnam aan den optocht, want in de voorhoede
„komt een wagen, getrokken door een hit,
„Waarin een tweetal bi dders zit:
„Bij afwisseling roeren zij hart en ooren
„Door hun spel op de Turksche trom en den Waldhoorn."

Een dezer geliefde muziekinstrumenten van Piet Pa a l t j en s,
de Turksche trom, werd geroerd door Frans Haver S c h m i d t,
in het pak van zijn huisbaas, die als gezegd is, een bidder was .. .
n een waghen ... .
„Met tween b i d d e r e n/ die met groet gheclach
Weenden ende creten utermaten.
„Haer mesbaren clanc achter straten ;
„Een tambicus sloech deen claghelike
„Ende die ander diesghelike
„Radde ene basune met droevich gheelanc
„Ende daermede hi aller harten bedwant."
„

Dus zong V e r w ij s in den Almanak van 1857 2) zich
beklagende, dat hij niet meer te Leiden woont, maar
„Int Oversticht/ te Deventer indie port"

waar hij
„lede een droevigh leven
„Sonder den vrienden/ moeder ene/
„Alle een eencedel/ in pinen niet clene ... .
1) Studenten-Almanak voor 1857 (Leiden, D. Noothoven van
G o o r,) bl. 148-152.
2) Bl. 187.
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Ver wij s was overgekomen tot de vrienden uit Deventer,
waar hij in rustige afzondering zijne Middelnederlandsche studien
voortzette.
Ha v e r S c h m i d t, die in zijn vijfde jaar (September 1856—
September 185 7) Q u a e s t or was van het Collegium Supr e m u m, werd in zijn zesde jaar tot P ra es es gekozen de
hoogste eer en aangenaamste hulde, die een student namens
zijne medebroeders kan worden aangeboden. In deze laatste
betrekking viel hem de eer te beurt van tijd tot tijd onzen zoo
beminnelijken en zoo vroeg gestorven Kroonprins Willem, die
van 1856 tot 1858 als student bij de Leidsche Hoogeschool
was ingeschreven, te ontmoeten.
Met vliegende snelheid ijlde de tijd voorbij in dit laatste jaar.
Zijne studien, zijne vrienden, zijne bezigheden als P ra es es
vanhetCo1gium,blenhdgimzeportful
te snuffelen, die de verdwenen Piet P a a l t j en s hem had
nagelaten. De almanak van 1858 verscheen zonder eenige
bijdrage van zijne hand. Na de vacantie van 1858 nam hij
met een beklemd hart, maar innig dankbaar, afscheid van zijn
geliefd Leiden en van de talrijke vrienden, die hem liefhadden,
het onopgelost geheim omtrent Piet Pa al tj en s' dood of leven
onverbiddelijk naar Friesland medenemend.

Hard studeeren voor het proponentsexamen — dit had hij
zich vast voorgenomen bij zijn vertrek uit de dierbare academiestad. Hij studeerde dan ook hard en goed, zooals bleek in
October 1858, toen het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland
hem in de consistoriekamer der Haagsche Kloosterkerk onder
handen nam, hem woog en in het geheel niet te licht bevond.
Toch had de oud-student Ha ver S c h m i d t zijne Leidsche Penaten
niet uit het oog verloren. Hij kon de bleeke schim van Piet
Pa al t j e n s maar niet vergeten. Tot groote vreugde zijner oude
vrienden zond hij hun eene laatste bijdrage tot den Studentenalmanak voor 1 859 toe — het alom bekende lied : „D r i e
Studentjes."
Ik mag niet verzwijgen, dat wij Utrechtsche studenten van
1859 indertijd den Leidschen almanak dit gedicht op het hart-
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grondigst hebben benijd. Een Piet P a a l t j en s, als deze
dichter, was onder ons nog niet opgestaan. Bij het lezen dezer
verrassende strophen voelden wij ons allen klein in de kunst .. .
„Daar waren eens drie studentjes,
,,Drie vrienden in lust en in nood ;
„Ze sprongen zoo moedig de wereld in,
„En de wereld -- trapte ze dood."

Wij wisten wel, dat wij het met deze sombere inleiding zoo
nauw niet moesten nemen, en toch deed zoodanige kluchtige
studentenweemoed ons allerweemoedigst aan. De aardige en
onnavolgbaar eigenaardige zegswijze van den „miskenden" Piet
Pa al tj en s deed een koor van toejuichingen opgaan, overal,
waar de „Drie S t u d e n t j e s" werden voorgelezen. Inderdaad
de Utrechtsche studenten van 1859 dwaalden niet. De „D r i e
S t u d e n tj e s" gaven ons eene openbaring, hoe men verzen moet
schrijven voor studenten en ... voor de toekomst.
Piet P a a 1 tj e n s overtrof alle studenten-auteurs van zijn tijd
en zich zelven in „Drie S t u d e n tj e s." De melodie van dit
lied blijft onvergetelijk; 't zij zacht fluisterend, 't zij bulderend,
't zij somber ; kinderlijk en vroolijk als een I o vivat aan eigen
haard ; teeder kwijnend als de klacht eener bedeesde jonkvrouw ;
dartel schallend als het lied der opgewonden academische jeugd;
altijd wegsleepend en altijd nieuw. Neem de eerste de beste vijf
coupletten en beslis na lezing, of Piet P a a l t j e n s door jongere
en jongste dichtergeslachten in het minst wordt ter zijde geschoven :
,

„Eén fluisterde dan zoo teeder
„Van een schoon, blauwoogig kind,
„Dat hij eens op een zomerconcert zag
„En sedert had bemind.
„Nooit zei hij, daalde de zonne
„Zóó blozend van wellust in zee,
Als toen hij voor 't eerst háár zag kijken
„Naar de goudvischjes van COUVÉE.
„Nooit speelde 't korps van DUNKLER
,,,,Das Bild der Rose" zóó zoet,
..,Als toen zijn blik den blikslag
„Dier bleeke roos had ontmoet.
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„Daar lag in dien blik iets kwijnends,
„Iets smachtends naar hij wist niet wat,
„Iets dat, dacht hem, ook in 't klagend
„Gefluit van den nachtegaal zat.
„En hooger gloeiden zijn wangen,
„Als hij sprak van dat klagend gefluit,
„En sneller dronk dan het drietal
„Ontroerd de glazen uit."

Intusschen ontving de proponent, aan wien Piet P a a l t j e n s
deze kostelijke nalatenschap had vermaakt, in het voorjaar van
18 59 een beroep naar Foudgum en Raard, twee destijds moeilijk
genaakbare, en zelfs aan knappe aardrijkskundigen onbekende,
gehuchten in de buurt van Dokkum. Hij deed er den 3 Juli
1859 zijne intrede en betrok de oude pastorie naast het kerkje
op de Foudgummer terp. Toen de jonge dominé daar in zijne
eenzaamheid de pen opnam, om eene preek te schrijven voor
den volgenden Zondag, rees het tafereel zijner geliefde studentenkamertjes op de Hoogewoerd bij de Koenesteeg, tot overvol
wordens toe ingenomen door zijne beste vrienden, of ledig, gewijd
door de vlottende schim van Piet Pa al t j en s, voor zijne verbeelding. Grooter verandering in zijn leven dan deze was
nauwelijks denkbaar. Hij had niemand om meê te spreken, om
raad te vragen, dan eenige bejaarde dominé's uit den omtrek,
enkele families, die te Dokkum of Holwerd woonden, eenige
zeer weinig beschaafde boeren en den zeventigjarigen schoolmeester, die den jongen predikant gaarne in de geheimen van
aardappelpoten en het kweeken van erwten, kool en wortelen
onderwees.
Ha v er S ch m id t is ruim drie jaren (1859-1862) predikant
te Foudgum en Raard geweest. Hij toefde in de holle pastorie
alleen, soms even mistroostig als de dienstbode, die voor dominé's
tafel moest zorgen. Gelukkig viel er in dien tijd veel te lezen
voor een jong predikant, daar de moderne theologie aan alle
zijden het hoofd opstak. Daarenboven wijdde hij zich aan zijne
kleine gemeente, genoot van sommiger eenvoudige vriendschap,
en haalde des zomers zijn hart op aan verre wandelingen door
de vruchtbare beemden van Noord-Friesland. De Foudgummers
en Raarders waren meest allen rechtzinnige gevoelens toegedaan,
doch maakten het daarom hun jongen dominé niet lastig. Een
kweekeling van de Leidsche school kon hun natuurlijk niet
TEN BRINK.
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geheel bevallen, doch zij deden het met hem, zooals hij zijn
best deed het met hen te doen.
In Juli 1862 maakte hij een uitstapje naar Deventer, om het
huwelijk te helpen voltrekken van zijn neef Adolf van S1 o o ten
metdzusrvanD.E1coVewijsTmdnrfetlijk
bruiloftsdrokte bracht V er wij s een brief voor den dag, dien
Have r S c h m i d t hem kort te voren geschreven had. De brief
meldde een heugelijk letterkundig nieuws. De schrijver had P iet
Pa al t j e n s op het strand bij Holwerd gezien.
„Op de uiterste punt van een ver in zee uitstekend hoofd
„zat een jongeling. Marmerbruin was zijn jas, marmerzwart zijn
„hoed, marmerwit zijn gelaat. Wat kleur zijn pantalon had,
„herinner ik mij niet. Alleen meen ik te weten, dat hij er een
„had — dat is te zeggen, de pantalon een kleur."
Toen deze sombere jonkman omzag, herkende Ha v e r S c h m i d t
zijn verdwenen dichter.
„Hij was het zelf, de verdwenen, maar onsterfelijke Piet
„Paltjens.i!"zdk,terwjlavopmin
„grondvesten, „P i e t !"
„Hij antwoordde niet, maar grimlachte, koud en bitter, als
„het noorderlicht.
,,,,P ie t !" huilde ik ten derde male en sprong, dwars over
„de tranen, die mij ontrolden, op hem los.
„Te laat. Toen ik het paalwerk bereikte, was Pa a 1 t j en s
reeds in een boot gedaald en gleed weg in de richting van
Schiermonnikoog."
Hij had evenwel eene brieventasch met eene verzameling van
liedeten en balladen op het strand achtergelaten. 1)
Onder de gasten die V e r w ij s dezen brief met levendigen
bijval hoorden voordragen was Dr. J. v a n Vlo ten, juist toen
bloemen lezende voor zijn „Nederlandsch Dicht en Ondicht
der Negentiende eeuw." Deze had onmiddellijk begrepen,
dat men Piet P a a 1 t j en s eene plaats moest inruimen naast
de besten. Zoo verscheen in 1862, toen het tweede deel van
Van Vloten' s bloemlezing het licht zag, de academische poezie
van den „verdwenen, maar onsterfelijken" bard in ruimer kring.
Zoo breidde zich de schare uit van hen, die in dezen geheim1) „Snikken en Grimlachjes," (6e druk, 1889), „Levensschets,"
bl. VII—IX.
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zinnigen zanger een priester erkenden, niet alleen geroepen, maar
uitverkoren daarenboven.
Thans kwam er eene gunstige verandering in Have rSchmidt's lot.
In hetzelfde jaar (1862), bij een bezoek aan zijn academievriend en ambtgenoot B o u m a n te Eenigenburg in Noor dH o 1 la n d, werd hij door enkele kerkeraadsleden van Den Helder
en Nieuwediep uitgenoodigd, als voorganger naar hunne gemeente
over te komen. Hij voldeed daaraan op het Kerstfeest van dat
jaar. In den zomer van het volgend (6 Augustus 1863) huwde
hij met Jac ob a Jo h a n na Maria Os ti, eene Utrechtsche, die
hij in den kring zijner Tielsche academievrienden, Va n L u t.
t e r v el t en V a n We s s e m had ontmoet, en ving voor hem een
nieuw leven aan. Slechts kort bleef hij predikant in Den Helder,
daar hij reeds in 1864 een beroep ontving naar Schiedam, en
den 17 Juli 1864 zijn afscheid van Nieuwediep nam.
Te Schiedam vervulde hij de plaats van den zeer populairen
predikant Pa n t e k o e k. Hij vond er vooral in den beginne weinig
ingenomenheid met zijne moderne theologische richting. Later
(in 1867) kreeg hij krachtige hulp van zijn ambtgenoot Dr. I.
H o o y k a a s later Remonstrantsch predikant te Rotterdam
— en veroverde hij een terrein, dat, ondanks het later weder
wassend confessionalisme, nog altijd door den herder en leeraar
als een kostbaar arbeidsveld mag worden geprezen. Dat zijn
werk als predikant werd gewaardeerd, bleek in 1884, toen hij
onder groote en hoogst aangename deelneming zijn vijf-en-twintigjarigen predikdienst herdacht.
Voor zijne nog altijd geheimzinnige verhouding tot den „onsterfelijken" Piet Pa al tj e n s bleek het een zeer belangrijk feit,
dat de uitgever H. A. M. R o elan t s te Schiedam hem wist
over te halen, om al wat er van dezen genialen jonkman was
verschenen, gevoegd bij hetgeen in de portefeuile, op het strand
te Hoiwerd gevonden, verborgen mocht zijn, tot een geheel te
vereenigen onder den titel: „Snikken en Grimlachjes."
Het schijnt, dat H a v e r S c h m i d t in 1867 weder in alle stilte
zijne betrekking met den raadselachtigen dichter der „Dr i e
tudentjes" aanknoopte. In dat jaar althans ontstonden, als S
de eerste druk der „Snikken en Grimlachjes" bewijst,
eenige nieuwe „I m m o r t e 11 e n," waaronder twee die later gedurig
stof tot onuitputtelijke vroolijkheid gaven. De eerste begint:
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„Wel menigmaal zei de melkboer

. .

de ander :
„Toen KNAAP mij de laatste maal knipte,
„Was hij aangedaan onder zijn werk.
„Wat wordt u al grijs !" sprak hij somber,
„Ik vrees, u studeert te sterk !"

Dit was niet het eenige nieuwe in den bundel.
Onder den titel „T ij g e r 1 e 1 i e s" gaf de dichter de grilligste
liefdeklachten met eene zoo zonderlinge mengeling van voorgewende wanhoop en ernstige dwaasheid, dat hij in dit opzicht ,
het bijna onmogelijke leverde. Wie kent in de letterkunde onzer
beschaafde buren een kluchtiger liefdeklacht dan deze :
„Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart
„Gezeten in een sneltrein, die den trein,
„Waar ik mee reed, passeerde in volle vaart.
„De kennismaking kon niet korter zijn.
„Waarom ook hebt gij van dat blonde haar,
„Daar de englen aan te kennen zijn? En dan,
„Waarom blauwe oogen, wonderdiep en klaar?
„Gijwstoch,dakrneg!"

Maar er was nog meer in den eer sten druk der „S n ikken
en Grimlachjes," dat de vrienden van Piet Paaltjens
verheugde. Eene romance : „D e F r i e s c h e Poe e t" getuigt,
dat Piet Paaltjens, als hij voor de aardigheid Heinrich
Heine wil nabootsen, geen waágstuk doet. En dan vooral „J a n
van Zutphens afscheidsmaal," waarin al de Leidsche
academievrienden onder vèrsierde namen terugkomen -- de
dichterlijke toast van Pa a l t j en s op de promotiepartij van
HaverSchmidt's vriend Henny. De greep, Jan van Zutphen
naar „het land van Overmeire" te doen trekken als ridder —
„Met het roode kruis op den schouder" —

terwij 1 al de vrienden de hand drukken van den jongen doctor,
die naar Java gaat, was even hartelijk gevoeld als geestig gezegd.
De uitgaaf van „Snikken en Grimlachjes" heeft ten slotte
de algemeene aandacht op deze geheel eigenaardige academische
poezie gevestigd. Ook werd er meer bekend van den geheim-
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zinnigen dichter, daar F. H. (13 Augustus 186 7) eene „L even ss c h e t s" schreef. Volgens deze was Piet P a a 1 t j e ns niet gestorven, zooals reeds bleek, daar men hem terugzag aan de
Noordkust van Friesland in 1862 en later op de wereldtentoonstelling te Parijs in de zoogenaamde Friesche wafelkraam, waar
hij met „diepe verachting" zat te kijken naar de twee buffetjuffers, die wel oorijzers droegen, maar geen echte Friezinnen
waren. Er heerschte eene plechtige stilte aan de tafeltjes in
zijne nabijheid.
Verder deelt F. H. mee, dat Piet Pa a l t j e n s in zijn studententijd soms zeer zonderling over zijne poezie kon spreken. „De
gestalten, die mijn Muze schiep" zei hij eens — „zijn louter
tot merischelijke gedaanten gestremde onregelmatigheden in mijn
spijsvertering." „Meestal werd hij niet begrepen," zegt F. H.
„Men lachte om zijne poezie, nu eens, omdat men haar voor
„krankzinnigheid, dan weer, omdat men haar voor „Hollandsch„blijgeestig" versleet. Het eerste kon P a a 1 t j en s beter verdragen
„dan het laatste."
„Hollandsch-blijgeestig" moet namelijk opgevat worden in den
ongunstigsten zins des woords ; als de stemming, die in den .
„AlmankvorHdscheblijgtn"arveli
O o s t e r w ij k B r u ij n haar Messias vindt. Dat de studenten-poëzie
van Piet Paal t j en s overigens echt Hollandsch en bovenal
g e e s tig is, behoeft geen verder betoog. Trouwens van 1867
tot 1889 verschenen er zes drukken van dezen bundel ; een verschijnsel, dat aan Nederlandsche versbundels niet dagelijks
overkomt. Bij den tweeden druk (1871) trad Piet Pa a l t j e n s
zelfs op met „een inleidend woordje" in den vorm van een brief
aan den uitgever. Hij bericht, dat hij getrouwd is met de oudste
dochter van Mevr. de Wed. P o t h o f, en dat hij lid is geworden
der bloeiende firma Pothof & Van B a l k u m, in sigaren; voorts,
dat hij „kleurig en gezet" is geworden, en al zijne onuitgegeven
poezie heeft verbrand. Bij den vierden druk (1878) komt F. H.
den lezer vertellen, dat er eene Latijnsche vertaling in aantocht
is. Hij deelt er twee staaltjes van mee, en noemt den vertaler
Adrianus Arena. I) Bij den vijfden druk bericht de uitgever,
1) Vertaling van S a n d, academischen naam van Have rS c h m i d t' s
vriend A. van W e s s e m, die P a a 1 t j ens in het kluchtigst Latijn aldus
overbrengt :
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(1881), dat hij als toegift den lezers meedeelt eene nieuwe Latijnsche
vertaling van Immortelle LX („Toen Knaap mij de laatste maal knipte")
en een geheel nieuw gedicht van Pi et Pa a l t j en s bij de reunie
van 188o geschreven.
Dit vers „Reunie" zet de kroon op het werk van Piet
Pa a l t j es, die van zich zelf getuigt:
„Want deftig wel kunnen wij kijken,
„En wijs, en vervelend ook, doen,
„Maar van binnen, och, even prettig
„En dwaas nog zijn wij als toen.

Ter Reunie opgekomen in 188o heft hij aan op oude wijze:
,,De feestlijk getooide straten
„Der jubelende Sleutelstad
„Verheffen de blijde tonen
„Van het oude I o -vivat.
„En op die tooverklanken
„Ontwaken, wijd en zijd,
„Van Dollart tot aan Schelde,
„Studenten van vroeger tijd.
„Het wordt hun zoo wonder om 't harte,
„Zij weten zelf niet hoe,
„Zij moeten en zij zullen
„Nog eens naar Leiden toe.
„Nog eens weer moeten hun stemmen
„De straten der Sleutelstad
„Doen daveren van het oude,
„Het eeuwig I o- v i vat.

Bij den zesden druk eindelijk (1889), acht de uitgever zich
gelukkig dezen bundel te kunnen verrijken met nieuwe Latijnsche
vertalingen, en wel van het beroemde lied
„Hoor ik op Sempre een waldhoorn";

—

van het niet minder vermaarde gedicht:
„Als ik een bidder zie loopen"; -(„Pij zaten met ons vieren
„In den tuin van de sociëteit.
„Kijk jongens!” riep Sand, „wat
(passeert daar
,,Een eeuwig knappe meid.")
enz.

„Quaterni sedebamus
„Socium in hortulo.
„En", clamat Arena ! „amici !
„Quam pulchra, videte ! virgo."
enz.
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en van de uitvoerige romance : „De Z e l f m o o r d e u a ar," door
den geestigen Adrianus Arena Ictus „Autoctonus''genoemd.
Daarenboven heeft Piet Pa al tj en s den bundel nog uitgebreid
door „een paar slotsnikken," die al de goede eigenschappen
der andere gedichten hebben behouden 1).
IV.
Dat H a ver Sc h m i d t er naar streefde de poezie van zijn
vriend Piet Pa al tj en s in proza nabij te komen, is algemeen
bekend. Hij heeft in elk geval op zijn, nu in den sigarenhandel
verdiepten vriend, dit voor, dat hij een meester is in de voordracht.
Van 1866 tot 188o placht hij in onze groote steden des winters
voorlezingen te houden, die zijn gehoor met opgetogenheid deden
luisteren. De kalmte, in zijne houding, in zijne stem, in zijne
gebaren en in zijne gelaatsuitdrukking, vormde het allergelukkigste contrast met den inhoud zijner kleine vertellingen of met
de studentenpoezie van vriend P a a 1 t j en s. Cr e m e r ging hooger
in de nabootsing van geluiden, in de schildering van hartstocht,
was meer acteur, maar H a v e r S c h m i d t kon door een enkelen
voorbijgaanden glimlach op een gegeven oogenblik dieper in het
hart grijpen zijner hoorders, blijvender indruk maken. HaverSchmidt schitterde door zijn humor, door het voortdurend
afwisselen van het thema, door verrassende wendingen, die eene
opkomende neiging tot weenen deden wegvloeien in een schaterlach.
Voor zijne lezingen gebruikte hij kleine verhaaltjes, die hij
sedert 1872 begon uit te geven, voornamelijk in den almanak
zijner voorkeur, den almanak : De Liefde St ic h t." 2) Is het
te bejammeren, dat zijne loopbaan als spreker buiten de kerkgebouwen sedert 188o werd afgesloten -- in 1881 worstelde hij
met eene hevige typheuse ziekte ten gevolge van al te groote
inspanning -- ons blijft inmiddels de herinnering aan zijne voortreffelijke lezingen in het boek, dat hij (1876) uitgaf onder den
titel : „Familie en Kennissen." Dit boek heeft in de geschiedenis onzer letteren eene uitstekende plaats verkregen.
„Camera" „waarheid en Droomen," „Groen en Rijp,"
1) Zie mijne waardeering van dezen laatsten druk in het artikel : „P i e t
Paaltjens en Adrianus Arena I c t u s, 1852-1858," verschenen in het
feestnummer van „Y o x S t u d i o s or u m" (Leiden P. S o m e r w i I, 1889)
bij gelegenheid der Corpsfeesten in Maart 1889.
2) Zie de Lijst zijner Werken.
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door Thrasybulus „Brieven en uitboezemingen" door
den Ouden heer Smits, „Trouringh voor het jonge
Hollánd," „Familie en K ennissen" vereenige men onder
één vaandel. Bij zeer veel verscheidenheid van geest kan men
de overeenstemming dezer 'uitmuntende vertellers niet ontkennen.
Ha v er S c h m i d t verliet het eigenaardig terrein vare Piet
Paal t j e n s -- reeds vroeger door K likspaan met zijne
meesterlijke prozaschetsen schitterend ingenomen en vermeide
zich in de hem nog dierbaarder herinneringen zijner kindsheid.
Dit is de karaktertrek van „Familie en K e n n i s s e n," dat de
schrijver aantoont een even fijnen blik voor de tafereelen zijner
kindsheid en jonkheid te bezitten, als P a a l t j en s voor die van
zijn studententijd. Reeds de studenten wisten in den toekomstigen
schrijver van „Fa m i 1 i e en K en n i s s e n" eene oprechtheid en
eenvoud van hart te waardeeren, die telkens met kinderlijke
naiveteit om den hoek kwam gluren. Zoo iemand, dan was
Ha v er Schmidt de man, die als schilder van het kinderleven
lauweren moest behalen. Zijn buitengewone aanleg voor humor
hielp hem telkens aan de meest verrassende wendingen en overgangen in zijn verhaal; hij verstond de kunst eene hevige stortbui
plotseling in een schetterenden zonneschijn te doen overgaan.
De twaalf hoofdstukken aan „F a m i l i e en K e n n i s s e n" mogen
naar de stof verschillen, de eigenaardige behandelingswijze van
den schrijver verbindt ze innig aan elkander. De diepste weemoed
klinkt uit „Mij n b r o e r t j e," de dolste vroolijkheid uit „Het
verhaln0omJ,"tezalbidnhreg
uit des schrijvers gelukkige jeugd, waarbij ook zeer veel droomen
zijner verbeelding hulp bieden. Niet alle personen uit dezen
bundel behooren in waarheid tot de familie ; er zijn heel veel
„Ooms en Tantes" uit de oude school bij, toen ieder kind de
vrienden zijner ouders oom en tante noemde. Die allergelukkigste
mengeling van stillen ernst met schielijken kortswijl blijft de
karakteristieke trek van H a v e r S c h m i d t's proza. Met een
enkel voorbeeld wil ik dit ten slotte aantoonen. In „We ga a n
d en ge he el en dag u it rij den" komt een allerkostelijkste
trek, die de manier van den schrijver kenschetst. De kinderen,
die lang voor hun tijd klaar zijn, die ongeduldig wachten op
de plechtigheid van het inladen der familieleden, nemen het
heel kwalijk aan tante, dat zij behoorlijk een half uur over haar
tijd is gekomen. Wanneer nu, na een dag van genot, voor de
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kleinen het uur van afscheid slaat, en allen door den zacht
dreunenden wagen tot een dankbaar gemijmer worden aangespoord,
of nu en dan een vroolijk lied aanheffen, zit de auteur, die,
als kind, zelf aan het woord is, tusschen moeder en tante, en
hoort in stilte naar wat er gesproken wordt. En nu volgt deze
plotselingen overgang :
„Zonderling, maar terwijl de anderen voortgaan met zingen
„verdiep ik mij in de vraag, wie van ons het eerste zal moeten
„sterven. Ik ga ze allen na, een voor een : vader, moeder, mijn
„oudsten broer, mijn oudste, mijn middelste, mijn jongste zuster,
„eindelijk mijn broertje, en ik kom tot het besluit, dat ik er
„niet één van missen kan. En ik doe in het verborgen een
,,gebedje, dat, als er dan toch spoedig een doodgaan moet, ik
„het maar mag zijn, of anders (want ik zie er toch, alles wel
„beschouwd, erg tegen op ....) liever nog als 't wezen kon . .. .
„tante ! — — De bloed ! Ze moest eens weten, wat daar in
„haar onmiddellijke nabijheid ten haren behoeve verzocht wordt,
„en dat, terwijl ze zich over mij he'enbuigt en moeder haar
„meening influistert, dat ik zeker in slaap ben gevallen, want
„dat ik zoo stil zit."
De doodsbespiegeling van den kleinen wijsgeer herinnert aan
een Fransch versje : „L e pat is sier !" waarin een kinderlijk
gebed wordt uitgesproken. Het kind vraagt den Hemel een lang
leven voor zijne bloedverwanten. „Spaar, o Heer!" — bidt hij —
„mijne grootouders, ouders, broers, zusters, ooms en tantes ... „et
surtout le patissier !" Een lang leven voor den banketbakker te vragen in een naief Fransch kindergebed komt vrijwel overeen met het
Hollandsch gebed van onzen H a v e r S c h m i d t als kleine jongen .... om, als er iemand sterven moet, tante de eer te gunnen.
Verder behooren hier vermeld te worden, eenige sedert 1876
geschreven schetsen en novellen, namelijk „T wee broed e r s"
en „Uitgedelgde Schuld," beide in „Erica" (1878-1879);
eene „Kerstvertelling" en „Kwaad worden" in „de(n)
Huisvriend" (188o-1881); „Bedorven" in Gouverneur's
„Oude(n) Huisvriend" (1881) en „Louw de(n) Lieger"
in hetzelfde tijdschrift; eindelijk „E e n e kinderlijke heriner
nering" in het „Handelsblad" van 2 —4 Januari 1883.
Onder deze laatste opstellen is veel schoons. ,,E e n e Kers tV e r t e 11 i n g" is in even weemoedig-zachten toon gehouden als
„B e d o r v e n," schoon deze laatste schets iets frisscher van kleur
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is, en eene zeer keurige teekening van den Helder bevat. In
kluchtigen toon munt „L o u w de Li eg e r" boven allen uit;
maar allen boeien gelijkelijk door den hoogst eigenaardigen stijl
van „F am i l i e en K e n n i s s e n," mocht ook hier of daar de
naleveteit zekere inspanning verraden en dus overdreven zijn.
Maar het ware ondankbaar dus te eindigen. De rij van Ha v erSchmidts geschriften is niet zeer uitgebreid, zijne letterkundige
bagage licht. Toch schijnt de blijvende waarde van dit handig
valiesje vrij wat hooger te schatten, dan de voorbijgaande der zware
kisten en koffers, welke door zijne vruchtbaarste letterkundige landgenooten met inspanning tegen den Parnassus worden opgesleept.
***
Zonderlinge overeenkomst in 't levenseinde van twee mannen,
die elkaar zoo warme vriendschap toedroegen : Ten B rink
overleed terwijl hij op het punt was de levensschets van Have rS c h m i d t bij te werken, en Ha v er Schmidt stierf op 19
Januari 1894, een volzin op 't midden der voorrede voor den
derden druk van „Familie en Kennissen" onvoltooid
achterlatende. Na den druk van 1876 verscheen de tweede in
1881, de derde in 1894, waarbij de uitgever genoodzaakt was de
voorrede te voltooien. Van de drie door T en B r i n k als de beste
geprezen schetsen nam de schrijver er twee op de „K e r s t v e rt e l l i n g" en „Be d o r v è n." De laatste druk is de prachteditie,
die is 1900 het licht zag, in royaal 8° met illustratien, van H o y n ck
v a n P a p en d r e c h t; de andere vier verschenen in post 8°. Van
deze drukken te zamen werden 17000 exemplaren verkocht.
Van „Mijn Br o e r t j e" verscheen eene Fransche vertaling van
Melle S. R i g 0 u l l 0 t onder den titel „M o n p e t i t fr è r e" in de
November-aflevering van de „Revue C h r é t i en n e" jaargang
1886 ; de geheele bundel werd door Mevr. L o u i se S i g fr id
Fl o d i n in het Zweedsch vertaald onder den titel „V ar t h e m"
in 1881 te Stockholm uitgegeven.
Thans slechts negen jaar na H a v e r S c h m i d t' s dood, kunnen
we over de „blijvende waarde" van zijn arbeid een meer afdoend
oordeel vellen. Wel verscheen in 1900 eene prachtuitgave van
„Fa m i l ie en K e n n is s en," wel zullen gevoelige zielen dit werk
nog nu en dan ter hand nemen, zoowel als zij, die het komische
zoeken, maar in de negentiende eeuw heeft dat boek geen lofredenaar meer te wachten, anders dan onder hen, die zich bij
het lezen den schrijver herinneren met zijn sprekend oog en zijn
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buigzame stem, die hun deze schetsen voorlas. Maar voor hen,
die ze nooit door H a v e r S c h mi d t hoorden voordragen missen
die stukken voor onzen tijd het korte, scherpomlijnde, schier
zichtbaar tot ons komende, dat de g r o o t e letterkunstenaars van
alle landen tot geheel iets anders maakt, dan wat ons voor een
kwart eeuw het fraaiste kunstwerk toescheen.
„Wie Ha v e r s c h mi d t 1) niet heeft gehoord, heeft hem niet
gekend," zegt zijn vriend J e r o n i m o de Vries 2) en ter verduidelijking voegt hij er bij :
„De prozastukken van H a v e r s c h mi d t, zijne lezingen en
„verhalen .... zijn geschreven en .... gedrukt, maar zij zijn om
„voorgelezen te worden. 't Zijn de noten voor de muziek zijner
„stem. Is het niet kenmerkend voor hem, dat hij dat diep
„gevoelde aandoenlijk „Mij n broer tj e" dat hij tot een bijdrage
„voor den Almanak „d e Liefde S t i c h t" bestemd had, niet
„kortweg inzond, maar dat hij er op stond, dat hij het ons zou
„voorlezen ? Hij vertrouwde zijn werk niet toe aan onze oogen.
„Hij moest het, als een kind, zelf dragen op de muziek van zijn
„stem en het klonk in de stille Amsterdamsche achterkamer als
„een lied vol weemoed en teederheid, waarnaar wij stil en
„eerbiedig luisterden."
Hoezeer vol bewondering voor dezen schrijver voorziet zijn
vriend de V r i e s, hoe er later over dezen arbeid zal geoordeeld
worden, hij zelf staat verbaasd over de gemakkelijkheid, waarmede
HaverSchmidt door een eenvoudig verhaal een groot gezelschap
van ernstige mannen wist te boeien, te meer omdat de medestichter van „L os en V a s t" met scherpen kritischen blik in
hem ziet „een mensch van gelijke bewegingen als wij,"
„niet zooveel knapper dan wij, met niet meer eigenlijk letterkundig talent dan menigeen." 3)
Maar wat van zijn proza geldt, is in geen geval toepasselijk
op de verzen, waarvan letterlijk alle beschaafde Nederlanders
er enkele geheel of gedeeltelijk van buiten kennen, al is het,
dat ze bijna algemeen voor grappen gehouden worden.
Van Piet Paal t j e n s (uitgegeven in 1867, 1871, 1874, 1878,
1881 en 1889) is de ze v en de druk verschenen, en de a c h t s t e
volgt in 1904, dan zullen er ruim 30000 exemplaren verkocht zijn, een
1) Schrijfwijze van den heer de Vries.
2) Eigen Haard, Jg. 1894, bl. 87.
3) Als boven bl. 86.
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getal, dat hoogst zelden van eenig werk in ons land verkocht wordt.
In 1890 verscheen er een Fransche vertaling „S a n g 1 o t s et
Souries"vanF.LAdJgher
Het is volkomen waar: „De „Snikken en Grimlachj es"
zijn in de letterkunde „wat in de kunst karikaturen zijn. Zij
zijn de werkelijkheid, „vertrokken door de overdrijving van 't
een of ander kenmerkend „onderscheidingsteeken." r)
Maar gelijk C a r a n d' A c he zijn karikaturen teekende om den
oningewijde te doen lachen en den ingewijden tot nadenken te
stemmen, zoo heeft Piet P a al t j en s ook in zijne karikaturen
den ingewijde stellig doen denken aan al die valsche fijngevoeligheid, die nagemaakte zielesmart, die laffe scherts die voor humor
wil doorgaan en die snorkende titels, waaronder waardelooze
boeken de wereld werden ingezonden om koopers te zoeken.
Piet P aa 1 t j en s heeft Heine' s gedichten stellig veel gelezen,
en even als Heine vertoont hij, naast de scherts invallen van
bittere smart, zonder dat het soms mogelijk is, uit te maken of
die smart welgemeend is of niet. Ja, de gedichten zijn humoristisch
in den echten zin, spotverzen en zoo meer, maar kan inderdaad
die terugslag van smart altijd werkelijk als scherts gelden ? H e i n e
heeft herhaaldelijk gespot met zijn eigen diepe smart en dit kan
allicht hier eveneens het geval geweest zijn. Dat oppervlakkige
lezers Hein e „koddig" noemen, kan verklaren, waarom velen in
Piet Pa a 1 tj e n s ook niets dan grappen vinden. In een deftig letterkundig tijdschrift als ,,N eder f a n d" schreef wijlen J. E. S a c h s e
een artikel, eene „studie" over deze werken, die ten duidelijkste
bewees, dat H a v er S c h m i d t in zijn luim, niet altijd begrepen is.
Inderdaad hij heeft onder het luchtig kleed van scherts meer
ernst en zieleleed verborgen, dan men oppervlakkig zeggen zou,
als men niet opmerkte, hoe hij bij elke gelegenheid, ook in de
schetsen, die toch geen karikaturen zijn, bij voorkeur tot somberheid
terugkeerde. Terecht moet in alle gevalle van hem getuigd worden :
„De vroolijke student van weleer is ondergegaan in dezen man,
dien de last der zwaarmoedigheid neerdrukte, totdat hij er
onder bezweek." 2)
1) Als boven bl. 88.
2) Mr. A. Bloembergen Ez. Tijdspiegel 1894, 2e deel bl. 180.
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1856. „Bloemlezing uit de dichterlijke nalatenschap van Piet
Paaltjens ;" bestaande uit : „Voorberigt" in proza ; — geteekend : Leiden, November 1855, F. H.
Daarna :
„De bleeke Jongeling. Romance" geteekend : „Naar het Lithauwsch
van Joh. Plutzkow, 1851."
„Uit de Immortellen" (Zes gedichten) geteekend : „1850-1852."
„Liefdewraak. Leidsche ballade." — geteekend : „December 1852."
„Aan den Kamper poëet F. F. C. Steinmetz, na de lezing van zijn
bundeltje : „Een Liefdegift" ; geteekend : Godesberg, Augustus 1853.
Alle deze bijdragen komen voor in den Leidschen „Studenten-Almanak
voor het jaar 1856," Leyden, Jac. Hazenberg, Corn. Zoon, bl. 238-252.

1857. „Des Zangers min," Romance van Piet Paaltjens."
(Studenten-Almanak voor het jaar 1857.) Geteekend :
Januari 18 53.
1859. „Drie Studentjes," (Studenten-Almanak voor het jaar 18 59.)
Geteekend : 18 53.
1862. „Brief aan Dr. Eelco Verwijs." (Omtrent het wederzien
van Piet Paaltjens aan de Noordkust van Friesland). Opgenomen in „Nederlandsch Dicht en Ondicht der negentiende eeuw" door Dr. J. van V 1 o t e n, Deventer, Ter
Gunne, 1862, deel II, bl. 623, vlg.
Hierbij herdruk van de voornaamste gedichten van Piet Paaltjens
uit de Leidsche Studenten-Almanakken voor 1856, 1857 en 1859.

1867. „Snikken en Grimlachjes. Academische Poezie van Pi e t
P a alt j e n 5," met Portret. Schiedam, H. A. M. Roelants.
(Met eene „Levensschets" van F. H.) 1867, kl. post 8°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1871, kl. post 8°. Met een brief
van Piet P a a l t j e n s als voorrede.
Derde druk, aldaar bij denzelfde, zonder jaartal, kl. post 8°.
Vierde druk, aldaar bij denzelfde, 1878, kl. post 8°. Met een voorbericht van F. H. en twee vertalingen in het Latijn van Adrianus
Arena.
Vijfde druk, aldaar bij denzelfde, 1881. Met een „Aanhangsel be-

30

WERKEN VAN FRANCOIS HAVERSCHMIDT.

treffende eene nieuwe vertaling in het Latijn van Adrianus Arena
en een nieuw gedicht „Reunie," uit het feestnummer der „Vox
Studiosorum," Juni 1880. De titel van den 2n, 3n, 4n, 5n en 6. druk is
eenigszins afwijkend van dien van den eerste. In plaats van „Academische
poëzie" leest men : „Poëzie uit den Studententijd."
Zesde druk, aldaar bij denzeifde, 1889. Met verschillende nieuwe
bijdragen, reeds bl. 22 en 23 genoemd.
Zevende druk, aldaar bij denzelfde, 1895.
Eene Fransche vertaling van „Snikken en Grimlachjes" door den
heer F. L. A. de J a g h e r verscheen onder den titel : „Sanglots et
sourires'' in 1890, bij H. A. M. Roelants te Schiedam.
Proeven dezer vertaling gaf „De Banier," 3e jaargang, ad. 9.

1867. „Abraham Lincoln, eene Volksvoorlezing" in het „Jaarboekje voor de Stad en het Kanton Schiedam." 21e
Jaargang. Schiedam, Van Dijk & Co. 1867, post 8°.
1867. „God is liefde," Leerrede. No. 6 van „Leerredenen ter
bevordering van Evangelische kennis en Christelijk leven."
Jaargang 1867, Arnhem, G. W. van der Wiel, 8°.
1868. „Kuno en Bertha, Ridderromance en Frits en Kee, moderne
ballade" in het „Jaarboekje van Vlaardingen," (jaargang
1858) Vlaardingen, J. F. C. Brtickwilder.
1868. „Een groot man en een goed man" in den „Almanak van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen." (Jaargang 1868).
1869. „Het gebed van Jezus" in „Stuiverspreeken van woordvoerders der nieuwe richting verzameld door Dr. H. O o r t,"
I jaargang, Harlingen, S. Houtsma, 1869, post 8°.
87o. „Wat hebt gij gedaan? Toespraak gehouden in de Groote
Kerk te Schiedam, op den Oudejaarsavond van 1869. Ten
voordeele van het Diakoniehuis der Hervormde Gemeente
te Schiedam." Schiedam, Van Dijk & Co., 187o, post 8°.
187o. „Op den gedenkdag der Kerkhervorming," in „Stuiverspreeken van woordvoerders der nieuwe richting," 2e jaargang, Harlingen, S. Houtsma, 187o, post 8°.
1871. „Nabij God" in „Taal des Geloofs, godsdienstige toespraken van Dr. F. W. van Bell, Dr. J. W. Bok e. a."
Haarlem, J. de Haan, 1871, post 8°.
1872. „Mijn ouders huis," feuilleton in „Ons Streven, weekblad
voor vrouwen en meisjes." Schiedam, Van Dijk & Co.,
1872, 3e jaargang, nummer 14, 15 en 16.
1872. „De Pastorie van mijn Grootvader" in den Almanak :
„De Liefde Sticht," (voor 1872). Amsterdam, T. Kouwenaar,
12°. bl. 31-37.
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1873. „Tante Mientje en tante Bet" in den Almanak : De Liefde
Sticht, (voor 1873) aldaar bij denzelfde, kl. 51-66.
„Mijn
broertje" in den Almanak: „De Liefde Sticht"
1874.
(voor 18 74) idem, idem, bl. 51-75. Vertaald in het Fransch
door Mlie S. R i g o u 11 o t, ,,Mon petit frère," in de Novemberaflevering der „Revue Chrétienne" van 1886.
1874. „We gaan den heelen dag uit rijden" in „Omnibus, geillustreerde bladen aan schoone Letteren en Kunst gewijd,"
jaargang 1874, Arnhem, K. W. van Marle.
18 75. „Wat kleine John te zien kreeg" in den Almanak: „De
Liefde Sticht" (voor 1875), bl. 42-52.
1876. „Op een Donderdagavond" in den Almanak : „De Liefde
Sticht" (voor 1876), bl. 39-57, met een plaatje naar
Chs. Rochussen.
1876. „Familie en Kennissen." Schiedam, H. A. M. Roelants,
1876, post 8°.
Herdruk van eenige der bovengenoemde opstellen uit den Almanak
„De Liefde Sticht," en andere Tijdschriften. Daarbij werden gevoegd
zes nieuwe opstellen :
„Het verhaal van Oom Jan ;"
„De Tandmeester;"
„Hoe de Koning bij ons in de Stad kwam;"
„Hoe er oproer bij ons was ;"
„'t Was Sinterklaas; " en
„Ik heb een wonderlijken droom gehad."
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1885 post 8°. Met eerre nieuwe
„Voorrede."
Derde verm. druk, met illustratiën van J. Ho y n c k van P a p e nd r e c h t. Aldaar bij denzelfde 1894, gr. 8°.
Vierde verm. druk (goedk. uitgave). Aldaar 1894, 8°.
Vijfde druk, met ill. van J. Hoynck van Papen dr echt en een
portret naar Th. S c h w a r t z e. Aldaar 1900.
Eene gedeeltelijke vertaling in het Fransch door wijlen den heer
C o 11 i n s, predikant bij de Waalsche gemeente te Rotterdam, is niet
in het licht verschenen.
Eene Zweedsche vertaling kwam uit te Stockholm in 1881 onder
den titel : „Várt hem," bewerkt door Mevrouw Louise Si g f r i d F l o d i n.

1878. „Toespraak" gehouden in de Vrije gemeente te Amsterdam
op 16 Maart 1878, naar Marcus 12 : 28-34a in „Stemmen
uit de Vrije Gemeente onder redactie van P. H. Hu g enho l t z J r." Amsterdam, Scheltema & Holkema,1878, post 8°.
1878. „Uit den Studententijd." In „Landjuweel. Proza en Poezie,"
(Bijeengebracht door A. J. B er m a n.) Eerste bundel,
Amsterdam, G. L. Funke, 1878, post 8°.
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1878. „Twee Broeders" in „Erica, jaarboekje der Maatschappij
van Weldadigheid voor 1878." Amsterdam, D. B. Centen,
bl. 54-84.
1879. ,,Uitgedelgde schuld" -- in „Erica," 1879; idem, idem,
bl. 64-81.
1880. „Mijntje" in „G o e v e r n e u r's Oude(n) Huisvriend,"
Sneek, H. Pijttersen Tz. 188o, bl. 13-19.
1880. „Terug in mijn geboortestad," in „G o e v e r n e u r' s Oude(n)
Huisvriend," aldaar bij denzelfde, 188o, bl. 385 -386.
1880. „Eene Kerstvertelling" in „de(n) Huisvriend," Schiedam,
H. A. M. Roelants, 188o, bl. 6-1 en bl. 34-36.
1881. „Kwaad worden" in „de (n) Huisvriend," aldaar bij denzelfde, 1881, bl. 58-61.
1881. „Bedorven" in „G o e v e r n e u r' s Oude(n) Huisvriend,"
Sneek, H. Pijttersen, Tz. 1881.
1882. „Louw de lieger" in „Go e v er n e u r' s Ouden) Huisvriend,"
aldaar, bij denzelfde, 1882.
1883. „Eene kinderlijke herinnering." Feuilleton van 2-4
Januari, in het „Algemeen Handelsblad."
1883. „Amsterdam en Insulinde, of Amor maakt alles goed.
Dramatische schets in drie tooneelen door M a r ti n u s." Als
handschrift gedrukt bij Spin en Zoon te Amsterdam. Niet
in den handel.
1884. „Ter gedachtenis aan Joan Frederik Asma, emeritus predikant, op den avond van den 3 Februari 1883, uitgesproken
in de Groote Kerk te Schiedam." Niet in den handel.
1884. „Ter gouden bruiloft van Mr. D. H. Levyssohn Norman en
vrouwe Jeannette Jacobson, 16 April 1884." Onuitgegeven.
1886. „De muurschilderingen in. het Leidsche Academiegebouw"
in „Eigen Haard," 1886, N°. 29, bi. 35 2-2 5 6.
1889. Twee gedichten in de feestnummers van „Vox Studiosorum"
en „Minerva," ter gelegenheid der Corpsfeesten te Leiden
in Maart 1889.
1889. „Steek af naar de diepte." Lucas 5 : 4m. Toespraak gehouden in de Protestantenvereeniging te Schiedam op 6
Oct. 1889." Schiedam, J. Odé 1889, 8°.
1894. „Uit Geest en Gemoed. Toespraken." Aldaar bij denzelfde,
1894. M. portret 8°.
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„Quicumque vult salvus esse, ante omnia
„opus est ut teneat catholicam fidem."

Een Nederlandsch priester, een Nederlandsch dichter, een
Nedertandsch geleerde ; -- een spreker, een improvisator, een
pleitbezorger der hem toevertrouwde belangen; een redenaar met
koper in de stem en met dien „koperen kop," welken De G é n e st e t zoo gaarne voor zijn arm, gevoelig hoofd had willen ruilen ;
een strijder voor de oude Moederkerk, een moderne kruisridder met het zwaard van B e h e m o n d o in de gespierde vuist,
een Herculisch vleugelman in het leger van Rome ; — een hoogleeraar aan een Nederlandsch seminarium, een letterkundige,
begraven onder boeken van ouderen, lateren en nieuweren tijd,
een gezellig man, met den ronden glimlach der gastvrijheid op
de lippen, zijne vrienden ten zijnent verzamelend; en eindelijk
een staatsman, die als lid der Nederlandsche Tweede Kamer
het vooroordeel te schande maakte, volgens hetwelk geen lid
in die achtbare vergadering zich op de hoogte van zijn elders
verworven roem zou kunnen handhaven ; die leider en aanvoerder
werd zijner partij ; die eerbied inboezemde aan zijne tegenstanders
en hoogachting oogstte van zijne vrienden ; die het oor won
dierzelfde moeilijk te ontroeren Tweede Kamer, dezen veelzijdig
ontwikkelden Nederlandschen staatsburger, Herman J oh an
AloysiuMareSchpmn,gelatsidrj
onzer meest begaafde dichters en prozaschrijvers worden ontzegd.
S c h a e p m a n' s veelzijdigheid noodzaakt onmiddellijk tot
beperking. Hoe verleidelijk het ook schijnen moge het leven
van den dichter en van den staatsman beide te schetsen,
TEN BRINK.

N.-N. Letteren

III.

3
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hoe zeldzaam in ons vaderland de vereeniging van deze twee
titels geoorloofd zij, te dezer plaatse mag alleen van den dichter
gesproken worden.
I.
In Twenthe, te Tubbergen, werd de dichter Schaepman,
den 2 Maart 1844, geboren. Zijn vader was er burgemeester,
zijn grootvader vervulde dezelfde betrekking te Haaksbergen.
De familie Schaepman bewoonde te Tubbergen een buitengoed,
de Eeshof genoemd, waar de jonge knaap zijne eerste zorgelooze
jaren sleet. Zijn vader behoorde tot de wakkere Nederlanders,
die in 1830 Koning Willem I steunden. Als luitenant der
schutterij greep hij met geestdrift naar de wapenen. Vertellingen
uit dit tijdperk van zijn leven werden door zijn oudsten zoon
met graagte gehoord. De burgemeester van Tubbergen kon de
jaren 183o en 1831 niet vergeten. Al wat met het kloek krijgsbedrijf van dat tijdvak in verband was te brengen, boezemde
hem belangstelling in. Vandaar, dat hij gaarne patriottische
liederen van Theodor Kórner en van Schiller prees; dat
hij reeds vroeg zijn zoon Kbrner's „Schwertlied" en „Gebet
v o r der S c h l a c h t" deed lezen. Grootvader Schaepman, de
burgemeester van Haaksbergen, wist met gloed zijne herinneringen
uit de bange jaren van den eersten N a po 1 e o n aan zoon en
kleinzoon meê te deelen, zoodat dezen laatste al schielijk een
krijgsmanshart in den boezem klopte.
Zijne moeder, uit de Arnhemsche familie La C h a p e l l e gesproten, prees hem de groote schrijvers der zeventiende eeuw
in Frankrijk aan, gaf hem Racine, Corneille, Molière, en
L a font a i n e ter lezing. Het Fransche bloed, dat in hare aderen
vloeide, verloochende zich niet, wanneer zii met bijzondere
scherpzinnigheid en vriendelijk vernuft haar zoon op de schoonheden dier onsterfelijke meesters wees, die vóór 183o tot de
groote heiligdommen van alle eerlijke Fransche harten werden
gerekend. Men maakte haar eens de opmerking, dat een jongen
van tien jaren zulke dichters nog niet waardeeren kon. — „Dat
is ook niet noodig !" -- was het antwoord. -- „Hij krijgt in elk
geval iets in het hoofd, dat hij later begrijpen kan!" 1)
1) Schriftelijke mededeeling van mijn vriend D r. Schaepman.
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De knaap leerde op deze wijs vroeg liefde voor groote kunst,
en had het voorrecht te Tubbergen een leeraar, den heer T er
M a r s c h te vinden, die hem in het Fransch en het Duitsch
onderwees. Zijn eerste droom was, dienst te nemen, naar zee
te gaan, te strijden voor de Nederlandsche vlag. Maar een
gewichtig bezwaar rees bij de vervulling van dezen wensch —
zijne zwakke oogen. Hij moest zijn plan opgeven. Toch bleef
hij hunkeren naar strijd, en volgde daarom den wensch zijns
vaders, die hem tot priester en kampvechter voor zijne kerk
had uitgelezen. Hij verheugde zich derhalve op zijn dertiende
jaar zijne classieke studien te mogen beginnen aan het gymnasium
te Oldenzaal met Paschen van 1857. Dit gymnasium werd destijds
bestuurd door den rector Dr. F. C. S o e r, terwijl door dezen,
door den conrector De V o o g t, en door den praeceptor M. v a n
Groenevelt onderwijs werd gegeven. Van dezen laatsten leerde
S c h a e p m a n Engelsch door te lezen uit den „V i c ar of
Wakefild."
De Nederlandsche dichters had hij leeren kennen uit de
groote bloemlezing van En g e l b e r t s Gerrits, die zijn vader,
lid der Provinciale Staten van Overijssel, te Zwolle voor hem
gekocht had. Hij dweepte als knaap met alles, waarop Nederland zich verheft. H e 1 m e r s was zijn man. De dood van
Scha f f e 1 a a r, het kanongebulder van den vierdaagschen zeeslag,
de P r i ns van O r a nj e bij Quatre-Bras, alle deze treffende
oogenblikken uit de geschiedenis van ons vaderland, deden
zijn hart sneller kloppen. Zijn strijdvaardige aanleg liet zich
gelden bij dit voor hem onvergelijkelijk genot. Zijn oude droom
van het zeemansleven werd nu vervangen door een nieuwen —
priester te worden, soldaat zijner kerk, in den grooten kamp
der geesten onzer eeuw pal te staan voor Rome, dat scheen
hem eene schoone vervulling zijner kinderlijke idealen.
Hij bleef maar anderhalf jaar op het gymnasium te Oldenzaal
daar de toekomstige godgeleerde zijne humaniora beter op
het seminarium te Kuilenburg kon aanleeren. In October 1858
kwam hij onder de leiding der Kuilenburgsche leeraren S. J.
Hij doorliep er den gewonen cursus, waarbij vooral veel taalwetenschap, veel syntaxis, veel stijlleer viel te beoefenen. Zijne
vorderingen in het Latijn waren zoo belangrijk, dat hij eens
den prijs behaalde voor den wedstrijd in Latijnsche verzen —
den wedstrijd, waarin Oud-Holland weleer uitmuntte, en waarvan
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de overlevering nog in onze dagen, dank zij het legaat Ho e u f f t,
niet geheel verloren ging. In stilte oefende hij zich in het schrijven
van Nederlandsche verzen en Nederlandsch proza, voor welk
laatste kunstvak hij ook te Kuilenburg werd bekroond.
Negentien jaren oud nam hij in Augustus 1863 afscheid van
Kuilenburg, om na de vacantie zich als student in de godgeleerdheid aan het seminarium te Rijsenburg bij Driebergen te
doen inschrijven. Wel was hier de leefregel streng, maar de
professoren mochten hunnen leerlingen meer vrijheid schenken
dan de paters te Kuilenburg. Vier jaren legde hij zich hier toe
op Dogmatiek, Moraal, Kerkrecht, Uitlegkunde van het Oude
en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Liturgie. Hij was
zeer veel verplicht aan het onderwijs van den lateren pastoor te
Breukelen, W. G. v a n Vuur e n, toen hoogleeraar in de Uitlegkunde van het Nieuwe Testament en in de Kerkgeschiedenis, zelf
een voortreffelijk leerling van den hooggewaardeerden Warmonder
theoloog, C. Br o er e.
In deze vier jaren zijner godgeleerde studien ontwaakte de
dichter in hem tot volle kracht. De Latij n sche verzen als
scholiersoefening ter zijde schuivend, luisterde hij nu alleen naar
de stem der vaderlandsche muze. En reeds in 1866 gaf de
twee-en-twintigjarige theologische student te Rijsenburg zijn
eerste gedicht: „D e Paus," zonder naam van den auteur, uit.
Al b e r di n gk T hij m sprak ten behoeve van den onbekenden
dichter een woord van aanbeveling bij zijn optreden voor het
publiek. De auteur van „Palet en Har p" hoopte, dat niemand
zou aarzelen in den ongenoemden schrijver van „D e Pau s"
een nieuwen Nederlandschen dichter te begroeten ; hij vond „niet
slechts in de taal," maar ook in den dichtvorm, B i l d e r d ij k
terug. Critiek en publiek hechtten hun zegel aan deze uitspraak,
door niet alleen Bil der d ij k ' s naam maar ook dien van D a
C os ta te noemen, als zij den dichter van „D e Pau s" beoordeelden.
Er was inderdaad aanleiding van Da Costa te spreken. De
eerste verzen van S c h a e p m a n:
„'t Zijn achttien honderd jaar ! — Nog klinkt van oord tot oord,
„Van wereldgrens tot grens, des Meesters heilig woord:
„Gij Simon, Jona's zoon, zijt Petrus, rots der kerke,
„Die 'k als mijn bruid begroet ...."

schijnen door Da Costa's schim gefluisterd.

HERMAN JOHAN ALOYSIUS MARIE SCHAEPMAN.

37

Het geheele stuk is in dezelfde statige, epische alexandrijnen
vervat. Groote geestdrift voor Rome's geestelijke vorsten, groote
aanhankelijkheid, liefde en eerbied voor zijne kerk, bezielden
den dichter. Oogenblikkelijk valt het in het oog, dat de tweeen-twintigjarige jonkman reeds geheel gevormd is als kunstenaar.
Hij spreekt in de taal, die hij bij V o n d e 1, Bi 1 d e r d ij k en
Da Costa vond. Hij maakt er volstrekt geene aanspraak op,
eene persoonlijke, nieuwe taal uit te vinden. Zijn eerbiedig ideaal
is de groote meesters nabij te komen. Daar zijne verzen, nu
bij het begin en vervolgens steeds, door de besliste overtuiging
des dichters een sterk krijgshaftig karakter vertoonen, zal menig
Nederlandsch lezer zich geprikkeld voelen hem te antwoorden.
Vruchtbaarder evenwel schijnt het, bij eerbiediging van eene
achtenswaardige meening, die de onze niet is, den dichte r te
waardeeren trots velerlei verschil in het oordeel over het verleden, het heden en de toekomst.
Er komen in „D e Paus" enkele fragmenten, die onmiddellijk
treffen. In de eerste plaats dit beeld van G r e g or i u s VII:
„In der Pausen rij,
„Aanschouwde ik nooit een beeld meer waarlijk Paus dan hij !
„Hij monnik en reeds Paus, hij Paus en steeds de zelfde,
„Als toen de kloostercel zijn schedel overwelfde;
„Hij, rustig bij d'orkaan, die om zijn zetel stormt;
„Hij, die zijn eeuw als was gekneed heeft en vervormd ;
„Hij, die den keizerstelg, den woestling aan zijn voeten
„Deed buigen, den tyran in 't hairen kleed deed boeten;
„Hij de gevloekte van den natijd !"

Vervolgens de schildering der kruistochten, beginnende met
de klacht van het vertrapt Jeruzalem :
„„op Calvarie's kruin zoekt de oorlogshengst zijn voeder ;
,,,,Gij Christ'nen, wreekt het kruis, gij zonen, wreekt uw moeder!” —
„En de onbedwongen storm huilt luider en verwoeder,
,,En langs de zeeën klinkt der Saracenen spot:
„„Droom zacht, Europa, droom u sterk en veilig, tot
„„Gij opspringt uit uw slaap ! Straks zullen de oorlogspaarden
„„Te wed gaan in uw vloed! Straks zullen onze zwaarden
„„U doen ontwaken om te sterven !” ”

Aan het slot eindelijk deze zegekreet:
„De Zoon des Menschen, niet de scherpe doornenkroon
„De heilge slapen om, stond voor het volk ten toon :
„En aan de breede schaar, die, opgezweept tot haten
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„En vloeken, hem omgaf, werd toen de keus gelaten:
„„„Wien wilt ge : Christus?
”
En het vreeslijk antwoord : „Neen,
„„Wij willen Christus niet!” dreunt door de vlakte heen ;
„„Wij willen Christus niet!” en achttien langzame eeuwen
„Verkonden ons dien vloek. Het leven der Hebreeuwen
„Is dood — hun volksbestaan is ballingschap, het bloed
„Des schuldeloozen, des verworpnen wordt geboet.
„En achttien eeuwen lang doen, in verheven koren,
„De werelden het lied des Konings Christus hooren."

De critiek van 1866 en 1867 heeft den nieuwen Nederlandschen dichter met heusche woorden verwelkomd, soms alleen zich
de vrijheid voorbehoudend, trots groote ingenomenheid met zijn
kunstwerk, van hem te verschillen in gevoelen I).
Aangemoedigd door dit eerste welslagen, toonde hij, dat hij
nog anderen koorden op zijne harp had gespannen. In 1867
voltooide de student te Rijsenburg twee nieuwe gedichten.
„S. Maria, de zondaresse van Egypte," en „De Eeuwen
haar Koning." Het eerste zag het licht in „Volksalmanak
voor Nederlandsche Katholieken" (1868), het tweede
werd afzonderlijk uitgegeven met den naam van den schrijver,
en beleefde een tweeden druk, waarbij eene dichterlijke opdracht
gevoegd werd aan Z. D. H. Msgr. A. J. S c h a ep m a n, destijds
bisschop van Hesebon i. p. i., bloedverwant, vriend en Maecenas
van den jongen kunstenaar.
De hagiographische legende van Mar ia A e g y p ti a c a —
eene Magda 1 e n a, die door de gadelooze ontferming der
Madonna vergiffenis van zonden erlangt — wordt door den
theologischen student met lyrischer gloed in vrije jambische
strophen verhaald. Ditmaal schijnt hij zich naar Ter Haar' s
„Johannes en Theagenes," naar Bogaers' „Jochebed"
te hebben gericht. Maar het vuur der mystieke geestdrift blaakt
den boezem van den j ongén zanger vuriger, er trilt meer hartstocht in zijn woord dan in de kalme gedichten zijner deftige
voorgangers. Hij poogt in zijne „Maria A eg y p t i a c a" de
teedere M a d o n n a-vereering, — zoo schoon uitgesproken in onze
middeleeuwsche „B e a t r ij s" — naar zijne beste krachten te
evenaren.
1) Zie „Amsterdamsche Courant van 29 en 30 December 1867.
eene critiek van A. J. d e Bull.
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„Maria, beeld der reinste min !
„Hoe koeltrend, hoe verwarmend straalt ge ...
„0, Moedernaam, o zoete toon,
„Meer kostbaar dan de koningskroon,
„Waarin de diamanten vonken,
„Meer rijk aan zin en melodij
„Dan ooit een harptoon heeft geklonken,
„Wat zijt ge een hemelwoord voor mij ! ..."

Dit is de grondtoon van het geheele werk, ondanks enkele
herhalingen van hetzelfde motief, statig en schoon.
Aan het uitvoerigst en geleerdst gedicht, te Rijsenburg in de
jaren zijner voorbereiding geschreven, schonk de dichter den
titel : „D e Eeuw e n haar Ko n i n g." Het is een doorloopend
pleidooi voor P i u s IX, den waarachtigen koning dezer eeuw.
De dichter volgt hem van zijn optreden als Paus tot 1867.
Groote gebeurtenissen wekken groote geestdrift en groote smart.
De zanger staaft, dat hij het tijdvak van 1847 tot 1867 in de
geschiedenis van den voormaligen Kerkelijken Staat nauwkeurig
heeft bestudeerd, dat hij met afwisselende blijdschap en toorn
de kenteringen der staatkundige lotgevallen van Italië heeft
gevolgd. Zijne stemming, beurtelings juichend of klagend, schijnt
hij in forsche orgelaccoorden, te vertolken. De toon van dit
orgelconcert is voortdurend fortissimo met al de registers uit.
Misschien dat de indruk, hierdoor verwekt, ten slotte zekere
vermoeidheid nalaat. In zijn geestdrift voor P i u s IX stijgt de
stem van dezen Demosthenes der Roomsche Curie tot hooger
diapason dan voor een oplettend, onpartijdig gehoor op den langen
duur aangenaam is.
Te ontkennen, dat in dit gedicht voortreffelijk schoone plaatsen
voorkomen, zou van weinig achting voor aesthetische waarheid
getuigen. Z66 de lierzang aan het aloude Rome :
„Schoon zijt ge, o Rome ! heerlijk schoon,
„Gij koningin der voorgeslachten,
„De hoogste gaven, eêlste krachten,
„Zij vlochten u de vorstenkroon

Z66 de hymne voor Frankrijk:
„Een lied voor Frankrijk, 't land der eere,
„De bakermat van kracht en moed,
„De machtige arm, waarmeê de Heere
„Zijn daden wrocht, zijn wondren doet ... !"
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Z66 de jubelzang der ongeloovige epicuristen :
„Rozen van Cyprus omkransen den beker,
„'t Purper der druiven tint het kristal ;
„'t Heden is kort, en het morgen onzeker ;
„Morgen misschien komt der vreugde verbreker,
„Kleppert de doodsklok voor 't bekergeschal !
„Driftig dan de ure, de korte, gegrepen,
„Ieder sekonde betwist aan het lot !
„Wijs zij die leven, dwaas zij die dwepen,
't Leven is vluchtig, kostbaar 't genot ...."

Z66 de ironische schildering van de machteloosheid der
menschelijke rede:
„Des menschen rede schuwt de banden van 't gelooven,
„En streeft op eigen wiek, arm vogelijn, naar boven,
„Naar boven, waar de stroom der zuivre ether vloeit
„En in ondoofbaar licht de hoogste waarheid gloeit;
„Naar boven, naar de zon ! om straks met matte vlerken
„Te rusten in de schauw der laagste rozenperken,
„Reeds hijgende naar rust ...."

Er is misschien hier en daar wat overvraagd naar de aloude
vrijheid der pleitbezorgers. Maar zij, die meenen, dat aan dit
pleidooi gloed van overtuiging en wegsleepende welsprekendheid
moet ontzegd worden, zouden mij — in vele opzichten gekant
tegen de strekking van dit gedicht — in geen geval tot hunne
zienswijze kunnen overhalen.
II.
In het jaar 1867 ontving S c h a e p m a n de heilige wijding tot
het priesterambt. Voorloopig diende hij een jaar tot October
1868 — onder Msgr. A. J. S c h a e p m a n te Utrecht, den heiligen
dienst waarnemend, met opgewektheid predikend in de SintCatharijne-kerk. In October 1867 greep de plechtige onthulling
van V o n d el' s standbeeld in het nog niet herdoopte rij- en
wandelpark te Amsterdam plaats. Dat bij de algemeene opgewektheid in de Nederlandsche letterkundige kringen een zoo
vurig bewonderaar van Vo n del als Sc h a e p m a n zwijgen zou,
ware meer dan onwaarschijn lijk geweest. Reeds in het voorjaar
van 1867 had hij vriendschap gesloten met A l b e r d i n g k Th ijm
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en Louis R o y e r, die beiden zulk een luisterrijk aandeel in de
Vo n d e 1 f e es t en zouden nemen. Van den jongen priester verschenen toen de volgende regelen:
„Dichter zijn, 't is de aard beheerschen
„Met onbreekbren vorstenstaf,
„'t Is de volle kracht bezitten,
„Die de Schepper 't schepsel gaf,
„'t Is, als de aadlaar opwaarts stijgen,
„Met den blik omhoog gericht,
„Om den vollen straal te vangen
„Van het gouden zonnelicht ...." 1)

Zoo omschreef hij in „V o n d e 1," ter gelegenheid der onthul lingsfeesten, de taak van den dichter. Met een hooggestemd lied
zingt hij niet alleen den lof van het standbeeld, door R o y e r
ontworpen :
„In waarheid dat zijt gij ! gij, Hollands grootsche zanger,
„Gij, door der broedren hand met lauweren gekroond ;
„Terwijl de gloed der vreugd nog op uw voorhoofd throont ..."

zingt hij vooral Vondel:
„Vondel, Neêrlands' reinste glorie
„Is uw naam ;
„En de lofkreet van de faam
„En de stemmen der historie
„Smelten saam.
„Scheent gij bij uw volk vergeten,
„Scheen uw hooge zangster stom,
„Hoor het zware klokgebrom
„En de duizend, duizend kreten,
„Schaterend door de Amstelstad :
„Zij betuigen, zij verkonden.
„Dat ge uw volk hebt weer gevonden ...."

Gedichten als deze bewezen niet alleen, dat hij met zijn buitengewonen kunstenaarsaanleg woekerde, maar bovendien, dat hij
grondige letterkundige en historische studien had gemaakt. In
deze studien werd hij geholpen met boeken door zijn vriend
G. W. van H e u k e 1 u m, later pastoor te Jutfaas, toen kapelaan
1) „Vondel. Een gedicht." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1867, gr. 8°.
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bij S c h a e p man ' s neef, den lateren aartsbisschop van Utrecht.
Van Heukelum en de aartsbisschop Schaepman, beiden
geleerd en geletterd, beiden bekend als stichters van het aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, moedigden den jongen dichter
met voorzichtige heuschheid aan, schoon zeer streng in de
beoordeeling zijner verzen.
Tot de nieuwe kennissen, door hem in het najaar van 1867
gewonnen, behoorde Msgr. Judo c u s Smit s, hoofdredacteur van
„d e(n) Tij d." Sedert dat oogenblik werd hij medearbeider van
het hoofdorgaan der katholieke partij in Nederland, en schreef
meestal opstellen over letterkundige stoffen. Van dezen tijd dagteekent ook zijne hymne aan „D e Pers," die hem, ondanks
zijne hooge ingenomenheid met de Encycliek van December 1864,
uit ieder regel sprekende, toch den ongedwongen lof van staatkundige tegenstanders deed winnen. De aanhef van het gedicht
maakt onmiddellijk grooten indruk:
„Een vorstelijke gave is 't menschlijk woord, een vonk
„Der eeuw'ge majesteit, die langs den chaos Monk;
„Een nagalm van het woord, dat, uit des niet-zijns duister,
„De wareldorde riep tot leven, licht en luister;
„Een tochtjen van den geest, die in den aardklomp vloot
„En 't levenloos model met schoonheid overgoot;
„Een kostbaar pronkjuweel der diadeem, geslagen
„Om 't hoofd des konings, 't hoofd des menschen. Hoort daar dragen
„De bauwende echos, met geheimvol beven, voort
„De hymne van den mensch, de hymne van het woord,
„Die tolk is van de stem der fluisterende gaarde :
„„Geprezen zij de God der heem'len en der aarde ...” " 1)
1) Wat zegt ge van deze regels ? Mij dunkt, ik zie u reeds de wenkbrauwen
samentrekken, terwijl ge u-zelv' de vraag stelt, in welk gedicht van Da Costa
ge toch die taal kunt gelezen hebben. Want dat zij van Da Costa moeten zijn,
dat meent ge, staat boven allen twijfel vast. Ik beken, dat de vorm ook mij
het eerst aan dien maestro deed denken; en toch zijn de aangehaalde regels
ontleend aan een der eerste dichtproeven van een nog tamelijk onbekend
auteur; van wien ik u niets anders weet te zeggen, dan dat hij, blijkens den
titel van zijn gedicht, priester is en Schaepman heet. Nu, men zal mij ten
minste niet kunnen verwijten, dat door mij te zijnen aanzien op nieuw de
waarheid wordt bevestigd van het spreekwoord : o n b e k end maakt o nb e m i n d ; wat ik kan u verzekeren, dat ik de Pers met veel belangstelling
heb gelezen, en met ongeveinsde erkenning van een niet alledaagsch talent."
Volksblad aan de algemeene maatschappelijke belangen toegewijd: Donderdag 3 September 1868, onder hoofdredactie van Jhr. Mr. d e
Bosch Kemper.
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Na het voltooien van zijn gedicht op „De Per s" maakte hij
kennis met Potgieter.
P o t g i e ter, die na de crisis in de G i d s-redactie van Januari
1865 zich uit het gezellig letterkundig leven scheen terug te
trekken, ontving Scha e p m a n gaarne in zijne gastvrije woning
op de Leliegracht, weleer. de hooggewaardeerde verzamelplaats
van de beste en geestigste Amsterdamsche kunstvrienden. De
oude overlevering van het „salig R o e m er ' s huis," van het
vriendelijk Meerhuysen aan den Amstel, van de „grote sale" op
het hooge huis te Muiden, werd door Potgieter tot op zijn
dood in eere gehouden. Scha ep m a n ontving menig bewijs
zijner smaakvolle belangstelling. Toen Potgieter in 1868 zijne
„P o e z y," eerste deel, uitgaf met zijn ,,Florence," zijn
„monumentuni aere perennius", drong hij er bij Schaepm a n op aan, dat deze eens beproeven mocht de godsdienstige
liederen van M a nz o n i in Nederlandsche hymnen te vertolken. i)
En deze wensch was te eer voor verwezenlijking vatbaar, daar
Scha e p m a n zich gereed maakte naar den geboortegrond van
Dante en M a n z o n i te vertrekken. Hij reisde namelijk in
October 1868 naar Rome, om er den doctorshoed te winnen.
Reeds in Juli 1869 werd hij plechtig bevorderd tot doctor in
de theologie, maar bleef te Rome, waar ook zijn neef, de
Aartsbisschop Sc h a e p ma n, kwam, om het Vaticaansch Concilie
(1869-187o) bij te wonen. De jonge doctor volgde ijverig de
werkzaamheden van het Concilie, en bleef te Rome tot het uiteengaan der hooge kerkvergadering in Juni 187o.
In de twee jaren — min drie maanden
die Schaepma n
te Rome doorleefde, viel er velerlei voor, dat tot zijne ontwikkeling als mensch, priester, en dichter bijdroeg. Hij beleefde er
merkwaardige dagen. In April 1869, te midden zijner studiën
Een even gunstig oordeel velde A. L. H. I s i n g in „D e(n) N eder 1 a n dsche(n) Spectator" van 1868 in zijn artikel: „Nog een brief uit
Duitsch1and."
1) „(Mijnen) roomschen (landgenooten) .... wensch ik van harte eene vertaling van Manzoni's Inni S a c r i toe" — zegt Po t g i e ter in zijne „T o elichtingen" op zijn „Florence" in „Poëzy, 1832-1868," (1 deel, Haarlem, K r u s e m a n, 1868, bl. 433) en voegt er bij — „Het is eene taak den
jeugdigen priester waardig, die ons niet slechts door menig blijk van zijn
geloof en gemoed in de verzen, die zijn „Vondel" voorafgingen en opvolgden,
heeft verrast, van wiens groote gaven wij ons meer, dan hij tot nog toe gaf,
durven belooven. (V o 11. Werken. Deel IX. bl. 425).
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voor het doctoraat in de theologie, werd er een gouden P i u sf e e s t gevierd. Het was de vijftigjarige gedenkdag (i t April
1869) van de eerste misbediening door Giovanni Mastai
F e r e tt i. Wat hij toen zag, zal hij zelf het best beschrijven.
Hij verhale dus wat er twee dagen voor het groote jubileum
geschiedde:
„Op den morgen van den 9en April zag men op het prachtig binnenplein
„van het Vatikaan een zonderling schouwspel. Daar verdrongen zich de
„deputatiën van alle steden en vlekken van den pauselijken staat. Onder
„hen bevonden zich ook Ciociari, bewoners der Campagne of bergstreken,
„forsche gestalten met gebronsd gelaat en zwarte oogen, in hun grof blauw
„gewaad en hairigen overbroek, met den klassieken bloemruiker in de hand.
„Allen droegen het geel en wit, de pauselijke kleuren, deze in zijn knoopsgat, gene los en zwierend om den puntigen hoed.
„Kar op kar met prachtige buffels bespannen rolde over het plein. Vlug
„en handig werden de giften afgeladen en, naar de aanwijzingen van den
„architect Martinucci, sierlijk ten toon gesteld. Het was als een geïmproviseerde tentoonstelling van de landbouw- en nijverheidsprodukten van 's
„Pausen nog overgebleven gebied. Men zag er geiten en schapen, die onbekommerd over den ongewonen toestand, spoedig in domme dommeligheid insluimerden naast de zwarte stapels houtskolen door de kolenbranders aangebracht.
„Palestrina voerde ijzer- en koperwerk aan in verschillenden vorm, Corneto
„vazen in den stijl der Etrusken uitgevoerd, Rocca di Papa marmer- en
„steensoorten.
„Frisch lachten tusschen groen en bloemenslingers de vruchten en groenten
„door de venters der Piazza Navona of van andere oorden aangebracht.
„Est, Est, Est" was het eenvoudig opschrift, dat een groep stralende flesschen
„droeg. Montefiascone bracht zijn wijnen aan, die de legende in alle talen
„verheerlijkt heeft. Maar de gevierde stad was niet zonder mededingers op
„het gebied der wijn-kultuur. Waar ook zou men den prijs aan toekennen,
„aan de met mandjes omvlochten fiaschetten van Velletri of aan de veelsoortige
„flesschen van Genzano? Mocht ook dat reusachtig vat met de pauselijke en
„de stad-wapens van Monto-Rotondo beschilderd en vol tienjarigen wijn geen
„aanspraak maken op luide bewondering ? De zouaven vandaar gekomen om
„de feesten bij te wonen, waren fier genoeg op de flinke vertegenwoordiging
„hunner tijdelijke verblijfplaats.
„Ook vond men sommige gaven, keurig genoeg om nog een plaatsjeu te
„verdienen. Bracciano bracht den Paus heerlijk geurenden honing en frissche
„boter; de sierlijk bewerkte kist droeg het opschrift : „Butyrum et mel comedet."
„Oleum effusum nomen tuum" was de leuze, die een rijken voorraad van de
„fijnste oliesoorten voerde.
„Toen eindelijk de giften waren tentoongesteld, toen de deputatiën hun
,,plaats hadden ingenomen, verscheen de Paus. Een oorverdoovend gejuich
„ging er op. Alles was vol vreugde en bezieling. Een der afgevaardigden
„trad voor, die als tolk van allen, aan den Paus getuigenis aflegde van hun
„innige gehechtheid en liefde en hem smeekte de geringe gaven aan te nemen,
„door de kinderen aan hun vader gebracht.
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„Zichtbaar ontroerd hield de trouwe onderdaan op. Op het bewegelijk gelaat
„des Pausen zag men hoe de grijsaard het gevoel trachtte te bedwingen, dat
„eindelijk vreugdetranen in het heldere oog schitteren deed ...." 1)

Zoo beschreef S c h a e p m a n het begin der feesten. Dat P i u s
IX al de geschenken aan de armen van Rome afstond, stipt hij
maar even aan, om de kerkelijke plechtigheden van den io
April met nog hooger geestdrift te teekenen. Het vertrek van
Pius IX uit de baziliek van St. Jan van Lateranen, waar de
lof van den jubilaris gezongen was, gaf tot de luidruchtigste
„betoogingen" aanleiding:
„Bij het vertrek des Pausen was de onbeschrijfbare geestdrift, die reeds
„bij zijne aankomst heerschte, als verdubbeld. Den geheelen weg langs, van
„St. Jan van Lateranen tot St. Pieter (ongeveer een uur gaans) stond het
„volk in digte groepen saámgeschaard. Onophoudelijk klonk het „Evviva"
„door de lucht, het „Evviva" nog verhoogd door de tranen, die in veler
„oogen straalden, door de liefde, die op aller gelaat blonk."

Aantrekkelijk vooral is het tafereel van den eigenlijken feestdag, den 12 April:
„Onder het herhaald gebulder der kanonnen van den Engelenburgt verrijst
„de 12e April, de groote dag van den Paus. Hoog geheschen wapperen in de
„eerste stralen der morgenzon de pauselijke banieren van de bastions, naar
„de H. H. Evangelisten Marcus en Mattheus genoemd. Te recht gaan van
„het praalgraf van keizer Adrianus de eerste donderende klanken uit, die der
„wareld verkondigen, dat de plaatsvervanger van den Koning des Levens . . .
n een zijner schoonste triomfen viert.
„Wie van leven houdt en gewoel en beweging, hij plaatse zich aan den
„voet der obelisk van Sixtus den Ven, en sla de tallooze menigte rijtuigen
„gade, die aan de trappen van St. Pieter steeds haastiger bezoekers der bazi„liek voert. Hij vermeide zich in de nog grooter menigte voetgangers, die
„de portiek als binnenstormt, hij geniete den schilderachtigen toon der meest
„verscheiden kleederdrachten, den rijken feestdosch der italiaansche landbewoners, die bij geheele huisgezinnen den pelgrimstocht naar Rome hebben
„aanvaard ... .
„(In de baziliek) glanst het bronzen beeld van den eersten Paus in feest„gewaad. De tiaar blinkt op den schedel, de visschersring aan den vinger
„en in breede plooien hangt de mantel van roode, met goud doorwerkte zijde

1) „De Pius- Feesten te Rome. — 10, 11 en 12 April 1869. Herinneringen door H. J. A. M. S c h a e p m a n." No. 1, tweede jaargang der
„Katholiek-Nederlandsche Bra churen-Vereeniging, onderdirectie
van Dr. W. J. F. N u y e n s en Dr. E. P. J. Van der H u r k." Haarlem,
A. B. van den Heuvel 1869, bl. 11, 12.
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„om den klassieken vorm. Duizenden verdringen zich, om den voet van
„Petrus te kussen. Een ieder, die dien morgen den grooten apostel begroet,
„valt een blijde verrassing in het oog. Naast het beeld van Petrus staan twee
„prachtige ronde schilden, uit groen mos, roode en witte kamelia's te zamen
„gevlochten. Het eene draagt het opschrift :
„„Tu es Petrus.”
„Het andere :
,,,,Papae Regi Genua."
„Op eenmaal gaat een elektrieke schok door de opeengestapelde menigte,
„die de geheele baziliek vult. Alle oogen zijn op één punt gericht, en wie
„in de onmogelijkheid is om te zien, zal toch niet bekennen, dat hij den Paus
„niet heeft gezien.
„Want het is de Paus, die daar nadert. Te voet, slechts van zijn gewoon
„gevolg omgeven, door de kardinalen Clarelli en Antonelli vergezeld, ging de
„Paus naar het hoogaltaar."

In groote trekken wordt verder het hoogfeest beschreven. De
gouden mis door P i u s IX bediend, de geestdrift der aanwezigen,
de vreugde overal door de geheele stad, de ontvangst der vijfof zesduizend afgevaardigden uit alle oorden der wereld in de
uitgestrekte zaal der Loggia; -- dit alles wordt helder, vol kleur
en gloed geschilderd; voorts verhaald, hoe zelfs de Amsterdamsche St. Jozefs-gezellenvereeniging aan de hulde der katholieke
arbeiders-gezelschappen deelnam ; hoe de Italianen opgetogen
waren over het indrukwekkend voorkomen van den Paus en
gedurig fluisterden : „O, c o m e e bello !"
Het best geslaagd is Sc ha e p m a n, waar hij de feestelijke
verlichting der stad op den avond na den grooten dag aan zijne
lezers verhaalt. Nog eenmaal spreke hij zelf:
„Geheel Rome schitterde in den volsten gloed. De gevels van alle grootere
„kerken straalden van licht, om de madonna-beelden aan de hoeken der straten
„waren versieringen in rijke verscheidenheid aangebracht. Sommige pleinen
„waren in tuinen veranderd, op anderen sprongen kunstmatig aangebrachte
„fonteinen door van kleuren wisselend licht beschenen. Terwijl de kolom
„van Trajanus en het beeld van Petrus in bengaalsch vuur gloeiden, waren
„om het forum heen stralende sterren geplaatst, door lichtfestoenen verbonden.
„De piazza di San Marco was in een prachtigen tuin veranderd. Op de scherpe
„bladeren der cactus-planten, op de half ontloken rozen, op de fiere kamelia's
„stroomt het heldere gaslicht. In het midden klatert een fontein, door elektrisch licht heerlijk gekleurd. Een reusachtig standbeeld van Mozes, een in
„klei geboetseerde navolging van Michel-Angelo's meesterwerk, prijkte in het
„midden van het bekken ; uit het voetstuk toch ontspringen de wateren ....
„Tegen een der zijden van Palazzo Polo leunt zich de beroemde fontana
„de Trevi. In het midden, staande op zijn reusachtigen schelpwagen, verheft
„zich Neptunus, een forsche, gespierde gestalte half door een wijden, golven-
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„den mantel bedekt. Bevelend, het zoo even uitgesproken heerscherswoord
„als begeleidend is de beweging der uitgestrekte hand. Twee sterke paarden,
„door Tritons geleid, trekken den zee-koning voort. Het eene staat als ver„schrikt door den woelenden vloed in onbewegelijke bedeesdheid, maar de
„forsche Triton rukt het meê ; terwijl het andere (rechts van Neptunus) al
„deinzend voor de brandende, schuimende golven, die tegen de borst aanklotsen, hoog op achteruit steigert. Zoo krachtig is de beweging, dat het
„den weêrstrevende Triton, die het bij de manen vastgreep, mede optrekt. In
„heerlijken overvloed storten de wateren langs alle kanten in de breede kom,
„daar in vollen stroom losbrekend, ginds als scherpe dunne stralen zich een
„pad borend door de rotskloof.
„Deze heerlijke fontein, waartoe men nog de beide, in zij-nissen geplaatste
„vrouwen-statuen, de Gezondheid en de Overvloed, rekent, was op den Paus„avond door bengaalsch vuur verlicht. Onbegrijpelijk verrassend was het
„schouwspel. Al de ongelijkheden van het hier half grijze, door nog sehit„terend witte marmer verdwenen. Men zag alleen de heerlijke gestalten in
„het fantastisch spelende licht.

Men ziet het, Scha e pm a n is niet te vergeefs te Rome geweest.
-Onze letteren wonnen er dit geestig tafereel van 's Pausen
jubileum bij.
De nieuw gepromoveerde doctor in de godgeleerdheid werd
gedurende den laatsten tijd van zijn verblijf te Rome mede
beziggehouden door de werkzaamheden van het Vatikaansch
Concilie. Toch heeft hij Rome en ook de andere groote steden
van Italic nauwkeurig gezien en bestudeerd. Vooral Napels moest
hem treffen. „Noem Napels" — zegt hij elders — „en voor
„veler oogen daagt zij op, de Sirenen-stad aan de blauwe zee
„met haar eeuwigen glimlach en het dartel lied harer golven.
„De blauwe hemel boven, de blauwe hemel beneden, beide over„stroomd en doorgloeid van het gouden zonnelicht, — de donker„groene heuvelen, de verdelgende en toch weeldrig bewassen
„vulkanen, de golf met haar schalke insnijdingen en stoute
„bochten, met haar zwevende eilanden en rotsen — dat is Napels:
„deschon,tluwedvroknatu."i)
Te Rome leefde hij, als de wetenschap ot het Vatikaansch
Concilie hem vacantie gaven, altijd tusschen de monumenten
en in de musea. Met het letterkundige Rome maakte hij kennis
door het beroemde genootschap G l i A r c a d i. Deze letterkundige
kring, in een tijdvak van verval der Italiaansche letteren gesticht
1) Rome. Een woord ter gelegenheid van de laatste gebeur
i s s e n." Bath. Nederl. Brochuren-Vereeniging. III jaargang No. IV.-t e n
Haarlem, A. B. van den Heuvel, 1870, bl. 7.
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(1690), vooral onder leiding van Crescimbeni, Gravina en

Za p p i, vergaderde in tuinen of velden buiten R ome, en noemde
zich daarom Arcadia. Zij begonnen met veertien leden, en
ijverden voor ongekunstelde, eenvoudige natuurpoëzie tegenover
de duistere gedichten van dat tijdvak, toen beeldspraak en
metaphoren, allegorieen en hyperbolen tot razernij voerden. Gij
A r c a d i wilden geen geregeld bestuur erkennen, alleen een
custos, die de plaats hunner bijeenkomst regelde.
Zeer eigenaardig is het, dat het genootschap Arcadia, 't welk
vooral invloedrijke geestelijken onder zijne leden telde, bijna
honderd jaren na zijne stichting „1' I n'c l i to ed E r u d i t o
Si gn or de Goethe," toen (Januari 1788) te Rome, opnam
onder zijne leden „come un nuovo astro di ciele straniero
tra le nostre selve," met den naam van Megalio Melp o m e n i o. 1) De Nederlandsche dichter, die in 1869 en 187o
G 1 i A r c a di nog altijd in leven en bloei vond, werd evenzoo
ingelijfd bij dezen herderskring onder den naam van Tea r c o
Tornaceo.
De beschrijving, die G oe th e van zijne ontvangst bij de
Arcadiers gaf voorzaal van een aanzienlijk gebouw ; een
voornaam geestelijke, die zijn patroon zou zijn ; de groote zaal
vol stoelen met een katheder ; een kardinaal onder de hoorders;
de redevoering van den Custode generale d' A r c a d i a;
proza en poezie van andere herders ; groot handgeklap bij het
aannemen van den candidaat; rede van den patroon ; dank van
het nieuwe lid — zal met geringe wijziging ook voor de aanneming van S c h a e p m a n, als herder T e a r c o Tornaceo,
kunnen dienen.

Uit Rome teruggekeerd in Juni 187o werd hij weldra benoemd
tot hoogleeraar in de kerkgeschiedenis aan het seminarium te
Rijsenburg. Terzelfder tijd werd hij lid der redactie van „d e(n)
T ij d," en bleef medewerker tot in 1881. Als schrijver en dichter
vatte hij post op zijn eigen terrein in 1871. Dr. W. J. F. N u y e n s
1) „Zweiter Aufenthalt in Rom." (Goethe's SAmmtliche
,P e r k e, IV. Band, Stuttgart, 1860, S. 406-407.)
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had met Dr. E. P. J. van der Hurk in 1 868 eene uitgaaf
ondernomen, die men eenvoudig de ,,Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging" doopte. Drie jaren zetten
zij deze onderneming voort, welke door S c ha e p m a n gesteund
werd, in 1 869 met de reeds aangehaalde schets der „Pi u sf e e s t e n," in 187o met een pleidooi voor „Rome" na den
intocht van Victor Emanuel. In 1871 begon de „BrochurenV e r e e n i g i n g" te verschijnen in den vorm van een tijdschrift,
„D e Wachter" genoemd, onder „directie" van Schaepma n
en Nuyens.
Van 1871 tot 1883 heeft de eerste zijne beste krachten ingespannen voor dit tijdschrift, in 1874 herdoopt tot „Onze (n)
W a c h ter." Schaepman heeft twaalf jaren lang bijna maandelijks de vrucht zijner studiën over godgeleerde, wijsgeerige,
historische en letterkundige onderwerpen in dit tijdschrift openbaar
gemaakt. Een schat van zeer fraai geschreven opstellen schijnt
in de twaalf jaargangen dezer beide tijdschriften als verborgen.
De bittere strijd der geesten op kerkelijk gebied levert bij al
de overige rampen nog tevens deze schaduwzijde, dat tegenstanders
verzuimen elkanders besten wetenschappelijken en letterkundigen
arbeid te lezen en te waardeeren. Stijllooze opstellen in dagbladen
over de staatkundige twisten van den dag worden met hartstocht
gelezen, aangevallen en verdedigd. Artikelen over wetenschap
en kunst schijnen weinig aantrekkelijkheid te bezitten, in dier
voege, dat „de Gids" in sommige clericale kringen even goed
op den index stond en staat, als „d e W a c h t e r" en „O n z e
Wachter" in enkele liberale.
S c h a e pma n's werkzaamheid in beide laatste tijdschriften
is bewonderenswaardig. 1) Wanneer ik begin dezen arbeid met
enkele trekken te beschrijven, schijnt het mij bijna alsof ik over
een onuitgegeven auteur spreek. Geen enkel belangrijk levensteeken der letterkundige geschiedenis wordt door Schaepma n
met onverschilligheid ter zijde geschoven. „De Wachter" waakt.
Te beginnen met Januari 1871 behandelt S c h a e pm a n allereerst
D i s r a e l i's roman : „L o t h ai r." De Engelsche staatsman heeft
vrij wat te hooren over „zijne voortdurende veranderlijkheid,"
over zijne miskenning van het katholicisme, nu hij in L o t h a i r
den historischen persoon van Lord B u t e doet doorschemeren.
Het ontbreekt D i s r a e l i aan rust, aan harmonie -- klinkt het
1) Vergelijk de opgave der bijzondere artikelen in de L ij st der werken.
4
TEN BRINK. N.-N Letteren. III.
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vonnis. En daarop volgt deze schoone lof op de uitspraak van
Carlyle: „De poezie is eene poging om harmonie te
brengen in het leven":
„Daar is eene schoone waarheid in dat woord. Verspreid, verstrooid liggen
„de elementen des levens in 's menschen ziel. Daar kampt het lagere met
„het hoogere ; daar worstelt de nacht met het licht. Maar de waarheid werpt
„haar lichtstraal in onzen boezem en wij vangen dien op. De orde wordt
„hersteld, iedere plaats wordt door den rechthebbende hernomen. Het goede
„komt en bevestigt de orde, die de waarheid heeft geschapen : wat slechts
„kennis was, wordt daad, wat slechts gedaante was, wordt leven, en waar
„storm was, is rust. Nog ontbreekt aan dat geheel éen trek : daar daalt de
„kunst neder en werpt over die vereeniging van waar en goed den goudglans van het schoone, den glans, die verheerlijkt en bevestigd te gelijk;
„het leven is ééne harmonie geworden, éene lofmuziek." 1)

Uit elk opstel van S c h a e p m a n in dit tijdschrift is het
mogelijk iets treffends of schoons te kiezen. Eene zoodanige
bloemlezing zou hare aantrekkelijkheid niet missen. Mij is het
alleen geoorloofd met eene korte vingerwijzing hier en daar een
wenk te geven.
Het gedicht „Sofronia, eene bloem uit de catacomben" 2), naar aanleiding van een bezoek aan het graf der H.
C e c i 1 ia en aan de krypt der Pausen, waar de dichter onder
de graffiti aan den ingang telkens den naam Sofronia leest,
wordt op een te hoog romantischen toon ingezet en vervolgd,
om den lezer diep in het hart te grijpen. Het opstel over
V ol t a ire (naar aanleiding van nieuwe boeken door David
Friedrich Strauss, door John Morley en door Prof. B. H.
C. K. van der Wij ck) uit het standpunt van den rechtzinnigen
katholieken godgeleerde geschreven, geeft slechts negatieve uitkomsten en deze magere slotsom: „Voltaire is de groote vernietiger van het rondom hem bestaande geweest" 3), maar veroorlooft den auteur in het voorbijgaan een schoon woord over
Alfred de Mus set te zeggen, daar deze in zijn „Rolla"
over Voltaire's „hideux sourire" sprak. 4)
Vele zijner letterkundige opstellen zijn geteekend E. L. C.
1) „D e Wachter," I jaargang, I deel. (1871), bl. 53, 54.
2) „D e W a c h t e r," I jaargang, II deel, bl. 57, 73, 139 ; II jaarg., II d.
133, 142.
bl.
3) „D e Wachter," II jaarg. I dl. (1872), bl. 111.
4) Aldaar, bl. 115, 116.
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(E. La C ha p e l l e), een pseudoniem, dien hij zijner moeder ter
eere koos. Onder die letters gispt hij in „H i l d a" van C o ns ta n t ij n „buitengewone schaamteloosheid" 1), waar wij eene
fijne zielkundige studie zouden meenen te moeten prijzen, en
betuigt hij tot onzen spijt zijne instemming met G u n n i n g's
opstel over Schiller's „Taucher," omdat Schiller, als
„voorstander van het ideaal der menschheid," geene genade in
zijne oogen heeft gevonden. Evenwel komen G u n n i n g's neiging
tot allegorieen en duistere geheimzinnigheid er niet ongemoeid
af, terwijl daarentegen, enkele bladzijden verder, het werk van
Mr. Joan Bohl, ,,De Godsdienst uit Staat- en Rechtsk u n d i g o o g p u n t," „een warm en verwarmend boek" 2) wordt
genoemd.
De vertaling van Cervantes' „Viage al Parnaso," door
den Deken J, J. P u t m a n, geeft aanleiding tot eene zeer fijne
karakteristiek van den grooten Spanjaard :
„De glimlach tintelt in C e r v a n t e s' oogen, speelt om zijn lippen ; wij
„weten 't wel, meester, dat gij 't lijden overwinnen kunt. (Hij is) een dier
„aandoenlijke beelden van het dichterlijk lijden, niet het aandoenlijkst, maar
„het waardigste, het meest mannelijke, hoogst edele. De miskenning zwijgt
„zijn naam, omnevelt zijn glorie; de armoede striemt zijn lichaam, verlamt
„zijn hand, hij lacht, hij schertst ... Deze man kan lachen in armoede en
„pijn, kan spotten zonder bitterheid, schertsen zonder gal. De miskenning
„maakt hem niet scherp en zelfzuchtig, de armoede niet naijverig. Door de
„nevelen der miskenning heen ziet hij het heerlijk beeld der edele, schoone
„vrouwe, der Poezie, die hem wacht met den eeuwig groenenden lauwer; is
n een koning rijker dan hij ? Hebben andere het goud en de eere, hij heeft
„het ideaal." 3)

Zeer eigenaardig komt hierbij, wat hij met even groote juistheid kort daarna van Thor b e c k e zegt :
„Thorbecke was het kind van zijn tijd en bleef zich zelf. De man van
„zijn eigen werk en zijn eigen daden. Hij beheerschte de omstandigheden .. .
„als zij in strijd kwamen met hem. Zijn geschiedenis is zeer eenvoudig.
„Wijsgeer en leeraar, wetgever en minister, leider en lid van oppositie . . .
„is zijn openbaar leven de jongste geschiedenis van ons volk. Een man met
„een stalen geest en een stalen wil. Beide onbuigbaar tegenover tegenstand,
„beide rank en veerkrachtig in het streven naar hun doel... De kritiek
„is het eigenaardige werk van dezen geest. Kritiek, die geene ontkenning
1) Aldaar, bl. 122.

2) Aldaar, bl. 1 7 6 .
3)

„n e Wachter," II jaarg. I dl. bl. 326, 327.
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„is van het goede, maar stipte, scherpe erkenning van al het kwade en ge„brekkige .... Eerzucht is zijn fout, heerschzucht zijne zwakheid niet ... .
„Men beeft gezegd, dat hij despoot was ... = Het kon niet anders, zijn despotisme was het despotisme der persoonlijke, zich-zelve van hare kracht en
„hoogheid bewuste rede ..." 1)

Hoe krachtig ook uitgesproken, zal'zijn oordeel over Victor
Hugo slechts aan zijne geestverwanten behagen 2), zijn lof D a
Costa 3) toegezwaaid daarentegen bij zeer weinigen tegenspraak
opwekken. wier t z komt er zeer slecht af; zijn museum heet:
„de ruïne van een genie, het werk gesproten uit het delirium
tremens van een koningsgeest." 4) Een gedicht aan „J e a n n e
d' A r c" 5) is maar eene korte verpoozing om te komen tot
eene ernstige studie over het Socialisme onder den titel : „D e
Prol et arier," waarbij gebruik wordt gemaakt der geschriften
van Saint-Simon, Enfantin, Karl Marx en Schaffle.
Het spijt mij te moeten twijfelen of de slotsom van den schrijver:
„De Proletariër zal door de Kerk ontvangen de vrijheid in
Christus, de gelijkheid aan Christus, de broederschap met Christus,"
wel opweegt tegen de zeer ernstige bezwaren, door de economische
theorie en de economische praktijk tegen dergelijke beslissing
in het midden gebracht.
Met groote ingenomenheid zullen de vrienden van Vondel
eene studie lezen over „M aria S t u a r t" 6), bij gelegenheid
eener uitgaaf van dit treurspel door J. A. d e Rij k, Pr. Naar
Schaepman's meening is de „Maria Stuart" een „echt
treurspel" en geenszins „eene dramatische elegie" of „een verhaal
in samenspraken," zooals de heeren hadden uitgemaakt. 7) Hij
toont aan, hoe onbillijk het is, te eischen, dat V o n d el' s kunstgevoel hem de wetten van het Tragische naar onze moderne
verklaring zou moeten geopenbaard hebben. „Jonckbioet wil
Vondel niet verstaan" — dus luidt het vonnis. En S c h a e p m a n
staaft, dat „de onschuldige, die door een schijnbaar onvermijdelijken misslag valt, zeer tragisch is."
1) „De Wachter," II jaarg., II dl. (1872), bl. 4, 5.
2) Aldaar, bl. 57, 58, 60, 67, 68.
3) Aldaar, bl. 177.
4) Aldaar, bl. 337.
5) „O n z e W a c h te r," (Jaargang 1874), I deel, bl. 42, volg.
6) ,,Onze Wac hter," t. a. pl. 110-128.
7) Vergelijk hiermee : Dr. D. Ch. N ij h o ff, „Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart," (Utrecht J. L. B ii e r 5, 1886) M. 66-85.
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„Ziedaar een onschuldige, vervolgd en gedreven als het afgejaagde hert.
„Haar overstelpt het lijden met verpletterend geweld. Al haar deugd en al
„haar kracht stelt zij daar tegenover ; het baat niets. Zij is gedoemd ten
„doode. Maar daar komt een lichtstraal in dat overheerschend duister; daar
„komt hoop. De laatste en ook de beste kans heeft zij gegrepen, om te
„ontsnappen aan het verpletterend lot. Ja, nu wordt zij vrij, het lijden ver„gaat, het leven herrijst. Neen, juist de redding wordt haar dood. Maar ook
„de dood wordt de openbaring van haar vlekkelooze grootheid." 1)

Van de tragedie tot de economie is de afstand zeer groot.
In een artikel over John Stuart M i l l geeft S c h a e p m a n
bewijzen, dat hij aan staathuishoudkunde meer gedaan heeft dan
gewone godgeleerden of letterkundigen plegen, hoewel het velen
moeilijk zal vallen de wijsbegeerte van Stuart M i 1 l eene „wijsbegeerte zonder levenstroost" 2) te noemen, en den auteur er
van de les te lezen, omdat hij „verdraagzaam" was.
Victor Hugo, die het reeds in 1872 duchtig had te verantwoorden, komt er in 1874, na de verschijning van zijn
„Q u a t r e- V in g t T r e i z e," nauwelijks beter af, schoon ditmaal
zijne kunst eene titanische geheeten wordt, en zijne geniale
behandeling van kinderfiguren ten volle wordt gewaardeerd. 3)
Later blijkt in een zeer grondig bewerkt artikel zijne bijzondere
ingeomhdtJspvonGöre,dbknvorstander der Duitsche Romantiek, na 1815 auteur en uitgever
van „D er Rh e i n i s c h e M e r c u r" 4) ; en niet minder in een
volgend opstel zijne hooge waardeering van Jos. A 1 b. Al b e rd i n g k T hij m. Het eigenaardige van S c h a e pm a n' s lof, aan
dezen laatste geschonken, komt vooral uit in de volgende woorden :
,,Zonder vrees voor overdrijving of tegenspraak kan men zeggen, dat de
„beweging door den Gids in het leven geroepen zonder de werkzaamheid
„van Alberdingk Thijm spoedig tot stilstand zou zijn gekomen, dat het jonge
„Holland al vrij vlug den leunstoel zou hebben verkozen boven het streven
„naar hooger .... De mannen van „de Gids" zijn op enkele uitzonderingen
„na spoedig weer „theeren" geworden, en men weet hoe de kunst bij „de
„theeren" vaart. Daarentegen is Alberdingk Thijm steeds dezelfde gebleven,
„even veelzijdig en even wijsgeerig als steeds, op ieder gebied werkzaam
„en overal eenheid predikend en ontwikkeling." 5)
1) „Onze Wachter" (1874) I dl. bl. 122.
2) Aldaar, bl. 201-218.
3) „Onze Wachter," t. a. pl. bl. 271.
4) „O n z e W a c h t e r," (Jaargang 1876, I deel) bl. 37-68.
5) Aldaar, bl. 119, 120.
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Dat ook Schaepman naar veelzijdigheid streeft, heeft mijne
verwijzing naar zijne voornaamste artikelen in „de(n) Wachter"
en „O n z e(n) W a c h ter" overvloedig gestaafd. Ik zou er aan
kunnen toevoegen, dat hij bij de verschijning van Mevrouw
B o s b o o m' s „Majoor Frans" het eerst van allen eene fraaie
studie over dit meesterstuk schreef; dat hij zich over het dogma
van Kerk en Staat aan een schermutseling met 0 p z o o m e r,
met R a u w e n h o f f en met Dr. E. J. P. J o r i s s e n waagde 1);
dat hij eene zeer uitvoerige levensschets van den kardinaal
G. A n to n e l l i schreef 2), en dat hij eene studie maakte over
L a s a 11 e en B i s m a r c k, waarbij hij volkomen te recht aantoont,
dat de laatste de leerling van den eerste werd ; met dit slotoordeel: „Lasalle is de profeet van Bismarck en zijn Duitsche
Rijk." 3)
,

Iv.
Mocht Sc hae p m a n zich misschien te beklagen hebben, dat
zijne fraaiste opstellen in de door hem bestuurde tijdschriften
niet altijd onder de oogen kwamen van onroomsche lezers, hij
had zich te verheugen, dat zijne stem overal in Nederland met
ingenomenheid werd gehoord, dat hij zich tot een der welsprekendste redenaars ontwikkelde, die ooit op een Nederlandsch
spreekgestoelte voor Nederlandsche hoorders verscheen.
Zijne eerste overwinning was zijne redevoering ter gelegenheid
der Parkmeeting, den 21 Juni 1871, te Amsterdam. Na de viering
der Pi u s fe e s t en van 187o had de Amsterdamsche commissie,
die ze in de hoofdstad regelde, de meeningen en wenschen der
Nederlandsche katholieken in eenige scherpe stellingen uitgesproken, had zij eene vergadering van katholieken uit alle oorden
des lands in de Parkzaal te Amsterdam bijeengeroepen, om
bedoelde stellingen te hooren verdedigen door bekwame sprekers.
In tegenwoordigheid van den Pauselijken Internuntius, van den
Aartsbisschop van Utrecht en den Bisschop van Haarlem, werd
daar gesproken door Jhr. Mr. C. J. C. H. van Ni s p en t o t
Sevenaer, door Schaepman, door Mr. H. A. des Amorie
van der Hoeven, J. A. de Rijk, Alberdingk Thijm en
1) Aldaar, bl. 177, vlg.; bl. 337 vlg.
2) ,,0 n z e W a c h t e r," (Jaargang 1877, 1 deel) bl. 1-20.
3) „Onze Wachter," bl. 170.
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M. L. Ha f f m a n s 1). De vergadering werd gesloten met eene
toespraak door den Aartsbisschop van Utrecht.
Voor S c h a e p m a n was de meeting te gedenkwaardiger, omdat
hij vriendschap sloot met Jhr. Mr. C. J. C. H. van N i s p en
toSevnarM.HAdsmorievanH,
beide mannen, die hem met hartelijke waardeering de hand reikten,
en sedert zijne vrienden bleven 2). Zijne neiging met het woord
te strijden voor zijne overtuiging; zijn groote aanleg pleitbezorger
en voorvechter zijner geestverwanten te worden, zijne kennismaking met Windhorst en August Reichensperger, zijne
ontmoeting met L o u i s V e u i 11 o t te Rome, deden, gevoegd bij
den omgang met Van Nispen en Van der Hoeven, in hem
den wensch ontstaan, om de plechtige stilte van het studeervertrek te vervangen door het onstuimig rumoer eener wetgevende vergadering.
Voordat echter de kiezers van het hoofdkiesdistrikt Breda
hem daartoe in staat stelden, had hij in het tijdvak van 1871
tot 188o nog dikwijls de gelegenheid voor velerlei publiek op
te treden. De meeste Nederlandsche schrijvers, ook Zuid-Nederlandsche, leerden hem kennen op het Nederlandsch congres te
Middelburg in 1872, later op het congres te Kampen in 1878.
Te Middelburg waar de eerste afdeeling onder de geestige
leiding van Beets zulke leerrijke bijeenkomsten hield, waar de
heuschheid, de tact en de gastvrijheid van den algemeenen
voorzitter, Jhr. Mr. W. C. M. de Jonge van El l e m e e t, boven
ieders lof verheven waren -- te Middelburg roerde S c ha e p m a n
een voor alle hoorders belangrijk onderwerp, I sa a c da Costa,
aan. Zijne indrukwekkende zeggingskracht veroverde hem aller
bewondering; een kort gelegenheidsgedicht voltooide zijn triomf.
Door geheel Nederland verwierf hij zich al meer en meer
welverdienden roem als schitterend improvisator, zoodra hij des
winters in vele letterkundige vereenigingen optrad voor een
dankbaar en talrijk gehoor. Eene zijner belangrijkste voordrachten
schijnt mij zijne redevoering op 4 Februari 1879 over Von del, 3)
1) „De Park-meeting. Redevoeringen gehouden op de Feestelijke bijeenkomst van Katholieken te 'Amsterdam, den 21 Juni
1871." Amst. C. L. van Langenhuysen, 1871.
2) Jhr. Mr. C. J. C. H. van Nispen overleed in April 1884. S c h a e p m a n
sprak een weemoedig, indrukwekkend woord bij zijne uitvaart 7 April 1884.
3) „Vondel. 1679 --5 Februari-1879. Gedachtenisrede."Utrecht.
J. L. Beij ers, 1879.
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toen velen onzer zich te Amsterdam vereenigden om V o n d e 1' s
sterfdag na tweehonderd jaren te herdenken. Een buitengewonen
indruk maakte de spreker door zijne schildering der grootheid
onzer vaderen in de zeventiende eeuw :
„Voor ons, de jongeren en de kleineren" — zeide hij — „is de glorie
„van dat tijdperk eer visioen dan historie ; inderdaad, het geschiedverhaal
„dier dagen klinkt als een heldendicht. De Republiek der vereenigde gewesten met haar Stadhouders, allen helden en heervoerders ; met haar
„Staten, die den Senaat van Rome doen herleven ; met haar Raadpensiona,,rissen, die den kleinsten staat van Europa doen gelden als een wereldrijk ;
„met haar Admiralen, die de zee maken tot een provincie der geuniëerde
„provinciën; met haar Amsterdam en zijne koninklijke burgemeesteren —
„ vat macht, wat grootheid, wat majesteit! Ook de schoonheid schept het
„schelle licht dezer glorie tot zonneschijn om; als de geele fee van Rem„brandts doek zweeft zij overal rond in haar kleed van goudbrokaat met den
„bloemenkrans op de dartele lokken : legt in de hand van schilders het
„penseel in gloeiend licht gedoopt ; wekt de beeldhouwers en bouwmeesters,
„de stichters van wereldwonderen, wekt eindelijk de dichters, die al de
„stemmen en tonen van dit wonderrijke leven vereeuwigen in het lied."

Misschien zou men kunnen vermoeden, dat de redenaar, die
met zooveel gloed zich in proza wist te ontboezemen, vergat,
hoe hij zijne letterkundige loopbaan als dichter begon. Het
tegendeel greep plaats. De groote gebeurtenissen van 187o en
1871 hadden den dichter doen spreken. Eerst in een tijdzang :
„P a rij s, 1870-1871," toen in een soort van vervolg op dezen
,,Napoleon" (1873). Mij schijnt dit laatste gedicht hooger te
staan dan het eerste. Mocht iemand meenen, dat Napoleon
Ihetpairnwds,olfrenagbuiktom
zijne glorie te beschrijven, men vergete niet, hoe zijne tegenstanders heele boeken vol schreven, om hem te verpletteren.
Na Victor Hugo, na Potgieter's „Een revue in het
bosch van Boulogne," had Schaepman niemands critiek
te vreezen bij de keus van deze stof.
De dichter noemt den December-man :
„Een Sfinx tot in den dood" —

en teekent in fraaie omtrekken sommige oogenblikken van zijn
2 December 1851 wordt nietlevn.Dcoup-d'éta
verdedigd.
„In 't „Ave Caesar" sterft de noodkreet der vermoorden,
„Des ballings afscheidsvloek ;
„Het „Ave Caesar" wischt de stout geschonden woorden
„Weg uit zijn levensboek."
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S c h a e pm a n s ,,Napoleon" is het dichterlijk verhaal van
een strafproces, waarbij niet het laatst de arme prinses C ha r1 o t t e, de waanzinnige ex-keizerin van Mexico, als aanklaagster
optreedt ; later Frankrijk zelf onder de getuigen a charge
verschijnt:
„daar nadert
„Met wankelenden voet,
„Het vorstlijk aangezicht met striemen diep dooraderd,
„'t Gescheurde kleed bebloed,
„Daar komt geboeid, onteerd, zijn Frankrijk — in haar oogen
„Blaakt heel een vlammenheer,
„Zij grijpt hem in de borst en dondert : „Zoon der logen."
,,,,Mijn eer, mijn eer, mijn eer !" "

Wat de critiek van gedichten als deze moge zeggen r), niemand
kan loochenen, dat de dichter zich beweegt in die sferen der
groote kunst, naar welke hij door de tijdzangen van Vond el
enDaCostim@gernd.Evalsbijzetwgro
meesters het geval is, zou de episch-lyrische stof ook dan S c h a e pm a n de beste diensten bewijzen, wanneer hij ze koos uit dat
deel der staatkundige geschiedenis van heden of gisteren, 't welk
het minst door kerkelijke krakeelen wordt verduisterd. Z66
Vond el in zijne zegezangen op onze zeehelden, z66 Da C os t a
in zijn „Slag bij Nieuwp'oort."
De volksvertegenwoordiger, die in 188o door de Bredasche
kiezers naar onze Tweede Kamer werd afgevaardigd, had het
spoedig te volhandig met staatkundige beslommeringen. Ieder,
die het boek der staatkundige geschiedenis van den dag las,
wist met welken ijver S c h a e p m a n in ons Huis der Gemeenten
aan de beraadslagingen deelnam. Overwinningen als redenaar
in de Nederlandsche Tweede Kamer te behalen, is geheel iets
anders, dan te schitteren op eene letterkundige of wetenschappelijke
spreekplaats. Schrijvers of dichters vonden in onze Tweede
Kamer zelden eene blijvende plaats. Van L e n n e p verveelde
er zich, en schreef verzen, of teekende poppetjes. In Engeland
hadden twee romanschrijvers, Di sr a el i en Lord L y t t o n,
evenzoo jaren lang te worstelen, voordat zij het oor van het
Huis der Gemeenten hadden veroverd. S c h a e pm a n, de priesterhoogleeraar-dichter, verstond deze kunst onmiddellijk. Zoo spoedig
1) Men herleze het bekende artikel : „U 1 t r a m o n t a a n s c h e Poëzie,"
van Charles Boisse vain, in d e(n) G i d s" van 1875, IV deel, bl. 267-308.
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hij met zijne hooge metaalstem het : „Mijnheer de Voorzitter !"
uitsprak, was hij zeker, dat er naar hem geluisterd wordt.
Des te meer grond was er te vreezen, dat de volksvertegenwoordiger den dichter het woord zou ontnemen. Want de studie
der wetsontwerpen, die in behandeling worden gebracht, de studie
van onzen oogenblikkelijken staatkundigen toestand, in verband
met wat buiten onze grenzen op velerlei gebied plaats grijpt,
neemt al den tijd van een ernstig werkzaam volksvertegenwoordiger in. Men voege daarbij, dat in den strijd der partijen
somtijds een beroep moet worden gedaan op het publiek, 't welk
aan dagbladartikelen al te haastig zijn zegel hecht; dat alzoo
gebruik moet worden gemaakt van het vlugschrift, en men zal
toegeven, dat onzen hoogmogenden dezer eeuw weinig tijd voor
kunstoefening overblijft.
Toen Sc ha e pm a n in 1883 eene brochure onder den titel :
„Pene katholieke partij" in het licht had gezonden, en
Mr. Jul i u s V er w e r hem in 1884 beantwoordde met zijne
„Ge en e k a t h o l i e k e pa r t ij," moest de eerste dit geschrift
met „Een woord over de beoordeeling van Mr. Julius
Ver we r" vereeren. Evenzoo ging het toen Sc h a e pm a n in de
zitting onzer Tweede Kamer der Staten-Generaal van 12 December
1882 eene motie voorstelde, strekkende tot herziening der Wet
op het hooger onderwijs (28 April 1876), en tot vermindering
van het getal der Rijks-Universiteiten. De hoogleeraar Mr. J.
Baron d' A u l n is de B o u r o u i l l deed in Januari 1 883 zijn vlugschrift: „De motie Schaepman en de Bezuiniging op
R ij k s- U n i v e r s i te i t e n" verschijnen, om bij voorbaat de motie
te bestrijden. De voorsteller der motie achtte het zijn plicht dit
werk te beantwoorden met zijn : „Het hooger 0n der wij s en de
drie Rijks -Universiteiten." Zoo vermeerderden gestadig zijne
politieke werkzaamheden, zoo scheen de vrees, dat men den
dichter, den letterkundige, den redenaar, den criticus eerlang geheel
zou zien opgaan in het lid der Tweede Kamer meer en meer gewettigd.
Intusschen is het er gelukkig niet toe gekomen. Bij de groote
zomerrust onzer parlementsmannen zocht S c h a e pm a n versche
indrukken in den vreemde. In 1877 was hij met zijn neef, den
Aartsbisschop, voor de tweede maal te Rome 1), in 1879 vond
1) „O n z e W a c h t e r" gaf een fraai gesteld verslag dezer reis, naar aanleiding van P i u s IX's dood, onder den titel : „R ome en de Pau s. Mei en
Juni187."(Afle,)
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men hem te Aken op een groot katholiek congres ; in 188r
reisde hij door Noord-Duitschland en bezocht Kopenhagen,
Stockholm en Christiania, in 1883 volbracht hij over Weenen
en Pest eene reis naar Constantinopel en Athene, die de levendigste herinneringen naliet; in 1885 zag hij Berlijn en Dantzig.
Hoevele beslommeringen ook den Nederlandschen volksvertegenwoordiger te huis mochten wachten, op reis deed hef
dichterlijk hart zijne eischen gelden. Toen hem het wonderschoone
schouwspel van Constantinopel, de schilderachtige stad met hare
talrijke moskeeën en minarets rijzend aan de oevers van den
Gouden Hoorn, werd ontsluierd, zocht zijn oog met ongeduld
den koepel der H a g i a Sophia -- „A j a Sofia," als men te
Constantinopel zegt. Dit heiligdom in al de wisseling der eeuwen
scheen hem eene heerlijke episch-lyrische stof, als uitgezocht
voor een dichter.
In 1886 voltooide hij dan ook een uitvoerig werk: „A y a
Sofia," de rijkste en weelderigste vrucht van zijne dichterlijke
droomen, gedroomd, toen hij door het aloude Byzantium dwaalde
en vol eerbied het heiligdom betrad, eens door J u s t i n i a n u s
als Christentempel aan den heiligen Logos, aan de „omgeschapen
wijsheid Gods," gewijd. Zijne fantasie zag in de gewelven en
zuilengangen van dit door den Islam veroverd meesterstuk der
Byzantijnsche bouwkunst, de lange rij van vorsten- en heldenschimmen, door zijne dichterlijke herinnering uit het verleden
opgeroepen. De visioenen van den kunstenaar traden allengs
duidelijker in gestalte, kleur en lijn te voorschijn, en achtereenvolgens schonk hij zijne stem aan: „D e P u i n e n," „A n t h o e s a,"
(traditioneel-mystieke naam van Rome) „J u s t i n i a n u s," „A y a
Sofia," „De(n) zang der zuilen," „Mahomed," „Irene,"
„Photius," „De Kruisvaarders," „De val van Constantinopel," „E e n e Sage," en nogmaals bij het slot aan
„Het lied der Puin e n." Het karakter van dit kunstwerk
gaf hij voortreffelijk aan, toen hij zijne „A a n t e e k e n i n g en"
dusbegon:
„Dit gedicht is een gedicht ter goeder trouw. Het tracht
„eenvoudig in rijm, en maat eenige gewaarwordingen, gevoelens,
„beelden, gedachten, droomen en verwachtingen terug te geven.
„De dichter zoo de auteur dien naam dragen mag — heeft
„gemeend zich daarbij te mogen bedienen, van de taal, zooals
„zij in HOOFT en VONDEL, in BILDERDIJK en DA COSTA, in VAN
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„LENNEP en POTGIETER den onuitputtelijken rijkdom harer vormen
„en krachten heeft geopenbaard. Het scheen hem minder passend,
„zoo hij, en dan in zijne mate nog, ging trachten anders te
„doen dan deze meesters ; het andere is hem nog niet het betere
„gebleken. — Het is dus een gedicht naar den ouden trant;
„maar het oude is somtijds frisscher dan het jonge. Dit is een troost !"
Hoe welkom ook deze verklaring zij, de al te groote bescheidenheid van den zanger heeft zich op de beminnelijkste wijze vernederd tot eene mededeeling, die geheel overbodig is. Daar het
ten onzent zeer zeker geoorloofd is naar groote meesters als
Vondel, Da Costa en Potgieter op te zien, had Schaepm a n geene verontschuldiging noodig, toen hij poogde te streven
naar de gunsten der Muzen van deze beroemde trits. De onderscheiding van gedichten in ouden of nieuwen trant is eene geheel
overbodige captatio benevolentiae.
„A y a S o fi a" is dus eene reeks van historische vizioenen,
telkens aan het een of ander hoofdfeit, of den een of anderen
hoofdpersoon vastgeknoopt. Daarom getuigt de dichter :
„Daar is een storm langs uwe bogen,
„Aya Sofia, heengegaan,
„Uw gouden glorie is vervlogen,
„Of dof met neevlen overtogen,
„Alleen uw reuzenromp bleef staan" ; —

om dan te verhalen met welk eene pracht de oude Sophiakerk
door J us t i n i a n u s is herbouwd ; om uit te doen komen, hoe
de trotsche zuilen van dezen tempel voor een groot deel aan
heiligdommen der oude Latijnsche of Helleensche goden waren
ontleend. De schoone „Z a n g der Z u i l e n" roept het ons toe :
„Pij droegen eens van de oude, valsche goden
„De tempels zonder tal ;
„Nu worden wij tot uwen dienst geboden,
„0 Koning van 't heelal !
„Wij stonden eens als weelderige slaven,
„In 't schittrend praalgewaad,
„Nu groeten wij, aan puin en schande ontgraven,
„Der vrijheid dageraad."

Er waren, als de overlevering wilde, acht zuilen van groen
Thessalisch graniet uit Ephese en acht zuilen van rood porfier
uit Rome aan tempels van A r t e m i s en H e 1 i o s ontnomen,
en aan Justinianus afgestaan. Daarom zingen de roode zuilen :
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„Het purper in ons aáren
„Is 't bloed der martelaren.
„Die, delvende in de rots,
„Met tranen en gebeden
„Dus onder de aard beleden,
„De heilige waarheid Gods.

„Nu, tuigend hun victorie,
„Nu zingen wij Uw glorie,
„Der martelaren God, —
„Ons kroonen uwe rozen,
„Den blijden krans der boozen
„Doemt uwe toorn ten spot."

En dan volgen de beroemdste historische gestalten, die hun
naam aan de Aya Sofia verbonden hebben : Keizerin I r e n e,
de Patriarch P h o t u s, de Kruisvaarders, A l e x i u s C o m n e n u s,
sultan Mohamed II, en de laatste keizer van Byzantium,
Constantijn P a l a e o l o g u s. Aan de keizerin Irene heeft de
dichter zijne bijzondere zorg gewijd. De aanhef van den naar
haar genoemden zang munt uit door bijzondere schoonheid :
„De zilvren feestbazuinen schallen,
„De jubelende volkstoon vaart,
„Aya Sofia, door uw hallen,
„Waar de echo zich aan de echo paart.
„Wie is zij, die daar komt, in stralen
„Gekleed, een dochter van het licht,
„Slechts lichtpenseelen mogen malen
„De Glorie van haar aangezicht!
„Zij nadert ... en de trotsche zuilen
„En heel des tempels heerlijkheid
„Gaan als in lichten neevlen schuilen
„Voor hare slanke majesteit.
„Zij nadert ... en de gouden luister
„Der wemelende, hoofsche schaar
„Zinkt als de starren in het duister,
„Van d' éenen zonneglans van haar.
„Hoog juicht het volk : „Irene, Irene!"
„En groet in d' éenen zoeten naam,
„U, schoone dochter van Athene,
U, bruid van zijn Augustus, saam!
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„Irene, Irene, die barbaren
„Der gratie wijsheid brengt en lach,
„Hoog jubelen de breede scharen,
„Op uwen schoonen hoogtijdag."

De dichter wil, dat men zijne schepping neme als een kunstwerk naar den „ouden trant." Indien hij daarbij niet gewezen
had op zijne meesters Vond e 1 en D Costa, zouden verzen
als deze er anderen zeker aanleiding toe gegeven hebben. Het
voortreffelijke van S c h a e p m a n's „A y a Sofia" is juist het
duidelijkst gebleken, waar hij in strophen, als de laatst aangehaalde, verhevene gedachten in eenvoudige metra naar het
voorbeeld van Vondel en Da C os t a uitspreekt. De eenige
bedenking tegen dit zijn laatste werk zou schuilen in het feit,
dat de historische stof, door hem gekozen, hier en daar in de
„aanteekeningen" te veel toelichting eischte. Maar in P o t g i e ter' s
,,Florence" is dit nog in veel hooger mate het geval, en toch
bezit onze letterkundige kunst in de tweede helft dezer eeuw
geen degelijker, geen fijner bewerkt historisch gedicht. Voor
beiden gelde de wenk van den Duitschen meester, dat men, om
den dichter te waardeeren, in het land des dichters moet
gereisd hebben. i )
Schaepman bleef vol vuur en volharding, forsch naar
lichaam en geest, onvermoeid werkzaam, moedig en eergierig.
Zijn krijgsmanshart deed hem nog menigen strijd bestaan voor
de idealen van zijne kerk, voor de heiligdommen van zijn gemoed.
Hij werd vereerd, gevierd, verheven door de meesten zijner
geloofsgenooten en staatkundige vrienden, maar ook miskend,
geloochend en gedwarsboomd door enkelen uit zijne eigen partij,
en niet weinigen zijner tegenstanders. Als partijman kon hij niet
allen behagen, en moest hij er iich dus op toeleggen — naar
1) Niet onvermeld blijve eene mededeeling in den Spectator van 24

Januari 1903 ontleend aan een overigens waardeerend artikel:
Voor jaren had hij aan een vriendenkring te Utrecht fragmenten voorgelezen
van een gedicht, dat getiteld zou zijn „De Utrechtsche Dom."
Toen men hem eens vroeg naar dat gedicht, zei hij : Ja, die Utrechtsche
Dom was een heerlijk onderwerp. Maar op een gegeven moment kwam ik tot
1672, toen de Dom tijdelijk tot katholieke kerk werd ingericht. Als Nederlander moest ik dat betreuren, als Katholiek moest ik dat toejuichen. En ...,
zoo is uit De Utrechtsche Dom de Aya Sofia geworden. Want Schaepman
heeft Stamboel's hoofdkerk gezien, dat is waar. Maar de beste verzen van Aya
Sofia zijn gemaakt voor den Utrechtschen Dom."
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weinigen tevreden te stellen. In één opzicht
S c h i l le r' s raad
is het hem echter gelukt de toejuiching der groote menigte te
winnen: als redenaar en als dichter.
Meer dan iemand heeft S c h a e pm a n het leven van zijn tijd
meegeleefd en dat te vruchtbaarder doordat hij op groote reizen
door bijna geheel Europa waarbij hij steeds met de aanzienlijksten zijner geestverwanten in aanraking kwam, het staat- en
letterkundig leven ook in andere landen grondig leerde kennen,
en het was hem eene behoefte, telkens als hem iets belangrijks
trof daarover zijne meening te zeggen. Had hij twintig jaar
vroeger geleefd, dan zou hij dat denkelijk door middel van
„verhandelingen" of „lezingen" of „voordrachten" hebben gedaan.
Toen hij optrad was ons land afgelezen en bleef een tijdschrift
het eenige middel om zijne meening te zeggen ; dag- en weekbladen waren door financieele belangen gebonden, door partijbelang tot ééne richting beperkt, ook de tijdschriften waren niet
geheel vrij, vandaar dat Schaepman steeds een eigen orgaan
noodig had, opvolgend in 1871 met Dr. N u y e ns „De Wachter"
in 1 874 voortgezet als „Onze Wachter," een poos werkte hij
mee aan de „Ha a g s c h e S t e m m e n" maar keerde tot een
zelfstandige periodiek terug en stichtte „M e n s c h e n en B o e k en"
en'tlasi1894Chroc„veStakund
Letter e n," waarvan ook alweer elk nummer in allerlei kringen
nieuwe belangstelling wekte.
Het ging Schaepman zooals het Lamartine en Victor
Hugo was gegaan, de staatsman doemde de dichter tot zwijgen.
Sedert i 88o als lid der Tweede Kamer werkzaam en ook met
enkele tusschenpoozen buiten de Kamer zijn politieken invloed
doende gelden, gaf Schaepman ons geen groote gedichten meer,
het laatst zijn „Kroningslied."
Maar even groot en wellicht nog grooter dichter was hij in
proza, waar hij met geestdrift getuigt, van wat zijn bewondering
wekte en wat hij wist mede te deelen op eene wijze, die den
lezer drong mede te bewonderen.
Het duidelijkste blijkt dat in den vierden bundel zijner „V e rz a melde Opstel l e n" vooral het laatste stuk waarin hij juist
spreekt van wat het meest hem in geestdrift brengt „d e Paus
en Rome." Dat stuk van het jaar 1 895 heet „Twee Oorkond e n" en behandelt C r i s p i's rede bij de onthulling van het
standbeeld van Ga r i b a l d i te Rome en des Pausen kort daarop
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tot kardinaal R a m p o 11 a gerichten brief over zijn wereldlijke
macht. In heilige verontwaardiging noemt hij C r i sp i nog
te slecht voor den laagsten der kringen die Dante in zijn
„Inferno" heeft uitgedacht, maar over den Paus sprekende
heet het:
,,,,Cuinam pepercit lingua illa Romana !" Met de woorden van Tertullianus
klaagde, in 1829, Joachim Pecci over de hekelarijen aan de nagedachtenis van
Leo XII gepleegd. Of de Romeinsche tong eenmaal Leo XIII sparen zal ?
„Over het yolk van Pasquino en Marforio zal niemand een voorspelling
wagen. Maar één feit behoort nu reeds tot de onvervreemdbare feiten der
wereldgeschiedenis. Noch de las ter, noch de kwaadsprekerij hebben zich in
onze eeuw aan Leo XIII kunnen of durven wagen. Hier is metaal dat niet
roest; marmer dat niet verweert. Ook de „lingua Romana" heeft gesproken.
„Deze Paus Leo XIII is groot. Groot door alle menschelijke grootheid en
groot door Gods genade. Een hoog karakter en een hooge geest; een denker
en een vrome, een dichter en een staatsman ; een priester en een regeerder.
Niets ontbreekt hem : noch breede vlucht van gedachten, noch scherpzinnigheid
in bijzonderheden, noch aanstekelijke geestdrift, noch wikkende, wegende voorzienigheid. Zijn verleden is zonder wolk of zonder schaduw, vol van licht.
Hij staat onbewogen en kalm, met de majestueuse kalmte der Alpenreuzen,
hoog, onbereikbaar hoog. Maar zijn ziel ligt altijd in aanbidding geknield
voor haar Heer en God. Want meer en beter dan eenig ander weet hij, dat
voor de hoogsten onder de menschen geldt wat tot den dichter werd gezongen:
„O Poète, à genoux on est Bien près de Dieu!"
„Waarlijk, hij is groot en groot is zijn brief van 8 October 1895. Met één
woord kan men deze grootheid teekenen; hier is Majesteit, kracht, in zichzelv' gerust.
„Ook in dezen brief vindt men allerlei trekken, die den man toonen. Geen
breede jammerklacht, geen tafereel van grieven en gruwelen, een sobere aanduiding, een lichte beweging van de hand naar de grijze haren. Klare, sterke
woorden, onbarmhartig en geweldig in hun beschaafden vorm. Uitspraken,
die als lichtzuilen oprijzen ; vragen, die als de orkaan den tegenstand wegvagen. Waarheid en niets dan waarheid. Geen enkele kunstgreep en geen
welsprekendheid. Geen welsprekendheid als Cicero ontwikkelde tegen Catilina.
Iets hoogers. De welsprekendheid, die eenmaal de Areopagus hoorde, toen Paulus
sprak van den onbekenden God.
„Er is in deze redevoering een verheven hoogheid, die de ziel opbeurt; een
warme menschelijkheid die haar wél doet. Inderdaad, deze man heeft zijn
Italië lief. Lief met een edele, heilige liefde. Zijn liefde kent slechts ééne
levenswet: geven, alles en zich zelven."

Is zijn hoogste, heerlijkste en heiligste vereering voor den
Paus, zijn tweede verheerlijking geldt Rome, zoo als hij dat
bespreekt in het derde deel.
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.. Rome is voor ieder, die op en om zijn twintig jaren de Eeuwige Stad
bezoekt, de jeugd. Het bezoek moet niet kort zijn, het moet worden verblijf.
Zwakken en kranken gaan in de wintermaanden ter Middelzeesche Zonnekust
om zomerwarmte mede te voeren tegen onze Siberische lente en onzen noordelijken
zomer. Wie voor geheel zijn leven de zon in zijn ziel wil dragen moet in zijn
jeugd den vollen doop gaan halen van Rome's gouden zon.
„Voor ieder der door Rome gedoopten komt het oogenblik, waarop men over
Rome geen woorden meer heeft, niet meer spreken of schrijven kan. Alles
gaat op in mijmeringen, droomen, visioenen en een verlangen, een door de
vervulling steeds warmer gewekt verlangen : nog éens ! Het blijft met zulk een :
nog dens ! nooit bij dénmaal.
„Wat is het! Een reeks herinneringen, een onafzienbare rij. Herinneringen
van feesten, herinneringen van gevoelens, herinneringen van waarnemingen, gedachten, beschouwingen, aandoeningen; de koepels van St. Pieter, de glibberige
straat bij S. Angelo della Pescheria ; de kolonade van S. Pieter en de Torre
de Cenci, de Piazza Navona en het Colosseum, de kapellen der Capucijnen uit
knekels en doodsbeenderen opgebouwd en de ruischende palmen der villa
Pamfili ; het gewemel van Corso en Pincio en de heilige rust in het klooster
bij San Pietro in Vincoli; de trotsche ruïnes van den Palatijn en Rafaels C'amere
op het Vatikaan ; fratres della misericordia e della norte en de Carnaval op de
piazza Colonna; de Mamertijnsche gevangenis en de Orvieto secco van Ponte
Molle; theologie en volksleven, wijsbegeerte en poëzie, monumentale historie
en praatjes van den dag, geestverrukking en jongenspret en boven dat alles
en nog meer de aeterna romanae pacis majestas, die nooit verdwijnt.
„Korter en beter: Rome is de liefde, die de eerste liefde is, de oudste liefde
wordt en die de jongste liefde blijft, de eeuwige."
.

Maar bij dat alles blijft hij staatsman, geloovig Katholiek en
strijder voor de rechten des volks ; vandaar dat hij tevens afwisselend schrijft over Joseph de Maistre en Veuillot, over
Las1enBimrckbutelngsovdi
volkswelvaart.
S c ha e p m a n moge als staatsman en als dichter, als redenaar
en als priester aller bewondering hebben gewekt, alles lost zich
op in den titel, die zijn hoogste en alles omvattende mag heeten
geloovig Katholiek.
Blijkt dat uit zijne geschriften en zijn geheele leven, het blijkt
vooral uit zijne laatste dagen.
Hij mocht zijn hoogste loflied op Rome hebben aangeheven,
noch hij noch iemand anders heeft ooit „de eeuwige stad" als
herstellingsoord geroemd.
De gezondheid van Schaepman was steeds achteruit gegaan,
met moeite had hij nog aan den arbeid der 2 Kamer deelgenomen, toen het bericht van verergering kwam en daarna bekend
werd, det hij tot herstel van gezondheid naar Rome ging.
TEN BRINK. N. - N. Letteren

III.

5
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Met eene ongesteldheid als de zijne op 27 December naar
Rome te gaan, kan men zich mogelijk denken als een geschikt:
middel „tot herstel van gezondheid." We begrijpen, dat hij voor
zijn dood nog eens de „Eeuwige Stad" wilde zien, dat hij zoor
mogelijk daar wilde sterven — in die stad, die hij zoo geestdriftig had beschreven, in de onmiddellijke nabijheid van den
„HeilgnVadr,"hjzoingadver wsolmaakt vertrouwen en bijzondere genegenheid hij genoot.;
Dat was een uitvloeisel van zijn geloof; de innige overtuiging
was het, die hem de woorden deed schrij ven Nihil beata mortebeatius, zooals ze naar zijn eigen handschrift werden gereproduceerd onder zijn portret in het gewaad zijner kerkelijke waar
digheid gelijk dit voorkomt op bl. 52 van de derde reeks der

Chronica.
Later gaf hij hetzelfde op, als hetgeen op zijn bidprentje moest
staan, eenigszins in anderen vorm : Nil est morte beatius beate,
d. i. Niel gelukkiger dan een zalige dood.
Het is alles geschied gelijk hij gewenscht had.
De eigen lijfarts van den Paus behandelde den lijder en de
hoogste waardigheidsbekleeders bezochten hem terwijl de Paustelkens bericht aangaande zijn toestand verlangde.
Kort voor zijn dood werd hij in de orde der Franciskaners opgenomen en het was zijn wensch om in het eenvoudig monnikskleed
begraven te worden inplaats van in een der hooge siergewaden,c.
waartoe hij volgens zijn rang gerechtigd was. „Ik ben" zoo verklaarde
hij „niet waardig in het priesterkleed begraven te worden.
Als naar een heilige stroomden van alle streken de vertegenwoordigers der aanzienlijkste geslachten naar de rouwkapel en
kransen en rouwbewijzen kwamen van alle zijden.
De hoogste vertegenwoordigers der kerk waren aan het graf verzameld toen S c h a e p m a n op 24 Januari 1903 op het CampoSanto dei Tedeschi naast het graf van Mgr. de M e r o d e wer d
ter aarde besteld, in alle stilte en in alle heiligheid zonder grafredenen of gezang.
Hoezeer zijne kerk en het hoofd dier kerk geheel zijn ziel _
beheerschte blijkt ook uit het feit, dat hij voor het toen aanstaande 25jarig jubileum van den Paus, voor „3 Maart 1903" --- den dag, dien hij niet meer zou beleven — een bezield gedicht
had geschreven, dat eveneens voorkomt in de derde reeks der „C hronica over staatkunde en letteren."
.
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Zelden is er een Nederlander in den vreemde gestorven en
begraven, over wien geheel Europa zoo bewonderend sprak,
nooit zijn zoo breede scharen Nederlanders heengegaan naar de
begraafplaats, om eene laatste hulde te brengen aan een man,
die zoo aanhoudend streed en overwon en nooit kwetste of griefde,
die zoo groot was en nooit voor zich uit liet trompetten, zoo
waarachtig dichter was en zich nooit hulde in het nevelkleed
der onbereikbaarheid, kortom, de man, die, in welke betrekking
ook geplaatst, steeds toonde, dat het hoogste wat hij zich als
plicht stelde was, in alle opzichten een goed mensch te zijn,
belangstellende in alles, wat den mensch waardig is.
Aan hooge onderscheidingen heeft het S c h a e p m a n niet ontbroken, behalve het lidmaatschap van allerlei geleerde en andere
genootschappen was hij sedert 1901 huisprelaat van den Paus
en sedert 1902 Apostolisch Protonotarius a. i. p., verder Doctor
in de H. Theologie eener geestelijke stichting te Rome en
honoris causa doctor in de Wijsbegeerte en Letteren van de vrije
universiteit van Leuven, Professor in de Kerkgeschiedenis aan
het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Rijsenburg. Ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw, Ridder in de Orde van den Gouden
Leeuw van Nassau, Officier van het Legioen van Eer, gerechtigd
tot het dragen van het gouden kruis Pro Eccelesia et Pontifice.
In 188o door Breda ter 2e Kamer afgevaardigd, van 1888-1891
door Wijk bij Duurstede, werd hij in 1897 door Almeloo gekozen
en waar hij zoo lang zijne krachten hem dit toelieten de vergaderingen bezocht, kon inderdaad van hem getuigd worden:
Hij is met krijgsmanseer in 't harrenas gestorven
want niet ten onrechte voerde hij p u g n o in zijn lijfspreuk; hij
was een strijder voor zijn kerk, maar niet minder voor het goed
recht der geheele natie.

WERKEN VAN
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1866. (Eerste in druk verschenen gedicht)
„De Paus. Een gedicht. Met een inleidend woord van J. A. Albe rd i n g k Th ij m." (Zonder naam van den auteur). Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, 1866, gr. 8°.

1867. „De Eeuw en haar Koning. Een gedicht." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1867, gr. 8°.
1867. „Vondel. Een gedicht." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1897, roy. 8°.
1868. „De pers. Een gedicht." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1868, roy. 8°.
1869. „Het lied des Konings. Een gedicht." Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, 1869, gr. 8°.
1869. „Verzamelde Dichtwerken. De Paus, Vondel, De Pers,
S. Maria, de zondaresse van Egypte. De Eeuw en haar
Koning," Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1869,
post 8°.
Derde onveranderde druk. Aldaar bij denzelfde 1888, 8°.
. Feestuitgave, 1867-15 Aug.-1892. Met portret naar eene teekening
van Jan Vet h. Aldaar bij denzelfde 1892, 8°.
Vijfde verm. uitgave met eene inleiding van den dichter. Aldaar bij
denzelfde 1899. Met portret 8°.

1871. „De weg, de waarheid en het leven. Rede uitgesproken
op den feestdag van het vijf-en-twintigjarig Pausschap
van Z. H. Pius IX, in de metropolitaankerk te Utrecht.
Kerkelijk goedgekeurd." Utrecht, Weduwe J. R. van
Rossum, 1871, gr. 8°.
1871. „De Parkmeeting. Redevoeringen gehouden op de feestelijke
bijeenkomst van Katholieken te Amsterdam, den 21 Juni

WERKEN VAN HERMAN JOHAN ALOYSIUS MARIE SCHAEPMAN. 69
W.,..........

1871" -- o. a. door Dr. H. J. A. M. S. Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1871, gr. 8 °.
1872. „De Christelijke liefde. Rede." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1872, gr. 8°.
1872. „Parijs 1870--1871. Een gedicht." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1872, gr. 8°.
1872. „Neerlands grootsten dichter uit den nieuweren tijd:
Mr. Is. da Costa." In Handelingen v. h. XIIe Ned.
Taal- en Letterk. Congres, blz. 114.
1873. „Napoleon." iste en 2de druk. Utrecht, J. L. Beijers,
1873, roy. 8°. (met portret.)
Derde druk. Arnhem—Nijmegen, Gebr. Cohen, 1888, 8 °.
Vierde druk. Aldaar bij dezelfden 1900, 8 °.
In 1880 verscheen : „Napoleon. Ballade, (Woorden van H. J. A. M.
S c h a e p m an; muziek van Leon C. Bouma n. " 's -Hertogenbosch,
Henri Mosmans, 1880, 4 °.

18 74. „Het Koningslied. Herinnering aan het zilveren jubelfeest

van Z. M. Willem III." Muziek van H. J. J. van B r e e,
's Bosch, H. Bogaerts, 1874, gr. 8 °.
1875. „Godsdienst en volkswelvaart. Eene studie over Katholicisme en Protestantisme." (Overgedrukt uit het tijdschrift
„Onze Wachter."), Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1875,
gr. 8 ° .
1878. „Over de herdenking van Vondels sterfdag."
In Handelingen V. h. XVIe Ned. Taal- en Letterk. Congres, bl.
117, 213.
1879. „Vondel 1679-5 Februari-1879. Eene Gedachtenisrede."
iste en 2de druk. Utrecht, J. L. Beijers, 1879, roy. 8°.
1883. „Bijna. Een antwoord aan Dr. W. Koster." Utrecht, Wed.
J. R. van Rossum, 1883, gr. 8 °.
1883. „Eene Katholieke partij. Proeve van een program."
Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1883, gr. 8°.
1883. „Het hooger onderwijs en de drie Rijks -Universiteiten.
Een antwoord aan J. Baron d'Aulnis de Bourouill, Hoogleeraar te Utrecht." iste en 2de druk. Utrecht, Wed.
J. R. van Rossum, 1883, roy. 8°.
1884. „Eene Katholieke partij." Een woord over de „beoordeeling" van Mr. Julius Verwer." Utrecht, Wed. J. R.
van Rossum, 1884, gr. 8 °.
Mr. J. Verwer had een brochure in 't licht gegeven : „Geene
katholieke partij." (Amst. C. L. v. L. 1884).
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1884. „Grondwetsherziening. Een woord over onzen politieken
toestand." Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1884, gr. 8°.
1884. „Ter nagedachtenis van Z. D. H. Mgr. Henricus van
Beek, bisschop van Breda. Rede uitgesproken op het
kerkhof te Zuylen, den io Oct. 1884." Breda, Ed. v. Wees,
1884, gr. 8°.
1885. „Van strijd tot vrede?" Utrecht, Wed. J. R. van Rossum,
1886, gr. 8°.
1886. „Aya Sofia." Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1886,
imp. 8°.
Tweede druk. Aldaar bij dezelfde, 1887, post 8°.
Derde druk. Aldaar bij dezelfde, 1894, post 8°.

1887. „Onze Nationale kunst." Etsen en schetsen door Carl
L.I)akenHJAMSchpman.sterd,
Frans Buffa en Zonen, gr. 4°.
x888. „Daniel O'Connell. Rede uitgesproken op 16 Nov. 1888."
's-Gravenhage, W. P. van Storkum & Zn. 1888, 8°.
1889. „Nieuwe Gedichten." Utrecht, Wed. J. R. van Rossum,
1889, gr. 8°.
189o. „De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht." Aldaar
bij dezelfde, 189o, 8°.
189o. „De Wet op het Lager Onderwijs. Met aanteekeningen door
H. J. A. M. Schaepman." Aldaar bij dezelfde, 189o, 8°.
1891. „Chronica. Haagsche stemmen 1887-1890." 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon, 1891, 8°.
1891. „Rerum novarum." Rede over de jongste Encycliek van
Z. H. Paus Leo XIII. Utrecht, Wed. J. R. van Rossum,
1891, 8°.
1892. „Roomsch recht tegen Protestantsch verweer." Aldaar
bij dezelfde, 1892, 8°.
Drie drukken.
Tegen Dr. J. H. Gunning JHzn.

1893. „Jan Pieterszoon Coen. Rede uitgesproken te Hoorn op
3o Mei 1893." 's Hage, W. P. van Stockum & Zn. 1893, 8°.
1893. „Menschen en boeken. Verspreide opstellen." ze Reeks.
Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1893, 8°.
Tweede druk. Aldaar bij dezelfde 1896. 8°.

1893. „Pius-Cantate." Voor koor, solo en orkest, bewerkt door
Joh. J. H. Ver hul s t. Amsterdam, G. Borg, 18 93, 4°.
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1894. „Menschen en boeken. Verspreide opstellen." IIe Reeks.
Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1894, 8°.
Tweede druk. Aldaar bij dezelfde 1901. 8°.

895. „Een vaandellied. Berijmde voorlezing." Aldaar bij dezelfde,
1895, 4°.
1895. „Herodes en Petrus. Rede uitgesproken in de Kathedraalkerk van St. Jan te 's-Hertogenbosch op 22 Sept. 18 95."
Aldaar bij dezelfde, 1895, 8°.
1895. „Van 't H. Sacrament van mirakel tot Amsterdam. Aldaar
bij dezelfde, 1895, 8°.
1

Twee drukken.

1896. „Aanteekeningen op Art. 54bis der Wet op het Lager
Onderwijs en de Wet-Lohman." Aldaar bij dezelfde, 1896, 8°.
1896. „Brieven van Alberdingk Thijm." Aldaar bij dezelfde, 1896.
Overdruk uit : Menschen en boeken. I Reeks. 2e druk.

1896. „S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken, 1890 en 1896."
Aldaar bij dezelfde, 1896, 8°.
1897. „Lofredenen op den H. Alphonsus Maria de Liguori
gehouden in de kerken der Redemptoristen." Leiden, J. W.
van Leeuwen, 1897, 8°.
Met H. v. d. Berg, B. H. K l o n n e e. a.

1898. „Een Kroningslied." Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1898, 4°.
1898. „Menschen en boeken. Verspreide opstellen." IIIde Reeks.
Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1898, 8°.
1898. „St. .Thomas van Aquino. Drie voorlezingen." Aldaar bij
dezelfde, 1898, 8°.
1899. „Bolland en Petrus." Aldaar bij dezelfde, 1899, 8°.
Vijf drukken.

1899. „Bondslied uit het oratorium „Sint Joseph." Muziek van
J. A. S. van Schaik. Aldaar bij dezelfde, 1899, gr. 8°.
1900. „Menschen en boeken. Verspreide opstellen." IVe Reeks.
Aldaar bij dezelfde, 1900, 8°.
1902. „Chronica over staatkunde en letteren." No. 1-1o, II R.
No. 1— r o, III R. N°. 1 7. Aldaar bij dezelfde, 1900, 8°.
1903. „Menschen en 'boeken. Verspreide opstellen." Ve Reeks.
Aldaar bij dezelfde, 1903, 8°.
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TIJDSCHRIFTEN.
1868---1870. „Katholiek-Nederlandsche Brochuren-vereeniging,
onder directie van Dr. W. J. F. Nuyens en Dr.
E. P. J. van der Hurk." Haarlem, A. B. van
den Heuvel, gr. 8°.
Hierin verschenen :
„De Piusfeesten te Rome, 10, 11, 12 April 1869, Losse herinneringen," door H. J. A. M. Schaepman (1 afi. 2 jaarg.
1869).
„Rome. Een woord ter gelegenheid der laatste gebeurtenissen,"
door H. J. A. M. S. (4 afi. van den derden jaargang, 1870).

1871--1873. „De Wachter." Tijdschrift onder directie van Dr.
H. J. A. M. Schaepman en Dr. W. J.F. Nuyens.
Haarlem, A. B. van den Heuvel, Utrecht, Wed.
J. R. van Rossum, gr. 8°. In den eersten jaargang
(18 71) eerste deel schreef Schaepman:
„Post tenebras lux," ter inleiding op de geschiedenis van
't jaar '70. — „Eene wraakneming der kunst. Lothair roman
van B. Disraeli." — „In Memoriam. Nagelaten gedichten v.
P. J. Koets." — „Litterarisch Vandalisme. Dante's Hel, door
U. W. Thoden van Velzen." — „De rechten van het kind."
Kerstgedachten, E. L. C. — „Betsy Perk. Elisabeth van Frankrijk." (Recensie) . — „J. I. Doedes, Kerkelijke Bijdragen."
III. (Recensie). — „Corvinus. Een reeks van portretten. I,
II, III." — „Een aalmoes voor den Paus." Gedicht. — Pius.
P. P. IX. 1846----1871." Gedicht.
In den eersten jaargang (1871), tweede deel:
„Corvinus. Eene reeks van portretten. IV." — „Mr. S. P.
Lipman." — „J. J. L. ten Kate, Parijs." (Recensie). — J. J.
L. ten Kate, La Grande Nation." (Recensie). — „Een groot
man, Sixte-Quint par le baron cie Hubner." — „De laatste
zang van Dante's Paradiso." Met eene proeve van vertaling,
— „Corvinus. Een reeks van Portretten. V." — „Een brief
over de Amsterdamsche Tentoonstelling," door E. L. C. -„Moeder en Zoon," door E. L. C. — „Rome."
In den tweeden jaargang (1872), eerste deel:
„Sofionia. Een bloem uit de Catacomben." (Drie zangen).
onze dagen." — „Een zuster van Lothair. Hilda
—„Voltaire in
door Constantijn." — „Poëzy en Christendom. H. J. Gunning.
Schillers Taucher " — „Kerk en Staat. Mr. Joan Bohl, de
Godsdienst." — Van Hoogstraten, God en de Mensch. (Recensie),
„Rabagas," door E. L. C.
In den tweeden jaargang (1872) tweede deel:
„Thorbecke." — „Een nieuw verwijt uit een oude doos,"
(Galilei). — „Victor Hugo. L'année terrible," door E. L. C_
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— „Sofronia." (Vierde en vijfde zang). — „Mr. I. da Costa."
-- „Uit de Congresdagen."' — „Duitschland en het Concilie
van het Vatikaan." — „Bouwsteenen voor onze Geschiedenis."
— „Genie en Waanzin," door E. L. C.
In den derden jaargang (1873), eerste deel:
„Over verleden en toekomst der Kerk." — „Een lievelingsdichter," door E. L. C. — „Corvinus," nieuwe reeks. — „Liefde,
Lijden, Leven, Hahn-Hahn, Die Erahlung des Hofraths," door
E. L C. — „Uit de gevangenis van het Vatikaan."
In den derden jaargang (1873), tweede deel:
„Een wraakgericht" (Day. Fr. Strauss). — „Krachtige kunst.
A. L. G. Bosboom-Toussaint, De Delftsche wonderdokter,"
door E. L. C. — „De jeugd van Charles de Montalembert."

1875-1889. „Onze Wachter. Tijdschrift onder directie van
Dr. H. J. A. M. Schaepman en Dr. W. J. F.
N u y e n s." Utrecht, Wed. J. van Rossum, gr. 8°.
In den eersten jaargang (1874), eerste deel, schreef Schaepman :
„Pius P. P. IX." — „Jeanne d'Arc," Gedicht. — „De proletariër." — „Maria Stuart. Vondels treurspel," uitgaaf de
Rijk. — „Voor den Koning van Pruisen." -- „Wijsbegeerte
zonder levenstroost." (John Stuart Mill). — „Titanische kunst.
(Victor Hugo, „Quatre-vingt-treize"), door E. L. C.
In den eersten jaargang (1874), tweede deel:
„Louis Veuillot." door E. L. C.
Verschillende recensiën.
— „Lodewijk de Koninck, Het menschdom verlost." — „Hermann
van Mallinckrodt."
In den tweeden jaargang (1875), eerste deel:
„Twee jaren. Visioen." — „Beatrix," door E. L. C. — „Het
proces Von Arnim." — „Uit het oude jaar." — „Joseph de
Maistre." — „Zonsopgang." — „Teekenen des tijds." -- „Een
stem uit Spanje." — Recensiën.
In den tweeden jaargang (1875), tweede deel:
„XVI Juni MDCCCLXXV," Gedicht. — „Ludwig Uhland,
van B. van Meurs," door E. L. C. — „Godsdienst en volkswelvaart." — Recensiën.
In den derden jaargang (1876), eerste deel:
„Nirwana," Gedicht. — „Joseph von Gërres." — „Kunst
en karakter," I—III, door E. L. C. — „Canossa 1077" (gedicht) ,
— „De jongste geschriften over Kerk en Staat," I— III.
In den derden jaargang (1876), tweede deel:
„Aan Paus Pius den IX." — Recensie van Dr. J. H. Reinkens'
„Judae Iscar. Apologia pro vita sua."
In den vierden jaargang (1877), eerste deel:
„De Kardinaal G. Antonelli. Secretaris van Staat." — „Lasalle
en Bismarck." — „Gregorius VII te Canossa" (gedicht). —
„Mr. G. Groen van Prinsterer en de Nederlandsche Katholieken."
In den vierden jaargang (1877), tweede deel:
„Rome en de Paus" Mei—Juni 1877. — „Mgr. Johannes
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Zwijsen," 1794-1877. — „Onze nationale kunst," door E. L. C.
— „M. Adolphe Thiers," 1797-1877.
In den vijfden jaargang (1878), eerste deel:
„Oud en nieuw," 1877-1878. — „Een hymne ter eere van
den H. Herculanus." — „De Paus en de wereld " -- „Vragen
van den dag." — „Een zware droom. Victor Hugo. Le Pape,"
door E. L. C.
In den vijfden jaargang (1878), tweede deel:
„Welkom" aan J. A. Alberdingk Thijm," gedicht. — „Het
Duitsche centrum." — „Een lied van koning Caerle."
In den zesden jaargang (1879), eerste deel:
„Nieuwjaarsmorgen." — „Torquato Tasso, Historisch Drama,
door Melati van Java," door E. L. C.
In den zesden jaargang (1879), tweede deel:
„De Bisschop van Mentz."
In den zevenden jaargang (1880), eerste deel:
„De begrooting en de Staten-Generaal."
In den achtsten jaargang (1881), eerste deel:
„St. Elisabeth van Hongarije," Gedicht. — De Katholieken
in de Tweede Kamer."
en in het tweede deel:
„De eed in ons staatsrecht."
In den negenden jaargang (1882), eerste deel:
„Het Romeinsche vraagstuk." — „Het goed recht der katholieke kritiek." — „Deysseliana." — „Nog over de Tooneelquaestie," door E. L. C. — „Het sterfbed van Bossuet."

1887-1891. „Haagsche stemmen door Dr. Jan ten Brink,
Johan Gram, J. Margadant, Dr. H. J. A. M.
Schaepman, Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama,
en Jhr. C. A. van Sypesteyn." 's Gravenhage,
W. P. van Stockum & Zoon.
In den eersten jaargang (1887-1888) schreef Schaepman:
„Vondel's en Hooft's oordeel over de troonrede van September 1887." — Letterkundige critiek. Napoleon I en Generaal
van Hogendorp." — ,,31 December 1887. 's Jaars herinneringen.
Een gedicht." — „Levenslust en vroolijkheid in de hedendaagsche literatuur." — „Macht en stijl in Bismarck's redevoeringen op den 6en Februari (1888). — „Julius de Geyter
en zijn gedicht : „Keizer Karel en het rijk der Nederlanden."
— „Graaf Beust en Prins Bismarck : Le lion et le moucheron."
— „Daudet's jongste roman : L'Immortel."
In den tweeden jaargang (1888-1889) :
„Het dagboek van Keizer Frederik." — „Studenten-letteren."
— „J. A. Alberdingk Thijm."
In den derden jaargang (1890) :
„Victor Hugo, orgaan van den geest der eeuw." — , rTer
uitvaart van Z. M. Willem III." (gedicht).
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In den vierden jaargang (1891) :
„De Mémoires van Talleyrand." — Paul Bourget, Sensations
d'Italie." -- Theodor Korner, „Epistel aan St. Nikolaas," (gedicht).
Voorts Benige gedichten of opstellen in den „Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken," in de „Dietsche Warande," in het „Gildeboek, tijdschrift
uitgegeven door de St. Bernulphus Gilde te Utrecht" en in „De Katholiek,"
Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift. Nieuwe reeks, onder
redactie van : A. J. Brouwer, J. de B r u y n, A. M. C. van C o o t h, J. F.
A. Leesberg, W. J. F. Nuyens, H. J. J. Prenger en H. J. A. M
Schaepman.

VERTALINGEN.

1868. „Kerstnacht," van W. Molitor. „Een Mysteriespel." Vrij
naar het Hoogduitsch in Hollandsche dichtmaat overgebracht, door H. J. A. M. S. Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1868, 4°.

JUSTUS VAN MAURIK JUNIOR.

„Men vindt niet zelden afgunstigen, die
„alle moeite aanwenden om aan een toege„juichten schrijver te bewijzen, dat hij onge„lijk had wel te slagen ; schoon zij zelf zeer
„ontevreden zijn, dat ongelijk niette hebben."
Abraham Vereul.

Men is het er langzamerhand over eens geworden, dat men
in de geschiedenis onzer Letterkude aan zekere bijzondere trekken
ons nationaal karakter herkennen kan. Dat het vrij moeilijk is
in de litteratuur van een klein volk, welks taal niet algemeen
verstaan wordt, zulke nationale trekken op te sporen, ligt voor
de hand. Kleine volken kunnen zich letterkundig minder zelfstandig ontwikkelen, omdat de invloed der classieke en moderne
letteren bij hen krachtiger werkt dan bij groote natien met scherp
uitkomende eigenaardigheden.
Trots deze moeielij kheden hebben enkele geschiedschrij vers
onzer Letteren toch duidelijk aangetoond, waar het nationaal
Nederlandsche element in onze litteratuurgeschiedenis verborgen
is. In het algemeen mag men volhouden, dat, zoo wij Nederlanders
in vele dingen zijn te kort geschoten, het ons evenwel nimmer
aan zin voor het kluchtige ontbroken heeft. Kwinkslagen, scherts
en kortswijl; -- een goed oog op het comische in het leven en
in de kunst -- belangstelling in ons blijspel, in allerlei boert en
jok, soms dalend tot platte aardigheden en ruwen spot, soms
stijgend tot vlijmende satire of teederen humor — deze zijn
de meest in het oog vallende karaktertrekken onzer letterkundige
kunst, niet minder onzer groote meesters van het penseel, vooral
in de zeventiende eeuw. Ons polderland zonder hoogten, onze
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hoofden en onze harten practisch, richtten onze oogen op het
stoffelijke en alledaagsche, waar het vaderland van het comische ligt.
Het is overbodig dit met macht van voorbeelden te staven.
De middeleeuwen komen met „boerden," met „sotternieen," met
volksliederen; weldra klinkt de vroolijke lach van den ronden
R o e m e r, de gulle scherts van den braven Jan van Hou t, de
stoute snakerijen van B r e d er o en St a r t e r, van eene geheele
bende navolgers, die kluchten op kluchten stapelen ; weldra schrijft
Hooft zijn „Warenar," Vondel zijn „Rommelpot."
Huygens zijn „Trijntje Cornelis," Cats zijn „Spaensch
H e i d i n n e t j e;" terwijl aan hunne zijde Jan Steen de vroolijkheid in binnenhuizen en aan maaltijden bespiedt. O s t a d e boerenkermissen schildert, gevolgd door de beide T e n i e r s e n, zelfs
door R u b en s; terwijl de grove boert in de taveernen door
A driaen d'e Brouwer, en op de vischmarkt door Frans
H a 1 s wordt genoten.
De hoofdtrek onzer Nederlandsche schilder- en dichtkunst
kwam ook in later dagen uit, toen geleerd Classicisme en despotisch Calvinisme onzen volksaard dreigden te verbasteren.
Maar de natuur, ter voordeur uitgejaagd, kwam door de achterdeur
weer binnen, en bracht in haar gevolg: F o c q u e n b r o c h, V a n
Paffenrode, Asselijn, Bernagie, Langendijk, Alewijn,
Troost, Van Effen, Wolff en Deken, Van Woensel,
Jacob Vosmaer, Van Lennep, Beets, Van Zeggelen,
Bakker-Korff, Hil .dehrand, Klikspaan, Jonathan, Bles,
Israëls, De Génestet, Piet Pa altj ens, den Schoolmeest er .... het is onnoodig meer te noemen, om te staven,
dat aangenomen deftigheid en kerkelijke geweldenarij er niet in
geslaagd zijn, den oorspronkelijken aanleg van ons volk te verstikken ; dat men der Muze van de Blijmoedigheid en den
gezonden Levenslust het stilzwijgen niet kon opleggen met Calvinistische ma chtspreuken.
J u s t u s van M a u r i k, Junior verwant aan zijn 18e eeuwschen
naamgenoot en door dezen aan L u c r e t i a W i 1 h el mina van
Merkn,.bhotdjgseniradNelnsche schrijvers en sprekers, welke ons volkskarakter, meer in het
bijzonder het Amsterdarnsche, niet alleen door hunne persoonlijkheid vertegenwoordigen, maar ook in hunne werken naar de
inspraak van een geheel oorspronkelijk talent schilderen. Er kan
— met voorbehoud der noodige beperkingen — een veergelijking
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gemaakt warden tusschen dezen Amsterdammer onzer dagen en
een Amsterdammer der zeventiende eeuw B r e d e r o d e.
Beiden bezitten eene gelukkige gaaf voor het blijspel, beiden
missen eene deftige, geleerde Latijnsch Grieksche beschaving,
met al de daaraan verbonden voor- en nadeelen ; beiden putten
hunne gelukkigste bezieling uit de studie van het Amsterdamsche
volksleven. Voor het overige loopen hunne wegen uit elkander.
De zeventiende-eeuwsche blijspeldichter deelt in het groote voorrecht, burger van eene krachtig opbloeiende stad, van een niet
minder krachtig opbloeienden staat, geweest te zijn; de negentiende-eeuwsche verheugt zich, wel is waar, in de voordeelen van
een veelbelovenden herbloei, maar mist het geluk in een tijdperk
van algemeene krachtsontwikkeling en gadeloozen voorspoed
geboren te zijn.

I.
Ouders van ustus van Maurik, junior, zijn Justus van
Maurik, senior en D. T. T er ps t r a. Zijn vader, een algemeen
geacht en bekend fabrikant van sigaren, een man van practischen
zin en onvermoeide werkzaamheid, bestemde zijn zoon tot zijn
opvolger in de bloeiende fabriek ; zijne moeder, uit eene achtbare
Groningsche familie gesproten, onderwees den knaap in zijne
eerste kinderjaren. Zijn lezen, schrijven en rekenen, zijn eerste
Fransch en zijn aardrijkskunde leerde Justus van haar. Zij
paarde eene godsdienstige stemming aan een geoefenden smaak
voor letterkunde. Onder hare leiding rijpte J u s t u s' neiging voor
kunst tot een opmerkelijken aanleg.
Op zijn negende jaar — hij was den 16 Augustus 1846 geboren
werd hij ter school gedaan op het instituut van den heer
A. M. C. van d er P 1 a s, waar degelijk onderwijs werd gegeven,
vooral in de moderne talen : Nederlandsch, Duitsch, Fransch en
Engelsch. Voor ieder dezér talen was een afzonderlijk leeraar;
wiskunde, geschiedenis en natuurkunde werden met groote zorg
behandeld. Justus van Ma u r i k toonde terstond zijne bestemming, daar hij even als vele jonge, vooral letterkundige, kunstenaars het minste voordeel trok uit de lessen van mathesis.
In zijne eerste schooljaren bestond zijn grootste vermaak, zijne
voornaamste uitspanning, om na de schooltijden op den Dam
naar de vertonning van de poppenkast te gaan kijken. Waren
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zijne ouders soms ongerust over zijn lang uitblijven, dan werd
er een bediende naar den Dam gezonden, teneinde den jongen
liefhebber der dramatische kunst naar huis te geleiden. „'k Wou,
„dat ik nog eens lachen en genieten kon" — schreef hij in later
jaren z) „zooals ik deed toen ik een kind was en Jan Klaassen
„hoorde vertellen, dat hij : „met zijn geeerd gezelschap van
„bewegelijk mekanieke marionetten en sjansementen, dewelke de
„natuurlijkste moevementen voorstellen, verarriveerd was."
Het was destijds in den bloeitijd der poppenkasten. „Toen ik
„voor het eerst uw groote, sierlijk beschilderde poppenkast zag,"
— vervolgt hij -- „o Verhoeven senior ! kon ik ternauwernood
„het opschrift in het frontispice lezen ; ik spelde het : „A. Ver„hoeven Sr., speelt met zijn marionetten-theater op kindervissieten
„en met de viool op bruiloften en parteien" .... Brave Verhoeven
„Sr., gij waart een hoogst fatsoenlijk vertooner, die op zijn plaats
„wist te staan.... Hoe wist gij u naar eiken kring, naar eiken
„stand der maatschappij, waar gij kwaamt vertoonen, te plooien;
„— hoe eerlijk was de uitdrukking van uw gelaat, als gij, bij
„'t afsluiten van een speelcontract met dezen of genen, vroegt:
„Gewone taal of Salontaal?" de laatste kostte een derde of
„vierde van den gewonen prijs meer. 't Was billijk, uiterst billijk,
„want 't is geen kleinigheid, om een geheelen avond in plaats
„van jij en jou, U, Uwes en Uwé te zeggen, of in stede van
„de bijna onmisbare, krachtige, kernachtige vloeken, in de dialoog
„de woorden : Gommeniekes, Heerekrintjes, Sapperdekriek of
„Slapperdemallemosterdpot te gebruiken."
Weeker gevormde jongeheertjes zouden zich destijds aan den
ruwen toon van den poppenkastman geergerd hebben; Jus t u s
van M a u r i k nam op den Dam zijn eerste lessen in de practische
dramaturgie. Als schooljongen blonk hij niet uit door op nummer
één te zitten, maar zijne plaats was toch vrij dicht bij den primus.
Ook verdiende hij geene prijzen, daar zijne belangstelling in het
kluchtige en zijn levenslust hem niet geschikt maakten stil te
zitten als een brave-Henderik. Gedurende zijne schooljaren op
het instituut Van der Plas werd zijn aanleg voor teekenen en
boetseeren — nieuwe overeenkomst met B r e d e r o en enkelen
onzer jongere schrijvers — gunstig ontwikkeld ter teekenschool
1) In ,, D r i e Kind e r v r i end e n," eene schets,
e r l u i d j e s" (1884) besluit, bl. 217-229.

die zijn bundel ,, B u r
-g
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van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, destijds bestuurd
door den bekenden kerkschilder T e t a r van Elven. In latere
jaren teekende hij schetsen voor de houtsneêplaten, die zijne
bundels novellen versieren, en boetseerde hij soms den kop van
Mie de porster of van Tijs den jolleman.
Op zijn tiende jaar begon hij de lessen te volgen over bijbelen kerkgeschiedenis van den predikant M e ij b o o m, den vermaarden verdediger der Groningsche theologische school, den
welbekenden schrijver van een „L even van J e z u s." Zijne
liefhebberij voor Natuurkunde, voor oefeningen met den microscoop,
werden door den omgang met M e ij b o o m, die tevens een huisvriend zijner ouders was, nog merkelijk aangevuurd. Het moderne
rationalisme van dezen merkwaardigen leermeester drong niet
diep door in zijne overtuiging, daar hij steeds bleef hechten aan
eene dichterlijke mystiek, als hij van de lippen zijner moeder
had opgevangen.
Nog eene andere school opende zich voor hem op jeugdigen
leeftijd. Tusschen de schooluren in begon hij al vroeg de fabriek
zijns vaders te doorsnuffelen. Deze laatste meende, dat zijn zoon,
zou hij een waardig opvolger in de zaak worden, van meet af
aan beginnen moest om het vak in den grond aan te leeren.
Eenige herinneringen uit dit tijdvak heeft hij hoogstwaarschijnlijk
te pas gebracht in zijne novelle „E en m en s chen l e v e n" z).
De held van dit verhaal wordt leerjongen bij de firma A. Ploeg
& C o., -- „een firma, die sinds ettelijke jaren zich in eene
„algemeene vermaardheid en steeds toenemenden bloei verheugde ;
„want 't was door de geheele stad bekend, dat nergens beter
„rook- en pruimtabak te verkrijgen waren. De zestien stuivers„en guldenstabak van de firma was wijd en zijd beroemd, en
„menig vat en kist werd van de breede stoep gerold om zijn
„weg te vinden naar Duitschland of Zwitserland, waar niet minder
„dan in Nederland de wapens van P1 o eg & C o. gezocht waren.
Mocht de auteur mij afwijzen, als ik beweer in deze schildering
eene welverdiende lofspraak op de zaak zijns vaders te ontdekken,
stellig zal hij mij niet tegenspreken, als ik hem naast zijn held
Toon t j e aan de tafel met „een hoop papieren zakken en voor
een stijfselpot" plaats. Zij, die het vak degelijk willen leeren,
1) In den bundel: „Uit het volk, Amsterdamsche novellen''
(4e druk, 1886), bl. 61-155.
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moeten beginnen met ,,zakken plakken." J us t u s heeft zakken
geplakt, en is daarna door een ouden knecht onderwezen in de
moeilijke kunst van „sorteeren." Misschien bedrieg ik mij, miar
mij dunkt ik herken in dien leermeester den persoon van Ja n
v a n Vo o r s t „opzichter over de sorteerders en plakjongens,"
uit de novelle. Van M a u r i k geeft het volgende portret van hem :
„Wanneer hij 's morgens op de fabriek kwam, zou iemand, die hem voor
,,'t eerst zag, zeker in lachen zijn uitgebarsten, want Jan droeg dezelfde
„blauwe jas met hoogen kraag sinds twaalf jaren, en nog een kwart eeuw
,,zou ze zonder twijfel kunnen duren, zóó stevig zag het Leidsche laken er
,,uit. Een hoogen hoed van even oud fatsoen als de jas, waggelde op zijn
„borstelig hoofd ; want behalve als hoofddeksel, werd die hoed door hem als
„provisiekast gebezigd, en menig jongen schoot in een lach, als hij vóór 't
„begin der werkzaamheden zijn hoed ontpakte.
„Een roodkatoenen zakdoek verscheen 't eerst, dan een papier, welks vetvlakken de daarin gehulde boterham verrieden, vervolgens, naar gelang van
„'t jaargetijde, een gerookte bokking, haring of radijs, evenzeer in papier
„verpakt, dan een tabaksdoos en eindelijk een zakje met suiker voor de koffie
,,van twaalf uur. — Uit dit alles bleek, dat Jan een lekkerbek was.
„Na de jas te hebben uitgetrokken, stond de eigenaar dan in een duffelsch
„buis, — in den zomer vervangen door een bombazijnen dito — de hoed
„maakte plaats voor een pet en Jan was gereed om aan 't werk te gaan,
,;echter niet, dan nadat hij met een onnavolgbare vaardigheid bijna anderhalf
,,lood pruimtabak in zijn mondholte had doen verdwijnen."

Een dergelijk leermeester ging J u s t u s voor bij het „sorteeren,"
voorts bij het „kerven," het „sausen van pruimtabak," en bij
het „sigaren maken," zoodat hij al vrij spoedig eene grondige
kennis van het tabaksvak opdeed. Nog één voordeel bracht deze
practische opleiding: kennismaking met velerlei Amsterdamsch
werkvolk. Hij hoorde gesprekken in den echten, Amsterdamschen
volkstoon, onwelluidend zeker, maar toch in hooge mate karakteristiek. Hij dacht er later over als B r e d er o, en poogde den
Amsterdammer uit de onbeschaafde kringen naar het levend
model te teekenen, daar hij „als een schilder, de schilderachtighe
„spraecke volghde, die daer seyt : Het sijn de beste schilders,
„die 't leven naest komen, en niet de ghene, die voor een geestich
„dingh houden, het stellen der standen buyten de nature." i )
Op school, in de fabriek, op de catechisatie, zich ontwikkelend,
zelfs ter zwemschool zich hardend en versterkend, begon hij
vooral in zijne vrije uren romans te lezen. Een toeval vuurde
1) „Voor - reden" van „'t Groot-Liedt-Boeck," van 1622.
TEN BRINK. N.-N. Letteren III,
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zijn leeslust aan, daar hem, 17 jaar oud, een sleepende ziekte
trof, eene rheumatische aandoening door het zwemmen veroorzaakt. I) Hij las den Amerikaan Cooper, de zeeromans van
Ma r r y a t, eenige werken van Dick en s, de meeste van Walt e r
Scott, al wat Van Lennep toen had voltooid, Eugène Sue
endouDmas.Inzijevrbldgothienscap
met de honderden zonderlinge gestalten, die het talent dezer
meesters had te voorschijn geroepen. Hij bewaarde ze in zijn
geheugen, en koos ze later tot modellen bij zijne studie van het
Amsterdamsche volksleven.
Als knaap had hij reeds beproefd voor zijne vrienden kleine
tooneelspelen te schrijven, die hij met zijne makkers in de
ouderlijke woning vertoonde. In alle Amsterdamsche fatsoenlijke
burgergezinnen vermaakte men zich destijds bij familiefeesten
met tooneelvertooningen of ten minste met dramatische liederen.
Van M a u r ik begon vroeg met gelegenheidsstukken, zoodat zelfs
zijne allervroegste proef, die nimmer het licht zag, den titel
voerde van „Het gelegenheidsgedicht," klucht in twee
bedrijven. Deze kleine grap beviel z66 wel, dat, toen de zilverenbruiloftsgasten, voor wie het stuk bestemd was, er elders van
spraken, hij genoodzaakt werd het in ruimer kring te herhalen.
Intusschen verliet hij de school op zijn zeventiende jaar, zijne
catechisatie twee jaren later, en begon hij van zijn achttiende
de Beurs te bezoeken (1864), standplaats kiezende in den tabakshoek. Had hij het Amsterdamsche volk leeren kennen op de
fabriek zijns vaders, ter Beurs kreeg hij les in de hoogere
menschenkennis. Zijne levendige verbeelding, zijn goed geheugen
en zijn scherpe blik deden hun voordeel bij de waarneming van
de honderden en honderden, die dagelijks om hem heen krielden,
drongen en holden. Hij zou er weldra partij van trekken bij
het schrijven van „K la as K o m ij n op de Beur s," eene zijner
best geslaagde Amsterdamsche schetsen. 2)
Als jonkman wijdde hij zich aanvankelijk geheel aan de sigarenfabriek. Daar het noodig was ondervinding van koopmanszaken
op te doen, ging hij als reiziger voor de fabriek naar Duitschland,
België en Engeland, en wist niet alleen zijne opvoeding te vol1) Later gaf hij de beschrijving van zijn lijden in een vrij lang verhaal:
„Rheumatismus articulorum acutus" — in den bundel: „Burger' u i d j es" (Derde druk, 1888, bl. 145-202).
2) In den bundel: „Met z'n Achten." (Derde druk, 1886,), bl. 1-41.
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tooien, wat het spreken van vreemde talen betreft, maar vooral
menschen en toestanden in den vreemde grondig te leeren kennen,
terwijl hij daarenboven nog zorgde, dat de handelsbelangen der
zaak geen oogenblik ter zijde werden gesteld. In vele opzichten
was hij in dit tijdperk van zijn leven autodidact. Met grooten
ijver werkzaam in de fabriek, altijd bij de pinken ter Beurze,
leefde hij toch niet enkel voor „de zaak." Hij streefde voortdurend naar hoogere ontwikkeling en beschaving. Zijne lectuur
nam de meeste zijner vrije uren in. Toen zijn eerste belangstelling in romans wat bekoeld was, maakte hij studie van Duitsche
lyrische dichters, dweepte hij met Heine en S c h i l l er.
Hij leerde in later jaren uit prijzenswaardige belangstelling
Italiaansch, en las Man zon i en S i l v i o Pel li co in hunne
eigen taal; hij poogde zich op de hoogte te stellen van schrijvers
over wijsbegeerte, en las S c ho p e n h a u er, die hem minder
bevredigde dan het in 1863 geschreven boek van den Amerikaanschen wijsgeer Andrew Jackson: „The Harmonial Philos op h y." M e y b o o m' s leerling had duidelijk bemerkt, dat de
strijd der geesten op godsdienstig, op staatkundig, op wijsgeerig
gebied dagelijks ernstiger werd ; hij wilde de teekenen der tijden
verstaan, en zich zelf onderwijzen in vakken, die maar aan enkele
hooger ontwikkelde Nederlandsche koopmanshoofden belang
inboezemen.

II.
Van de poppenkast tot het jongenstooneel en van daar tot eene
der talrijke rederijkersvereenigingen in de hoofdstad had Van
Maurikstedzjnvgblasteinholbude.
Dat hij velerlei kleinere of grootere dramatische aardigheden
schreef, dat hij den bijval zijner medeleden won door enkele
malen op het tooneel mee te werken, behoeft niet gezegd te
worden. Niemand beter dan hij zelf voelde al het gebrekkige
in de voordracht van liefhebbers. Eene alleraardigste schets:
„'t Genootschap El o q u e n t ia" i) schonk hem gelegenheid
de vele rampen te schilderen, die het bestuur eener moderne
rederijkerskamer heeft te overwinnen, wanneer het „eene openbare
uitvoering met dames" wil geven. De ellenden van een smakeloos
1)

In den bundel : „V an allerlei slag" (4e druk, 1887), bl. 166-191.
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dilettantisme geeselt hij even goed als de dwaasheden van een
dubbeltjes-theater in de Warmoesstraat, waar in plat Amsterdamsch of met Joodsch dialect een gruwelstuk : „Maxime de
Florival, of de driedubbele moord in de slotkapel" wordt vertoond. i)
Eerst in 1875, zes-en-twintig jaar oud, gaf hij zijn eerste
„blijspel met zang" uit onder den titel : „T o o n e e l s t u d i e n."
Het stukje werd niet geschreven, of gedrukt, omdat hij een
meesterstuk aan onze vaderlandsche letteren wilde schenken,
maar alleen, omdat er een aardig comisch contrast was gevonden.
De tooneeldirecteur R a a s b erg zit in duizend angsten. Een
beroemd acteur, W i n t e r b e r g, is niet aangekomen; hij zou dien
avond spelen. De directeur heeft herhaaldelijk getelegrapheerd,
geen antwoord. In zijn angst loopt hij naar het kantoor der
telegraphie. Gedurende zijne afwezigheid komt de angstig verwachte Winterberg, die den tooneelknecht Steven voor den'
directeur houdt, en door dezen zoo lomp behandeld wordt, dat
hij woedend wegloopt. De dochter van den directeur heeft haar
hart geschonken aan een figurant van talent, Ferdinand W o 1b a c h, die nu onder drieërlei vermomming zich als dronkaard,
jood en j eune premier bij Raasberg aanmeldt, telkens
verzoekend de rol van Winterberg te mogen spelen. Als
jeune-premier steelt hij het hart van den vader, die nu niet
aarzelt hem de hand zijner dochter te schenken.
Letterkundig is de waarde van dit kleine blijspel gering. De
zangstukjes zijn niet zeer fraai van stijl, maar de aanleg van de
klucht is zoodanig, dat een paar talentvolle tooneelspelers er heel
wat van maken kunnen. Van M a u r ik toont van den beginne,
dat hij een goed oog voor het comische heeft, dat hij weet, wat
op de planken behagen zal. Daar deze eersteling in kleinen
kring wel voldaan had, ging hij opnieuw aan het werk. Gedurende negen maanden van 1873 had hij vacantie ter fabriek tengevolge van eene werkstaking onder de sigarenmakers. Met ijver
zette hij zich aan den arbeid, om een deftig blijspel in drie
bedrijven te schrijven.
In October 1872 was mejuffrouw Mina K r u s e m a n uit
Amerika naar Nederland overgekomen met den nog onberoemden
naam van Stella Oristorio di Frama, cantatrice, met
het handschrift van een roman, en een goeden voorraad fluweelen
1) Aldaar, onder den titel: „Een avond vol kunstgenot, " bl. 211--228.
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japonnen .... à trainee In den winter van 1872 vervulde de
„moderne J u d i t h" de Nederlandsche vergaderzalen en de Nederlandsche dagbladen met het gedruis harer heldenfeiten. Haar
roman „E en huw e 1 ij k in I n d i è" deed eene groote uitbarsting
van verontwaardiging en geestdrift ontstaan. De heldin van den
roman beweerde : „Wat zal het nageslacht lachen over onze
„huwelijken van thans! Slavernij zal men ze noemen ! ... Levens„lang huwelijk, 't is krimineel, 't is onverantwoordelijk !" „'t is
„de grootste zonde, die de wetten plegen kunnen, want het is
„de moeder van alle zonden."
Deze oude denkbeelden van George San d, gevoegd bij eene
zekere hoeveelheid Amerikaansche fr e e- l o v e, brachten destijds
vele hoofden en pennen in beweging. Terwijl St e l l a-J u di t h
met den revolver in de schoone hand haar banvloek over Nederland slingerde in drie krachtige stellingen: ,,Mannen zijn ellen„delingen ! Vrouwen zijn engelen ! Kinderen zijn naar !" begon
hier en daar een verstandig woord gesproken te worden over het
wenschelijke of betreurenswaardige van wat men gewoon is „de
„emancipatie der vrouw" te noemen.
J u s t u s van Ma u r i k maakte gebruik van zijn recht als blijspeldichter, toen hij deze voorbijgaande dwaasheid tot stof voor
zijn drama koos. Hij noemde zijn nieuw stuk : „E en b i t t er e
pi 1", en daar men te Brussel op den z sten Augustus 1873 een „Internationale(n) Prijskamp van Tooneel-Letterkunde" zou houden,
zond hij zijn handschrift naar Brussel. De uitkomst was zeer
verrassend voor hem. Zijne „B i t t ere Pi 1" werd bekroond met
den eersten prijs, een grooten gouden medaille. Nog beter was
de uitslag der vertooning, daar men algemeen de strekking en
tevens den comischen greep in het nieuwe blijspel toejuichte.
Hier behoort alleen nog aangeteekend te worden — omdat de
inhoud van „E en bit t er e pil" op dit oogenblik nog aan
menigeen voor den geest zweeft — dat de auteur niet alle
zwarigheden overwon, dat hij geen volkomen geslaagd blijspel
leverde. De deftige personen uit het stuk, de Majoor, zijne dochter
Thekla, (die Mina Kr useman en Betsy Perk gelezen
heeft), Dr. W a 1 d e m a r, die haar verbeteren zal door zijne
bittere pil — eene omwenteling onder de dienstmeiden, — zijn
allen te veel tooneelhelden, handelen te veel automatisch, zonder
fijne schakeering in hunne woorden, veeleer alledaagsch dan
geestig. Maar de dienstmeisjes zijn alle tien voortreffelijk geslaagd.
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Het tooneel, waarin de drie meiden van Majoor B ra n d, opgewonden door de punch en de redeneeringen van W a 1 d e m a r,
de kamer invliegen onder het geroep: „Leve de mansepatie !" —
is van overweldigende comische kracht. T h e k la, de arme vriendin der moderne J u d i t h, wordt door de , drieste meiden, die
door het brutale heen zijn, hevig bestookt :
„S tij n t j e, (,gaat voor T h e k 1 a staan en zet de handen in de zijden). „Dat
„had je niet gedacht, hé ! Dat valt je als een emmer koud water op het lijf!
„Dat heb je toch niet in de boeken gelezen ! Wij zijn nu tot ons benul gekomen
„en wij zullen nu ereis toonen, dat wij ook wat van die mansepasie willen
„hebben, waar je altijd zoo over schreeuwt !"
„B e t j e, „Kook nou maar ereis zelf den pot ; doe de wasch maar ereis met
„je mansepasie ; maak alles maar ereissies aan kant door in je kamer rond te
„loopera en te schreeuwen !"
„G r i e t j e, (buitengewoon brutaal). „Bedril nou wie je wilt, maar ons niet!
„Zeg er nou nog ereis wat van, dat ik met mijn vrijer ben uitgeweest. Neger
,,jij je eigen beminde, meheer Arthur; die wil het misschien velen — maar
„wij niet hoor !"
„M a j o o r, (woedend). „Satanskinderen ! jelui bent dronken !"
„G r i e tj e. „Loop heen ! Ik zal nou zeggen, wat ik zeggen wil ; ik geef den
„brui van alle heeren en dames."
„T hek 1 a, (Kalf schreiend). „Maar goede hemel ! wat mankeert je, wat wil
„je doen ?"
„M aj o o r, (woedend). „Ja, voor den donder ! wat wil jelui ?"
n s t n t j e, (heel brutaal). „Wat we willen ? Méér loon, dubbel loon, méér
„vrijheid, dubbele mansepasie, — dat willen wij. En als wij 't niet krijgen,
,,werken wij geen slag meer." 1)

Na aldus zijne kracht getoond te hebben, moest Van M a u r i k
hooger streven.
Doch, zooals het pleegt te gaan bij het worstelen naar dramatische lauweren, als men plotseling gelukkig slaagt, mag men
niet terstond op een s e m p r e c r es c en do hopen. In i 874
dong Van M a u r i k mee in den „Tooneel-prijskamp" te Antwerpen, doch verwierf den tweeden prijs — een zilveren
medaille — terwijl zijn werk bij de vertooning alleen een s u cc è s-d' e s t i m e won. Daar het tot nog toe onuitgegeven bleef,
schuif ik dit drama : „H u n zoo n" ter zijde, om er aanstonds
bij te voegen, dat hij weldra wraak nam met eene allergrappigste
klucht : „D e B u r e n," die nog herhaaldelijk hier en daar vertoond wordt.
De hoogste eenvoud in de samenstelling ; eene verwikkeling,
1) „Een bittere pi 1." (Tweede druk). 1885. bl. 93, 94.
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die weinig om het lijf heeft; een vijftal personen, die het peil
van het alledaagsche niet te boven gaan, worden in „D e B u r e n,"
tot een allerkoddigst geheel vereenigd, dat volkomen in de macht
onzer tooneelkunstenaren valt. 1) Het dubbel tooneel, de bibberende boekhouder Jodocus Kruimel ter eene zijde, en ter
andere de beide studenten, die samen eene novelle schrijven,
staan velen nog helder voor den geest. Na de oplossing van
het misverstand — de oude Jodocus meent, dat de heeren
naast hem het op zijn leven en dat zijner eerzame „huisploertin"
toeleggen — is men geneigd te roepen: „Is het anders niet !"
maar zwijgt tevreden, want men heeft gelachen en is overwonnen.
De bijval, met „De bitter e pil" en „De Buren" gewonnen, spoorde V a n M a u r i k aan ook met andere opstellen,
vooral met novellen uit het Amsterdamsche volksleven, zijn
schepingdortl .Hjbegonasfuiltvrhe
weekblad, later ook voor het dagblad, „D e A m s t e r d a m m er,"
schreef zelfs een tijd lang Amsterdamsche brieven in „H e t
Va d e r l a n d." Al zijne novellen werden sedert 1875 in afzonderlijke bundels uitgegeven. Daar wij weldra op deze belangrijke
afdeeling zijner letterkundige werkzaamheid terugkomen, houden
wij ons voorloopig nog bij den blijspeldichter.
In 1877 schreef hij eene „dramatische grap" in twee bedrijven : „Pakketten voor Dames." Het denkbeeld is allerverlnakelijkst. Een jonkman heeft het plan opgevat, zich zelf te
verloten. Daartoe maakt hij vierduizend pakketten klaar, die hij
voor f 2,50 verkoopt. In één der pakketten is een bon gelegd
voor een echtgenoot, „een jonkman van 27 jaren, goed van
uiterlijk en inborst, en bezitter van een kapitaal van f io,000,
dat hij als huwelijksgoed meebrengt." Deze schrandere uitvinder,
Van Br u m m e 1 e n, heeft echter het oog geslagen op de nicht
van juffrouw B a r b a r a V er d a m, die hem een winkelhuis heeft
verhuurd. Hij hoopt, dat deze een pakket zal koopen en heeft
den bon met „goed voor een echtgenoot" ter zijde gelegd. Een
toeval doet dezen list mislukken. De bon komt in handen van
een Groningsch boerinnetje, T e tj e Ni e n s e m a, die met vader
1) „I) e Buren" werden herhaaldelijk door de Amsterdamsche afdeeling
gier Vereeniging Het Nederland s c h T o o n e e 1 in de hoofdstad en in de
residentie vertoond. Mevr. Chr. S t o e t z, als juffrouw Vermeulen, en de
heer Jacques de Boer, als Jodocus Kruimel, deden den schouwburg
onophoudelijk van het schaterlachen der toeschouwers weergalmen.
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en moeder, Van Br u m melen op het lijf valt, en hem wil
trouwen. Voor geld (f 5000) en goede woorden, daarbij zich
krankzinnig veinzend, raakt Va n B r u m m ei e n de Groningers
weer kwijt
Het slot van deze grap is zwak, maar de vinding uitstekend,
vooral, omdat in „P a k k etten_ v o or Dame s" het ergerlijk
misbruik van verlokkende aanbiedingen in de dagbladen naar
behooren wordt gekastijd. Intusschen waren al deze kleinere
stukken i) grappen en niet meer dan grappen. Het „Paulo
majorcnus!"kwamtoheindrvlwsch
een blijspel van blijvende letterkundige waarde te voltooien.
Amsterdamsche toestanden, Amsterdamsche typen, reeds in zijne
novellen met goed gevolg behandeld, moesten hem stof schenken
voor een nieuw drama. In een gelukkig oogenblik koos hij het
achtbare Amsterdamsche aansprekersgilde tot uitgangspunt, en
schreef zijn blijspel „Janus Tul p."
Een stuk te hebben geschreven, dat na vijf en twintig jaar
nog steeds de toeschouwers naar den schouwburg weet te lokken
is geen kleine lof voor den Nederlandschen blijspeldichter onzer
eeuw. Zulke stukken zijn met eene lantaarn te zoeken. Op zijn
hoogst gebeurde dit met „D e Nev e n" van H e l v e t i u s van
denBrgh,„JoaWuts"NpleonBart"
„Zege na Strijd" van Schimmel, „Vorstenschool" van
Multatuli, „Uitgaan" van Glanor, „De kiesvereeniging van Stellendijk" van Lodewijk Mulder, „De groote
Schootmans" van Johan Gram, en „Het blauwe lint"
van ;G e r a r d K e 11 e r, waarvan, terwijl wij dit schrij ven, alleen
„Vorstenschool" en „Stellendijk" zich naast „Janus
T u l p" konden handhaven. „Ja n u s T u 1 p" dat een grooter
aantal jaren dan een dezer stukken in de gunst bleef en een
veel grooter aantal opvoeringen beleefde dan een van alle, behoort in dit gezelschap met eere te worden vermeld. En toch
zou er overdrijving plaats grijpen, wilde men „Janus T u 1 p"
als een v o l m aa k t blijspel prijzen. De hoofdgedachte is niet
volkomen nieuw. De dwaasheden van een parvenu, die plotseling
rijk is geworden, zijn reeds meermalen beschreven en vertoond.
Maar nieuw is, voor die rol een Amsterdamschen aanspreker en
1) Een in 1877 verschenen blijspel met zang in één bedrijf: „Eens gekocht blijft gekocht," is vrij gevolgd naar het Duitsch, en valt
dus buiten ons bestek.
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barbier te biezen, nieuw, een barbierswinkel te vertoonen met
klanten, die geschoren worden, met den barbiersjongen Bar end,
die klaagt over zijn slavernij ; en met aansprekers, die zullen
gaan „buurten" ; nieuw eindelijk is de comische opgewondenheid
van Jan u s in zijn aansprekerspak, als hij na de tijding van
zijn plotselingen rijkdom zijne voormalige ambtgenooten de deur
uitjaagt en ze voor „kraai" uitscheldt, de Amsterdamsche scheldnaam, dien hijzelf tot dien dag had gedragen. Zoo lang de handeling in den barbierswinkel plaats grijpt, is alles boeiend, alles
frisch, niet het minst de klacht van B a r en d, den barbiersjongen,
dat hij in den winter te zeven uur 's morgens naar den Overtoom
moet loopen, om te scheren. Dezelfde Barend blijft in de volgende bedrijven de hoofdpersoon, kluchtig en eerlijk, vertegenwoordiger van den kleinen Amsterdamschen burgerstand, terwijl
daarentegen de Geldersche adel door den Jonkheer Va n R i e th e u v e l minder eervol wordt vertegenwoordigd.
Na ;,J anus Tul p" heeft Van Ma u r i k onder de Nederlandsche blijspeldichters eene plaats ingenomen, die hem menigeen
benijden mag. Natuurlijk bleef hij niet op zijne lauweren rusten,
maar verraste hij de trouwe bezoekers van den Nederlandschen
schouwburg in 1881 met „ „S" of „Z" ", tooneelspel in vijf
bedrijven I), in 1883 met „Fijne Beschuiten," blijspel in vijf
bedrijven, in 1 885 met „Men Zegt ....," blijspel in vijf bedrijven
en in 1887 met „F r a n c o i s e' s o p s t e 1," tooneelspel in vijf
bedrijven. Vergelijkt men deze vier laatste stukken met „E en
bittere pil" of „Ja n u s Tulp," dan zien wij duidelijk, dat
V an Ma ur ik letterkundig is vooruitgegaan, dat hij zich hoogere
eischen stelt, al mocht ook zijn oorspronkelijke komische ader
minder rijkelijk vloeien.
„ „S" of „Z" " verdient den bijval, dien het verwierf. De
schrijver noemde zijn werk een „tooneelspel," omdat hij gevoelde,
dat de inhoud in hooge mate ernstig was. „Da n iel R o c h a t"
van V i c t o r i e n S a r d o u behandelt een niet minder ernstig
onderwerp — burgerlijk of kerkelijk huwelijk — en toch noemde
de geestvolle auteur zijn stuk eene „co m é di e." Het vraagstuk
of het huwelijk met een Jood voor een Christenmeisje onfatsoenlijk is — een vraagstuk, dat alleen door taaie bekrompenheid
1) Het in 1881 voltooide tooneelspel, „G e w i c h t i g e dagen. 1830-1831,"
is een gelegenheidsstuk met medewerking van den heer F. A. B u i s, (A. N. J.
F ab i u s) geschreven, en valt dus buiten ons bestek.
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past zeer goed
nog soms van tijd tot tijd wordt opgeworpen
in het hoogere blijspel. Van M a u r i k heeft dit vraagstuk smaakvol en geestig aangegrepen. Hij laat zijn held voor een Jood
doorgaan, terwijl hij een Christen is. Zijne eenige fout is, dat
hij deze stof over vijf bedrijven verdeelt, terwijl hij haar gemakkelijk in één of twee had kunnen afwerken. De beide laatste
bedrijven voldoen het best. Het derde tooneel uit het derde
bedrijf — waarin M o n t e z tot C o n s t a n c e van zijne liefde spreekt
— in waardigen en eenvoudigen stijl geschreven, steekt uit boven
honderden van dezelfde soort in andere drama's, die duldeloos plat
en alledaagsch zijn. Onder de personen van den tweeden grond is
niemand voortreffelijker dan de Oost-Indische ambtenaar Frederik
deWil,narts-goe „mpra,”inzjelfucht
zoo ver gaande, dat hij de Iersche oesters opeet, die zijn broeder
Dr. de Wild bij gewichtige natuur-historische studiën gebruikt,
maar aan het slot van het derde bedrijf, wanneer vooroordeel
en onverdraagzaamheid victorie schijnen te blazen, eenvoudig
opmerkt
„Praat jelui hier van beschaving, ontwikkeling en liberaliteit, en hecht je
„nog aan zoo'n verouderd vooroordeel. Neen, Marie, dan zijn wij in Indië
„wijzer. Jood, Christen of Heiden, daar vragen we niet naar, als 't maar een
„brave kerel is. Ik hou van Joden. Als ik een dochter had, en er kwam een
„brave Jood om hare hand, dan zou ik zeggen : Marie, Betsy of Suze, hou
„je van hem? Ja? — Goed, ga je gang, — daar heb jelui mekaar!"

Deugden en gebreken als dezen kan men loven en laken in
„F ij ne B es c h uit e n." Schoon zich in dit stuk, als contrast
met het vorige, te veel stof opeenhoopt voor vijf bedrijven,
munten de comische tooneelen uit door talentrijker en fijner
behandeling. Adeltrots en dwaze wereldsche ijdelheid, onder de
mom van kerkelijke rechtzinnigheid, worden getuchtigd in de
persoon van mevrouw Van B al en; dezelfde ondeugden gepaard
met bespottelijke philanthropie — de Patagonische Bekleedingssocieteit — in de persoon van freule S t e p h a n ie ; schijnheiligheid en zelfzucht in de vereenigde personen van meneer en
mevrouw K l i n g e l m a n en in den bode Abraham Blom,
welke laatste naast zuster A a fj e, de keukenmeid, de rol speelt
van Broeder Benjamin naast Cornelia Slimpslamp uit
„Sa ra B u r g e r h a r t." Nog wordt tentoongesteld de reusachtige
verwaandheid van Jonkheer M o n t ij n van B e r gen, die op
duiven en tevens onder zijns naasten duiven schiet. Deze satire
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s maar half geslaagd. Het is niet ieders zaak jongelieden uit
hoogere standen belachelijk voor te stellen. Emile A u g i e r
(,,L e Gen dr e d e M. P o i r i e r") zou hier nuttige wenken aan
onzen landgenoot hebben kunnen geven.
De knoop wordt in „F ij ne Bes c h ui t e n" gelegd door Willem Bosch, een boezemvriend van Va n B a 1 e n, die in Amerika
een groot fortuin heeft gemaakt, de de us ex mach i n a van het
stuk, eenigszins zweemend naar de Oost-Indische specialiteit van
„ „S" of Z." " Bosch maakt het geheele gezelschap wijs, dat de
arme gouvernante M a t h i l d e van Ba l e n schatrijk is. Onmiddellijk begint al het schurkenpak op haar geld te speculeeren. Deze
vond behoort tot de meer gebruikelijke theaterloopjes, maar uitnemend nieuw is het tooneel tusschen twee kinderen, waarmee
het vijfde bedrijf begint, tusschen C ar o l i en tj e K l i n g el m a n
en Henriëtje van Balen. De kinderen ruilen postzegels, en
spreken van broers en zusters:
„H e n r i ë t j e. — „Ik zou met jou broer niet willen trouwen ; Frits is veel
,,aardiger, ik trouw liever met Frits."
„C ar o 1 i en tj e. — „Ha, ha ! met je eigen broer ! Daarmee kun je niet
„trouwen."
„Henriëtje. — „Waarom niet?"
„C a r o 1 i e n tj e. — „Dat is geen mode ; — maar jij kunt toch niet trouwen."
„Henriëtje. — „Niet?"
„C a r o l i e n tj e. — „Neen! want je hebt geen geld. Mama zegt : de jongelui kijken tegenwoordig op geld."

Het doet mij leed te moeten bekennen, dat ik een dergelijk
welgeslaagd tooneel niet heb kunnen terugvinden in Van Ma ur ik 's blijspel „Men z egt." Des schrijvers hoofddenkbeeld was
uitstekend. Hij wilde de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische
babbel- en lasterzucht kastijden, en koos zich een classiek voorbeeld: Richard Sheridan's „School for scandal". De
makelaar Van Speur en is volkomen een type uit S h e r i d a n.
Maar de knoop van het stuk, een verscheurd briefje, in den
smaak van S a r d o u, waaruit mevrouw Van Do or n booze
vermoedens tegen haar man heeft opgevat, -- vermoedens, gesteund door eene briefkaart, waarin zekere D. M e ij er aan den
heer Van Doorn bericht, dat „het nieuwe ameublement voor
(zijn) eetsalon kan worden geplaatst," terwijl later blijkt, dat de
jonge man volkomen onschuldig is, dat de tandmeester Meij er
zich eene hyperbool heeft veroorloofd, om te zeggen dat hij
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gereed is zijn klant een valschen tand te plaatsen ; -- zulk
een knoop is te onbeduidend en beneden het onmiskenbaar
talent van den man, die „J anus Tul p" en „ „S" of „Z" "
schreef.
Daarenboven herinnert mij het derde bedrijf, dat de „s o i r é eli ttér air e-champètre" bij mevrouw Gulthof vertoont, eene
soortgelijke partij in E douard Pailleron's „Le monde ou
l'o n s'e n n u i e." Van M a u r ik brengt in dit bedrijf twaalf nieuwe
personen, als huisgenooten en gasten, die vrij onduidelijk zijn
geteekend, met uitzondering van D r. B i 1 i u s, den tooneel-recensent, die daarentegen voortreffelijk is geslaagd. Het comisch
element wordt vertegenwoordigd door N a a t j e, de dienstmeid,
en den oppasser K e e s, die beiden plat Amsterdamsch spreken,
en met elkander correspondeeren ; — de brief van Kees aardig
beginnend : „Zwaar beminde N a!" Het laatste in het licht verschenen tooneelspel : „F r a n o i s e' s opstel" is een hoogst verdienstelijk werk. Wederom komt er een Oost-Indische neef als
bemiddelaar russchen eene beleedigde moeder en eene berouwhebbende dochter, maar ditmaal is de verwikkeling met meer
zorg voorbereid. Eene grief tegen den auteur kan gemaakt worden door op het derde bedrijf te wijzen, dat buiten de handeling
staat, en alleen dient, om eene met veel zorg geteekende heerensocieteit in eene kleine plaats te vertoonen. Zeer goed geslaagd
is de baboe Sim a, maar het beste van alles een kind, haast
eene jongejuffrouw, F r a n c o i s e, wier opstel over den verloren
zoon den oosterling het middel aan de hand geeft, om het hart
der vertoornde moeder te treffen. Kwaadsprekende, boosaardige
mannen en vrouwen ontbreken niet, om de schaduwzijde van
het gelukkig familietafereel aan het slot te vormen.
Nog tweemaal zagen we in den stadsschouwburg, de plaats
waar de première van Van M a u r i k' s stukken altijd ging,
een nieuw stuk, het was het blijspel „A n a r c h i s t e n" en het tooneelspel „P 1 i c h t."
Het eerste geeft even als enkele zijner eerstelingen, een karikatuur te zien, ditmaal van de federatie op kunstgebied, die zich
den arbeid gemakkelijk zocht te maken door alles als geniaal
(in 1775 heette dat ur w u c h s i g) te prijzen, wat geen enkel spoor
droeg van studie of voorbereiding of van eenigerlei ernstig pogen
om iets in 't volle licht of met overtuigende waarheid te scheppen.
Daar onze premières schandelijk worden verwaarloosd, onze zoo-
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genaamde eerste standen den schouwburg niet bezoeken dan nu
en dan wanneer zij van een Fransch gezelschap van 1' e s p r i t
g a u 1 o is en van g r i v o i series kunnen genieten en de gegoede
burgerstand (de zoogenaamde „families") alleen afgaan op 's avonds
laat, haastig en onvoorbereid veelal door onbevoegden geschreven
courantenberichtjes, werd dit stuk door weinigen gezien door
velen (in de courant) afgekeurd ; wij hebben de herinnering, dat
dit stuk verdiend had, langer te leven, al moesten we ook wenschen dat de intrige de scherts had gedragen en niet omgekeerd.
Het laatste „P 1 i c h t" vond geen beter onthaal; ook hier;was de
inhoud niet belangrijk genoeg om vijf bedrijven lang te boeien.
Treffend is echter het tooneel, waarin de geneesheer zijn vrouw
alleen met zijn stervend kind achterlaat, omdat hij zijn plicht
acht naar vreemden te gaan, waar men voor een doodziek kind
zijne hulp inroept.

De novellist J u s t u s van M a u r i k, Junior, begon zijne kunstenaarsloopbaan in dit vak met een feuilleton in het W e ek b l ad
„d e Amsterdammer" (1878). Zijne eerste novelle heette:
„Mie de p o r s t e r," en brengt ons onmiddellijk in de achterbuurten van Amsterdam. Het is voor de geschiedenis en de
waardeering van Van M a u r ik ' s vertellingen niet volstrekt
noodzakelijk, dat ik van ieder in het bijzonder de juiste chronologie vermeld. Gelukkig is de volledige verzameling (1878—
1888) in zes deelen uitgegeven, en kunnen wij dus het geheel
gemakkelijk overzien :
1879. „Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen."
1881. „Van allerlei slag. Novellen en S.chetsen."
1883. „Met z'n achten. Novellen en Schetsen."
1884. „Burgerluidjes. Novellen en Schetsen."
1886. „Uit één pen. Novellen en Schetsen."
1888. „Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen."

Eene algemeene opmerking dient vooraf te gaan.
De novellist Va n M a u r i k heeft twee manieren. In overeenstemming met enkele tooneelen uit „D e bittere P i1," „De
B u r e n," en het eerste bedrijf van „Ja n u s Tul p," behelzen
sommige zijner schetsen louter studien van het lagere volks-
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leven. Amsterdamsche straattooneelen, met aandacht bespied,
en met den ouden, krachtigen blik op het kluchtige begrepen,
daarenboven soms met een gelukkig vonkje van humor oversparkeld in zijne letterkundige vertolking, vormen het beste
gedeelte van zijn arbeid. Zijne tweede manier is van zeer ernstigen aard. Hij kiest uit zijne Amsterdamsche typen enkele
ongelukkigen, die hij vergezelt op hun lijdensweg, vooral opzoekt
aan hun sterfbed. De stemming dezer novellen is somber, somtijds
zelfs al te somber. Meestal toont de auteur, dat hij eene benijdenswaardige, fijne gave van opmerking bezit, schoon over het
algemeen zijn natuurlijke aanleg met het verhaal van dezen
langdurigen worstelstrijd, van deze onverdiende tegenspoeden
dier diep ongelukkige verschoppelingen, weinig strookt. Niet
ieder beklagenswaardig schepsel kan uit het leven gegrepen worden,
en tot model dienen voor den letterkundigen kunstenaar. Eene
ernstige, vooral zielkundige studie moet voorafgaan. Het
verhaal eener reeks van tragische feiten maakt geen tragedie, en
de samenstelling van eenige biographische bijzonderheden geene
novelle of roman.
Na deze algemeene waardeering zal het gemakkelijker vallen
tot de bijzonderheden over te gaan. Van M a u r i k's eerste
novelle : „M ie de p o r s t e r" vindt men terug in zijn eersten
bundel „U it het vol k." Zij is in de tweede manier geschreven,
en geeft den maatstof voor de volgenden dezer soort. Buiten
Amsterdam is misschien het beroep van „porder" of „porster"
minder bekend. De arme stumperds, die des nachts vóór zes
uren, weer of geen weer, aan schellen trekken of op vensters
kloppen, komen door deze novelle tot eene soort van letterkundige beroemdheid, welke die van H i l d e b r a n d's Keesje poogt
te evenaren. Mi e, de porster, eene engel van goedheid voor haar
kleinkind B e tj e, doet op haar zeventigste jaar dat zware werk,
om het arme, ziekelijke meisje met dure doktershulp op de been
te kunnen brengen, en wordt ruimschoots beloond door de flinkheid van een schoonzoon, die de kleindochter trouwt na hare
herstelling. Behalve een uitvoerig tafereel van het ongerief door
het niet porren van M i e veroorzaakt in een burgergezin, omdat
„meneer met den eersten trein naar Oldenzaal moet vertrekken,"
is er in dit eerste verhaal weinig vroolijks, De eerste bladzijden,
M i e in den nacht bij het „porren" toonende, voldoen het
best, en ontvouwen eene ongemeene fijnheid van waarneming
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als eene schitterende zijde te meer van Van Ma u r i k f s talent.
In den bundel : „U i t het vol k," vindt men Zijne' tweede
novelle : „J a n S m e e s," de geschiedenis van twee diep ongelukkige kinderen, wier moeder gestorven, wier vader, een nathals,
met een dronkenlap van eene tweede vrO tw is hertrouwd. De
teekening van het lijden der beide knapen is aangrijpend, maar
herinnert soms aan D i c k e n s' J o uit „B 1 e a k H o u s e," soms
aan „Fabriekskinderen" van Cremer, vooral, als juffrouw
Van To o r n zich over de rampzaligen ontfermt. De derde
novelle : „E en m e n s c h e n 1 e v e n" is de uitvoerige geschiedenis
van T o o n t j e, het aangenomen kind van juffrouw B la u h o f f,
de besteedster. Daar T o o n t j e naar de tabaksfabriek van de
firma Adriaan Ploeg & C o. wordt gezonden, ontmoet men
de reeds vermelde, uitvoerige beschrijving van zakken plakken,
sorteeren en kerven, bij dezen auteur op bijzonderen prijs te
stellen. De aan het slot ingevlochten beschrijving van een danshuis op den Zeedijk, „D e S t a d S i n g a p o e r," voldoet genoeg,
om aan deze vertelling een passend slot te geven. Eene vierde,
zeer korte schets : „Z o o 'n V r e k," toont een arm gelegenheidsdichter in eene achterbuurt, die door nieuwsgierige buurwijven
wordt bespied; een rampzalig schepsel, dat zijn zuur verdiend
geld spaart voor een gebeitelden steen op het graf van zijn kind 1).
Naast deze vier, allen in de tweede, ernstige manier, biedt de
eerste bundel nog een vijfde verhaal „E en v r i e n d e n d i e n s t."
Het is onmogelijk deze schets te lezen zonder telkens in schaterlachen uit te barsten. De held heet J e r e m i a s Janssen ,

winkelrgutsanpkoetAmsrda,ien

erftante te Rotterdam — de auteur zegt Rattendijk, maar die
naam past niet in zijne aardige inkleeding — op Zondag zal
bezoeken. Een pettenkoopman, Bus ma n, moet ook te Rotterdam
wezen, en zal hem gezelschap houden. Aan het station wordt
J er e m i a s toegesproken door een zeer deftig heer, aanzienlijk
reeder, die hem alle jaar voor drie schepen de provisie grutterswaren bestelt, en hem nu vraagt, of hij zoo vriendelijk wil zijn
even naar de hondententoonstelling te Rotterdam te gaan, om
daar zijne beide honden, Asa, een Deenschen dog, en Fight,
een bull-terrier, af te halen, en met een adres aan het spoor te
bezorgen.
1) Naderhand is dergelijk thema uitgewerkt in de novelle : „E en s 1 o t,
dat pakt" in „Met z'n achten," (1883), bl. 125-168.
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Ziehier de oorzaak van velerlei dwaasheden, ongelukken, vergissingen, teleurstellingen — eene odussee vol comische rampen —
een echt kolfje naar de hand van J u st us van Ma u r i k.
De beide mannen komen, na door eene regenbui te zijn
overvallen, nadat J er e m i a s' regenscherm totaal bedorven is,
op het terrein der hondententoonstelling, en geven de nummers
der honden op. Een aristocraat, S c h am van P rij n en, neemt
de nummers aan:
— „No. 203 — Affenpinscher — No. 110 — Kleine patrijs." — Jeremias
,,spert de oogen open, als hij de laatste woorden hoort, want van dien patrijs
„begrijpt hij niets.
„Busman heeft intusschen op zijn gemak de verschillende afbeeldsels van
„honden, die de wanden van 't kantoor versieren, in oogenschouw genomen
„en daardoor niet bemerkt, dat de heer Van Prijnen hem sterk fixeert.
„Eindelijk keert hij zich om bij de woorden, die de secretaris tot hem richt :
„En wat wenschte u ?" .
„Ik hoor bij dezen heer," antwoordt Busman, op Jeremias wijzend.
„Ah ! zoo ! Pardon ! — Gerritsen schel eens."
„Gerritsen schelt, en eenige oogenblikken daarna verschijnt een oppasser,
„die met de pet in de hand in de deur blijft staan.
— Antoine ! haal eens even No. 110 en 203, — is 't niet, Gerritsen ? —
„Haal die exemplaren eens hier?" — en zich tot de twee reisgezellen wendend,
„vervolgde de heer Van Prijnen :
„Een moment geduld, 'k zal je dadelijk laten helpen. Heb je soms lust
,,de expositie van dogcakes, halsbanden, muilkorven énz. te zien, dan kun
,,je dat wel even doen !"
„Jeremias en Busman bedanken beleefd en bewaren met de twee commissieleden gedurende eenige minuten het stilzwijgen, alleen afgebroken
„door 't krassen van de pen van den vice-secretaris en 't knakken der vingers
„van den W elEdelgeboren Heer, — die in die gymnastische vingeroefening
„een bijzondere vaardigheid schijnt te bezitten, want zonder haperen laat
„hij .... één voor één alle tien vingers in de knokkels knappen, een geluid,
„waar Jeremias zenuwachtig van wordt. — Nauwelijks heeft hij voor de derde
„maal den pink laten kraken, of Antoine treedt binnen met een fraaien
„patrijshond aan een ketting en een kleinen Affenpinscher aan een touw.
„Voilà, messieurs! — 't Is goed, Antoine, je kunt gaan," zegt de secretaris en vereert de twee vrienden met een genadig knikje.
„Busman met No. 203 en Janssen met No. 110 verlaten het kantoor, erg
„in hun schik, dat tot zoover alles gemakkelijk en goed is afgeloopen.
„Zoodra ze buiten zijn, zegt Busman vrij luid :
„Allemachtig! wat is die secretaris een chiek mensch. Heb je wel gezien,
„wat 'n mooie nagels hij heeft en wat mechaniek in zijn vingers?" En
„lachend vervolgt hij : „En 't is toch maar een hondencommissaris."

Zoo beginnen de wederwaardigheden op het terrein der hondententoonstelling.
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Wie eens recht hartelijk lachen wil, leze bij Van Maurik
de rest — en wie in het vervolg eene bloemlezing van Nederlandsch proza samenstelt, zij deze fraai geschreven bladzijde
indachtig.
De tweede bundel : „Van all e r 1 ei s lag" (i88i), geeft acht
verhalen, waarvan drie in de ernstige manier : „G r o o t v a der,"
„Een oude jongejuffrouw" en „Tij s de jolleman." Eén
het „Verhaal van Kobus uit de „Drie Kraantjes, " is
in gemengden stijl geschreven, en vier zijn in zuiver comischhumoristischen trant : „E en wandeling op 't A m s t e 1 v e 1 d,"
„Isaak op den Dam," „'tGenootschap Eloquentia" en
„Een avond vol kunstgenot."
„G r o o t v a der" bevat de geschiedenis van den zes-en-zeventigjarigen oud-officier Lou w er s, die, afhankelijk van stief kinderen, alleen eenige liefde ondervindt van zijn kleindochtertje
K e e tj e, dat tegen een gulden in de week boodschappen moet
doen voor eene strijkster. De gedrukte, sombere verhaaltrant
wordt aangenaam verlevendigd door de schildering van eene
heerensocieteit op Zaterdagavond te Brielle, waar eenige vrienden
eene lijst laten circuleeren voor Lou w er s. In denzelfden trant
is de geschiedenis van „Een oude jon ge j u f f r o u w," Sara
Kruyt,dienaovhrudes abizters
zorgt, beiden ziet trouwen, de jongste met den man, dien ze
zelve liefhad, en later weer de voorzienigheid wordt der beide
huisgezinnen. De zwakke zijde van deze schets is, dat de offervaardigheid en zelfverloochening van tante Saar tj e alleen verklaard worden door de weinige woorden : „(zij) had den zachtmoedigen aard van haar moeder geerfd." Na dezen wenk wordt
er geene poging meer gedaan ter karakteriseering van de onuitputtelijke goedhartigheid der oude jongejuffrouw. Wat grondiger studie
van het karakter der heldin zou deze schets zeer hebben gebaat.
Het derde ernstige verhaal, „T ij s de j o 11 e m a n," is een
zeemansstukje, met zeer aangrijpende tooneelen in den trant van
Weruméus Buning's „Marine-Schetsen." Van Maurik
heeft een goed oog op oude Amsterdamsche zeebonken, daar hij
in zijne jeugd dikwijls aan Wester- of Oosterdok de schepen
bezocht, die door zijn vader bevracht werden. T ij s, de jolleman,
heeft zich vele vrienden verworven, al strijkt hij de vlag — en
dit is geen blaam voor den beroemden, onbehouwen, maar
flinken matroos, door B u n i n g „de R o o i e" genoemd.
7
TEN BRINK. N.-N Letteren. III.
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Het „Verhaal van Kobus uit de „Drie Kraantjes""
geeft de geschiedenis van velerlei dronkaards, die voor de toonbank
komen drinken in eene soort van tapperij en slijterij — in den
trant van W ij n a n d F o c k i n k te Amsterdam. Ziehier een staaltje
van K o b u s' mededeelingen :
„Om dienzelfden tijd kwam een soortement heer zijn glaasje Boonekamp
„drinken. Je kondt dadelijk zien, dat hij vroeger in beter doen was geweest
„hij was zoo kaal en knap ! Die vroeg altijd : „Niet te sterk Kobus." En als
„hij 't glaasje had beet hij er dadelijk den kop af, zooals hij 't noemde, en
„zette acht van de tien keeren een vies gezicht, terwijl hij zei: Nou heb je
„'t al te slap gemaakt, Kobus'; doe me nog een snippertje bitter er bij." En
„als ik er dan nog een goeien scheut Boonekamp in had gedaan, trok hij weer
n een vies gezicht en zei : „Veel te sterk, Kobus ! Foei, dat brandt !" Maar
„daar paste ik voor; nu ja een enkelen keer, omdat hij een steevaste klant
„was, gaf ik hem wel eens zijn zin; dan had hij twee glaasjes vol, voor één
„geld, begrijpt uwé. Zoo heb je altijd lui, die overal loopjes op weten, maar
„'t is gewoonlijk niet veel zaaks."

Belangrijker zijn de comische Amsterdamsche studien: „E e n e
wandeling op 't Amstelveld," Isaak op den Dam,"
„Een avond vol kunstgenot." Wanneer de naneef _van
Bredero ons naar de boekenstalletjes, de kraampjes, de poffertjes- en oliekoekshuisjes van het Amstelveld brengt, staat hij
in één opzicht beneden zijn grooten voorganger. Hij teekent
alleen de straatkunstenaars, venters en kwakzalvers : Br e d e r o
gaf eene beschrijving der hallen en markten van 1615, gelegen
tusschen de Nes, den Oude-Zijds-Voorburgwal, de Halsteeg en
het Damrak, eene beschrij ving, die twee en drie-kwart eeuwen
beroemd is gebleven. Toch is Van M a u r i k geen te versmaden
gids op het Amstelveld. Hij toont ons den armen drommel, die
„pijpendoorrooker" is van beroep; den boekverkooper, die een
juffertje „A mors bloemhof" voor een schelling wil opdringen;
den vogelhoek, waar eene dierenbeschermster voor vier gulden
vinken neemt, om ze te laten vliegen ; de kaaskoopers, de Joden,
de schacheraars, de kwakzalvers, die „anneaux de force electiriek
van den Doctoor Raspail te Parijs," slijten; de oude-kleerenventers en al de kwalijk riekende negotien van een volksmarkt.
Niet minder Amsterdamsch zijn de bespiegelingen van I s a a k,
den schoenpoetser op den Dam, „nooit wat met de pelisie
te doen gehad," -- en te half zes al present met zijn schoenenbak,
om de „pierewaaiers," die uit de Nes strompelen op te poetsen,
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of stofschoon te maken. „Haarlui geld is toch ook geld." Hij
geeft eene aardige les in de beleefdheid op de volgende manier :
„Een poosje geleden komt er 's morgens een heer met haast uit de Visch„steeg schieten, 'n valies in zijn hand. „Dragen, meneertje!" roep ik. „Voor
n een paar centen dragen ?" Zeit me die man, met een stem als een ijsbeer :
„Loop naar den Satan, smous !" Erg onbeleefd van den man, hoor je. —
„Weet je wat ik toen gedaan heb ? — Ik heb hem nageroepen : „Hei ! ho !"
„Heeft hij omgekeken en heb ik aan mijn pet getikt en gewezen op zijn
„hoed en gekeken net of ik wat aan mijn pet zag. Heeft hij zijn hoed af„genomen, om te zien of er stof, vuiligheid aan was, en als hij niks gezien
„heeft, heb ik geroepen : „Zoo hoort het meneertje ! Als je mijn dienst niet
„noodig hebt, kun je toch beleefd wezen, je hoedje afnemen en zeggen :
„bankje joodje!" 0 ! wai, o ! wai ! wat die man venijnig keek, en IsaRk gaf
„nog wel voor niemendal een les in de beleefdheid."

I s a a k en het bestuur van 't genootschap „E 1 o q u e n t i a"
uit Middeldam te midden zijner drukten voor eene uitvoering
met dames in den steek latend, wijs ik nog even op de echt
Amsterdamsche teekening van een dubbeltjes-tooneel in de
Warmoesstraat.
Toen Va n M a u r i k deze schets met zijne eigenaardige stembuigingen en geheel eenig talent in kleinen kring te 's-Gravenhage
bij onzen overleden, braven vriend Van Zegge le n voordroeg,
vroeg deze hem dit ook eens voor grooter publiek in het welbekend genootschap : „Oefening kweekt kennis" te doen."
Zoo trad Va n M a u r ik in 1 879 het eerst als spreker op, en
won zulk een buitengewonen bijval, dat hij sedert dien dag een
onzer meest gezochte redenaars, de overal toegejuichte „a m u s e u r"
der Nederlandsche winteravondbijeenkomsten is geworden.
De derde bundel novellen draagt den titel: „Met z'n achten"
(1883), omdat er acht schetsen in verzameld werden, even als
in den tweede. „De heks van Kemmenau," „Een slot,
dat pak t," en „I n s é p a r a b I e s" zijn hoogst ernstig van toon ;
„Hein de kruier" en „In goeden doen geweest" zijn korte
karakterschetsen ; comisch eindelijk is de inhoud van „K laas
Komijn op de Beurs," „Een pleizierige nacht," en „Baddoctoren." Eene volkomen Duitsche geschiedenis, hier en daar
in het Duitsch geschreven : twee vrijers voor ééne schoone, K at h e
van den molenaar, een brave en een slechte, het meisje verleid
door den deugniet en deze laatste in eene worsteling gedood
door den braven Hendrik — mij dunkt, dit alles is reeds
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meer verteld. Van M a u r ik toont door zijne „Heks van K e mm e n a u" zijne groote handigheid in het schetsen van vreemde
toestanden. Een beteren indruk maakt „Een slot, d a t pak t."
Niet om de geschiedenis van den man, die door zijne vrouw
verlaten werd, ons reeds in „Z o o' n Vr e k" verteld, maar om
de schildering van de tooneelwereld, waarmee het eerste hoofdstuk
begint. De directeur B er n ar d, de secretaris, tevens letterkundig
adviseur, de tooneelknecht Steve n, de actrice, mevrouw Dr en t h,
die de jonge-meisjesrollen wil spelen, al is ze de dertig reeds
voorbij ; de acteur L i n z e 1, die een voorschot komt vragen —
wij kennen ze allen van nabij en prijzen den auteur voor zijne
uitstekend geslaagde typen. Tevens kan niet ontkend worden,
dat het hoofddenkbeeld van „E en slot, da t pak t" geestig
gevonden is, mocht ook de voorstelling der opeenstapeling van
rampen, die den ongelukkigen, verlaten echtgenoot troffen, niet
van eentonigheid zijn vrij te pleiten.
Hetzelfde geldt van „In s é pa r a b 1 e s"
de geschiedenis van
eene arme weduwe met twee dochters, waarvan ééne Caroline,
detwlingzusrvae Indiërtokbe,
K a r e 1. De beide kinderen waren zoo aan elkaar gehecht, dat
de moeder ze de „inséparables" noemde naar die welbekende
kleine vogels, die altijd samen zijn en waarvan de eene zich
doodtreurt, als de andere sterft. In de novelle wordt niet anders
dan de dood van de tweelingen verhaald, hetgeen te veel somberheid opeenhoopt. De eerste bladzijde dezer novelle is voortreffelijk
geschreven — het tafereel schetsend der met hare beide dochters
vlijtig arbeidende moeder, die niet spreekt, om het werk sneller
te doen vorderen, maar zachtkens tegen beide glimlacht, om ze
aan te moedigen.
„Geen woord is er gesproken, geen enkele klank vernomen en toch is er
„zooveel gezegd.
„De Engel der liefde heeft een oogenblik door de kamer gezweefd, — de
„geur zijner vleugelen balsemde de lucht."

Dergelijke, schoone, dichterlijke beelden komen meer voor in
de novellen van ernstigen inhoud. Wat de boertige schetsen
uit den derden bundel aangaat, ik kies er de beste uit : „Klaas
K o mij n op de beu r s." Voor Amsterdammers is dit een onbetaalbaar grappig stuk, nog verhoogd door eene comische teekening
van den plattegrond der Beurs. Hier is Va n Ma u r ik in de volle
kracht van zijn benijdenswaardig talent.
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Klaas K o m ij n, kantoorbediende te Amsterdam, zoon van
een eerzaam kruienier uit Medemblik, krijgt een brief van zijn
vader, die vraagt, hem iets van de Beurs te vertellen, en aldus
voortgaat :
„U weet, beste Klaas, dat U oom Janus zaliger van moeders kant er altijd
„de mond vol van had ; hoewel hij vroeger ook een Comeneisafvaire in de
„Tuinstraat hield, maar gelt bezat zoo spiekuleerde hij ook in Efvekten en
„zoo mitsdien kon hij de Beurs.
„Ik heeft nooit gerezen, beste jonge, omdat niemand de Sijceblong en de
„ham zoo ken snijen en derhalve nooit van huis gekent heb, ook om U
„brave moeder niet, van wegens haar hulpbehoevendheid door de dikte, dat
„zij niet loopen ken. Aperpo ze is weer vol op den borst door 't nattige
„weer, maar de dokter en de meester zeggen, dat er geen kwaad bij is."

Door dezen brief -- die eindigt met de woorden : „Alles is
„gezond, maar Jantje heeft de waterpokken en de hond moet
„jongen met liefde, uw waarde vader, Joris Kom ij n" — aangevuurd, geeft Klaas eene beschrijving van de Beurs, die hij
met behulp van zijn vriend Na t h a n a d 1, bediende op een effectenkantoor, „een „gare(n) rot," samenstelt.
Opmerkingen van Klaas over het portaal, „net een bergplaats
van pilaren," over het Mercuriusbeeld, „onfatsoenlijk nakend,"
dat men wel „een demi-saisonnetje" mocht aantrekken, over den
tabakshoek, den wijnhdek en den oliehoek, over den graanhoek,
waar eenige kooplui in de rogge, die „er niet was," „stikten,"
maar vooral over den effectenhoek, hebben reeds menig Amsterdamschen beursbezoeker het hart gestolen. In den effectenhoek
krijgt Klaas het te kwaad. Hij vertelle het zelf:
„Daar kreeg ik op eens een ribbenstoot, die raak was ; 'k vloog tegen een
„klein heertje aan dat zich omdraaide en me nijdig toesnauwde: n 'k Bied
n i op morgen of .a" en terwijl hij dat deed, kwam hij met zijn gezicht vlak
„voor 't mijne staan en keek me aan, net of hij mij bang wou maken. 'k
„Heb niets te verkoopes, meneer! Ik kijk alleen maar," antwoordde ik
„heel beleefd. Goeie hemel, wat een akelige vent was dat, vader ! want hij
„keek me nog brutaler aan en zei: „De jongeheer kijkt alleen maar ; op
„morgen of $ voor tien zóó" en hij wees op mij. — Al de andere menschen
„begonnen te lachen, ik geneerde mij en zocht een goed heenkomen
„Een dik heertje stormde me voorbij, al roepend : „Ouwe vieren, ouwe vieren!"
n es een ander duwde mij met kracht op zij, terwijl hij schreeuwde: „ „Heb
„ik ...." 0 vader, 't was zoo'n wonderlijke herrie."

.....

Hetgeen zeer zelden gebeurt, geschiedde naar aanleiding van
dit verhaal. Dankbare lezers onder de Amsterdamsche koop-
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lieden waren zoo ingenomen met deze schildering hunner geliefde
Beurs, dat zij den voortreffelijken topograaf een schoon geschenk
tot aandenken vereerden.
Van Maurik's vierde bundel „Burgerluidjes," brengt
drie verhalen: „Truitje de Naaister," „In eenachterbuurt"
en „Teun de Nachtwacht," waarvan het eerste en het derde
wat te veel met tranen besproeid zijn, en die al te maal de
voortreffelijke deugden van ons volk en van onze kleine burgerij
met hooge ingenomenheid vereeren. De lyrische geestdrift van
D i c k e n s, de naïeve gevoeligheid van A n d e r s e n, de hartelijke
eenvoud van Jan Jacob Cremer, hebben Van Maurik tot
wedijver aangespoord. Maar op zijn eigen terrein beweegt hij
zich met twee uitmuntend geslaagde studiën : „E ene p r e m i è r e"
en „T e v e el v er g u n n i n g." De eerste studie is eene schets
uit de tooneelwereld en getuigt van ongemeene ervaring achter
de schermen, van zeldzame begaafdheid in het opmerken, en
in het beoordeelen van allerlei schouwburgpersoneel. In „E e n e
p r e m i è r e" maakt men kennis met den tooneelmeester, de
tooneelknechts, de „changeerders," den fitter en assistent-fitter, den
machinist, den marqué, en de „eerste vrouw," eindelijk met den
„inspicient," eene bij het publiek bijna onbekende persoonlijkheid,
„een der hoofdraderen van de tooneelmachinerie." Er klinkt uit
deze studie een tooneelgerucht, dat omtrent des schrijvers grondige
kennis van al wat achter de coulissen gebeurt, een zeer loffelijk
getuigenis aflegt.
Van „T e veel vergunning" kan ik niet anders zeggen dan
dat het een meesterstuk is in het grappig-kluchtige genre. Breder o
deed in het „M o or tj e" een beneveld jonkman optreden, die vrij
wat heeft te vertellen over zijne dappere drinklustigheid en opgetogen uitroept:
„Dat is by gedt geen kinder-werck, het is een mannelijcke daat:
„Wa(n)t ik houw nog veul van en man die hem op den dronck verstaat,
„En stadich daar by blijft, en hem niet en laat verguysen noch verbluffen :
„Al ben ik maar een slecht Burgher, ik souw noch voor geen Haarlemer
(suffen,
„Om d'eer van Amsterdam, daar souw ick al vrij wat om doen."

De eer van Amsterdam, wat welbespraaktheid en nátuurlijk
vernuft aangaat, houdt Van M a u r ik schitterend op door eene
vrouw uit het volk eene monoloog in den mond te leggen,
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wanneer eene menigte volks zich rondom een dronkaard verzamelt, die op eene stoep is neergevallen :
„Toe, jongens, op zij ! — Hij heeft alleenig maar te veel vergunning! —
„Allo ! terug dan lummels ; laat ik ereis met meneer praten. — Niewaar,
„meneer! Uwé heeft geen tak van een beroerte, is 't wel ? — Gommes, neen!
„Uwé is maar alleenig een beetje pisankoor (beschonken). Zie je wel, men„schen, hij knikt van ja. — Och, wat doet hij aardig met zijn hoofd; wat
,,een mooi kopje met zwart haar; 't glimt als een spiegel. Zeg meneer, doet
„uwé pomade aan je kuiten, dat je pruik zoo glimt? -- Zie je wel, hij zeit
„alweer van ja. — Stoot je neus niet aan je half hempje schat ! — Zet jij
„je één gulden negentig (hoed) maar op, ventje ! Dan komt de schimmel
,,niet in je krullebol — dat zou zonde wezen I
Kom, lange meneer
„spreek ereis een spreek. Heeft uwé soms de bollenkoorts ?"

In V a n Ma u r i k's vijfden bundel „Ui t één p e n" treffen
we vier zeer ernstige vertellingen aan : „H e r r H a g e n b a c h's
erfenis," „Oude Sientje," „Cesar" en „Een Knorrepot."
Evenals vroeger in „De heks van K e m m e n a u" beproeft hij
in zijn „H e r r Hagen ba c h" een volkomen Duitsch karakter
te schilderen — een diep ongelukkig weduwnaar, die door het
wangedrag van zijn jongsten zoon tot den bedelstaf gebracht,
uit zijn vaderland geweken, als boekhouder te Amsterdam in
alle stilte voortleeft, totdat hij verneemt, dat de verloren zoon
in Amerika gestorven is, en dat hij grootvader is van een allerliefst klein meisje, 't welk zijne latere levensdagen door hare
genegenheid verheldert. In „S i e n tj e" beproeft hij een oud
Amsterdamsch besje te schilderen — dat naar H i 1 d e b r a n d' s
Kee-s j e zou zweemen, indien hare brave en edele zelfopoffering
voor hare zuster, die ze hare liefde offert in alle opzichten, niet
wat al te volmaakt en al te heerlijk waren voorgesteld. In „C e s a r"
geeft V a n M a u r ik de romantische geschiedenis van een neger,
die op vrij zonderlinge wijze te Amsterdam terechtkomt op eene
vliering, waar armoede troef is. De bijzonderheden dezer schets
getuigen van studie, schoon het mij voorkomt, dat het zonderling Engelsch-Hollandsch dialekt van den neger, evengoed
als het gebroken Duitsch-Nederlandsch van „H er r H a g e n b a c h,"
niet altijd den indruk maken, dien de auteur er van verwacht.
In „De K n or r e po t" wordt eene bekende geschiedenis verteld
-- de historie van den eenzamen, verlaten, boozen ouden vrijer,
die van eene schraperige huishoudster afhangt, die in den droom
door den rook uit den . haard wordt voortgestuurd door de lucht,
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en allerlei ellende ziet, waarvan hijzelf hoofdpersoon blijft, geheel
in den trant van Dickens' „Kerstvertellingen," met een
vroolijk slot, daar de booze man zich met zijne bloedverwanten
verzoent.
Naast deze verhalen komen vier comische schetsen : „D e
n a c h t w a c h t," beschrijving van een verdwenen Amsterdamsch
volkstype ; „E en kleine s u r p r i s e," vrij aadj e van twee gierige
oude luidjes: „David de loterijman" en „Muziekkenners."
Wederom komt in het voorlaatste verhaal een arme, een geestige
zoon Israéls, even als I sa a k, de schoenpoetser, ten tooneele,
die een pleidooi houdt ten voordeele der Staatsloterij, welke hem
brood verschaft. Het geheele stuk is een zeer aardig pleidooi
voor het behoud van dat stukje brood, in gevaar gebracht door
„H et Va d er 1 a n d." D a v i d zegt, dat hij ontsteld is over hetgeen geschreven wordt tegen de Staatsloterij door dien meneer
„Goeieman Borgesius God laat hem gezond ! = maar, dat
ze hem Goeieman noemen, is bepaald een abuis ; voor ons loterijmenschen is 't, bij mijn leven, een kwaje man !"
En dan voegt David er bij : „Waarom ? omdat hij de loterij
wil veranderen, wie weet, misschien afschaffen. Voor mijn
part laten ze de loterij bestaan, en schaffen ze hem af; 'k wensch
hem de Eerste Kamer — en een lang leven .... maar dat zeg
ik je, meneer ! al maakt hij ook nog zoo'n matschudding en al
is hij nog zoo goeie maatjes met zijn vriend Van Kerkewijk,
die ook al tornen wil aan de Staatsloterij, — 't speulen van de
menschen kunnen ze niet tegenhouden." En dan geeft Da v i d
een aantal kleine verhalen, waaruit al de zegeningen blijken,
door de Staatsloterij in Nederland verspreid.
„M u z i e k k e n n e r s" — de laatste vertelling uit den vijfden
bundel is een met veel talent gesteld verslag van de gesprekken,
door Duitsche muziekkenners gehouden, na de uitvoering van
eene symphonie in pseudo-Wagnerschen geest. Allen weten de
gedachten van den toonzetter te verklaren; men hoort eene idylle,
een veldslag, het menschelijk leven, eene bruiloft, in het kunstwerk — en het blijkt, dat de kapelmeester van Flbrsheim de
arrestatie en de terechtstelling van Troppman heeft willen symphoniseeren. Er schuilt in het behendig gebruik maken van
allerlei muziekale termen en klanknabootsende woorden eene
zeer geestige parodie.
Een latere bundel van Van Maurik: „Papieren Kinderen,"
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bevat maar één verhaal in ernstigen toon : „Een b e n e f i e t"
De auteur brengt ons in eene hem zeer goed bekende wereld.
De oude auteur Walt e n, die eenmaal naam had, is tot armoede
en ellende vervallen. Hij heeft bovendien te zorgen voor eene
dochter, door een minnaar bedrogen, en nu telkens in hevige
vlagen van waanzin den armen, ouden man tot wanhoop brengend.
Hij krijgt als gunst. van de directie van een grooten schouwburg gedaan, dat men een benefiet voor hem zal geven. Hij
zelf zal dan optreden in de rol van den V r e k. Van M a u r i k
heeft nu volop gelegenheid in deze schets zijne groote kennis
van de tooneelwereld op nieuw te gebruiken. Eene neiging,
om alles in den toestand van den ouden acteur zoo naargeestig
en afschuwelijk mogelijk te maken, heeft den auteur verleid, hier
en daar, de charge voor de schilderij te stellen.
Nog zes luimige schetsen volgen, waarvan „F e n m a s s a g ek u u r" weinig belangrijks oplevert. Twee karakterschetsen :
„Henri, de Snoeper" en „De fashionabele dineur"
munten uit door goed geslaagde trekken. De dolle grap : „Ho e
Je tj e g e z o e n d w e r d" kan om zijn gezonden comischen zin
den deftigsten lezer een glimlach afdwingen; — en „Dirk de
snorde,"lijktsrdenpofuilmtbakpapier vond, en, na die eerst eene poos bewaard te hebben,
terugbrengt, omdat hij zijne vrouw tot zijn jongen had hooren
zeggen : „Je vader is zoo eerlijk als goud !" munt uit door verschillende echt Amsterdamsche schilderingen, die de sterke zijde
van Van M a u r ik ' s talent vormen. Maar het beste verhaal
van dezen laatsten bundel is getiteld „Bi j o u." Het is de zeer
onderhoudend vertelde geschiedenis van een leelijken hond, van
de straat opgenomen door een jonggetrouwd man, die gaarne
kinderstemmen in zijn fraai bovenhuis had gehoord, maar van
dit geluk verstoken blijft. Voortreffelijk is vooral de schets van
de Amsterdamsche keukenmeid J a a n t j e, die een dragonder tot
vrijer heeft, en weldra door dezen verlaten wordt. En terwijl
Bijou door den heer en de vrouw des huizes verjaagd wordt,
omdat eindelijk de gewenschte afstammeling verscheen, zoekt
de in ongenade gevallen hond zijn troost in de keuken, waaruit
men hem vroeger, in de dagen van den dragonder, met geweld
verdreef.
Men mist deze staaltjes van dolle kluchtigheid in Van Ma ur ik ' s
roman: „Krates, een leven sbe eld" — eerst verschenen in
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„Eigen Haar d." Voor het eerst beproeft hij hier zijne krachten
aan eene zeer uitgebreide novelle, bijna een roman. Te ontkennen,
dat aan deze omvangrijke schepping zeer veel talent is besteed,
zou eene zeer gewaagde zaak zijn. Te verklaren, dat zij het
meesterstuk van onzen auteur is, zou nog gewaagder onderneming
schijnen. Als bezwaar zou moeten gelden, dat de geschiedenis
van een geniaal bultenaar, die door zijn muzikaal talent harten
verovert, reeds een en andermaal de stof van eene novelle heeft
uitgemaakt. Daarentegen zou moeten geprezen worden de teekening
van het honden- en apentheater onder Signor Carl o, vooral
van den Duitschen muzikant L b b e l 1, die het eerst de liefde
voor toonkunst in het hart van den bultenaar deed ontgloeien.
De erfenis van D o r u s, en de beide roofvogels : de pandjesman
S t r ij k m a n en de weduwe J u t t n e r, vormen eene episode, die
aan de oude gierigaards van Dickens herinnert. Twee zeer
beminnelijke vrouwengestalten, A 1 b e r t i n e, de dochter van den
buitengewoon menschlievenden dokter Abel s, en A u g u s t a, de
kleindochter van den muziekonderwijzer T o u r n e 1, spreiden
licht en glans naast de vele duistere tafereelen in het hol van
den pandjeshouder.

Intusschen ging Van M a u r i k rustig voort met te schetsen
alles wat zijn aandacht trok of zijne belangstelling wekte, schertsend,
spottend of zoo treffend, dat het den gevoeligen mensch tot
tranen roerde. Later werden deze schetsen vereenigd in bundels
als „Krates," „Verspreide novellen," „Amsterdam voor
en na m i d d e r n a c h t," en afzonderlijk eenige kleine werkjes,
alle steeds druk gekocht en veel gelezen, in de romanbibliotheek
van Warendorf. r)
In 1896 maakte hij eene reis naar Oost-Indiè waar hij tallooze
lezers, vele vrienden en belangrijke handelsrelaties had. Ongeveer
een jaar reisde hij daar rond en werd er met zeldzame waardeering en groote hartelijkheid ontvangen. Zijne voordrachten,
welke aan die van Dick e n s en Cr e m e r herinneren, vonden
ongekenden bijval.
En geen wonder ! Toen geen „lezer" anders dan met behulp
1) Alle werken van Van Maurik verschenen bij Tj. van Holkema
te Amsterdam ; na diens overlijden fi rma Holkema en Warendorf.
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van lichtbeelden of bijzondere toestellen een publiek bijeen kon
brengen, trok eene voordracht van Van Ma ur i k volle zalen,
de wijze waarop hij de handelende personen door spraak en
gebaar wist voor te stellen, was eenig. Vandaar het buitengewoon succes dat hij behaalde met „o fl we S i e n tj e" een tooneelstuk in één bedrijf en voor één persoon, voor mevrouw A 1 b r e g tEngelman geschreven en met „Het spreekuur van den
H y p n o t i s e u r" blijspel in een bedrijf, in i 902 voor den heer
Henri de Vries geschreven, die daarin afwisselend alleen alle
rollen speelt.
Over zijne Indische reis schreef hij feuilletons in het weekblad
„d e Am s t e r d a m m e r" later tot een bundel vereenigd onder
den titel : „L o s s e R e i s s c h e t s e n." Een ander gevolg van die
reis was een groot werk over Indië „H e r i n n e r i n g en v a n
een Tètèk" geïllustreerd door B raakensiek, Nieuwenkamp
e.a. een hoogst amusant boek, veelal verkeerd beoordeeld, omdat
men wilde, wat de titel niet beloofde. De „t o t o k" of „t o t ok
wi land a" de „pur sang Hollander" verhaalt alleen, wat hij
zich herinnert van alles, wat hij gehoord en gezien heeft, maar
denkt er niet aan, den sluier op te lichten, die het leven in
Indie voor ons Nederlanders bedekt en volgens sommigen bedekken
moet. Het werk werd hier te lande goed ontvangen.
Maar .... is Van M a u r i k eenig in het voordragen zijner
schetsen, onuitputtelijk in het ontdekken van komische toestanden,
voor alles is hij Amsterdammer, hij moge veel weten aangaande
de geschiedenis en de oudere toestanden in Amsterdam, hij schijnt
alles te weten van Amsterdam zooals hij het van kind af gekend
heeft. Afgescheiden van andere verdiensten is daarom voor den
Amsterdammer van bijzondere waarde het in groot formaat en
door Braakensiek, J. Linse, Verbrugge e.a. rijk geillustreerde werk „T o en ik nog j o n g w a s" dat in i 90 I werd
geschreven.
Door de nauwkeurige aanteekening en de levendige voorstelling
zoowel van het leven in als buitenshuis gedurende het derde
vierendeel der negentiende eeuw, heeft dit werk — afgescheiden
van het onderhoudende der verhalen van wat de schrijver zag
en doorleefde zelfs eene zekere historische waarde.
Tot heden is echter „het nieuwe en vreemde" nog niet „over
hem gekomen," en dat mag verklaren, waarom hij nog altijd
meer dan de meesten gelezen wordt, maar dat de loftrompet
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niet zoo luid over hem wordt gestoken, dat zijne werken niet
tot de mode-literatuur behooren. Hij kan zich troosten met de
gedachte, dat zijne werken aanhoudend herdrukt en dus blijkbaar ook nog altijd gelezen worden. Sedert 1882 toen er in
de „Revue de Genève" eene vertaling van „Mie de porster"
verscheen werden zijne schetsen aanhoudend vertaald, en in 1903
kon hij op de vraag wat er van zijn arbeid vertaald was, antwoorden, dat hij „geen aanteekening had gehouden van de vertalingen zijner stukken." „Bijna alles" schreef hij verder „wat er
voor vatbaar is werd vertaald, meestal echter na mijn daartoe
gegeven verlof. Een paar malen zag ik een stukje vertaald
waartoe ik géén permissie gaf."
„Aanvragen om verlof tot vertaling komen nag dikwijls tot
mij -- ik antwoord dan steeds : -- Als u iets vindt, dat nog
niet vertaald is, ga dan uw gang maar."
Het is een bewijs, dat zijn arbeid ook buiten de grenzen van
ons vaderland, vooral in Duitschland, maar toch ook in F rankrijk
en elders alle waardeering ondervindt.
In 1880 wijdde C d. B u s k e n H u e t een artikel aan V a n
M a u r i k en sprak daarin de wenschelijkheid uit, „dat de Amsterdammer in den schrijver meer en meer Nederlander, de Nederlander meer en meer wereldburger" zou worden ; Van M a u r ik,
wiens eerste eigenschap als auteur is: natuurlijkheid en gezond
verstand, heeft gelukkig niet aan dien eisch voldaan, hij is
daardoor geheel zichzelven gebleven en heeft voor Nederland
een auteur behouden, die wel zijn literair arbeidsveld steeds uitbreidde, maar zijn literair karakter onveranderd handhaafde,
hoe wijd uiteenloopend ook de stof was, die hij bewerkte, gelijk
ons lezend publiek, voor zoover het natuurlijk en niet modeziek
is, een gelijk karakter behoudt en Van Ma u r i k blijft lezen,
zijn stukken blijft zien.
Zoolang Nederland nog niet in wereldburgerlijkheid is ondergegaan, vinden schrijvers als deze, dankbare lezers in hun vaderland, dat zij in hun werken zoo uitsluitend en zoo nauwkeurig
karakteriseerend weergeven.
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1872. „Tooneelstudièn. Blijspel met zang in één bedrijf." Amsterdam, L. F. J. Hassels, 1872, post 8°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1875, post 8°.
Derde druk, aldaar, Scheltema & Holkema, 1880, post 8°.
Vierde druk, aldaar, Tj. van Holkema, 1886, post 8°.

1874. ,,Een bittere Pil. Blijspel in 3 bedrijven of 4 tafereelen.
Bekroond met den eersten prijs (Gouden Medaille) op
den Internationalen Prijskamp van Tooneel-Letterkunde,
gehouden te Brussel den 1 Augustus 1873." Amsterdam,
Scheltema & Holkema, 1874, post 8°.
Tweede druk, aldaar, Tj. van Holkema, 1885, post 8°.

1874. „Hun Zoon." (Tooneelspel
bekroond met de zilveren
medaille in den prijskamp te Antwerpen van 1874). Onuitgegeven.
1875. „De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf." Amsterdam,
G. Theod. Bom, 1875, post 8°.
Tweede en derde druk, aldaar bij denzelfde.
Vierde druk, aldaar, Tj. van Holkema, 1886, post 8°.
Vertaald in bet Duitach : ,Die Nachbarn, Schwank in 1 Akte, nach
dem Hollbndischen des Justus v an Maurik, J un., von Ernst
K e 11 e r." Bad Soden am Taunus, im Selbstverlag des Verfassers.

1877. „Eens gekocht, blijft gekocht. Blijspel met zang in één
bedrijf. Vrij naar 't Hoogduitsch." Amsterdam, L. F. J.
Hassels, 1877, post 8°.
Tweede druk, aldaar, Scheltema & Holkema, 1880, post 8°.

1877. „Pakketten voor Dames. Dramatische grap in twee bedrijven." Amsterdam, L. F. J. Hassels, 1877, post 8°.
Tweede druk, aldaar, Scheltema & Holkema, 1879, post 8°.
Derde druk, aldaar, Tj. van Holkema, 1885, post 8°.
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1879. „Janus Tulp. Blijspel in 4 Bedrijven." Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1879, post 8°.
Tweede druk, aldaar bij dezelfden, 1880, post 8°.
Derde druk, aldaar Tj. van Holkema, 1882, post 8°.
1879. „Uit het volk. Amsterdamsche Novellen en Schetsen."

Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1879, post 8°.
Tweede druk. Met 8 platen van Johan Braakensiek, naar schetsen
van den schrijver, aldaar, bij dezelfden, 1880, post 8°.
Derde druk, aldaar, Tj. van Holkema, 1883, post 8°.
Vierde druk, aldaar bij denzelfde, 1886 ; post 8°.
' Vijfde druk, in Werken I, 1895.
Zesde druk, in Novellen en Schetsen I, 1900.
Een der novellen uit dezen bundel : „Mie de porster," werd vertaald in het Fransch : „Mie la Réveilleuse," door Edmond J. P. d e
H o c h e p i e d, „Revue de Genève," 1882.
In het Duitsch werd o. d. t. „Aus Holland" werd door Marie Roe p i u s
van Z e v e n h u i z e n, geb. A u b vertaald : „Jan Smees. — Teun der
Nachtwachter. — Ein Mutterherz. — Der Schnupfen. — Inséparables.
Truitje." München, G. D. W. Callweij, 1889.
1881. „ „S of Z." " Tooneelspel in vijf bedrijven." Amsterdam,

Scheltema & Holkema, 1881, post 8°.
Tweede druk, Amsterdam, v. Holkema & Warendorf, 1900, post 8°.
Van dit tooneelspel verscheen eene Duitsche vertaling: „S oder Z,"
Schauspiel in fiinf Aufziigen. Nach dem Holl. des J. v. M., Jr., von
Ernst K e 11 e r." (Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung). Frankfort
am Main, 1884.

1881. „Van allerlei slag. Novellen en Schetsen." Amsterdam,
Scheltema & Holkema, 1881, post 8°.
Tweede druk, met acht platen, geteekend door Joh. Braakensiek ;
aldaar bij dezelfden, 1882, post 8°.
Derde druk, aldaar Tj. van Holkema, 1883, post 8°.
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1888, post 8°.
Vijfde druk, in Werken III, 1896.
Zesde druk, in Novellen en Schetsen III, 1900.

1881. „Gewichtige dagen. 183o-1831. Tooneelspel in 4 bedrijven." (Met medewerking van F. A. Buis). Amsterdam,
Scheltema & Holkema, 1881, post 8°.
1883. „Fijne Beschuiten. Blijspel in vijf bedrijven." Amsterdam,
Tj. van Holkema, 1883, post 8°.
Derde druk, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1902.

1883. „Met z'n Achten. Novellen en Schetsen." Amsterdam,
Tj. van Holkema, 1883 ,post 8°.
Tweede druk, met acht platen van Joh. Braakensiek, aldaar bij
denzelfde, 1884, post 8°.
Derde druk, aldaar bij denzelfde, 1886, post 8°.
Vierde druk, in Werken II, 1895.
Vijfde druk, in Novellen en Schetsen II, 1900.
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1884. „Burgerluidjes. Novellen en Schetsen.” Amsterdam, Tj. van
Holkema, 1884, post 8°.
Tweede druk, met acht platen van Joh. Braakensiek, aldaar bij
denzelfde, 1885, post 8°.
Derde druk, aldaar bij denzelfde, 1888, post 8°.
Vierde druk, in Werken VII, 1897.
Vijfde druk, in Novellen en Schetsen V, 1901.

1885. „Krates. Een levensbeeld. Met acht platen van Johan
Braakensiek." Amsterdam, Tj. van Holkema, 1885, post 8°.
Derde druk, in Werken IV, 1896.
Vierde druk, in Novellen en Schetsen IV, 1900.
Vertaald in het . Duitsch, door Frau Ida F r i c k e, Miinchen, 1886.

1885. „Men zegt
Blijspel in vijf bedrijven." Amsterdam,
Tj. van Holkema, 1885, post 8°.
Vertaald in het Duitsch : „Man Sagt ...." door Ernst K e 11 e r, 1886.

1886. „Uit één pen. Novellen en Schetsen." Amsterdam, Tj. van
Holkema, 1886, post 8°.
Tweede druk, met acht platen van Joh. Braakensiek, aldaar, bij
denzelfde, 1887, post 8°.
Derde druk, in Werken V, 1896.
Vijfde druk, in Novellen en Schetsen VI, 1901.

1887. „Francoise's opstel. Tooneelspel in vijf bedrijven." Amsterdam, Tj. van Holkema, 1887, post 8°.
1888. „Papieren kinderen. Novellen en schetsen." Amsterdam,
Tj. van Holkema, i888, post 8°.
Tweede druk. Aldaar bij denzelfde, 1890, post 8°.
Derde druk, in Werken, VI, 1896.
Vierde druk in Novellen en Schetsen VII, 1901.

1891. „V66r- en na middernacht" (de slaapsteé van Koo enz.)
In War e n d o r Vs Novellen-bibliotheek N°. 13, 14. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1891, post 8°.
1892. „Amsterdamsche luidjes. Novellen." Als voren N°. 25, 26.
1893. „Mijn lezing te Boschwijk. — Groc-Américain. — Iets over
het lachen en schreien." Als voren N°. 37, 3 8.
18 94. „Huisvaders en Huismoeders. Schetsen." Als voren
N°. 49, 5o.
1894. „Roode Sander. Kluchtspel met zang in één bedrijf."
Aldaar bij dezelfden, 1894, post 8°.
18 95. ,,Anarchisten. Klucht in 3 bedrijven." Aldaar bij dezelfden,
1895, post 8°.
1895. „Plicht. Dramatische schets in 1 bedrijf." Aldaar bij
dezelfden, 1895, post 8°.
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18 95 - 97. ,,Werken. Volksuitgave." Aldaar bij dezelfden, 18 95 -.-97,

post 8°.
I. Uit het volk, 5e druk, 1895. - II. Met z'n achten, 4e druk,
1895. - III. Van allerlei slag, 5de druk, 1896. -- IV. Krates, 3de
druk, 1896. - V. Uit één pen, 3de druk, 1896. - VI. Papieren
kinderen, 3de druk, 1896. - VII. Burgerluidjes, 4de druk, 1897. VIII. Verspreide novellen, 1897. - IX. Amsterdam bij dag en nacht.
Novellen en Schetsen, 1897.

1895. „Het Genootschap te Leuterburg." In W a r e n d o r fs
Novellen-bibliotheek, N°. 61, 62.
1896. „Een feestavond. - Twee kerstmorgens. - Izaak in de
beesten. - Een erfenis. Een koopje. -- Een oudejaarsavond. -- Verhuizen." Aldaar N°. 73, 74.
1897. „Een vergeten schuld en andere novellen." Aldaar N°.
85, 86.
1897. „Indrukken van een tótók. Indische typen en schetsen.
Met p.m. 200 illustratièn naar oorspronkelijke photographische opnamen en naar teekeningen van Johan B r a akensiek en W. O. J. Nieuwenkamp." Aldaar bij
dezelfden, 1897, 2 dln. 4°.
Tweede druk. Aldaar 1898, 2 dln. 4°.
Derde druk. Aldaar 1899, gr. 8°.

1898. „Uit het leven." - In : Een halve eeuw, 1848-1898.
Historisch gedenkboek, uitg. door „Het Nieuws van den
dag" bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina DI. II.
Amsterdam, J. L. Beijers en J. Funke, 1898, 8°.
1898. „Losse Reisschetsen." In War endor f' s Novellen-Bibliotheek, N°. 97, 98.
1899. „Mijn buurmeisje en andere novellen." Aldaar, N°. 109, I 10.
1900. „Malle Minetje." Aldaar, N°. 121, 122.
1900-1901. „Novellen en Schetsen. Geïllustreerde volkseditie."
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1900-1901,
8 dln., post 8°.
Inhoud als „Werken." Zie op 1895-97.

1901. „De laatste der Oempah's. Amsterdamsche volksschets.
In War e n d o r f's Novellen-Bibliotheek, N°. 133-134.
1901. „Toen ik nog jong was." Geïllustreerd door J o h. B r a akensiek, K. Verbruglge, J. Linse, H. Beijer Jr. en
photogr. momentopnamen van E. N e u h a u s e r, Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf, 1901, 4°.
„brei Ktnsse (Drie kussen)." Woorden van J u s t u s van
1901.
Maurik,detschUbzungvoJ.HFhscer
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Op muziek gezet door Ja c. J. R u y g r o k. Arnhem, Joh.
C. M. van Mastrigt, 1901, 4°.
1902. „De Planetenjuffrouw. Dramatische schets in i bedrijf."
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1902, post 8°,
1902. „Muller's buste." In W ar end or f' s Novellen-Bibliotheek,
N°. 145, 146.
1903. „Een Manusje van alles." Aldaar, N °. 1 57, 1 5 8.

Verschillende bijdragen werden door Van Maurik geleverd in „De(n)
Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, onder redactie van J. de Koo en
J u s t u s van Maurik Jun. Inzonderheid in het „Oranje-nummer" (1887)
en in het „Alberdingk Thijm-nummer" (1889.)
In 1896 verscheen in R e c 1 a m' s Universal-Bibliothek, N°. 3597. Ein 'Journalistenstreich und andere Humoresken. Aus dem Hollndschen;iibersetzt von
E. O t t e n, Leipzig, 1896.
In 1898 zag het licht :
Uit J. van M a u r i k' s werken. Een leesboek voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten enz. door J. H. C o 1 e n b r and e r. Amsterdam, Van Holkema
Warendorf, 1898, post 8°.

TEN BRINK.
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ARNOLD WERUMÉUS BUNING.
„Als ik een Hollandsch matroos ontmoet, neem ik mijn hoed af."
Prins HENDRIK DER NEDERLANDEN.

De zeeofficier-novellist is zeldzamer in de geschiedenis der
letteren dan de krijgsman-romanschrijver. De Franschen noemen
S u e en Pier re Lot i, de Engelschen kapitein M a r r y a t. De
Nederlanders kunnen wijzen op de oude scheepsjournalen van
Gerrit de Veer, Steven van der Haghen, en Gerrit
Verbeet, op een zwerver als Pieter van Woensel, op zeekapiteins als C. T. Assendelft de Coningh en P. van Oort,
maar zeeofficier-novellist is alleen Arnold We r u m é u s B u n i n g.
De zee en het bedrijf van zeeofficier hebben hem in latere jaren
de stof gegeven voor zijne novellen en schetsen, die met zeldzame uitzonderingen alien echte Marine- Sc h et s en zijn. De
eigenaardige humoristische toets, die aan geene enkele zijner
zeeschilderingen ontbreekt, geeft hem recht op eene eereplaats
onder onze schrijvers. Daar de auteur, door den kunstenaar,
die in hem verborgen was, eerst na zijn ontslag als zeeofficier
te voorschijn kwam, zullen wij hem eerst naar zee vergezellen
en vervolgens zijne „M a r in e- S c h e t se n" lezen.
I.
Arnold We r u m é u s Bun i n g werd geboren te Uithuizen
in Groningen, den 21 Januari 1846. Zijn vader, Mr. A. H.
W e r u m é u s B u n i n g, genoot als notaris door de geheele provincie
Groningen den welverdienden roem van kunde en rechtschapen-
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heid. Zijne moeder heeft hij vroeg verloren, maar vond hare
zorgen terug in die eener oudere zuster, welke met liefderijke
hand den knaap leidde en opvoedde. Tot zijn dertiende jaar
(1859) bleef hij te Uithuizen, en ging er ter school bij een voortreffelijk onderwijzer, meester E. Z u i d e m a, aan wiens lessen hij
veel verplicht is.
In het .huis zijns vaders te Uithuizen had hij één vertrek
gekozen, waar hij met bijzondere voorkeur toefde. Het was een
zoldervertrek met verschillende voorwerpen, uit de nalatenschap
van zijn grootvader afkomstig. Deze grootvader, indertijd een
bekend zeeofficier en vurig oranjeklant, was op zijn buiten te
Leermens overleden. Oude scheepsjournalen, oude papieren met
aanteekeningen over zeereizen en scheepsleven, modellen van
schepen, oude uniformen en oude epauletten uit den tijd van
Prins Willem V, werden in dit zoldervertrek bewaard. De knaap
snuffelde er gaarne, en las alles, wat zijn grootvader omtrent
eene eervolle loopbaan als zeeofficier der Republiek had opgeteekend. Zijne verbeelding werd getroffen ; hij ontdekte zijne
roeping : zeeofficier en auteur te worden.
De Notaris B u n in g keurde de keus van zijn zoon goed,
wetende, dat de gewone wet der erfelijkheid het beeld van den
grootvader in den kleinzoon doet herleven. Arnold moest nu
de uitstekende school van meester Z u i d e m a verlaten en naar
Elburg vertrekken, om op het bekende instituut van den Luit.Adm. Van K i n s berg e n, door het onderwijs des heeren J a n
van B r a a m b e e k, zich voor te bereiden tot zijn toelatingsexamen als adelborst. Eene studie van negen maanden was
voldoende, om hem te doen slagen. Nog in 186o, op zijn
veertiende jaar, werd hij tot adelborst der derde klasse bevorderd
en vertrok hij naar het Nieuwe-Diep, om verder onderricht te
ontvangen op Z. M.'s wachtschip : Kortenaar. Hij doorliep er
den gewonen cursus van vier jaren, werd adelborst der tweede
klasse en eindelijk der eerste in 1864. Met September van dat
jaar ging hij over in actieven dienst op Z. M'.s kuilkorvet : Prins
Maurits der Nederlanden, om eene reis naar Java te ondernemen.
Voor het eerst hoorde hij het gezang der zee, doorstond hij
den toorn van den stormwind, terwijl de Prins Maurits via
Brazilië naar Java stevende. Zijne eerste vreemde haven was
Rio de Janeiro, waar zijne Groningsche oogen met verbazing
de bewegelijkheid en de zuidelijke hartstochtelijkheid der Brazilianen
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aanschouwden. Nog verbaasder zag hij op, toen de volle t ro pische
schoonheid van ons Java zich voor hem ontvouwde. Van de
Prins Maurits werd hij in Mei 1865 overgeplaatst op Z. M'.s
wachtschip : Prins Alexander te Batavia. Maar ééne maand
genoot hij daar rust. Toen kwam er drukke en eervolle arbeid.
In Juni 1865 behoorde hij tot den état-major van Z. M.'s stoomschip der eerste klasse: Het Metalen Kruis, dat in den Molukschen Archipel op zeeroovers ging kruisen.
Bij deze gelegenheid stoomde hij eerst naar Macassar en toen
naar de Moluksche Zee, waar Het Metalen Kruis bleef kruisen
tusschen de oostkust van Celebes en Ambon. Voor het eerst
nam hij deel aan eene kleine expeditie nl. tegen de Alfoeren van
Ceram, die echter niet veel te beteekenen had. Na volbrachten
kruistocht keerde hij in December t866 met Het Metalen Kruis
naar Batavia terug.
Na een zeer kort verblijf op het wachtschip werd hij overgeplaatst in Januari 1867 op Z. M'.s raderstoomschip : Ardjoeno,
aan hetwelk als station Soerabaya, als arbeidsterrein de straat
van Madoera en de straat van Bali werd aangewezen. In deze
periode van zijn leven nam hij deel aan hydrographische waarnemingen bij straat Bali, deed tochten naar Bali en Banjoewangi,
totdat hij in Augustus 1867 tot den rang van luitenant-ter-zee,
tweede klasse, werd bevorderd. Hij ging nu over in zijn nieuwen
rang op Z. M'.s stoomschip der vierde klasse : Suriname en
keerde naar Celebes en de Molukken terug, om nieuwe kruistochten tegen de zeeroovers te ondernemen.
In de eerste plaats stoomde de Suriname naar de noordkust
van Nieuw-Guinea tot in de Geelvink-baai, waar de Papoea's
eer aan onze vlag bewijzen, en, na alzoo de noordkust te hebben
verkend, keerde de Suriname naar het station Macassar terug.
Juist in dit tijdstip deed de oude vijand onzer regeering, Kraeng
B o n t o- B o n t o opnieuw van zich hooren. Er werd eene expeditie
uitgerust, waaraan de Suriname zou deelnemen. Het voorjaar
van 1868 bracht We r u m é u s B u n i n g voor het eerst in een
ernstigen strijd nl. met een zoo gevreesd vijand als Bont o - B o n t o.
De matrozen en mariniers van de Suriname, ontscheept onder
bevel van hunne chefs, namen deel aan het bestormen van eene
benting. Bij deze gelegenheid wist B u n i ng zich te onderscheiden.
Een flink Nederlandsch matroos, door een kogel uit de vijandelijke sterkte getroffen, door de onzen bij een snellen terugtocht
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voor het vuur der benting op het terrein achtergelaten, werd
door de luitenants B u n i n g, K e m p e en J a n s e onder een regen
van kogels opgenomen en in veiligheid gebracht. In latere jaren
schiepen herinnering en verbeelding uit dezen gevallen matroos de
bekende gestalte van W i l l e m van H a l l u m, gezegd de Rooie.
B u n i n g' s flinkheid werd door de regeering erkend met eene
e e r v o l l e v e r m e 1 d i n g; hij kreeg daarop een welverdiend
verlof na bijna vierjarigen dienst in de Oost-Indische wateren.
Z. M'.s stoomschip Coehoorn bracht hem naar Soerabaya, waar
hij zich voor de terugreis naar Nederland inscheepte op een
koopvaardijvaartuig, en den 5den October 1868 . naar Nederland
vertrok. Hij heeft aan de verveling eener al te langdurige zeereis
om de Kaap de Goede Hoop in zoover niet geleden, dat hij
na ongeveer honderd zeildagen (Januari 1869) in het vaderland
terugkeerde. De Kaapsche stormvlagen, het afmattende dobberen
in den stiltegordel bij den evenaar, het kinderachtig gehaspel
van een handvol passagiers dit alles was spoedig vergeten,
toen hij te Uithuizen de hand van zijn vader mocht drukken
en het vooruitzicht genoot, een paar jaren non-actief te kunnen
blijven.
In dit tusschentijdvak (1869-1871) gebruikte hij zijn vrijen
tijd om te reizen. Hij zag Parijs, waar alles zich nog koesterde
in de laatste stralen der ondergaande zon van het tweede keizerrijk. Gedurende zijn verblijf in India had hij, aan den wal
zijnde, dikwijls met groote belangstelling de vertooningen der
liefhebbers-tooneelisten gevolgd. De leden der Nederlandsche
samenleving in kleinere of grootere steden van Java of de buitenbezittingen toonden destijds eene buitengewone belangstelling
voor comediespelen. Buning had het „a n c h' i o" reeds in
stilte tot zich zelven gezegd, en streefde er te Parijs naar, op
practische wijze les te nemen in voordracht en tooneelspelkunst.
Zoo vloog de tijd van zijne non-activiteit voorbij, zoo bevond
hij zich in 1871 weer op het wachtschip te Nieuwe-Diep en in
November van datzelfde jaar in actieven dienst op Z. M.'s stoomschip: Java. De reis ging nu eerst naar de Kaap de Goede Hoop,
waar hij in de Tafelbaai ankerde, de Kaapstad bezocht en een
heerlijk, gastvrij onthaal genoot bij Hollandsche Engelschen en
Engelsche Hollanders (Maart 1872.) De Java kwam den a asten April
1872 op de reede te Batavia. Buning vertrok aanstonds naar
zijne bestemming, en kwam spoedig aan boord van Z. M.'s stoom-
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schip : Madoera, gestationeerd aan de westkust van Borneo, aan
den mond der groote Kapoeas-rivier, ter hoofdplaats Pontianak.
Hij vond hier de gelegenheid tot velerlei tochten, de groote
rivier op, het binnenland in, tot Sintang. Ook maakte hij gebruik
van kleine prauwen om verschillende bevriende Dajaksche stammen te bezoeken. Evenals in 1867 ter kust van Nieuw-Guinea
deed hij eene menigte ethnographische voorwerpen op, begon hij
met belangstelling allerlei ethnographische bijzonderheden te verzamelen — een arbeid, die hem in de laatste jaren van uitnemend
nut is geweest.
De officieren der Madoera waren ter westkust van Borneo
ijverig bezig met terreinverkenningen en_ kaarten maken, eene
bezigheid, die bij de fel schitterende tropische zon zeer sterke
oogen eischt. B u n i n g werd in 1873 gewaar, dat hij zich te
veel had ingespannen, en begon te lijden aan eene ernstige
aandoening der beide oogen. Zoo werd een verlof naar Nederland
noodzakelijk, waarop hij met een mailboot over Singapore en
Point de Galle naar het vaderland terugkeerde.
In dit tijdvak begint zijne letterkundige loopbaan, zooals
weldra zal worden aangewezen. Hij was in 1874 geplaatst op
het wachtschip te Nieuwe-Diep, en had toen eenigen vrijen tijd,
dien hij zich echter niet ten nutte kon maken, daar hij door
eene keelaandoening werd aangetast, die hem noodzaakte, eenige
maanden non-actief aan te vragen, ten einde door Dr. Stemberg
te Rotterdam behandeld te worden. Terwijl de genezing langzaam, maar aanhoudend vorderde ontwikkelde hij in dit tijdperk
van rust zijn letterkundigen aanleg, en in den zomer van 1875
schreef hij voor het tijdschrift „E i g en Haar d" zijne meest toegejuichte levensschets vani„D e(n) Rooi e.” Na gelukkige herstelling
werd hij in den herfst van 1875 geplaatst aan boord van Z. M.'s
stoomschip der derde klasse : Prinses Maria, ten einde een tocht
naar de West te maken. Ongelukkig kwamen aan boord keelziekte
en doofheid terug, waarbij zich volkomen verzwakking van stem
voegde, zoodat hij aan boord niet meer in staat was, het scheepsvolk te kommandeeren.
Lijdende keerde hij naar het vadeliand terug, zijn weg nemend
van Sint-Thomas over Plymouth en Londen. Hoe ongaarne ook
moest hij zijn pensioen vragen wegens voortdurende ongesteldheid en dit werd hem verleend den 1 sten Februari 1876. Langzaam eenigszins herstellend, viel hem in Mei van dat jaar eene
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aangename opdracht te beurt. De stoomvaartmaatschappij „N e d e r1 a n d," behoefte gevoelend aan een goed geschreven „G i d s"
voor reizigers, die met hare booten naar India vertrekken en
terugkomen, koos hem en den heer J. A. K r u y t, oud-officier
van administratie bij de zeemacht, om een zoodanig werk saam
te stellen. Met de mailboot Koning der Nederlanden maakte hij
eene reis naar Napels, en keerde door Italië over Rome, Florence,
Venetie, Munchen en Parijs naar Nederland terug. Na aldus op
de plaats zelve zijne bouwstoffen te hebben verzameld, kon hij
eerlang aan de opdracht der Maatschappij „Nederland" gevolg
geven. Zijn „Gids voor reizigers met de Hollandsche
M a i 1" verscheen in 1878.
Dat onze regeering den verdiensteltjken zeeofficier, gepensioneerd wegens lichaamslijden ten gevolge van ijver in den dienst,
niet vergat, bleek duidelijk, toen hij, in het najaar van 1876
geplaatst bij het Departement van Marine, in 1877 benoemd
werd tot Directeur van de Modelkamer en van de Bibliotheek
bij het Departement van Marine. Kort daarna werd hij door
een zwaren typhus aangetast, zoodat hij zich tot herstel van
gezondheid naar het ziekenhuis in Den Haag moest begeven.
Tegen het voorjaar van 1878 kwam hij, ten deele hersteld,
aan het Ministerie van Marine zijne werkzaamheden hervatten.
Maar ongesteldheden bleven hem kwellen, vooral, daar hij, die
zijn geheele leven in de open lucht, en meestal ter zee, had
gesleten, tegen het bureelleven niet bestand scheen te zijn. Te
vergeefs zocht hij in den zomer van 1878 herstel van gezondheid te Boppard aan den Rhijn, maar was genoodzaakt in den
winter van dat jaar zijn ontslag aan te vragen.
Hij wijdde zich nu met alle kracht aan letterkundige werkzaamheden, en vatte zelfs het plan op, zich door studie van
de Engelsche Taal- en Letterkunde te bekwamen voor leeraar
bij het middelbaar onderwijs. Onder leiding van den Haagschen
Leeraar C. v an Ti el ving hij met groote opgewektheid zijne
eerste Engelsche studien aan, en ging zelfs voor eene poos eerst te
Londen en daarna te Dover wonen, om zooveel mogelijk de
volmaaktheid in de uitspraak der Engelsche taal nabij te komen.
Zoo verliepen de jaren 1879-1883 toen door het Gemeentebestuur van Rotterdam werd besloten tot het oprichten van een
museum van land- en volkenkunde.
De gemeente Rotterdam had in 1883, na de ontbinding der
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Koninklijke Nederlandsche Jachtclub, het bekende groote gele
gebouw aan de Willemskade -- het verlengde van de Boompjes
— aangekocht, om er — als bij Raadsbesluit van 2 Augustus
1 883 werd vastgesteld -- een museum voor land- en volkenkunde te stichten. Daarmeé werd later het maritiem museum
Pr in s Hen d r i k vereenigd, dat zich reeds op de bovenzalen
van het Jachtclubgebouw bevond, W e r u m é u s B u n i n g meende
terecht, dat zijne reizen naar Oost en West en zijne onderzoekingen op ethnographisch gebied hem recht gaven om naar
den post van directeur mede te dingen. Zijne bevoegdheid werd
volkomen erkend, en den 1sten Februari 1884 werd hij tot Directeur der beide bovengenoemde museums benoemd welke betrekking hij tot heden vervult.

I I.
Hoe is in Buning de s c h r ij ver wakker geworden ? Toen
hij in 1873, 27 jaren oud,. na zijne oogziekte, zich weder op
het wachtschip te Nieuwe-Diep bevond, greep hij voor het eerst
naar de pen. Aanleiding daartoe gaf de doopsgezinde predikant
Van C l e e f f te Uithuizen, die den jongen, artistiek gestemden
zeeofficier in betrekking bracht tot Jan G o e v e r n e u r, den
redshogbjancteurvd„Hisen."Bug
koesterde geen hooge verwachting van zijn eigen werk, maar
meende het vooral noodig te hebben als tekst voor kleine voordrachten, die sinds zijne uitstapjes naar Parijs (1869-1871) tot
zijne lievelingsplannen en lievelingsbezigheden behoorden. Hij
stelde zich beschikbaar, om kleine opstellen voor Go e v e r n e u r's
„H u i s v r i end," en kleine bijschriften bij platen te geven. Zijn
allereerste gedrukte bijdrage tot den „Huisvriend" voert den
titel: „Mijn eerste hondenwacht," (1873).
Merkwaardig is het, dat deze eerste schets, eene m a r in eschets, reeds tot het kunsi,vak behoort, waarin hij eerlang wei-.
verdienden roem zou behalen. Voor het overige bevat „Mij n
eerste ho n d e n w a c h t" niet veel buitengemeens. De adelborst
eerste klasse, vertelt, hoe hij voor het eerst van middernacht
tot vier uren in een vliegenden storm aan dek de wacht moest
houden; hoe hij zelfs naar boven in de mast wordt gezonden,
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„om het laatste rif in te steken," en hoe hij in een aanval van
zeeziekte door een oud matroos weer naar beneden wordt geholpen. In denzelfden trant, schoon niet alle marine-schetsen,
zijn zijne volgende bijdragen voor den „H u i s v r i e n d" : „D e
oude en de jonge Arie", (1874), „De Rookles" (1874),
„Mozes en ik" (1874), Kreupele Han" (1875), „De knecht
meester" (1876) en „Nog niet te laat" (1877). Deze zeer
korte opstellen zijn wel coup s-d'-e s s a i, maar daarom nog geen
coups-de-mat t r e. In enkelen wordt een thema aangeroerd, dat
hij weldra met stouter hand zou hervatten.
Zoo behandelt hij in „M oz es en i k" de geschiedenis van
een geredden hond, die in alles zeer veel zweemt naar den later
zoo goed bekend geworden Ko k k e r t, scheepshond op de Tromp,
en geeft hij tevens het verhaal van wat een zeemanskind lijden
moet, als zijn vader op de golven dobbert, en zijne stiefmoeder
hem mishandelt een praeludium op wat later met Jan Ma tt e r s en zijn zeevader, den Rooi e, gebeuren zal. Deze kleine
stukjes zijn louter proefnemingen, maar kondigen tevens een
zeer nieuwen, oorspronkelijken schrijver aan.
Hoofddoel van B u n i n g was de voordracht. Zijne liefde voor
deze kunst, in beperkten kring dikwijls gebleken, deed hem
gretig de gelegenheid aangrijpen, om in het publiek te spreken.
Aanvankelijk trad hij hier en daar in de provincie Groningen
op, toen te Nieuwe-Diep, Amsterdam, Leiden. Hij had eenc
novelle geschreven, met het oog op de voordracht. 't Was geen
marineschets, maar eene Nederlandsche novelle, waarin eene
fatsoenlijke, arme familie, de W a 1 a n d t s, vader, moeder, dochters
en zonen, een gluiperige schurk, de notaris B a s t a s i u s, een
brave arts, doctor Lodi en klein personeel figuranten verschijnen.
De schrijver noemde haar : „De erfenis van den Burg em e e s t e r," omdat een neef W a 1 a n d t, vroeger Burgemeester
van de kleine stad, een groot vermogen had nagelaten, dat bij
zijn dood nergens kon ontdekt worden. Romantisch element is
hier de kelder in het huis der W a land t's, met een dichtgemetselden onderaardschen gang, waarin een soort van hok met
ijzeren deur, waarin de verloren gewaande erfenis van den ouden
Burgemeester verborgen is. De schurk B a s t a s i u s heeft uit documenten dit alles opgesnuffeld, zich van het huis meester gemaakt,
en is op het punt zich ook van het geld meester te maken, als
de deur der bergplaats dichtvalt. 't Spreekt van zelf, dat alles
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naar wensch afloopt, en dat de wettige erfgenamen hun geld
krijgen.
Als eerste proeve van een uitgebreider verhaal is „De erfenis
van de n B u r g e m e e s t e r" vooral te prijzen om den vluggen,
vloeienden, flinken stijl, die terstond naast den stijl van J. J. C r e m e r,
Gerard Keller, Lodewijk Mulder en Van Maurik een
zeer goeden indruk maakt. In de schildering van zachte, lieflijke
aandoeningen toont hij zich een meester, niet minder in fijne
ironie tegenover boosaardige, kwaadwillige naturen. Hij openbaart
zijn vriendelijk gestemd gemoed in tallooze kleine trekken, en
wint het hart zijner hoorders door zijn onmiskenbaar talent als
spreker en acteur. „Het succes bij de voordracht gaf aanleiding
tot de uitgave" — zegt hij in een kort voorbericht (1875). Hij
vreest zelfs, dat zijne vertelling bij lezing zal tegenvallen. Naar
de meening van de critiek in „G i d s" i) en „L e t t e r o e fe n i n•
g e n" was dit inderdaad het geval.
Dat een haastig oordeel niet altijd juist treft, behoeft hier
niet opnieuw te blijken. De critiek sloeg ditmaal den bal mis.
B u n i n g's stijl en gemoedelijke humor werden volkomen miskend.
Men hoore de volgende redeneering van een nijdig, kwaad..
sprekend wijf :
„De diligence passeert nu het huis van mevrouw Knibbering, een dame,
„die vrijwillig de critiek op zich genomen heeft van al wat er in de stad
,,gebeurt. Ze woont schuins tegenover het logement „D e Gouden Leeuw"
,,(een grasgroene leeuw, die met zijn staart kwispelt, z'n tanden laat zien en
„u heel nijdig aankijkt). De diligence houdt hier op, zoodat mevrouw Knib„bering altoos in de gelegenheid is eene behoorlijke controle uit te oefenen
,,over al wat in- en uitgaat.
„Lieve hemel," zegt ze tegen een vriendin, die een theevisite bij haar
,,maakt, „daar heb je warempel al de diligence. Nu, die is dan ook toch vroeg
„vandaag. (Hier merkt de vriendin op, dat het waar is, maar dat de dagen ook
„al zooveel langer beginnen te worden). Wel, kijk eens even, wat is dat
`?

„DarhebjdlfmiWantopdeb.mrnvouw.
„bonjour Anne . ... ('n vriendelijk knikje) en Marie en Frans ; daar komt dat
,,jongste kind ook aanrennen, hoe heet ze ook weer I
Lize, juist Lize ... .
,,dat kind is me toch wat al te druk .... heere wat 'n beweging, zouden ze
,,iemand verwachten ? Ah wacht .... ik weet het .... Herman zal over„komen .... 'k hoorde van morgen van Mientje de schoonmaakster, dat hij
„onverwachts officier geworden is .... Welzeker, dat is het .... Kijk, daar
„komt hij al uit den wagen .... guns, wat dampen die paarden ; die beesten
„hebben het ook niet gemakkelijk .... maar wat deksel is dat niet Wilmine
1) Bibliographisch Album, 1875, derde deel, bl. 176.
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„Walandt, de secondante, en daar heb je Karel ook . ... wat wordt dat 'n lange
„bengel .... maar m'n lieve hemel, komen nu al die kinderen over, omdat die
„jongen officier geworden is .... heere wat maken die menschen 'n lawaai van
„zoo'n kleinigheid ; 't is net of de keizer van Polen in de stad komt (van
Rusland wou ze zeggen). Ja 't gaat toch altoos zoo — (een zucht) — veel
„geschreeuw en weinig wol. Hou je toch wat kalm, menschen ! Kijk me nu
,,dat gezoen op de publieke straat eens aan .... Zie zoo, nu is het toch dunkt
„me genoeg .... neen, nu dat kleine kind ook nog ; ze denken zeker, dat hij
„er nu bovenop is ! Och lieve genade wat is het, zoo'n luitenants-tractementje
„Vergulde armoede zeg ik, dat is het, net als die heele familie."
„

Wanneer een jong, beginnend auteur in zijne eerste novelle
zulk eene bladzijde aanbiedt, is het der critiek niet vergund
„den schrijver te vragen, of het wel verstandig is datgene te
laten drukken, waarvan men zelf den geoogsten bijval aan de
voordracht toeschrijft? Immers het gesproken woord is vluchtig
en vervliegt, maar de gedrukte letter houdt lang stand." i) Met
zulke alledaagsche keukenwijsheid mag een kunstenaar, die veel
belooft, niet worden afgescheept.
Ongelukkig genoeg kwamen terstond ernstige ongesteldheden
hem verhinderen zijne loopbaan als spreker voort te zetten.
Gedurende zijne non-activiteit in den zomer van 1875 maakte
hij kennis met De Veer, die hem aanmoedigde voort te gaan,
en vooral typen uit het zeemansleven te schetsen; voorts in Den
Haag met Vo s m a er en met de redactie van den „N e d e r1 a n d s c h e(n) Spectator." De hartelijke belangstelling, hier en
te Amsterdam ondervonden, gaven hem moed te volharden, en,
terwijl hij te Rotterdam voor keellijde,n en doof heid onder de
behandeling was van dokter S t e m b e r g, greep hij naar de pen,
om zijne eerste marine-schets te ontwerpen.
Het in 1875 door Kruseman en Tjeenk Willink opgerichte weekblad „Eigen Haard" ontving dit werk als hulde
aan zijn hoofdredacteur De Vee r, van wien het denkbeeld :
„eene maritieme karakterschets" was uitgegaan. B u n in g ' s
novelle verscheen in het laatst van Juli 1875 onder den titel :
„De zeevader van Jan Matters — hem zelven navert el d." Geene zijner latere marine-schetsen, hoe talentvol op
zich zelven, heeft ooit de populariteit dezer eerste overtroffen,
omdat zij het portret van een Nederlandsch matroos gaf, zoo
gelijkend en zoo fraai van kleur, dat onze diepbetreurde Prins
1) „G i d s", 1875, III, 176.
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Hendrik der Nederlanden zijn woord zou hebben gehouden,
eens in geestdrift te Rotterdam gesproken : „Als ik een Hollandsch
matroos ontmoet, neem ik mijn hoed af!"
B u n i n g's matroos is een oude, breedgeschouderde pikbroek
der eerste klasse, met een gezicht zoo verbrand door de zon,
dat het bijna dezelfde kleur had als zijn krullende, zware, rossige
baard, met een litteeken dwars over zijn rechterwang en groote,
goedhartige blauwe oogen. Aldus is naar het uiterlijk het portret
van W i l l e m v a n Ha l 1 u m, gezegd : de Rooi e. Maar dit ruwe
uiterlijk verbergt een trouw, Nederlandsch matrozenhart, 't welk
niet enkel door de verbeelding van een optimistisch gestemd
zeeofficier aan 't kloppen ging. De Rooie berust als kunstschepping -- op geduldige waarneming der werkelijkheid, aangevuld door den goeden smaak van den kunstenaar. Mij zijn
weinige bladzijden uit onze moderne Nederlandsche letteren
bekend, die telkens zulk een indruk maken als de theologische
les van d en R o o i e aan den scheepsjongen Jan M at ter s.
Ze hadden samen de hondenwacht. De scheepsjongen — door
Van H a 11 u m zoo edelmoedig gered uit de handen van eelt
barbaarschen nathals, die zijn stiefvader was en hem mishandelde
leest voor uit een oud, geel boek vol ridderverhalen. Hij
heeft het juist gehad over eene prinses, die geschaakt en binnengedragen werd in een vertrek, waar het fonkelde van goud en
edelgesteenten, waar men een heerlijken geur rook, „gelijk aan ..."
maar hier ligt een vlak en de Rooie roept : „gelijk aan jenever !" Ten slotte sterven beide gelieven een vrijwilligen dood met
fluisterende verzuchting : „In den hemel zullen wij elkander
wederzien." Nu vangt het gesprek aan, na de onverwachte vraag
van Jan Matters:
„ „Hoe zou het daar wezen, Willem, daar in den hemel ?"
„Ik weet niet hoe ik er toe kwam in eens zoo'n malle vraag te doen. Misschien wel, omdat ik dien dag onzen derden stuurman over het punt had
„hooren redeneeren ; een jong onderofficier, die er eau de Cologne op nahield
„en vet in zijne haren streek.
„De „Rooie" keek mij met groote oogen aan, zoodat ik, zonder te wachten
op een antwoord, er bijvoegde:
„ „Of zou er heelemaal niks wezen ? De derde stuurman zei, dat er niks van
„aan was en dat het maar domineesspul was, dat zei hij.
„ De stuurman ? Wat weet die er van ? Laat die kerel zijn mond houden,
,,die weet er net zooveel van als jij en ik, en net zooveel als niemendal. Wat
„heeft die gepolitoerde vlaggenkoopman daar zijn neus in te steken ? Als hij
„
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„bezig is met zijn kromme en scheeve figuren met de zon te manoeuvreeren,
„kom ik dan bij hem om te vragen: wat doe je daar? Neen, want ik kan er
„toch geen touw aan vastmaken, 'k begrijp er toch niks van, en daarom moest
„hij zijn spitsen neus ook buiten een ander zijn zaken houden, als hij er toch
„geen verstand van heeft. Men zou zeggen, wat zoo'n aap .... Kijk er eens
„hier, jongen : als ik nou hier aan boord ben, en dat bennen we nou ; en nu
„moet ik naar Batavia, en nu sta ik op een achtermiddag aan het roer.
„Rooie", zegt de kommandant tegen me; of neen dat zegt hij niet. Van
„Hallum, zegt hij : stuur Z.O. half Zuid. Jawel, kommandant! en ik stuur
„Z.O. half Zuiden; maar ik vraag hem niet: waarom stuur je zoo en niet
„anders ? Dat moet hij weten, daar is hij kommandant voor, en zoo is het in
„de heele wereld : één is de baas, en die stuurt den heelera boel, en die weet
„het beste, op wat 'n manier het voor een mensch het beste is ; en waar dat
„nou verder heen gaat .... dat zullen we wel zien, als wij er komen. Als
„je een goejen loods aan boord hebt, dan moet je hem zijn gang laten gaan;
„of je gaat naar den kelder."

De theodicee van d en R o o i e is even dichterlijk als naïef.
De eenige vraag, die ter beantwoording overblijft, luidt: Zijn er
zoo ? Het goed hart van den dichter heeft hem misschien parten
gespeeld. I)e Nederlandsche matrozen der marine redeneeren niet
zoo geestig. Men zou zich inderdaad bedriegen, als men
dus oordeelde. Willem van Hallum is een beetje afgeschuierd en in zijne Zondagsche plunje gestoken dat is alles.
Aan het slot van deze eerste schets schilderde B u n i n g den
heldendood van Willem van Hallum, toen hij met de troepen
van zijn schip „uitgedébarqueerd" was voor eene expeditie aan
den wal. Matrozen en mariniers bestormen eene benting.
„De rooie", zoo oud als hij was, vloog tegen de palen op, haalde eene
„sloepvlag uit zijn hemd en ....
„ „Hoerah !" schreeuwden we allemaal. ,,De rooie" zat boven op de palen
„met de hollandsche vlag in de hoogte ; maar zie ook in hetzelfde oogen„blik (ik zie het nog) rolt hij weer achterover naar beneden.... Ik vlieg op
„hem toe.
?" wat scheelt er aan ! Ik zag, dat het bloed al door zijn hemd
„Rooie?"
„begon te komen.
„Laat me liggen. Ik heb een schot in m'n romp. Laat me liggen. Hier,
„daar heb je mijn vlag. Vooruit! Als je het eerste in de benting bent, dan
„krijg je het ridder! (Militaire Willemsorde). Toe jongen, vooruit ! Laat
„me liggen."
„Neen, rooie !" ik laat je niet liggen."
„Je zult me verdomd laten liggen." En hij deed zijn best om zich op
„te richten, maar hij kon niet meer .... Ik ving hem in mijne armen op."
„

B u n i n g had met dezen matroos een groot geluk. De lezers
van „Eigen Haard" beklaagden er zich over, dat V a n
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H a 11 u m zoo vroeg moest sneuvelen. Vandaar, dat hij ieder
tevreden stelde, toen hij in den zomer van 1876, na zijn eervol
ontslag, eene nieuwe marine-schets aan „Eigen Ha a r d" afstond
onder den titel : „Ma n over b o o r d." Ditmaal komt een vriend
van den „Rooie," de matroos I ste klasse Van der Molen,
„op de batterij." Maar Willem van H a 11 u m keert terug en
ook zijn pleegzoon J a n Mat ter s. Ze moeten alle drie met
stormweer naar boven. De matroos Van der Molen slaat bij
het vastmaken van een marszeil over boord. Door een buitengewoon toeval wordt de drenkeling gered. Het Engelsch barkschip Golden Mary neemt hem op.
Vermakelijk is de brief door den geredden matroos aan zijne
vrouw uit Calcutta geschreven:
„Kalkuuta, den zooveelsten.
„Zeer geliefden en dierbaren vrouw Koba !
„Terwijl als dat ik dit schrijft trillen mijne handen omdat ik er aan denk,
„dat uw denkt dat ik dood ben, terwijl het met Gods hulp zoo niet geweest
„is, liefven Koba, ik hat aan uw gedagt en aan klijne Kees, die zoo ongelukkig
„is en toen viel ik over boord. Ik ben wel duizend foeten in het water geweest
„en toen kwam ik boven en toen had ik de boei en toen, dagt ik al zoo feel
„alsdat het niets was en toen staak ik mein arm op en ik schreeuwde ook en
„toen ik met zoo'n zee in de hoogte ging, toen kon ik het schip zien en toen
„schreeuwde ik weer en toen zag ik het allemaal, maar o liefven Koba, sloep
„strijken was het niet en toen werd ik geheel gek en ik huilde zoo hard gelijk
„als ik kon, maar het waaide zoo hard en hooren deed ik het niet en toen
„schreeuwde ik al harder en van dolligheid beet ik mein eigen self in de
„regterhand, waarop uw nog het litteeken kan zien en toen werd ik vlauw
„alsof ik misselijk was en toen zag ik het schip nog een keer en toen nog een
„keer en toen nog heel vele keeren meer en toen was het al heel ver weg en
„toen was het soo beroerd en toen was het allemaal water en toen sloeg het
„al maar over mein heen en toen dagt ik aan Keeske en aan uw mijn liefven
„Koba .... en het was gelijk als of het wel vijf dagen duurde voor als dat
„het weer licht werd, en toen lag ik in een sloep en toen ik wakker werd
„was ik op een Engelschman. Zoo is alles gebeurd liefven Koba .... een heer,
„die hier zooveel als konsel is, stuurt mein naar Batafia, het blat is fol, en
„als ik weer kom hep ik voor Keeske een aap en liefven Koba, nu schrijf
„ik nog meer en het blat is fol, dag liefven Koba, wees hartelijk gegroet van
„uwen man Cornelis Jan van der Molen en schrijf naar Batafia."

Bij een brief, als deze, denk ik mij terug in de goede dagen,
toen Pieternelletje Degelijk en Tante de Harde nog brieven
schreven ! De uitvoerigste teekening van een karakter met opsomming van de kleinste zielkundige trekken kan zoo treffend een
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beeld niet geven als deze eenvoudige matrozenbrief. De geheele
man is er in — er behoeft niets bijgevoegd te worden.
B u n i n g liet den „R o o i e" niet los, want in het Januarinummer van „Eigen Haard" (1879) deed hij hem nogmaals
verschijnen onder den titel van : „M e n s c h e n van de zee
hen van den wa1," eerst handelende over „De(n) enmsc
Rooie" en „Dolle(n) G ij s," later over „De(n) Mottige."
In het eerste stuk wordt verhaald, hoe Gij s Blo m, bootsman
bij de marine, zijne jonge vrouw met een kindje van eene maand
of wat te Nieuwe-Diep achterliet, hoe hij haar na vijf jaren
terugvond in dè armen van een rijken verleider. De smart van
den bootsman, die zijn verdriet door den drank verzet en een
aartsdronkaard wordt, is uitmuntend geteekend. De ontknooping,
waarbij dolle G ij s zijn kind terugkrijgt, is in den toon van den
„R o o i e" geschreven, flink, vol humor, aangrijpend, maar laat
aan waarschijnlijkheid te wenschen over. Het kind van Gij s
wordt der ontrouwe moeder ontstolen, voegt zich terstond bij
den vader, en verder kraait er geen haan naar, hoewel de moeder
bij de eerste ontmoeting, na haar verraad, het met wanhopige
kracht aan den bootsman ontnam.
Intusschen had hij reeds in 1877 aan het tijdschrift „Ned er1 a d" zijne vermakelijke schets: „Stil te en doorkomende
br i e s, gelegen hei d en humeur," afgestaan. De algemeene
ontstemming aan boord van de Tromp, omdat men midden in
den Noorder Atlantischen Oceaan met volslagen windstilte te
worstelen heeft, als „den ouwe de bokkepruik op heeft," als ieder
gromt, knort en afgeeft op zijne minderen in rang, en dan plotseling eene bres doorkomt, die aan allen hunne vroolijkheid en
goed humeur terugbrengt, dat uitmuntend comisch contrast is
door den auteur zoo voortreffelijk begrepen, dat men telkens
opnieuw glimlacht bij het herhaald doorlezen dezer meesterlijke
bladzijden.
Al deze schetsen met nog enkele kleineren werden in 1880
verzameld onder den titel : „Marine -Schetsen," waarvan de
meesten reeds hier en ginds met den grootsten bijval waren
voorgedragen, en B u n i n g' s naam als spreker . en schrijver
voor goed hadden gevestigd. Zijn vroeger vermelde ,,Gids
voor reiziger s met de stoomschepen van de Maatschappij „N e d e r l a n d," behoort niet tot de afdeeling : Fraaie
Letteren, al wint deze Hollandsche B a e de k e r het in onder-
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houdenden stijl en frissche beschrijving ver van de vermaarde
Duitsche reisboeken.
Eene enkele schets : „E en k r i t i e k o o g e n b l i k," in , April
1881 in het tijdschrift „N e d er 1 a n d" opgenomen, werd in datzelfde jaar afzonderlijk uitgegeven. Het opstel verdiende deze
belangstelling. Met ingehouden adem ziet de lezer het oude
vlaggeschip, de Tromp, in het Engelsche Kanaal bij zwaren mist
in het hoogst gevaar. Het schip stoot bijna op de hooge rotsen
van , de Engelsche kust. In den nood moet zeil gemaakt, in
vliegende vaart boven den hoek om gestuurd worden, of alles
is verloren.
„Daar gaat hij, de Tromp. Wat of hij nog kan loopen, als het zijn moet!
„Daar is vaart in, dat kan ik je verzekeren. .
„Maar er staat ook heel wat op. De boedel kraakt en buigt .... Wat iemand
.„nog kan overkomen in het laatst van zijn dagen. Het ouwe vaartuig steunt
„alsof het te zwaar is beladen.
„Maar hij houdt zich goed .... en daar op de kampanje -- daar staat zijn
„kommandant.
„Daar staat de ,,ouwe," „ouwe pruik." Wat zijn z'n oogen groot! in dit
,; oogenblik. Hij heeft zijn regenjas aan, want het begint te regenen ; en zijn
„zuidwester heeft hij op. Uit de verte gezien is het net een oude loods. Maar
,,toch .... kijk maar goed ; onder dien zuidwester herkent ge toch wel het
„gezicht van den ouwe .... van den kommandant van de Tromp."

De kommandant toont zich het vertrouwen zijner onderhoorigen
waardig. Door alles te wagen wint hij alles, en brengt zijn schip
behouden in ruim vaarwater.
Eene der lichtzijden van deze „M a r i n e-Sc h e t s e n" is zeker
de groote harmonie van al de onderdeelen met het geheel; het
terugkeeren van hetzelfde personeel, de eenheid van plaats, de
Tromp. Eene schaduwzijde is de dikwijls gekunstelde naiveteit
van toon, die nu en dan dreigt te stranden op de klippen van
het kinderachtige. Gemakkelijk is dit echter te verklaren uit
het doel van den schrijver om bruikbare opstellen ter voordracht
te voltooien ? B u n i n g draagt meer zorg voor het dramatische,
dan voor het epische gehalte zijner schetsen. Gedurende de voordracht treft de herhaling van hetzelfde woord, van denzelfden
zinsbouw, niet zoo zeer als bij de lezing, terwijl het talent van
den spreker den critischen hoorder bij elke opwelling van vitzucht den mond snoert.
Sedert 1882 heeft hij aanhoudend nieuwe proeven van zijne
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eigenaardige kunst geleverd. Twee boeken voor de jeugd:
„Onze ouwe Kokkert" (1882) en „Onze voorouders op
den Oceaan" (1882) wonnen het hart onzer welontwikkelde
knapen en meisjes. Mij is het voorbeeld bekend van een snugger
knaapje van tien jaar, dat telkens „Onze voorouders op den
0cean"hrlst,dweijnogtmvlde
zekerheid, wie Reinier C1aess en, wie Piet Hein, wie de
oude Tromp, wie Witte Cornelisz. de With enBanckert
geweest zijn, toch altijd met denzelfden glimlach getuigt : „Dat
is nu eigenlijk het mooiste boekje van allen, die hier in huis zijn."
In „d e(n) Gids" verschenen twee opstellen van zijne hand:
„OuweJanHlm"(18)„VandeNorm
Zuid" (1886). Het eerste herinnert eenigszins aan „Een kritiek
o o g en blik," maar geeft inderdaad eene geheel nieuwe figuur,
den echten, ouderwetschen, Nederlandschen loods met zijn duffelschen pijjekker, zijne ankerknoopen, zijn zuidwester, zijne
paarsche wollen das en zijne zilveren plaat op de borst. Behalve
de schildering van een moeilijken nacht op de kust met zwaar
weer, van het verwonderlijk knap binnenloodsen eener kleine
Engelsche schoenerbrik, die lek is, brengt de schrijver ons het
tafereel van „o u w e" Jan H a 1 l e m a' s huiselijk leven. Des
Zondagsmiddags is er in het huisje van den loods, als deze uit
B u n y n zit te lezen, terwijl „moeder de vrouw" bij het theeblad
indommelt, een aardig motief voor I sr a e l s te bespieden. En
juist op zulk een Zondagmiddag kwam „ouwe" Jan Hall e m a
voor het eerst in opstand tegen het oppergezag zijner dikke
wederhelft, daar hij dorst had en zich zelf een kop thee inschonk
-- eene heldendaad, die op een geweldigen twist uitliep.
Het tweede opstel : „Van de No or d om de Zuid" is eene
echte marineschets in den trant van „Stilte en doorkomend e
bries." Een bijzonder persoon of karakter wordt niet geteekend;
de schrijver heeft hier blijkbaar gebruik gemaakt van zijne persoonlijke herinneringen uit het tijdvak, toen hij als adelborst
eerste klasse met Z. M.'s kuilkorvet Prins Maurits der Nederlanden via Rio de Janeiro naar Batavia stevende. De toon is
wederom doorgaans wat al te naïef, wat adelborstachtig, maar
de fijne opmerkingsgave en de goede luim van den auteur zijn
bewonderenswaardig. Enkele bijzonderheden zijn voortreffelijk
geslaagd. Het best is dit te bewijzen met B u n in g' s woorden.
Ziehier een zonsopgang aan boord van de Tromp aan gene
TEN BRINK. N.-N. Letteren III.
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zijde van den evenaar, als het schip door den Zuid-Oost-passaat
naar de kust van Brazilie wordt gestuwd :
„Het begint daar aan de kim een weinig rood te worden .... Dan komen
„rechts en links van het punt, waar de zon straks moet opgaan, en lang„zamerhand overal in het Oosten, meer en meer roodachtige schijnsels, roode
„dageraadskleuren. De toppen en achterkanten van de wolken aan de kim
„worden met een rose-gloed verlicht. Ze doen ons denken aan de sneeuw„bergen van Tirol bij 't komen van den dag : het is alsof ze ons zeggen
„willen : „Kijk, wij hebben de zon hier al." En, ja ! daar begint zij ook wer„kelijk te komen : na aan deze zelfde wolken eerst gouden en dan later zilveren
„randen gegeven te hebben. Een oogenblik te voren zien we ook nog aan
„den overkant, in het Westen, allerhande prachtige kleuren en tinten, als eene
„weerkaatsing van het Oosten : van dat mooie blauw, dat men azuur noemt
„en dat later geheel overgaat in „rosekleuren." 0 ! de geheele lucht is nu
„rose". — Maar zie nu, als de zon werkelijk te voorschijn gaat komen. „Ben„gaalsch vuur" is het ; maar, van de prachtigste soort! Stroomen van bengaalsch
„vuur, die straalsgewijs naar boven en over het water komen schijnen. En .
„'t is heel en al een stroom van 1 i c h t, die nu over het water naar ons
„toekomt, over de zeeën en golfjes, die net doen, alsof ze nu in eens ook wakker
„worden en kabbelen en ruischen en ,natter" schijnen dan ooit, als de groote,
„gouden zon zelve over het water komt kijken en ze allemaal, de geheele natte
„wereld, het geheele college, besproeit met het goud- en zilverkleurig licht
„van de pasgeboren „Eerste stonde van den dag."
..

En ziehier den waterval van Tijuca in de bergen bij Rio de
Janeiro:
„We zien tegen een steilen rotsmuur op, waar overal in en langs de gleuven
„of spleten een soort van vochtige plantenwereld is te zien, welke blijkbaar
„geheel onder den invloed verkeert van de watermassa, die als een reusachtig,
„zilveren tafelkleed, zonder eind, voortdurend langs den wand naar beneden
„komt glijden, terwijl het hier en daar, op halverhoogte en op meer punten,
„gescheurd wordt door dwars uitstekende rotspunten, die er doorheen komen
„gluren.
„We zijn stil en kijken. Rondom is alles vochtig, warm en stil. Een eigen„aardige tropische plantengeur zweeft hier in de lucht. Onwillekeurig gaan
„we hier een poosje zitten en mijmeren, misschien voor het eerst, hoe ver
n we nu weg zijn van ons vaderland ...."

Talent van schilderen met de pen blijkt uit deze beide proeven}
en tevens, hoe zekere gemoedelijke stemming den auteur beweegt
de allerfraaiste natuurtooneelen dan eens met ernst en gloed,
dan weder met goedhartige naiveteit en bijna kinderlijke eenvoudigheid te behandelen. In het geheele stuk heerscht blijmoedige humor, vooral in het hoofdstuk, dat den verjaardag van
den commandant en de „komedie-vertooning" der matrozen aan
boord van de Tromp beschrijft. • Het best gelukt is de teekening
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der reede van Rio de Janeiro en de uitstapjes aan wal in de
Rua do Ovidor.
Een eerste hoofdstuk tot „V a n de Noord om de Zu i d,"
had Buning in 1885 reeds voor „de(n) Nederlandsche(n)
Spectator" (N°. 37, September) geschreven onder den titel:
„V oor 't eer st naar z e e." Het vertrek uit Nieuwe-Diep, de
drukte aan boord, de aankomst van „de(n) Mottige" met Kokkert
ter elfder ure ; het rustig gedrag van den loods, „ouwe(n) Jan";
het inzeilen der Noord-Zee; de brieven der adelborsten naar huis;
de witte en grijze muren van Zuid- en Noord-Voorland, het
kasteel van Dover, het vertrek van den loods „o u w e(n) Jan"
dit alles vormt een zeer aardig eerste hoofdstuk tot „V a n de
No o r d om de Z u i d." En een niet minder boeiend vervolg
van dit eerste hoofdstuk verscheen evenzoo in „d e(n) Ned e r1 a n d s c h e(n) Spectator" van 1 Januari 1886 met het opschrift:
„Een wacht in het Engelsch Kanaal." Het is een spannend
verhaal van het gevaar, waaraan de Tromp ontkwam, toen zij
des nachts in het Kanaal met eene bark, wier bemanning scheen
te slapen, bijna in aanvaring geraakte.
Bun verscheen 1 Januari
Een nieuw opstel van W e r u m é u s Buning
1886 in „Eigen Haard" en heette: „Onze kleine wereld
aan boord — Portretten van menschen en dieren
1 Herinneringen van Anton Oostlandt." In plaats van
beschrijving komt hier weder karakterteekening als vroeger, toen
Willem van Hallum, de dolle Gij s, en de „Mottige" „op
de batterij" werden gebracht. In de eerste plaats stelt hij den
„schipper" H o m s tra voor, „chef der equipage," hoofd der
onderofficieren, voortreffelijk strafprediker tegenover zijne onderhoorigen, hun aanbevelend : „naar den kok te gaan en een natten
„dweil te vragen, zoo mogen ze er mee uit begraven gaan"
Dan stelt hij ons voor „slappen" Jozef, assistent van den waterruimsgast, en zijne vriendin, „de kat van het kabelgat." Tegelijk
met deze komt te voorschijn een oude matroos eerste klasse,
door het scheepsvolk D em m ie genoemd. „Slappe" Jo z ef en
De m m i e zijn de trouwe vrienden van de booze en grimmige
kat, die geene vriendschapsblijken wil ontvangen en den braven
scheepshond Kokkert bij de minste nadering vijandig aanblaast.
De „ouwe" D e m m i e is een grijze, schuwe vreemdeling, die
niet wil uitgelachen worden, omdat hij „zoo'n sjapaneesche
manier van praten heeft," en zich in het kabelgat terugtrekt,
...
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daar hem de zorg voor het touwwerk, de blokken, de takels,
de korvijnagels, de trossen en de stuurrepen is opgedragen. Naast
dezen treedt op de scheepsjongen L i e r o o r t, die het ongeluk
heeft te stotteren en gezichten te trekken, die dus bij D e m m i e
en de kat van het kabelgat zijn troost zoekt. Als deze laatste
het tijdelijke heeft gezegend, wordt zij door D e m m i e en L ier oor t
des nachts in alle stilte ter zee besteld in een zeildoekschen zak
met een stuk lood.
I)it is het mindere personeel van de Tromp.
De auteur brengt ons dan in hoogere kringen ; eerst in de
kajuit van den kolonel-kommandant, dan in den longroom der
officieren, waar de strengste etikette heerscht, dan in den voorlongroom der adelborsten, waar wij kennis maken met den
oudsten adelborst, door zijne kameraden „de kleine majoor"
genoemd, omdat hij „zoo'n parmantig ventje" was. Als deze
zijnen kameraden de tijding brengt, dat zij niet in hunne hemdsmouwen mogen zitten, dat zij de etikette beter in .het oog moeten
houden, ontstaat er een gevecht tusschen den „kleine(n) majoor"
en een langen adelborst, die om zijn gierigheid S c h r a p h a n n es
het.Vorvigsde„klnmajor"gtviend
van den auteur, en daarom mag deze de portretten zien, die de
„kleine majoor" in zijn kastje bewaart — portretten van moeder,
zusters en — van nog iemand. Deze laatste was een Portugeesche
jonge dame, die de ,,kleine majoor" op het eiland Sint Thomas
gedurende een bal bij den gouverneur had gezien „en sedert
had bemind." De verliefde jonkman blijkt een brave zoon te
zijn, die voor zijne moeder en jongere broérs spaart, en zelf
zulke slechte tabak rookt, dat de adelborsten hem vragen, of
hij eene sigaar van de „vier-en-twintig" in zijn mond heeft.
Met bijzondere liefde spreekt onze marine-schetser voorts van
den hond Kokker t, en hoe deze door twee man der equipage
aan boord is gebracht. Deze twee heeren waren : J o h a n n e s
Peperbus, een marinier, bijgenaamd „Koperen Jantje," en
Jozef Janus Rechtsom, ons bekend onder den naam van
„d e(n) M o t t i g e." Al de voortreffelijke eigenschappen van
K o k k er t worden breed uitgemeten ; hoe hij een vriend was
der matrozen en van den schipper H o m s t r a, hoe hij weinig
aristocratische neigingen aan den dag legde, bijna nooit in de
kajuit of in den longroom vertoefde, maar zich somtijds verwaardigde bij de adelborsten in den voorlongroom zijne toevlucht
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te zoeken, als het regende. Daarbij wordt tevens de strijd herdacht tusschen Kokkert en den aap K e e s, die aan den hofmeester toebehoorde, met nog vele andere wetenswaardigheden.
Eene hoogst merkwaardige verdwijning van den scheepshond,
zijne lotgevallen, en bijna bovennatuurlijke terugkomst op de
Tromp, worden nog al vrij uitvoerig medegedeeld. De auteur
verzekert den lezer telkens, dat hij niets uit zijne eigene vinding
er bijvoegt. Alles is historisch. Daarbij komen ten slotte nog
eenige mededeelingen over de verdere dieren aan boord, de
varkens en de kippen, waarvan er eene, door den pluimgraaf
„Snee in den nek" genoemd, het zoover gebracht had, dat zij
de kunst verstond „over den kop te buitelen."
Ten slotte komt de Tromp in 't vaderland terug, wordt
buiten dienst gesteld en op de werf gebracht. Het schip wordt
afgekeurd en zal gesloopt worden. Schipper Ho m s t r a neemt
met het schip zijn afscheid. Hij wil niet dienen op eene stoomboot, hij kan zich niet meer schikken in de „nieuwerwetsigheid."
Kokkert blijft bij H o m s t r a, beiden wandelen dikwijls naar
de werf, om de Tromp zonder tuig en onbewoond onder de kap
te zien liggen. „Ik mag lijen, dat ze wachten met hem de bijl
te geven, totdat ik dood ben," fluisterde H o m s t r a.
In December 1887 en Januari 1888 waagde B u n i n g zich
het eerst op historisch gebied in „d e(n) G i d s" met zijn opstel :
„Marine-studien van de 17de eeuw."
Waarheid en verdichting worden hier dooreengemengd. Een
kleine roman van een Groningschen jonkheer S i c c o van Hem e
Heminga, heer van Krietwert, en Hemen sweert, die huwde
met de dochter van een gewoon schipper uit Krammerziel,
S i e t s k e van der Veen, -- omdat deze hem in een zeeslag
het leven redde, door in het want te klauteren, en hem los te
werken uit de touwen van een Engelsch oorlogsschip, dat men
enterde — wordt tot uitgangspunt gebruikt, om het zeewezen
in de 17de eeuw en het leven aan boord van een groot Hollandsch
oorlogsschip te beschrijven. De auteur heeft daartoe, naar zijne
mededeeling, gebruik gemaakt van manuscripten, die hem veel
hebben geleerd. De scheepshuishouding in de 17de eeuw wordt
met forsche trekken en in zeemanstaal geschilderd; de admiraal
de Ruyter wordt even vertoond ; een fragment van een zeeslag
tegen de Engelschen munt uit door groote aanschouwelijkheid
en frissche kleur, schoon somtijds de toon van den verhaler al te
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naief, te gemoedelijk afsteekt bij de groote feiten, die hij verhaalt.
Het laatste opstel van W er u m é u s Buning verscheen
in den zomer van het jaar 1888 in het tijdschrift ,,Eigen
Haard" onder den titel: „Hoe de Mottige zorgde voor
kleine Leen." Een van de oude figuren, de Mottige, Jozef
Ja n u s R e c h t s o m, treedt op nieuw te voorschijn als pleegvader
van het kind der ontrouwe echtgenoote van Gij s Blo m. Naar
boord van de Tromp keeren wij niet terug. Het geldt hier de
geschiedenis van het arme, verlaten wicht, door den Mottige
tot zich genomen en opgevoed — naar het voorbeeld van den
Rooie en de overtuiging van den schrij ver, dat een braaf
marine-matroos altijd de pleegvader wordt van verlaten kinderen.
Kleine Leen wordt een zeer lief meisje, dat aanleg toont voor
het tooneel, en eindelijk op de planken komt. Een avond in
een schouwburg van den derden rang, waar de Mottige en de
Koperen zeer wijsgeerig redeneeren over dramatische kunst,
en later een bezoek van den M ot t i g e aan de redactie van eene
krant, die zijn kind niet gunstig had beoordeeld, zijn de fraaiste
oogenblikken uit deze vertelling. Dat de jonge kunstenares zeer
braaf is, hooggeacht wordt, en een huwelijk boven haar stand
sluit, vormt een vrij conventioneel slot.
W e r u m é u s Bun in g heeft als men zijne verspreide marineschetsen bijeenlegt, een zeer oorspronkelijk boek geschreven.
Schoon hij zijne oude Tromp nu dood heeft verklaard, mag
men blijven hopen op nieuwe herinneringen van Anton Oostland t. Hij heeft als kunstenaar zijn laatste woord nog niet
gezegd. Inmiddels zal het boek, dat hij tot heden voltooide, zullen
zijne verzamelde „Mar i n e- S c h et s en" hem een hoogen rang aanwijzen onder onze jongere auteurs; want hij schreef een „Ca m e r a
0 b s c u r a" voor de Nederlandsche zeemacht, die bij de lezers
aan wal in even hooge gunst staat als bij de lezers aan boord.
Behalve de uitgave zijner „V o or d r a c h t e n" en vijf vertalingen uit het Engelsch, ontvingen we sedert 1888 van
Weruméus Buning nog enkele bundels „Novellen en
Schetsen" veelal „Oost-Indische Schetsen" en schrijft hij
sedert 190I „Indische Schetsen," die in het „Nieuws
van den Dag," waarvoor hij in 1892 de „premie" schreef: „M e ns c hen zoo als e r m eer zij n," geregeld verschijnen en door
de lezers van dat blad nog altijd met dankbaarheid ontvangen
en genoten worden.
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1873. „Mijn eerste hondenwacht" — in den „Huisvriend," van
J. J. A. G o e v e r n e u r, uitgegeven te Leiden bij D. Noothoven van Goor, 1873, bl. 1 93-1 95.
1 8 74. „De oude en jonge Arie" — in hetzelfde tijdschrift, 1874,
afl. 4, bl. 129, volg.
1874. „De rookles" — aldaar, 1874, afl. 7, bi. 209, volg.
1874. „Mozes en ik" — aldaar, 1874, afl. 9, bl. 289, volg.
1875. ,,Kreupele Han" — aldaar, 1875, afl. 2, bl. 65, volg.
1875. „De erfenis van den Burgemeester. Eene vertelling."
Leiden, A. W. Sijthoff, 1875, post 8°. Nieuwe (titel)uitgaaf, Den Haag, Henri J. Stemberg, zonder jaartal.
Herdrukt in : „Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen." Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.

1876. ;,De knecht meester" — in den „Huisvriend," 1876, afl. 1,
bl. 24.
1877. „Nog niet te laat" — aldaar, 1877, afl. 3, bl. 97, volg.
1878. „Met de Hollandsche mail naar India en terug. Gids
voor réizigers met de stoomschepen van de Maatschappij
„Nederland." Amsterdam, C. L. Brinkman en Scheltema
& Holkema, 1878, met kaarten, 8°.
Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1880, 8°.
Derde druk, aldaar, Tj. van Holkema, (met 5 kaarten), 1885, kl. 8°.
Vierde druk, aldaar, Van Holkema & Warendorf, 1897, 8°.
Dit werk werd geschreven in samenwerking met J. A. K r u y t,
Oud-Officier van Administratie bij de Marine.

1880. „Marine-schetsen." Den Haag, Henri J. Stemberg, 188o,
post 8°.
Deze bundel bevat :
I. „De „Rooie," als zeevader van Jan Matters." — Uit „Eigen
Haard," Juli 1875.
II. „De „Rooie" en „Dolle Gijs." " --- Uit „Eigen Haard," Juli 1879.
III. „Man over boord." -- Uit „Eigen Haard," Januari 1876.
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IV. „De uitvaart van „De Rooie." " — „Uit „Eigen Haard,"
Juli 1875.
V. „Stilte en doorkomende bries. — Uit „Nederland," Januari
1877.
VI. „Een mooie avond en eene lezing aan boord." — Uit „Nederland," Januari 1877.
VII. „Zaterdag aan boord." — Uit „de Zee," als feuilleton van
het bijblad : „De Zeevaart," 1880.
VIII. „De Mottige," in drie hoofdstukken.' — „Uit „Eigen Haard,"
Januari 1879.
Herdrukt in : Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen."
Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.

1881. „Een kritiek oogenblik. Eene vertelling van mijn vriend
Anton Oostlandt." Den Haag, Henri J. Stemberg, 1881,
16°. met platen.
Herdrukt in : „Binnen en buiten boord. Novelles en Schetsen."
Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.

1882. „Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende
zijn verblijf aan den vasten wal." Den Haag, Henri J.
Stemberg, 1882, post 8°. met platen.
1882. „Onze voorouders op den oceaan. Hun leven, verteld aan
het jonge Nederland. St. Salvador. — Gibraltar, -- De
slag bij Duins." Den Haag, Henri J. Stemberg, 1882,
post 8°. met platen.
Nieuwe vermeerderde uitgave met 5 platen naar teekeningen van
Jan de Jon g, Rotterdam, D. Bolle, 1897, 8

1885. „Museum van land- en volkenkunde te Rotterdam." Met
teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht. —
Overgedrukt uit „De(n) Huisvriend." Uitgaaf van H. A.
M. Roelants, Schiedam, 1885, 16°.
1 885. „Oudejaarsavond in het kerkje van Hillegermond. Een
schilderijtje bij maanlicht." In den Almanak : „De Liefde
Sticht," van het jaar 1885. Amsterdam, Tj. van Holkema, 12°.
Herdrukt in : „Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen."
Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.

1886. „Verschillende ouwe heeren." Den Haag, Charles Ewings,
1886, post 8°.
Deze bundel bevat :
I. „Oude Barend en Jonker Frans. —
II. „Ouwe Jan Hallema." — Uit den „Gids" van 1881.
III. „De oude Admiraal." —
Herdrukt in : „Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen."
Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.
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1887. „Uit en thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton
Oostlandt." Den Haag, Charles Ewings, 1887, post 8°.
Deze bundel bevat :
I. „Voor 't eerst naar zee." — Uit den „Nederlandsche(n) Spectator," 1885, No. 37.
II. „Eene wacht in het Engelsch Kanaal." — Uit den „Nederlandsche(n) Spectator," 1886, No. 1.
III. „Van de Noord om de Zuid." -- Uit den „Gids" Januari 1886.
I V. „Onze kleine wereld aan boord. Portretten van menschen en
dieren. Herinneringen van Anton Oostlandt." Uit „Eigen
Haard," Januari 1886.
Herdrukt in : „Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen."
Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.

1887-1888. „Jonker Sicco. Marine-studien van de 17e eeuw" —
in „de(n) Gids" van December 1887 en Januari 1888.
Herdrukt in : „Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen."
Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.

1887. „Een kijkje in Java. Uitg. door de Mtsch. Tot nut van
't algemeen." Ouderkerk a/d Amstel, M. E. de Grauw,
1887, post 8'.
1887. „Acrobaten." Zeer vrij naar 't Engelsch van G. R. Sim s,
voor jonge lieden bewerkt, 's Hage, Ch. Ewings, 1887, 8°.
1888. „Hoe de Mottige zorgde voor kleine Leen" — in „Eigen
Haard" van 1888.
Herdrukt in : „Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen."
Rotterdam, D. Bolle, 1894, 8°.

1892. „Menschen zooals er meer zijn." Voordrachten, geillustreerd door L. W. R. W e n c k e b a c h. Amsterdam, J. L.
Beijers, 1892, post 8°.
Deze bundel bevat :
De vrijaadje van een Groninger Kofkapitein. — De Reis van Bootsman Klabberdos. -- Ouwe Jan Hallema, enz.
Premie van Het Nieuws van den Dag.
Nieuwe titeluitgave. Rotterdam, D. Bolle, 1900, 8°.

1894. „Binnen en buiten boord. Novellen en Schetsen." Met
titelplaat van Jan de Jon g. Rotterdam, D. Bolle, 1894,
post 8°.
Deze bundel bevat :
Marineschetsen. — Verschillende Ouwe Heeren. — Uit en thuis met
de Tromp. — De Dochter van Ouwe Kees. — „Magdalena." -- Hoe
de Mottige zorgde voor kleine Leen. — Een Kritiek Oogenblik. —
Een Marine-requiem. — De Erfenis van den Burgemeester. — Een
Schilderijtje bij Maanlicht. — Het Vertrek van de Hollandsche Mail.
— Jonker Sicco. — Marine-studiën.
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1896. „Met z'n drieen." Naar 't Engelsch. Leiden. A. W. Sijthoff, 1896, 8°.
1896. „Ronald Hallifax of leve de zee !" Naar 't Eng. vertaald
onder toezicht van A. W e r u m é u s B u n i n g. Aldaar bij
denzelfde, 1896, 8°.
1897. „In en om de Kampong. Oost-Indische Schetsen." Rotterdam, D. Bolle, 1897, 8°.
Deze bundel bevat:
De Javaan van top tot teen. — De Atjeh-historie. — Bataksche
eetlust en welsprekendheid. — De Dajaks. — In de Baai van Ambon.
— De Papoea's enz. enz. enz.

1897. „Harry Raymond." Naar 't Engelsch vertaald onder
toezicht van A. W e r u m é u s B u n i n g. Geill. Leiden,
A. W. Sijthoff, 1897, 8°.
1898. „Zondaars en zondaressen. Nieuwe schetsen." Geïllustreerd
door W. S t e el in k. Rotterdam, D. Bolle, 1898, 8°.
Deze bundel bevat :
Een Zeeofficier-Oranjeman uit den Franschen tijd. — Lichtpunten
in het leven van eene Zondares. —Een bruilofts-toast van oom Antonius.
-- De familie Rijckefels. Dronken Schulpie. — Een taaie ouwe
Rakker. — Mijn laatste verjaardag of Het lastige Boordje. — Hoe
„Sersant Hazelhoff" tot bedaren kwam. — Slappe Jozef. — St. Niklaasavond aan boord. — Moordenaar of niet ? enz.

1898. „Ned in 't blokhuis. — Ned in 't woud." Naar 't Eng.
van E. S. E 1 li s. M. pl. Leiden, A. W. Sijthoff, 1898, 8°.
1899. „Sidin en ik. Een reisje over Java." M. pl. Amsterdam,
Cohen zonen, 1899, 8°.
1901. „Avonturen van drie jongens in Noord-Canada. Vrij naar
't Engelsch van E. R. Y o u n g. Leiden, A. W. Sijthoff,
1901, 8°.
1900-1903. „Indische Schetsen," — in het Nieuws van den
Dag, 1900-1903.

MULTATULI.

(Eduard Douwes Dekker)
DOOR

Cd. BUSKELT

HUET i ).

I.
Van de enkele malen dat ik, door brieven en persoonlijk met
M u l t a t i in betrekking gekomen ben, is mij eene aangename
herinnering bijgebleven.
1) De biographie van Eduard D o u w es Dekker zou hare plaats gevonden hebben in het IIde deel van dit werk tussehen Mark Prager L i n d o
en L o d e w ij k M u 1 d e r, doch vóór het mij veroorloofd was aan eene dezer
beide levensbeschrijvingen te beginnen, vernam ik uit een brief van mijn
vriend Cd. B u s k en H u e t (1884), dat deze het uitzicht had in het bezit te
komen van een onuitgegeven Dagboek van M u l t a t u l i uit het jaar 1851.
Zijn edelmoedig aanbod, om dit belangrijke stuk bij eene door mij te schrijven
biographie van Douw es Dekker te gebruiken, wees ik af, en meende, dat
hij door de ontdekking van dat dagboek de aangewezen man was, om de
biographie van Multatuli op zich te nemen. Dit volgde nog te meer uit
den aard der zaak, omdat deze levensschets afzonderlijk als eene aflevering der
„Hedendaagsche Letterkundigen" zou verschijnen. Ik geef dezen
voortreffelijken arbeid van B u s k en H u e t hier als eene bijlage, schoon dubbel
waardig in den tekst opgenomen te worden, omdat ik vreesde, dat eene schitterende studie als deze tegen mijne eenvoudige biographieën te schel zou afsteken.
TEN BRINK.

Voor ik nog iets had besloten, aangaande de inrichting van datgene, wat ik
aan ten Brink 's werk zou moeten toevoegen, kwam de vraag bij mij op, hoe
te handelen niet H u e t's artikel over Multatuli.
Moest ik thans, nu Nederland over dezen heros begint te zwijgen, terwijl
het de mode-goden van den dag vereert, zoolang het duurt; moest ik thans
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Als kind of als jong mensch heb ik hem niet gekend. Enkel
als den reeds gevormden schrijver van Max Ha v e la a r en
der I d e e n, voor goed teruggekeerd uit Indie. Ik was toen jong
predikant te Haarlem (,,pasteibakkers" noemde hij destijds de
predikanten), en hij zelf woonde in die dagen te Amsterdam,
onledig met letterkundigen arbeid.
nu Duitschland en Oostenrijk wedijveren om Ed. Douwes Dekker, dien ze
th a n s uit uitmuntende vertalingen kennen, te huldigen, mij tevreden stellen
met het prachtig, maar onvolledig artikel van B u s k en II u e t te laten
herdrukken ? Of was wellicht de tijd gekomen, M u 1 t a t u 1 i te teekenen te
midden zijner voor- en tegenstanders en op den achtergrond de talrijke groepen
van hen, die zich beroemd dachten, omdat zij hem prezen zonder hem gelezen
te hebben of zich zijn volgelingen noemden, terwijl hijzelf beweerde ze niet tot
volgelingen te begeeren ?
Ik achtte mij niet instaat tot dat groote werk, zelfs niet gerechtigd om te
beslissen of het moest geschieden.
Daarom wendde ik mij tot een der k en n e r s van Multatuli's arbeid.
Ik vroeg zijn oordeel en, als hij aanvulling of vervanging van het artikel
noodig mocht achten, of hij zich daarmede wilde belasten.
Na lang en rijp beraad schreef Dr. A. S. K o k, want dat was de man tot
wien ik mij had gewend, mij o. a. het volgende :
„Ik heb het artikel van B u s k en H u e t opnieuw met attentie herlezen. Na
nauwgezette overweging kom ik tot de volgende meening.
Volgens mijn oordeel is het artikel over Multatuli het beste, het meest
karakteristieke, het best gestijleerde van al de levensschetsen, die er in T e n
B r i n k' s „Geschiedenis der Noord Nederlandsche Letteren in de 19e eeuw"
voorkomen. Het is waar, 't is geen volledige levensschets ; maar dat was in
zulk een werk niet te verwachten en zou in het kader van het geheel niet
gepast hebben. Ook is het waar, dat de H a v e 1 a a r s zaak er niet voldoende in
behandeld wordt ; maar wie zou in onzen tijd durven beweren : „ik maak mij
sterk er het laatste woord over te schrij ven ?" Over Multatuli zóo te schrijven,
dat het én als levens- en karakterschets én als behandeling van den schrijver
als zoodanig een standaardwerk zal mogen heeten, eischt een arbeid van jaren .
Zoo'n werk kan wellicht eerst na een kwart of halve eeuw geschreven worden,
dunkt mij. De laatste bijzonderheden over de Ha v e l a a r s zaak hebben een
nieuw gezichtspunt hier en daar geopend.
In het art. van B u s k en H u e t komen twee belangrijke fragmenten voor :
1. de uittreksels uit het dagboek.
2. de vergelijking met A b r. des A m o r i e van der Hoeven.
„Bovendien zijn er zeer snedige opmerkingen in over Multatuli's verhouding tot de Nederlanders van zijn tijd, tot Indië en het koloniaal beheer
en tot de hervormingsgezinde partij in het moederland. Eindelijk nog is de
beschouwing van de ontwikkeling van den jonkman tot auteur niet zonder
scherpzinnigheid (schoon wat ter loops en dus onvolledig) uiteengezet.
Als slotsom deel ik als mijn persoonlijke meening mede, wat uit het voorgaande reeds volgt, dat ik bet wèglaten van B. Hu e t' s artikel een ernstig
verlies zou achten voor genoemde bundels van Dr. Jan ten B r i n k. Wie zou
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Nog bezit ik een present-exemplaar van zijn toen uitgegeven
portret in steendruk. Met zijne hand staat er onder geschreven
B. H. mogen verdringen ? Een ander zou wellicht vollediger kunnen zijn, maar
zou hij ook opgewassen zijn tegen den stijlist, tegen den scherpzinnigen
opmerker? Ik zweer ook niet bij B. H., al acht ik hem zeer hoog. Maar een
art. van dien omvang als bier geëischt werd, zoekt in veel opzichten zijn
weêrga. Volgens mijne meening mag er dus ook aan het art. van B. H. Piets
veranderd worden. Men kan het in bibliografie aanvullen, ook in noten toelichten of verbeteren, maar het te veranderen, te verbrokkelen acht ik ongeraden.
Ik voor mij zou mij daartoe niet gaarne willen leersen."
„Nadat ik dit geschreven had, viel mij nog iets in, waar ik u niet onkundig
van mag laten. Hoe kwam B. H. aan dat „onuitgegeven Dagboek van M u 1t a t u l i" en ook aan de „Losse B l a den," die hij aanhaalt ? Thans kan
men voldoende inlichtingen daaromtrent vinden in den tweeden bundel
„B r i e v e n" (vervolg Eerste Periode), uitgegeven door Mevr. Douwes De kk -Hammin c k S c he p e 1, en ook nog in brieven geschreven uit Nieder
Ingeiheim 1886 (Laatste Periode). Het zijn merkwaardige onthullingen die
men daar omtrent de zaak vindt en die te uitvoerig zijn om hier mede te
deelen. Mevr. D. D. geeft als slotsom van haar onderzoek : „Later, na Dekkers
overlijden, heb ik reden gehad om te vermoeden — en dit heeft zich ook
bevestigd — dat de heer A. C. K r u s e m a n te Haarlem, het zoogenaamde Dagboek aan Hu et heeft gegeven." Ook verzekerde Mevr. B u s k en Hu e t dat
haar echtgenoot de „L os se B 1 a d e n" van den heer Kruseman ter inzage
had gehad. In de dagen van D. D e k k e r' s verlof uit Indië had hij K r u s em a n over het uitgeven van eenige opstellen gesproken, die hij achtergelaten
heeft, en waaronder ook de kopie van zijn ,,Hemelbruid," wellicht „D e
Bruid daarboven" ; in 1853 althans kende de heer K r. dit stuk reeds.
Toen Bus k en H u e t dus zijn opstel over M u l t a t u l i schreef, begreep hij
zeer goed, dat die onuitgegeven fragmenten de groote attractie van zijn zoogen.
„Levensbericht" zouden blijven. Multatuli zelf stond verbaasd, toen hij ze
las en stelde de vraag hier boven gedaan : „Hoe komt B. H. aan die stukken ?"
Dit is thans voldoende opgehelderd door de „B r i e v e n," M. had zich later
over de achtergelaten stukken niet meer bekommerd en Kruseman had aan
B. H. de vrije hand gelaten om er een keuze uit te doen."
Ik heb onder grooten dank voor de toelichting deze afdoende beslissing tot
de mijne gemaakt, maar tevens geen reden gevonden de artikelen over M u 1t a t u l i en Ten Brink van de andere biographieën te scheiden, gelijk ik ook
de nieuwe biographieën op deze laat volgen.
Gedeeltelijk is aan den wensch van mijn geëerden raadsman reeds voldaan door de
uitgave van „Eene studie over Multatuli's Werken en Gedacht e 1 e v e n" door Mr. C. A. W i e n e c k e, in 1899 in de Januari-aflevering van de
„Vragen des Tijds" en in 1902 in boekvorm verschenen, voorafgaande aan dE „Registers op de Ideën van Multatuli" van Mr. W i e n e c k e; maar nog meer, doordat
de Leidsche bibliothecaris de Heer L o u i s D. P e t i t, die de in dit werk voorkomende
bibliographieën tot op heden bijwerkte en andere zelfstandig samenstelde, den
arbeid op zich nam, aan H u e t's artikel de ,,B i b l i o g r a p h i e" van M u l t a tul i
toe te voegen, die nog altijd ontbrak en die toch de eenige betrouwbare wegwijzer
is, tot de kennis van den letterkundigen arbeid van den auteur.
DE B.

1 42

MULTATULI.

_.,,.,,......^. ^..._...,..-.,..^..,,

dat hij mij dit geschenk vereerde omdat ik, volgens hem, een
pasteibakker was die van zijn hart geen moordkuil maakte. Dit
kompliment was aan den schrijver der B r i e v en over den
B ij b el gerigt.
Wederkeerig vereerde ik hem toen mijn exemplaar van —
Max Have 1 a a r. Hij was met het wegschenken van zijn werk
zoo mild, dat de voorraad, door zijn uitgever hem verstrekt,
telkens opraakte, en hij van het boek dat door de geheele wereld
gelezen werd op dat oogenblik geen eigen afdruk bezat.
Onze laatste ontmoeting had plaats in het najaar van 1867
of de lente van 1868, kort vóór mijn vertrek naar Java. Bij
gelegenheid van een verblijf in den Haag bracht hij mij een
bezoek te Bloemendaal, en was op S o r g h v 1 i e t een paar dagen
mijn gast.
Meermalen heeft sedert de gedachte mij vermaakt dat hij,
voor zijne nachtrust, zich toen behelpen moest met zeker klein
bovenvertrek dat vóór hem een en andermaal ook voor lief genomen was door den heer en mevrouw Bosboom en door
Johannes van Vlo ten. Ik twijfel of er vele partikuliere
woningen in Nederland gevonden worden waar de zoldering
derzelfde logeerkamer heeft nedergezien op buitengewone tijdgenooten van zoo verschillende rigting.
Er bestond eene reden waarom ik vóór 1868, ondanks zijne
uitlandigheid, met M u l t a t u l i in aanraking gebleven was.
Toen in den zomer van 1866 de pruissisch-oostenrijksche
oorlog uitbrak, vertoefde hij aan den Rijn, te Keulen en te
Koblentz, en ontving ik van hem onverwachts een schrijven,
waarin hij den wensch te kennen gaf korrespondentie-artikelen
te leveren voor de Haarlem s c he Courant, aan wier redaktiebureau ik in die jaren verbonden was,
Pruissen had Oostenrijk op dat oogenblik nog niet geslagen
en buiten het Verbond geworpen. De dag van Sadowa moest
nog aanbreken. De onzekerheid omtrent de dingen die komen
zouden deed in de Rijnprovincie eene sterke gisting heerschen.
Het was de tijd dat de redactie der KO 1 n i s c h e Z e i t u n g
verhaalde hoe, onder hare oogen, de pruissische dienstplichtigen
met stokslagen de waggons der gereedstaande spoortreinen werden ingedreven om, in de rigting van Boheme, naar het vermoedelijk hoofdtooneel des oorlogs vervoerd te worden, en hoe
barbaarsch de pruissische vrouwen dit vonden.
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Het scheen mij een gelukkig denkbeeld van M ul ta t u l i, dat
hij van zijne aanwezigheid ter plaatse partij wilde trekken ten
einde, uit eigen aanschouwen en op grond van eigen waarneming, onze landgenooten voor te lichten.
Zijn voorstel, onderworpen aan de overweging en goedkeuring
der heeren Johannes E n s c h e d é & Zonen, werd aangenomen: en met beproefde schranderheid kweet hij zich van
zijne taak.
Hij mocht noch partij kiezen tusschen Pruissen en Oostenrijk,
noch enkel persoonlijke indrukken geven. Het een paste zoo
min als het ander in het kader eener hollandsche courant, die
van oudsher haar buitenlandsch nieuws beschouwd wil hebben
als hetgeen de Duitschers T a g es ges c h ic h te noemen; feiten
en beoordeeling van feiten, maar eene beoordeeling geput uit
de buitenlansche bladen zelf, en tekstueel of bij uittreksel vervat
in de eigen bewoordingen der organen van verschillende richting.
Nooit had Multatuli, tenzij als eerstbeginnend indisch ambtenaar in de bureaux te Batavia, zulk objektief werk bij de hand
gehad. Het streed met zijn aard, zijne neigingen, zijn talent.
Hij is alleen zichzelf en in zijne kracht, wanneer hij bij voorkomende gelegenheden losbarsten, en of de verontwaardiging,
of de satire zijne muze worden mag.
Maar het duurde niet lang of hij vond voor den ziedenden
stoomketel zijner subjektiviteit eene geschikte veiligheidsklep, en
schiep den Mainzer-Beobachter.
Van al de beschouwingen en berigten uit de Rijnprovincie,
door hem aangetroffen in de K r e u z-, de V o s s i s c h e-, de
Ktlnische-, de Frankfurter-Postzeitung, deed hij trouw
verslag. Maar, achtte hij dat die bladen het te zeer bij het
verkeerde eind hadden, of gevoelde hij behoefte, als ooggetuige,
ook aan andere opvattingen het woord te geven, dan bracht hij
den Mainz er -Beobach ter zijner vinding in het vuur.
Het schaadde aan zijn gezag als korrespondent, zoo men wil,
dat niemand in Nederland ooit van den Mainzer-Be ob a c h t e r
had gehoord. Hetgeen hij er kwanswijs uit mededeelde, zou,
hoewel de taal van het gezond verstand, nog meer indruk gemaakt
hebben indien de courant een gevestigden naam gehad en jaren
lang bestaan had.
Aan den anderen kant, en dit hielp, was er evenmin in Nederland iemand die er aan dacht het aanzijn van M u l t a t u 1 i 's
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zegsman te loochenen of in twijfel te trekken. De M a i n z e rB e ob a c h ter: hoe natuurlijk klonk dit in de ooren van het
hollandsch publiek ! Het was zulk een vloeiende duitsche
Z ei tu n g s-naam ! Kon men zich niet dadelijk herinneren dien
reeds elders aangetroffen te hebben, men ontgaf het zich. Dan
wel, men verweet zich zelf, niet vroeger te hebben gelet op een
duitsch blad dat zulke juiste opmerkingen maakte, zoo geschikt
voor de Hollanders.
Indien er lezers gevonden worden die mij verdenken M u 1t a t u 1 i bij het ter wereld brengen van den M a i n ze rB e o b a c h t e r behulpzaam geweest te zijn, dan protesteert mijne
zedigheid. Ik verklap enkel een onschuldig geheimpje, en waag
mij aan eene voorspelling. , Er zal een tijd aanbreken dat losse
nummers der Haarlemsche Courant van 1866, waarin
correspondentie-artikelen van Multatuli voorkomen, opgeld
zullen doen.
Het portret waarvan ik zoo even sprak was zeer gelijkend,
maar had één gebrek. Vervaardigd naar eene overigens fraaie
brusselsche fotografie die Multatuli's blonde haren en blonden
knevel zwart gemaakt en zijne lichtblauwe oogen van hun weerschijn beroofd had, stelde het — door de schuld van den lithograaf, die bij het overbrengen op den steen beide fouten had
moeten verhelpen, maar het niet deed — den afgebeelden persoon
slechts gedeeltelijk voor.
Wie in dien tijd te Amsterdam Multatuli tegenkwam op
straat, redeneerend met een geestverwant of een tegenstander,
gewikkeld in een onderhoud dat hem warm maakte, — of hem
als pleitbezorger der Javanen het woord hoorde voeren in het
kongres der Association Internationale van 1864, -- werd juist
in de eerste plaats getroffen door het blond - c e n d r é van dien
afgevaardigde uit het donkere Oosten, en door het vonkenschieten dier germaansche en schijnbaar bleeke oogen.
Het eenige goede, of althans het beste van het portret —
verstout ik mij te beweren -- was de nette kieeding. Overal
waar Multatuli zich vertoonde maakte hij, door zijne gelaatstrekken, zijn tengeren welgemaakten lichaamsbouw, zijne natuurlijke wellevendheid, den indruk van een gentleman; en de
zorg die hij droeg voor zijn toilet was daarmede in overeenstemming. De Sjaalman der fantasie mocht zich toetakelen zoo
veel hij wilde, die der werkelijkheid kende te Amsterdam het
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adres van den besten hoede-, den besten laarze-, den besten
handschoen- en, bij den besten kleedermaker, het aangezicht van
van den besten coupeur.
In het dagelijksch leven vonden mijne huisgenooten en ik
Multatuli zeer beminlijk. De jeugd wist hij bezig te houden
en te vermaken door haar op de knie te nemen, en met haar
zich te verdiepen in uitknipsels en kaartehuisjes. De vrouwen
boeide hij door den toon van overtuiging waarop hij paradoxale
maatschappelijke stellingen verdedigde.
Tijdens zijn verblijf op S o r g h v l ie t, herinner ik mij, was hij
vervuld met het denkbeeldig huwelijk van een jongen Hollander
en eene jonge Hollandsche zijner kennis. Het meisje was niet
gevraagd. De jonge man, erg bedeesd, durfde niet. Van eene
gewone echtverbintenis kon geen spraak zijn. Maar wat zou
dit? Het meisje moest aangemoedigd worden. Zij moest leeren
het als hare levenstaak te beschouwen den jongen man te
„ontbolsteren."
Voor zoover ik weet is deze ontbolsteringsproef nooit genomen,
of niet op denzelfden persoon. Hetgeen niet verhinderde dat
wanneer Mul t a t ul i, 's avonds in de huiskamer, bij een kopje
thee onder de lamp, zulke stokpaarden bereed, men het eene
oogenblik genoeglijk lachte, het andere met hem de vleugels van
den geest repte, en steeds aan zijne lippen hing.
Hiermede is de kleine voorraad mijner persoonlijke heugenissen uitgeput. Niemand betreurt oprechter dan ik de geringe
strekzaamheid.
Wat betreft de verhouding van Multatuli tot de nederlandsche wereld in het algemeen, en van de nederlandsche
wereld tot M u 1 ta t u 1 i, ik weet die niet beter te kenschetsen
dan door de volgende anekdote.
Toen ik, een half dozijn jaren geleden, met een vermogend
landgenoot van leeftijd mij over Multatuli onderhield, en beweerde dat het verzekeren der onafhankelijkheid van een schrijver
van dien rang de openbare zaak raakte, toen kreeg ik ten antwoord : „Het ligt niet op mijn weg iemands onafhankelijkheid te
helpen verzekeren, alleen omdat hij stijl heeft."
M u 1 t a t u I i ' s ongeluk, indien men het zoo noemen wil, —
want personen die het kunnen weten zeggen mij dat hij in zijne
wiesbadensche afzondering een gelukkig leven leidt, -- zijn geluk of zijn ongeluk is geweest Nederlander te zijn en stijl te hebben.
TEN BRINK. N.-N. Letteren III.
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Rien ne vit que par le style, heeft Sainte-Beuve
gezegd; en dit geldt van alle vormen der kunst. Het woord
moge eene zwevende beteekenis hebben, allen gevoelen wij instinktmatig dat met stijl in de schilder-, stijl in de bouw-, stijl
in de beeldhouwkunst, stijl in de muziek, stijl in de letteren,
iets van blijvende waarde bedoeld wordt, in onderscheiding van
het wuft bestaan der mode.
Zeg van de Nederlanders van den tegenwoordigen tijd dat zij
weten te leven; dat zij beminlijk zijn, hulpvaardig, vlijtig, niet
overdreven ernstig, niet hinderlijk lichtzinnig; een ieder zal het
toegeven. Maar dat zij aan stijl een lid hunner familie verloren
hebben, -- wie durft het tegenspreken?
M u lta t u 1 i, waar hij op dreef is, bezit die gaaf in zoo hooge
mate dat zijne werken in zichzelf, onafhankelijk van de zaak
die er in bepleit wordt, eene reden van bestaan hebben, en
men hem liefheeft en bewondert ook wanneer men met hem
vangeolrschit.

I I.
Gedurende de twee jaren of langer dat hij sekretaris der
residentie Menado op Celebes geweest is, — wij blikken meer
dan een halven menschenleeftijd achterwaarts, — heeft M u 1 t at u li voor het genoegen van derden eene soort van dagboek
aangelegd waaruit ik vergunning bekomen heb deze en gene
proef mede te deelen.
Het zijn geen biografische maar meest litterarische herinneringen of bespiegelingen, van 1851 teruggaand tot 1841, den
eersten tijd van zijn verblijf te Batavia. Het dagboek van tien
letterkundige leer- der wandeljaren alzoo ; jaren vervuld met het
besef eener wassende auteursroeping, onder het ambtenaarskleed
en als krul van den ambtenaarstitel ; vervuld met den telkens
levendiger lust als man der pen eenmaal een man van de daad
te worden ; met een afwisselend gevoel van vertrouwen en wantrouwen in zichzelf; maar reeds bij meer dan één gelegenheid,
naar ons achteruitziend oordeel en ons profeteren post e v e n t u m,
vruchtbaar in bladzijden die den toekomstigen grooten schrijver
verraden.
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Vooraf iets over Multatuli's levensloop uitwendig 1).
Geboren te Amsterdam in Maart 18zo, is Eduard Douwes
Dekker in Juni 1838 naar Java vertrokken. Hij zou zijne
moeder, die hij tot het einde met kinderlijke vereering aanhing,
niet terugzien. Evenmin zijne zuster. Zijn vader was koopvaardijkapitein ; burgerlijk scheepsgezagvoerder in de groote vaart; en
dit waren ook twee zijner broeders, forscher gebouwd dan hij.
Een derde broeder zou doopsgezind predikant worden.
Uit deze laatste bijzonderheid leid ik af dat in het gezin een
getemperd liberale protestantsche toon heerschte, en de jonge
Eduard in dien geest opgevoed is. Zijne denkwijs in later
tijd werd in elk geval door deze atmosfeer der jeugd scherp
bepaald en bleef daarin als gewikkeld, gelijk de aarde in den
haar omringenden dampkring, waar zij nooit uitkomt. Het is
bekend uit zijne werken dat hij naderhand voor eene poos zeer
vervuld geweest is met 1 a que s t i o n r e 1 i g i e u s e, als de Franschen zeggen. Tevens blijkt uit de toen door hem gevoerde
oppositie, nooit gericht tegen het katholicisme, nooit tegen het
kalvinisme, altijd tegen het vrijzinnig protestantisme en tegen
dit protestantisme alleen, dat hij aan de godsdienstige voorstellingen uit de omgeving zijner kinderjaren eene overheerschende
beteekenis gehecht heeft. Niemand wordt op rijper leeftijd een
hemelbestormer, indien hem uit het ouderlijk huis de algemeene
indruk is bijgebleven dat de hemelsche b -erg niet veel meer dan
een molshoop is.
Van de Amsterdamsche scholen, door den knaap bezocht, kan
ik niets anders melden dan dat hij nog vele jaren daarna den
onderwijzer M e s k e n d or ff een warm hart toedroeg. Omtrent
de verdiensten van den heer M e s k e n d o r ff, die ongemeen
moeten geweest zijn, heb ik geen inlichtingen kunnen bekomen.
Waarom Eduard, met zijn buitengewonen aanleg, niet opgeleid
is voor de studie en naar het Amsterdamsch Gymnasium gezonden,
weet ik niet. Er blijkt alleen dat zijn vader hem voor den
handel bestemde, en een koopmanskantoor zijne practische
Hoogere Burgerschool geweest is. Het innig verbond in dezen
tijd door hem gesloten met Abraham d es A m o r i e van der
1) Misschien onnauwkeurig, en zeker onvolledig; waarvoor ik versehooning
vraag. Dezelfde toegevendheid roep ik in voor mijne bijzonderheden omtrent
Multatuli's loopbaan in Indië, hierachter. Officiële bescheiden staan mij
niet ten dienst.
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Ho e v en J r., student bij het Seminarie der Remonstranten en
voorbestemd theoloog, bewijst dat hij den omgang van geniale
geletterden zocht.
Op Multatuli's vriendschap voor Van der Hoeven, dien
hij reeds bij zijne eerste terugkomst uit Indië in 1853 niet meer
onder de levenden aantreffen zou 1), kom ik terug, en vergezel
thans in gedachte den aankomenden jongeling naar Java. Alleen
dit, dat Van der Hoeven en hij daarv66r onafscheidelijk
waren en, na het ontwassen der kinderschoenen, de geheele
opleidingsperiode van Multatuli door deze David- en Jonathansverhouding beheerscht is.
De vader heeft ongetwijfeld niet vermoed, toen hii op eene
zijner reizen om de Zuid den achttienjarige medenam en te
Batavia hem aan den ingang der ambtenaarsloopbaan plaatste,
dat die stille baan, betreden door den zoon, bestemd was het
gerucht te maken dat vervolgens uit haar opgestegen is. Waarschijnlijk vond hij bij nader inzien dat de handel te Amsterdam
toen niet genoeg vooruitzichten opende, en wilde hij Eduard
ildegnhstziceldrnopawijstedrscheiden.
In 1838 bestond de Delftsche Academie nog niet, en een
radicaal als Indisch Ambtenaar was in dien tijd enkel te bekomen
door in Indie-zelf zich op de studie der inlandsche talen toe
te leggen. Dáárvoor echter was eene aanstelling bij het binnenlandsch bestuur noodig, liefst ver van de hoofdplaats ; en voor
Multatuli zou dergelijke benoeming eerst later volgen. Hij
begon te Batavia, en debuteerde als kommies bij het departement
van Financien; zuiver europeesch kantoorwerk, in dienst van
den Staat.
Destijds werden er te Batavia, en er worden daar nog op dit
oogenblik, kosthuizen ten behoeve der kleine beurzen van ongehuwden gevonden. Vaak is aan het hoofd daarvan eene europeesche
burgerdame van leeftijd geplaatst, weduwe van een ambtenaar,
een industrieel, een zeevaarder. Twintig of meer jonge Hollanders, met onaanzienlijke traktementen, hebben ieder in zulk
een huis eene eigen kamer, ieder een eigen inlandsch bediende.
Het eerste ontbijt en de avondmaaltijd worden gebruikt en
corps.Kmenalwkopmnsatreidb1) Abraham des Amorie van der Hoeven Jr, overleed te Utrecht
in Maart 1848, slechts 27 jaren oud.
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denstad werkzaam zijn en per as derwaarts vervoerd worden,
nemen hun middagmaal mede in een spijsdrager. De anderen,
verbonden aan de gouvernements-bureaux, dichter in de buurt,
zooals het departement van Financien, krijgen het hunne uit het
huis, gebragt door een bediende.
Ik heb het voorregt gehad te Batavia een doorreizend hoofdinspekteur te ontmoeten die zijne indische carrière begonnen was
in hetzelfde jaar als Multatuli; evenals deze kommies bij het
departement van Financiën geweest was; en met hem in hetzelfde kommesalehuis gewoond had.
Na zoo vele jaren sprak hij over Multatuli met vuur, zooals
men in Nederland het over een academievriend doet, uit het
oog verloren maar niet geweken uit het hart. Hunne kamers
grensden aan elkander, herinnerde hij zich, en in voorkomende
gevallen bewezen zij elkander kleine diensten.
In Nederlandsch-Indie zijn zulke losloopende jonge menschen
wel eens verpligt, op oogenblikken dat hunne kleer- of hunne
linnenkast niet te wel voorzien is, hunne opwachting te gaan
maken bij een chef, of eene soirée bii een beschermer te gaan
bijwonen. Goede raad zou dan duur zijn, indien niet de gelijkheid van leeftijd en van lichaamsbouw, nadat de deur der ledige
kast mismoedig dichtgeworpen is, uitkomsten ontsloot. Meer dan
eens leende de toekomstige hoofd-inspekteur van Multatuli
een fijner overhemd, of Multatuli van den toekomstigen hoofdinspekteur een beter gemaakten pantalon. Dit gemeen hebben
van alle goederen, onder vrienden, viel in den smaak van den
aanstaanden schrij ver van Max Have l a a r. Hij dweepte met
zulke denkbeelden.
Zoo er in dien tijd (het regeeringsorgaan de J a v a s c h e
C o u r a n t was toen nog voor den Archipel het hoc es t pro
vobismnuehadtworlén);zedstij
Batavia partikuliere dagbladen bestaan hadden; of indien ambtenaren, gesteld dat de dagbladen er in hunne opkomst waren,
vrijheid tot medewerken gevoeld hadden ; dan geloof ik dat
Multatuli al spoedig beproefd zou hebben aan de kopijlievende
kolommen proeven van zijn proza of zijne poezie kwijt te raken.
Reeds in 1841 had hij heel wat in portefeuille.
Maar ik ben niet overtuigd dat die eerstelingen terstond opgang
zouden gemaakt hebben.
Onder de tijdgenooten en jonge kennissen in de gouvernements-
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bureaux stond het vast dat M u l t a t u l i bekwamer was en meer
algemeene denkbeelden had dan de meesten. Er waren er, toen
en later, die voor het ontwerpen van bruilofsdichten, van gelegenheidsopstellen, zijne hulp kwamen inroepen, zeggende: „Toe,
Dekker, jij die zoo geestig, jij die zoo knap in de historie bent,
jij die zulke dingen uit je mouw schudt," en meer komplimenten
van dien aard.
Hetgeen hij echter voortbracht, bezat, hoewel geen der anderen
in staat was het zoo goed en zoo snel hem na te doen, nog
niet de volkomenheid welke de détail-kritiek, wanneer deze zich
met het vergrootglas wapent en in naam van het gezond verstand of der koude berekening zich tot nacijferen zet, vitterij
doet noemen en door onbevooroordeelden als vitterij verwerpen.
De belanghebbenden waren dankbaar en voldaan, zoo men
wil ; doch bij nader inzien vonden zij het geleverde middelmatig. Hunne kleingeestige aanmerkingen hadden een schijn
van grond.
Bovendien droeg, van het beste wat hij tot daartoe geschreven
of in schets gebracht had, niemand toen kennis. Hij was te
eerzuchtig, en tegelijk nog niet zeker genoeg van zijne zaak,
om gewone bureau-vrienden al dadelijk in het geheim zijner
verborgenste gedachten te nemen.
Jongelingsdroomen, losse bladen uit het dagboek
van een Oud M an, luidde de titel van een in 1843-1845
ontworpen verhaal, bestemd in beeld te brengen hoe grillig
vaak in het leven de triviale uitkomst aftoont bij het poëtisch
voornemen.
Men steekt van wal met grootsche verwachtingen, koestert
van zichzelf hboge meening, verbeeldt zich in de wieg gelegd
te zijn voor het volbrengen van iets buitengewoons. Doch, niets
gewoner dan het gewone einde. Is de jongeling een grijsaard
geworden, dan zijn de idealen in platheden verkeerd. Uit den
gedroomden blondgelokten held, die eene rol op het wereldtooneel
vervullen zou, groeit een renteniertje in een theetuin aan de
Vecht. Desinit in piscem mulier formosa superne.
Het bovenlijf der schoone nimf, met het edel gelaat en de blanke
borst uit de golven, is gaan uitloopen in een gestoofden kabeljauwstaart. Men gevoelde zich dichter, en werd hengelaar.
Vader Anton, Multatuli's verzonnen dagboekhouder, is
een Hollandertje uit de tweede helft der I 8de eeuw, voortge-
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sukkeld naar de eerste helft der 19de. Op zijn zestigste jaar
naar Nederland teruggekeerd, na in India zoogenaamd fortuin
of carrière gemaakt te hebben, woont hij, met eene oude nicht
en een jongeren neef ergens buiten, op Beekhoven. De kinderen
van den neef noemen hem grootvader, ofschoon hij maar hun
oud-oom is en nooit eigen kroost of eene eigen vrouw gehad
heeft. De vraag of hij op het land zal blijven hokken en, ter
wille van de gelegenheid tot hengelen, de drukte van het woelig
gezin verdragen ; dan wel, naar de stad trekken en zich eene of
twee eigen bovenkamers huren; is hem voortaan eene levenskwestie. Hij is een speelbal van den knaap Frits, die knorrig
wordt en hem op de vingers tikt wanneer grootvader, bij het
vertoonen der chineesche schimmen, met de uitgeknipte poppen
onhandig omspringt.
En diezelfde oude, wiens bestaan opging in het overleggen
van een stuivertje aan gene zijde der linie, is geboren kort na
B o na part e, en heeft in zijne jonge jaren gewaand een soortgelijk genie als Napoleon te zijn. Een man geworden zou hij
een paar tronen omverwerpen, het juk van een paar onderdrukte
volken breken, een nationaal bevrijder en weldoener worden,
grootsche en nuttige hervormingen invoeren, nieuwe gelooven
stichten op de puinhoopen. van oude kerken, aan het hoofd
eener herboren samenleving komen, op zijne beurt eene kroon
dragen. Tintelen deed hij van edelmoedigheid, van algemeene
mensche-, van ontbaatzuchtige eigenmin. Als een zegenend gesternte zou hij op-, als een zegenend ondergaan.
Arme jongelingsdroomen ! Het laatste woord is aan een rijk
geworden Amsterdamsch broodbakker, in een optrekje aan de
vaart naast Beek h o v e n, van wiens goeden wil het afhangt of
Vader Anton ongestoord uit visschen zal kunnen gaan.
Beklagelijker nog, het laatste woord is aan den kleinen Frits:
„Nu, grootvader, dit is Alexander dit zijn generaal
zoo — houdvast — als ik nu aanstoot, moet de generaal zijn
arm opligten — en aan zijn knevels trekken -- wacht nog niet
daar moet een boom staan -- daar -- met de pink, grootvader — houd den generaal met dien vinger -- en Alexander
zó-enalsiku to,grvadembo
schudden alsof 't hard waait — dat maakt n at u u r l ij k — de
generaal ligt den arm op — en Alex a n der schiet een geweer
af het paard moet schrikken van den slag en steigeren" ... .
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Multatuli zegt in eene noot : „Dit is geschreven in een
oogenblik van bittere moedeloosheid; en al beweert de verzamelaar
der L o s s e B1 a den [hijzelf] dat het g e e n, paskwil is op den
ouden man, — ik Dekker, die den ouden man toch ook gekend
heb, ik geloof dat het wèl een paskwil is."
Natuurlijk moest de jonge auteur bij nader inzien het daarvoor
houden. Had hij reeds op dat oogenblik, vlagen van mistroostigheid of afmatting niet medegerekend, het lot van Vader Anton
als zijn eigen onvermijdelijk voorland beschouwd, er zou van
hem niets noemenswaardig terechtgekomen zijn. En toen hij
het verhaal voltooide, telde hij reeds vijf-en-twintig, toen hij er
die aanteekening bijschreef reeds een-en-dertig jaren t Zou hij
eenmaal iets beteekenen, vond hij, dan behoorde hij zich te
reppen. Het was tijd, meer dan tijd.
Hoe gaarne men te Batavia hem lijden mocht; welken goeden
dunk men van zijne bekwaamheden had ; welke aanvallen men
op zijne hulpvaardigheid deed — dat er di t in hem stak, daarvan
had geen der kameraden het voorgevoel.

Eerst volgt nu iets droogs.
Door den gouverneur-generaal M e r k u s is Multatuli in
Juli 1 842 benoemd tot kontroleur 2de klasse voor den dienst ter
Westkust van Sumatra, en door den generaal M i c h i e 1 s, toen
civiel-gouverneur van dat gewest, geplaatst te Natal. Dit was
het begin eener nieuwe loopbaan, en tegelijk de eerste aanstelling
buiten Java.
In het begin van 1845, -- overplaatsingen geen gebrek, —
bevindt hij zich weder op Java en te Batavia, en in 1846 of
al vroeger te Poerworedjo, in Bagelen, waar hij werkzaam is
als kommies op het residentie-kantoor.
De resident van Bagelen is, wegens zijne beleefdheid en zijne
voorkomendheid in den omgang, hem zeer genegen. Hij roemt
zijne overvloedige vermogens, zijne kundigheden, zijne algemeene
bruikbaarheid, zijne bedrevenheid in het Maleisch — dat hij
niet alleen vlot spreekt maar ook schrijft, en met Arabische
karakters. Van een ambtenaar van die bekwaamheid, zegt de
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resident, kunnen in een anderen en ruimer kring de beste diensten
verwacht worden.
Deze aanbeveling zal hare werking niet missen.
In Februarij 1851 is Multatuli sedert twee jaren secretaris
van Menado, wordt in October van dat jaar benoemd tot assistentresident te Amboina, tevens magistraat en kommandant der
schutterij, en blijft dit tot hij in Januarij 1852 een tweejarig
verlof bekomt, en kort daarna voor het eerst naar Nederland
terugkeert.
In 1855 bevindt hij zich weder op Java, en aanvaardt in
Januarij 1856 de betrekking van assistent-resident in Bantam,
afdeeling Lebak. Zes weken later vraagt hij, om de redenen
die in Max Ha velaar door hem blootgelegd zullen worden,
zijn ontslag uit 's lands dienst, keert nogmaals en voor goed
naar Europa terug, en wordt in Nederland de agitator met de
pen dien wij allen gekend hebben.
Het gewicht dezer plaatsnamen en jaartallen is dat wij er
Multatuli's loopbaan als Indisch ambtenaar, hoewel zij ruim
genomen slechts zeventien jaren geduurd heeft, uit leeren kennen
als opmerkelijk afwisselend en veelzijdig.
Wie eenige jaren doorbrengt op Java niet-alleen, maar ook
op Sumatra, in de Molukken en op Celebes, is in de gelegenheid
zich praktisch te oefenen in de taal-, land- en volkenkunde van
voorname gedeelten van den Archipel.
Kontroleur 2de klasse bij het binnenlandsch bestuur eener buitenbezitting is geen hooge rang; maar op zulk een ambtenaar, zoo
hij pas 22 jaren telt, rust er niettemin, -- er rustte op hem ter

Westkust van Sumatra in dien tijd vooral, -- eene groote verantwoordelijkheid. De kontroleur was betaalmeester van den
Staat, was hoofd der politie, presideerde den landraad of het
equivalent van den landraad, vertegenwoordigde op kleine schaal
in zijn persoon, en in zijn persoon alléén, het souverein gezag.
Was voor Multatuli die post eene uitmuntende inleiding
bij de Maleijers, te Poerworedjo kon hij van nabij de Javanen
bestudeeren, op Celebes de Makassaren of de Alfoeren.
Assistent-resident van Lebak geworden stond de gelegenheid
hem open, bij het besturen eener javaansche afdeeling, de ondervinding en de kundigheden toe te passen verzameld op Java
zelf en elders.
In sterke mate, dit spreekt, moest het leven in zulk eene
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aziatische omgeving, het waarnemen van zulke toestanden, het
bekleeden van zulke ambten, de zelfbewustheid gaan bepalen
van een jong Hollander met genialen aanleg, vol denkbeelden,
ongemeen weetgeerig, maar dien de omstandigheden tot een
onvrijwillig autodidakt gevormd hadden, en dien men van zijn
geboortegrond had losgemaakt op een leeftijd toen voor zijne
jonge evenknieen in het moederland het hooger en het hoogste
onderwijs nog aanvangen moest.
Multatuli's persoon is een uitgezocht exemplaar dezer hollandsche varieteit uit de dagen die 1848 onmiddellijk voorafgegaan en op 1848 onmiddellijk gevolgd zijn. Multatuli's
geschriften zijn er de zuivere uitdrukking van.
Terwijl Jacob van Lennep den Pleegzoon en de Roos
v a n De k e m a voortzet en verjongt, Da Costa in zijne V ij fen•twintig Jaren het zwijgen verbreekt, Bakhuizen van
den Brink en Potgieter de 17de eeuw bestudeeren en in
beeld brengen, H e ij e kinderliederen zingt, mevrouw B o s b o o m
het Huis Lauernesse schrijft, Goeverneur Jan den Rijmer
het woord verleent, K n e p p e l h out in zijne donkere kamer den
omtrek der leidsche studenten opvangt, J o n c k b l o e t de P h ysiologie van Den Haag geeft, Van Vloten zich op het
middennederlandsch proza werpt, Beets en H a s e b r o e k en
Ten Kate de poezie van B y r o n en L a m a r tin e overplanten,
of medewerken aan de Nederlanders door Nederlanders
geschetst; terwijl Geel's Onderzoek en Phantasie langzaam doordringt, De Vries zijn woordenboek ontwerpt, F ruin
en voorbereidt, Sc h i mm el de hervorming vanzijneTJar
ons tooneel onderneemt, De G é n es t e t Fa n t a s i o en den
Sint-Nkolasvdrgt,Abahmdesori
van der H o e v en J r. eene duitsche akademiereis doet, in de
moedertaal gemeenzaam verheven leerredenen uitspreekt, diepzinnige aforismen over katholicisme en protestantisme opteekent,
in schoone verzen het ontspringen der godsdienst aan het menschelijk gemoed vergelijkt bij het slaan van nafthavlammen uit
den schoot der aarde i), — zit daarginds, te Menado in den
1) Van der Hoeven, Geloofs des Harten, 1841.
Geen schemerende lamp, aan vreemde toorts ontstoken !
Geen flikkring van 't genie en geen geleende gloed I

—
De naphtha vlamt hem te gemoet.

Isendblikmtrah ongebk,
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Maleischen Archipel, zit een tijd- en rasgenoot van die allen,
wiens deelgenootschap aan hunne ontwikkeling schier gewelddadig afgebonden of do9rgesneden is, zit hij, vier duizend mijlen
uit de buurt, aan zijne hollandsche herinneringen voort te spinnen,
indrukken van buiten op te vangen, blikken in de toekomst te
slaan, zit hij aan zichzelf en aan zijne toekomst te denken.
Het is waar dat het trage zeilschip toen al op de voordracht
begon te staan om allengs te worden afgedankt en gesloopt. De
overlandmaildienst, al moest voor het doorgraven der landengte
van Suez de eerste spade nog in den grond gestoken, en zelfs
van den onderkoning van Egypte de onmisbare koncessie nog
verkregen worden, was reeds eenigszins georganiseerd.
Maar dit gold alleen voor hetgeen over Singapore naar Batavia
en naar de noordkust van Java kwam ; niet voor de andere
eilanden van den Archipel. Eene afzonderlijke NederlandschIndische stoombootdienst, voor het verbinden van Java met
Sumatra, met Borneo, met de Molukken, bestond nog niet of
werkte pas half. Er verliepen vaak maanden dat er op Celebes
geen tijdingen van Batavia kwamen; geen europesche dagbladen,
geene fransche of hollandsche boeken. Maanden, eer er weder
gelegenheid was om van Celebes over Java naar Europa te
schrijven. Een ambtenaar, verplaatst van Poerworedjo naar Menado,
bleef somtijds langer dan een half jaar onderweg.
Heeft Multatuli, terwijl in Nederland zijne tijdgenooten
deelnamen aan de bewegingen voortgekomen uit de grondwetherziening van 1848, heeft hij met deze karige hulpmiddelen
het moeten doen, zijne opgewektheid en zijne belangstelling waren
misschien te levendiger, naarmate de afstand zijne verbeelding
meer vrijheid bij het beoordeelen liet.
De sociaal-demokratische Februarij-omwenteling in Frankrijk;
de verwachtingen door haar opgewekt bij de nationale eenheidspartij in Duitschland, en de reaktie daarop gevolgd; de parijsche
Juni-dagen en de opkomst van Napoleon I I I; Rome ontrukt
aan G a r i b a l d i; de koning van Sardinie verpletterd door de
Oostenrijkers; K o s s u t h geslagen, B l u m gefusilleerd, Kinkel
tovesingraf dl;tegni,abolsche
strooming in de noordelijke helft der Vereenigde-Staten, gewekt
door U n c l e Tom 's C a b i n, — slechts een echo dier gebeurtenissen moge tot Celebes en de residentie Menado doorgedrongen
zijn, Multatuli heeft dien weerklank opgevangen, er zijne
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sluimerende denkbeelden naar gevormd, er de herinnering van
bewaard en met zich medegebracht uit Indie.
Wij zijn geneigd het vreemd te noemen dat, bij zijn terugkomen in Holland, de gelederen zich niet van zelf voor hem
ontsloten hebben, en hij, welkom geheeten bondgenoot en medeaanvoerder, niet terstond opgenomen is onder de nederlandsche
hoofdleiders van toen.
Maar in de werkelijkheid gaat dit zoo gemakkelijk niet. De
ontvangst, welke Sj a alma n te Amsterdam ten deel viel, leert het.
Wie, gelijk M u l t a t u l i als knaap, zijn vaderland verlaat, en,
nadat de dood intusschen ouders en vrienden weggenomen heeft,
als licht- en luchteischend man er terugkomt, vindt alle vensterbanken bezet. Ieder der tijdgenooten heeft zijne eigen zaken
aan zijn hoofd, zijne eigen belangen, zijn eigen vechten voor
eene zit- of eene staanplaats op de groote markt. Van landgenoot is de huiswaarts gekeerde een vreemdeling geworden.
Voerde hij tastbare voordeelen in zijne mars, misschien zou men,
na die bezichtigd en van hunne echtheid zich vergewist te hebben,
hem inhalen ; komt hij enkel mededingen, dan sluit men hem
uit. De oude broederhand is verbroken.
Is hij de anderen niet sympathiek, wederkeerig zijn zij het
hem evenmin. Zijn horizont heeft zich uitgebreid, vindt hij ;
de hunne is beperkt gebleven binnen de oude grenzen. Terwijl
zij de academie van wetenschappen bezochten, deed hij het de
hoogeschool van het leven. Hij houdt z ij n hart voor warmer,
z ij n blik voor ruimer, z ij n oordeel voor juister, z ij n e kritiek
voor scherper. Hij durft meer en vermag meer, beweert hij,
omdat hij onafhankelijk is en niemand naar de oogen behoeft
te zien.
Van die zijde vertegenwoordigt M u l t a t u l i in zijn persoon
de geheele telkens aangroeiende samenleving van NederlandschIndie, in hare betrekking tot de samenleving in Nederland. Men
denkt er bij aan het antagonisme van twee hoogmoeden of
twee fierheden.
Nederlanders die Indie niet kennen, — of eerst op gevorderden
leeftijd en slechts voor een gering aantal jaren zich derwaarts
verplaatsten, — zullen gerepatrieerde landgenooten, welke aan
Indie hunne geheele vorming te danken hadden, steeds met
zekere verwondering aanstaren, en, zoo niet te hunnen aanzien
ik weet niet welken argwaan koesteren, dan hen toch op een
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afstand houden. Er schijnen volgens hen uit Indie slechts twee
klassen van personen naar Nederland terug te keeren : op één
suikerlord vele honderden schooijers of maatschappelijke schipbreukelingen. In de poezie der geschiedenis draagt Nederland
er roem op voor het vaderland der geuzen te gelden, maar de
geuzen der werkelijkheid zijn er niet in aanzien, en al hetgeen
uit Indië komt en geen millionair is ligt er eenigzins onder verdenking van geuzerij.
Omgekeerd klimt, door het toenemen der landbouwondernemingen op Java en elders in den Archipel, door de gestadige
uitbreiding van het korps der burgerlijke indische ambtenaren en
der officieren van het indische leger, ook voortdurend het cijfer
der Nederlanders die zich aan de tegenovergestelde miskenning
schuldig maken.
Dezen, trotsch op hunne indische vorming, beschouwen hunne
achter- en bij den haard gebleven landgenooten zooals men op
de hoofdplaatsen van Europa en Amerika het kleinstedelingen,
of bloedverwanten uit de provincie doet. De grootheden tehuis
noemen zij dorpsgrootheden : de vernuften van den eersten, vernuften van den tweeden rang. Het moederland lijdt volgens
hen aan eene afgodische vereering voor het geld, samenhangend
met bekrompenheid, kleingeestigheid, menschenvrees, en allerlei
vooroordeelen. Met de oudvaderlandsche deftigheid, middelmatigheid, berekening, steken zij den draak.
Het evenwicht tusschen beide zienswijzen zal mettertijd zich
ongetwijfeld herstellen. Het treffen eener groote nationale ramp,
— een oorlog, eene overheersching, — zou daartoe heilzaam
kunnen bijdragen. Doch, ook voor ons toenemen in zelfkennis,
zonder meer, is de studie van het verschijnsel alvast nuttig.
De geschriften van Multatuli bieden voor ééne helft dier
soort van eigen waarneming overvloedig gelegenheid aan, en zij
danken aan hunne eenzijdigheid te dien aanzien een niet gering
deel hunner beteekenis.

IV.
Eer ik beproef iets te zeggen over twee voorname werken
van Multatuli, — den indischen roman Max Havelaar, en
den nederlandschen W o u t er P i e te r s e die in de I d e e n ver-
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spreid staat, vraag ik verlof tot aanhalen van enkele plaatsen
uit het ongedrukt gebleven dagboek van 1851, beiden voorafgegaan.
Met het toenemen in leeftijd is M u l t a t u l i een nauwkeurig
waarnemer van het nederlandsch leven geworden, inzonderheid
van het lagere; en dit maakt scheiding tusschen de jaren zijner
indische afzondering en de latere, gevolgd op zijne eerste en
tweede thuisreis.
Natuurlijk hebben de hollandsche herinneringen, en de gaaf
tot opmerken van het hollandsche, hem nooit ontbroken : het
oudere dagboek vertoont er de sporen van. Maar die kiemen
sluimerden toen nog half. De vaderlandsche heugenissen lagen,
als 's morgens in het gebergte een dal, onder een mist, nog niet
vaneen gescheurd en weggevaagd door de zon.
Evenzoo heeft het geruimen tijd geduurd eer Multatuli zijn
talent is gaan wijden aan de bijzondere studie en schildering
onzer koloniale kwestie, en meer in het algemeen aan hetgeen
men in dagbladstijl brandende maatschappelijke vraagstukken
noemt: eigendom, huwlijk, erfregt, stemregt, onderwijs, armwezen, gevangeniswezen, belastingen, regtspraak, lijkverbranding,
vrouwelijke emancipatie.
Het talent was er, maar had zijne aangewezen stof nog niet
gevonden of nog niet met hartstocht omhelsd. De groote onderwerpen, hoewel toen reeds op het menu geplaatst, bleven vooreerst
onaangeroerde schotels. Bij het behandelen van kleinigheden,
het vertellen van anekdoten, schemerden hunne geduchte namen
maar even door. De meeste tijd werd besteed aan het opteekenen
van het kurieuse in de naaste indische omgeving, aan gissen
naar hetgeen voor zijn persoon de hollandsche toekomst baren
zou, en bovenal aan zelfbespiegeling :
.Menado, 24 Februari 1851. — Het leven bestaat uit tusschenzinnen -- het mijne althans. Maar vanwaar dan mijn God die
wildheid in mijn gemoed, die woeste verbeelding!
25 Februari. — Het is het eerst dat ik dus schrijf. Het is
een voorspel van mijn- vast voornemen om tot het volk te spreken.
Ik ben zwanger van denkbeelden ; over weinige dagen ben ik
eenendertig jaar — het is tijd, tijd, — nu of nooit, dat is :
weldra of nooit. Eenendertig jaar, en ik heb nog niets gedaan !
Ik heb vandaag zeer zoet mijn werk gedaan ; — van middag
hadden wij visite van twee heeren te paard, — een en ander
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is verkoelend, zeer verkoelend. Dat geeft de goede God ons
Indiers, omdat wij geen ijs hebben.
28 Februarij. — Weér visite gehad — douches. Maar toch
niet geheel, want ik heb mij driftig gemaakt door te willen
bewijzen dat de uitbesteding van opvoeding en onderwijs aan
een vreemde, a t a n t par m o i s, eene soort van crime tegen
de natuur was. „Mijne kinderen in Holland kosten mij nu al
f 11.00o," zei de man. En ik vraagde of hij God de kwitanties
toonen zou als Deze hém vraagde : „Qu'as-tu fait des enfants
que je t'ai donnés?" 't Was een Franschman.
Van de week maakte ik eene portefeuille los met teekeningen.
(Ik houd veel van mooye platen en heb er vele). Een bij,
hommel, of wesp, had tusschen de randen der portefeuille celletjes gemetseld. Dat gebeurt veel hier; onze woningen zijn zoo
open. In elk compartimentje lag een ongeboren diertje te slapen,
wachtende op de lieve natuur die het vleugels geven zou. Welnu,
bij elk popje lagen twee, drie, vier doode vliegjes dat had
de moeder gedaan. Wat moest zoo een moeder van mij denken
als zij denken kon, en wie weet !
En mijne katten dan ! Wij hebben lieve katten, hollandsche
katten. De indische katten hebben korte afgeknotte staarten ;
't is of er een knoop in ligt. Maar on z e katten zijn waarlijk
mooi. Nu dan, telkens als ik eene kat haar jong zie wegdragen
in den bek, denk ik er aan : „Hoe meer ik katten leer kennen,
hoe minder ik van menschen houd."
Verbeeld je nu dat ik die wesp eens proponeerde hare popjes
bij eene andere wesp, geleerder dan zij, in te kwartieren. Of de
kat, hare jongen door een kater uit de buurt te laten dragen,
sterker dan zij van gebit. De beesten zouden mij aanvliegen.
En zet daar eens naast dien man van de f 'Loco!
Ik geloof in 1837, was ik met P. naar het Nut te Buiksloot
geweest. Het waaide een storm. Bij het Tolhuis, daar waar
men de sluisdeuren overloopt, was eene vrouw met een kind.
Er was gevaar op die sluis, en kwestie of twee handen-vrij genoeg
was om zich te houden aan de balustrade die, zooals ge welligt
weet, maar aan één kant was. „Vrouwtje, mag ik je kind
dragen?" 't Was eene stevige boerevrouw : ze had mij wel over
de knie kunnen leggen. „Dankje, jongeheer, ik ben mans
genowstmhkiderltbng,ikhemas
genoeg om het te dragen ook." En ze bracht het er over ;
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en in de Tweede Buikstoter gaf ze 't de borst. 0 die vrouw !
I Maart. -- Weer visite. Ik heb er deze keer hoofdpijn van,
omdat er maar één kwam. Drie, vier, houden e 1 k a e r bezig,
maar één komt geheel voor mijne rekening. Praten kan ik
niet : ik zwijg of ik s p r e e k, en dat laatste is meermalen vermoeijend, want ik grijp dan wel eens dieper of hooger dan
„praten" gedoogt. 't Is me dan een gevoel of ik iemand moet
op- of voorttrekken; en ze verzeggen het maar, een handje mee
uit te steken.
Onlangs viel 't gesprek op verdriet, tegenheid, zwarigheden
enz. in 't leven. Ik vertaalde dadelijk smart, en greep een idee
aan dat mij voorbijvloog: „O, smart kan zoet zijn !"
De smartman wou niet met mij omhoog. „Dat kan ik niet
vinden," zei hij. Toen ik aan 't betoogen, dat kunje nagaan.
Ik voelde en tastte en greep in 't rond en zocht ... naar bewijzen,
naar gevoelsbewijzen. Wat ik zei weet ik niet meer; maar dit
herinner ik mij dat ik ten slotte den man niet langer houden
kon. Ik zakte, zakte met hem tot : „Heb je wel eens tandpijn gehad ?"
Mooi was het niet van mij ; maar zie, ik had die tandpijn
noodig om iets te bewijzen. 't Ware mij een voetbankje geweest,
en dan had ik den man wel weer hooger gekregen, en de tandpijn dáárgelaten.
„O — dat — is — geheel — iets — anders. — Tandpijn
is" —. En hij woC me toen gaan vertellen wat tandpijn was! Toen
liet ik den man liggen ; dat is die vermoeijenis waarvan ik sprak.
Verbeeld u Christus : „Het koningrijk der Hemelen is gelijk
het mosterdzaad. En daarop het antwoord: „Neen — dat —
is — niet — juist. — Mosterdzaad — is etc." Met eene botanischculinaire verhandeling over de mosterd ! 't Is niet uit te houden.
2 Maart. 's Avonds. ---- Alweér visite ; maar ik heb ze gezegd
dat ik hoofdpijn — krijgen zou als ik te lang sprak of luisterde; en
ze gingen. Maar toch, mijne stemming is weg, en ik zie vooruit
dat ik in spijt van mijn eed weer zal afhangen van mijne pen.
Heb je dat 66k wel dat ge geen baas zijt over uw geschrijf?
'tIsenfouzkr,waheid.Jtzonwarje
belandt. En toch, er is een zeker genoegen in je zoo geheel
en al weg te geven aan den indruk van 't oogenblik. 't Is een
gevoel als iets wiegelends zonder stuur ; iets opiumachtigs ; iets
als 't „uitloopen" van een schommel. Herinnert ge u dat gevoel ?
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Neen of ja, — maar als gij jongens hebt, laat ze nooit schommelen. 't Is niet goed, dat weet ik.
Er is in het werk van juffrouw T o u s s a i n t veel schoons, en
niemand zou liever dan ik haar ridder willen zijn, als men
haar eenmaal zal beginnen aan- of af te vallen. Maar zoolang
men haar vergoodt, kan ik niets van haar velen.
't Is heel wel mogelijk, als ik overkom, en bij u aanschel, en
gij niet thuis zijt, en ik, zonder mijn naam te noemen, alleen
de boodschap achterlaat „dat er een vreemde meneer geweest
is die van middag zal komen eten," -- 't is heel wel mogelijk
dat gij mij 't verder verblijf ten uwent opzegt.
Verbeeld u, ik riep een man van de straat in huis en aan
tafel; of ik zat in de keuken met de meid te praten en hield
ze van 't werk af; of ik stookte de kagchel op met een Statenbijbel; of mijn gekibbel met u verveelde u.
Want kibbelen zouden we — daarover zal ik een verhaaltje
schrij ven voor de vuist : D a m o n en P y t h i a s, 2de Deel (de
lezer wordt verondersteld het xste Deel te kennen) :
— „Van 't schavot bras des s u s met Den y s naar huis. —
Diner ten hove. — 0 wat duurden hun die toasten lang aan 't
dessert, en met welke drift schoven zij hunne stoelen weg toen
de laatste dronk de gezondheid natuurlijk van de Dames te
Syrakuse — weggeslikt was. Want zij hadden behoefte elkander
te omhelzen, alleen met elkaêr, -- ver van de truffels en
de opgedrongen vriendschap van Di o n y s i u s. --- „Mijnheer
P y t h i a s," riep de knecht, eene deur openende. 't Was een
logeerkamer. D a m o n watt meê binnengaan. Hij smachtte naar
de omhelzing. -- „Pardon, mijnheer, uw kamer is ginds. 't Is
maar een éénmans bed hier." — ,,Ben je mal, kerel, weet je
niet dat wij, D a m o n en P y t h i a s, wij de helden van de
schavot-historie van zoo even, één zijn in leven en in sterven?
—Datwe".„'Ismoglijk,enhratbd".
Het doet er niet toe wat de vent verder zei of dacht. D a m o n
schikte zich in zijn lot, en wenkte P y t h i a s een „straks" toe.
— Ieder maakte zich „lekker" in zijne kamer. In nachtpantalon
en kabaai kwamen ze gelijk uitloopen, en daar had je de omhelzing in de gang : „Dierbare Da m o n !" — ,,Dierbare P h y t h i a s !"
— „Wat ware ik zonder u!" — „Heilige vriendschap !" — „O,
Goden !" -- „Goden, o !" —• „O, ik wist dat gij komen z o u d t,
van ochtend, maar ik hoopte dat gij niet zoudt komen." -11
TEN BRINK. N.-N. Letteren III.
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„Ik was er eer geweest; maar de wind" ...
„Toen ik tien
uur hoorde slaan" ... — „Lieve vriend, wat praat je? Ik was
er al lang toen 't tien sloeg. De koning begon juist te schreijen;
herinner u maar" ... — „'t Is niet waar. De klok sloeg juist
toen ik mij gereed maakte om te knielen." -- „Wel verd—d.
hoe heb ik het met je? En ik" ... -- Mij n horlogie is gelijk !'r
— „En 't mij n e dan ?" — En ze haalden hunne horlogees.
„'t Is nu drie minuten over twaalf -- „Neen twee!" — Neen,
drie ! Neen twee, neen drie, neen twee, neen drie, neen twee!"
— „'t Mijne is van Breguet." — „Dit is een patent-lever, een
„'t Loopt over tien steenen, kijk maar."
timekeeper."
„En dit dan ! Ëchappement à cylindre. De stuurman heeft
er de zon op geschoten." -- „Ben je daarom zoo laat gekomen ?"
— „Je bent vervloekt verwaand op je horlogie." — „Neen,
maar ik kan je bluf niet velen met het uwe." — „'k Zal me
„Ik heb uw gerep niet noodig.
weêr zoo voor je reppen" ...
„Mijnheer, ik heb de eer u te
Je kunt gerust wegblijven."
salueren !" — „Mijnheer, uw dienaar !" — En ze gingen x).
3 Maart. — Een fransche kleermaker te Batavia had eene
broek voor mij gemaakt die ik wat duur vond. Ik trok eene
andere broek aan, die door een Chinees g e maakt was, en die
ik meende dat goed zat, ging daarmede naar den Franschman,
en vertelde hem, dat zij veel goedkooper was.
Hij betrok en beplukte de broek aan alle kanten, trok de
lip op, en ze zei : „Ce pantalon (hij trok haar scheef regts), ce
1) In Schi 11 e r' s ballade heetten de twee vrienden oorspronkelijke Damon
enPhitas;wordlen„Gijza"goemdnwlMórs.—
Bij T o 11 en s, wiens G ij zetaar eene gebrekkige vertaling van Schiller s.
B u r g s c h a t t, i s, heet Damon M o r o s. De ander wordt alleen aangeduid
als „mijn vriend" en „zijn vriend" — Schiller heeft welligt geput uit
Cicero's De O f f i c i i s. 3de Boek, 10de Hoofdstuk. — Damon en Phintias
of Pythias waren Pythagoreërs, en hunne geschiedenis of hunne legende moet
beschouwd worden als eene bijdraag voor de kennis der vriendschap bij de
Noot van den schr ij ver.
Ouden, opgevat als eeredienst.
Mag ik deze noot al niet weglaten, ik moet die toch verbeteren. Bij Schiller
hetdnvriMóos,denamv twdernmijt
We weten uit Schillers eigen aanteekeningen, dat de titel aanvankelijk
„D am o n and P h i n t i a s" was (niet P y t h- i a s), welke titel later door „D i e
B ii r g s c h a f t" werd vervangen, dat de grondstof ontleend is aan een zeer
kort verhaal, van H y g i n i u s een vrijgelaten slaaf van Keizer Augustus, dat,
Selinuntius de naam van den tweeden vriend was, die echter in het g e d i c h t
niet genoemd wordt. dB.

MULTATULI.

-

r63

pantalon (scheef links), mais m'sieur ce pantalon ('t was sterk
goed, gelukkig), ce pantalon, mais ce n'est pas un pantalon !"
Ik had er het ding toch voor aangetrokken, en meende er
niet indécent meê gekleed te zijn. Ik had den man kunnen vragen
of hij mij voor een sansculotte hield, etc. Maar je begrijpt dat
ik mijn valsch vernuft niet waagde aan zij n genie. Want geniaal
is het. 't Is een soort van Napoleontisme in de kleermakerij.
Nog eene pantalon-historie, — al wat Napoleonlike is, bevalt me.
Een heer te Batavia had een nieuwen pantalon aan, ging er
meê uit, en zie, of liever zie niet, de broek scheurde — waar
men het 't minste gaarne heeft. Hij den volgenden dag naar den
kleermaker, Misschien dacht de goeie man dat hij in zijn regt
was en het dien ber—den Franschman eens goed zou vertellen.
Hij had, net als ik, gerekend buiten het genie van den Franschman.
De eerste furie sla ik over. Je kunt je wel verbeelden hoe
men zoo'n broek over de toonbank gooit met het gat naar
voren — ik kan het niet anders zeggen. Hoe men dat . .. gescheurde gedeelte . .. wijd uitspreidt om het nog grooter te doen
schijnen dan het is. Hoe men buldert, enz.
De Napoleon hoorde hem bedaard aan, en vroeg, toen hij
aan 't woord kon komen, heel pacifiek : „Mais, m'sieur, qu'avezvous fait de ce pantalon ?" -- „Wat ik er meê gedaan heb ?
wel, je 1'ai mis" — „Soit ! Et puis ?"
Let nu wél op hoe 't genie alles naar zijn zin dwingt, en
hoe het hier den kleermaker, van 't bankje der beschuldigden,
in eens op den presidialen stoel helpt. Hij vraagt, hij o n de rvraagt, wat meer is. „Wat hebt gij gedaan met de broek die
ik voor u gemaakt heb ?" er ligt majesteit in die vraag. De
ander voelde dat hij voor zijn Regter stond!
„Vous l'avez mis, soit ! Et puis ? — „puis, je suis sorti." -„Soit ! Et puis ?" — De man begon te stamelen ; hij trok de
broek naar zich toe. Hij begon te gevoelen dat hij ongelijk
had. -- „Et puis, m'sieur ?" met iets in den toon als : Antwoord,
ellendeling ! — „Puls je me suis (hij vouwde de broek toe —
het gat keek hem akelig aan), je me suis rendu chez" ... —
„N'importe. Et puis?" — „La, j'entrais" ... hij sidderde.
„Soit ! Et puis?" — „Je saluai" ... hij schoof naar de deur.
„Soit Et puis?"
„Je m'assis" ... — „Ah, m'sieur, voilà l'affaire ! Les pantalons, m'sieur, qui sortent de mon atelier, m'sieur
(de man was de deur uit, maar hij riep het hem na), ce sont
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des pahtalons pour s e t en ir d e b out, m'sieur, et non pour
s'asseoir, m'sieur ! On ne s'assied pas au salon, m'sieur ! A Paris,
m'sieur" ... — De rest weet ik niet.
8 Maart. — In den Javaschen oorlog van 1825 enz. (ik weet
het van een ooggetuige) ving men een spion, een Inlander.
Volgens gewoonte moest die man dadelijk doodgeschoten worden.
Men bond hem aan een boom, en gaf één soldaat last op hem
te vuren. In vredestijd executeert men met een p e lo t o n. Ik
heb er vrede meé. 't Is een reste van menschelijkheid, en dat
is al veel — voor Christenen ! Maar in den Javaschen oorlog
had men geen tijd voor zooveel omslag. Waar zou het heen
als elk spion een heel peloton gekregen had ? 't Zou eene onbescheiden vordering van de spions geweest zijn ! Men gaf dus
éen soldaat last : schiet dien kerel dood !
Om niet te missen nam hij den afstand wat kort, — wat
heel kort : „De kogel hoeft geen licht te zien" zei hij. Dat is :
zoo uit den loop, zoo in het hart, de tromp op de borst. Ook
had hij er wat veel kruid op gedaan. Gij weet dat los kruid
genoeg is, a bout portant.
De spion zag hem forsch in 't gezicht en zeide : „Koerang
kirie," dat is : „Wat meer links." „G—v—d.," riep de soldaat
want hij was kwaad dat de man niet. bevreesd was, — en
hij haalde den haan over. Toen ketste het geweer, — of althans
het pankruit alleen brandde af, men had de percussies nog niet
in die dagen. Thans hebben alle Christenkrijgslieden percussies
op hunne geweren.
De man leefde nog, en hij lachte. Ja hij lachte den
soldaat ui t, — omdat zijn geweer weigerde.
Toen werd de Christensoldaat boos. Hij keerde zijn geweer
om, en sloeg den lachenden Mohammedaan de hersenen in met
de kolf. I)
9 Maart, Zondagmorgen. -- Sedert acht dagen gevoel ik aandoeningen in de lever. Dat is (met dyssenterie) de ziekte die
hier het werk doet van tering in Holland. Maar ik ben niets
bevreesd voor mijn lever. Want zij zou zich moeten reppen
als zij het niet uithield tot ult. '53, en dan hoop ik klaar te
1) Ook in middeneeuwsche heldendichten, het N e v e l i n g e n l i e d, G o ed r o e n, ontmoet men voorbeelden van zulk lachen in den nood of de zegepraal, als teeken van barbaarschheid. — In het Oude Testament lacht God
de vijanden van Israël uit, Psalm II.
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zijn om eens met verlof te gaan. Klaar wil zeggen dat ik dan
geld genoeg zal hebben voor een paar jaar, dat is 2o/m. Met
minder kom ik niet, want ik heb nababs caprices. Als je ze
hoort zal je vragen of dit emmetje mille of millioen beduidt.
Het laatste ware niet te veel voor mij.
Ik wil namelijk in Holland :
Haring eten, één kwartier na 't inrijden van de eerste kar.
Boerekool eten, als het goed koud is. Maar er moet iets meer
zijn dan voor mij alleen : ik ben geen groote eter. Mijn knecht
moet ieder binnenroepen die er uitziet als ware hem boerekool
welkom.
Naar de kermis gaan en op mijn gemak in eene poffertjeskraam
zitten, om de jongens te zien eten die ik binnen zou roepen.
Alle arme kinderen in Europa laat ik Sint Nicolaas houden.
Ieder krijgt zijn naam in letterbanket en „wat daarnevens past,"
zooals Tollens zegt. i)
Ik wil mij laten kiezen voor de Tweede Kamer.
Den R o d o l p h e uithangen, min het boksen. 0, die S u e, die
dief! 't Is waar, in 't s c h r ij ven is hij mij vóór geweest, maar
ook alleen in 't schrijven.
Ben ik klaar met de weinige armen, die in Europa verscholen
zijn gebleven voor de Argus-oogen der christelijke liefdadigheid,
dan laat ik in Den Haag de opera spelen voor mij alleen. Maar
't moet op de affiches staan dat het voor mij is.
9 Maart. Zondagavond. -- Zonder gekheid. Over een paar
jaar hoop ik te komen. Ik heb heimwee. H e r z, m e i n H er z,
w a r u m s o t r a u r i g zing ik -- wel wat valsch — ik ken de
wijs niet regt — maar ik meen het goed. Schrijf maar op : ult°
'53, want dan eerst heb ik vijftien jaren dienst; dat is de termijn
voor een verlof: alleen wegens ziekte gaat men vroeger. Maar
naar Holland moet ik, want ik heb er graven te bezoeken.
Vóór ik er aankom reeds — de Noordzee. Willem, Willem !
Als nu maar mijne lever mij met rust laat. Of dat zij vóór
dien tijd een verlof wettigt wegens ziekte, — maar dan sterft
1) Tollens, Winteravondliedjes:
En nooden we eens een vriend te gast,
Wij zetten vleesch en visch —
En somtijds wildbraad op den disch,
Met wat daarneven past.
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men dikwijls op reis. Een graf in zee ! 't Lacht mij toe, maar
gaarne zou ik nog wat doen voor dien tijd.
En na dat alles zijn wij nu zuinig, zeer zuinig. 't Viel mij wat
vreemd in den beginne ; maar ik heb 't gepoetiseerd, en nu gaat
het. Ik heb mijn gereken en getel in verband gebracht met de
graven daarginder — en waarlijk, nu gaat het.
18 Maart. — Als ik nu niet zoo lui was, zou ik wel eens —
ja dat zal ik doen. Ik zal eens iets copieren uit een boek van
een ander dat ik gedecideerd schoon vind. Als dat mij dan
66k zoo afvalt onder 't schrijven, rijst mijn eigen werk misschien een beetje. Zoo niet, dan is het vonnis geveld.
Veel had ik er voor over, zekerheid te hebben of ik voor
iets in staat ben of niet ; want de gedurige twijfel daaraan beneemt
mij de kracht tot doorzetten die ik toch zoo hoog noodig heb om
mijne traagheid te overwinnen. Met ijver zal ik iets beginnen;
de opgewondenheid, — die al wat er is op 't gebied der Aesthetiek
leven geeft -- is dáár. Ze zou ook voortstroomen ten einde toe :
er is kracht genoeg. Maar zie, ik behoef me maar even in 't
hoofd te halen : „'t is toch maar prulwerk," -- en weg is
de impressie.
Reeds lang heb ik mij bezig gehouden met een streng onderzoek daaromtrent. Mijn eigen oordeel tel ik geheel niet ; want
evenals ik soms mijn werk „mooi" vind, heb ik andere oogenblikken van zoodanige minachting er voor dat ik mij haast het
te parodieren, uit vrees dat een ander het doen zal. Ik zing
of neurie verzen, die, mooi of niet, toch t ei q u e 1 vruchten zijn
van dichterlijke opwekking en als zoodanig verwant aan het
beste wat ik heb, — mijne ziel, mijn hart. Welnu ik heb er
soms pleizier in ze te zingen op de wijs van J a n die L ij s j e sloeg !
't Klinkt me dan wel als een zonde — maar ik heb er pleizier
in. Ik heb een man gekend die nooit meer in zijn schik was
dan als hij over de „stomheid," en „beroerdheid" zijner kinderen
mocht uitvaren.
M ij n oordeel bewijst dus niets. Ik observeer anderen.
Maar wie zijn die anderen i' 't Is zoo gemakkelijk Menado te
verbazen, en het te doen verstomd staan over „zoo'n genie!"
Maar dat beteekent niet veel.
De „goede opinie van vrienden en bekenden die zoo aandrongen op de uitgave" heeft al zoo veel middelmatigs in de
wereld geschopt, dat ik puur het land krijg als men zegt dat
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het „lief" is. En bovendien, dat „lief vinden" is nog niet eens
oprecht. Ik heb er proeven van.

V.
De indruk dien een boek als Max Ha v e 1 a ar maakt -- en
hetzelfde geldt van hetgeen verder door Multatuli over Java
geschreven is -- hangt voor meer dan de helft aan de omstandigheden waaronder het in het licht verschijnt, en aan de op
dat oogenblik heerschende denkbeelden.
In 186o vormde de verhouding van Nederland en Iudie, in
de voorstelling van het nederlandsch publiek, een geheel ander
beeld dan nu.
Sedert een dozijn jaren en langer staan wij thans, tegenover
onzen bruinen broeder daarginds, met het kapmes in de vuist
en het geweer op schouder. Hij, van zijn kant, doet zich aan
ons kennen in al de felheid en onverzoenlijkheid zijner vijandschap. Van de weldaden onzer beschaving is hij niet gediend.
Wij hebben onze humane bedoelingen te zijnen aanzien tijdelijk
er aan moeten geven. Ons bezielt een gevoel van haat jegens
hem, wegens het geld dat hij ons kost, de vernederingen die hij
van ons heft. Wij loochenen niet dat wij bezig zijn een ouderwetschen indischen verdelgingsoorlog te voeren. i )
Zoo dacht men in Nederland niet, toen Multatuli optrad.
De groote javasche oorlog, uit welken wij hem in zijn dagboek
eene herinnering van derden zagen opteekenen, behoorde tot een
vergelijkenderwijs langverleden tijd. Eene eeuw van altoosdurenden
vrede scheen aangebroken. De inlander was een ongewapend
en weerloos veldarbeider geworden, vruchten telend voor onze
europeesche markt. Gewillig liet hij met den rotan zich drillen.
Zijn lot wekte deernis. Het waren de wittebroodsweken onzer
voorstelling van den Armen Javaan. 2)
En dit is niet het eenig onderscheid tusschen toen en thans.
Ons is tegenwoordig het denkbeeld niet vreemd dat Nederland,
1) R o b i d é v a n der Aa: „De meer vreedzame onderwerping van Sumatra's
Oostkust; de des te bloediger verdelgingsoorlog in Atsji- dit alles enz." I ndische Gids, 1882.
2) Uit denzelfden tijd dagteekende de M a a t s ch a p p ij tot Nut van
den Javaan, opgericht door den menschlievenden en edeldenkenden B o s e h.
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ten aanzien zijner koloniale wingewesten, in den toestand van
B e ij a e r t verkeert, het strijdros van R e i n o u t van M o n t a 1b a a n in den middeneeuwschen roman de Vier Heemski nd e r e n, toen het verdronken zou worden in de Oise.
De molensteenen aan den hals en de voeten, zeggen wij, welke
door hunne zwaarte Nederland naar den afgrond dreigen te
slepen, heeten * Java, Sumatra, Borneo, Celebes, en verdere eilanden
van den Archipel. Naar de formule van den wijsgeer Herbert
Spencrbgitzhodnsevrtuig nda
zulke kolonien, indien men de oorlogs- en administratiekosten
in rekening brengt, in den regel aan het moederland groote verliezen berokkenen. i) De meening is voorgedragen dat, moesten
wij te eeniger tijd Indië missen, Nederland daardoor niet zou
ophouden Nederland te zijn, en wij dan in elk geval nog gelijk
zouden staan met Wurtemberg.
Twintig of vijf-en-twintig jaren geleden luidde, wanneer men
te Amsterdam en in Den Haag voor een keer aan het trekken
of kaartleggen ging, het horoskoop geheel anders.
Ook toen wel is waar hoorde men nu en dan Nederland als
een drenkeling en schipbreukeling voorstellen, niet in staat den
wal te bereiken, of het zoo lang uit te zingen tot hij door voor-.
bijvarenden opgevischt en aan boord genomen wordt.
Maar, tegenover dit beeld van den zinkenden passagier stond
dat der weldadige koloniale reddingsboei, ligter dan het water,
en den ongelukkige, zoo hij niet zwemmen kan of zijne krachten
door het langdurig zwemmen uitgeput werden een providentieel
steunpunt aanbiedend. Indie, redeneerde men toen, Indie is de
kurk waarop Nederland drijft.
Zoo stonden de zaken ongeveer toen Max Havelaar verscheen.
M u l t a t u li nam het symbool der reddende kurk, aan hetwelk
eene financieele of kruideniersberekening ten grondslag lag, niet
over. Zijne oorspronkelijkheid noch zijne poezie gedoogden
dit. Evenmin wraakte hij het beeld. Hij gaf er een voor in
de plaats.
Volgens hem lag er tusschen Oost-Friesland en de Schelde
een roofstaat, niet ongelijk aan het Algiers der 1 7de eeuw, waar
indien er geld was, de Staten-Generaal den admiraal De R u y t er
1) Brief van Herbert Spencer aan Yves Guy o t, in de europeesche

slagbladen van Juni 1885.
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heenzonden, met last zoovele christenslaven vrij te koopen als
de begrooting van Marine toen veroorloofde.
Multatuli, onder den indruk verkeerend van Mevrouw
B e e c h e r S t o w e's Neg er h u t, en niet vermoedend, dat in dien
eigen stond T o u r g u é n e f bezig was met minder hartstocht maar
niet minder kracht aan de ketenen der russische lijfeigenen te schudden, 1) Multatuli generaliseerde, op grond eener kortstondige
persoonlijke ondervinding, het bijzonder lot der Bantammers.
Hij schilderde de volken van den Maleischen Archipel in het
gemeen, met Java aan de spits, als eene aan knevelarij overgeleverde schaar, --- overgeleverd door hetzelfde Nederland dat
uit den gedwongen arbeid dier ongelukkigen, ten einde zichzelf
in weelde te kunnen baden of uit de opbrengst der koffieveilingen
van de Handel-Maatschappij zijne schulden te kunnen afdoen,
buitensporige en oneerlijke winsten trok.
Wanneer men nagaat dat Multatuli's boek, — hetgeen
sedert 183o van geen ander Hollandsch geschrift had kunnen
beweerd worden — naar het zeggen van een redenaar in de
Tweede Kamer eene „rilling" door het land deed gaan, 2) dan
moet het geweten der Nederlanders toen niet geheel rustig
geweest zijn. De oud-secretaris van Menado, bleek het, had
zijn tijd daarginds goed besteed. Andere Hollandsche schrijvers
en dichters, zijne tijdgenooten, mogten de kunst verstaan het
nederlandsche volk afleiding te verschaffen in zijne ledigheid of
met wiegeliederen het in slaap te helpen zingen, hij deed oogen
uitwrijven en maakte wakker.
Eene bijkomende reden moest aan Multatuli's onthullingen
bijzondere waarde doen hechten.
De politieke koloniale wereld in Nederland was op dat oogenblik in twee partijen verdeeld. Aan de eene zijde stonden de
vrienden van naar het moederland teruggekeerde residenten of
leden in den Raad van India. Dezen waren voorstanders van
de staatkultures op Java, en roemden de welvaart welke in
sommige gedeelten van het eiland daardoor verspreid was.
1) Tourguénef's Jagtverhalen van een Russisch Edelman
zijn voltooid in hetzelfde jaar als U n c 1 e Toms C a b i n, 1852. De oudste
gedeelten gaan terug tot 1846.
2) Van H 01 v e 11, in de Zitting der Tweede Kamer van 25 September
1860 : „Er is in den laatsten tijd eene zekere rilling door het land gegaan,
veroorzaakt door een boek." Parlementaire Redevoeringen, IV, 97.
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Tevens vormde deze groep de regeeringspartij. Zij wees er op
dat sedert het stichten der Nederlandsche Handel-Maatschappij
onder koning Willem I, en door de kontrakten van deze met
het gouvernement, kolonie en moederland een tijdperk van bloei
waren ingetreden, ongekend onder de fransche overheersching
en vóór de afscheiding van Belgie.
In de oppositie stonden de vrijarbeiders ; de mannen die
beweerden dat Java slechts tot ontwikkeling kon komen, indien
alle heerediensten werden afgeschaft, alle kultuurdiensten, en aan
den inlander de gelegenheid geopend werd, ten behoeve van
partikuliere landbouw-ondernemingen, op te rigten door europesche
kapitalisten, in volle vrijheid tegen betaling te arbeiden.
Het eigenaardige in Multatuli's houding was dat hij noch
de eene noch de andere partij in het gelijk stelde, en nogmaals,
ten einde de identiteit van b e i d e r verhouding tot de inlandsche
bevolking aan te toonen, een treffend beeld vond.
Dit was het vermaarde beeld der dubbele perspomp i).
Bij het droogleggen der Haarlemmer Meer had eene machine
C r u q i us en had eene machine L eeg h w a t er gediend : twee
verschillende stoomgemalen, aangebragt op twee verschillende
punten, doch beiden bestemd het meerwater over te brengen in
de Ringvaart.
Had de Haarlemmer Meer kunnen spreken, zooals indertijd
met dichterlijke vrijheid Von d el het den veenboer en het veenwijf liet doen 2), — misschien zou zij, wat betreft samenstelling,
stevigheid, paardekracht, kolenverbruik, kansen van slijtage, ten
aanzien van beide werktuigen zich sommige onafhankelijke aanmerkingen veroorloofd, en nu aan het eene dan aan het andere
de voorkeur gegeven hebben. Doch haar slotsom zou altijd
geweest zijn : hetzij de L e eg h w a te r, hetzij de Cruqius het
mij doet, ik moet in beide gevallen droog; van een plas moet
ik een polder worden waar koeijen kunnen grazen, en de menschen aan de uijers dezer levende botervaten (zeide P o o t) hunne
longen gezond kunnen drinken.
Ongetwijfeld zouden ook de Javanen, indien zij een vrij volk
met een eigen parlement en eene ernstige dagbladpers geweest
1) In de brochure Vrije Arbeid in Nederlandsch- Indië, 1873,
4de Druk, bladz. 120.
2) Aen den Leeuw van Holland, op het Uitmalen van 't Haarlemmer Meir, 1642.
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waren, hunne meening gezegd hebben over de mindere of meerdere
voortreffelijkheid van het vrijarbeidersstelsel, vergeleken bij het
stelsel der staatskultures.
Doch hun gevoelen werd niet gevraagd ; en, al had men dit
gedaan, het zou niet gebaat hebben. Zij beseften alleen, en
Multatuli met hen, dat het doel van beide stelsels was : zooveel
mogelijk voordeel van hen te trekken. De europesche marktprijzen regelen zich naar de produktiekosten in de koloniën.
Hetzij het minimum-loon den inlander betaald worde door het
gouvernement of door bijzondere personen, hij leeft in beide
gevallen onder hetzelfde exploitatiestelsel, want hij heeft niets
anders aan te bieden dan zijn arbeid. Zet hem de regeerings-, zet
hem de partikuliere zuigpomp op de borst, hij blijft G r o s -J e a n.
Zeker, indien men de beteekenis van Max Havelaar wilde
afmeten naar ik weet niet welke regtstreeksche en tastbare verbeteringen door dit boek gebragt in de verhouding tusschen
Nederland en den Maleischen Archipel, dan zou noch onze
koloniale geschiedenis blijken, noch de wereldgeschiedenis onzer
eeuw in het gemeen, bij het geschrift veel zijde gesponnen
te hebben.
In overeenstemming met onze zachtere zeden mogen wij uit
onze heerschappij over die volken sommige buitensporigheden
der i 7de eeuw verwijderen, in de hoofdzaak komt geen verandering.
De kosten van ons regeeren over Nederlandsch-Indië blijven
gevondwruitbelasng,dorplyesich
staathuishoudkunde gebillijkt, door de europeesche sedert honderd
jaren gewraakt en veroordeeld. Geen haar op ons hoofd denkt
er aan, die broeders de staatkundige regten toe te kennen,
welke wij voor onszelf als onontbeerlijk en als eene levensvoorwaarde beschouwen. Stelselmatig onthouden wij hun hetgeen
wij onze vaderen danken voor ons veroverd te hebben, en, wordt
onze zucht naar onafhankelijkheid vaardig over hén, zoodat zij
in opstand komen en naar de wapenen grijpen, dan beoorlogen
wij hen, zooals de Spanjaarden weleer het 6ns deden.
Ons bestuur over Nederlandsch-Indië is, in de historische orde
der staatsinstellingen, een aziatisch despotisme, door onze menschlievendheid getemperd. Krab de pleisterlaag af welke den waren
aard van het hoofd van gewestelijk bestuur daarginds voor het
bloote oog onzigtbaar maakt, en, onder den resident, den assistentresident, den kontroleur, vindt gij den satraap. Zelfs den opper-
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landvoogd, hij zij voor het overige de humaniteit in persoon,
kunt gij zoo blank niet schuren dat hij geheel en al ophoude
een moor te zijn.
Doch bij het beoordeelen van M u l t a t ul i's invloed; — die
bovendien zelf 66k kontroleur, 66k assistent-resident geweest is,
en er eene eer in stelde het te zijn, is dit een onbillijke maatstaf.
Max Havelaar heeft geen groote hervormingen in het leven
geroepen, omdat, bij het besturen van een koloniaal wingewest,
het invoeren van groote hervormingen slechts een andere naam
is voor het stellen van nieuwerwetsche misbruiken in de plaats
der ouderwetsche. Het is tegen de natuur dat een vrij volk
de zaken drijve van een onvrij, hetwelk het met wapengeweld,
uit veroveringszucht, door list tegen list te stellen, boosheid tegen
boosheid, aan . zich onderworpen heeft. Het verste punt waartoe
gij in die scheve stelling het brengen kunt is, het onregt niet
te vergrooten, geen noodelooze wreedheden te plegen, door wijze
algemeene maatregelen den overwonneling het juk te verzachten,
den zwakkeren onderdaan tegen de knevelarij van den sterkeren
in bescherming te nemen, en voor het overige zijne en uwe
stoffelijke welvaart zooveel mogelijk te helpen bevorderen.
De resident van Bantam heeft in 1856 van den assistentresident van Lebak getuigd dat deze, bij het verdedigen der
mindere bevolking tegen hare hoofden, door e en e edele aa nd r i ft geleid werd ; en van dien adel vertoont Max Havelaar
de sporen.
Dit is zoo waar dat er op dit oogenblik in India, bij het
binnenlandsch bestuur, menig nauwgezet ambtenaar dient die
de beginselen door M u l ta t u l i voorgestaan, en blootgelegd in
de dienstbrieven van Lebak's assistent-resident welke M a x
Havelaar versieren, als een programma van den nieuwen tijd
beschouwt. Men kent die brieven van buiten, en handelt er naar.

VI.
Behalve Java en Sumatra treedt in Max Ha v el a a r ook
Nederland op : het Nederland van M u l t á t u li' s naar India
medegenomen herinneringen van 1838, het Nederland door hem
gadegeslagen bij zijne eerste thuisreis in 1853, het Nederland
dat in zijn geest zich weerspiegelde toen, na zijn verlaten der
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indische dienst, hij er zich weder voor goed meende te komen
vestigen.
Uit dit oogpunt gezien is Max Havelaar het volledigste en
meest harmonische van Multatuli's werken.
Evenals de I d een is ook Max Havelaar een mozaiek,
een m armeren tafelblad, ingelegd met kornalijnen figuren, bladeren
en vruchten ; een vloer, vervaardigd uit een groot aantal onregelmatige stukjes steen van verschillende kleuren, voorstellend onderwerpen uit de nieuwere geschiedenis.
Doch in Max Havelaar vormt het muzief een zamenhangend
tafereel. Zonder dat dit aan de eenheid schaadt, speelt het stuk
in twee schouwburgen tegelijk, gescheiden door een afstand van
duizende mijlen. Nergens elders vindt men in die mate den
geheelen Multatuli bijeen. .
Er is in Max Havelaar de romanticus die den Maleischen
Archipel In s u 1 i n d e noemt, gordel van smaragd geslingerd om
den evenaar, en die, trots de etymologische wetenschap en het
gezond verstand, door een ondichterlijk publiek dezen dichterlijken naam weet te doen aannemen. Men denkt er bij aan de
Florinde van Nicolaas Beets in den romanesken Jose.
Er is de Nederlandsche Bernardin de Saint-Pierre,
die het tropisch landschap, de tropische flora, den tropischen
akkerbouw, waargenomen met eigen oogen, als uit het semitisch
overzet in het jafetisch, en, de Maleijers als natuurkinderen
beschouwend, voor de kreolen P a ul en V i r g i n i e den polynesischen S a 1 d j a h en de polynesische A d i n d a in de plaats stelt.
Er is de volgeling van C h a t e a u b r ia n d, die, verkeerd in
een nederlandschen René of een nederlandschen C h a c t a s, in
oudtestamentische bijbeltaal de Hoofden van Lebak toespreekt
en de Bantammers naar Jesaja doet luisteren. 1)
Er is de satiricus uit de school van Swift, die met eenvoudige
hulpmiddelen sterke effekten verkrijgt, en zoo kunstig het onaanzienlijk beeld van den gestolen buffel weet aan te wenden, dat
de geheele mechaniek eener geknevelde aziatische samenleving
er met één trek door geschilderd wordt.
Voorts is er de agitator dien ik reeds noemde. Hij dreigt
met het doen aanheffen van klewang-wettende krijgszangen,
apostrofeert koning Willem I I I, roept het volk van Nederland
1) Max Havelaar, 1881, 5de Druk, blz. 369, noot 65.
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ten strijde tegen schandelijke misbruiken, denuntieert de koffijveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij als een slavemarkt van ongebrande boonen.
Er is de geniale S j a a 1 m a n, loontrekkend oppasser in de
dienst van den boekverkooper-kruidenier te Amsterdam ; S j a alma n, die in zijne onhandigheid een jaargang der A g l a j a op
den grond laat vallen, maar heeft hij het tijdschrift opgeraapt
en treden de predikant W a w e 1 a a r of de makelaar D r o o gs t o p p e l op dat oogenblik het verkooplokaal binnen, zoo scherp
om zich heenziet dat hun beeld met onuitwischbare trekken zich
afteekent op het netvlies zijner fantasie.
Kortom, een volledige verzameling van het romantische, gelijk
Jacob Geel niet wilde dat het zijn zou, maar niet kon verhinderen dat het was of werd. De tragische lijkstatie is aanwezig, en die haar volgen zijn verdiept in ernstige gedachten :
de treurige pligt weegt zwaar op hun hart. De blikken ter aarde
vragen zij : Heeft Nederland dáárom in de z 7de eeuw Java veroverd ? De stoet ontmoet op zijn weg een vorstelijk paleis : het
versterkt den indruk van de nietigheid des levens. Ontmoet een
spelend kind dat in onnoozelheid dartelt : het verhoogt de gedachte
aan 's menschen bestemming. Maar ook wordt in Max Havelaar
de lijkstatie waggelend door het gedruisch der markt gevoerd,
langs een marionettespel, ja tegen een uitgelaten gemaskerden
optogt in z ). Het boek is te dien aanzien onvergelijkelijk in
zijne soort, en doet de fraaije letteren van Multatuli's nederlandsche tijdgenooten bleek of onbezield schijnen.
Ook in de I de e n, zoo men wil, wordt veel van dit éénige
aangetroffen ; maar het is er vermengd met bijvoegselen die de
zwakke zijde van het genre aan het licht brengen.
Waar Multatuli niet voortreffelijk of niet goed is, daar is
hij veeleischend en subtiel, en wordt hij door subtiliteit vermoeijend of langwijlig. De autodidakt staat in de I d e e n den
denker somtijds in den weg. Hij vindt buskruiden uit die door
andere reeds gevonden waren ; zet zonder winst voor de wetenschap eijeren van C o 1 u m b u s overeind ; doet aan zijne voorbeeldige p i c k e d- u p k n o w 1 e d g e zich te goed ; verzuimt de
gelegenheid zijne gelijken te voldoen ; houdt, door het openen
van spitsvindige redeneringen en het voortspinnen aan deelen
van gedachten, oningewijden aan den praat.
1) Jacob Ge e 1, Gesprek op den Drachenfels, 1835, bladz. 75.
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„Zie daar," schreef van haar sterfbed L o tj e R o u 1 in aan
C h r i s j e H el d e r, toen zij na het opsommen van Wi 1 le m
L e e v en d' s goede eigenschappen aan het kapittel van Willem' s
gebreken kwam, „zie daar, dit zoude een edelmoedig vijand
van hem kunnen zeggen."
Eene geschikte proef van Multatuli' s voortreffelijkheid in
het kleine wordt gevonden in de Idee n, waar hij eene dwarsstraat van den Amsterdamschen Jodehoek schildert en hij W out er
Pieter se in die buurt een wissel laat inkasseren.
Eerst herinnert hij dat de bevolking dezer wijk, als droeg
zij gestadig eene heugenis van het voorvaderlijk loofhuttenfeest
met zich om, het leven in de open lucht bemint en zij, althans
in Wouter t j e' s dagen, toen de staathuishoudkunde nog niet
uitgevonden was, meer van de straat dan van hare huizen of
hare krotten hield : „Ze bragten het grootst gedeelte van 't etmaal
tusschen de reien der tenten door. Daar zaten ze, daar lagen
ze, daar sliepen ze. Daar werd gegeten, gedronken, en gearbeid,
d. i. handel gedreven. Daar 1 e e f d en zy."
Dan volgt : „Maar dit leven was zonderling, en ontsnapte in
z'n hoofdmomenten aan de waarneming hunner medeburgers
van anderen oorsprong en behoorlyker geloof" I).
Geen hollandsch christen houdt het voor zedelijk slecht een
jood te zijn. Maar vindt hij ook dat het gekleed staat? dat het
in den haak, dat het netjes is ? neen. Langen tijd heeft het
geduurd eer in onze eeuw de protestantsche middenstand er toe
besluiten kon de maatschappij Tot Nut van 't Algemeen voor
de israelieten open te stellen. Aanzienlijke gereformeerden kan
men nog heden hooren zeggen, huiswaarts gekeerd van een
koncert of eene tooneelvoorstelling en met een glimlach verslag
doend van den doorgebragten avond en van het gemengd gezelschap : „Het Oude-Testament was weêr sterk vertegenwoordigd."
Evenals die jonge Engelschman van goeden huize zijne partikuliere
Tien Geboden zamenvatte in het ééne : A man o u g h t to be
gentleman, zoo brengt een goed Hollander de overtuiging a
met zich ter wereld dat een mensch gehouden is een christen
te zijn 2).
1) Id e ë n, 1879, 7de Bundel, 2de Druk, bladz. 75.
2) De stelling : A man ought to be a g e n t l e m a n wordt aangetro ffen
in Kingsley's Yeast.
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En de schilderij van dien geheelen maatschappelijken toestand
in zijne naieve verdorvenheid, — zoodat tegelijk met het beeld
ook zijne kritiek er uit naar voren springt, — weet Multatuli
in het ééne woord b e h o o r t ij k e r te vatten, zonder zelfs de moeite
te nemen er een schrapje onder te zetten. Gij smaakt onder
het lezen een fijn inwendig genoegen.
Wout er Pi e t e r s e is misschien niet het werk aan hetwelk,
onder zijne vereerders, M u l t a t u l i de geestdrift van hen te danken
heeft die bovenal in hem den verontwaardigden opstandeling of
den stoutmoedigen haeresiarch beminnen. Maar ik geloof dat
het verhaal de kroon spant wat waarneming eener bepaalde zijde
van het nederlandsch leven betreft, en dat op dien grond, bij
een volgend geslacht, M u l t a t u l i voor den oorspronkelijksten
nederlandschen schrijver van onzen tijd zal doorgaan.
Het beminlijke der godsdienst, de weldaad der kerk, wordt
in Wout er P ie ter s e vertegenwoordigd door maar één groep,
en van die groep, zamengesteld uit de onbetaalbare roomsche
S t y n tj e, de aanvallige roomsche Femk e, de flinke roomsche
Vrouw C 1 a u s, F e m k e' s moeder, is een roomsch-katholiek
priester de hoofdpersoon.
Toch kunnen evenmin de protestanten als de vrijdenkers zich
ergeren aan pater Jan s en. Wij stellen ons voor dat Wouter,
zoo hij geleefd had in de 17de eeuw, op dezelfde hartelijke en
zachtzinnige wijs, m u ta t i s m u t a n di s, zou voortgeholpen zijn
door filosoof S p in o z a. Persoonlijk kennen wij gereformeerde
en niet gereformeerde predikanten bezield van denzelfden geest,
even grootsch kinderlijk en even humaan. Geboren zieleherders.
Pater Jansen is alleen roomsch, omdat van de godsdiensten
hetzelfde als van de menschen en de boeken geldt, — dat zij
niet van te nabij willen bezien worden. Hij is roomsch omdat
de schrijver van het verhaal een te onverbeterlijk protestant van
afkomst is, om het liefelijke in het geloof zich anders te kunnen
denken dan in de vormen van een verschillend kerkgenootschap;
verschillend van dat waarin hij werd opgevoed en welks vooroordeelen en platheden, waaraan hij zich ontworstelde, onbewust
den achtergrond zijner levensbeschouwing zijn blijven vormen.
Iets soortgelijks durf ik van Wouter ' s naaste amsterdamsche
omgeving beweren.
Onuitstaanbare wezens zouden zij zijn, die leden der familie
Pieterse, die jufvrouw Laps, die firma Motto Handel & Cie,
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die andere firma Ouwe t y d & Kopper 1 i t h, zoo deze lieden
slechts Nederlanders waren uit de eerste helft onzer eeuw vóór
183o. Want dit moet ik tot roem van den schrijver er bijvoegen
dat, ondanks dichterlijke anachronismen, zijne eerzucht zich heeft
uitgestrekt naar het schetsen van geheel een verwaarloosd tijdvak
der nieuwere vaderlandsche geschiedenis — het tijdperk voorafgegaan aan zijne eigen geboorte in 182o en begrepen tusschen de
regeering van koning Lodewijk en de omwenteling in Belgie 1).
Met innemende bescheidenheid noemt hij W o u t e r' s geschiedenis de lotgevallen van een mensch-exemplaartje" 2),; maar
werkelijk ligt aan zijne schets van dien kosmopolitischen h o m u nc u 1 u s en zijn levensloop, studie eener nationale vóórgeschiedenis
ten grondslag. De scherping van het talent van opmerken, dat
M u l t a t u l i daarbij ten toon spreidt, heeft hij aan zijne eigen
lotgevallen te danken gehad.
Had, van zijn achttiende tot zijn vijfendertigste jaar Multatuli
ergens op eene onverschillige plaats in het buitenland vertoefd,
waar al zijne vrije uren en al zijne aandacht door niet-nederlandsche dingen in beslag genomen waren, hij zou welligt mettertijd een goed vreemdeling geworden zijn, Duitscher of Rus,
Franschman of Engelschman. Begaafde Hollanders hebben in
de , 7de eeuw, en daarna, zich op die wijs eene plaats in de
geschiedenis veroverd.
Maar de omstandigheden voerden hem naar Nederlandsch-Indië;
en onwillekeurig leerde hij het nederlandsch, meer bijzonder het
amsterdamsch leven zijner jeugd, gadeslaan van dien nederlandschindischen kijkpaal. Tusschen het zijn daarginds, en de herinneringen van vroeger, bleef verband bestaan. De nationale
eenheid was niet verbroken. Alleen zag hij voortaan, hetgeen
zoo weinigen zien, het betrekkelijke der dingen in het verleden.
Zonder dien te zoeken had hij een nieuwen maatstaf gevonden.
Er kwam scheiding tusschen vooroordeel en wezen; of, gelijk Hooft
zeide van M o n t a i g n e, M u l t a t u l i werd waanlos en oordeelvast.
De afzigtelijke landgenooten die hij in Wouter Pieterse
teekent zijn niet enkel, of niet in de eerste plaats, nederlandsche
mannen en nederlandsche vrouwen. Zij vormen de natuurlijke
omgeving van een m e n s c h-exemplaar in miniatuur. In welk
1) Meesterlijke bladzijden, tot karakterisering van ditzelfde tijdvak, worden
aangetroffen in Potgieter's biografie van Bakhuizen van den Brink.
2) I d e ë n, 1877, Me Bundel, 2de Druk, bladz. 352.
TEN BRINK. N.-N Letteren.
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land wij leven, tot welke nationaliteit wij behooren, allen zijn
wij aan de laagheden van W o u t e r' s moeder, de laagheden der
Mot to's en der K o p p e rl i t h's, in ruimer of geringer mate
medepligtig. M ul ta t u l i stelt het triviale onzer menschelijke
natuur in een schreeuwend licht, opdat wij met de hand op het
hart ons des te ernstiger zouden afvragen : Ben ook ik welligt
zulk een zedelijk monster? Hoe misselijk zou het zijn indien
men ook mij van zulke beweegredenen verdenken kon ! — Deze
overdrijving is het goed regt van den moralist.
Ten einde daarbij de moed ons niet voor altijd ontzinken
zou, wordt het edele in den kleinen Wouter insgelijks als
menschelijk afgebeeld, wisseling van opstaan en vallen, mengsel
van willen en niet kunnen. Nu ja, Wouter is een tobbertje
van adel, een romantisch en dichterlijk tobbertje, toegerust met
een koninklijk heimwee. Maar een tobbertje blijft hij ; en onze
onpartijdigheid schenkt zijne moeder bijna vergiffenis dat zij met
den knaap zoo weinig wist aan te vangen.
De grond van het verhaal is eene analyse van den menschelijken aard naar den eisch der positivistische wetenschap in de
19de eeuw. De ziel van het kind vormt teregt het hoofdvoorwerp
van des schrijvers waarnemingen r).
Wat de lokale kleur en het artistieke der inkleeding betreft:
de onopregte dorpsgeschiedenis wordt hier door M u 1 ta tul i tot
opregte stadsgeschiedenis verheven, geschiedenis van het leven
in eene hollandsche metropolis. Geen nederlandsch auteur dezer
dagen heeft in het schetsen van dit specifiek hollandsche den
man van den kijkpaal te Menado overtroffen. Om Wouter
Pi et er s e te kunnen schrijven, en z66 te schrijven, moet men
in den hoogsten graad de gaaf bezitten buiten zichzelf te treden;
van de maatschappelijke legende waarin men is grootgebragt
zich los te maken; in het gewone het bijzondere en karakteristieke op te merken ; datgene te hooren en te zien wat al uwe
tijdgenooten evengoed gezien en gehoord hebben als gij, maar
zonder dat zij er door getroffen werden.
Zeg dat gij de hollandsche stadstaal uit de eerste helft onzer
eeuw verfoeilijk vindt; gij voor uwe laudgenooten u schaamt;
1) De wetenschappelijke studie van het kind en der kinderlijke zielsaandoeningen is voortgekomen uit de romantiek. — T a i n e, De 1' I n t e l l i g e n c e1878, 3de Druk, No. 1 der Bijlagen achter het 1ste Deel. — P r e y e r, hoogleeraar te Jena, Die Seele des Kindes, 1882.
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gij medelijden hebt met eene litteratuur welke niet wáár zou
kunnen blijven indien zij voor het bezigen van zulk een spraakleer terugdeinsde. Maar beweer niet dat die taal karakter mist.
Haar aroma moge verschillen van dat uwer koffijveilingen, het
is even nationaal ; en bij geen ander vaderlandsch auteur vindt
gij het zoo zorgvuldig opgevangen of zoo trouw bewaard.
„Juffrouw La ps, je bent 'n zoogdier" : deze door Mu l ta l u l i
gevonden formule van den jongen schoolmeester S t o f f e l Pieters e,
W ou t e r's oudere broeder, is eene dagteekening in onze moderne
letterkunde I).

VII.
Wanneer ik Abraham des Amorie van der Hoeven Jr.
herlees, 2) en Eduard Douw es I) e k k er herlees, dan treft het
mij ongetwijfeld dat uit twee jongelieden, verbonden door eene
vriendschap die op eenheid van idealen en eenheid van streven
wees, twee zoo verschillende mannen en schrijvers gegroeid zijn.
Maar tegelijk komt het mij voor dat tot het einde zoo vroeg
gekomen voor den een — punten van overeenkomst zijn blijven
bestaan.
Van der H o e v e n's jonge neiging voor het zendelingschap
onder de heidenen 3) doet onwillekeurig vragen wat er, ware
dit verlangen ingewilligd en hij in het leven gebleven, uit hem
geworden zou zijn.
Men denkt hem zich dan onder de Alfoeren, in de Minahassa
derzelfde residentie Menado tot wier sekretaris Dekker bevorderd
zou worden, en stelt hem zich voor, na eene scheiding van tien
of twaalf jaren, den vriend zijner jeugd daar terugvindend.
Eduard in een man van de wereld verkeerd, A b r a h a m een
man der kerk gebleven, — zeker zou, indien zij dan en daar
over hun volbragten eersten diensttijd en over hunne uitzigten
1) Ideën, 1879, lste Bundel, Ede Druk, bladz. 288.
2) G e s c h r i f t e n, uitgegeven te Leeuwarden door G. T. N. S u r i n g a r,
1857, drie deelen.
3) „De wensch was in hem opgerezen, kort nadat hij de latijnsche school
had verlaten, om als zendeling het Evangelie onder de heidenen te gaan
verkondigen." Levens- en Karakterschets van Van der Hoeven door
zijn Vader, 1849, bladz. VII.
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in de toekomst waren gaan praten, er zich een groot verschil
van denkwijs geopenbaard hebben.
Maar het zou ook uitgekomen zijn dat de werkelijkheid, zij
het met eene afwijkende slotsom, de idealen van den een niet
minder sterk gewijzigd had dan zij het de j ongelingsdrodmen
van den ander deed.
Geen geloovig christen kan, gedurende zeker aantal jaren,
straffeloos onder de mohammedanen en de heidenen leven en
hun het Evangelie verkondigen.
Zijn geloof zal hij behouden ; maar zijn blik op de menschen en de
dingen, zijn blik op zichzelf, zal eene groote verandering ondergaan.
En dan -- de tweede helft der 19de eeuw heeft in Nederland
geen schrijver voortgebragt die voor sommigen zijner medeburgers
zulk een voorwerp van hartstogtelijke vereeringen geworden, en
tot heden gebleven is, als M ul t a t u1 i.
Zou Van der Hoeven, door zijne groote en innemende
gaven, dubbel wegslepend door eene zwakke gezondheid en door
de geheimzinnige bekoring van hetgeen men u n s o u f f 1 e d e
v i e zou kunnen noemen; zou hij zonder twijfel eene kerk onder
de Alfoeren gesticht hebben, -- in Nederland bestaat eene kerk
van Mul t a t u 1 i. Er worden er gevonden die hem als een Profeet
beschouwen. Hij is een zendeling voor de Hollanders in het
moederland geworden.
Van d er H o e v en ' s onafhankelijkheid van denkwijs en
inzigten, ook in het godsdienstige, was zeer merkwaardig. Nooit,
geloof ik, al ware hij als een andere G ij s b er t V o e t i us in
hetzelfde Utrecht tachtig of negentig jaren oud geworden, nooit
zou hij hebben opgehouden een prediker van het christendom
te zijn. Maar, na zoovele aanhalingen uit M u 1 t a t u 1 i's dagboek moet men mij veroorloven ook eene plaats uit het zijne
bij te brengen. Men zal erkennen dat deze regtzinnige remonstrantsche theologant tevens de meest geavanceerde der vrome
vrijdenkers geweest is:
„9 December 1842. — In Strauss' D ogmatik gelezen, en
bepaaldelijk de A p o 1 o g e t i k ten einde gebragt.
„Wat hij mij ontneemt, wil ik hem wel present geven; wat
ik behouden wil ontneemt hij mij niet.
„Zekerlijk neemt hij veel; maar het gewone supranaturalisme
van onze kansels en katechizaties enz. ha t t e m i r s c h o n
lange geèkelt.
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„Hij neemt mij niet de innige overtuiging, niet het geloof
aan eene openbaring die niets behelst dat boven de rede, maar
zeer veel dat boven onze rede gaat, of liever zeer veel 't geen
onze rede nog niet geheel v e r s c h 1 u c k en kan.
„Hij neemt mij niet de e r v a r i n g, niet het geloof des harten
rijp 7WITIp Tip f1/2 - 06 pov. Hij neemt alleen het autoriteitsgeloof weg, en dit was ik lang van zins te laten varen.
„Intusschen — het boek is goed geschreven ; en waar Strauss
opzijnelats,rdgeniuwtschknje
der rationalisten, doet hij meesterstukken.
„In hooger sferen is hij zeer zwak. En, al ware hij nog zoo
sterk. Hij is meerder die in mij is, dan die in zijn boek is.
Sophismen vermogen niet tegen zelfsgevoel." — I).
Mijne slotsom is dat Van der Hoeven en Multatuli twee
hoofdvertegenwoordigers der hedendaagsche denkwijs in Nederland
zijn, en de wegen dier twee jonge Amsterdammers van 1838,
toen de een naar Java vertrok, slechts uiteen zijn gaan loopen
om naderhand, in de ruimte van beider invloed op hunne landgenooten, elkander opnieuw te ontmoeten.
Een Hollander van den tegenwoordigen tijd is, zeer in het
algemeen gesproken, en wanneer ik alle maatschappelijke wetenschappelijke, kerkelijke scheidsmuren een oogenblik wegdenken
mag, of een man van Van der Hoe v e n, of een man van
Mu i t a t u l i. Het cijfer althans van hen die buiten deze twee
rigtingen staan, en boven partijkiezen de voorkeur aan medegevoelende bespiegelingen geven, is gering. En M u i t a t u l i' s
invloed reikt in zoover nog wijder dan die van Van der Ho ev e n, dat behalve Nederland ook Indië er meer regtstreeks in
opgenomen is.
1) Levens- en Karakterschets door zijn Vader, bladz. XIII, XIV.
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3de druk. Amsterdam, K. H. Schadd, 1871, gr. 8°.
Ode druk. Eerste door den auteur herziene uitgaaf. Amsterdam,
G. L. Funke, 1875, 8°.
5de druk. Tweede door den auteur herziene uitgaaf. Rotterdam, Uitg.
Mij . Elsevier, 1881, post 8°.
6de tot 10de druk in 1888, 1891, 1899 en 1901.
Hiervan verschenen de volgende vertalingen :

„Max Havelaar : or the Coffee Auctions of the Dutch
Trading Company transl. from the original Manuscript
by Baron A. Na h u y s." London, 1868, 8°.
„Max Havelaar : oder die Hollander auf Java. Zeitgemalde.
Deutsch von Th. Strom e r. Berlin, G. M. F. Muller,
1875, 8°.
„Max Havelaar : Traduction de A. J. N i e u w e n h ui s et
H. C r i s a fu 11 i. Rotterdam, J. v. d. Hoeven, Paris. E. Dentu,
1876, 2 vol. 8°.
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„Max Havelaar de Multatuli par C o r n. D o ff. -- In

La Societe' Nouvelle." 1888, N°. 1,
Vertaling

2.

der eerste vier hoofdstukken.

„Max Havelaar : oder die Kaffee-Auktiónen der Nieder1 ,ndischen Handelsgesellschaft. Uebersetzt von C. D e r o s s i.
-- In Beilage der Arbeiter-Chronik. Nurnberg. 1889,
N°. T7-52 en ook in Lesehalle, Beilage der Frankischen
Tages:post. 1889, N°. 17-52.
„Max Havelaar oder die Kaffee-Versteigerungen der
Niederlandischen Handelsgesellschaft. Fir die „Bibliothek
der Gesammt-Litteratur" aus dem Hollàndischen ttbertragen
von Karl M i s c h k e. Mit einer Einleitung des Uebersetzers
u. einem Biidnis des Verfassers." Halle, O. Hendel, 1900, 8 °.
Bibliothek der Gesammt-Litteratur. W. 1396-99.

„Max Havelaar. Uebertragen aus dem Holkàndischen von
W i l h. S p o h r. Minden, J. C. C. Bruns, 1900, 8°.
2te Auflage. Aldaar, 1901, 8 °.

Epigraphe du Max Havelaar. Traduction d' E m van
Heurck
in Le Réveil. 1893, Oct.
Histoire de Saïdjah et d'Adindah par Mul t a t u l i. Première traduction fran c aise par A 1. Cohen in Revue de
?Evolution. 1892, I Juillet en herdrukt in La Revolte.
1892, N°. 45-47.
Eene Nederl. vertaling van 't Hoogd. gedicht in den Max
Havelaar „Mein Kind, da schlagt die neunte Stunde,
hor !" komt voor in : Recht voor Allen. 1889, N°. 2 73.
„Eine Hauspredigt von Batavus Droogstoppel. Uebersetzt
von C. Derossi — in Der Freidenker, Milwaukee. 1888.
„Der Japanische Steinhauer. Uebersetzt von C. D e r o s s i in
Der Freidenker." 1888, N°. i31.
„De Japansche steenhouwer" werd overgezet in Volapiik in 't boekje :

„Pesevan elsik sembal, se el Camera Obscura fa Hildebrand e Stonacopel yapènik fa M u l t a t u l i, pelovepolol fa dl. Van de Stad t." Arnhem, de Muinck e Ko.,
1891, 8 °.
i86o. Aan den WelEerw. Heer W. Francken Azn. — Brieven,
medegedeeld door Multatuli. 1. Max Havelaar aan Multatuli. Met een Memorie aan den Gouverneur- Generaal
in ruste. — 2. Max Havelaar aan Multatuli. — In De
Tijdspiegel. 186o, II blz. 24o, 3 r o, 394.
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De Brief N°. 1, medegedeeld door Multatuli werd herdrukt in
N°. 1 van :

186o. „Indrukken van den dag." N°. 1,
Thieme, 186o, 8°.

2.

Arnhem, D. A,

N°. 2 bevat : „Aan de Stemgeregtigden in 't Kiesdistrict Tiel."
N°. 1, 2 herdrukt in Herdrukken, 1865, Verzamelde werken. II.
1888 en 1891, en in Garmond-Editie, 1899.

1861. „Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb." Uitg. ten
behoeve van de noodlijdenden door de overstrooming in
Ned.-Indie. Rotterdam, H. Nijgh, 1861, (Mei), 8°.
2de druk. Aldaar, 1861, (Juni) 8°.
3de druk. Amsterdam, R. C. Meijer, 1865, 8°.
Opgenomen in Herdrukken, Aldaar, 1865, en Verspreide stukken,
1865, en later.
Hiervan verschenen de volgende vertalingen:

„Zeig mir die Stelle, wo ich gesaet habe." Uebersetzt von
C. D e r o s s i in Der Freidenker 1885,N°. 31-35.
Der Banjir von M. Uebersetzt van Frau C. von M u f f 1 i n g
in Das .Magazin f. Litterator. 1891, 23 Mai.
„Le Banjir par M." par E. van H e u r c k in Le Réveil.
1893, Avril.
1861. „Het gebed van den onwetende." — In De Dageraad.
1861, blz. 8r.
Herdrukt in: Herdrukken, 1865, en in Verspreide Stukken 1865,
en later; in de Bloemlezing d. H e l o ï s e; in Flandria 1887, 27 Febr.,
in Verzamelde werken 1888-1901, en door J. P è e in Nederl. Museum.
1893, Oct. met bijvoeging van een onuitgegeven brief (aan H. van
Duyse) van Multatuli.
Hiervan verschenen de volgende vertalingen:

In het Fransch door Herman van Duyse o. d. t.:
La Prière de l'Athée, Gand 1868; en door C é s ar de
Pa e p e o. d. t.: La Prière d'un Ignorant in La Société
Nouvelle 1887 Mars, en door Emil van H e u r c k in den
Réveil van Mei 1893. In 't Friesch werd het vertaald
door H. G. v. d. Veen in Forjit my net! 1876 o. d. t.:
It gebet fen de flnwitende, en in 't Hoogduitsch door
C. D e r o s s i, Das Gebet des Unwissenden, in Der Pre:"...
denker. 1885, N°. 38..
i86i. „Minnebrieven." Amsterdam, F. Ganst, i86i, 8°.
Tweede oplaag. Aldaar, 1861, 8°.
Derde oplaag. Aldaar, 1862, 8°.
Vierde oplaag. Amsterdam, R. C. Meijer, 1865, 8°.
Vijfde oplaag. Amst. G. L. Funke, 1871, 8°.
Zesde druk. Amsterdam, G. L. Funke, 1875, 8°•
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Zevende druk. Rotterdam, Mtsch. Elsevier, 1881.
Verder herdrukt in Verzamelde werken. II. 1888, 1891 en Garmond-Editie, 1899.
Hiervan verschenen de volgende vertalingen :

Trois Contes de M u 1 t a t u I i. Traduction inédite de Mlie
C. D. (C o r n. D o ff) in La Societe Nouvelle. 1887, Avril.
In de Nouvelle Revue 1888, 1 Aug. komen voor : Légendes
Orientales d'après le manuscrit Arabe d'un auteur inconnu
par H. M e i n e r s Comte d' E s t r e y, eene vertaling der
Legenden uit de Minnebrieven (zie hierover de correspondentie van Prof. M. J. de G o e j e in Ned. Spectator 1888,
N°. 45.) — In de Annales de l'Extréme Orient, Tom. XI
1888-89, p. 129 komen voor : Légendes Orientales de
Multatuli, vertaald door H. Meiners comte d' Estrey.
— Légendes de l'Autorité par M u l t a t u 1 i. Traduction francaise de Al. C o he n in : Revue de l'Evolution 1892, I Aofit,
La Révolte 1893, N°. 30, en Le Mercure de France 18 93,
N°. 23/25.
Lettres d'amour de M. Traduction par E m. van He u r c k
in La Société
ouvelle 1894, Févr. Mai.
Liebesbriefe. Uebertragen aus dem Hollandischen von
W i l h. S p o h r. Minden, J. C. C. Bruns, 1900, 8°.

_N

2te Auflage, Aldaar, 1902, 8°.

1862. „Over vrijen-arbeid in Nederlandsch-Indië en de tegenwoordige ' koloniale agitatie." Amsterdam, R. C. Meijer
1862, 8°.
Van een 2den en Men druk heb ik geen enkel ex. kunnen ontdekken.
Ode verm. druk. Amsterdam, G. L. Funke, 1873, 8°.
Verder herdrukt in Verzamelde werken. II. 1888, '91 en GarmondEditie, 1899.

Een aantal pag. hieruit werden vertaald o. d. t. : De la
Démence de 1'Autorité par M. Traduction d' A 1. C o h en
La Révolte, Suppl. liltéraire 1 893 N°. 3o en in Le Mercure in
de France. 1893 Nov.
1862. „Ideen. Ie Bundel." Amsterdam R. C. Meijer 1862. gr. 8°.
2de oplaag. Aldaar, 1864, 8°.
3de oplaag. Aldaar, 1865, 8°.
Verder herdrukt in 1870, 1872, 1875, 1889, 1892 en 1900.

1862. „Brief aan Quintillianus."
blz. 565.

In De Dageraad XIII, 1862

Herdrukt in : Brieven. 1862-63, blz. 21.
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1862. „Aan het Volk van Nederland." (Kiesmanifest), 4°.
1862. ,,Japanse Gesprekken." -- Feuilleton van het „Handels- en

.Effectenblad" 1862. 1-4 Febr.
Herdrukt door G. Broens Jr. in „Papilloten van Oom
Geurt." Amsterdam, 1863, 8°.
„Japanse Gesprekken." Herdruk. Amsterdam, R. C. Meijer, 1865, 8°.
Overgenomen in : Herdrukken. Aldaar, 1865, en herdrukt in 1871,
1889, 1892 en 1901.
Vertaald door A. Cohen in „La Société Nouvelle," 1893, Juin o. d. t. :
„Les dialogues Japonais," herdrukt in „Pages choisies," en door
W. S p o h r, vertaald in M u 1 t a t u 1 i, Auswvakl aus seinera Werken.

1864. „Fransche Redevoering." — In Annales de l'Association

Intern. pour le j5rogrès des sciences sociales. IJle Session
Congrès d' Amsterdam blz. 849.
1864. „Ideen." IIe Bundel. Amsterdam, R. C. Meijer 1864, gr. 8°.
2de oplaag. Aldaar, 1865, gr. 8°.
3de oplaag. Aldaar, 1866, gr. 8°.
Beide bundels werden herdrukt o. d. t.:
Ideën. 4de goedkoope oplaag. Amsterdam, G. L. Funke, 1870, 4 dln.
post 8°.
Ideën. 5de door den auteur herziene druk. Amsterdam, G. L. Funke,
1872, 4 dln., post 8°.
Ideën. Nieuwe uitgave. Amsterdam, G. L. Funke, 1875, 4 dln., post 8°.
Verder b erdrukt in 1889, 1892 en 1900.
Voor bundel III—VII zie men op 1870-1877.

1864. „Brieven aan Mevr. P . . ." Overgedrukt uit de „Ideen".
Amsterdam, R. C. Meijer 1864, 8°.
1864. „De Bruid daarboven." Tooneelspel in 5 bedrijven. Amsterdam, R. C. Meijer, gr. 8°.
Van een 2den en 3den druk heb ik geen enkel er. kunnen ontdekken.
4e druk met naschrift. Amsterdam, G. L. Funke, 1872, 8°.
5de druk. Aldaar, 1880, kl. 8°.
Herdrukt in : Verzamelde werken X, 1889 en 1892 en in GarmondEditie, 1901.
Hiervan verschenen de volgende vertalingen :

Die Braut. Schauspiel in 5 Akten. Fur die „Bibliothek
der Gesammt-litteratur" aus dem Holl. Ubersetzt von
Karl M i s c h k e. Mit einer Einleitung und dem Bilde
des Dichters. Halle, O. Hendel 1902, 8°.
Bibliothek d. Gesammt-litteratur N°. 1547.

Hollandische Novellen. Den Originalen nacherzahlt von
Adolf G l a s e r. Braunschweig 1875, S. 295 0. d. t.: M u lt a t u 1 i, Infam cassirt. Nach einem dramatischen Motiv.
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x865. „De zegen Gods door Waterloo." Gemoedelijke opmerkingen van A. Z. medegedeeld door M u 1 t a t u 1 i. Amsterdam, R. C. Meijer 1865, 8°.
Herdrukt in Herdrukken, en in Verspreide Stukken. Aldaar 1865,
en in de volgende uitgaven daarvan.

1865. „Herdrukken." Amsterdam, R. C. Meijer 1865, 8°.
Inhoud : 1. „Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb." — 2. „Japanse
gesprekken." — 3. „Geloofsbelijdenis." — 4. „Het gebed van den
onwetende." — 5. „De School des Levens." — 6. „De zegen Gods
door Waterloo." — 7. „Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste." —
8. „Brief aan Ds. Francken." Alles herzien en met een tal nieuwe noten
verrijkt.

1865. „Verspreide stukken, overgenomen uit de Herdrukken."
Amsterdam, R. C. Meijer 1865, 8°.
Inhoud : N°. 3-8 der in de Herdrukken voorkomende stukken.
Nieuwe druk. Amsterdam, G. L. Funke, 1871, 8°.
Vierde druk. Amsterdam, G. L. Funke, 1875, 8°.
Vijfde druk. Aldaar, 1877, 8°.
Zesde druk. Aldaar, 1879, post 8°.
Verder herdrukt in: Verzamelde werken. X. 1889, 1892, en i
Garmond-Editie, 1901.
De uitgaven van 1871 en later bevatten de Nos 1-8. — Van deze
stukken werden door den uitgever afzonderlijke overdrukken verkrijgbaar gesteld.

1865. „Bloemlezing," (door Multatuli). Amsterdam, R. C.
Meijer 1865, 8°.
Voor de Bloemlezing door Heloise zie men op 1876.

1866-69. „Correspondentie in de Opregte Haarlemsche Courant."
Het eerste artikel „Van den Rijn" kwam voor in 't N°. van 10 Juli
1866. — Die artt. waren zoogenaamd ontleend aan den Mainzer Beob
achter en verschenen tot Juli 1869.

1869. Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruissen en
Nederland. Amsterdam, C. v. Helden 1867, 8°.
2e druk. Amsterdam, G. L. Funke, 1879, 8°.
Verder herdrukt in : Verzamelde werken X, 1889 en 1892 en in
Garmond-Editie, 1901.

1869. „De Maatschappij Tot nut van den Javaan." Amsterdam,
F. Gunst 1869, 8°.
Herdrukt in Verspreide Stukken, 1871 en later.

187o. „Millioenenstudien."
Noorden" 187o.

Feuilleton van het dagblad „Het

Daar volgens het zeggen van de Redactie, de lezers van dit blad,
deze Studiën niet begrepen werd de uitgave gestaakt. Het feuilleton
werd in boekvorm herdrukt als le afl. van :
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„Millioenen studien." Delft, J. Waltman Jr. 1871-73. 8°.
2de druk. Aldaar, 1878, 8°.
3de en 4de druk in : Serie goedkoope werken, 1890 en 1900.
Hiervan verscheen een Hoogduitsche vertaling o. d. t.:

Millionen-Studien. Ft r die Bibliothek der GesammtLitteratur aus dem Holl. ttbertragen von Karl M i s c h k e.
Mit dem Bilde des Dichters und einer Einleitung, sowie
3 Abbildungen. Halle, O. Hendel 1902, 8°.
Bibliothek der Gesammt-Litteratur, N°. 1590-93.

187o. „Ideën." Nieuwe Bundel. Afl. 1-3. Amsterdam, C. van
Helden 187o, gr. 8°.
1871. „Ideën." Afl. 4-5. Amsterdam, G. L. Funke 1871, gr. 8°.
Opnieuw uitgegeven o. d. t.:

1871. „Ideen." IIIe Bundel. Amsterdam, G. L. Funke 1871, gr. 8°.
2de door den auteur herziene druk. Aldaar, 1874, post 8°.
Verder herdrukt in 1889, 1892 en 1900.

1871. „Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten." Delft,
J. Waltman Jr. 1871, 8°.
2de druk. Aldaar, 1875, 8°.
3de en 4de druk in : Serie goedkoope werken, 1890 en 1900.

Van 26-27 verscheen een Hoogd. vertaling van C. D er o s s i o. d. t. Beschrankter Gesichtskreis in Der Freidenker, 1892, N°. 26.
1871. Nog eens : „Vrije-arbeid in Nederlandsch-Indie." Delft,
J. Waltman Jr. 1871, 8°.
2de door den auteur herziene druk. Purmerende, J. Muusses & Co.
1882, post 8°.
3de en 4de druk in : Serie goedkoope werken, 1890 en 1900.

1872. „Brief aan den Koning over de Openingsrede." Amsterdam, G. L. Funke, 1872, 8°.
Herdrukt in Verspreide Stukken 1875 en later.

1872. „Ideën." IVde Bundel. Amsterdam, G. L. Funke 1872, gr. 8°.
2de door den auteur herziene druk. Aldaar, 1874, post 8°.
Verder herdrukt in 1889, 1892 en 1900.

1873. „Idem." Vde Bundel. Amsterdam, G. L. Funke 1873, gr. 8°.
2de door den auteur herziene druk. Aldaar, 1877, post 8°.
Verder herdrukt in 1889, 1892 en 1900.

18 73- 74. „Ideën." VIe Bundel. Amsterdam, G. L. Funke,
18 73- 74, gr. 8°.
2de door den auteur herziene druk. Aldaar, 1878, post 8°.
Verder herdrukt in 1889, 1892 en 1900.
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1874-77. „Ideën." VIIe Bundel. Amsterdam, G. L. Funke,
1874 77, gr. 8 °.
2e door den auteur herziene druk. Aldaar 1879, post 8 °.
Verder herdrukt in 1889, 1892 en 1900.
Voor de afzonderlijke uitgave der Woutergeschiedenis zie men
op 1890.
Van de Ideën verschenen de volgende vertalingen :

Ideen von M u l t a t u l i. Uebersetzt von C. D e r o s s i in
Der Freidenker 1885-189o.
Paraboles de Multatuli. Traduction d' E m. van H e u r ck
in Le Mercure de France. 1893, Avril.
Autour des Idées par M. Traduction d' E m. van H e u r ck
in Le Réveil. 1893, Oct.
Préface aux Idées de M. par E m. van H e u r c k in
La .LVervie. 1893, Déc.
Achter : S. Lublin s k i, Multatuli, Berlin, Gose and Tetzloff 1902 komen voor : Parabelen and Aphorismen von
Multatuli (Aus Matthaus XIX)
Als Supplementen op deze uitgaven verschenen :

Register op de Ideen van Multatuli bewerkt door
J. J. van Laar. Rotterdam. Uitg. Mij. Elsevier 1887, 8°.
Registers op de Ideen van M u 1 t a t u 1 i. Verklarende en
critische regeling der Ideen en uitvoerig naam- en zaakregister voorafgegaan door een studie over Multatuli's werken en gedachtenleven door C. A. W i e n e c k e. Amsterdam, Uitg. Mij. Elsevier, 1902, post 83.
1875. „Vorstenschool." Drama, 4e druk (overdruk uit „Ideën" IV),
Amsterdam, G. L. Funke 1875, gr. 8°.
5de druk. Aldaar, 1875, gr. 8 °.
6e druk. Aldaar, 1879, kl. 8 °.
7e druk. Amsterdam, Elsevier, 1901, 8 °.
Verder herdrukt in 1889, 1892 en 1900 in de Ideën.
Hiervan verschenen de volgende vertalingen :

L'Ecole des Princes par M. Traduction de Roland d e
M a r è s. Acte I, Scène II — in Mercure de France
1893 Févr.
L'Ecole des Princes (Fragments) par H. M e y n e r s
d' E s t r e y et Jules P é e— in Le Réveil 1893 Nov. Déc.
1894 Avril.
Fursten-Schule. Schauspiel in 5 Akten. Ftir die „Bibliothek
der Gesammt-Litteratur" aus dem Hollandischen iibersetzt
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von Karl Mi s c h k e. Mit einer Vorbewerkung und dem
Bilde des Dichters. Halle, O. Hendel, 1901, 8°.
Bibliothek der Gesammt-Litteratur, W. 1526.

Fursten-Schule. Schauspiel in 5 Auszuge. Uebertragen aus
dem Hollandischen von W i l h. S p o h r. Mit einem Nachwort der Uebersetzers. Minden, J. C. C. Bruns, 1901, 8°.
Fursten-Schule. Schauspiel in 5 Aufzuge. Deutsch von
E. Ludwig und D. Troelstra. Leipzig, Ph. Reclam Jr.,
1902, 8°.
Universal-Bibliothek, W. 4274.

1876. „Ideën over de opleiding van den tooneelspeler." (Uittreksel uit een brief aan den Hoofdredacteur). — In :
Het 1Vederl. Tooneel V 1875-76 blz. 16r.
1876. „Multatuli." Bloemlezing, door H e l o i s e (Mevrouw E.
Douwes Dekker), Amsterdam, G. L. Funke 1876. 8°.
3de druk. Met facsimile van een brief benevens portret. ElsevierBibliotheek II. Amsterdam, Uitg. Mtsch. Elsevier, 1888, 4°.
4de druk. Aldaar, 1898, 8°.

Verschillende stukken der Bloemlezing werden door
C. D er o s s i vertaald medegedeeld in : Der Freidenker,
1888-1892.
1888-89. „Multatuli. Verzamelde werken." Eerste naar tijds-

orde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe.
Amsterdam, Uitg. Mtsch. Elsevier, 1888-89, 10 dln. 8°.
I. „Max Havelaar." Voorafgegaan door Studiën over Multatuli door
C. V o s In a e r. — II. „Minnebrieven." — „Over vrijen-arbeid in N.-I."
— „Indrukken van den dag." — III—IX. „Ideën." — X. ,,Verspreide Stukken." — „Een en ander over Pruisen en Nederland." —
„De bruid daarboven." — „Divagatien over zeker soort liberalisme."
2e druk. Aldaar, 1891-92, 10 dln., 8°.
Id. Nieuwe uitgave (in 52 a ft.). Aldaar, 1896-97, 8°.
Garmond-Editie. Aldaar, 1899-1901, 10 dln., 8°.

1890-92. Serie goedkoope werken van M u l ta t u l i. Arnhem
Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen, 189o, 3 dln. 8°.
I. „Millioenen-Studien." — II. „Duizend-en-eenige hoofdstukken.
over Specialiteiten." — III. „Nog eens vrije-arbeid in N.-I." — A.
Admiraal, Multatuli.
Nieuwe uitgave. Aldaar, 1892. In 15 afl ., post 8°.
4e druk, o. d. t. : Meesterstukken. Aldaar, 1900, 4 dln. 8°.

189o. „De geschiedenis van Woutertje Pieterse." Uit de Ideèn
van Multatuli verzameld door zijne weduwe. Amsterdam.
Uitg. Mij. Elsevier 189o, 2 din. 8°.
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Hiervan verschenen de volgende vertalingen :

Die Abenteuer des kleinen Walther. Humoristischer
Roman. For die Bibliothek der Gesammt-Litteratur aus
dem Holl. ttbersetzt von Karl M i s c h k e. Mit eiher
Einleitung des Uebersetzers and dem Bilde des Verfassers.
Halle, O. Hendel, I 90 I, 8°.
Bibliothek der Gesammt-Litteratur, N °. 1489-92.

Walther in der Lehre. Humoristischer Roman. Fier die
Bibliothek der Gesammt-Litteratur aus dem Holl. ttbersetzt von Karl Misch ke (Fortsetzung von „die Abenteuer des kleinen Walther"). Mit dem Bilde des Verfassers
and eine (Torbemerkung. Halle, O. Hendel, 1901, 8 °,
Bibliothek der Gesammt-Litteratur, N °. 1508-11.

Die Abenteuer des kleinen Walther. Uebertragen aus dem
Holl ,ndischen von Wil h. S p o h r. Mit Vor- and Nachwort des Uebersetzers. Minden, J. C. C. Bruns, 1901-2,
2 Bde., 8°.
189o-96. „Brieven." Bijdragen tot de kennis van zijn leven.
Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes De k k er
Amsterdam, W. Versluijsgeb.Haminck-Shpe1.
189o-96. 10 din. 8°.
I. „Het ontstaan van den Havelaar." — II. „De Havelaar verschenen,"
1860. — III. „Eerste periode tot 1846." — IV. „Vervolg eerste periode,"
1846-1859. — V. „Minnebrieventijd" 1861. — VI. 1862-1863. —
VII. „Multatuli -Busken Huet," 1, 1866. — VIII. Id. 2, 1867. — IX.
„Te Wiesbaden" 1870-75. — X. „Laatste periode."
In dl. III zijn opgenomen gedichten en prozastukken door M. vóór
1846 vervaardigd en in dl. X onafgewerkte blaadjes op zijn schrijftafel na zijn overlijden gevonden.

1891. „Aleid." Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
Amsterdam, W. Versluijs 1891. 8°.
1891. „Multatuli en Spiritisme." Naar de oorspronkelijke handschriften uitgegeven door S. F. W. R o o r d a van E y sin ga.
's Gravenhage, H. L. Smits 1891, 8 °.
Hierin komen voor : Brief van Multatuli van 26 Nov. 1876 aan
den Heer Forster te Manstede en Mededeeling van den Geest Douwes
Dekker aan dienzelfden Heer.
Volledigheidshalve hier vermeld :

1893. Een brief van M u l t a t u 1 i, 20 Juni 1876 (aan J. H. van
Offel) over Kunstrechterschap en historische drama's, uitg.
door J. P é e in 1Vederl.. Museum IV Rks., III jrg., 1893,
II, biz, 229.
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18 93. Duitsche brieven van Multatuli aan H. Flemmich en

zijn vrouw, uitg. door J. P é e in Nederl. Museum, IV Rks.,
III jrg. 1893, II, blz. 257.
1894. Een brief van Multatuli (5 Juni 1871) aan een Vlaamschen vriend, uitg. door J. P é e in Nederl. Museum,
IV Rks., IV jrg. 1894 I, bl. 94.
1894. Brieven van M u l t a t u l i en Ti n e (1866-8o) aan Julius
de Geyter, uitg. door J. P é e in Nederlandsch Museum,
IV Rks., IV jrg. 1 894 II, blz. 99.
1899. M u 1 t a t u 1 i. Auswahl aus seinen Werken, in IJebersetzung aus dem Hollandischen, eingeleitet durch eine Charakteristik seines Lebens, seiner Persónlichkeit and seines
Schaffens, von W. S p o h r. Mit Bildn. and Handschrift
-licherBag.Mnd,JCBrus189°.
2te Auflage. Aldaar, 1902, 8°.

1901.
Pages choisies. Traduites par A. C o h e n. Paris Mercure
de France 1901,
8°.
190 I. Kleine Erzahlungen and Skizzen von Mu 1 t a t u 1 i. Aus
dem Holl. tlbersetzt and mit einer Einleitung versehen
von Paul R a c h é. Leipzig, Reclam 1901, 8°.
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JAN TEN BRINK.

(in 1889).
DOOR

F. SMIT KLEINE.

I.
Er zijn twee zeer verscheiden gestalten, waaronder de letterkundige schrij ver Jan Ten Brink zich vertoont : de eene, die
van een noest werkman met forsche arbeidskracht en taai geduld
de stof bedwingend en dwingend in de begeerde vormen ; de
andere, die van een gullen makker, als in de kleurrijke dagen
van het Sint Lucasgilde den Rijnschen roemer of de Fransche
fluit heffend te midden van een lustigen kring kunstbroeders;
nu : met over zijn schrijftafel gebogen hoofd, zwijgend, in peinzende houding; dan : het hoofd geheven, met fonkelenden blik
en glo@nde woorden een kwijnend banquet verlevendigend.
Er is in hem blakende drift en stalen beheersching. De daaruit
voortvloeiende karaktereigenschappen, bezieling en volharding,
gemeenlijk elkander buitensluitend, althans elkander verzwakkend,
zijn van stonde aan, dat deze man zich in de wereld en in de
maatschappij beweegt, zijne leidende beginselen.
Aan zijn grootvader Jan Ten Brink, den welbekenden
schrijver van het „Dagverhaal der Eerste Nationale Vergadering
van 1796 —1797," later hoogleeraar te Harderwijk, nog later
professor te Groningen, aan dien vurigen patriot dankt hij den
gloed van zijn geest; aan zijn vader Dr. Bar e n d Ten B rink
hetbdwang,ijmetoplgn.Drijkdmva
zijn aandoenlijk hart is hij zijner moeder, Hen riet t e Am a l i a
G 1 a s i u s, verschuldigd.
TEN BRINK. N.-N. Letteren III.
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Aan den Rector van de vroegere Appingadamsche Latijnsche
School werd in den zomer van het jaar 1834, op den vijftienden
der maand Juni, een zoon geboren, die naar zijn grootvader
van vaderszijde den naam van J a n ontving. Hij was de oudste
uit een gezin van negen kinderen : zeven zonen (twee van hen
stiervnopjugdlfti)enwochrs.
Zijne moeder leerde hem lezen en begeerde men zijne eigenaardigheid uit dien prillen kinderleeftijd voor zijn zevende jaar
aan te duiden, er zou gezegd kunnen worden, dat zijn hart
tusschen dichtkunst en krijgswezen was verdeeld, daar het vuur
zijner liefde niet ophield te gloeien voor „Robinson Crusoe" en
„messieurs les militaires ... de plomb."
Hierin aan vele kinderen gelijk, week hij van hen af door
zijne waarlijk bijzondere leergierigheid, die door zijn merkwaardig
geheugen werd aangewakkerd. Hij wilde weten en ofschoo n
zijn ernstige, geleerde vader zijn weetlust vooralsnog niet kon,
bevredigen, zag hij niettemin met eerbied tegen hem op.
De rector had alle eigenschappen van een kamergeleerde. Er
waren tallooze dagen, waarop hij zich derwijze in zijne beminde
klassieke schrijvers verdiepte, dat hij voor de samenleving dood
was, en niet dan bij uitzondering leefde voor zijn gezin. Aan
Mevrouw Ten Brink, dochter van Albertus Jan Glasius,.
koffieplanter in Berbice, en Jo h a n na Van S t a d e n, werd in nog
meerdere mate, dan dat bij andere burgergezinnen pleegt te
geschieden, de algeheele zorg voor de „kleine familie" over-gelaten. Weldoenster zijner kinder- en jonkmansjaren, troosteres
in de somberste levensuren des jongen mans, was deze moeder
tevens zijne goede fee, want wai hare zachte overredingskracht_
niet vermocht, bekwam zij door het tentoonspreiden van een,
goeden smaak de practische uiting van haren beminnelijken(
schoonheidszin — die welhaast onwederstaanbaar bleek voor
het ontvanklijk gemoed van den knaap. En toch drukten op
hare schouders al de lasten eener familie, waarvan het hoofd
eerder om eene dubieuse plaats uit H i p p o n a x dan om eene
ongeflatteerde balans uit zijn kasboek zich bekommering schiep.
Zij was de hooge dichteres in het nederig huishouden van
den geleerden Rector. Bezieling ging van deze edele vrouw op
alle leden van het gezin uit; levenslust en blijdschap deed zij,
ook in de donkerste oogenblikken, als zonnestralen neervloeien,
en bloemgeuren zweefden om deze nooit in arbeidzaamheid ver-
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tragende Martha. Het geheele leven van haren zoon is doortrokken van hare zoete nagedachtenis. Waar hij eene moeder
teekent, draagt zij hare schoone trekken, want de Rectorsvrouw
was schoon, en had het voorrecht tot aan haren dood die schoonheid te behouden ; waar hij een moederhart ontleedt, is het
dat van haar; waar hij eene moeder doet lijden, denkt hij aan
haar lijden; waar hij eindelijk, de ziel eener moeder laat jubileeren,
zijn het tonen uit hare glasheldere ziel. Eene jarenlange vriendschap met den zoon heeft mij de beeltenis van zijne moeder,
Henriette Amalia Glasius, in een vlekloos licht doen
aanschouwen.
of gelijk hij zicht placht te schrijven —
Dr. Barend
Mr. B. Ten Br in k woonde als praeceptor in ruste van het
Utrechtsche Gymnasium te 's-Gravenhage. Hij was van een
slanke gestalte, zeer goedaardig van uiterlijk en met een innemend
stemgeluid begaafd. Nog zie ik hem komen in de woning van
zijn zoon. Na de eerste begroeting zette hij zich in den leunstoel door zijne schoondochter hem geboden. Iets weeks in
zijne zachte stem, iets zeer bescheidens in zijn gansche wezen
zou den kortstondigen bezoeker niet in dien zorgvuldig gekleeden,
ouden man, zoo vriendelijk aan het algemeen gesprek deelnemend, den taaien geleerde hebben doen vermoeden, die reeds
als student wegens de beantwoording van prijsvragen tweemaal
met goud werd bekroond, die later aan de Groningsche Hoogeschool het doctoraat in de beide rechten en in de letteren verwierf, en die, al mocht zijne energie in het maatschappelijk
leven door tallooze teleurstellingen zijn geknakt, nog genoeg
geestkracht en ijverzucht behield om op vijf-en-zestig-jarigen
leeftijd de beantwoording te beproeven van een prijsvraag over
Rijk 1 of Michael van G o en s, uitgeschreven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
dat hem met goud bekroonde. Het leven van Dr. B. ten Brink
-diehtrcoavnApigdmethracpovn
Utrecht verwisselde, laat zich naar de meer of mindere
kansen van maatschappelijk welslagen in een door hem geliefkoosde zegswijze samenvatten : „Ik heb, zooals steeds, weer achter
het net gevischt." Het teekent een zachtmoedig, gelijkmatig
karakter van een persoon, als hij, na herhaalde en zeer verklaarbare teleurstellingen in de kracht zijner jaren, in zijnen ouderdom
de verbittering nog niet anders dan bij naam kent.
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Ziehier met algemeene trekken de ouders van het kind, dat
in den jare 1841 — dus zestien jaren voor de wet onze lagere
school aanmerkelijk zou hervormen — van meester Van Be 1 k u m
te Tjamsweer het eerste schoolonderwijs ontving. Meester V a n
B e 1 k u m had schik in den zevenjarigen knaap, die eiken morgen
om half acht Appingadam verliet, en na een tocht van drie
kwartier door de velden in zijn klein dorpje want het telde
toenmaals nog geen tweehonderd zielen — het voedzame brood
der wetenschap kwam nuttigen. Trouwens, het scheen bij den
jongen wel te gedijen, want het leed niet lang, dat hij de eerste
van de Tjamsweersche school was en door meester Van B e 1 k u m
als zijn ondermeester werd aangesteld.
J a n leerde de Tjamsweersche boerespruiten lezen. Doch deze
eerste schrede, in de prille jeugd, op de baan van het bijzonder
onderwijs, — immers het onderricht door een achtjarig docent
gegeven, mag wel als zoodanig gelden ? 1 — aan de hand van
den Tjamsweerschen paedagoog gedaan, heeft geen beslissenden
invloed geoefend op de gevoelens van den lateren Leeraar bij
het Middelbaar-, den lateren Professor bij het Hooger Onderwijs.
De onderscheiding, door meester Van B el k u m den achtjarigen leerling bewezen, was niet aan een onwaardige besteed.
Bij het vertrek van den dorps-Mentor werd de Muze over Telemachus vaardig en stortte hij zijn gevoel in strophen uit, waarvan
enkel het refrein voor de nakomelingschap bewaard bleef:
„Meester's vertrek is verlies voor de school,
„'k Vind nergens zoo'n Meester, waar of ik ook dool."

Wel niet een leeraar met dezelfde loffelijke eigenschappen als
meester Van B elk u m, edoch een anderen leermeester vond de
knaap op de stadsschool te Appingadam in den onderwijzer
S te e n h u i s, bij wien hij van zijn achtste tot zijn tiende jaar
bleef. Meester S t e e n h u i s, in de waardeering van zijn scholier
nog verder gaande dan zijn Tjamsweersche collega, schonk Jan
tenBrikd l„HetWonrdSchl,"wegs
de verbazende toeren door hem met zijn geheugen verricht. Het
kunststuk van den knaap bestond in het van buiten leeren
van .... „zwarte borden," waarop talrijke geographische en
historische bijzonderheden waren vermeld.
In 1847 komt de dertienjarige jongen, na van zijn tiende de
Fransche school van den heer J. C. E g e r te hebben bezocht,
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op de Latijnsche School, om de voorbereidende classieke studien
tot het Academisch Onderwijs aan te vangen. In den raad der
ouders is besloten : „J a n zal gaan studeeren voor predikant."
Twijfel is geoorloofd of niet reeds in den gymnasiast, die onder
zijns vaders leiding Homerus, Hora ti u s en 0 v i di u s vlijtig
interpd,soanwezigrvltaischen
eerder dan van een theologischen aanleg. Doch onbemiddelden
ouders, die hunnen zonen een academische opleiding wenschten
te doen geven, stond een veertigtal jaren geleden — en op dat
stuk van zaken kwam sinds de Wet op het Middelbaar Onderwijs wel eenige verandering — geen ander middel ten dienste
dan de S a n c t a T h e o 1 o g i a. Maar evenals er statistische gestellen zijn, zoo zijn er ook theologische temperamenten, en dit
is zeker, dat Jan ten Brink noch het een noch het ander
bezat. Wel sleepte het statige proza van Van der Palm hem
mee, als het door zijne moeder werd voorgelezen, wel stelde hij
belang in het degelijk catechetisch onderwijs van Ds. H e f t i n g,
doch in zijn derde lustrum begon reeds de zon der litteraire
profeten hoog aan zijnen levenshemel te staan. Het was Dick en s,
het was Walter Scott -- wiens veertig deelen door den jonkman werden verslonden — het waren Eugène Sue en Alex a ndre Du mas, die de werkzame fantazie van den knaap prikkelden en langs nieuwe gevoelswegen zijn aandoenlijk hart
voerden. De drang tot litteraire productie ontstaat en vindt
een uitweg. Massa's schoolschriften worden gevuld met romantische
verhalen van allerlei soort, van eenerlei strekking, het verschil
te doen gevoelen tusschen het stedeke Appingadam met zijne
bescheiden bevolking en de hoofdsteden van Europa met hare
cosmopolitische „groote wereld." Hoe had ook voor een jeugdig
romanticus, voor een dichterlijk gemoed het Appingadam van
toenmaals eenige bekoring kunnen bezitten ? ! Het stedeke was
vermaard door zijne jaarlijksche harddraverij in 't laatst van
Juli of in het begin van Augustus, en befaamd door zijne „groote"
vee- en paardenmarkten,
Antipathisch gezind tegen Appingadam, was onze romanticus
in de hoogste mate sympathisch jegens Groningen gestemd.
Telken male, als het hem vergund was eenige dagen bij zijne
grootmoeder, de weduwe van den Groningschen hoogleeraar
Jan ten Brink, door te brengen, steeg zijne vereering voor
de schoone provinciale hoofdstad, en uit hare veste terugkeerend
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binnen de muren van zijne geboorteplaats, stortte hij in lofzangen op Groningen zijn afkeer tegen Appingadam uit.
Doch datzelfde Appingadam bood hem eenmaal 's jaars het
genot de kunst van een gezelschap tooneelspelers te bewonderen.
Want een genot was het voor den jonkman, als de schouwburgtent van E 11 e n b e r g e r & Co. te midden van een kring barakken
als een reuzin uit dwergen oprees, en een verrukking, wanneer
hij het heilige der heiligen binnendringend, de wegsleepende
woorden vernam van een Paduaschen tyran of eene overkuische
T h i s b e. Welke herinneringen den knaap van zijn eerste schouwburgbezoek bijbleven, welke gewaarwordingen hem bestormden,
toen „het roode gordijn" werd omhooggerold, beschreven vindt
men ze in het zesde hoofdstuk van den roman „Het Verloren
Kind," en gelijk daar Frans Walker heeft Jan ten Brink
in dat levenstijdperk een oogenblik er aan gedacht acteur te
worden. Doch ook deze romantische nevel zou weldra verdampen
door de kracht der werkelijkheid, die over den negentienjarigen
jonkman de zon der Utrechtsche Hoogeschool deed opgaan.
Sol Justitiae illustra nos.
Doch aleer de Zon der Gerechtigheid den jongen student zou
omluisteren, zag de negentienjarige jonkman de zon des hemels
over Nederland's hoofdstad fonkelen. De reis naar Amsterdam
werd onder geleide zijner ouders over de Zuiderzee gedaan, en
op zekeren Septembermorgen van het jaar 1853 rezen de torens
van de Amstelstad voor het verbaasde oog van den aanstaanden
studiosus. Overweldigend was de indruk van de
„weêrgalooze Vaderstad,
Die prinselijke poorters had !"

en groot de verrukking, die zijn gemoed beving ... .
Met een schat idealen in zijn onstuimig hart toog hij naar
Utrecht. Het onvolprezen studentenleven wachtte hem. Maar
welk een studentenleven? Een zoodanig, dat althans in de vier
eerste academiejaren hem weinige van zijne bekoorlijke zijden
zou doen aanschouwen. Immers, hij behoorde niet te vergeten,
hij behoorde het zich telken dag duidelijker te herinneren, wilde
eene onverbiddelijke werkelijkheid het hem niet aanstonds hardvochtig doen gevoelen, hij was een arm student, die op anderer
kosten in de theologie studeerde en voor wien — doch volstrekt
niet uithoofde van het hem toevertrouwd studievak — de god-
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delijke zorgeloosheid der academieburgers weinig meer dan eene
mythe zou blijven.
„Obscuur" leven was zijn wet, „obscuur" blijven zijn voorland, „obscuur" verdwijnen zijne toekomst. Dergelijke gedachten
bezwaarden het brein van den levenslustigen, theologischen
student, die bij P i s a in de Lijnmarkt zijn intrek nam en met
den cursus van 1853/54 zijne propaedeutische studien begon.
Doch ook bij hem, als bij zoo menig ander jongmensch, zou
de goede, de gezonde, de voortre ffelijke werkelijkheid de zwarte
wolken eener sombere inbeelding verjagen. De eerste studentejaren
zijn voor hem verreweg de moeilijkste geweest. De Rector van
Appingadam was praeceptor aan het Gymnasium te Utrecht geworden; juist deze verhuizing had voor het groote gezin buitengewone kosten me@gebracht, die door pijnlijke opofferingen van
zijnen kant nauwlijks werden opgewogen. In den „StudentenAlmanak van 1855" zien wij als zijne woonplaats vermeld, de
Maliebaan, ten huize van zijn vader en in datzelfde jaarboekje
is een naamloos schetsje „De arme Student" geplaatst, waarvan
de waarheid in de voorstelling dezen student niet weinig zal
hebben getroffen.
In 1855 vangen de theologische studien voor Jan ten Brink
'

anezlhijv rd,geklvoidsterng
der Alma Mater, zich rekenschap geven van den invloed door
zijne onderscheiden leermeesters in onderscheiden mate op hem
geoefend. Wat hem bekoort in Professor H e r m a n n u s B o u m a n,
zeker niet zijne gestalte. ' P r o f. B o u m a n is een zonderling,
Zeelijk, mismaakt man, doch zoodra hij zijn mond opent en het:
,Comiltnesra"ovzijnelp t,sdonge
theoloog door het prachtigst Latijn geboeid. Anders ten opzichte
van Prof. H. E. Vink e, die de schoonheid der Christelijke
Dogmatiek en der Christelijke Pastoraal niet met zoodanigen
gloed en goeden smaak onder de aandacht van zijne auditores
brengt als ecn vurigen, aesthetischen geest kon bevredigen. Jaren
daarna zou Dr. Ja n ten Brink bij het schrijven der biographic
van Anna Louisa Geertruida Toussaint zijne collegies
bij Prof. V i n k e zich herinneren en den naam van dien leermeester aan den beroemden onzer Christelijke romancière verbinden door het historisch feit, dat Ds. H. E. V i nk e als predikant
te Alkmaar onder zijn catechumenen Geertruida Toussaint
Beftmognl:hertivodnher
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Nederduitsch Hervormde gemeente en de aanleiding tot het
voortleven van den naam des hoogleeraars. Prof. S. K a r st en
wistndejarzpoutischednorzjmakvolle uitlegging van S o p h o c 1 e s den student te boeien, hetgeen
Prof. S wij g h u y z e n G r o e n e w o u d, den stotterenden Hebraicus,
minder gelukte, daarentegen stonden de collegies over Kerkhistorie en Christelijke Moraal van den Hoogleeraar-dichter
B er n a r d Ter Ha ar hoog bij hem aangeschreven. Echter geen
der academische leermeesters vermocht het gemoed van den
student zoo aan te grijpen, te ontroeren en te treffen als C o r n e lis
W i 11 e m Op z o o m e r. Het leelijke zolderlokaal in de Lange
Nieuwstraat, waar Prof. O p z o o m e r voor een groot aantal toehoorders zijne lessen over Logica en Metaphysica gaf, werd voor
hem als voor zoovelen zijner talentvolle tijdgenooten, in een
tempel herschapen, waar een Hoogepriester nu eens bezielende
woorden van wijsheid, schoonheid en poëzy over de schare uitstortte, dan weer het arbeidsvermogen van den geest beproefde
en scherpte, of de wetten van het denken aan eene vernuftige
ontleding onderwierp. Daar, op dat beroemd collegie werd de
dorst van zijn ziel gestild en tot behoud van zijn zedelijk evenwicht zijn verstand den dwang van het geregeld denken opgelegd.
De dure verplichting, die de student Jan ten B rink aan zijn
leermeester O p z o o m e r heeft, wordt met diepe erkentelijkheid
nog telkens, waar het pas geeft, door den Leidschen hoogleeraar
herdacht.
Een jaar alvorens de „theoloog" Jan t en Brink candidaatsexamen zou afleggen, in i856, werd door de Litterarische Faculteit aan de Hoogeschool te Groningen een prijsvraag uitgeschreven
om over de dramatische werken van G e r b r a n d A d r i a en s z.
B r e ê r o een critisch-aesthetisch onderzoek in te stellen („Aesthetica
instituatur disquisitio de operibus dramaticis Gerbrandi Adriaensz.
Brederode.") In datzelfde jaar was zijn vriend en medestudent
G. H. L a m e r s, wegens beantwoording van de prijsvraag :
„Exponatur, quid ad dijudicandam celeberrimam de animi existentia qumstionem, hac nostra aetate Anthropologia attulerit", met
goud bekroond en Ten B r i n k' s eerzucht dreef hem op zijne
beurt de hand aan den ploeg te slaan. De uitslag was schitterend.
In 1857, zekeren dag van Oogstmaand, stonden in het groot
auditorium van de Groningsche universiteit drie studenten, een
vandeUtrchsHoglendtwarvhe
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Amsterdamsch Athenaeum, schoon ingeschreven op de Academische rol van Utrecht. De namen dier spes patriae waren
S. B. H i n g s t, J. ten Brink en H. P. G. Quack. Zij waren
daar in Groningens hoofdstad saamgekomen als overwinnaars
uit den intellectueelen kampstrijd, om nu uit handen van den
Rector magnificus K e r c k h o f f het eermetaal te ontvangen als
bekroonden door de juridische en de litterarische Faculteiten.
De student H i n g s t wegens zijn antwoord op de prijsvraag •
„De bonerum possessione"; de student Quack voor zijn
geschrift over „T a c i t u s' G er m ani a" en de student T e n
Brink tengevolge van zijn studie over „B r e ê r o".
Het „obscure" leven van den theologischen student Jan ten
Brinkheftu.Zjamdorzinebg:„Splschud"
in den Studenten-Almanak van 1856 eenigszins onder de Academieburgers bekend geworden, verwerft bekendheid in wijderen
kring. Het beperkt vriendental breidt zich uit ; hij wint de
sympathie van meerderen dan hem totnutoe gegund was ; aan
het groote studentenleven vermag hij ruimer deel te nemen.
Tot zijne academievrienden behoorden in die dagen, behalve
den reeds genoemden student L a m e r s, de studenten J. J. V a n
G euns, B. H. C. K. van der Wijck, W. Pleyte, E. H.
Karsten, J. van Leeuwen, P. Tempelman van der
Hoeven, de Kapenaar J. C. de Vries, C. J. S i c k e s z, en
als de Almanak voor 1858 verschijnt, is zijn naam onder de
Redactieleden J. J. Van G e u n s, H. V r e n d e n b e r g C z. ,
J. E. Dibbits en Th. J. Werndly (Didymus) vermeld.
Hij is nog een jaar Redacteur van den Almanak geweest met
de studenten H. G. H e s s e l i n k en A. W. Br o n s v e l d, die
in de plaats der heeren Dibbits en Werndly traden en heeft
gedurende vijf jaargangen (1856--186o) het jaarboekje met verschillende bijdragen, waaronder eene in gebonden stijl (S t udenten Lev ensmozalek) voorzien.
In 1857 behaalt hij den graad van candidaat en in 1859
dien van doctorandus in de theologie. Gaandeweg is het echter
den theologischen student helder geworden, dat hij voor zijn
studievak niet die mate van vereering en liefde koestert, welke
bij het aanvaarden van een kerkelijk ambt, niet het minst op
jeugdigen leeftijd, een onmisbaar vereischte is. Door zijne natuur
genoopt wat hij doet met liefde te doen, door zijn aanleg, zoo
niet zijne ontwikkeling, krachtig naar de litteraire studiën ge-
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dreven, rijzen er telkens wolken aan zijn theologischen gezichtseinder. En toch, er blijft hem niet veel keuze, want de bezwaren, die de jeugd van reeds zoo menig talentvol jongman
verbitterd hebben, de ellendigste bezwaren, daar ondanks hunne
nietigheid in zichzelven, zij feitelijk met loodzwaar gewicht
drukken, zijn nog dezelfde en vertoonen zich in hunne dreigendste gedaante. Er moet een beroep, spoedig een beroep,
spoedig een winstgevend beroep worden gekozen, want er zijn
jongelui, wien het niet convenieert jong te zijn. En tot hen behoorde Jan ten Brink zeer zeker. Nauwelijks is hem ter oore
gekomen, dat de chef eener aanzienlijke handelsfirma in Nederlandsch-Indië voor de opvoeding zijner drie jongens een leeraar
behoeft, of hij besluit naar die betrekking te dingen. Onderhandelingen worden voor den heer A. J. W. van D e 1 d e n te
Batavia gevoerd door zijn onlangs uit Indie gerepatrieerden
vriend, I. D. F r a n s en v a n de Putte te Rotterdam en op
zekeren najaarsdag van x859 staat de toekomstige schrij ver van
„O. I. Dames en Heeren" voor den toekomstigen Minister van
Kolonien. De heer F r a n sen van de Putte met groote welwillendheid den candidaat in de theologie ontvangend, stelt als
eerste voorwaarde, dat deze den doctorsgraad behale, en zonder
dezen eisch zou zeer waarschijnlijk Jan ten Brink nimmer den
theologischen doctorstitel gevoerd hebben. Verkrijgen deed hij
hem den 12den Juni 1860 op zijn academisch proefschrift „Specimen
historico-ethico-theologicum de Diderico V olckertsen Coornhert."
Het Latijn liep wel op zijne nadagen, doch werd toen nog
met taaie volharding door de theologische faculteit aan de
Utrechtsche Hoogeschool als statige geleerdheidswimpel boven
de hoofden harer adepten uitgestoken. En toch was het reeds
zes jaren geleden, dat 156 theologische studenten dier Universiteit zich per adres tot Z. E. den Minister van Binnenlandsche
Zaken hadden gewend, te kennen gevende : „dat sinds lang de
studentenwereld behoefte (voelde) aan een akademisch onderwijs
niet langer gewrongen in het knellend keurslijf eener taal, die
aan den vooruitgang der wetenschap vreemd is gebleven, maar
getooid in den natuurlijken en daarom voor Nederlanders onmisbaren vorm der levende moederspraak". Over dat merkwaardig
adres van 2 September 1854 was, ondanks dat de adressanten
zich op het gezag der hoogleeraren Mulder (G. J.) en O p z o om e r beriepen en ten overvloede aan M acau 1 a y's oordeel
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over het gebruik der Latijnsche taal herinnerden, ten tijde van
Ten B r i n k's promotie nog geene gunstige beslissing genomen;
dientengevolge werd zijn verzoek om in het Nederlandsch te
promoveeren geweigerd, niettegenstaande zijn promotor Prof.
B. ter Haar zich daartegen niet verzette.
V66r de jonge theologische doctor zich gereed maakte zijne
bestemming te volgen, vertoefde hij vier weken te Londen, ten
einde er zich in de Engelsche spreektaal te bekwamen. Omstreeks
half Augustus zien wij hem in een der treinen van de ParisLyon-Méditerranée. Doch gelukkigerwijs was hij niet bestemd
om het kwanswijs devies dier Compagnie des Chemins de fer :
„Pour La Mort" te rechtvaardigen, al was hij ook een poos op
Malta zoo ernstig ziek, dat hij ten doode scheen opgeschreven.
Daar te La Valetta werd hij gedurende drie weken voorbeeldig
door een Fransche pleegzuster verzorgd; daar mocht hij zich
bij zijn herstel in de sympathie van den Spaanschen Consul,
verheugen, die, met eene aan Zuiderlingen eigen bevalligheid, in
zijn album de woorden plaatste : „Les bons amis sont comme
les pierres précieuses, quand on y pense le moins, on les trouve."
Voor belanglooze vriendschap, voor onverholen blijken van
sympathie, hoe gering ook, voor al wat het dagelijksch leven
en den dagelijkschen omgang voor teedere gemoederen aantrekkelijk pleegt te maken, heeft de man, wien deze regelen
gewijd zijn, inderdaad eene kinderlijke gehechtheid behouden,
al staat zijne dankbaarheid tot het wezen der kindernatuur in
omgekeerde reden. Het leven te midden eener hem gansch
vreemde maatschappij, saamgesteld uit eene Indo-Europeesche
bevolking, dat in den herfst van 186o voor hem aanving, moest
daarom voor zijn oog veel hoekiger zijden en scherper kanten
vertoonen dan het feitelijk bezat. Hij stapte te Batavia aan wal
op het oogenblik, dat de Toewan Besaar Pa h u d de M o r t a ng e s weldra door den Gouverneur-Generaal S1 o e t v a n de
Be e 1 e zou worden vervangen, en begon zijn werkkring van
huisleeraar met vijf leerlingen : drie van den heer Van D e l d en
zelvndorigaetwlzjnrvide.Bha
de vakken van het gewoon lager onderwijs, waarbij voor de
harmonische ontwikkeling der élèves zelfs de lessen in den zang
niet waren vergeten, gaf de theologische doctor godsdienst- en
teekenonderricht. Zijne leerlingen toonden eene gewilligheid,
die hij niet anders dan roemen kon en zijn patroon was van
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eene vriendelijke voorkomenheid, die hij hoogelijk waardeerde.
Allereerste lichtzijden op zijn nieuw leven, straks gevolgd door
de prismatische indrukken, die als een schitterende stroom op
de ziel van den kunstenaar vloeiden, te krachtiger aanwassend,
naarmate de schoonheid der tropische natuur hem voller werd
geopenbaard ; verflauwend, verdoffend alleen, wen alle herinneringen
van zijn geboorteland éen overschoone beeltenis omlijstten. Dan
rees het geliefde tehuis voor zijn oog, dan deinsden alle donkere
schaduwen en zwarte wolken, die het ooit verduisterd hadden
en dorstte zijn hart naar het glanzend oog en het van weemoed
stralend gelaat zijner moeder. Zoo eenig auteur met duidelijke
scherpte zijn eigen zielewereld in sommige deelen heeft ontleend
en zoodanig heeft ontleed, dat zijne ijverige lezers spoedig weten
welke verdichte personen de schrijver met eigen karaktertrekken
en eigen aandoeningen heeft begiftigd, dan is het wel de schrij ver
van ,,O.I. Dames en Heeren."In Mr. Alexander Wierincx,
uit de Novelle „P r a c t i s c h e M e n s c h e n," de eerste der „vier
bijdragen tot de kennis van de zeden en gebruiken der Europeesche
maatschappij in Nederlandsch-Indi&" — in „Nederland" van
1863 oneer het pseudoniem Jan van Houten opgenomen —
in hem zijn verschillende karaktertrekken van den auteur zelven
verspreid. Gewaagd is de gissing volstrekt niet, dat zoowel
A 1 ex a n d e r' s afscheid van zijne moeder als het hartverscheurend
leed, dat de jonge rechtsgeleerde dagen achtereen na zijne inscheping ondergaat, geheel op rekening van den vertrekkenden
theologischen doctor kunnen gebracht worden.
Ziehier welke aandoeningen Alexander W i e r i n c x, na enkele
uren geleden in het Marine-hotel aangekomen te zijn, overmeesteren : „Met ernstig gelaat grijpt hij een portret en beschouwt
het lang met onuitsprekelijke liefde.
„Het was het portret zijner moeder.
„De photograaf had mevrouw W i er in c x in een gelukkig
oogenblik getroffen. De donkere, sprekende oogen en het grijzende
hair schonken haar gelaat iets weemoedig belangwekkends, iets
treffend teeders, 't welk ieder vreemde zou bewogen hebben,
't welk thans den uitverkoren zoon langzaam het hoofd deed
buigen, terwijl een stille traan zijn oog ontvloeide. Voor haar
heil te leven, haar wederom te verheffen tot den vorigen staat
van rijkdom, dat was immers het doel van zijn streven — mocht
hij thans moedeloos worden bij den eersten tred op de moeielijke,
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door hem zelven gekozen baan ? Waarom ook had hij zich zulk
eene overdreven voorstelling van de vriendschap en belangstelling
zijner toekomstige chefs gevormd ? Waarom ook moest men bij
zijne komst te Batavia gereed staan, om hem in te halen en te
vieren gelijk weleer in den vriendenkring of aan den heiligen,
huiselijken haard ? Met een blos hief hij het hoofd en de tranen
wegwisschend, die zijn wangen bevochtigden, legde hij het portret
eerbiedig voor zich op de tafel.
„Zachtjes werd op dit oogenblik de deur geopend ... .
„Soerat, toewan ; (Een brief, meneer!)
„Tegelijk gaf de bediende Alexander een brief, waarop het
welbekende handschrift zijner moeder prijkte .. .
„Alexander had intusschen den brief zijner moeder verslonden. Vier bladzijden vol liefde en troost uit het innig
minnend moederhart gevloeid, waren al te spoedig gelezen. En
opnieuw ving hij bij het begin aan, terwijl een zucht van aandoening en blijdschap zijner borst ontsnapte. De brief was zeker
niet vlekkeloos gesteld, maar ieder woord ademde zooveel zorg,
zooveel liefderijke genegenheid, zooveel angstigen kommer over
't lot van den veel geliefde, dat deze zich niet verzadigen konde
in het zoet genot van lezen en herlezen zonder eind. —"
Onmiskenbaar historisch is ook het bijkans naïve antwoord
van den jongen, onervaren Wier i n c x aan de zeer coquette
mevrouw Buys op hare vraag of Alexander een hartstochtelijk
liefhebber van het spel is :
,,Om u de waarheid te zeggen, ik heb volstrekt geen esprit
de j e u .... Ik had in Holland zooveel goede vrienden en zulk
eene lieve moeder — we waren eiken avond te zaá,m en zoo
gelukkig !"
En het werpt een helder licht op het karakter van een auteur,
wanneer hij in zijne werken nooit over het moederlijke kan
spreken zonder daaraan terstond iets verhevens, iets vervoerends,
iets bij uitstek dankbaars te verbinden. In „Practische Menschen"
lezen wij verder volzinnen als : „Maar in 't vaderland stond de
teedere zorg zijner moeder steeds gereed iedere grieve, elke smart
met onbegrensde liefde uit zijn geheugen te wisschen." „Terwijl
hij zoo onuitsprekelijk veel verloren had, toen hij zijne bijna
afgodisch beminde moeder vaarwel zeide." „'t Was of zijne
moeder hem zacht verwijtend had aangezien -- eene alles overweldigende, diep weemoedige ontroering had zich van zijn geheele
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ziel meester gemaakt," — genoegzame bewijzen voor het vroeger
beweerde, dat niet slechts het leven, maar ook de werken van
dezen schrijver als doortrokken zijn van de zoete herinnering
aan zijne voortreffelijke moeder. Nog één voorbeeld :
Wierincx stervend denkt allerminst aan zichzelven, hij denkt
aan de smart, die hij zijne moeder door zijn dood zal veroorzaken, en Mr. André Antoine Guirault Dubois Ten
Brink heeft van den aanvang zijner schrijversloopbaan af voorkeur getoond tot het kiezen van weidsch klinkende namen —
eene korte lijkrede op het kerkhof van Tanabang houdend, licht
het karakter van zijn betreurden vriend Wierincx uitmuntend
toe, als hij van de aandoenlijke liefde tot zijne moeder gewaagt.
Evenwel nooit heeft de gouverneur Ten Brink herinneringen
uit zijn Indisch leven opgehaald zonder met erkentelijkheid
enkele personen te vermelden, door wier vriendschappelijken
omgang hij zich gestreeld voelde. Het waren de heeren Mr. E. H.
's Jacob, advocaat en Mr. H. D. Levyssohn Norman,
Referendaris aan de Algemeene Secretarie, het was Mr. Charles
Rochusen,djvialrtkzonebrmdva,
het was zijn chef, de heer Van D e 1 d e n zelf, die hem ook in
de gelegenheid stelde Krawang te bezoeken en op de grenzen
der Preanger Regentschappen eenige maanden te vertoeven.
In December 1861 is de gouverneur van den heer V a n
D e 1 d e n genoodzaakt onverwachts de kolonien vaarwel te zeggen
wegens het repatrieeren van zijn patroon. Hij geeft meer dan
vier maanden zijn gewoon onderwijs aan boord van het fregatschip Rotterdam, waarop hij met zijne leerlingen de reis naar
Nederland volbrengt. Volbrengt, niet zonder het geweld van
stormen en orkanen aan de Kaap de Goede Hoop ondergaan
te hebben en dientengevolge dagen achtereen te hebben geteerd
op sardines en scheepsbeschuit, daar niet slechts een deel der
verschansingen, maar ook de kombuizen over boord waren geslagen. Toch wordt die terugreis opgeluisterd door een gebeurtenis : het bezoek van St. Helena en van het graf des modernen
Imperators. Na 132 dagen zeereis wordt hij in het Kanaal afgezet en te Plymouth ontscheept. Hij ziet voor enkele dagen
Londen weêr en komt in de lente van 1862 te Rotterdam aan.
Op den ouden voet gaat het onderwijs door, totdat in Juni 1862
de heer Van D e 1 d e n hem de tijding mededeelt eerlang op
andere wijze in het onderwijs van zijne zonen te willen voorzien.
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Genoodzaakt zoodra mogelijk naar een andere betrekking te
dingen, wordt hem door zijn practischen patroon tweemaal vier
en twintig uren tijd gegund om de eerste stappen voor een
nieuwe loopbaan te doen. Ten Br in k gaat naar zijne ouders
in Utrecht en na kort beraad is hij ten huize van zijn geliefden
leermeester Prof. O p z o o m e r. Deze verwijst hem naar den
president-curator van het 's-Gravenhaagsch Gymnasium, Dr. R. C.
Bakhuizen van den Brink. Bakhuizen kent Ten
Br i n k's geschriften over B r e é r o en C o o r n h er t en belooft
zijne candidatuur voor leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde en de Vaderlandsche geschiedenis aan het Gymnasium
der residentie bij zijne mede-curatoren D e 1 p r a t, B o r r e t, De
GrevnKapy dCoeltzundrsteunen. Dit woord van den zeer invloedrijken Bak h ui z en
isdenopgwjkmaenogzwrbvijne
benoeming en als deze na eenige weken door den gemeenteraad
geschiedt, toont hij zijn patroon zegevierend de aanstelling.
Met September 1862 vangt hij zijn nieuwen werkkring aan,
waarin hij bijkans twee en twintig achtereenvolgende jaren doorbrengt. Op welke wijze, zouden zijne onderscheiden leerlingen
beter dan ik kunnen vermelden, toch weet ik door het getuigenis van één hunner hoe zijn onderwijs gegeven en hoe het opgenomen werd, en met dat oordeel zullen zijne beste leerlingen,
onder wie hij zelf in de eerste plaats de heeren I s a a k Es ser,
Jhr. A. Van Daehne Van Varick, Mr. F. Weckherlin,
Marcellus Emants, Louis Couperus, Frans Netscher
en D. Advocaat rekent, niet weifelen in te stemmen.
„Wat mij steeds zoo zeer in het onderwijs van Dr. ten Br in k
heeft getroffen" -- schrijft Louis Couperus evenals N e ts c h er een zeer geliefd leerling, -- „is zijne artistieke, humanistische methode. Hij doceert als een artist, die niet alleen de
kennis omtrent het te behandelen onderwerp zijnen leerling wil
inprenten, maar hem tevens de warme liefde, den gloed, dien
hij zelf er voor gevoelt, poogt in te boezemen ... Een nauwkeurige, wetenschappelijke wijze, gevoegd bij een artistieke voordracht doen het onderwerp in al zijne tijdsomstandigheden plastisch
verrijzen voor het oog des leerlings. Hij leeft met den leeraar eene
pooze i n die tijdsomstandigheden en wordt er met hem geroerd
door het schoone. Geroerd, want vaak heb ik mijns meesters
oogen vochtig zien worden bij de voorlezing of behandeling.
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van het een of ander ; z66 deelt hij zelf in hetgeen hij doceert."
In 1864 wordt, tengevolge der wet op het Middelbaar Onderwijs, het Haagsche Gymnasium in twee afdeelingen gesplitst,
bij de tweede de Hoogere Burgerschool -- gaat Ten B r i n k
over en is in die betrekking gehouden lessen in de Staatswetenschappen en de Statistiek te geven, vakken, welke hij waarschijnlijk niet zal hebben liefgehad, al moet zijne oefening daarin
zeker kennis hebben gekweekt. Hoe dit zij, in „O e f e n i n g
kweekt k e n n i s," het bekende Haagsche letterkundig Genootschap, heeft hij zich in de kunst der vrije voordracht geoefend,
en dat hij het daarin tot eene benijdenswaarde hoogte heeft
gebracht, weten allen, die Ten Brink voor de vuist over eenig
litterair of historisch onderwerp hoorden spreken. De kunst van
improviseeren maakte hem tot een zeer gewenscht lid van de
Taal- en Letterkundige Congressen, die hij te beginnen met dat
van Rotterdam (1865) getrouw bijwoonde, waardoor hij aanleiding vond de Zuid-Nederlanders en hunne letterkunde met een
in het Noorden schaarsch fonkelenden gloed bekend te maken.
Op den dag toen het Genootschap „Oefening kweekt kennis"
zijn vijftigjarig bestaan luisterrijk vierde (19 April 1884) gewerd
Ten Brink het bericht zijner benoeming tot Hoogleeraar in
de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde aan de Universiteit te Leiden, op eene wijze even gracieus van den Minister,
die hem aan Z. M. den Koning ter benoeming had voorgedragen, als vleiend voor den benoemde zelven. De Minister, na
het Koninklijk Besluit gecontrasigneerd te hebben, droeg een
zijner zoons op een oud-leerling van Ten Brink -- om
hem de gelukkige tijding namens Zijne Excellentie mede te deelen.
Den 11den Juni 1884 aanvaardde hij het Hoogleeraarsambt
met het uitspreken eener rede over „De Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde en hare leerwijze," en den 12den Juni 1884
gaf de Hoogleeraar zijn eerste college over de geschiedenis van
den roman in proza.
II.
Wie tusschen de jaren 1866 en 1884 op den laten avond
door de altijd stille Molenstraat te 's-Gravenhage zijn weg koos,
kon daar negen van de tien keeren aan het linkerzijraam van
eene bescheiden bovenwoning het gordijn hel verlicht zien, en
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daarachter het breede bovenlijf van een mensch ontwaren, wiens
gebogen hoofd en onbewegelijke houding aan rustigen onverpoosden arbeid herinnerden.
Op dat kwartier — eerst in een vertrekje der derde, later in
-eene kamer der tweede verdieping --- zijn de geschriften ontstaan,
waardoor de naam van Jan ten Brink in de Noord- en ZuidNederlandsche gewesten bekend en geliefd werd. In die woning
vestigde hij zich in 1866 met zijne echtgenoote Anna Maria
-vanDetr.
Ten B ri nk's letterarbeid is naar den aard der onderwerpen
-en de behandeling in drie hoofddeelen te splitsen : zijn wetenschappelijke, zijne belletristische en zijn critische. Onder de
Meerste rubriek mogen zijne historische en historisch-litterarische
werken gerangschikt worden ; tot de tweede behooren zijne
novellen en romans, en zijne opstellen over letterkundige personen
.of onderwerpen vallen onder de laatstgenoemde.
Wat Taine van Prosper Mérimée getuigt en Huet van
H el v e t i u s van den Bergh heeft vermeld, dat zij bij de
nakomelingschap met een weinig gevuld valies zullen aankloppen,
is allerminst van toepassing op den schrijver Jan ten Brink.
Zijn schrijversbagage is groot en het loopen naar den eindpaal
schijnt vermoeiend zoo zwaar gepakt en gezakt. Doch de maatstaf, dien de nakomeling zal toepassen, ontsnapt gemeenlijk aan
den blik van den tijdgenoot; evenzeer als de toekomst de aan'spraken van een auteur op meer of mindere uitmuntendheid
regelt, evenzeer bepaalt het heden de waarde van zijne werkkracht en de mate van zijne populariteit. Geen enkel romanschrijver schrijft met het doel niet gelezen te worden en in de
beschaafde lezerskringen populair zijn, is de beste waarborg voor
het talent van een auteur en den invloed, dien hij op zijne
tijdgenooten heeft.
Niet enkel een veel geprezen, doch ook een veel gelezen
auteur is deze schrijver, die allereerst zijn groot aantal „getrouwe
lezers" der groote aantrekkelijkheid van zijn schrijftrant, en
daarna aan zijne verbazende werkkracht verschuldigd is. Zijne
pen wordt steeds gevoerd door een vrijen, levenslustigen, vriendelijken geest, die, al moge hij soms de bergen der opwinding
bestijgen, nooit afdaalt in den poel der nurkschheid, laat staan
in dien der bitterheid. Hij is als novellist en essayist een goed
-gehumeurd verteller, die de byzondere vaardigheid bezit de deelen
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zoodanig te kleuren of relief te geven, dat een vol, helder licht
op het geheel valt. Hij is een litterair artist niet slechts door
opvatting, voorstelling en afbeelding, maar ook door onverflauwde
werkzaamheid, want waard gemeld, herhaald en overdacht te
worden, zijn deze woorden (Westminster Review '82). „When
we call a man emphatically artist, a great artist, we mean
something more than the temper in which he works; we mean
by art, not merely an aim to please, but also and more a law
of pure and flawless workmanship." Dat „flawless workmanship"
heeft Ten B r i n k, wiens dagelijksche schrij versarbeid tengevolge
zijner maatschappelijke betrekking des avonds aanving, gemeen
met den „letterkundigen Hercules" Emile Zo1a, door hem het
eerst in Nederland bekend gemaakt. Ten B rink herinnert
dien dorpsvulcaan door Zola gebootst, bij wien deze een jaar
tot herstel van gezondheid doorbracht. „J'avais perdu" — schrijft
Zola -- „mon coeur, perdu mon cerveau, j'étais parti, allant
devant moi, me cherchant, cherchant un coin de paix et de
travail oil je pusse trouver ma virilité." En hij vond en hervond
dat alles, aan zichzelven en den arbeid werd hij teruggegeven.
Dankbaar getuigt hij dan van zijn geneesheer „den dorpssmid:"
„I1 m'apparaissait comme le héros grandi du travail, l'enfant
infatigable de ce siècle ... C'est là dans la forge, au milieu des
charrues que j'ai guéri a jamais mon mal de paresse et de
doute." Ook van Ten Brink ' s werklust en werkkracht is
voor velen zijner vakgenooten een bezielende invloed uitgegaan,
dat kunnen allen getuigen, die gedurende meer dan dertig jaren
zijn kloek arbeidsvermogen hebben bewonderd. „Le travail a
pris mon existence" vermag hij Pierre S a n d o z uit „L'oeuvre"
na, te zeggen.
Zijn persoon is daarom zoo vaak in het debat over litteraire
quaestien betrokken geworden, omdat alles wat hij schrijft een
sterk subjectieve tint vertoont, en daarom zijn voor- en afkeur
hooit verborgen blijft. Ten gevolge van dat naar voren dringen
zijner persoonlijkheid, wordt het aanstonds duidelijk, hoe weinig
zijn geest voor berekening, handigheid, overleg, bedachtzaamheid
is gevormd. In zijn romanwerk is dan ook van kunstig uitgedachte verwikkeling nauwlijks sprake; evenmin van kille ontleding; des te méer van heldere voorstelling, van geleidelijken
overgang, van snellen logischen afloop en bovenal van warm
medeleven. Fantaizeeren in den zin van verdichten — doet
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hij zelden. Als romancier volgt hij de werkelijkheid, doch met
genoegzaam kunstkeurig oog om hetgeen walgelijk was, is en
blijven zal, niet de waarde van het afbeelden te gunnen. Schoone
aandoeningen wekken, schoone karakters schilderen, schoone
hartstochten onder het licht plaatsen, het leelijke of onharmonische
als middel, als r e p o u s s o i r bezigen, is zijn hoofddoel als
novellist. Het trouwe, het edelmoedige, het onbaatzuchtige, het
fiere en ridderlijke in de menschelijke natuur trekt hem met
onweerstaanbare macht. Nergens schrijft hij klaarder proza,
dat als het blanke water eener bronbeek in poetische murmeling
voortvloeit, dan op oogenblikken, waarin hij een schoon karakter
verklaart, eene zoete levensure schildert, een teêre aandoening
doet voortklinken. Dan is het of de adem der herinnering langs
de Aeolusharpe zijner ziel blaast, waardoor zij weemoedige tonen
moet slaken. Zijne „wetenschappelijke methode" is eene wijze
van behandeling voorgeschreven door het gezond verstand en
gehuldigd door den goeden smaak. Hij is een realist, geén naturalist.
Hoe hij zelf over het letterkundig naturalisme oordeelt, werd in
de volgende woorden door hem saamgevat:
„De naturalisten kunnen in een letterkundig kunstwerk geene
onwaarheid dulden, maar verlangen met de meeste onverschrokkenheid, dat elk feit beschreven worde, 't welk in de natuur of
in de menschenwereld plaats grijpt of kan plaats grijpen. Hun
streven naar waarheid is een zeer karakteristiek teeken des tijds,
't geen door de voorstanders eener realistische wereldbeschouwing
met waardeering moet worden aangenomen.
„Doch deze laatsten nemen alleen het streven der Naturalisten
aan, geenszins de praktijk van hun streven. Want er is verschil
tusschen beider opvatting van het doel der kunst. De Naturalisten
vragen niet naar de harmonie der feiten, het is hun om de
feiten zelven, om de „documenten" te doen.
„De gezonde realistische aesthetiek huldigt eene andere meening.
Zij strijdt voor de schoonheid, omdat zij naar de harmonie der
verschijnselen streeft, omdat zij door bevordering van het schoone
en goede tot vermeerdering van menschelijk geluk en levensvreugde wil medewerken.
„Zij kampt voor de Schoonheid, omdat zij aan de Kunst de
roeping toekent zich te verheffen boven de afschuwelijkheden

der werkelijkheid, omdat de kunstenaar geen kopiist, maar een
scheppend wezen is, dat onderscheid weet te maken tusschen
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Schoon en Leelijk. De Naturalisten streven niet naar verheffing
van de Kunst boven het absoluut Leelijke, omdat zij geen
onderscheid erkennen van schoon en leelijk, omdat zij louter
naar Waarheid vragen.
„De gezonde, realistische aesthetiek, dochter der realistische
of empirische wijsbegeerte, huldigt de Schoonheid in de eerste
plaats als feite 1 ij k gegeven in de natuur en in de werken der
menschen; in de tweede plaats als doel der kunst, omdat de
kunst geroepen is het kapitaal der menschelijke levensvreugde
zoo krachtig mogelijk uit te breiden. De kunstenaar wordt door
deze leer verplicht niet naar de naakte waarheid alleen te streven,
maar vooraf te kiezen, welke waarheid, welke stof uit de werkelijkheid hii voor zijn kunstdoel zal kunnen gebruiken.
„Juist tegen dit beginsel heeft Zola gezondigd. En op dien
grond zal het Naturalisme alleen als voorbijgaand historisch
verschijnsel indruk maken. De toekomst is niet voor de moderne
Naturalisten, omdat zij eenzijdig zijn. Maar de toekomst zal
zich met hun arbeid wel degelijk bezig houden, omdat zij als
Naturalisten zich streng gehouden hebben aan het groote beginsel
van het wijsgeerig denken onzer dagen : de drang naar w a a rh e i d in alles". —
Op een gelijksoortig schoonheidsbeginsel is zijne kritiek gegrond:
tot bewondering van het schoone opwekken, de kunst van het
waardeeren anderen leeren verstaan, de som van het menschelijk
levensgenot vermeerderen, de vaan van het optimisme krachtig
omhoog steken en haar noch door eene geordende wijsgeerige
strijdmacht, noch door het plebs der litteraire achterbuurten
omlaag doen halen, ziedaar de algemeene indruk, door mij van
zijne „letterkundige schetsen en kritieken" ontvangen, beheerscht
door den bijzonderen, dat in welken toon hij schrijft, zijn lezer
nooit de schim der verveling ziet oprijzen.
In verrassende mate heeft deze auteur dertig jaren de kunst
verstaan het monster der verveling den kop te klieven. Zijne
kritische methode heeft hij met deze woorden van N i s a r d aangeduid : „I 1 y a une sorte de critique qui ne se pique point
d'être un genre. L'art de lire les bons livres serait son vrai
nom." Wanneer hij van dien stelregel is afgeweken, speelde
eene voorbijgaande ingenomenheid met een letterkundig verschijnsel, dat zijne artistieke nieuwsgierigheid opwekte, hem
parten, want zooveel is zeker, dat de essayist Ten Brink niet
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enkel „de bons livres" heeft gelezen en er verslag van heeft
gegeven, maar dat zijn litterair geheugen ook de très-mauvais
livres opgenomen en .... losgelaten heeft. Al houdt hij zijne
beoordeelingen vrij van bitse, spijtige trekken, al is hem het
slechtgemanierde, het barsche in toon en taal ten eenemale
onbekend, toch heeft hij meermalen in zijne geschriften getoornd,
als de verdachtmaking van kleinzielige woordvoerders of de valschheid van litteraire nooddruftigen, of de sluwheid van „wèlgepolij ste
schobbejakken" zijn bloed in verontwaardiging deed opstijgen.
Zoo weinig weet hij zich als romancier, zelfs tegenover zijne
marqués te beheerschen, dat men terstond bij hun optreden,
ja, onder de beschrijving van hunne kleederdracht zijn antipathie
bemerkt. Dat is ongetwijfeld een zijner tekortkomingen als
„maker," doch tevens de oorzaak van een zijner deugden : de
vervoering bij al hetgeen zijne „helden" edel en schoons verrichten. Daardoor gelukt het hem het gemoed van den lezer
in wiegeling te houden en te doen dobberen op den spiegel van
zijn eigen, kinderlijk bewogen hart. Als romanschrijver kent hij,
strikt genomen, maar twee hartstochten : verontwaardiging en
bewondering; de fijnere analyse tot welke zijn romanfiguren aanleiding konden geven, verwerpt hij. Zijn talent is dramatisch
in zoover het zeer plastisch is en dramatische effecten schept,
maar niet met betrekking tot de intrige. Dramatisch naar kleur
en gloed, niet naar kunstmatige spanning. Hij sleept meê en
ontroert: hij verrast niet. Zijne beste bedrijven schrijft hij in
de burgelijke komedie, wanneer hij den adel van het mensch-zijn
wil doen bewonderen. Dat humanitaire beginsel — ontdaan van
eiken boei door wijsgeerig, staatkundig of kerkelijk stelsel gesmeed
— leeft in een aantal zijner personen, doch vindt zijn besten
vertegenwoordiger in Willem P1ank man, een der hoofdpersonen
,uit zijn roman „De Schoonzoon van Mevrouw De R o g g e v e en."
Nahemdfilrn ksympathiefgurn:W cx,
Dubois, Outshoorn, Frans Walker, André de Witt
vooraan ; naast hen de lieftallige H en r i e t t e van H i 1 b e e c k,
de innemende Ernestine van Weeveren, Marianne Pluysaart, Bella Staak van Welsland, Eugénie van Roggeveen, Jeannette van Voorden, Dora van Gestel en
A d r i e n n e de B l i n v i l le -- vrouwengestalten uit zijne schetsen
van de Indo-Europeesche maatschappij ; uit zijne novelle „Het
vuur, dat niet wordt uitgebluscht"; uit zijne romans „Jeannette
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en Juanito," „De Schoonzoon van mevrouw De Roggeveen";
„Het verloren kind"; „De familie Muller-Belmonte," en „Eene
schitterende Carrière" — vrouwenbeelden, waarin „das ewig
weibliche" leeft. Als tegenstelling ziet ge de bitse, spijtige, domme,
verwaande of marmeren aangezichten der dames B u y s, S e rpensteyn, Ruytenburg, Bokkerman, Dunsinger, Henkens, de Roggeveen en Van Doornebeeck u aanstaren,
doch ge wendt uwe blikken haastig af en uw oog blijft rusten
op de goedige, cederhouten trekken van de oud-gasten Van
Riet, Bokkerman, Dunsinger, Ruytenburg, Brannd e l a a r en Br e e 1 a n t, of de blozende der jonkvrouwen D e
Tourzet, Mac Donald en Gerv ex. Artistieke naturen is
onze novellist1 zeer genegen : de teekenmeesters P 1 u y s a a r t en
K r ii g e r, de schilder Dros tm a n, de jonge begaafde Herman
Staak, de fiere Victor W i l m a n staven het. Armen, misdeelden,
hulpeloozen, rampspoedigen — slecht bewapende soldaten in de
levensarmee — neemt hij in bescherming ; de aristocraten van
geestesadel, Baron Van Duyvenvoorde, Jhr. Wigbo1d de
Huybert, Jhr. Van den V ij v e r, verheft hij hoog, en de
patriciers van fijne ontwikkeling en gemoed zijn hem lief, doch
zijn felle haat daalt op de hoofden zijner „welgepolijste schob, bej akken" : de j onkheeren Van S pr a n c k h u y s en en de Bea umont van Almkerk, de vicomte de Vergennes, de heeren
Leuven van Houtenisse, De Bruyn van Oudenhoven
en A 1 e xa n d e r van L i m b e e k weten er van me te spreken.
Minachting toont hij voor de hartelooze deftigheid de advokaten
Buys, Andermans, de referendaris van R e e l a n d, de kantonrechter Va n der Malien, het raadslid Staak van Welstand,
de notarissen Beelmann Zilverdijk en Muller-Belmonte
strekken er meer of minder ten bewijze van. Hoe goed zijne
predikanten van ouderwetsche richting, de weleerwaarde heeren
Kerneman, Looyenga, Van Naersen, Walhouten Radenhof hunne rol vervullen, allen worden zij overtroffen door den
kwanswijs gemoedelijken, inderdaad heerschzuc htigen Ds. Walker,
wiens karakterteekening door B u s k e n H u e t is gestempeld als
een der fraaiste beelden, welke onze litteratuur van 1875-1881
heeft voortgebracht en wiens karakter daarom belangstelling
inboezemt, „omdat zijne gebreken die zijn, welke kunnen samengaan met een onbedorven menschelijken aanleg en er deugden
in hem schuilen, van welke ieder onzer in zijne goede oogen-
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blikken zich bewust is een deel te bezitten." Zijne oudgedienden
overste Van Asperen, overste Va1ckenier, kapitein Van
H i 1 b e e c k, hoe onderscheiden van inborst, zijn, geen enkele
uitgezonderd, een stuk leven gedrukt op een stuk papier. Het
briefje van. kapitein Van H i l b e e c k aan zijne hoogst beschaafde
dochter Henri e t t e gouvernante te Batavia, heeft karakteristieke
wáarde :
Lieve Jet !
Gisteren vroeg je mama me, of ik ook wat aan je te zeggen
had en ik zei neen ! — er is hier niet veel nieuws, alleen het
nieuwe koffiehuis op de Groote Markt anders is Breda maar
een lamme doofpot. Nu ben ik van avond eens naar dat nieuwe
koffiehuis gegaan en juist trof ik daar kapitein G r o c x, die met
pensioen uit de Oost is teruggekomen. Hij vertelde me zoo het
een en ander, dat ik niet wist en waarover ik je wil schrijven.
Maar omdat ik eenmaal neen gezegd had, wil ik het voor mama
niet weten, want je kent me, ik houd van consequent te blijven,
orde en discipline voor alles. ik zit hier nu aan mijn tafeltje
in 't koffiehuis je te schrijven. 't Is hier zeer goed ingericht —
goed Beiersch bier voor twintig centen en zeer goede rumgrog
voor vijf en twintig centen. En 't is toch nog veel te duur
voor zoo'n ellendig kapiteinspensioentje, waar ik van leven moet,
God betere het ! Maar zoo loont het lieve vaderland zijne soldaten en ik heb toch bij Leuven de Willemsorde verdiend. Als
er hier eens een diner is van de Metalen-kruisridders, dan kan
ik meestal niet meêdoen sacrebleu ! Goed, dat je maar naar
Batavia gegaan bent — je hebt daar negenhonderd gulden meer
dan ik. Maar wat ik eigenlijk zeggen wou, is, dat kapitein
Gr o c x me zooeven een massa aardigheden van de Oost verteld
heeft. ten ding is me bepaald duidelijk geworden, dat er niet
veel Hollandsche vrouwen zijn, en dat jelui gouvernantes daar
weergasche goeie partijen kunnen doen. G r o cx kende eene
historie van eene heele mooie meid, eene gouvernante, zooals
jij — en die moet met een groot sinjeur daar ginder getrouwd
zijn — een kerel met een ton in 't jaar. Je weet wel, meidlief,
dat je een paar duivelsche mooie kijkers hebt, wees nu eens
bij de hand en pak zoo'n grooten hans in — wil je? Dan was
je geborgen J e t! en wij ook — sacrebleu ! Nu je weet wel, dat
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papa je weergaas graag mag lijden, en dat hij toch eigenlijk
maar een arme drommel is, die door de heeren eerst gebruikt
werd, toen hij jong en krachtig was — en nu maar op zij gezet
is, omdat hij aan podegra sukkelt. En dan zoo'n ellendig pensioentje ! Nu, dat is alles, wat ik je te zeggen had. Houd je
goed, meidlief, en wees gegroet van je ouden, sukkelenden vader
ERNST VAN HILBEECK,
Gepensioneerd kapitein der Artillerie.
P.S. Willem schreef me gisteren uit Kampen, dat hij
gauw sergeant zal worden, en dat hij meer zakgeld
noodig heeft. Zou je ons daarmeê willen helpen ?
Zend het dan aan mijn adres wil je ?" —
Het onderhoud tusschen overste V a 1 c k e n i e r in het belang
van zijn pupil Willem P l a n k m a n en mevrouw de R o gg e v e e n, de verloofde uit zijne jeugd, is evenals de samenkomst
tusschen den heer van Roggeveen en barones van D u y v e nv o or de met uitmuntenden tact beschreven. De opstand in des
armen K r ii g e r s ziel na het afsterven van Adelhei d, zijne
dochter, is met even aandoenlijke forschheid geteekend, als de
wederkomst van den beroemden schilder Herman Sta a k op
het atelier van zijn ouden, nog steeds onberoemden leermeester
Pluysaart, en de bekentenis van Marianne Pluysaart aan
Bella Staak werd in even reinen toon gehouden als de ontboezemingen van Victor W i l m a n aan zijne moeder. Doch naast
de vurige vereering, die den schrijver Ten Brink de moede rnaturen toedraagt — hoor Willem P 1 a n k m a n zich over zijne
moeder uiten, zie Henriette van H i 1 b e e c k omgaan met de
hare, of Frans W a l k er de zijne vereeren, of Dora van

Gestlmvrouwaneifhb,vrnmdelijkho
de moeder van B r e ê r o kort na haren zoon van smart over
zijnen dood stierf -- leeft daar in zijn binnenste een onverflauwde bewondering voor heldennaturen. Teekent hij de eersten
met fluweel-zachte veder, bij de laatste neemt zijn proza een
krijgshaftigen stap aan en waant ge klaroengeschetter en tromgeroffel te hooren, als hij eerbiedig hunne nadering begroet.
Gelijk Ten Brink als romanschrijver schier geene gevoelens
tusschen liefde en haat kent, zoo heeft hij ook als historieschrij ver
een tros vurig beminde en een reeks fel gehate persoonlijkheden. Evenals Heine is hij geneigd den hoogsten cijns der
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bewondering aan Napoleon I te betalen. Evenals Heine den
naam des Imperators, met jubelende ziel, over de lippen van
Hindostansche inboorlingen hoort komen, zoo beven er jubeltonen in Ten B r i n k ' s borst, wanneer hij, de Pyramiden bij
Cairo bezoekend, de roemruchte gestalte van den Republikeinschen
Generaal voor zich ziet oprijzen.
„Ik zie hem, dien rijkbegaafden lievelingszoon der omwenteling
— gelijk hij daar op zijn melkwit ros langs de talrijke drommen
henen rijdt. Hij heft den degen omhoog naar den top der
Pyramiden, zijn imperatorsblik omvat de luisterrijke rij zijner
gloriegrage legioenen en luide klinkt het:
„Soldats ! songez que du haut de ces Pyramides quarante
siècles vous contemplent !"
„Daar is iets geestdriftwekkends in de geschiedenis van dien
grooten Generaal der éene en ondeelbare Republiek.
„Hoog en vroolijk wapperen de standaards der vrije c i t o y e n s,
blauw, wit en rood, over Alpen en Apennijnen — de eerste en
schoonste zang van het groote epos. En de adelaar slaat zijne
wieken breeder uit; aan den voet der Pyramiden, in de raadzaal
der Vijfhonderd, op de velden van Marengo kampt hij stouter
en stouter om het keizerspurper. Dan vloeit het lied in jubeltonen onder het kanongedonder van Austerlitz, Jena en Wagram,
en hooger wil het stijgen — maar dof en somber ratelt de
krijgstrom over de sneeuwvlakten der Moskowa — de slotzang
is eene rouwmare, eene hartverscheurende rouwmare geworden." -Of elders, waar het van „De Man van Brumaire" heet:
„Er bestaat eene tragoedie in de wereldgeschiedenis boven
alle treurspelen der edelste kunstenaars verheven door de diepe
ontroering, welke zij steeds in edelmoedige harten achterliet.
Gij kent haar. Zij ving aan onder het gebulder van het Oostenrijksch kanon. Wij zien hem — den jongen Caesar, bleek van
gelaat, met schitterende oogen, saamgeknepen lippen en de
schaduw van het wapperend rood-wit-en-blauw op het marmeren
voorhoofd. Welke stemmen klinken er in zijn oor, terwijl zijne
vermetelheid van het dundoek eene borstwering vormt tegen
het schroot?
„Heil u, Maarschalk van Frankrijk ! Konsul en Imperator !
„De heksen hebben het hem toegefluisterd — het kloppend
hart van den nieuwen Macbeth heeft de profetie aanvaard.
„Jong Frankrijk had hem aanstonds lief. Zoo was de man,
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welken republikeinsche soldatengemoederen zich tot ideaal hadden
gekozen — ras en schitterend van woord, krachtig en victorieus
van daad.
„Rivoli, Mantua, de Pyramiden -- schitterende zonnestralen
op de adelaars der fransche Republiek zóo was het begin."
„Doch geen schitterende val was den held der tragoedie bereid.
Het lijden van Prometheus was hem op de naakte rotstoppen
van Sint-Helena beschoren. Zes jaren stond hij daar, den kijker
richtend naar de zijde van Frankrijk — maar geen uitkomst
kwam dagen. Eindelijk op een schoonen Meidag heeft men den
zwaar getuchtigden banneling naar een liefelijk dal in de rotsen
gebracht. Zijn fonkelend oog was gebroken, het trotsch soldatenhart, 't welk in de zes vervlogen jaren zoo dikwijls van verbeten
woede had geklopt, stond stil. Drie slanke cypressen werden
op zijn graf geplant geraniums en rozen geurden op de zode,
die zijn stof bedekte.
„Zoo was het einde, —"
Geen hooger gestemd loflied dan het zijne als hij den „Man
van Brumaire" huldigt, doch ook geen feller schimp dan de
zijne, waaronder de „Man van December" verpletterd wordt.
Zou Armand Bar b è s, in wiens vriendschap hij zich in de
Residentie meer dan zeven jaren verheugde, hem dien politieken
hartstocht hebben ingeblazen ? Of moet de erfelijkheidstheorie
hierbij op zijn patriottischen grootvader duiden?
Zeker is 't, dat Dr. Jan ten Brink van dienzelfden man de
manlijke liefde tot zijn geboortegrond heeft geerfd. Eene manlijke liefde, wie het kastijden niet vreemd blijft, maar die beschimping noch verguizing duldt en wier oog zoo scherp ziet,
gelijk het oog der liefde pleegt te zien.

De voorbeelden uit zijne wekelijksche vlugschriften — zoo
noem ik de reeks artikelen over Nederlandsche letteren en Nederlandsche schrijvers, over Haagsche toestanden en Europeesche
gebeurtenissen, die reisherinneringen van Frankrijk, Belgie en
Duitschland, die vertogen over Fransche romantiek en Fransch
naturalisme in de dagbladen „het Noorden", „het Vaderland",
„het Nieuws van den Dag" en „De Amsterdammer", tusschen
de jaren 187o-1884 verschenen — die voorbeelden liggen voor
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het grijpen, doch de sprekendste zijn uit de jaren 1872, 1874
en 1876. Een verkwikkenden stroom vaderlandsche lucht snuift
ge in ; uw „Nederlandsch bloed" vloeit sneller, — gij vergeet
de Nederlandsche bloedarmoede, vooral vergeet gij de Nederlandsche gal, die zoo walgelijk bitter is, -- bij de herlezing zijner
uitboezemingen over koning W i 11 e m' s zilveren kroonfeest;
over het adres, dat hij der Nederlandsche Maagd aan Z. M. wil
doen ter hand stellen wegens de talrijke goede gebeurtenissen
sinds 1 848 in de Nederlandsche familie plaats gehad ; over
Amsterdam en Oranje ; over de viering eindelijk van den Isten
April 1872. De manier waarop hij de Prussophobie tuchtigt, is
waard herinnerd te worden. Een voorval, door Henry Havard
in „La Hollande pittoresque" (Les Frontières menacées) medegedeeld, gaf daartoe aanleiding. De Fransche kunstenaar zit te
Zutphen in het hotel „De Hollandsche tuin" te middagmalen.
„Een jong mensch" schrijft Ten Brink, „een zeer liberaal
jongmensch verklaarde aldaar, dat Nederland bij een aanval van
Duitschland zich niet zou kunnen verdedigen, maar liever aanstonds kapituleeren moest, om betere voorwaarden te verkrijgen.
Ik luisterde " — zegt Havard — ,,,,met de uiterste verbazing
naar deze woorden, zonder den spreker de beleediging aan te
doen van zijne verklaring als ernstig gemeend op te vatten.
Het wakker manneken hield een paradox vol — het was duidelijk. Intusschen zaten er aan die tafel een dozijn Nederlanders,
waaronder twee officieren ... en de zaal had zeer breede vensters.
Onder al deze goede luidjes was er niet een, die mijn wakker
manneken bij de schouders greep om hem eenvoudig uit het
raam te slingeren, teneinde kennis te maken met den vaderlandschen grond, waarop ieder stofdeel besproeid is met het bloed
zijner voorvaderen. "
„Misschien" besluit Ten B r i n k, „zal de nobele geestdrift
van een vurig Franschman als Havard hier somtijds met dat
smadelijk lachjen bejegend worden, waarmede enkele „g root e"
heeren ten onzent elke opwelling van een warm kloppend hart
pogen te dooden ; wat mij betreft, ik zou mij gaarne aan de
zijde des vreemdelings hebben geschaard, zoo het vraagstuk
geopperd ware, wie het eerst de van verontwaardiging trillende
hand zou hebben uitgestrekt naar den halskraag van het gezegd
„wakker manneken" aan de table d'hôte te Zutfen." —
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Er was een reden, waarom hij, behalve Fransche dichters als
Victor Hugo en Henry de B o r n i e r en Oostenrijksche als
R o b e r t Ha me r 1 i n g en een enkele Zuid-Nederlandsche poeet
eigenlijk weinig of niet in zijne schrifturen Nederlandsche en
vreemde dichters heeft behandeld. Als zoovele Nederlandsche
essayisten miste hij poetischen zin, zoodat het rhythmische en
het beeldrijke, het zangerige en het klankrijke — tenzij in schelle
vormen tot hem komend, of in grootsche conceptièn — geen
macht op hem had. Dit gemis doet zich in zijn proza gelden,
dat slechts bij uitzondering in de cadans van den dichter of het
zachtvloeiende van den rhythmischen schrijver gaat. Verheffing
vertoont zich bij hem als eene zielsaandoening, teweeggebracht
door een historischen of litterairen held of door een geestdriftig
relaas van een schoon kunstwerk. Als uitvloeisel van een fijne
woord-kunst, die de taal ciseleert en voor de teerste emoties
de innigste tonen aanslaat, komt die artistieke gewaarwording
niet bij hem voor. Vandaar reeds moest hij doof blijven voor
de taalmuziek der jongeren, en vandaar ook, dat zijn oordeel
over hun poetisch vermogen onoordeelkundig was.
Als leermeester en geestdriftwekker bij zijne discipelen en
als c a u s e u r, die de kunst verstond een ganschen avond een
gemengd gezelschap levendig te onderhouden en op den stuggen,
litterairen zin van den fatsoenlijken Nederlander een stekje
belangstelling te enten, heeft hij met A l l a r d Pierson, S c h a e pm a n, A. G. van Hamel en Ritter, ten onzent 25 jaar lang
de eer van het spreekgestoelte opgehouden. Vandaar dat hij
ook als vertegenwoordiger der Nederlandsche Regeering op
Taal- . en Letterkundige Congressen een goed figuur maakte.
Zijn werk-methode voor de dagelij k sche pers was 4o jaren
lang een aaneenschakeling van improvisaties. Nauwelijks had
hij iets letterairs — Nederlandsch, Fransch, Engelsch, Duitsch,
Italiaansch — in zich opgenomen of hij vertelde het in breede
omtrekken letterlijk na. Zijn wonderbaarlijk geheugen hield het
vast en het eens gelezene verliet hem niet meer. Een roman
van Z o I a, een verhaal van D a u de t, een werk van Dick en s,
een novelle van Couperus kon hij met „lokale kleur" u
voorschilderen, en zooals men schaakspelers kent, die zes a
zevnschakbord unmestlijkzbhrcen
-- zoo was hij een es sa y i s t, die door het meesterschap
in litterair geheugen en litteraire improvisatie de litteratuur
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van half Europa in hare treffendste uitingen kende en weergaf.
Zijn handschrift -- ofschoon hij honderde riemen papier aan
de verslindende pers had toevertrouwd — bleef tot zijne laatste
levensjaren sierlijk en correct, vrij van eenige marteling voor
den zetter; slechts bij zeer zeldzame uitzondering vertoonde het
octavo postvelletje, waarop hij met fijn aangepunt potlood schreef,
een doorhaling. En de doorhalingen betroffen bijna nooit meer
dan een paar woorden. Weêr een bewijs van zijn improvisatorisch talent.
Met uitzondering van een enkelen gewezen scholier, die de
kieschheid vergat, verschuldigd aan een ouden leermeester, zijn
al zijne discipelen hem dankbaar geweest voor zijn opwekkend
onderwijs, en reeds door de bezieling die van zijn woord en zijne
schrifturen uitging, heeft hij meêgewerkt aan het bevorderen
van een kloeken Nederlandschen zin.

De bijzondere karakteristiek van den schrijver Jan ten
Brinktoealgmhridn,bekg tzn:
Hij was een letterkundige, die van den aanvang af door zijne
prikkelbare natuur met eene prikkelende bezieling de eer van
zijn land, van zijn vorst, van vaderlandsche historie, kunst en
letteren hoog heeft gehouden, een schrijver, die met benijd- en
bewonderenswaardige oprechtheid, fiere gevoelens kronend en
laaghartige geeselend, ridderlijk heeft gestreden voor elke zaak
van nationale letteren, waarvoor het een man van eer, die de
pen voert, betaamt te strijden.
Zijne tekortkomingen, zijne fouten, zijne gebreken desnoods,
wijzen bij herhaling op een kinderlijk onbedorven aanleg. Gedurende meer dan het vierde deel eener eeuw heeft hij door
zijne wetenschappelijke, historische, romantische, critischre, novellistische werken een rechtstreekschen en door zijne medewerking
aan dagbladen een gewichtigen invloed op zijne landgenooten
uitgeoefend, wier vaak stuiptrekkend optimisme hij nieuwe kracht
heeft ingegoten. Met wetenschappelijke nauwkeurigheid heeft hij
het leven en de werken van letterkundige land- en tijdgenooten —
liefst en best van Nederlanders en Franschen beschreven, en
daarbij de woorden van B u s k e n H u e t (uit een brief van
21 Maart 1886 aan hem gericht) -- bewaarheid:
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„A l e x a n d r e V i n e t zeide intertijd : „L'esprit n'a point de
coeur, mais le coeur, souvent, a de l'esprit.""
„Dit is op U van toepassing. Uw hart maakt U geestig, en
gij zijt, zeldzame uitzondering, vernuftig zonder gal."
Wat ten slotte zijne verbazende letterkundige werkzaamheid
betreft, zij volstaat in ons Koninkrijk, om iemand bij sommigen
den naam van broodschrijver te bezorgen en zou hem in naburige
landen fortuin en aanzien hebben verschaft.
Met enkele wijzigingen is het voorgaande van 1889 herdrukt.

NASCHRIFT IN 1902.
Van 1889-1901, toen Dr. Jan ten Brink te Leiden ontsliep (19 Juli 1901) zijn nog verschillende werken, waarvan
de boekenlijst gewaagt, door hem geschreven. De voorname
arbeid, in dat tijdperk door) den Hoogleeraar verricht, is eene
„Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" bij de UitgeversMaatschappij „Elsevier" iri 1 897 verschenen, en indien onze universitaire zeden niet aan de maatschappelijke van ons onhoffelijk tijdperk
zich hadden gespiegeld — zou gewis hij, die op ten Brink' s
leerstoel aan de Leidsche Academie plaats nam, in zijne intrêerede niet hebben verzwegen den naam van zijn arbeidzamen
voorganger, reeds om dezen arbeid.
Doch ook hierin is dezen schrijver het lot niet gunstig geweest
en hebben tot aan, ja, tot over zijn graf legenden omtrent zijn
leven en werken geloopen — uit kringen gerezen, waaruit men
ze allerminst had verwacht. Achterklap verblijve aan achterbuurten en persachterklap zij dáár inheernsch, waar de veder
op de luimen en grillen van den verbeten schrijver danst, die
niets eerbiedigt dan zijn eigen grofheid.
Wat aan zijn graf in de eerste plaats door Prof. C. P. T i el e
— sinds, hem in den dood gevolgd — werd gesproken, is, meen
ik, die Jan ten Brink dertig jaren gadesloeg, het oordeel dat
de nakomelingschap over hem zal uiten : „Een kinderlijke natuur."
Geheel zich aansluitend bij B u s k e n H u e t's gezegde : „Gij
zijt vernuftig zonder gal."
In mijn gevoelswereld, waarin ik talrijke soorten van schrijvers
opneem, is de rang, dien ik ten Br i n k blijf toekennen,
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aanzienlijk, omdat zijne natuurlijke talenten werden verhoogd
door een gevoel van betaamlijkheid, dat hij — in allerlei moeilijke omstandigheden — nooit heeft geschonden.
F. S. K.
**
Het was mij onmogelijk dit blad ter perse te zenden, zonder
dat er aan het artikel over ten Brink iets van mijzelven werd
toegevoegd op gevaar af, van soms in herhaling te vervallen.
Het is hier de plaats om opheldering te geven aangaande zooveel,
wat bij de meesten in het leven van dezen hoogst begaafden en
hoogst werkzamen geleerde raadselachtig scheen.
Terwijl ik de voorgaande boekdeelen met de pen in de hand
doorlas, heb ik hoezeer bijna vijf en twintig jaar van nabij met
ten Brinks arbeid bekend, steeds meer verbaasd gestaan over zijne
groote belezenheid en den ernst, waarmee hij las ; waar we zien,
hoe hij verwante gebeurtenissen samenbrengt, merkwaardige verschijnselen tegenover elkander stelt, gelijkenis of overeenkomst
aantoont bij schrijvers uit allerlei tijden en uit allerlei landen.
Ik breng in herinnering wat hij over den Schelmen-roman
en de A ma'd is-romans nieuws ontdekte en met .het van elders
bekende samenbracht en hoe hij over allerlei verschijnselen op
letterkundig gebied een nieuw licht deed opgaan. Dat hij tot
het laatst van zijn leven arbeidde bewijst dit werk, waarvan hij
de laatste vellen tot aan H a v e r s c h m i d t, van aanteekeningen
en verbeteringen voorzag en nog meer .... van bevriende hand
kreeg ik ter inzage het exemplaar van zijn groote „Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde" dat op zijn studeerkamer voor
naar zijne
de hand lag en ik vond daarin aanteekeningen,
gewoonte in potlood
waaruit bleek, dat hij nauwlettend had
bijgehouden, wat nieuw verschenen boeken en tijdschriften in
het buitenland — in Nederland schrijft men niet over letterkunde
over de belangrijkste onderwerpen zijner studie bekend maakten,
ter aanvulling en verbetering van dit reuzenwerk.
En toch mocht de werkzame man, de geleerde, zich
weinig verheugen in de waardeering zijner ambtgenooten en
bleven zeer velen van hen, die vaak met hem in aanraking
kwamen niet alleen zijn omvangrijke kennis geringschatten,
maar hemzelven beschouwen als een man, door wiens verkeer
men zich niet gestreeld voelde. I k heb steeds eerbied gehad
voor zijn kennis en mij verheugd in zijn gezelschap ; waarom
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eenigen van eene andere meening waren, behoort hier te worden
duidelijk gemaakt.
Tot dusverre heeft niemand zooveel gedaan ter verspreiding
van degelijke en grondige kennis van de geschiedenis onzer
letteren als D r. Jan ten Brink en we zijn aan zijne nagedachtenis
verschuldigd, hem in het ware licht te doen zien.
Dat zijne ambtgenooten hem weinig eere gaven was eensdeels
(en dat was bij ten Brink niet te verontschuldigen) het gevolg
van de minder waardige werken der laatste jaren, zijn fa ir e
de la c o p i e voor een onbeduidend blad, hoewel hij te gelijk
echter zijn wetenschappelijken naam ophield door het vervolgwerk Romans in Proza dat onvoltooid bleef en waarvoor
de uitgever stellig niet licht iemand zal vinden, die het ten
einde brengt.
Maar hoofdzaak was eene kwestie van principe. Ten Brink
overVsma'tlingvHomerschijndzgt:
„V o s m a e r mocht met de grootste voldoening op dezen, na
jaren van inspanning, voltooiden arbeid terugzien, zelfs toen
„d e G i d s" (1879) en zijn woordvoerder in dezen, Prof. S. A.
N a b e r, er vrij wat op hadden af te dingen. Deze laatste had
eene schoolvertaling gewild, waarin ieder lettergreep verantwoord
ware, Vosmaer verlangde eene dichterlijke te geven. Prof.
S. A. N a b er maakt aanmerking op vrijheden, die de vertaler
zich veroorloven moest, 't zij in het belang der schoonheid zijner
verzen, 't zij gedwongen door het Nederlandsch taalgebruik. De
strijd tusschen poezie en philologie kwam hier in al zijne hevigheid te voorschijn. De dichter wenschte bij den lezer de snaren
van gevoel en schoonheidszin te doen trillen, de beoordeelaar
wil diepere kennis van de jongste tekst-critiek en letterlijke vertaling. Intusschen verdedigde V o s m a e r zich kloek en gepast
in den Spectator" (1879, „Homeros en Kritiek"), zich
willig latende te recht wijzen door den Graecus, maar hem de
bevoegdheid betwistend op dichterlijk en aesthetisch gebied zoo
beslissend mee te spreken."
En zijn artikel over Vosmaer sluit met de verklaring :
„Bovendien streefde Vosmaer heel zijn leven lang naar
eene nauwere vereeniging van Wetenschap en Kunst.
Hij betreurde het, dat de mannen, die rechten en staatswetenschappen beoefenen, vreemd blijven aan de letterkundige en
aesthetische beschaving van hun tijd ; dat de mannen der litteraire
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studien hunne hu ma n i o r a begrenzen binnen wetenschap zonder
kunst; dat zij eene kaste vormen, die vakstudie beoefent. De
letterkundige wetenschap door kunst te adelen en te verheffen,
de kennis te laten medewerken aan de aesthetische voortbrenging,
heette bij hem nooit dilettantisme. Hij wilde niet beletten, dat
men taal en letteren als wetenschap behandelt, en erkende er
het hooge nut van, maar hij waarschuwde er voor -- en dit
teekent hem ten slotte volkomen — dat bij velen de samensmelting van a e s t h e s i s en wetenschap wordt belemmerd, dat
de letteren en de kunsten beroofd worden van hun onmisbaren,
classiek-wetenschappelijken grond, en dat aldus wetenschap en
kunst gevaar loopen van elkander op den duur te vervreemden."
Dat alles past letterlijk op ten Brink en zwaar heeft hij er
voor moeten boeten, dat hij zijne studien niet beperkte tot eene
wetenschap zonder k u n s t. Dat hebben zijn ambtgenooten
hem nooit vergeven.
En de kring ongeleerden, die hem aanhoudend ontmoetten en
niet waardeerden ?
Met ware moedervreugde sprak hij vol geestdrift over wat hij
had ontdekt, wat hij had gevonden ! En zij, die nooit iets hadden
ontdekt en nooit iets hadden gevonden, voelden zich klein en
uit ergernis scholden zij hem p e d a n t, en scheppingsvreugde
te toonen over zijn eigen werk en te gelooven in zijn eigen
kennen en kunnen acht men in Nederland de grootste ondeugd,
waarmede men besmet kan zijn.
De laatste vijftien jaar. Terwijl ten Brink bezig was
aan het werk, dat thans in derden druk het licht ziet, liet hij
tevens een herdruk verschijnen van de „Verspreide lette rk u n di ge opstellen" der laatste jaren en verraste ons in 1 889
met eene geschiedenis van den „R o m a n in B ri ev en" 1790—
1 840, waarin wel een overgroot deel aan W o l ff en De k e n is
gewijd, maar waarin toch allen behandeld worden, die romans
in brieven hebben geschreven en alle mannen en vrouwen van
beteekenis die over deze soort kunst hunne meening hebben
uitgesproken. Daar beweegt zich de schrijver geheel en al op het
gebied van de Vergelijkende Literatuurgeschiedenis, bepaaldelijk
wat betreft Nederland, Engeland, Duitschland en Frankrijk.
Gelijk er geen boek van beteekenis van ten Brink verscheen,
waarin niet iets stond, wat eerst nieuw ontdekt moest worden,
zoo vestigen wij er de aandacht op, dat de geschiedenis van
15
TEN BRINK. N. -N. Letteren III.

226

JAN TEN BRINK.

Cornelia Lubertine Van der Weijde voor ten Brink
daarover schreef, aan niemand bekend was. In datzelfde jaar
verscheen „J a n Starter en z ij n w ij f," iets nieuws in de
Nederlandsche Letteren, nl. een roman, waarvan een Nederlandsch
dichter hoofdpersoon is, en waarin het leven en bedrijf, ook de
taal dier dagen, volkomen juist is geteekend, en waarin aan de
historische waarheid in de romantische inkleeding nooit is te
kort gedaan. In [ 892 volgde een tweede roman van deze soort
„De B r e e r o o s" ditmaal met de uitdrukkelijke toevoeging „Eene
novelle uit de Geschiedenis der Nederlandsche letteren" en in
1898 een derde „B rechtje Spiegel s", waarin de latere drost
van Muiden hoofdpersoon is, en waarin ten Brink juist dat
gedeelte zijner jeugd verhaalt, waarover Hoofts biografieen
zwijgen. Alle drie hebben groote verdienste èn als kunstwerk
èn als bijdrage tot de kennis onzer dichters en het leven in hun
tijd. Niet onvermeld blijve, dat — vooral in het laatstgenoemde
verhaal het verschil tusschen de taal der x 7e eeuw en de onze
wat al te sterk uitkomt en het aantal thans geheel verouderde
woorden aanmerkelijk geringer kon zijn, zonder dat het karakter
der taal in die dagen minder duidelijk geteekend ware.
Intusschen zag in 1891 de „Kleine Geschiedenis der
Nederlandsche Letteren" het licht, een keurig en aantrekkelijk beeld van den ontwikkelingsgang ,onzer letteren, zooals
dat voor leerlingen van Hoogere Burgerscholen en Gymnasien
volkomen past en in datzelfde jaar het veel besproken en door
„de mannen van '8o" allergeweldigst aangegrepen boek „D e
oude garde en de jongere school" in twee deelen. In'93
„Uit Neerlandsch Letterschat", eene bloemlezing van
humoristische en komische fragmenten, als ten bewijze, dat het
Nederlandsche volk niet geheel ongeschikt is voor het komische
genre, althans nu en dan daarvan tamelijk welgeslaagde proeven heeft
gegeven en in 1 895 begon de uitgave van de „G es c h i e d e n i s
der Nederlandsche Letterkunde", waaraan hij reeds vijf
of zes jaar te voren was begonnen.
Terwijl hij dit reuzenwerk voortzet, dat in minder dan drie jaar
zou afgedrukt zijn en voortdurend sedert dien tijd, schijnt hij den
wondervollen rijkdom van studie door hem in minstens vijf en dertig
jaar opgezameld, te hebben willen rangschikken en samenbrengen,
als moest alles voor zijn dood geheel afgewerkt zijn, gelijk een man
van orde zijne zaken regelt, eer hij een zeer lange reize gaat beginnen.
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Daarbij bedenke men, dat t en B r i n k hoogst omvangrijke
studie van geschiedenis had gemaakt, vooral van den tijd der
Fransche Revolutie, dat de geschiedenis der Romantiek in alle
landen door hem tot in de kleinste bijzonderheden was bestudeerd
en dat hij eene ontelbare menigte romans en verhalen in allerlei
talen gelezen had en die, geholpen door zijn zeldzaam geheugen,
met onnavolgbaar vertellerstalent kon navertellen, wat hij bijzonder
gaarne deed en waardoor zijne boeken wel dikwijls wat dikker
werden dan volstrekt noodig was, maar stellig ook dubbel zooveel
aan onderhoudendheid wonnen.
Men zou kunnen zeggen, dat ten Brink, na '95 toen hij de
„G es c h. d. Ned. L e t t." schreef en terwijl hij nog van 18 97 -1 9 00
metSchilnva190-metSchilnPp
van Duiveland „Van eigen Bodem" redigeerde, als men
dat zoo zeggen mag bezig was, zijn eigen letterkundige nalatenschap ter perse te leggen, na die daarvoor te hebben gereed
gemaakt. In '95 ziet het licht „A u g u s t i n R o b e s p i e r r e
eene novelle uit het tijdvak der Terreur" en in dat
jaar en het volgende twee romantisch-historische studien „P a rij s
tijdens de Roode Terreur" en „Parijs tijdens de Witte
Ter r e u r" en voortdurend met Frankrijk en de Romantiek bezig
in 1896 Anti-Revolutionnaire vertoogen. Souvenirs
uit het tijdvak der Nederlandsche, Engelsche en
F r a n s c he romantiek waarvan al de schrijvers en hunne
werken herdacht, geteekend of geschetst worden, die in zijne
talrijke artikelen over de Romantiek werden aangehaald als
voorbeelden of als bewijzen ; in het volgende jaar twee werken
van historischen aard: „Geheimzinnige klachten." „De
keerzijde der politieke medaille te Parijs in 1 793
en '9 4" en „Madame de F o n t e n a y" eene novelle uit het
tijdvak der Terreur, waarin het romantisch kleed nauwelijks
voor de helft als verdichting kon gelden.
Dat ten B r i n k de eerste was, die hier te lande over den
„S c h e 1 m e n r o m a n" schreef (en waar we meenen de eenige
is gebleven) werd boven aangestipt. Hij was 't ook, die ontdekte
wie de „V e r m a k e 1 ij k e a v o n t u r i e r" eigenlijk was, n.l. niemand
minder dan N i c. H ei n s i u s J r., de man wiens familieleden hun
naam met gulden letteren in de geschiedboeken der Republiek
hadden geschreven gezien. Geen wonder, dat hij er toe kwam,
in 1896 dat boek „in aaneengeschakelde tafreelen" met eene
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Inleiding uit te geven. In 1898 verschenen ,,Fransche Studiën",
letterkundige overzichten met een historischen achtergrond.
Nog eenmaal bewoog hij zich op het gebied der Nederlandsche
letterkunde van den tegenwoordigen tijd, het was toen hij in
1900 in „Het Boek" een artikel wijdde aan zijn zeer beminden
leerling Louis Coup er u s, bijna het slachtoffer onzer mathematische nationale opvoeding, maar gelukkig voor wat beters
bestemd en beroemder geworden, dan een dergenen, die hem
te licht bevonden ; in dat jaar had hij ook de Redactie van
het „Wil he1 min a Album" van van Loghem overgenomen,
en in datzelfde jaar verscheen „Monsieur de 1 ' E s p i n a y,"
eene episode uit het leven van Elisabeth Stuart, koningin van
Boheme 1645-1996 en werd een begin gemaakt met „R o m a n s
in P ro z a" een omvangrijk werk, bevattende de geschiedenis
den oorsprong en den hoofdinhoud van de voornaamste verhalen van de vroegste tijden af, een werk, waarvan zeven afleveringen het licht zagen, het resultaat van het doorwerken
eener geheele bibliotheek van geschiedenissen en bronnen en
dat even belangwekkend als onderhoudend is, aan dit werk heeft
ten B r i n k gearbeid en aan de herziening van di t boek, tot
de dood hem verraste. Hij heeft steeds groote vereering gehad
voor den Franschen roman en het Fransche drama, en men mag
van beide zooveel kwaad zeggen als men wil, zij zijn hen, die
den toon aangeven en zij zijn het, die de wereld veroveren. Het
is daarom wel eigenaardig, dat het laatste werk, dat ten Brink
„De v o o r n a a m-voltidzagwsn190-jterfa—
ste Fransche romans der vijf laatste jaren," waarin
we weer hoofdinhoud, analyse en karakteristiek ontmoeten van
de overtalrijke romans door den schrijver in dat tijdvak gelezen.
Het was noodig bij de elkander met steeds toenemende snelheid opvolgende werken der laatste jaren stil te staan, om het
b e w ij s te leveren, dat Dr. Jan ten Brink in dien tijd wel
onbegrijpelijk veel heeft geschreven, maar dat die geschriften
niet hadden kunnen ontstaan zonder even onbeschrijfelijk veel
omvattende studie, die daaraan was voorafgegaan.
Voor 't eerst zag ik Ten Brink bij de onthulling van het
standbeeld van Vondel te Amsterdam, op 't Congres te
Middelburg maakten we persoonlijk kennis en kort daarna ontmoette hij ons met gezelschap te Parijs en brachten we met
ons vijven een deel van den avond gezellig door, h ij „had
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dien avond om twaalf uur een samenkomst met G a m b e t ta."
Sedert dien tijd hebben we in allerlei betrekkingen tot elkander
gestaan, zijn congres-rede en het daarop volgend hoofdartikel in
het Zondagsblad van het „N i e u w s van den Da g" bracht er
mij toe, pogingen aan te wenden, den „S c h r ij versbon d" later
verdoopt in „Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen" te stichten, bestemd aan Nederlandsche Letterkundigen een pensioen te verzekeren. In die vereeniging was
hij Voorzitter en ik secretaris en in deze en andere hoedanigheid
ontmoetten wij elkander dikwijls.
De bedoeling was, dat de letterkundigen tegen zeer geringe
contributie lid werden en verder vrijwillig zouden bijdragen, wat
zij zelf goed vonden van hunne honoraria af te zonderen. Deze
bedragen met inbegrip der contributieèn zouden pondspondsgewijze
verhoogd worden met hetgeen aan giften zou inkomen. Van
belangstellenden uit alle deelen des lands kwamen gelden binnen
en reeds na drie jaar, toen er natuurlijk nog weinig rente was
gekweekt, was de verhouding tusschen bijdragen en giften zoo,
dat de belanghebbenden d r i emaal meer konden ontvangen, dan
waarop zij volgens hunne contributieen en stortingen recht hadden.
Prof. dr. P. van Geer te Leiden had de berekeningen uitgevoerd en zich verbazend veel moeite getroost ; velen die er niet
aan dachten ooit pensioen van de Vereeniging te ontvangen,
met het oog op hun leeftijd en hun maatschappclijke positie
hadden bijgedragen, maar de auteurs, voor wie het eigenlijk
bestemd was, meldden zich maar in zeer beperkten getale aan ;
die zich aanmeldden verschenen niet ter vergadering en eindelijk
achtte het Bestuur onnoodig, zich den veelomvattenden arbeid
nog langer te getroosten. De stortingen werden met de rente
en onder goedkeuring der donateurs met zeer belangrijke verhoogingen aan de personen, die voor pensioen in aanmerking
kwamen, teruggegeven en voor het nog overblijvende werd eene
Bibliotheek aangeschaft van werken in vreemd e talen, noodzakelijk voor de beoefening der Nederlandsche Letterkunde,
geschonken aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden en geborgen in een kast, die den naam der ontbonden
Vereeniging draagt.
Wie met Ten Brink vergaderingen bijwoonde of feest vierde
had vaak gelegenheid eene kunstvaardigheid te bewonderen, die
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men bij weinigen ontmoet, die werkelijk bijdroeg tot verhooging
van 't genoegen van gezellig samenzijn en die de eindelooze
verveling onafscheidelijk aan bijna alle vergaderingen verbonden,
aanmerkelijk verminderde.
Gedurende eene vergadering zag men t en Br in k steeds
ijverig met papier en potlood bezig, het goedige publiek vermoedde zeker, dat er aanteekeningen gemaakt werden, maar
dat was niet juist: aan 't einde van de vergadering vertoonde
zijn papier de wel gelijkende portretten van de meest karakteristieke koppen of van enkele hoofdpersonen in de zaal.
Zijn portret-teekeningen van Br eer o en van C o o r n h e r t
zijn genoeg bekend.
Met zeldzaam talent en volstrekte beheersching van de taal,
over wier materiaal hij in rijke mate beschikte, kon hij ook
taal en spraak van bekende personen op verrassende wijze
nabootsen.
Met voorliefde gaf hij een verhaal in de taal van B r eer o o
en vaak werd gesproken over een staaltje van zijn verhaaltalent en zijn kennis van B r e e r o o' s taal, dat te onzen huize
werd genoten. Op een diner waar M e l a ti van Jay a, Fiore
or gen, prof. Albe r- delaNvnchtgo,Mr.aS
d i n g k T hij m, Mevr. K l ei n e e. a. tegenwoordig waren, viel
hem in, een verhaal in de taal van B r e er o o te doen, dat ons
zoo boeide en vaak zoo deed lachen, dat een plotselinge staking
begon en niemand merkte, hoe langen tijd het ons had bezig
gehouden.
Op eene algemeene vergadering van het Tooneelverbond te
Utrecht gehouden nam de heer Block als afgevaardigde van
Gent zijn afscheid, waarbij de steeds aangeprezen en becongreste
band tusschen Noord en Zuid althans op tooneelgebied voor
goed werd verbroken.
Aan tafel vroeg ten Brink het woord en sprak met Vlaamsch
accent (wij hielden Ten B r i n k's Vlaamsch bijna voor echt,
de Vlamingen hadden er meer aanmerking op) als ware hij
Bloc k, en woordenkeus en gebaren zorgvuldig nabootsende
zou men, den spreker niet aanziende, werkelijk gemeend hebben
den ex-afgevaardigde van Gent te hooren. Na eenige andere
sprekers begon Ten Brink opnieuw en nu was H i 1 m a n aan
de beurt : met de zware, logge stem, de talrijke ratelende r r's
en 0 r a n—j e en wat er bij behoort gaf hij het origineel op
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bedriegelijke wijze weer. Nog wat later trad hij op als S c h a e pm a n, en ook thans was de nabootsing onvergelijkelijk juist,
maar .... toen hij nag later begon zich aan Beets te vergrijpen
en ook dezen te laten hooren, toen achtten eenigen dat binnen
de gewijde muren van Utrecht inderdaad heiligschennis en de
uitvoering werd vóór het einde gestaakt. Dat menigeen hem dat
kwalijk nam, bleek duidelijk bij latere gesprekken. Toen was
t en B r in k nog geen hoogleeraar.
Eenige jaren later vierde H o fd ij k zijn zeventigsten verjaardag
en na door Hasebroek, Quack, Paul Fredericq e. a. in
Felix bespeecht te zijn en receptie gehouden te hebben, bevond
de jubilaris zich in een grooten kring van vrienden en vereerders
op een feestmaal op Santpoort. Toen was Ten Brink hoogleeraar te Leiden en andere hoogleeraren zaten met ons aan
den feestdisch, waar Ten Brink over zijn vriend Paul Fr ed e r ic q had plaats genomen. Wie de congressen, vooral die
in België bezocht heeft, weet, hoe dit vriendenpaar met zeldzame virtuositeit te samen oude liederen zong : „N aar 0 os tland willen we varen," „Kathelyne," „Daar waren
twee Koningskinderen," „Het Visschertje," dat waren
de meest geliefde. Na eenige toasten hief Paul Fredericq
een lied aan en zijne schoone en geoefende stem deed het volkomen tot zijn recht komen, ten Brink wilde dadelijk mee
instemmen, maar een angstig waarschuwend „maar, t en B r i n k"
deed hem dadelijk weer gaan zitten. Een professor aan de
Leidsche hoogeschool en die zou aan tafel voor zoo'n groot
publiek liedjes zingen ? Wat moest er dan van de wetenschap
worden.
Wij zijn in Nederland allen burgermenschen. Onze grootste
mannen waren „van tamelijk minnen komaf" en ze zijn in de
17e eeuw rijk geworden met den handel in pruimen en krenten,
rijst en tabak, boter, kaas en haring; we zijn eenvoudig leden
van een burger-republiek en we hebben onzen staat later de
uniform aangetrokken en dien een Koninkrijk genoemd.
Maar als niet komt tot iet .. .
Daarom zijn we zoo deftig en daarom maken we ons steeds
meer belachelijk door hoofsche vormen aan te nemen, die we
niet begrijpen, zooals blijkt uit de overdrijving, daarom zetten
we een adellijk gezicht, wat ons ook slecht afgaat en fabriceeren
ons dubbele namen met of zonder verlof van het hoofd van
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den staat en maken stamboomen en teekenen wapens alsof onze
voorvaderen gelijk die der omwonende volken eeuwen lang aan
den voet des troons had geleefd. En daarom moest Ten Brink
metzijnluchargoedkzwarftigjn,lsme
van een professor verwacht, en dat ging nu eenmaal niet.
Zijn houding, zijn kleeding, zijn roosje in 't knoopsgat —
dat alles maakte, dat menigeen geen professor in hem wilde zien ;
denkelijk zou slordigheid van kleeding, verstrooidheid en doodende
ernst hem tot grooter aanbeveling gestrekt hebben.
Bovendien, hij had romans geschreven en schreef nog nu en
dan van die onwetenschappelijke dingen, die iedereen lezen kon.
Op eene vergadering van Letterkunde kwam een doctor in de
klassieke letteren tevens in de rechten me vertellen, dat hij 't
grappigst karikatuur had gezien, dat denkbaar was nl. T e n
Brink en C o b e t, die samen in den tuin wandelden ; zoo'n contrast.
Waarom ? De wetenschap en de arbeid van den een, was
geheel anders, dan die van den ander. Was die van den een
minder dan die van den ander ? Of gemakkelijker, of minder
nuttig, of minder ver strekkend ? C o bet hield ook van een
grap en van lachen en we hebben op een diner in Letterkunde
eens half genoeg gehad omdat we kort bij C o b e t zaten, naar
wien we luisterden en om wiens verhalen we moesten lachen.
Maar .... wat Ten Brink schreef kon iedereen lezen en
weinigen konden de studie van C o b e t volgen, veel min beoordeelen. Daarom stond de laatste volgens sommigen ook zoo
mijlen ver boven V o s m a e r; anders is echter nog niet altijd
minder.
Hoezeer wij den dood van Ten Brink betreuren, we mogen
niet onvermeld laten, dat eene zijner vurigste bewonderaarsters
getuigde, dat 't toch maar gelukkig voor hem was ; want, ware
hij nog tien, of twintig jaar ouder geworden, men zou toch zijn
voortgegaan, hem uit te lachen. Die overtuiging had haar zeer
gedaan en 't doet mij zeer, dat te moeten opschrijven, zonder
't te kunnen tegenspreken.
Reeds twintig en meer jaren geleden, hoorde men van allerlei
onbeduidendheden schimpscheuten op ten Brink een doodgewoon mensch die een of ander examen had gedaan (en hoe?)
matigdezchr n,idemachtsbwordinge
zich over hem uit laten.
De reden ligt voor de hand.
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Ten B r i n k wist, wat hij waard was en dat hij als schrijver
van scherpzinnige studien, als causeur en spreker in Nut, Holl.
Maatschappij en derg. als romanschrij ver, als redacteur, als
congresman, als zeer gewild lid van de Witte, van O e f e n i n g
kweekt kennis, van „d e Spectator" en derg. als tafelvriend
enz. enz. een gemarkeerde plaats innam, dat was te veel voor
die goedige bollebuizen, die rekenden tamelijk wel met t en
Brink gelijk te staan. Dat z ij geen Breeroo en geen C o or nh er t geschreven hadden, dat er van hun geen vaak herdrukte
en herhaaldelijk vertaalde romans en novellen bestonden, dat
zij geen wekelijksche letterkundige causerie plaatsen in het
Zondags b 1 a d, waarnaar honderden daarom 't eerst grepen,
daaraan dachten ze niet .... maar dat ten B rink hen altijd
en overal in de schaduw stelde, daaraan dachten zij en van
daar hun woede.
Niemand beter dan zijn vriend S c ha e p m a n heeft ten Brink
geteekend en wel op het Congres te Nijmegen.
Het aantrekkelijke in Ten Brink s arbeid, hoezeer de verschillende werken mochten uiteenloopen, zei S c ha e p ma n, en
ik zeg 't hem na, ontstond door de omstandigheid, dat Te n
Brink een enthousiast als weinigen, geheel bezield was voor
den arbeid, waarmede hij bezig was. Toen hij over Zola schreef,
was er voor hem niets dan Zola; hij ging op in zijn studie
van den „Koning der realisten" gelijk hij hem noemde in
zijne feuilletons in „D e Liberaal," maar als hij over Breeroo
sprak of schreef, zou men gemeend hebben, dat er voor hem
naast B r e e r o o geen ander schrijver bestond en toen hij over
Henry B e c q u e een voordracht hield, kon men dezen voor
zijn eenigen afgod houden. Hij was, gelijk Scha e p man terecht
opmerkte, warm van liefde voor Holland en had veel van een
Hollander, maar in opgewondenheid en geestdrift voor alles,
nog meer van een Zuid-Nederlander en op onze Congressen,
vooral op die in Belgie, waar hij nooit ontbrak, was hij de man,
de spreker, die deel nam aan alles en op de hoogte was van
alles en die allen kende en bij allen bekend was. Hij was dadelijk
overal thuis, wist dadelijk allen voor zich in te nemen en met
zeldzame gemakkelijkheid ongemerkt de leiding van 't gesprek
in handen te krijgen. Bij 't Congres te Brussel werden 7o
bestuursleden en auteurs uitgenoodigd op eene soirée ten hove.
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We waren er te zamen, een voor een werden we aan den
Koning voorgesteld, die zich in een langer of korter gesprek
met den gast inliet. Maar toen t en Brink voorgesteld was,
kwam het op zijne reis naar Indiè, koning Leopold kwam niet
verder dap Sumatra en 't gesprek, waarin bijzonderheden werden
uitgewisseld, scheen geen einde te nemen en werd (natuurlijk
in 't Fransch), met zooveel gemakkelijkheid gevoerd alsof ten
Brinkepatjhldmncoega.
Op 't Gentsche Congres waren we gasten van den Burgerheester,
en de Gouverneur, die ons reeds te voren ontvangen had, behoorde ook tot de genoodigden ; t en Brink zat naast den
Gouverneur en deze zat naast de vrouw van den Burgemeester,
maar ... zonder in dezen bijzonder hoofschen kring in 't minst
de etiquette te kwetsen, wist hij voorbij den Gouverneur een
levendig gesprek met diens buurdame te doen beginnen, die
hem weldra met een hartelijken lach bewees, hoezeer zijne causerie
haar behaagde. Terloops zij hier om elders verklaarde reden
aangestipt, dat op dit Nederlandsch Congres terwille van den
Gouverneur in de onmiddellijke omgeving van den Burgemeester
ook Fransch werd gesproken. De toasten waren in 't Nederlandsch.
Op de Congressen vertoonde zich Ten B r i n k in zijn volle
kracht, ook op het Nijmeegsche had hij willen komen, reeds
had hij logies besteld, zoo zeker meende hij te zijn van spoedig
herstel, toen de dood hem verraste.
Groote belangstelling had ten Brink voor het tooneel; de
groote dramaschrijvers in Frankrijk, vooral de nieuwere las hij
met ernst en beoordeelde ze met veel kennis van zaken. Uitvoerig
heeft hij daarover echter niet geschreven dan in zijne geschiedenis
der negentiende eeuw ; eene voordracht over het Engelsch tooneel
ten tijde van Elizabeth, voor leden van het Tooneelverbond
gehouden, was eenvoudig een uittreksel uit T a in e's, „Histoire
de la literature anglaise." Zijn vertaling van S a r d o u' s „B o u rg e o i s de Pont - A r c y" en de nieuwe vertaling van het oudere
„Pattes de mouche" door hem terecht „het Kattebelletje"
genoemd (vroeger heette het „H a n e p o o t e n") werden herhaaldelijk gespeeld en de vertaling steeds geroemd. In hoofdzaak
bepaalde hij zich tot de nieuwe Fransche dramatisten en zocht
de opvoering te bevorderen van oudere Nederlandsche stukken;
bij de Ho o f t-feesten „W a r en a r," bij de Br eer o o-feesten
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„H et Moor tj e," waren voorstellingen, waarbij zijn woord en
daad belangrijk medewerkten. Ook de opvoering van den
„S p a a n s c h e n Brabander" door de Nederlandsche Tooneelvereeniging, door hem ingeleid met eene voordracht op het tooneel,
genoot zijn steun en de opvoering van „W i t t e b r o o d s k i nd e r e n" door het gezelschap van de H.H. P r o t en Zoon
werd ingeleid door een voordracht van Ten B r i n k.
Dergelijke voordrachten konden evenwel in veler oog alleen
dienen, om schade te doen aan zijne professorale waardigheid.
Gedurende vele jaren trad ten Brink in verschillende vereenigingen als spreker op; de zeldzame gemakkelijkheid waarmede hij sprak, zijn verbazingwekkend geheugen maakten hem
in 't laatst mogelijk, over veel en velerlei te s p r e k en, zoodat
hij niets 1 a s, dan een of ander fragment, dat hij aanhaalde,
soms ook sprak hij zonder zich voldoende te hebben voorbereid,
maar de gewone hoorders waren zeer ingenomen met de voordrachten.
We dineerden samen bij A 1 b e r d i n g k Th ij m en debatteerden
zwaar met T h ij m Jr. over het metrum en over 't Fransch
tooneel en over alles en de wijn was goed en oud en 't werd
laat en de zaal van 't Nut, waar de Leden der Hollandsche
Maatschappij vergaderden, vulde zich, het uur kwam, maar de
„lezer" kwam niet. Eindelijk kwam de bode ons waarschuwen,
dat het al lang tijd was en zoo van tafel kwam de redenaar op
't spreekgestoelte en improviseerde over taal en letteren in Belgie
en had als altijd een volkomen succes.
Men heeft bij Ten B r i n k' s dood zonderlinge dingen over
zijne benoeming tot Hoogleeraar verteld en toch was de zaak
eenvoudig genoeg.
Toen J o n c k b 1 o e t stierf was er geen, die als beschrijver der
geschiedenis onzer letteren naam had gemaakt als Ten Brink
enHut.WlhadorpentWiklbagjesudn
geschreven, maar de beide eersten passeeren ging niet aan en H u ë t
die door zijn stijl en zijn scherpe kritiek, waarvan we toen niet
zoo goed als nu de eigenlijke waarde kenden, een grootere mate
van ontzag had dan Ten Brink, kwam het eerst in aanmerking.
Dat H u e t hier op een professoraat rekende, kan moeielijk verzekerd worden ; dat 't niet onwaarschijnlijk is, dat er wel over
gedacht werd, blijkt echter uit het slot van een te Parijs geschreven
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artikel „Bij drie meesters" van dr. van Hamel thans Hoogleeraar te Groningen, waarin de Schr. betreurt, dat er geen
leerstoel door H u e t bekleed werd. Intusschen was verschenen
„Van Napels naar Amsterdam," waaruit even als uit „Het
land van R u b e n s" zooveel minachting voor het Nederlandsch
sprak, dat H u ë t inderdaad niet wel als professor der Nederlandsche letterkunde kon optreden. Op de receptie in de Gouden
Leeuw op de Breestraat zei mij prof. d e Vries dan ook, dat
men onder deze omstandigheden toch Hu et niet kon benoemen
en . .. met zekere vergoelijking voegde hij er bij met die roerende
gemoedelijkheid, die hem zoo bijzonder eigen was, dat als hij
er niet meer was, er toch iemand moest zijn, die de eer en den
goeden naam van ons land hoog hield en vereerde „en dat zal
'ren Brink wel doen."
Hoog zag men dus tegen zijn professorale bekwaamheid niet
op en geen wonder. Hoe weinige jaren te voren had men een
we t e n s c h a p p e 1 ij k e studie van eene andere dan eene doode
taal eene • onmogelijkheid geacht, de uitgave van een mnl. handschrift volstrekt niet als wetenschappelijken arbeid beschouwd
en dan . .. studie van de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, door iemand die romans schreef; J o n c k b 1 o e t had
wel de „P h y s i o g n o m i e" van den Haag geschreven, maar dat
was lang geleden, 't werkje verscheen pseudoniem en weinigen
wisten, wie de „Hagenaar" was.
Ten Br i n k was zich volkomen bewust van de meening, die
men over zijne studie had.
Vergeten was zijn omvangrijke studie over Co o r n h er t, waarvan de Latijnsche vertaling van de eerste vellen dienst deed als
dissertatie voor het doctoraat in de theologie, vergeten de met
goud bekroonde studie over B r e e r o o, die Ten Brink nog
voor zijn promotie schreef en helaas, niet gebrek aan zelfvertrouwen, maar behoefte om zijn tegenstanders te beschamen,
bewoog hem op te treden met eene oratie, die eerstens veel te
lang was en anderdeels veel te veel geleerdheid en veel te veel
algemeen bekende zaken bevatte. De daarin tentoongespreide
kennis was overweldigend, maar niet overtuigend. Toen echter Dr.
D o o r e n b o s, de verklaarde vijand van H u ë t en van ten Brink
inde„Spctaor"nveijgcshrfoveHuët'
„Land van Rembrandt," antwoordde Ten Brink met een
vernietigende repliek, die de eer van H u é t moest redden en
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waarbij elke bewering met de stukken werd bewezen. Zoo
afdoende was de repliek, dat Dr. D o o r en b o s wel in enkele
vinnige frasen tegen die repliek opkwam, maar zich zoo bepaald
verslagen gevoelde, dat hij de dreigende dupliek, die hij aankondigde, ongeschreven liet. Ten Br in k ' s bovengenoemde
repliek bevatte minstens evenveel bewijzen van hoogst ernstige
studie als zijne or a ti o i na u g u r a 1 i s en gaf er stellig meer den
indruk van dan deze.
Aangaande zijn professoraat werd reeds het weinige gezegd,
dat daarover te zeggen viel. Zijn kracht lag niet in 't college
geven, zoo als dit door en voor examenmenschen geeischt wordt.
Dat hij het ni e u w e, als 't wat beloofde en 't door werk en
ontsd,vlrekiafu,ntgdeljorsun,
waar dat te pas kwam, dat getuigen stellig E m a n t s en Smit
Kleine, Couperus en Van Greuningen, Frans Netscher
en J a c q u e s P e r k, en dozijnen anderen, die hij goeden raad
gaf of wier stukken hij in een zijner tijdschriften opnam. Zijn
voorliefde voor de nieuwe Fransche school bewees genoeg, dat
hij niet zooals zoovelen van de ouderen hardnekkig vasthield
aan het oude; Hofdij k las indertijd bijna alles, wat de jongeren
schreven, hij schold er op en raasde er over, maakte er vinnige sonnetten op, die hij aan enkelen voorlas, maar hij schreef er niet over.
Zoo was Ten Brink.
Rusteloos arbeidend, onmiddellijk alles in zich opnemend, wat
hij las, aanteekeningen makend _ en passages copieerend, heeft hij
geholpen door een ongelooflijk sterk en veel geoefend geheugen
de letterkundige stroomingen in Nederland, België en Frankrijk
nauwkeurig gevolgd en bijna mededoorleefd. Aan de groote
internationale moderne letteren heeft hij niet veel belangstelling
geschonken en de Duitsche letterkunde was zelfs minder dan de
Engelsche door hem beoefend, hij gebruikte van de studieboeken,
wat hij op 't oogenblik van den arbeid noodig had. Zoo was
bijv. Ticknor's „Geschiedenis der Spaansche letterk u n d e" een werk, waarmede hij hoogelijk was ingenomen, maar
stellig heeft hij er alleen datgene van gelezen, wat hij noodig
had, maar dan las hij ook al l e s, wat hij noodig had en schreef
niet over de rest.
**
*
Wij verkeeren, wat de studie der letterkunde betreft in treurige
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omstandigheden. Letterkunde is geen vak, waarin men examen
kan doen, omdat 't programma voor zulk een examen steeds
te veel of te weinig zou geven, zoo bijv. moest een leeraar
in de Nederlandsche letterkunde met oordeel des onderscheids
de Fransche klassieken en S h a k e s p e a r e gelezen hebben en
stellig deugdelijk kennis hebben gemaakt met de werken der
voornaamste Duitsche dichters uit den bloeitijd.
Daar men dien eisch niet durft stellen, verloopt zich de studie
voor letterkunde vaak in noodelooze bijzonderheden en wordt
de groote ontwikkelingsgang niet overzien, de studie van vreemde
literaturen, die de onze wijzigen (vgl. bijv. de spectatoriale geschriften en de e s s a y i s t s in Engeland) nagelaten. .
Indien dan de studie van de geschiedenis der letterkunde
niet van de lijst der studievakken wordt geschrapt, dan is aan
de nagedachtenis van Ten Brink grooter toekomst beschoren,
dan aan die van velen, die in zijn tijd hoog vereerd en
bewierookt werden.
Wanneer zijn persoonlijk optreden niemand meer voor oogen
zal staan, dan zullen zijne werken, waarin hij onze auteurs
karakteriseert en hun arbeid beschrijft, voortleven ; en geslachten
bij geslachten zullen genieten van werken, waarin men de levenswarmte des schrijvers gevoelt, waarin men zijn hartslag voelt
kloppen, omdat ze niet uit dorre doode boeken, maar uit het
volle leven, uit een leven van vriendelijke bewondering en levendige
belangstelling zijn voortgekomen.
TACO H. DE BEER.
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Derde druk in „Romans en Novellen." (Eerste volledige uitgave).
Deel IX. Leiden, A. W. Sijthoff, 1886.
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1862. „Drie dagen in Egypte." Herinneringen uit een mailreis
in Juni—Augustus z86o. Rotterdam, H. Nijgh, 1862.
Tweede druk in „Neêrlands Bibliotheek, uitgegeven door J. P. d e
K e y se r." (1865-1869). Arnhem, D. A. Thieme.
Derde druk in „Romans en Novellen." (Eerste volledige uitgave).
Deel IX. Leiden, A. W. Sijthoff, 1886.
Vierde druk in : Romantische werken VII. Aldaar, 1894.

1864. „Brandt's Leven van de Ruyter." Bloemlezing. Een leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche taal- en letterkunde voor hoogere burgerscholen en gymnasien, met
eene inleiding en doorloopende toelichting. Arnhem,
D. A. Thieme. 1864.
1866. „Oost-Indische Dames en Heeren." 2 dln. (Guldens-editie
No. 61-62). Arnhem, D. A. Thieme, 1866.
Tweede druk. Den Haag, H. J. Stemberg, 1881.
Derde druk in : „Romans en Novellen." (Eerste volledige uitgave.)
Deel I en II. Leiden, A. W. Sijthoff, 1885.
Van 1866-1892 viermaal herdrukt in de Guldens-editie.
Zesde druk in : Romantische werken IV, V. Leiden, A. W. Sijthoff, 1893.
Eerst in drie fragmenten verschenen — in ,Nederland" (1863),
„Nederlandsche(n) Spectator" (1864) en „Letteroefeningen" (1865).
In het Fransch vertaald door E. B o e t z e 1 als feuilleton van het
„Journal de Paris," 1867 ; en tevens in het ,Journal de Genève," 1868.
In het Duitsch vertaald door W i l h e l m Berg (Mevrouw L i n a
Schneide r) „Ost-indische Damen und Herren," Leipzig, L. Denicke,
1868, 4 dln.

1867. „Schets eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde."
Leeuwarden, H. Suringar. (Onvoltooid). Drie stukken. Van
de Middeleeuwen tot en met Huygens.
1868. „Vier bladzijden uit de geschiedenis der Fransche Revolutie." Utrecht, L. E. Bosch & Zoon, 1868.
Nieuwe uitgaaf te Leiden bij Van den Heuvell en Van Santen, 1871.

1868. „Het vuur, dat niet wordt uitgebluscht." Eene Novelle uit
het Provincieleven. (Guldens-Editie No. 72). Arnhem,
D. A. Thieme. r868.
Tweede druk. Den Haag, Henri J. Stemberg, 1882.
Derde druk in „Romans en Novellen." (Eerste volledige uitgaaf.)
Doel III. Leiden, A. W. Sijthoff, 1885.
Vijfde druk in Romantische werken. Aldaar, 1893.
Vertaald in het Duitsch door Mevrouw L i n a Schneide r.
Vertaald in het Zweedsch door M a t h i l d a Langlet, „En Eld
som aldrig slotknar," Stockholm, Sigfrid Flodin, 1880.

1868. „Vondel bekroond door het dankbaar nageslacht." Eene
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herinnering aan de oprichting van het standbeeld en de
Vondelfeestèn in de hoofdstad 17-19 Oct. 1867, Arnhem,
D. A. Thieme.
1871. „Haagsche bespiegelingen." Echoos uit den oorlogstijd
187o--1871, Arnhem, D. A. Thieme.
Verzameling van Opstellen geschreven voor , het dagblad, „Het
Noorden." 1870-1871.
Tweede druk in : „Litterarische Schetsen en Kritieken." Deel VI.
Leiden, A. W. Sijthoff, 1883.

1871. „De man van Brumaire en de man van December."
Nijmegen, H. C. A. Thieme.
1871-1873. „De Schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen."
Amsterdam, K. H. Schadd, 2 dln.
Goedkoope titeluitgave. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1875.
Tweede druk in „Romans en Novellen." (Eerste volledige uitgave).
Deel IV, V en VI. Leiden, A. W. Sijthoff, 1875.
Vierde druk in Romantische werken. Aldaar, 1893.
In het Duitsch vertaald door Dr. Adolf G 1 a s e r. „Der Schwiegersohn der Frau von Roggeveen." Braunschweig, George Westermann, 1876, 2 dln.

1872. „Drie Volksliederen." N°. 79 der Alg. Biblioth. onder
red. van H. C. Rogge, Leiden, A. W. Sijthoff.
1872. „Den eersten April 1872." Opstel in „In memoriam."
Tafereelen uit Holland's tachtigjarigen strijd. Haarlem,
A. C. Kruseman.
1873. „E. G. Bulwer Lytton." Biographie en Kritiek. Haarlem,
Erven F. Bohn.
Omwerking van een in 1859 verschenen artikel over Lord Lytton
in „Nederland."
Tweede druk in „Litterarische Schetsen en Kritieken." Deel II
Leiden, A. W. Sijthoff, 1882.

1873. „Nederlandsche Dames en Heeren." Novellen. Leiden,
A. W. Sijthoff.
Tweede druk in „Romans en Novellen." (Eerste volledige uitgaaf.)
Deel VII. Leiden, A. W. Sijthoff, 1885.
Vierde druk in Romantische werken. Aldaar, 1894.

1874. „Letterkundige Schetsen." Haarlem, Erven F. Bohn,

2

dln.

Tweede druk in „Litterarische Schetsen en Kritieken." Deel I en III.
Leiden, A. W. Sijthoff, 1883.

1874. „De eerste liefde van Gerbrand Adriaensen Bredero6."
Kunsthistorische Novelle ... (met Novellen van A. W.
Bronsveld en anderen). Utrecht, J. L. Beijers, post 8°.
TEN BRINK. N.-N Letteren.

III.

16

242

`VERKEN VAN DR. JAN TEN BRINK.

1874. „Familie uit de Oost." Blijspel in één bedrijf.
Geschreven ten behoeve van een jaarfeest in het letterkundig Haagsch
Genootschap „Oefening kweekt kennis."
Opgenomen in „Nederland," 1875. I. bl. 223 en vlg.
1875. „Slachtoffers en Helden der Fransche Revolutie." (Herdruk

van de omgewerkte „Vier bladzijden enz.") Leiden, P. van
Santen. Twee drukken.
1 875. „Dietsche gedachten. Nieuwe Haagsche bespiegelingen
1872-1874. Leiden, P. van Santen.
Tweede druk in „Schetsen en Kritieken." Deel VI en VII. 1884.

1875. (Een opstel over) Frans Hals in „Het Rijks Museum
te Amsterdam." Haarlem, J. M. Schalekamp, fol.
1876. „De opstand der Proletariërs." Geschiedenis der omwenteling van 18 Maart 1871. Amsterdam, G. L. Funke en
P. van Santen. (Premie van het Nieuws van den Dag.)
877. „Jeannette en Juanito." Leiden, P. van Santen.
Tweede druk in „Romans en Novellen." Deel VIII. 1885.
Vierde druk in Romantische werken VIII. Aldaar 1894.

1877. „Kleine geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde."
Haarlem, de Erven F. Bohn.
Tweede omgewerkte druk. Aldaar 1882.
Derde geheel gewijzigde druk. Aldaar 1891.
1876-1883. „Bloemlezing uit Nederlandsche Dichters." Amster-

dam, P. N. van Kampen & Zoon, 5 stukken.
Tweede druk. (1881-1884).

1878. „Haagsche Bespiegelingen." Losse bladzijden uit de letterkundige geschiedenis van den dag. 3e bundel. (1873-1875).
Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon.
Tweede druk in ,Schetsen en Kritieken." Deel IX. 1884.

1879. „V n Den Haag naar Parijs." Reisheugenissen, (Guldens Editie N°. 122), Den Haag, D. A. Thieme.
Tweede druk in „Romans en Novellen." Deel IX. 1886.

1879. ,,Emile Zola." Letterkundige studie. Nijmegen, Blomhert
en Timmerman.
Tweede vermeerderde druk in ,Schetsen en Kritieken," Deel
XIII, 1884.
Eene Duitsche vertaling van H. Georg R a h s t e d e verscheen in
1887 te Braunschweig bij C. A. Schwetschke & Zoon.

1879. „Het verloren kind." Leiden, A. W. Sijthoff.
i880. „De familie Muller•Belmonte." Leiden, A. W. Sijthoff.
1881. „Eene schitterende Carrière." Leiden, A. W. Sijthoff.
Tweede druk dezer drie romans in: ,Romans en Novellen." Deelen
XI, XII en XIII. Leiden, A. W. Sijthoff, 1885.
Derde druk dezer drie romans in : Romantische werken. Aldaar, 1894.
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1881. „Prins Frederik der Nederlanden." 's-Gravenhage, Henri
J. Stemberg.
1882. „Het Kattebelletje." Blijspel in 3 bedrijven, naar „Les
Pattes de Mouche" van Vic t o r i e n Sa r d o u. 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg.
1882. „De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie 1 555 -1 5 68."
Portretten en tafereelen. Rotterdam, Uitgevers-Maatschappij
Elsevier.
1882. „Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers." Zesde
stuk tot Va n K am pen en Veeg en s' Bloemlezing.
Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1882-1888. „Litterarische Schetsen en Kritieken." Leiden, A. W.
Sijthoff, 17 deelen.
1882 —1887. „Onze hedendaagsche Letterkundigen." Amsterdam,
Tj. van Holkema, Twee deelen folio.
1883. „Nieuwe romans." Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.
1883. „Holland-Krakatau." (Onder redactie van J. Bosboom
en Jan ten B r i n k). Den Haag, Joh. IJkema.
1884. „Causeriën over moderne romans." Leiden, A. W. Sijthoff.
1884. „De geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en hare
leerwijze." Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van
het Hoogleeraarsambt aan de Universiteit te Leiden den
I 1den Juni 1884. 's-Hage, Charles Ewings.
1885. „Dr. Nicolaas Heinsius Jr." Eene studie over den Hol
Schelmenroman der i 7e eeuw. Rotterdam,-landschen
Uitgevers-Maatschappij Elsevier.
1885. „Romans en novellen." Eerste volledige uitgave. Leiden,
A. W. Sijthoff, in 13 deelen of 4 banden.
1885-9o. „De werken van G. A. Bredero." Volledige uitgave door
Dr. J. Ten Brink, Dr. H. E. Moltzer, Dr. G. Kalff,
Dr. R. A. K o l le w ij n, j. H. W. Unger, en Dr. J. te
W ink e 1. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1885-189o,
3 dln.
1885. „Na driehonderd jaren." Opstel in het Bredero6-album,
Feestnommer van Oud-Holland, onder redactie van Mr. N.
de R o e v e r. Amsterdam, Gebroeders Binger.
1886. „Mevrouw A. L. G. Bosboom-Toussaint." (Volksuitgaaf.)
Amsterdam, Tj. van Holkema.
(Tweede vermeerderde druk der eerste twee afleveringen van „Onze
hedendaagsche Letterkundigen. ")
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1888-1889. „Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in
de XIXe eeuw." In biographieen en bibliographieen,
1830-1880. Amsterdam, Tj. van Holkema, 3 dln.
1888. „Verspreide letterkundige opstellen." Van de jaren 1887
en 1888. Den Haag, W. A. Morel.
1889. „De Roman in brieven." Eene proeve van vergelijkende
letterkundige geschiedenis. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elsevier.
1889. „Jan Starter en zijn wijf" (kunsthistorische novelle) verschenen als feuilleton in „de Amsterdammer, Weekblad
voor Nederland."
2e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon, 1889.

1891. „De oude garde en de jongste school." Studien over de
letterkundige geschiedenis van den dag. Amsterdam. Jan
Leendertz & Zoon, 2 din.
1892. „De Bredero's." Eene novelle uit de geschiedenis der
Nederlandsche letteren, Amsterdam, Uitg. Mts. Elsevier,
2 dln.
1893. „Romantische werken." Leiden, A. W. Sijthoff, 1I din.
1893. „Uit Nederland's letterschat." Comische en humoristische
fragmenten. Verzameld en van eene inleiding voorzien door
Jan ten Brink. Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon,
2 dln.
18 93- 94. „Romantische werken." Leiden, A. W. Sijthoff, 11 dln.
1895. „Augustijn Robespierre." Eene novelle uit het tijdvak
der Terreur. Amsterdam, Van Holkema & Warendorff.
1895-96. „Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde." Geillustreerd onder toezicht van J. H. W. U n ger. Amsterdam,
Uitg. Mts. Elsevier.
1895. „Parijs tijdens de Roode Terreur." Amsterdam, P. N. van
Kampen & Zoon, 2 dln.
1896. ,,Parijs tijdens de Witte Terreur." 's-Hage, Haagsche
Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 2 dln.
1896. „Anti-revolutionaire vertoogen." Souvenir uit het tijdvak
der Nederlandsche, Engelsche en Fransche romantiek.
(1825-1850). Utrecht, H. A. J. Koezijnse.
1896. „Den vermakelijken avonturier, ofte de wispelturige en
niet min wonderlijke levensloop van Mirandor" door Ni c.
H ei n s i u s J r. Opnieuw, met eene inleiding, uitg. in
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aaneengeschakelde tafereelen door Jan ten B r i n k. Zwolle,
W. E. J. Tjeenk Willink.
Zwolsche herdrukken. Tweede Reeks, 3-4.

1897. „Over den oorsprong van den Graal." Gent, A. Suffer.
Overgedrukt uit Verslagen en Mededeelingen der K. Vlaamsche
Akademie.

1897. „Geheimzinnige machten. De keerzijde der politieke medaille
te Parijs in 1793 en 1794." 's Hage, Haagsche Boekhandelen Uitgevers-Maatsch.
1897. „Madame de Fontenay." Novelle uit het tijdvak der
Terreur. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zn.
1898. „Brechtje Spieghels." Eene novelle uit de geschiedenis
der Nederlandsche letteren. Aldaar.
1898. „Fransche studien." Amersfoort, G. J. Slothouwer, 2 dln.
1899. „Romans in proza." Afl. 1-7. Leiden, E. J. Briil.
1900. „Monsieur de l'Espinay." Eene episode uit het leven van
Elisabeth Stuart, Koningin van Bohemen, 1645--1648.
Schiedam, H. A. M. Roelants.
1900. „Louis Couperus." In Het Boek in 1900.
1901. „De voornaamste Fransche romans der vijf laatste jaren."
Amsterdam, N. J. Boon.
1901. „Gustave Flaubert : Madame Bovary (1856); Salammbó
(1862); l'Education sentimentale (1870)." 's-Gravenhage,
Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij.
TIJDSCHRIFTEN, DAGBLADEN ENZ. WAARAAN DE
SCHRIJVER MEDEWERKTE.
De Nieuwe Recensent 1859, 1860. —
Gids. — Tijdspiegel.
Vaderlandsche Letteroefeningen. -- Nederland (Redacteur van
1869 tot 1887). Nederlandsche Spectator. — Nederlandsche
Kunstbode (Redacteur van 1879-1882). -- Kunstkroniek (Redacteur van 1869-1874). — Het Noorden. — Het Nieuws van
den Dag. — Het Vaderland. — De Amsterdammer, Weekblad
voor Nederland. --- Haagsche Stemmen. -- De Oprechte Haarlemsche Courant. -- De Portefeuille. -- De Telegraaf. -- Wilhelmina-Album (Redacteur 1900). — Elsevier's Geïllustreerd
maandschrift Van eigen bodem enz. enz.

MELATI VAN JAVA.
MEJ. N. MARIE C. SLOOT.

B i 1 d er d ij k verhaalt ons, dat hij Cats begon te lezen, toen
hij anderhalf jaar oud was i), later heet het „nog geen derdhalf
jaren" ; 2) nog geen drie jaar oud trok al wat groote mannen
betrof zijne bewondering; maar fabelen verveelden hem 3) ; drie
A vier jaar oud brak hij zich het hoofd over de oude kinderliedjes 4) en op zijn vierde jaar maakte hij een gedicht „G i d e o n." 5)
Voor deze wonderverhalen hebben we geen ander getuigenis
dan zijn eigen woord en we weten uit Go e t h e's herinneringen,
vergeleken met de feiten, dat ook eene autobiografie niet altijd
geheel te vertrouwen is.
Een wonderkind als B i 1 d er d ij k was M e 1 a t i niet, maar ze
miste ook de minder aanbevelenswaardige eigenschappen, die
den heer Van T eist er ba n t van gewone menschen onderscheidden. Maar wel weten wij uit haar allernaaste omgeving,
hoe zij in het verre Oosten reeds op driejarigen leeftijd al
spelende van andere kinderen lezen had geleerd en op vijfjarigen
leeftijd kinderen van haar leeftijd en ouder tot tranen wist te
treffen en te roeren door het vertellen van zelfbedachte verhalen.
Dat vindingrijke nog een oogenblik daargelaten noemen we als
eersten karaktertrek der kunstenares, waarvan wij zekerheid
hebben, haar talent van vertellen eene eigenschap, die zich in
1) Poezy IV, vs. 13.
2) Aid. 145, vs. 13.
3) Mengelingen III, 153.
4) Fingal I, 160, vs. 4.
5) Najaarsbladen I, 148.
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al haar werken het duidelijkst openbaart en die men in Nederland heeft weten te waardeeren ; want sedert 1874 toen haar
eerste roman verscheen, tot heden is men niet moede geworden
naar haar verhalen te luisteren, gelijk ten duidelijkste blijkt uit
de omstandigheid, dat er altijd een herdruk van een van haar
romans ter perse is en dat vele een vier de n, enkele een v ij fd e n
druk beleefden, en in de leesbibliotheken, hoeveel exemplaren
van hare werken men er ook heeft, is zelden een boek thuis.
En 't is niet een uitsluitend Nederlandsche smaak, die deze
werken zoo gezocht maakt, want een groot gedeelte harer werken
is in het Duitsch vertaald, zeer vele in het Fransch, Engelsch,
Italiaansch en Deensch.
Uit dezelfde omgeving weten we, dat de schrijfster wel zeer
degelijk onderwijs genoot, maar stellig meer aan zich zelve dan
aan hare meesters verschuldigd was, waar zij zich een groot
aantal talen eigen maakte, vele op zeer jeugdigen leeftijd, zonder
dat iemand recht wist, van waar zij die kennis had verkregen.
Zoo veel aan hare studie gewijd, heeft zij niet gezocht te schitteren op feesten of de aandacht tot zich te trekken in het openbare leven, zij heeft er de voorkeur aan gegeven den tijd te
verdeelen tusschen omvangrijke lectuur en ernstige diepgaande
studie, vooral van historie en den wijden kring van vrienden,
die zich in haar gezellige omgeving thuis voelen en in wier
woning zij gaarne vertoeft.
De voorkeur aan den huiselijken kring boven het leven daarbuiten vormt een tweede karaktertrek, waarop wij de aandacht
vestigen en die wij ook in hare werken afgespiegeld vinden,
waar het huiselijk leven in Indië en hier de omgeving vormt,
waarin haar helden optreden. In „1 a Renzon i" (i 88 r) bij v.
woont de heldin eene opera-voorstelling te Genève bij, maar
de schrijfster laat niet aan haar pen den vrijen loop om ons
een schitterend beeld van een dergelijke omgeving uitvoerig
voor te leggen, zoodat men die zelf meent bij te wonen, zooals
we dat in „Tri l b y" vinden, neen, voor haar zijn de personen,
met wie zij te doen heeft, het eenige we moeten weten wat
deze doen, wat ze zeggen, wellicht wat ze denken — de rest
is bijwerk, zonder waarde voor den roman ; want ze v e r h a al t
en ze zou den draad los laten, als zij eene uitvoerige beschrijving
inlaschte. Moet echter en zoo nauwlettend en zorgzaam
wordt gewerkt, — de omgeving van grooten invloed op de
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stemming der personen zijn, dan is geen beschrijving haar te
uitvoerig, want haar hoorders moeten weten, waaruit de stemming
verklaard wordt en hoe die ontstaat. In „M i 1 i a n e" i) verkeert
de heldin, naar wie de roman genoemd wordt in zeer eigenaardige
stemming : stout, vorstelijk, met hoopvollen blik in de toekomst
en natuurlijk is het, dat de rijkbegaafde schilderes aldus gestemd
werd toen zij met haar zuster haar eenvoudige woning verliet,
om naar de adellijke familie op Schoonburg te gaan, waar zij
het portret van den jonker zou schilderen, die de beide dames
met zijn eigen rijtuig liet halen; immers aangaande dien rit
lezen wij :
„Op den morgen toen het rijtuig der AI k e r a e d e's de dames W,o 1 s o n
kwam halen, was het den geheelen nacht zeer mistig en koud geweest; de
aarde gekoesterd door de nevels, droeg de sporen van deze liefkozing toen de
zon zachtkens het dons verjoeg, totdat het een fijne gazen sluier geworden
scheen, slechts flauw een toovertuin omzwevend.
Het kale landschap, door de staf van een fee aangeroerd, bezit thans een
tooi, welke de zoolang van alle sieraad beroofde boomen en planten voor een
paar uur troosten moet over den hun ontnomen groenen dos.
Die fee is de ijzel, de mist haar sluier, waarmede zij de begeerlijkheden
omhulde van den toovertuin, maar dien zij nu allengs wegschuift om haar
schatten aan de bewondering der stervelingen voor te stellen.
Schooner is het landschap zelfs niet als de lente haar regen van smaragden
over woud en tuin stort, als de zomer in de donkerste hoeken het zonlicht
doet stralen, of als de herfst de nog rijk beladen boomen gloeiend goud kleurt.
De sneeuw ligt ongerept meer dan een voet hoog ; hier en daar slechts den
indruk van een dierenhoef, of de lichte sporen der huppelende wandeling,
door een op buit uitgaand vogeltje achtergelaten.
De boomen gelijken reusachtige kandelaars uit een zoutmijn of versteeningen
van wit koraal, kristallen sieraden ontroofd aan een tuin, ergens op den bodem
der zee of der spelonken verborgen ; de coniferen en dennen schijnen fantastische suikerbrooden of pluimen van een struisvogel uit het feeënland ; de
bladen van den hulst zijn met wit bont met meer kunst geboord dan de
bekwaamste borduurster het zou vermogén. De teere bessenstruiken werden
sieraden een salon niet onwaardig ; andere heesters doen denken aan coquette
juffers van albast in een toilet van Valenciennes kant of in een bruidskleed
met zijden franje, omzet.
De treurwilg laat loomer nog dan anders haar zware takken hangen als
waren het de witte lokken van een grijsaard door de jaren gebogen ; de heggen
zijn uit wit spinrag geweven, de klimplanten strekken hun witte kuifjes langs
de muren uit.
En alles dood stil ; slechts nu en dan vliegt een muschje, door 't rollen
1) Onder dezen titel verscheen de 2e druk van „De gesluierde Schilderij (1883).
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van 't rijtuig verschrikt tegen den brozen tooi der takken en doet een regen
van witte vlokjes omlaag vallen ; de zon nog moede en dommelig, schuift
traag het gordijn van mistwolken ter zijde, en zie, het eentonig grijs lost
op ; aan het Westen vertoont zich een zeer fijn blauw, zachtkens overgaande in het reinste wit om aan gene zijde alle tinten aan te nemen tusschen
ambergeel en vurig oranje.
Nu wordt het vuurwerk ontstoken in den wintertuin der feeën, een rozengloed ontbrandt de suikerbrooden en de pluimen, de lokken van den grijsaard,
de franjes en de kanten der bruid ; de vijver, ontdaan van zijn sneeuwlast,
blinkt als een bekken van perlemoer, in alle weerglansen van den regenboog
schitterend.
Alles blinkt en schittert, en flikkert en vonkelt, louter diamanten, robijnen
en paarlen, in millioenen facetten hun zevenvoudige stralen op de goud glinsterende sneeuw strooiend.
Ver aan den horizont, waar hemel en aarde echter onmerkbaar ineenvloeien,
gebaad in een purper en luchtig waas, strekt zich een rei boomen uit, reusachtige, bleekgele, blonde, tegen de lucht kartelend als het garneersel van het
hemelsblauwe kleed eener gigante koningin.
Maar hooger en hooger rijst de zon, zij doorgloeit den rook, uit de huizen
stijgend met een glans van roodkoper en werpt lange blauwe schaduwen op
de vlekkelooze sneeuw ; wit en blauw, le kleur der maagden siert thans de
natuur. „Zoo moest men de strenge wintergodin kleeden, wit en donkerblauw,
rein, maar koud en streng, hem den dood bereidend, die zich te lang in het
bewonderen van haar schoonheid vergeet," riep M i 1 i a n e uit, met stralende
oogen en van vreugde kloppend hart den toovertuin bewonderend dien zij
snel doorreed."

Geen wonder dat een bezielde schilderes onder den invloed
van zulk een winterlandschap een geheel ander mensch wordt.
Terloops veroorloven wij ons de bescheiden opmerking, dat
er onder de hedendaagsche auteurs al zeer weinige zijn, die
naast deze s y m p h o n i e en b l a n c majeur een beeld zouden
kunnen leggen, dat er in waarde bij haalde.
Met welk een zorg d. i. met welk een nauwlettend kunstenaarsgeweten gewerkt wordt, blijkt uit het feit, dat er in den tweeden
druk van dit fragment niet minder dan acht en dertig
wijzigingen zijn aangebracht.
Dat het woelige leven daarbuiten minder hare aandacht trekt
dan het huiselijke leven, waar de mensch zich beter laat waarnemen en zich meer geeft, zoo als hij is, dat vindt zijn oorsprong
in een anderen karaktertrek, minder van de kunstenares dan
van de vrouw, die er Ten Brink toe bracht in den eersten
druk van dit werk te schrijven :
„Eenvoud, bescheidenheid, zachtheid, gaan van hare geschriften
uit, als van de lieve tropische bloem, wier naam zij heeft aan-
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genomen. In 1873 en 1874 schreef zij kleine novellen in het
„Katholiek Stuiversmagazijn," in 1874 en 1875 verschenen
de beide romans die den lezer naar Java verplaatsen :
„De Jonkvrouw van Groenenrode" en „De familie
van den R es i d e n t." Later verzamelt zij hare novellen onder
den titel : „In de Lente vergaar d" (1876) gevolgd door een
nieuwen Indisch-Hollandschen roman : „F e r n a n d" (1878). Van
hare laatste geschriften, die het Indisch terrein meer en meer
verlieten, geen nader gewag makend, schijnt het mij toch niet
meer dan billijk in het voorbijgaan te wijzen op haar dichterlijke
novellen uit hare eerste periode. Daar is een eigenaardig koloriet
in deze kleinere schetsen te waardeeren daar ruischt het vrije
lied van een jong, nobel, harmonisch gestemd hart. Slechts een
voorbeeld mag hier worden gegeven. Ik ontleen het aan de
novelle „An o n ci a d e" (1873), opgenomen in den bundel: „In
de 1 e n t e vergaar d." Het is maar een kleinigheid, de brief
van een kind, dochter van een Engelschman, die altijd op reis
is, en van eene Italiaansche moeder, die in hare eerste huwelijksjaren stierf. Het kind A n o n c i a d e, wordt in Holland door
een tante zeer ruw behandeld. Als eenigen troost heeft ze een
fraai medaljon-portret van haar moeder, dat haar gezelschap
houdt in de bange uren van kinderlijke wanhoop -- een portret
dat haar aanleiding geeft een brief aan hare moeder te schrijven.
Het is de moeite waard dien brief te herlezen. Onderaan stond:
„Aan Mama in den hemel "'
„Lieve Mama! aan papa wil ik niet schrijven, wat ik hier lijd van tante
en de nichtjes ; want papa weet er niets van en ziet het ook niet, maar u,
lieve Mama, u is bij den goeden God en weet dus alles. Ach Mama ! er gaat
geen dag om zonder dat ik bitter schrei en verlang naar u, u ziet alles en
weet dan ook, hoe dikwijls tante mij slaat, en hoe dom ze me laat blijven.
Ach Mama, ik wil zoo graag Italiaansch leeren : het fiollandsch is zoo akelig,
en ik zou willen leeren teekenen, dan zou ik niets anders doen dan uw portret
en dat van pa afteekenen, maar tante zegt, dat ik nog te klein en te stout
ben, en ze schrijft dit ook aan papa. Vraag toch aan den goeden God, lieve
mama, om aan papa te zeggen, dat het niet zoo is en aan tante, dat zij mij
dit alles moet laten leeren en niet den heelen dag breien. Maar ik zou U zoo
graag willen zien en u kussen en in uwe armen slapen ; ach als het niet te
veel is, lieve Mama ! laat mij dan spoedig sterven en bij u komen. Dag, lieve
Mama ! ik moet eindigen, want tante komt thuis ; ik hoop, dat u deze letteren
niet aan de Engelen zult laten zien, want ze zijn zoo slordig geschreven. Ik
kus u duizendmaal, maatje, lieve maatje ! Uw kleine Annie !"

Frischheid, teederheid en dichterlijke gloed als in dezen brief
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zijn ook te waardeeren in haar eersten grooten roman : „D e
Jonkvrouw van Groenenrode" (1875). Deze, eene in Java geboren Nederlandsche freule, E u g é n i e de L o d y v a n Groene nr o d e, keert naar Java terug als gouvernante. Zij treedt in dienst bij
een rijken suikerfabrikant Van Helden. De tafereelen, in dit
huis voorvallende, zijn het best beschreven. Eene verwikkeling,
reeds in Nederland begonnen, waar E u g é n i e een zonderling,
lijdend, geheimzinnig man H a r t w eg van S e n n e, heeft leeren
kennen, leidt tot wel wat verrassende tooneelen. In dit opzicht
komt M e 1 a t i' s streven naar de oude romantische knaleffecten
te duidelijk uit. Dit is de schaduwzijde van het boek — voor
het overige leze men de schildering van het leven op Java,
geniete men de knappe voorstelling van het Nederlandsch-Indische
gezin der V a n He 1 d e n s, en van de kloekheid door E u g é n ie
aan den dag gelegd bij de redding van een harer leerlingen uit
de rivier; waardeere men den levendigen verhaaltrant, den
vloeienden dialoog, het dichterlijk waas over heel dit kunstwerk
verspreid, en men zal wellicht den lof niet overdreven keuren,
welken er hier aan wordt toegekend."
Al die eigenschappen vertoonen zich in alle volgende romans,
daar is steeds, als in den brief van A n o n c i a d e hier en daar
eene herinnering aan vroeger tijden, aan oudere toestanden, niet
letterlijk op te vatten, niet gecopieerd, maar iets nieuws ingegeven
door wat vroeger indruk op haar maakte. Vandaar, dat het
hoogdramatische ontbreekt, de gesprekken wel het verhaal verder
brengen, maar ons zelden in spanning houden, hoewel de romantische verwikkeling, langzaam toenemende en zich eindelijk logisch
soms wat plotseling ontwarrende, ons boeit en ons aan het einde
tevreden stelt bij de ontknooping.
Te gemakkelijker valt het ons met de personen in haar romans
mee te leven, waar we overal door de groote en nauwkeurige
locale kennis der schrijfster in de nieuwe omgeving verplaatst
worden. Zonder jacht op locale kleur, zonder opeenhooping
van locale of wetenschappelijke bijzonderheden, die onze belangstelling zouden afleiden, zien wij hier land en volk, gewoonten
en gebruiken, namen en toestanden zoo nauwkeurig weergegeven,
dat we ans thuis gevoelen en gelijk bij het romantische genre
past als hulpmiddelen ter versterking of verduidelijking grepen
of beelden uit mythologie en historie aangewend.
Van eene uitvoerige levensbeschrijving vol belangrijke gebeur-
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tenissen kan bij deze schrijfster geen sprake zijn. We hebben
alleen enkele feiten te noemen, die van beteekenis zijn voor de
heoordeeling van haar kunstwerk. In Semarang geboren te
midden van al de heerlijkheden eener Indische natuur, bleef zij
de natuur in alle vormen en in alle jaargetijden (hoewel niet
altijd den winter in Holland) liefhebben; ze heeft de natuur
bewonderd en genoten terwijl zij die beschreef, in den zomer
in de schoonste streken van Duitschland en in Gelderland, in de
lente in Italië, in het midden van het jaar in Zwitserland.
Onder de leiding van liefhebbende ouders, die niet alleen hare
huiselijke opvoeding, maar grootendeels ook hare studie leidden,
wag haar eerste leed het verlies harer zeer begaafde moeder en
vaak genoeg spreekt uit haar werk de stem van eene, die zich
dat gemis herinnert. Toen de familie zich in Holland vestigde,
was de letterkundige loopbaan geopend, en toen in 1881 de
familie naar Amsterdam verhuisde, was de gelegenheid tot levenwekkende arbeid en vruchtbare studie te grooter geworden.
Spoedig vormde zich een vriendenkring, die zich steeds uitbreidde,
ook toen de schrijfster na den dood haars vaders met eene nicht,
die hare belangstelling in tooneel en letteren zoowel als in
beeldende kunsten deelt, een afzonderlijke woning betrok. Als
van Roemer V i s s c h e r' s huis kon van het hare getuigd worden,
dat onder de overtalrijke bezoekers, die in het gastvrije huis
aangename uren slijten, beoefenaars van alle fraaie kunsten
worden aangetroffen en dat overigens Indië en het moederland
hier gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.
Dat de werkwijze bij de meeste huiselijke romans, die hier
of in Indië spelen, nagenoeg dezelfde is, kan niemand bevreemden, de onderwerpen evenwel loopen zeer uiteen, maar getrouw
aan het beginsel, dat zij met wetenschappelijken ernst nooit zaken
behandelt, die zij niet kent, zoo bewegen zich de romans ook
nooit in kringen, waarin de schrijfster zich niet beweegt, terwijl
bovendien alle tendenz is uitgesloten. Wat de personen betreft
zij opgemerkt, dat de schrijfster niets weet van transigeeren:
reinheid bij de vrouw, in gedachten, woorden en daden, ridderlijkheid d. i. eerlijkheid en onbezweken moed bij den man, dat
zijn haar idealen niet alleen, maar zelfs hare eischen. Zelfs l a
R e n z o n i, die man en kinderen vaarwel zegt, om op het voetspoor van haar vader en onder diens leiding in de kunst te
schitteren, in de opera algemeene toejuichingen te verwerven,

MELATI VAN JAVA.

2

53

behoefde voor geen harer zusteren beschaamd de oogen neer te
slaan. En zonder te aarzelen vrouwen te laten optreden, die
weinig op onze sympathie kunnen rekenen, nergens ziet men,
dat de schr. zich aan den arbeid heeft gezet, om met zorgzame
en nauwkeurige uitvoerigheid een beeld van afschuw te teekenen.
Haar Antoinette en juff. Nita Verbrugh, Eugenie en
Digna, Hermine en Suzanne Moor en een heele galerij
begaafde, edele vrouwen treden voor ons op, wier kennismaking
en omgang voor ieder welopgevoed en eerlijk man een ware
vreugde zou zijn. En zoo zijn haar helden ; de man, die hier
in het helderste licht wordt geplaatst, als S o e r a p at i en F e rn a n d, als Van Heide r) (al is hij soms wat zwak) en C o e n
en A 1 k er a e d e, zoovele anderen hoe ver door tijd en plaats
gescheiden, alle mannen, die een brave vrouw zich tot echtgenoot mocht wenschen.
Als proeve van verhaaltrant volge hier een fragment uit
„Bonte Wimpels" ( 18 97).
„Juffrouw Nita Verbrugh de onderwijzeres, haastte zich naar huis. Zij
liep vlug den korten weg af tusschen haar kosthuis en de school, zonder links
of rechts te zien. Waarom zou zij het ook doen, zij kende immers elk steentje
van den muur, eiken naam op de huizen ; daar stond de pomp en daar sloeg
de weg links af, en daar was het huis van den bakker met de zwarte krentenbroodjes en oudbakken cadetjes voor de glazen, en dit hekje behoorde tot
het tuintje van den burgemeester ; dan nog een paar stappen en zij stond
voor het rood baksteenen huisje met de grauwe, twee treden hooge stoep van
haar kostjuffrouw.
Het was een gewoon, heel gewoon dorpshuis met een groene deur in het
midden en twee vensters aan weerskanten ; links een winkeltje van kruidenierswaren en IJkerksche zoute bollen, de muren behangen met reclameplaten van
stijfsel, tandpoeder en allerlei soort van beste, allerbeste en opperbeste en
goedkoopste cacao, de vloer van roode, hier en daar gebarsten steenen. De
juffrouw met een wollen doek om het gezicht in een eens zwart, nu rossig
tricot met gladde mouwen, waarmede Nita zelf een paar jaren mooi was
geweest, woog voor één cent blauwsel af voor een dorpsjongetje op klompen.
Nita kwam langs, vluchtig groetend en ging de trap op. Zij was haast
blind en doof van de hoofdpijn, en liep krom van pijn in den rug. Zij had
het bijna altijd, maar vandaag toch erger dan anders. De kinderen waren van
middag ook zoo woelig en onrustig en ongezeggelijk geweest, en die school
rook zoo echt duf en benauwd ; 't was of die lucht van slecht gewasschen,
onverzorgde kinderen haar hersens versufte; hun gonzende stemmen ruischten
haar nog door de ooren, het getrappel der klompen hamerde tegen haar slapen.
Zij was reeds achttien jaar onderwijzeres geweest, en zij had nooit pleizier
gehad in het vak, het verveelde haar ontzaggelijk, soms, zooals vandaag, walgde
het haar zelfs. Zij hield niet van kinderen of het moesten lieve, fijne, wel-
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opgevoede kinderen zijn, met frissche gezichtjes, rozige mondjes, tintelende
oogjes en goudblonde krullen, maar die dorpsjeugd met hun glimmende gezichten, hun akelige hoofden, hun nare kleeres, bah ! 't Was me een lot daartusschen te leven jaar in, jaar uit.
Wie had het haar voorspeld toen zij jong was en mooi, en haar examen maar
deed uit liefhebberij, om de eer; wat scheen dat leven haar toen heerlijk —
een lange dag vol genot — vol weelde, zulke goeie ouders, zoo'n mooi huis,
alle jaren een prachtige reis, 's winters bals, concerten, komedie, opera, alles
wat het Amsterdamsche leven aan een meisje van goeden huize kan aanbieden.
De beker schuimde reeds aan haar lippen, zij had slechts toe te tasten ; daar
viel hij rinkelend ter aarde, niets bleef er over, geen huis, geen geld, geen
reizen, geen uitgaan meer. Vader dood gevonden in een vijver van het Vondelpark — moeder krankzinnig — het geld weg — de familie verontwaardigd,
haar zwager woedend, haar zuster huilend — haar broer vertrokken naar het
buitenland en daar spoedig gestorven, en zij — ja, zij moest een betrekking
zoeken. Hoe gelukkig toch van dat diploma !
En toen begon dit leven, dit ellendige, hopelooze leven -- die heerlijke
jeugd dag voor dag wegrafelend, zonder dat zij er iets van genoot, een snoer
van parelen, één voor één wegrollend en voor altijd verloren — een zomer,
die vol zonneschijn had moeten zijn, verloopen in regen en somberheid — dit
werd haar het leven, haar die meende geschapen te zijn voor alle goede, alle
mooie dingen in de wereld.
Zij, die natuur en kunst, verfijnde weelde en comfort onontbeerlijk achtte
voor het bestaan — moest leven in bedompte schoollokalen, tusschen kinderen
van het volk en kinderen van boeren, domme, onoogelijke, onsmakelijke kinderen — en de eene dag was gelijk aan den anderen, de zomer volgde
op de lente en de herfst werd weer winter, en de winter bracht het voorjaar,
en zoo ging het voort, en soms verhief zich de vertrapte, gedrukte jeugd, en
er flikkerde tusschen al die wolken van verveling en eentonigheid een straaltje
zon en een bloempje begon te bloeien tusschen die kale steenhoopen en een
vogeltje te zingen :
„'t Is zoo mooi buiten, zoo zonnig, zoo geurig, er komt verandering !" en
dan droomde zij van een prins, die van buiten kwam, en die haar zag een
vermomde prinses, en hij nam haar mee naar een heerlijk wonderland.
Ach ! die droomen, als zij daar lag in het bosch, met zonneschijn en vogelenzang en bladergeritsel rondom haar, als zij zich nauwelijks durfde bewegen
uit vrees de betoovering te verbreken, — dat waren de eenige lichtpunten in
dit lange, grijze verleden, maar die droomen hoe lang duurden zij — een s
twee dagen dat zij een soort van dubbel leven voerde, dat de droom werkelijkheid scheen, en de werkelijkheid droom, maar dan werd zij weer wakker, het
leven zorgde er wel voor, dat wreeds, onbarmhartige leven, schudde haar
duchtig aan den arm om haar er aan te herinneren dat niets veranderd was,
dat droom droom en werkelijkheid werkelijkheid was.
Dan lachte zij bitter en liet de kinderen een som uitwerken op 't bord,
en bepaalde al haar gedachten daarbij, tot haar hersens zich op een punt samenschroefden en zij weer hoofdpijn kreeg, vreeselijke, brandende hoofdpijn.
Nu was sedert jaren dat korte droomen ook al voorbij, zij kon het niet
meer, maar de hoofdpijn bleef en werd van jaar tot jaar heviger en meer
aanhoudend. Soms was zij ze in weken niet meer kwijt. Soms kwam zij ook
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bij vlagen, dat had zij 't liefst, dan kon het zoo ontzettend drukken en steken
op een punt ; zij wist dat het erger zou worden, heel heel erg, tot zij 't haast
uitschreeuwde, maar nu wist zij vooruit werd het minder, altijd door minder,
eindelijk heel dragelijk, en dan was het of 't alles licht werd, en zij geen
pijn meer voelde, dat was haar liefste vorm van hoofdpijn, dit gaf ten minste
iets om te hopen en te vreezen ; dan voelde zij nog eenige verandering, maar
die eeuwige knagende pijn, vandaag precies hetzelfde als gisteren, van morgen
net als van avond, Zondag en Vrijdag, o, dat was om gek te worden.
Nu voelde zij het weer, zij had dan een ziekelijk verlangen naar rust, kalmte,
stilte ; zij wilde niets meer hooren, niets meer zien, zij had heimwee naar haar
tehuis, een vierkant kamertje met een kleine alcoof daarnaast, waar haar
ijzeren bedje stond, met haar waschtafel, afgesloten van den zolder, heel
zindelijk, maar zoo in-burgerlijk. Vroeger had zij plezier gehad de kamer nog
op te sieren met allerlei prulletjes, photographieën in mooie lijstjes, handwerkjes en kunstbloemen ; de laatste jaren was die liefhebberij den weg gegaan
van alle andere liefhebberijen. De dingen stonden er nog maar verschoten,
verlept, onfrisch ; de meubels van rood mahonie, glimmend gepolitoerd, de
vloer geschilderd, alleen met een karpet in het midden ; voor de ramen gele
jute gordijnen, bonte oleographieën, premiën van goedkoope tijdschriften aan
de muren, met hun ordinair behangsel van 10 cent de rol.
Een ding was er maar wat N i t a aanlokte, wat haar op school met verlangen vervulde, het was de gemakkelijke stoel voor het raam, dien zij van
haar spaarpenningen had gekocht. Daar zat zij nog liever in, dan dat zij te
bed lag.
Nu kleedde zij zich gauw uit, die kleeren — misschien was het maar verbeelding — bewaarden de lucht nog van school. Zij deed haar peignoir aan,
een katoenen peignoir midden in den winter, het deed er niet toe, zij was
zoo warm geweest — het was een verademing het nu koel te hebben — de
zware schoenen wierp zij uit, maakte het grijsblonde haar los, en zonder een
minuut te verliezen, wierp zij zich in den stoel, het hoofd tegen de leuning,
de oogen gesloten, — zoo, nu kon de pijn op haar gemak knagen, woelen,
prikken, het eene uur in, het andere uit, zij had den tijd, zij had niets
anders te doen.
De pe ndule tikte, zij hoorde elken tik, terwijl zij daar zoo onbeweeglijk
stil zat, elke tik een stukje leven. Hoeveel was er reeds weg? Het grootste
gedeelte reeds. Het vloeide weg, druppel voor druppel. Zij hoorde, zij voelde
haar leven wegglippen met het voortloopen der pendule. Zij zag haar jaren
in- den vorm van een zandlooper, reeds vele korels waren weg, de anderen
volgden steeds vlugger en vlugger."

Tusschen deze romans, geheel of bijna geheel scheppingen
der fantasie, ontmoeten wij andere, die een zeer bijzonder karakter
vertoonen, waar we ons op historischen bodem bevinden. Daar
is niet een roman, waarbij eene historische of half-historische
anecdote den eenigen grond uitmaakt, nog veel minder de eens
zoo geprezen, thans zoo vaak gesmaalde professorale roman, die
in omvang en volledigheid het leerboek nadert; maar de novelle,
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spelend tusschen historische personen, geschreven zonder tentoonstelling van vakkennis, maar met grondige bekendheid met
alles, wat het huiselijk en openbaar leven der tijden betreft.
Is de kennis van vele talen en literaturen, gelijk die vaak
blijkt uit zinspelingen op schrijvers of hunne werken, zeer groot,
de kennis van geschiedenis, nl. de leven d e kennis, die ons
den geest der tijden en de karakters der menschen en de beweegredenen voor hunne daden doet begrijpen, is inderdaad buitengewoon. Vandaar dat de schr. ook in de eenvoudigste verhalen uit de volheid van haar weten een licht kon doen schijnen
op de toestanden, die zij beschrijft, dat men zou wanen voor
iets geheel nieuws, geheel anders te staan nu men hoort, wat
altijd vreemd bleef aan hoogere of lagere schoolwijsheid. I)
Bij haar hooge bewondering voor Mevr. B o s b o o m- To u ss a i n t moest verwacht worden, dat M e 1 a t i, eenmaal als de rechtmatige opvolgster van de schrijfster der Leicester-romans zou
optreden, en dat het haar een behoefte zou worden, een persoon
of eene geheele periode in bezielde woorden voor ons te doen
herleven. Wel beweegt zich „V oor God en K o n in g" (1873)
op historisch gebied, wel werd met veel bezieling in 1885 eene
novelle geschreven „het Viooltje van Saint Germain"
maar de historische roman bleef uit. Eene reis naar Schotland
gaf aanleiding tot het schrijven van een rijk geïllustreerd werk
„Het land van Walter Scott," dat in 1887 het licht zag.
Blijkbaar is dat boek — hoewel hier en daar als reis-dagboek
behandeld — op tal van plaatsen met de grootste geestdrift en
de innigste overtuiging geschreven, hoe moest de schrijfster, die
de natuur zoo lief heeft, zich gevoelen in „het land, beroemd
door zijn meren, zijn heiden en zijn eilanden, maar nog meer
door zijn rijken schat van historische en romantische herinneringen,
aan de wereld bekend als Schotland, of liever als „het land
vanWlterSco."
De schr. beloofde alleen „indrukken," maar welke waarde
die hebben hangt af van den aard der persoonlijkheid, die ze
heeft „opgedaan," en hoe diep moeten die geweest zijn, hoe
levendig moeten ze gebleven en met welk een voorliefde en genot
weergegeven zijn, waar het gold het land van den „Grooten
1) Wie kennis niet anders kan afmeten dan naar examens, zal zeker gaarne
vernemen, dat de schrijfster op achttien-jarigen leeftijd een schitterend
examen afl egde in de Ho]landsche vakken en in het Fransch en Engelsch.
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Onbekende," den onovertroffen schrijver van historische romans,
waarin alleen menschen van vleesch en bloed optreden en waarin
woorden van echten hartstocht en echten weemoed worden gehoord,
maar vooral ook het land van de „gemartelde M a j e s t e i t,"
M el a ti's hoogvereerde naamgenoot Maria Stuart. Al was
het alleen om het treffend historisch verhaal in romantischen
stijl aan de zoo verschillend beoordeelde Schotsche koningin
gewijd, zouden wij de lezing van dit boek aanraden.
We vinden hier een geheel andere Maria dan die, welke
S win b u r n e in de trilogie „B o t h w e l l" teekent, en die, zij
het al met minder zwarte kleuren, door andere Engelschen ons
werd voorgesteld ; we vinden hier een bezield pleidooi ten gunste
van M aria, waar als getuigen a d é c h a r g e even zoovele feiten
als bewijzen worden geciteerd en waarvan de waarheid ons
treft, omdat de schr. niet nalaat getrouwelijk te vermelden, wanneer feiten voor verdere bewijzen ontbreken, zoo bij v. voor het
raadselachtige, dat M aria B o t h w e l l kon trouwen, hoewel hij
schuldig heette aan den moord van Dar n1 e y en hoewel hij
getrouwd was. R i c c i o is niet de schoone, verleidelijke minnaar
der schoone Schotsche koningin, maar „een listige Italiaan op
„leeftijd, met een verwrongen gestalte, kreupel bovendien, bekwaam
„in de Fransche en Spaansche talen, maar boven alles jegens
„zijn meesteres trouw als goud, een eigenschap aan het Schotsche
„hof dier dagen met geen lantaarn te vinden en daarom door
„de koningin boven alles op prijs gesteld."
Bij Maria Stuart, bij Dona Assunta, bij Glencoe
vergeet de schr. dat zij alleen „indrukken" beloofd heeft ; zij
zet zich telkens tot het schrijven van eenige bladzijden van een
historischen roman, belangrijk van inhoud, boeiend van vorm
en bijna opschrikkend, waar zij haar pen den vrijen weg liet
gaan, keert zij terug tot haar reisindrukken.
Het is wel alsof thans de muze der historie de schrijfster
had gewenkt, haar het huldeoffer vragende, dat zij haar
schuldig was, althans in 1888 verscheen „Van s l a a f t o t vorst"
inderdaad een echte historische roman verhalende, ons voor
oogen stellende, hoe het keizerrijk Mataram werd onderworpen
en hoe het onder de heerschappij der Nederlanders kwam.
Overal herkent men de romanschrijfster, maar niet minder de
Indische en de vrouw, die eene stof behandelt, die zij geheel
beheerscht.
TEN BRINK. N.-N. Letteren
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Immers het is geen eenvoudige zaak met C h a t t er ton in het
bekende drama te kunnen getuigen : „ik heb de lichten dezer
eeuw voor mij uitgebluscht" en dit toch heeft de schrijfster
gedaan, toen zij ons de Hollanders teekende in de dagen der
Compagnie en de Indische bevolking in den tijd, dat de
Compagnie zich meer dan ooit deed gelden en zich koninkrijken
toeeigende niet denkende aan de onweerlegbare waarheid
„kolonisatie is diefstal en de zendeling is de voorlooper en
„medeplichtige van den roover." Met waarlijk dramatische kracht
is herhaaldelijk de smart, de kracht en het machteloos verzet
geteekend van vorsten en vorstenzonen, die voor de overweldigers
hun hoogen stand moesten prijsgeven en onmachtig bleken te
beslissen in aangelegenheden des harten, waar de Oostersche
koning of keizer, van wiens macht en heerlijkheid de vorsten
der Nieuwe Wereld slechts flauwe schaduwen zijn, zich moesten
buigen voor den Hollandschen koopman en zijne dienaren, hetzij
in burgerlijke kleeding of in uniform en die zijne schatten zag
verdwijnen, waar ze moesten opduiken bij de vrome burgers der
Republiek, die zich ontelbare millioenen verzamelden in hunne
vorstelijke woningen op Heeren- en Keizersgracht en in hunne weelderige landhuizen aan de oevers der kleinere Hollandsche rivieren.
Moge het verloop der handeling hier en daar wat gerekt zijn
en de gesprekken aan een vroegere periode doen denken, de
hoogheid en de smart der Indiers, de goedmoedig domme overtuiging van plichtbesef en geringschatting van de zijde der
Hollanders is indrukwekkend geteekend en de invloed van het
moederland, zoowel als de beoordeeling van kennis en kunst
uit het moederland, gelijk die hier bekend werd, is meesterlijk
volgehouden.
Twee eigenschappen, die in alle werken van deze schrijfster
waar te nemen zijn, merken we ook hier op: het ontbreken van
alles wat naar humor zweemt en een niet te overtreffen talent
om de natuur te schilderen. Dit laatste komt vooral hier uit,
waar de weelderige Oostersche natuur en de geweldige krachten,
die daarin werken, op den voorgrond treden. De stijl is daaraan
passend : waar we ons in 1684 in Indie bevinden, spreken de
personen de taal van Saidja, en waar we ons in dien tijd in
Europa bevinden hooren we de taal van den Muiderkring of
van hen, die deze het best konden weergeven.
Het heeft beteekenis, dat dit boek is opgedragen „Aan den
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beroemden dichter van „I n 't harte van Jay a," W. J. H o fdij k," heeft deze bezongen, hoe „Nederland zijn hiel had gezet
in het harte van Java," hier wordt beschreven hoe onze voorvaderen te allen tijde van meening waren, „dat het beter is,
dat de Hollander er den hiel op zet en 't onder zijne zorg
neemt" (II. 2 13.) onverschillig welke middelen daarvoor gebruikt
moeten worden." In 1684 was men ontevreden als twee eeuwen
later; daar werden knoeierijen gepleegd (II. 213.) als thans, daar
was, gelijk aan 't einde van het derde deel blijkt, een toestand
gelijk Perelaer dien in „Baboe Da li m a" beschreef. Het
talent om te beschrijven vindt hier bijzondere uiting. Men leze
(I. 74.) de beschrijving van het tournooi, of (I. 103.) die van
een huwelijk en van den bruidstooi, of (I. 150.) die van „Amstelvreugd," dat ons een uitmuntend zeventiende-eeuwsche prent
voor oogen toovert.
De sch. was spaarzaam met hare personen. Behalve die, welke
volstrekt noodzakelijk waren, treden er slechts enkele in half
licht of in de schaduw op. Maar de handelende personen zijn
duidelijk geteekend : Soerapati wekt dadelijk onze belangstelling,
K o u s e m a, die aan V erg a' s „La L u p a" doet denken, is het
indrukwekkend beeld der geestdriftige liefde ; als Robert na den
dood zijns vaders tegenover zijn oom staat, zien wij in hem
den man, die later een koninkrijk zal afwijzen, om getrouw te
blijven aan zijn beginsel. Dit brengt ons vanzelf tot eene andere
eigenschap van dit werk : hoog dramatisch leven, waartoe de
intrige alle aanleiding geeft, waar de eene helft reeds den Cid
te aanschouwen geeft, de vader van den beminde verdacht de
moordenaar te zijn van den vader der geliefde.
De scenes (I. 171 en 18 7) waar Robert weifelt tusschen
wanhoop en woede, passen volkomen bij het groote tooneel,
waar Soerapati tegenover den blanken sergeant staat, zijne
woede bedwingend, en eindelijk na de leugenachtige verklaring,
dat Suzanna getrouwd is, waar hij amok maakt, en de woestelingen als spoken in de verte verdwijnen, is zoo aangrijpend mogelijk.
Dergelijke tooneelen zijn er vele. Daarom te meer betreuren
we, dat maar al te weinig plaats is gelaten aan de gewone
spreektaal, waardoor Suzanna's brief (erg Fransch gedacht)
(I 183) veel onnatuurlijks heeft.
Menige roman in twee deelen had er bij gewonnen, was hij
in één deel uitgekomen; maar hier vragen we : „Waar is het
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derde deel?" De ontknooping en ontwikkeling, de algemeene
oplossing, de verzoening en het huwelijk (dat aan O u i d a' s
„I n a Winter c i t y" doet denken) had een geheel boekdeel
gevraagd en beslaat hier negen bladz. waarlijk een te haastig
slot voor een breed opgezet werk.
De lang gekoesterde hoop werd niet vervuld, de gevierde
romanschrijfster nam niet met gelijke kracht den historischen
roman ter hand en vulde niet de plaats, door Mevr. B o s b o o mT o u s s a i n t ledig gelaten.
Wel verscheen in 1889 „De ring der Gr o o t v o r s t i n," een
historisch verhaal voor de jeugd en zag zelfs in 1897 een ander
waarvan een mede hoog door M e 1 a t i vereerd historisch persoon
ten tooneele treedt „J e a n n e d'Ar c" het licht, maar d e roman,
de g r o o t e roman, waarop wij wachten, bleef uit.
Geen van de later verschenen werken wijzen op arbeid in die
richting. Is ons publiek zoo bedorven door l i t é r a t u r e a i s é e
dat er voor een historischen roman geen belangstelling te vinden
is en heeft de schr. dat ingezien, of zal de aanstaande, natuurlijk geheel omgewerkte nieuwe uitgave van „Van slaaf tot
Vorst"hebginzjvad„erstgniuw
levens" ?
Dat hopen wij !
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1873. „Voor God en Koning." Historische roman uit 't einde
der vorige eeuw, door M a t h i 1 d a. Rotterdam, G. W. van
Belle, 1873, 8°.
18 74. „De Jonkvrouwe van Groenerode." Met inleidend woord
van Dr. Jan ten Brink. Leiden, G. Kolff, 1874, 8°.
2e druk. Aldaar, 1877, 8°.
3e druk. Schiedam, H. A. M. Roelants, 1885, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1875. „De Familie van den Resident." Novelle. Leiden, G. Kolff,
1875.
.
2e druk. Schiedam, H. A. M. Roelan ts, 1883, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1876. „In de lente vergaard." Novellen. Leiden, G. Kolff, 1876, 8°.
1878. „Euphrosyne door Ma t h i 1 d a." Zalt-Bommel, Joh. Noman
& Zn., 1878, 8°.
1878. „Torquato Tasso." Historisch drama. Aldaar, 1878, 8°.
1878. „Fantasièn." Novellen, Aldaar, 1878, 8°.
1878. „Fernand." Een roman. Leiden, G. Kolff, 1878, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

I880. „Fantasièn." Novellen. Dl. II. (Henriette's herinneringen).
Zalt-Bommel, Joh. Noman & Zn., 188o, 8°.
1880. „Dorenzathe." Roman. Arnhem, J. Minkman, 188o, 8°.
2e druk. Schiedam, H. A. M. Roelants, 1885, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1881. „La Renzoni." Een roman. Leiden, G. Kolff, 1881, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1883. „De gesluierde schilderij." Schiedam. H. A. M. Roelants,
1883, 8°.
Herdrukt o. d. t. „Miliane" in Romantische werken.

262

WERKEN VAN MELATI VAN JAVA.

1885. „Waarheen ?" Amsterdam, .J. Leendertz, 1885, 8°.
1885. „Miss Campbell en andere verhalen." Schiedam, H. A.
M. Roelants, 1885, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1885. „Hermelijn." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1885,

2

dln. 8°.

2e druk. Aldaar, 1894, 8°.

1885-89. „Romantische werken." Aldaar, 1885-89, 6 din. 8°.
I. „De Jonkvrouwe van Groenerode." — II. „Dorezathe." — III. „De
Faxnilie van den Resident." — IV. „La Renzoni " — V. „Nazomer."
— VI. „Fernand."

1887. „Het land van Walter Scott." Herinneringen, schetsen
en legenden uit Schotland. Met 4o houtgr. Aldaar, 1887, 4°.
1887. „Voor oud en jong. Ontmaskerd." Novelle. Amsterdam,
J. Leendertz, 1887, 8°.
1888. „Nazomer." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1888, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1888. „Van slaaf tot vorst." Historisch-romantische schets.
Culemborg, Blom & Olivierse, 1888, 8°.
1888. „Uit de Portefeuille." Twaalf novellen van A p e l i o t e s,
Taco H. de Beer, Melati van Java e. a. Amsterdam,
M. M. Olivier, 1888, 8°.
1889. „De ring der Grootvorstin." Historische novelle. Amsterdam, J. Leendertz & Zn., 1889, 8°.
1889. „Fernand." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1889, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1889. „Verdwenen." Aldaar, 1889,

2

dln., 8°.

Herdrukt in Romantische werken.

189o. „Freule Lili" in Waren do r f' s Novellen-Bibliotheek N°. 2.
1892. „Rosa Marina." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1892, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1893. „De nieuwe Mevrouw Verhooghe." Amsterdam. J. Leendertz & Zoon, 1893, 8°.
1894. „Jeanne d'Arc, de Maagd van Orleans door M a t h i 1 d a."
's-Hertogenbosch, P. Stokvis-Waterreus, 1894, 8°.
1894. „Prada." Aldaar, 1894, 8°.
Herdrukt in Romantische werken.

1894. „Motto-Album." Amsterdam, L. J. Veen, 1894, 12°.
2e druk. Aldaar, 1899.

1895. „In eigen huishouding." Leiden, A. W. Sijthoff, 1895, 8°.
1896. „Herfstdraden." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1896, 8°.
1896. „In extremis." Amsterdam, L. J. Veen, 1896, 8°.
2e druk. Aldaar, 1897, 8°.
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1897. „De Freule." Amsterdam, E. L. E. van Dantzig, 1897, 8°.
1897. „Vriendinnen." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1897, 8°.
1897. „Bonte wimpels." Amsterdam, L. J. Veen, 1897. (In
Guldens- Serie) 8 °.
1899. „Twee." Aldaar, 1899, 8 °.
1899. „Het geheim van 't Kasteel." Tooneelstukje vrij bewerkt
naar 't Hoogduitsch. Culemborg, Blom & Olivierse, 1899,
8°. (Tooneelstukjes voor dames, I. S. N°. 2).
1900-1902. „Romantische werken." Schiedam, H. A. M. Roelants,
1900-1902, 12 dln., 8°.
I. „De Jonkvrouw van Groenerode." — II. „Rose Marina." — III.
„De Familie van den Resident." — IV. „Nazomer." — V. „Prada." —
VI. ,,Miliane." — VII. „Verdwenen." -- VIII. „Dorehzathe." — IX.
„La Renzoni." — X. „Miss Campbell." — XI. „Fernand." — XII.
„Het Kasteel Schlesheim."

1 90 1. „Colibri." Aldaar, 1901, 8°.
1901. „Haar held." Amsterdam, E. L. E. van Dantzig, 190I, 8°.
1901. „Tante Betje," Tooneelspel. Culemborg, Blom & Olivierse,
1901, 8°. (Tooneelstukjes voor dames, II S. N°. 3).
1901. „Baby" in War e n d o r f' s Novellen -Bibliotheek, N°. 141.

KINDERBOEKEN.
1879. „Angelina's beloften." Een boek voor meisjes. Leiden,
B. Blankenberg, 18?9, 8°.
2e druk. Aldaar, 1897, 8°.
3e druk. Amsterdam, C. A. J. v. Dishoeck, 1902, 8°.

1880. „Kijkjes in onze Oost voor kinderen." Leiden, A. W. Sijthoff, 1880, 8°.
1884. „Eigen schuld." 's Hage, Ch. Ewings, 1884, 8°.
1885. „Het viooltje van St. Germain." Amsterdam, J. Leendertz,
1885, 8°.
1886. „Goede vrienden." Vertellingen door M e la t i v an J a v a,
e. a. Purmerend, J. Muusses & Co., 1886, 8°.
1887. „Roosjes zonder doornen." Vertellingen door M e la ti
van Java, e. a. Aldaar, 1887, 8°.
x888. „Schemeruur." Vertellingen door M e 1 a t i van Jay a,
e. a. Aldaar, 1888, 8°.
1889. „In de Vacantie." Vertellingen door M e 1 a ti va n Java,
e. a. Aldaar, 1889, 8°.
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1890. „Johan's avontuur." Eene vertelling uit Indië. Haarlem,
W. H. J. van Nooten, 1890, 8°.
2e druk. neusden, L. J. Veerman, 1896, 8°.

1900. „Frits." Een boek voor meisjes. Utrecht, A. W. Bruna
& Zn., 1900, 8°.
1902. „Twee zusters." Een boek voor meisjes. Amsterdam, Van
Holkema & Warendorf, 1902, 8°.

Verder bijdragen in de Familiebode, de Huisvriend, Ons Genoegen, de Portefeuille, Nederland, de Kath. Illustratie, Wilhelmina-Album, e.a. en van
1886-90 Jan L e e n d e r t z Scheurkalender.
,
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In de vorige uitgave van dit werk was er alle reden E m a n t s
in een adem te noemen met S m i t K 1 e i n e en terecht lazen we
dan ook, dat deze twee „wederom een nieuw Jong-Holland vertegenwoordigen, dat van 1865 tot 187o zich voorbereidde, om
weldra met een eigen tijdschrift : „S par en Hul s t" ([872—
1874), later vergroot en uitgebreid tot : „D e Banier" (1875i88o), voor hunne persoonlijke opvatting van kunst en letteren
te strijden. Emants ontwikkelde zich op veelzijdige wijze als
poëet, novellist, reisschetsenschrijver en tooneeldichter. De lijst
zijner geschriften is reeds vrij lang. Ik noem alleen de voornaamste zijner prozawerken : 1877. „Op Rei s do or Zw eden." 1)
1878. „Monaco. Drie Typen." (Novellen). 1879. ,,E endrietal
Novellen." 1881. „Jong Holland." (Roman). 1884. ,,Langs
den Nijl. Aanteekeningen van een toerist." 2885.
„Goudakker's illusiën." (Novelle). 1886. „Uit Span je."
1888. „J u f f r o u w Li n a." (Novelle).
Zijne reis door Zweden gaf hem terstond eene welverdiende
plaats onder de weinige Nederlanders, die in deze eeuw een
goed geschreven reisverhaal in het licht gaven. Hij verschijnt
nu in zeer goed gezelschap, en wel van Po t g i e t er en van
Gerard Keller, die beiden iets zeer schoons over Zweden
leverden, voorts als kunstbroeder van Van H o ë v e 11, die over
Java 2); van K n e p p e i h o u t, die over Engeland 3); van V a n
1)
2)

Uitgegeven zonder jaartal.
W. R. Baron van Hoëvell, „Reis over Java, Madura en
Bali i n 18 4 7" met pl. en krtn. Amst. 1849-1851, 2 dln. 8 °.
3) „Mijne Zondagen in het Vereenigde Koninkrijk. Gemeenzame brieven uit Engeland, Wales en Schotland ". Met pl. Amst.
1859.
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S e n d en, die over Palestina i) ; van Van O o s t e r z e e, die over
den Rhijn 2); van G o r t e r, die over Arcachon 3); van Dr. v a n
Rij c k e v o rs e 1, die over Brazilië 4), en van B u s k e n H u e t,
die over Italie schreef 5).
Emants bezit als reisbeschrijver twee uitmuntende eigenschappen — een scherpen blik en een zeer waardeerbaar talent
van schilderen. Zijne tochten door de Zweedsche bosschen op
reis naar Lapmarken zijn indrukwekkend verteld. Andere bladzijden verdienen niet minder loffelijke melding. Reeds het eerste
hoofdstuk : de tocht met den stoomer naar Malmb is vernuftig
opgevat, schoon de antipathie tegen Duitschland wat al te heftig
wordt uitgesproken. De tocht naar Lapmarken, en de hoofdstukken aan Arvidsjour, en Arjeploug gewijd, behooren tot de
schoonste van het boek. Nog eene bladzijde, eene begrafenis
in Dalecarlie teekenende, maakt diepen indruk.
Hier en daar ontlokt zekere koelheid, zeker gebrek aan gemoedelijkheid, den reiziger door Zweden menig scherp woord,
ook over Nederland. Tevens zou een weinig meer smaak en
wat fijner gevoel hier zeer veel goed hebben gedaan.
Onder zijne latere reisschetsen dient bijzonder geprezen te
worden de beschrijving van zijn tocht langs den Nijl, van Cairo
tot Aboe-Simbl in Nubie. Daar hij steeds groote kalmte van
geest bewaart, wijl hij met sprekende, krachtige trekken schetst,
wat hij ziet, en zich nimmer bezondigt aan lyrische uitweidingen,
boeit zijn arbeid van het begin tot het einde, lokt hij zelfs tot
herhaalde lezing aan.
Reeds in den beginne treft hij ons door het, vóór hem herhaaldelijk beschreven, B e i r a m-feest te Cairo. De dichte volksmenigte in de straten, overal vrouwen te voet en op ezels met
dikke bundels palmbladen beladen, ieder gedost in fraai kostuum,
de mannen met witte tulbanden, helderroode muilen, en bruine,
blauwe, paarse overkleeren, de vrouwen in zwart zijden mantels,
1) G. H. Van Senden, „Het Heilige Land of Mededeelingen
uit eene reis naar het Oosten, in 1849 en '50, in gezelschap
van H. K. H. Prinses Marianne." Gorcum 1851-52, 2 din. 8°.
2) J. J. van Oosterzee, fl op reis. Bladen uit de portefeuille."
Rotterdam, 1853, 8°.
3) „Gids", 1867, II, 437 en very.
4) „Uit Brazilië". Rotterd. 1886, 2 dln. 8°.
5) „Van Napels naar Amsterdam, Italiaansche reisaanteekeningen." Angst. 1877, 8°.
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waaronder de purperen en violetkleurige gewaden soms bij onverhoedsche bewegingen te voorschijn komen deze allen worden
door den Hollandschen toerist, met indrukwekkende soberheid
behandeld. Dan volgt de ezelrit door ondragelijke stof naar het
kerkhof buiten de stad, en het bezoek aan eene moskee, waar
men Derwischen ziet dansen. De reizigers werden binnengeleid
„door een jongen mate, die een koeftaan van gestreepte gele
„zijde droeg, waarover een gibbeh (bovenkleed) hing van licht„bruin laken. Op zijn hoofd prijkte een vlekkeloos witte tulband
„aan zijn voeten over de heldere kousen vermiljoenroode muilen.
„Zelden hadden wij zulk een mooien Egyptenaar ontmoet. Het
„ovaal van zijn gelaat, waarin groote zwarte oogen gloeiden,
„was onberispelijk ; onder den fijnen neus droeg hij een kleinen
„knevel, zwart als ebbenhout; zijne handen en voeten waren
„krachtig en toch klein gelijk die eener vrouw."
Later komt Emants tot het verhaal van een maaltijd ten
huize van dezen „mooien Egyptenaar", die S c h e c h A c h m e des-ser a u w er heet, en tot de teekening van een anderen maaltijd
in het huis van den Franschen konsul te Sioet, aan den Nijl.
Deze konsul is een Egyptenaar, die zijne gasten onthaalt op
muziek en dansen. De Egyptische r o n g g i n g s, g a w a z i' s, heeft
Emants in eene fraaie schets dus op het papier gebracht:
„Aan kleuren ontbrak het der dames in haar phantastischen dos niet; bovendien droegen zij een geheel vermogen in goudstukken op het lijf. De
,,mooiste, die een licht gebogen neus en regelmatige gelaatstrekken bezat,
„welke ongelukkig door zwarte „kohl"randen om de oogen, zwarte aandik„kingen der wenkbrauwen, een grijzen cirkel op het voorhoofd, mouches op
„de wangen en drie grijze strepen op de kin werden ontsierd, droeg een schel
.„blauw zouavenbuis met goud afgezet, en een dito japon, opgebonden tot onder
„de borsten. Aan de van vet glimmende ravenzwarte vlechten — wel vijftig
„hingen er over den rug en de schouders af — bengelden gouden sieraden in
„den vorm van driehoeken, halve manen en sterren. Twee breede citroengele
„zijden linten hingen daaronder van den hals tot op den grond neer, terwijl
„een gouden halve maan, waaronder breede reeksen van gouden munten, haar
,,boezem versierde, en de met henna op de nagels en in de palm rood aangestreken handen tal van gouden, zilveren en koralen ringen droegen."

In zulke teekeningen munt onze Nijlreiziger uit. Het eenige,
wat somtijds minder zal behagen, is de bijtend sarcastische toon,
die aangeslagen wordt, als de westersche koelheid van den toerist
de oostersche onbeholpenheid zijner omgeving bespot. Een
korreltje humor zou hier uitstekend te pas zijn gekomen —
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eenige warmte in de schildering van natuur en menschen misschiep ook — doch zelfs ondanks deze desiderata blijft dit
Egyptisch schetsen boek een voortreffelijk geschrift.
Eene eigenaardige versmelting van reisverhaal en novelle bevat
zijn boek over M o n a c o. Thans kiest hij drie personen, een
Griek, een Italiaan en een Pool -- P a r r i g o 1 o s, M a s ta z z a
en O s i n s k y — om naar aanleiding van dezen te handelen
over de speelwoede in het Casino te Monte-Carlo, waar men
te midden van „oplichters, valsche spelers en vrouwen van
twijfelachtige reputatie" allerlei tragische gebeurtenissen bijwoont.
Hierndakomtszvreflijk.DPoOsny
heeft zijn vermogen te Monte-Carlo verspeeld. Hij vertrekt naar
Milaan, en wil een eind aan zijn leven maken. Vooraf geeft hij
zijne laatste honderd franken aan een bedelend kind :
„De honderd franken, die mij overschoten — schrijft 0 s i n s k y — zijn in
kinderhand verdwenen. Een mager, ziekelijk meisje stond bij den Dom
„te bedelen. Zij dankte mij niet, toen ik haar het papier in de hand duwde,
„Het arme kind begreep kennelijk niet, hoe groot de aalmoes was. Maar als
,,zij te huis komt, zal eene moeder 't haar duidelijk maken, en eenmaal ten
„minste in haar leven zal zij aan het heerlijkste gelooven wat een kinder„phantasie zich denken kan, aan . het bestaan van een tooverwereld. Nimmer
„zal zij dien dag vergeten en misschien later aan een schepseltje, ellendig als
„zij, en voor enkel ellende geboren, het sprookje vertellen van den langen
,,mageren man, die haar op een mooien lentedag een schat in de handen legde,
„en toen in een wolk voor altijd van de aarde verdween."
n een

Waar Emants als novellist of romanschrijver de pen opneemt,
schijnt hij niet steeds dezelfde kunstenaar. In zijn „Een drietal
No v e 11 e n" heeft hij er eene geschreven, die „F a n n y" heet,
en een meesterstuk mag genoemd worden. Eene jonge en zeer
jong getrouwde vrouw, die door eene gestadige nevropathie tot
de onaangenaamste nukken en kuren vervalt, haar goedhartigen
man tot wanhopens toe kwelt, hare kinderen, hare vrienden diep
ongelukkig maakt, en in eene vlaag van halven waanzin uit het
venster springt, dat alles geeft de stof tot eene merkwaardige
studie. Haar arme echtgenoot zegt : „ziekelijkheid is de dood
voor de liefde." En dan telt hij op, wat hij in zijn huwelijk
heeft ondervonden : — „teleurstellingen, ongesteldheden van
kinderen, bedriegerijen van leveranciers, onaangenaamheden met
dienstboden, hatelijkheden van hoogergestelden, en kwalijknemerijen van gelijkstaanden." En Fanny beweert, dat zij eene groote
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kunstenares had kunnen worden, dat zij „het offer van al hare
idealen heeft gebracht." Door den onverwachten dood van een
harer kinderen verliest zij alle bezinning. Daarenboven vat zij
plotseling eene wanhopige genegenheid op voor een vriend van
haar man, die door zijne muziek hare krankzinnig-romantische
stemming prikkelt.
Gelukkig, dat men haar zelfmoord aan smart over het verlies
van haar kind toeschrijft.
De studie, in „Fanny" tentoongespreid, berust op eene even
geduldige, als scherpzinnige waarneming van het gekozen geval.
De daemon van den waanzin slaat soms zijne scherpe klauwen
om de slapen van deze ongelukkige patiente, en juist in die
aanvallen stelt Emants haar met huiveringwekkende waarheid
voor de oogen zijner lezers. Zijn roman : „Jong -Holland"
— de geschiedenis van een deftig man, die groote zaken doet
en met het geld zijner clienten naar Amerika vlucht — staat
veel lager. Zijne „Goudakker's illusien" en „Juffrouw
L i n a" mogen alleen op een s u c c è s- d' e s t i m e aanspraak
maken.
Het was noodig dit alles te herhalen omdat deze karakteristiek
reeds in hoofdzaak den schrijver teekent, zooals wij dien thans
vijftien jaar later uit zijn arbeid kennen. Voor we de schilderij voltooien, hebben we op enkele punten van hetgeen voorafgaat te wijzen.
Zij, die Emants het meest prijzen, wanneer hij kleine mythologische
heldendichten als „Lilith" (1879) en „Godenschemering"
voltooit, dat waren de ernstige lezers, de lezers van de hoogere
kunst, die naar wat beters vroegen dan een verhaaltje, hoe
handig ook ineengezet.
L i 1 i t h is zeker een werk, dat thans nog algemeen gelezen
zou worden, had onze averechtsche „nationale opvoeding" ook
maar één middel onbeproefd gelaten om den zin voor poezie
en voor ernstigen letterkundigen arbeid te dooden. Hier is de
kunstenaar als een beeldhouwer aan den arbeid gegaan, eene
leidende gedachte heeft hem bezield, die hij in de geschiedenis
van L i 1 i t h Adam's eerste vrouw belichaamd vindt ; hij heeft
door ernstige studie al de stof saamgebracht, de hoofdtrekken,
waarin de verschillende legenden overeenkwamen behouden en
verder zijn marmer bearbeid naar zijn eigen kunstenaarsziel hem
dat ingaf, naar dat het hem eene behoefte was te scheppen.
Haast een dozijn jaren vroeger had Dan te Gabriel R o s-
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s e t t i het titanisch verhaal van Adams eerste vrouw in weinige
forsche trekken te boek gesteld, ik kan de verzoeking niet weerstaan, het hier over te schrijven :
Of Adam's first wife, Lilith, it is told
(The which he loved before the gift of Eve),
That ere the snake's, her sweet tongue could deceive,
And her enchanted hair was the first gold.
And still she sits, young while the earth is old,
And, subtly of herself contemplative,
Draws men to watch the bright net she can weave,
Till heart and body and life are in its hold.
The rose and poppy are her flowers; for where
Is he not found, o Lilith, whom shed scent
And soft-shed kisses and soft sleep shall snare ?
Lo ! as that youth's eyes burned at thine, so went
Thy spell through him, and left his straight neck bent,
And round his heart one strangling golden hair.

Het gedicht, waarvan de stof reeds in den Talmud behandeld
wordt, schildert den strijd van Adam met de wellust Lilith niet
als eene oude moralisatie geheel symbolisch, maar in beelden
van vleesch en bloed, die optreden en spreken met een gloeiende
zinnelijkheid, die ons onwillekeurig Nero herinnert in den feesthof met Agrippina, zoo hartstochtelijk schoon door Ha m erl in
in „A h a s v e r in Rom" voorgesteld.
„L i 1 i t h" is om verschillende redenen merkwaardig en van
blijvende beteekenis voor de kennis des dichters, nI. i°. omdat
het een bewijs levert van de zorgzame voorbereiding en de
nauwlettende werkwijze des schrijvers, 2°. omdat het duidelijk
bewijst, dat E m a n t s' talent vooral gunstig uitkomt, daar waar
hij .dramatische momenten teekent, en 3°. omdat deze eerste en
verreweg belangrijkste dichterlijke schepping in 1879 voor hen,
die oogen hadden om te zien in waarheid eene gebeurtenis mocht
heeten. Die stoutheid in de kunst, die vrijheid in de keuze
van een dichterlijk onderwerp — ver van alles wat nuttige
leering kon geven, was in Nederland onbekend gebleven.
Hoe nauwlettend Emants zijne kunst opvatte, bleek, behalve
uit de geheele bewerking, nog uit den tweeden druk, die in 1885
verscheen en die, hoewel het gedicht in hoofdzaak onveranderd
bleef, wat versbouw en enkele ondergeschikte deelen der hande-
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ling betreft, eene omwerking mocht heeten. In 1894 verscheen
eene Duitsche vertaling 1), die zeer goed ontvangen werd.
Wat de beteekenis der uitgave voor onze letterkunde betreft,
daarbij moeten we een oogenblik stilstaan. Emants is te veelzijdig en te individueel, dan dat men hem tot de eene of andere
school zou kunnen rekenen, maar stellig behoorde hij niet tot
wat men in ons land de „modernen" noemt. Toen „L i l i t h"
verscheen moest trouwens al begon het hier en daar te koken —
de nieuwe beweging nog beginnen. Maar te meer moest bij
den letterkundigen kunstenaar de verschijning de aandacht trekken, omdat Ch. Boissevain in „de Gids" en Alberdingk
T h ij m in eene brochure op de geweldigste wijze tegen dit kunstwerk te velde trokken ; ze zagen daarin heiligschennis, ze vonden den dichter duister, ze zagen de beelden als in een nevel;
natuurlijk, ze vonden daarin geen godsdienst- of deugdaankweeking en in 1879 was het getal van hen, die begrepen, dat de
kunst eindeloos hooger kan staan dan eenige kerk, zelfs al was
die kunst der kerk niet gezind, bitter, bitter klein. Met bijzondere waardeering zij hier aangestipt, hoe Q. N. (Wi 11 e m
Kloos) in „de Spectator" beide heeren een afdoende en
zeer verdiende terechtwijzing gaf. In het voorbericht voor den
2en druk van „Godenschemering" (1885) verklaart Emants
(noot bl. VI) „Q. N. was geen vriend van mij, en ik heb hem
tot op dit oogenblik nog niet te zien gekregen."
Nog v66r de 2de uitgave het licht zag, in 1883 verscheen
„Godenschemering" een gedicht, waarin men dadelijk den
dichter van „L i l i t h" herkent, maar dat, hoewel het nog meer
voorstudie verraadt, wel wat achterstaat in plasticiteit der voorstelling en in gepassionneerdheid van uitdrukking, maar aan
volmaaktheid van vorm en uiting van hooge kracht nog aanmerkelijk hooger staat dan L i l i t h. Het verschil in karakter verklaart zich uit den inhoud der beide stukken, het laatste toch
is eene vrije bewerking van de Edda-sage, die minder aanleiding
geeft tot teekening van minnedrift dan van reuzenkracht. Het
is het verhaal van den ondergang der wereld, den jongsten dag
in de Noorsche Mythologie, Ragnarok, de dag waarop de wereld
zal vergaan en de heerschende goden in hun strijd tegen de
booze machten zullen bezwijken ; de groote omwentelingsdag,
1) Berlin, Bibliographisches Bureau; Alexanderstr. 2.
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waarna Surtur, de vuurreus met het vlammende zwaard, een
geweldigen strijd voert ter verdelging der Asen, de overwinning
behaalt en een nieuwen hemel en eene nieuwe aarde sticht. De
dichter heeft deze rijke stof met groote vrijheid behandeld en
als het ware de handeling nader tot ons gebracht, meer menschelijk gemaakt. Het verdient opmerking, dat in 1884 (volgens
den omslag) of 1885 (volgens den titel) een dichtstuk „Ma g en
en Hilda" van G. W. L o v en d a al verscheen, waarvan de
stof (hoewel geheel anders bewerkt dan bij E m a n t s) eveneens
aan de „Edda" ontleend is, een bewijs, dat er dichterzielen
waren, die zochten en meenden gevonden te hebben, wat meer
bevredigde, dat wat hunne tijdgenooten hun voorlegden. In
1892 verscheen er eene niet overal even goed geslaagde Duit ,
sche vertaling van dit kunstwerk van de hand van (wijlen)
P. A. S c h wipper t, te 's-Gravenhage I), die in Duitschiand
minder opgang maakt dan „Liiith."
Van den beginne heeft Em a n t s gevoeld te hoog te staan om
naar populariteit te streven, hij heeft zijn eigen wijze van kunstuitdrukking, zijn eigen keuze van stof, en heeft er nooit naar
gevraagd, welke kunst thans door de mode wordt voorgeschreven.
Daardoor heeft hij een meer beperkten kring van bewonderaars,
wat niet belet, dat enkele werken een tweeden of derden druk
beleven, maar die bewonderaars sluiten zich enger bij hem aan
en zijn meer dan personen, die hem gaarne lezen, het zijn personen, die met zijne kunst meeleven, thans meer dan ooit, en
genieten van zijn succes.
Hoofdkaraktertrek van den kunstenaar Em a n t s is, dat hij
steeds zich zelf wil zijn, daarom sluit hij zich niet aan bij clubs en
clubjes, waarin men vaak tot wederkeerige bewondering overslaat,
daarom heeft hij zich nooit als hoogepriester der kritiek zelf
de kroon opgezet, en daardoor heeft hij zijne onderwerpen gekozen, zoo als het hem eene behoefte, die bewerkt, zoo als hem
dat een lust was.
Hij heeft dus niet aan mode geofferd of gevraagd voor welk
soort kunst de markt thans nog al willig was; heeft niet zijne
kunst in trek zoeken te brengen, door haar te voeden met de
geheimen van anderen, de verborgenheden, die 't best bedekt
bleven, of de proclamaties voor nieuwe verkiezingen.
,

1)

Frankfurt a M. Diesterweg.
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Vrij wilde hij zijn, gelijk de kunst volstrekte vrijheid eischt
en van daar zijn afkeer van romans met bepaalde strekking,
die men als „romans a i n t e n t i o n" en zelfs als „romans a
clef'inzjdagmtrouezagnkdi.De
rumoermakende strijd over „V ra g en s m o e d e" of het schitterend
markt-succès van „H i l da van S u y 1 e n b u r g" hebben E m a n t s
niet verleid tot een werk, waarvan hij vooruit kon berekenen,
dat of de keuze der stof, of de wijze van bewerking hem in
opspraak kon brengen en zijn boek lezers zou verschaffen.
Zijn zorgzaam waarnemende en nauwkeurig arbeidende beschrijver in „Elzevier" getuigt dan ook terecht : „E m a n t s
heeft niet de meening kunnen vooropstellen dat de schrijver
geeft een stuk werkelijkheid z66 dat allen daarin een spiegelbeeld aanschouwen van het leven naar hunne manier van zien;
want dat is eene onmogelijkheid; maar hij heeft geeischt dat
de schrijver met volkomen eerlijkheid zou geven wat hij zag,
zooals hij het zag en niet wat hij zou willen zien en zooals hij
dat meent te moeten voorstellen om aan een geliefkoosde stelling
een schijnbaar resultaat van objectieve waarneming tot bewijsgrond te geven."
Het is noodig met nadruk te wijzen op de volhardende zelfstandigheid van E m a n t s. Hij beoefent zijne kunst op zijne
wijze, haast elk kunstwerk, lang en zorgvuldig voorbereid wordt
hem een Prometheus-beeld, een beeldengalerij veeleer waaraan
hij met liefde en toewijding arbeidt, en die hij met eigen zielenadem wil doen leven, zoo zijn bladzijden bij bladzijden met
hartebloed geschreven; maar begeert het publiek eene andere
kunst, het wende zich tot anderen, de h a u t e no u v eau t é
wordt druk genoeg geadverteerd, voor E ni a n t s is dat niets ;
hij streefde naar volmaakte kunst en niet naar populariteit.
Alléén stond hij tegenover de redactie van zijn eigen tijdschrift
toen hij „Een avontuur" later in „Drie Novellen" verschenen, had geschreven, dat de andere leden der Redactie niet
durfden geplaatst te zien ; alléén toen hij ten spijt van bijbelvereerendvoorhoofd fronsen „L i l i t h" en „G o den s c h e m er in g"
durfde te doen verschijnen, zelfs zonder de geleerden te vragen,
hoever zijne scheppende fantasie mocht gaan ; alléén waar hij,
al teekent hij ongelukkige huwelijken, geen verkoopbaarheid
aan zijne boeken geeft door tentoonstelling van schandalen van
allerlei aard, alléén waar hij als dramatist in „E ene nieuw e
TEN BRINK. N.-N. Letteren. III.
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leus" partij kiest voor anderen dan de minst ontwikkelden, de
gemakkelijkst op te zweepen zijner landgenooten ; alléén in zijn
literair leven, even als B o r e 1 tot geenerlei bent of club of
conventikel behoorende en hij kan gerust den grooten staatsman
nazeggen: „In (mijn) isolement ligt (mijne) k'racht."
Mag E m a n t s, vooral uit den eersten en ernstigsten tijd van
zijn werken, alle reden gehad hebben zich over het uitblijven
van „critiek" of het hoogst onbeduidende van de „critiek" te
beklagen, hij moet erkennen, dat er veel later, in het algemeen
zeer veel over hem en zijn arbeid geschreven is. 1)
Aangaande zijn leven en eerste kunstenaars-jaren spreke zijn
vriend Smit Kleine.
„M ar c el lus Emants was aanvankelijk naar den wensch zijns
vaders, M r. G. B. E m a n t s, rechter in de 's-Gravenhaagsche
Arrondissements-Rechtbank, voor de Polytechnische School bestemd, doch toen hij op de Hoogere Burgerschool in de Residentie
met goed gevolg het eind-examen had afgelegd en op het punt
stond te Delft de studien voor civiel-ingenieur aan te vangen,
bracht M r. G. B. Emants een wijziging in de plannen met
zijn oudsten zoon. In navolging van zoovelen zijner voorvaderen
zou de achttienjarige Marcel 1 u s het doctoraat in de beide
rechten trachten te verwerven. Binnen één jaar gelukte het hem
zijn admissie-examen voor de Leidsche Hoogeschool te doen.
In 1 867 kwam hij aan, deed het examen na één jaar en behaalde
den candidaatsrang cum laude.
De schrijver Emants behoort tot de weinige Nederlanders,
1) Wij verwijzen o. a. naar: „D e Gids," 1877, II, p. 193; 1879, IV. p.
421; 1883, IV, p. 333 ; 1884, II, p. 402; 1885, IV, p. 194 ; 1894, II, p. 526.
Dr. Jan ten Brink, „Studiën en Schetsen." Dl. XI, XII, en XX.
Willem Kloos, „Veertien jaar Litteratuur-geschiedenis," I
25-38, II, p. 94. W. G. van Nouhuys, „Studiën en Critieken,"
p. 1. Id. „Uren met schrijvers," p. 124. J. van den Oude, „Litterarische Interludiën," p. 158. „De Hollandsche Revue, 1898,
p. 31; 1900, p. 420. Pol de Mont, „Sedert Potgieters dood," p. 87.
Dr. J. van Vloten, „Dicht en Ondicht," Proza, II p. 419.L.Leopold,
„Nederl. Schrijvers," Tweede druk,p.410.„ElseviersMaandschrift”
1902. „De Portefeuille" Jg. 1887-1888, kl. 564, 608, 640. H a u s e r,
„Die niederlhndische Lyrik" (Grossenhain 1901). Taco H. de Beer?
„Gesch. der Ned. Letteren 1880-1890, bl. 26-29, 56. Paul Raché,
„V or w or t" bij „Tot" Zwei Novellen van M. E. Berlin, 1894. Ch. M. v a n
Deventer, „Hollandsche Bellettrie," Haarlem 1901.
,
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die jaren achtereen, met vrucht voor hunne litteraire ontwikkeling gereisd en in den vreemde vertoefd hebben. Uitgenomen
de reizen in den jongensleeftijd door Frankrijk, Duitschland en
Zwitserland, bezocht hij in 1871 München, Venetië, Verona,
Milaan en Innsprnck ; vertoefde hij in den winter van '73 op '74
geruimen tijd te Rome en te Napels; reisde een jaar later door
Zweden ; tien jaar later (1 884) door Noorwegen tot aan het
Vogeleiland; maakte in 1876 millioenen-studiën te Monte-Carlo ;
trok in '78 door Zuid-Frankrijk en de Pyreneeen naar Andorra ;
bracht in '8o meer dan acht maanden in Egypte en Nubie door
en werd aan de zijde van zijn even goed Spaansch als Hollandsch
sprekende vrouw in den winter van '85 op '86 door de zon van
het Iberische schiereiland gekoesterd. Ziedaar voor een denker
een ruim veld tot het verkrijgen en opzamelen van indrukken,
die de kunstenaar zal ordenen en zoolang bearbeiden tot zij in
sprekende vormen aan het licht komen.
Door het bezoek aan Oberammergau, tijdens het Passionsspiel,
ontstond in 1871 eene fraaie schets „B e r g k r i s t a l," opgenomen
in het ras vervlogen tijdschrift „S par en Huls t" was zij de
eerste letterkundige proef, die den naam van Marcel 1 u s Emants
tot het publiek bracht. „Bergkristal" is eene vurige uitstorting van een door humanistische stroomingen in woeling gebrachten geest, die den kerkelijk-dogmatischen warboel bespottend,
de verheven schoonheid en kracht van Natuur, Kunst en Wetenschap aanbidt met al de passie van een jongen, door geen
koorden van School of Kerk geknevelden man. Het is een woest
stuk proza, kenmerkend voor dat tijdperk in onze letteren en
toenmaals even karakteristiek als later het proza van V a n
Deyssel.
De eerste gedrukte stukken van Emants zijn getiteld:
„Eenige Schetsen genomen in de opera te R." en een
sprookje „D e Kamp e r f o e l i e." Zij werden opgenomen in het
maandblad „Qua t u or," dat in de Residentie door een letterkundig gezelschap van 1868-1871 werd uitgegeven. De zucht
naar scherpe karakterontleding, een der eigenschappen, waarin
de auteur Emants uitmunt, is bij den dilettant reeds merkbaar.
Ziehier hoe hij eene opera-bezoekster teekent:
„Misschien hebt gij bij den aanvang der voorstelling die dame met roode
„sortie zien binnentreden? Het is Mevrouw Daanders. Kalme vergenoegdheid
„zetelt op haar gelaat. Rustig is zij voorwaarts geschreden naar hare plaats;
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„men ziet, zij is hier geen vreemdelinge. Nauwelijks gezeten, wordt haar een
„bankje onder de voeten geschoven en een programma in de hand gestopt.
„Dat ging zóó heden, dat is zóó de vorige maal gegaan, dat zal zóó de volgende
„keer zijn. Spoedig is er nog eene dame naast haar komen zitten, eene die
„niet driemaal in de week komt. Mevrouw Daanders grijpt deze gelegenheid
„aan om hare tooneelkennis eens te luchten en nu blijkt weldra waarom zij
„zoo druk den schouwburg bezoekt. Zij is weduwe en heeft niet vele kennissen.
„Lezen ? Och, daar houdt zij niet van en als men zoo den geheelen avond
„alleen zit, dan is het wel te begrijpen dat langzamerhand de behoefte aan
„afwisseling ontstaat. Wat nu gedaan ? Mevrouw Daanders heeft zich geabonneerd in de opera. Jaar in, jaar uit, heeft zij drie avonden in de week op
„dien fauteuil in de stalles doorgebracht. Geslachten van tooneelspelers en
„zangers zag zij komen en gaan en altijd bleef dezelfde onverstoorbare kalmte
„en tevredenheid op haar gelaat rusten."
Zij had zoovele braven,
Zoo menige sopraan,
Zien zwoegen en zien slaven,
Zien komen en zien gaan.
„Precies weet zij u het levenslot te vertellen van eiken zanger, die eens op
„de planken verscheen. Op een cent na kan zij u zeggen wat ieder in de
„maand verdient en nooit faalt haar uitspraak, wanneer er kwestie is of eene
„nieuwe sopraan de hooge C zal halen of niet. Zij zal het u bekennen, de opera
„is haar grootste genot en al wat daar op te merken is, maakt voor haar een
„belangrijk onderwerp van studie uit. Nog vele jaren zal zij dit leven kunnen
„genieten en als de ouderdom haar niet dwingt thuis te blijven, zal men eens
„in de nieuwsbladen de advertentie lezen : „Heden avond ontsliep kalm en
„zacht in den schouwburg te R. na langdurig abonnement, Mevrouw de
weduwe Daanders, diep betreurd door de directie en ouvreuses."

In dienzelfden eersten jaargang van het maandblad „Q u a t u o r"
zijn, behalve andere karakterschetsen, studien van kunst en
schoonheidsleer opgenomen, die van nauwgezet nadenken getuigen. Toen schreef E m a n t s, naar aanleiding van Dickens
do :
„Dickens was realist, maar hij wist de kunst te geven, wat haar toekomt.
„Het streven in al zijne werken was het weergeven van het menschelijk leven
„in zijn geheelen omvang. 't,Was zijn doel niet, het slechte en afzichtelijke
„in al zijne naaktheid, tot in de kleinste bijzonderheden getrouw te schilderen. Hij wilde u niet met walging vervullen en als gij met afgrijzen uw
„hoofd afwendet, nog uitroepen : „'t Is waar, ik heb niets vergroot ! 't Is naar
„de natuur gekopiëerd !" Evenmin verveelde hij u met eene poppenkast te
„vertoonen, waarin de met zilverpapier beplakte helden en heldinnen belachelijke
„personificatiën van deugden zijn, schimmen zonder vleesch en bloed. Integendeel
„D i c k e n s begreep, dat de keuze van onderwerp vooreerst den kunstenaar
„kenmerkt en dat de waarheid der voorstelling zijne tweede verdienste moet
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„zijn. Hij gaf u de wereld zooals zij is, maar hij nam er datgene uit, wat
„hem der vermelding waardig scheen.
„Zijn romans zijn als zoovele schilderijen. Er mag zonneschijn, maneschijn
„of eene bewolkte lucht zijn, het licht is de hoofdzaak, maar geen licht zonder
„schaduw, geen natuur zonder tegenstellingen."

Opmerkelijk is uit dat tijdperk het volgende „Reislied" :
Weg Instituten, weg Digesten,

Justinianus, Gajus, Voet,
Hoogwijze heeren, wees gegroet,
Sluimert gerust in Leidens vesten !
'k Heb in het stof der oude boeken,
Menigen schoonen lentedag,
Als ik examens komen zag,
Morrend naar Leges moeten zoeken.
'k Kon niet meer lachen, zelfs niet weenen,
Eén jaar pas in uw school geweest,
Ledig en koud was hart en geest.
Nu reeds de levenslust verdwenen?
Neen in mijn borst is nog het leven
Van allen luister niet beroofd !
Poor geen Pandekten uitgedoo fd,
Smeult daar een vonk van hooger streven!
Buiten in velden, bosschen, stroomen
Vlamt ze weer op tot d'ouden gloed,
Buiten is 't leven naamloos zoet ;
Daar wil ik dwepen, zingen droomen.
Voort uit de weiden, voort door de duinen
Voort langs de bergen aan den Rijn !
Zie in de verte ! Hoezee ! dat zijn
Alpen uw heilig zilveren kruinen !

E m a n ts heeft het veld van zijne lectuur van jongsaf zeer
afgebakend. Hij las betrekkelijk weinig, maar wat hij las, nam
hij door bestudeering in zich op. Tot de romandichters met wie
hij het levendigste verkeer onderhield, behooren T u r g e n j e w,
Thackeray, Eliot, Vosmaer en Schimmel. De boeken,
waaraan hij onuitwischbare indrukken behield, heeten, „Re i s eb ilder," „Dunst" en l'Assomrnoir." Zijne wijsgeerige en
zielkundige studiën steunden op een degelijken grondslag aan-
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gebracht door S c h o pen h a u e r, Kant en H a r t m a n n, gevestigd
door Spinoza, Lewis, Spencer en Taine."
We gaan de stukken voorbij, die Emants in „de Gids"
in „N e d .e r 1 a n d" of elders plaatste ; we laten de beroeps-critici,
die verbaasd staan, dat de dichter ook wetenschappelijke studiën
onderneemt, we laten de beroeps-geleerden, die zich ergeren, dat
een dichter iets aan de gevonden stof verandert in hun volle
onwaarde en bepalen ons tot zijne latere werken vooreerst tot
die, welke tot het novellistisch genre behooren.
Daarvan , noemen we nog : „Vijftig" „O p zee" „Dood" (92)
„Een nagelaten bekentenis" „Lichte Kost" (92) „Van
heinde en ver" „I n w ij di n g" het laatste een werk in twee
deelen, waarvan de tweede druk verschenen is.
In „O p zee" herkent men den kunstenaar die Multatuli
vereert, die met juistheid en scherpte de waarheid wil geven
„ten spijt voor wien dat leed doet."
Van den hoofdpersoon het volgende : Al was hij over alles
gaan denken, aan alles gaan twijfelen, toch had zijn aanleg hem
veeleer tot een overtuigd handelen dan voor een peinzend niets
doen bestemd (bl. I z). Bittere ervaringen van allerlei aard hadden
echter telkens zijn pogingen om handelend op te treden gefnuikt
en hem naar het peinzend niets doen gedreven.
Aldus was het zieledrama van Satis leven geweest, dat hij,
omgeven door de onverschillige zee en onverschillige mensch,
in gedachten rekapituleert, terwijl een stoomboot hem wegvoert
naar Indië heen. De omgang met menschen was hem tot een
pijniging geworden. Hij kon niet vergeten wat hem eens door
zijn vriend P a s s t r a was toegevoegd : K r i s t u s heeft gezegd,
wie zonder zonde is, werpe den eersten steen, en sedert gooien
de menschen voortdurend met steenen om zich zelf wijs te
kunnen maken, dat zij zonder zonde zijn.
Toch is 't hem onmogelijk op den duur dien omgang met
menschen te ontberen. Bij S u m a n ga I a, Boedistiesche hoogepriester op Ceylon, tracht hij nog eenmaal de berusting te vinden,
die hem voor immer met een peinzend niets doen kan verzoenen ;
maar als ook dit mislukt, ziet hij in, dat de mensch gelijk is
aan het karrepaard, dat onder de zweepslagen zijn zenuwen
spant, zijn spieren spant, trekt en trekt, tot hij neervalt voor
zijn last. Dan worden de laatste krachten in hem opgegeeseld
en hij rijst toch weer overeind; hij spant zich toch weer in;
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hij trekt toch weer aan ; hij sleept den wagen toch weer verder.
Want feller dan zijn verlangen naar rust, snerpen de slagen
van het leven (bl. 1 94).
Dezelfde ontevredenheid met het bestaande, de ergernis over
de bittere teleurstelling, die hèm treft, die waarheid zoekt en
schijn, ja zelfs opzettelijk valsche voorstelling vindt, spreekt uit
„V ij f t i g" waarin we ook al de dramatische effecten, en de
onverbiddelijke logica vinden als in de beide novellen „Dood"
zijnde: I Spreken ; 2 Zwijgen.
Om allerlei redenen is „V ij f t i g" een hoogst merkwaardig
boek, dat Van Deventer o. a. zeer juist karakteriseert door
te getuigen, dat het „den lezers niet slechts een regel verhaal
„toeschijnt, doch tevens de symboliek van het zieleleven der
„jaren, die aan de grijsheid voorafgaan." De schr. heeft hier
evenals in bijna al zijne werken, streng vastgehouden aan de
theorie van oorzaak en gevolg en de resultaten, die uit zijne
ziels-analyse volgen, heeft hij hier ook met onverbiddelijke gestrengheid te boek gesteld. H i l d e b r a n d zinspeelt in „K i aderrampen" op „la perte des illusions", die hij terecht
als de ramp der rampen beschouwt ; hij denkt daarbij aan
iemand „die de wereld zoo trouweloos en de mannen zoo wuft"
vindt en onze schrijver teekent ons in den held van zijn verhaal
ook dien man, die gelijk J e a n Paul den zijnen laat doen,
wanhopend en in schrijnend wee nokkend uitroept : „K e h r e
wieder, schone Jugend, kehre wieder!" een jammerkreet,
als die van Faust:
Gib ungebaudigt jene Triebe,
Gib meine Jugend mir zuriick!

Uit dat boek hooren we telkens weer een kreet van smarte ons
tegenklinken.
„De wrok om de verlorene jeugd, met haar wondervolle macht
om het gewone leven in een paradijs om te tooveren ; de jeugd,
die ziet en gevoelt, maar hoe goed en scherp ook oogen en
gemoed zijn, het toch niet laten kan iets aan het waargenomene
toe te voegen, om het schooner te maken, het te verheffen tot
een poetischen droom en dan in aanbidding van den droom hem
voor de werkelijkheid houdt; de jeugd, die de wereld herschept
met de illusie, en de illusie voor waar houdt. Welke wijsheid
van het rijpere leven kan die toovermacht vergoeden ? Want
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niet berooft de oude dag den mensch van droomen en illusies,
maar wel van het kinderlijk vertrouwen in hun waarheid. Zijn
verlangen naar schoon en poezie wordt niet minder, maar het
goddelijk zelfbedrog ontviel hem, want hij kan niet meer lang
aaneen de werkelijkheid als droom aanzien, en als hij beproeft,
hij dringt zich zelf een rol op, hij wordt komediant en dwingt
anderen komediant te zijn ; en niet lang duurt het spel, want
weldra beseft hij de ijdelheid er van, en walgt van zijn gedwongen poging, gevoelend hoe hij van een schoon gegeven een caricatuur maakt." 1)
Indien men dus in „V ij f t i g" somberheid en zwaarmoedigheid geteekend vindt, veel donkere luchten en weinig zonneschijn ; het is niet omdat de schrijver door de mode-ziekte der
droefgeestigheid zoekt te schitteren, maar omdat hij uit het diepst
zijner ziel de stof put waaruit zijn held gevormd werd en dat
de bittere kreet : „Alles is ijdelheid !" die door alle eeuwen heen
bij den een vroeger, bij den ander later, bij elk menschenkind
opkomt, nog de eenige krachtige levensuiting is van den man,
die zich rekenschap kan en durft vragen van de beteekenis en
de waarde van zijn lijden en genieten. Dat bitter leed van
teleurstelling, van machteloosheid, dat lijden bij de ontdekking,
dat we thans niets meer genieten kunnen en vroeger grootendeels alleen waanden te genieten, dat wijst de grondtoon aan,
waarin deze roman geschreven werd en geschreven moest worden. Dat de geschiedenis in den Haag speelt, staat geheel buiten de handeling, het algemeen menschelijke is hier hoofdzaak
en werkelijkheid kon dit alles zijn in elke groote stad der wereld.
Men zou Emants onrecht doen, als men datgene wat hij
schreef na gereisd te hebben een „reisverhaal" noemde of het
bestempelde met een naam, die daarop lijkt; de dichter heeft
dat nooit bedoeld.
Als B yr o n den dolenden ridder C h i l d e Harold beschrijft,
herleven voor hem bij elke plaats die hij bezoekt, de beelden
van hen, met wie de historieschrijver of de dichter hem gemeenzaam had gemaakt, dat zijn de helden van Spanje, Griekenland
en Zwitserland, dat is bij Waterloo Napoleon en de helden
der Schotten en het slachtlied van D o n u a l Di u, dat is in
1) Ch. M. van Deventer, „Hollandsche Belletrie van den
D ag", Haarlem 1901. Bl. 219.
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Venetië T a s s o en S h y l o c k en Othello, die eindeloos zich afwisselende indrukken doen herleven en den dichter bezielen, zoo
schrijft ook Emants van zijne reizen. „Op mijn reis," zoo
getuigt hij, „heb ik telkens aanstonds opgeteekend, wat mij trof,
dadelijk den ontvangen indruk verwerkt." „Ten slotte" zoo heet
het verder, „gelijkt het achtergebleven beeld van elke reis op
een bergachtig landschap in herfstnevel ; sommige hooge spitsen
steken scherp en kleurig tegen den blauwen hemel af, diepe
dalen zijn als weggevaagd in den damp." Geldt dat van „Uit
Spanje," het geldt nog veel meer van „Van heinde en
v e r r e," een bundel, dien de schrijver bescheiden „R e i s s c h e tse n" noemt, waar die in hun karakteriseerende teekening veeleer
scherp verlichte, soms zelfs zeer kleurige schilderingen mogen
heeten. Het zijn de vruchten van verschillende reizen door
den schrijver tusschen 1878 en 1893 ondernomen. De eerste vier
hebben betrekking op Europa; de negen overigen werden geschreven gedurende een reis om de wereld en spelen in BritschIndie, China, Japan en de Sandwich-eilanden. Ze heeten : „E e n
dertigste Juni teN3mes," „Mallorca," „Bij drievolken,"
„Een stad van tempels," „Een huwelijksplechtigheid
bij deParsies," ;,Bij een Majaraja," „Britsch-Indiesch
Hotelleven," „Een dag in Beisar es," „Een duivelsdans
te Kandy," „Canton," „Honolulu," „Japansche worstelaars."
Bij twee werken moeten we nog stilstaan, voor we ten slotte
een ander deel van de kunst van Emants gaan beschouwen ;
het is in de eerste plaats „In wij d i n g" zijn jongste, grootste
en beste werk, waarvan „d e G i d s," zelden boeken beoordeelend,
getuigde : . . . In „I n w ij d in g" heb ik Emants teruggevonden
met al zijn groote gaven van scherp, koel waarnemen, van geduldig, nuchter gevolgentrekken, van met fijnen speurzin opsporen
van de gedachten der menschen en de geheime roerselen hunner
daden, van nauwkeurig noteeren van hun zeggen en doen."
Overigens bewees de beroepskritiek zich bij de verschijning
van dit werk, al even onbeduidend, hoewel niet venijnig, als ze
bij de verschijning van zijn eerste werk was geweest. „Kritiek
„is zware arbeid, oneindig afmattender dan de kunst en dien
„arbeid kan men in een land van vijf millioen inwoners, die
„geen wereldtaal spreken, niet betalen. Wanneer een ernstig
„man zich eens een enkele maal, opgewekt gevoelt om een
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,,degelijke kritiek te schrijven, dan mogen wij hem daarvoor
„hartelijk dankbaar zijn; want waarlijk de arbeid is groot, de
„onaangenaamheden zijn groot en het loon stoffelijk en onstoffelijk is zeer klein." Zoo schreef ik in 1892 ; i) ik kan er nu
nog bijvoegen, dat de onrustbare productie van het steeds aangroeiende schrij verstal, eene vruchtbaarheid, die natuurhistorisch
gesproken aan wezens van lager orde doet denken, het onmogelijk
maakt alles ook zelfs te „doen" lezen en te „doen" beoordeelen.
De schets, waarnaar het uitvoerig tafreel van „I n w ij di n g"
bewerkt werd is als volgt: Theodoor van Onderwaarden
wordt ingewijd in het maatschappelijk leven met al zijn conventie's
en zijn huichelarij, zijn aankweeking van schijn en leugen. Het
hoofd vol kundigheden, die zijn eerzucht behoeft om het ideaal
na te kunnen streven van maatschappelijk en bruikbaar man en
behalve met die eerzucht van alledaagsch allooi, bezield met
een hevige lust om van alle genietingen en bepaaldelijk van
vrouweliefde zijn deel te vermeesteren, tracht hij twee onvereenigbare doeleinden tegelijk te bereiken en maakt hij daardoor
zijn bestaan tot een pijnigend drama, waarvan de oplossing
wordt : het offeren van het mooiste en beste, dat echter naar de
conventioneele opvattingen van de wereld, waarin hij leeft, verboden waar is, om tot loon te verkrijgen waardelooze liefde en
waardeloos aanzien. Tegenover de maatschappelijke Theodoor,
die, de kracht missend om individueel mensch te worden, in
het kuddedier ondergaat, staat de onmaatschappelijke Toni a,
die strijdend voor echte liefde, voor waar geluk, voor zuivere
zielenadel, eveneens ondergaat, omdat zij de gansche huichelmaatschappij tegen zich heeft, maar die dan ook tevens vrijwillig van haar leven afstand doet.
Met bijzondere ingenomenheid en geheele instemming stippen
we aan, dat in de studie in „Elzevier" aan Emants gewijd,
dienaangaande het volgende gezegd wordt :
„E m a n t s stelt eischen aan zijn lezers, waaraan niet ieder
gewoon beschaafd mensch beantwoordt. Hij eischt de grootst
mogelijke belangstelling voor het geacheveerde in zijn teekening
en een flinke onverschilligheid omtrent het meer of minder
„sympathieke" van zijn persoon, het meer of minder boeiende
van zijn „verhaal".
1)

Gesch. der Ned. Letteren 1880-1883; bl. 28.
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Voor Emants' personen uit „In w ij d i n g"' zullen vele romanverslinders den neus ophalen. „'t Komt er niet op aan" zal de
schrijver betoogen. „Ge hebt maar te vragen : zijn ze er, mijn
menschen ? Zijn ze in het boek, levend, duidelijk levend, wáár
in hun doen en laten, wáár volgens mijn teekening?"
Zoo duidelijk zegt Emants wat hij poogde te geven : „in de
volgende bladzijden heb ik mij tot taak gesteld eenige doodgewone menschen een poosje voor den lezer te doen leven, en
wel z66, dat hij niet alleen hen zou zien bewegen en hooren
spreken, maar ook aan hun denken en gevoelen deel moest
nemen.
„Of die taak goed volbracht is, weet ik niet. Trouwens .. .
dit hangt ook van den lezer af."
Geen verhaal dus : een poosje zullen doodgewone menschen
voor ons leven. Theodoor van Onderwaarden is pas gepromoveerd als het boek begint en wordt commies-griffier van
de Tweede Kamer als het boek eindigt. In den tusschentijd
is hij de minnaar geweest van een cocotte, die hem hartsliefde
heeft geschonken, maar ook -het leven verbittert door haar volstrekt ongegronde jaloerschheid en achterdocht.
In de teekening van alle menschen, die hij voor ons doet
leven, is E m a n t s voortreffelijk geslaagd."
En verder : „De groote verdienste van den schrijver is, dat
hij met geduld en zeldzaam talent gedane observaties trouw heeft
verwerkt in zijn boek. Ironiek is het hier en daar, doch niet
met opzet. Het temperament van dezen realist brengt nu eenmaal mede, dat hij voornamelijk die bijzonderheden waarneemt,
die door haar, tot op zekere hoogte, onderling contrasteeren,
den indruk maken van met ironieke bedoeling toch naast elkander te zijn gesteld, waar de schrijver ze gezamenlijk noodig
heeft om zijn tafereel te voltooien."
Een tendenz-roman schrijft Emants niet. „Het zijn alle
bourgeois" in dezen roman, niet minder antipathiek dan die uit
de romans van Zola! En tegenover die gezeten burgers en geeerbiedigde burgeressen staat, in haar afzondering van „gemeene
vrouw" Toni a, de vrouw, die zich verkoopt, met haar dwaasheden, haar onbeholpenheid, haar ruwzijn, haar toomelooze
jaloerschheid, als de ware, de minst bedorvene, de edele van
hart en de fijn voelende, Tonia -- niet de Nana, die verwoest en wreekt, maar de rampzalige, die ten onder gaat
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door het egoisme, het afschuwelijk wreede der burgermaatschappij.
Maar „zijn er niet vrouwen, die men „slecht" noemt, maar
die in haar paria-bestaan blijken geven van meer waarheidszin,
meer gevoel, meer goedheid, meer waardigheid nog dan aanzienlijke dames, wier praktische moraal slechts door omstandigheden van die der diepst verachte menschen verschilt ? Is die
T h e o d o or nog niet in vele opzichten een trouw en goed minnaar voor zijn zoo erg kostbare minnares ?"
Indien we eerst thans over „E en n a g e 1 aten bek en t en i s"
het is omdat we daarin aanduidingen zien voor een geheel
ander genre van letterkundige kunst, waarmede Emants reeds
in 1872 was begonnen. We kunnen dezen roman niet rekenen
onder het beste wat Emants heeft geschreven, de inhoud doet
aan tallooze oude en uitheemsche werken denken en is van eene
soort romantiek die den fijnproevers niet behaagt. Maar geldt
de spreuk : „Kunst is in de letteren alles wat diepen indruk
maakt," dan noemen we dit zeker kunst, al is de indruk aanmerkelijk zwakker dan die welke Poe's vertellingen te weeg
brengen.
Die indruk was voor het toon e e 1 uitstekend geweest en dat
de kunstenaar dat gevoeld heeft blijkt wel uit de toewijding —
in zijn geval zich ver buiten zijn kamer uitstrekkende — waarmede hij tusschen 1872 en 1899 tooneelstukken schreef en liet
opvoeren.
Inderdaad het is een rijke oogst van dikwijls goed geslaagde
en steeds goed gemeende dramatische kunst, zorgvuldig bewerkt,
gelijk alles, wat we van Emants bezitten.
Eer wij daarover nader spreken, volge hier een overzicht van
dien tooneelarbeid:
„J o n ge Harten," geschreven in 1872, eerst aangeboden aan
A l b r eg t en Van 0 11 e f e n, die het zouden spelen maar dit
niet deden. Daarna gespeeld door L e g r as en Ha s p el s in
1888, door de Nederlandsche Tooneelvereenigingonder
Chrispijn in 1893, door het Nederlandsch Tooneele n s e m b l e in 1902. (Uitgegeven in 1888).
„J u l i a a n d e A f v a l l i g e." 1874. Nooit gespeeld.
„E en g e v a n gen Vogel." 1876. Gespeeld door het G e z eischap Legras en Haspels. Nooit gedrukt.
„V é l e d a." 1884. Gelegenheidsstuk voor het Gouden Feest
van „Oefening kweekt kennis."
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„Adolf van G e l d e r." 1888. Een fragment door het A p p l ic a t i e won e e l gespeeld in 1890 (Amsterdamsche Schouwburg).
„Hare Zuster." 1890. Gespeeld door Kreukniet, B la aser en Bigot.
„T e laat." 1890. Nooit vertoond.
„Fatsoen." 1890. Gespeeld door het Gezelschap De Vos
enVaKorl.
„Oudste W i m p i e." Monoloog van Van Z u y l e n. j Tusschen
„Niets te doen." Monoloog van B r a n t s m a. ! '90 en'94.
„Hij." 1892. Gespeeld door Utile e t L a e t u m.
„Onder ons." 1894. Gespeeld door Utile et Laetum.
Later door de Nederl. Tooneelver. Chrispijn en Tivoli
Schouwburg.
„Artiest." 1894. Gespeeld door het Gezelschap De Vos.
„Een Kriezi s." 1898. Gespeeld door het Nederlandsch
Tooneel.
„L o e v e s t e y n." Een gelegenheidsgedicht, dat bestemd was
om opgevoerd te worden op den Gala-avond door het Haagsche
Uitvoerend Comité voor de Inhuldigingsfeesten in 1898.
„Een nieuwe leus." In 1899 gespeeld door Utile et Leaturn. Later door de Nederlandsche Tooneel Vereeniging.
„In de p r a k t ij k." Tooneelspel in één bedrijf, nog ongedrukt. Gespeeld door het gezelschap Utile e t L e a t u m in 1899.
Zonder bij ieder dezer stukken afzonderlijk stil ' te staan,
willen we er toch enkele bespreken.
Vooreerst „A d o l f van G e l d e r", voor 't eerst na vele jaren
een historisch drama, waarin niet de historische les, maar de
teekening der personen hoofdzaak is. De inhoud is als volgt :
Hertog A r n oud van Gelre is oud, zwak, egoist en schraapzuchtig, in alle opzichten het tegendeel van zijn zoon Adolf,
de jonge, fiere held, die zijn volk zoo graag voorspoedig, geeerd en gelukkig zou zien. Vader en zoon hebben altijd in
onmin geleefd ; maar nu A dolf zijn jonge vrouw Katharina
van Bourbon naar Gelre voert, hoopt hij zich met zijn vader
te kunnen verzoenen. Hij heeft echter gerekend buiten de moeilijke omstandigheden, waartegen deze vader niet opgewassen is,
buiten zijn heerschzuchtige moeder, die haar zoon den troon van
haar zwakken echtgenoot wenscht te zien innemen en buiten
B e r n a r dus, een Franciskaner monnik, die van de verdeeldheid
tusschen vader en zoon partij wil trekken ten bate van de kerk.
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Onverschrokken aanvaardt A dolf den strijd met al de machten,
welke tegen hem samenspannen. In een winternacht licht hij zijn
vader op, voert hem weg over het ijs, zet hem gevangen en de
troepen, die tegen hem in verzet komen, verslaat hij in het veld.
Edoch, zijn moeder had juist gezien, toen zij van hem getuigde:
.... Teergevoelig is zijn moedig hart,
En wie daarbinnen hens een wonde slaat,
Verlamt zijn arm, verderft zijn geest.

Zij zelf en B er n a.rd u s brengen te zamen hem die wonde
toe. B e r n a r du s, die van geen krachtig heerscher wil weten,
slaagt er in, de jonge K a t h a r in a op te hitsen tegen haar man.
Hij bedreigt haar met den pauselijken vloek, als zij in Adolf s
afwezigheid A r no lid niet loslaat en deze vloek eindigt met de
woorden :
Dat zij vervloekt de vrouw door hem bevrucht,
Vervloekt het kind hem uit haar schoot geboren.

Door de marteling van dit dreigen eindigt Ka th a r in a met
toe te geven en Arnoud te bevrijden. Nu echter keert Ad o 1 f
als overwinnaar terug en nog gelukt het hem den vluchtenden
Arnoud te doen achterhalen ; maar als de afgetobde, ziekelijke
K a t h a r i no in een heftigen woordenstrijd met haar schoonmoeder haar laatste levenskrachten zich voelt ontzinken en stervend
A r n o u d s vrijheid afsmeekt van haar gemaal, bezwijkt Adolf s
weerstandsvermogen. De wond is geslagen, zijn arm verlamd,
zijn geest verdoofd. Daarna is 't dan voor den hertog van Bourgondiè een lichte taak zich meester te maken van het uitgeputte
landje.
Getrouw aan zijn plan heeft de dichter zich niet geheel aan
de geschiedenis gehouden ; zoo laat hij het 3e bedrijf op den
tolburcht te Lobeden spelen, terwijl men vrij algemeen aanneemt, dat Arnoud daar slechts een dag in gevangenschap
heeft vertoefd en toen werd overgebracht naar het slot te Buren;
in datzelfde bedrijf laat Adolf zijn vader vrij, dit gebeurde
echter niet onmiddellijk na den slag bij Stralen, maar eerst
nadat Adolf aan het hof van Karel den Stoute was geroepen, waar hij schriftelijken last tot zijn invrijheidsstelling gaf;
ook sterft hier Adolf vóór zijn vader, terwijl toch Adolf in
1477 overleed, vier jaar na Arno ud.
Hier is A r n oud niet de woesteling, die alle gevoel mist en
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voor niets terugdeinst om zelf aan 't bewind te komen ; hij is
oprecht en dapper, maar weinig zelfstandig, men zou zeggen
een sentimenteele held. Zijn booze geest is niet hij, maar zijne
gemalin Ka t h a r i n a van K l e e f, die -- zonder dat we de reden
bevroeden — haar man haat en hem, door hem van kwaad tot
erger aan te zetten, in 't verderf wil storten, gelijk zij de zwakke
maar goede Katharina van Bourbon, Adolf's gemalin,
door haar vlijmende woorden in den dood stort. De personen
leven voor ons, hunne handelingen en houdingen zijn gemotiveerd, de verzen zijn treffend van eenvoud en schoonheid en
was er in ons land niet zoo'n vrees voor drama's in verzen,
het stuk zou nog vaak worden opgevoerd.
Bij deze proeve van drama's in verzen bleef het en in „F a ts o e n" in proza, is de schr. in zijn element : de werkelijkheid
teekenend zonder terughouding en steeds met die hoedanigheid,
die nooit bij voorkeur het leelijke teekent of het hatelijke zegt,
al zijn hier leelijkheid en hatelijkheid hoofdbestanddeelen van
het stuk.
Een kort overzicht van den inhoud volge :
De weduwnaar S t a p h o r s t leeft van een klein vermogen met
zijn vier kinderen en zijn schoonzuster Margaretha, die zijn
huishouding waarneemt. Staphorst lijdt geldelijke verliezen
en roept de hulp in van zijn zuster, mevrouw de weduwe E 1 t e nb u r g. Deze is bereid te helpen, doch op voorwaarde, dat alles
in huis verandert. Zij is gesteld op vormen en maatschappelijk
aanzien; zij wil het gezin opbeuren en acht het noodzakelijk
de kinderen met dwang te brengen tot hetgeen haar toeschijnt
aardsch geluk te wezen. Van dit oogenblik af wordt de schijn
gediend en worden de vormen gehuldigd, die, volgens de oudste
dochter Pa u 1 i e n, de leugens zijn, waarmee het spooksel „F a ts o en" zich in het leven houdt. En wat zijn de gevolgen ....?
„Voor de wereld," zegt Paulien, „ziet ons familieleven er rooskleuriger uit dan ooit te voren; maar in werkelijkheid zijn de
standjes, de huilpartijen, de hatelijkheden aan de orde van den
dag ! Al wat natuur in ons is, wordt gesmoord en alleen volgens
de voorschriften van het fatsoen mogen wij handelen, gevoelen,
spreken. Voor haar fatsoen leert J e t j e piano (waarvoor het
kind noch zin, noch aanleg bezit), voor zijn fatsoen studeert J a n
(die schilder had willen worden) te Leiden; voor mijn fatsoen
moet ik trouwen met George" (Mevrouw E l t e n b u r g s minder-
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waardige beschermeling van goeden kom-af, voor wie de deugdelijke
Willem Hui su m het veld moest ruimen.
Als nu voor beide dochters de toestand zoo ondragelijk geworden is, dat zij liever elders een goed heenkomen zoeken ;
als J a n te Leiden aan het boemelen raakt en zich in schulden
steekt ; als Karel t j e, de Benjamin, reeds een bedenkelijke
neiging tot liegen en uitspatten begint te vertoonen ; als M a rg a r et h a en T o o n, de oude huisknecht, met zachten dwang
genoopt worden te vertrekken, dan ziet vader S t a p h o r s t nog
bijtijds zijn dwaling in en besluit, zich liever wat minder aan
de eischen van het fatsoen en van den schijn te gaan storen,
tante E 1 t e n b u r g uit te noodigen haar hervormingsplannen te
staken en aan natuur en waarheid weer de leiding toe te vertrouwen van alle zaken in zijn huis.
We zien het, teekening van het leven, waarbij het schelste
licht valt op wat er dwaas, dikwijls misdadig is, in de bewerking
eenvoudig, natuurlijk en waar, dat is het wat de sch. bedoelt,
dit is zou men kunnen zeggen, de eisch, dien hij aan zijne kunst
stelt. Dat hij daardoor zich steeds meer van het conventioneel
huiselijke, brave, deugdaankweekende genre verwijdert en uiterlijk
heel in de verte het wereld-moderne nadert is duidelijk. Modern in
de beteekenis, in de wereld-literatuur daaraan gehecht, kan E m a n t s'
tooneel natuurlijk niet zijn, daar hij steeds v rij wil zijn en dus
vreemd aan alle tendenzieuse kunst. Hij teekent echter ook
hier met voorliefde het leven in zijn geheel, zonder zich angstvallig af te vragen of het niet gewoonte is, deze of gene toestand
als niet bestaande te beschouwen.
Daarmede betreedt hij wel niet het gebied van opgeworpen
en bestreden en verdedigde stellingen, maar hij nadert toch het
kunstgebied, waar men weet dat verouderde slagboomen vallen,
gelijk uitstekend blijkt in „E en K r i e z i s" blijspel in vier bedrijven wat volgt uit een overzicht van den inhoud :
Dr. Karel Remdonk is heel gelukkig getrouwd met Suze
van G r e v e 1 in g e n ; maar dit belet niet, dat er tusschen man
en vrouw wel eens oneenigheid ontstaat. Waren zij nu maar
niet omgeven door familieleden en goede vrienden, mannen van
de wet en ophitsende vrouwen, dan was de strijd spoedig met eene
verzoening geeindigd. Maar al die belangstellenden bemoeien
zich met de kwestie en de verwijdering tusschen man en vrouw
wordt voortdurend grooter.

MARCELLUS EMANTS.

289

^.,..,,,...

Eindelijk verschijnt er een oom ten tooneele, een man van
rnenschenkennis en levenswijsheid — een oom, die gezond ver-stand hooger stelt, dan de doode letter der wet en die de bemoeizucht van vrienden en bloedverwanten liever op een afstand
houdt. Deze slaagt er in, de echtgenooten weer • tot elkaar te
brengen door voor te stellen, dat de man afstand doe van
het zoogenaamde gezag, dat de wet hem geeft, waarna de
vrouw zeker bereid zou zijn het gezag te erkennen en te
.eerbiedigen, dat de man van zelf hebben zal door zijn superioriteit
-als mensch.
En als de verzoening tot stand is gekomen geeft hij het echtpaar den verstandigen raad:
„Blijft elkander liefhebben alsof je niet getrouwd waart."
Met dit stuk is Emants geheel doorgedrongen in de moderne
levensbeschouwing, hier, waar hij het huwelijk voorstelt als het
samenleven van twee goede kameraden, niet van eene vrouw,
ondergeschikt en onderdanig aan den man.
Een ander stuk, ouder dan dit : „A r t ie s t," is krasser in vormen,
het toont verwantschap met Van N o u h u y s' „G o u d v i s c h j e"
.en teekent de vrouw blootgesteld aan de minachting, verwaarloozing en ruwe bejegening van den man met „superioriteit" als ... .
genie, althans naar zijn eigen schatting en naar die alleen.
De schrij ver heeft een zeer verdienstelijk werk gedaan door (zonder
vermelding der bronnen) een paar dozijn zoogenaamde beoordeelingen van dit werk door. tooneel-verslaggevers te laten afdrukken ; de een noemt het ultra-modern, de andere geheel
verouderd, de een vindt 't boeiend en aantrekkelijk, de ander
hoogst vervelend, de een acht het een meesterstuk, de ander
Seen prul ; bewijs genoeg, hoeveel onmondigen meepraten over
dramatische kunst.
Het gelegenheidsgedicht „L o e v e s t e y n" heeft tot thema de
overrompeling van het slot door Herman de R u y t e r, den
Boodschapper van Prins Willem van Oranje en de herneming
der vesting door de Spanjaarden onder P e r e a. Hier, evenals
in ieder ander stuk, legt Emants degelijke studie tot grondslag
voor zijn kunstwerk.
Het onderwerp kon echter -- daar de duur der voorstelling
zeer beperkt was — natuurlijk niet tot een geschiedkundig
drama uitgewerkt worden, het werd alleen een symbolische voorstelling van Nederland's verleden, heden en toekomst. Het
19
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duidelijkst spreekt de zin van het geheel uit de Ruyter' s.
woorden tot de Spaanschgezinde Maria B o i s o t:
. . . . Wie maakt van ieder volk
Een heir van helden, prat op eigen kracht,
Of bende lafaards, zonder zelfgevoel
Het is de vrouw : de bruid, de ga, de moeder.
Twee zonen schonk u God ! Gij bracht hen voort
Op. Neerlands grond, gij gaaft hun Neerlands bloed
In d' aad'ren ; Neerlandsch klinkt hun vaders naam,
En in het heir van Neerlandsch beulen kampt
Het tweetal, dat gij mint. — Beseft ge nu
Wat gij misdeedt? — Wie kent de boom, kent ook
Zijn loten ; als de moeder is het kind.
Zijn Neerlands zonen thans verslapt, ontaard,
Op Neerlands vrouwen koom' de schuld.
Het blijspel „E en n i e u we 1 e u s" verraadt den schrijver van
„Niets te doen" waar het geldt de aaneenschakeling en opstapeling van onaangenaamheden die een man treffen, die —
was er eerlijkheid en gezond verstand genoeg — een overigens
benijdenswaardig lot kon hebben.
We zijn — om met Mr. Van Ho u t e n i) te spreken, in den
toestand gekomen, waarin de plutokratie gaat op houden en
de pauperokratie begint, gelijk wij allen beurtelings ondervinden. De held van het stuk moet, omdat hij rijk is, aan
belasting, liefdadigheid en ondersteuning van allerlei nuttige
zaken dubbel en dwars betalen, hij moet zich allerlei onaangename dingen laten welgevallen, want daar staat immers tegenover
dat hij rijk is, en als hij na dat alles een bescheiden wensch
doet, zich een plaatsje wil ingeruimd zien te midden van honderde
betitelden en beambten, dan kan dat onmogelijk te zijner beschikking gesteld worden, . ... omdat hij rijk is.
We wachten van Ma r c e l l u s Emants nog menige doorgewrochte arbeid, wellicht op novellistisch, wellicht op dramatisch
gebied ; ons komt het voor, dat we thans vooral voor het laatste
veel te verwachten hebben ; toch kon de laatste bijdrage in „de
Gids" bij ons het vermoeden wekken, dat de roman-literatuur
bij Emants zijn oude voorliefde zou kunnen herwinnen en dat
we een of meer romans in een geheel nieuw genre van hem
te wachten hadden.
1)

Mr. S. van Houten, „Onberaden Plannen." Haarlem, 1903.
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1868-71. „Fenige schetsen genomen in de opera te R." -„De Kamperfoelie." — „Vergeten." — „Lentezang." —
„Vertrouwen." — „De herdersknaap." — „Idealen." —
„In het bosch." -- „Langzaamheid." — „Reislied." —
„De 19e eeuw." — In : Quatuor 1868-71.
In : Spar en Hulst, 1871.
1871. „Bergkristal."
1874. „Juliaan de afvallige." Drama in 5 bedrijven. Haarlem,
W. C. de Graaff, 1874, post 8°.
1874. „Een bezoek aan den Vesuvius." -- „Malta." — In
Nederland 1874, I, II.
1875. „Fabel." — „Disticha." — „Ons geheim." — „Zweden."
-- „Aankomst." — „Zweden, Jonkoping." „Iets over
oude en nieuwe schilderkunst." — „Zweden, Falkoping." —
„Zweden, Op de Noorbotten." — „Boekbeoordeelingen."
-- In: De Banier 1875, I—III.
1876. „Fenige indrukken medegebracht uit het ThorwaldsenMuseum te Kopenhagen" -- „Zweden, Lappmarken." -„Arvidsjeur." — „Arjeploug." — „Fen Sint Jansdag in
Lappmark en." — „Terug in Pitea." — „Stockholm." —
„Dalarne." „Disticha." -- In : De Banier 1876.
De schetsen uit Zweden werden herdrukt in 1877.

1877. „Op reis door Zweden." Schetsen. Haarlem, W. C. de
Graaff, 1877, post 8°.
Tweede druk. Aldaar 1880, post 8°.

1877. „Ons Tooneel." — „Geen blij-eindend treurspel maar een
treurig-eindend blijspel." — „Kunstverklaring." — „Clara
Ziegler." -- „Kunst en politiek." — „Leeken en Meesters."
enz. enz. — In : De Nederl. Kunstbode 1877.
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1877. „De Kunst voor ieder" [van C. Vosmaer besproken]. —
In : Ned. Spectator 1877.
1877. „Disticha." — „Upsala." — „Gotland." — „Malmo." —
„Kunst." — „Monaco." — „Een nieuw litterarisch treurspel." In : De Ranier 18 77.
1878. „Monaco." — „Disticha." — „Nogmaals Scandinavia." —
In : De Banier 1878.
1878. „Monaco." Drie typen. Haarlem, W. C. de Graaff, 1878, 8°.
Tweede druk. Haarlem, W. Gosler, 1886, post 8°.
Hiervan verscheen een Hoogd. vertaling o. d. t. : „Monte Carlo."
Leipzig 1897.

1879. „Lilith." Gedicht in 3 zangen. Haarlem, W. C. de Graaff,
1879, 4°.
Tweede druk. Sneek, H. Pijttersen Tzn., 1885, kl. 8°.
Hiervan verscheen eene Hoogd. vertaling : „Lilith." Ein Gedicht in
3 Gesangen. Aus dem Holl. uebertragen von Anna C r o u s. Berlin,
Bibliogr. Bureau 1895, 12°.

1879. „Sneldichten." -r- In : Ned. Spectator 1879.
1879. „Najaarsstormen." -- „Fanny." -- „Schoonheid." .— In :
De Banier 1879.
1879. „Een drietal novellen." Haarlem, W. C. de Graaff, 1879, 8°.
Inhoud : „Fanny." — „Een avontuur." — „Najaarsstormen."

1880. „Kunst." — „Photographie." -- „Physiologie." — In :
Ned. Spectator 1880.
1880. „Iwan Turgenjew." — In : Nederland 188°,1.
1881. „Jong Holland." Oorspronkelijke roman, 's Hage, H. J.
Stemberg 1881, 2 dln. 8°.
1883. „De groote Crébillard." — „Gids-Kritiek." — In : Ned.
Spectator 1883.
Het eerstgenoemde opgenomen in : „Lichte kost." Novellen, 1892.

1883. „Godenschemering." Een gedicht. Sneek, H. Pijttersen Tzn.,
kl. 8°.
Tweede druk. Aldaar 1885, kl. 8°.
Hiervan verscheen eene Hoogduitsche vertaling o. d. t. : „GStterda,mmerung." Ein Gedicht. Vom Verfasser autorisierte Uebersetzung
von P. A. S c h w i p p e rt. Haarlem, Erven F. Bohn ; Frankfurt,
M. Diesterweg 1892, gr. 8°.

1884. „Véleda." Gelegenheidsstuk bij het gouden feest van
„Oefening kweekt kennis," ('s-Gravenhage 1884).
1884. „Langs den Nijl." Aanteekeningen van een toerist. Haarlem, W. Gosler, 1884, po t 8°.
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1885. „Goudakker's illusien." Een verhaal. Haarlem, W. Gosler,
1885, post 8°.
1886. „Een stierengevecht." — In : Nederland 1886, III.
1886. „Uit Spanje." Schetsen. 's Hage, W. Cremer, 1886, post 8°.
Nieuwe uitgave. Amsterdam, L. J. Veen 1891, post 8°.

1887. „Een dag van ijdelheid." -- In : Ned. Spectator 1887.
Opgenomen in : „Lichte kost." Novellen, 1892.

1887. „Een onfeilbaar systeem." — In : Nederland 1887, II.
Opgenomen in : „Lichte kost." Novellen, 1892.

1888. ,,Jonge harten." Blijspel in 3 bedrijven. 's Hage, W. Cremer,
1888, post 8°.
1888. „Tuffrouw Lina." Een portret. 's Hage, W. Cremer, 1888,
post 8°.
Brief
1888. „Jij of gij ?" -- „Haagsche omtrek XXXIX."
aan Damas over „Jonge harten" en „Juffrouw Lina." —
In : Ned. Spectator 1888.
1888. „Adolf van Gelre." Drama in 5 bedrijven. 's Hage, W.
Cremer, 1888, post 8°.
1889. „Pro domo." — In: De Gids 1889, II.
1890. „Haar zuster." Tooneelspel in 4 bedrijven. 's Hage, Cremer
& Co., 189o, post 8°.
189o. „Dood." -- In: De Gids 189o, I.
Herdrukt o. d. t. „Spreken," in : „Dood." Een tweetal novellen, 1892.

189o. „Te laat." Tooneelspel in één bedrijf. — In : De Gids
189o, III.
189o. „Fatsoen." Tooneelspel in 3 bedrijven. Amsterdam, L. J.
Veen, 189o, post 8°.
1891. „De laatste." — In: E l s e v ier' s Geill. maandschrift I,
1891.
Opgenomen in : „Op zee." Novellen, 1899.

1892. „Argwaan." — In E l s e v i e r's Geïll. maandschrift, III, 1892.
Herdrukt o. d. t. „Zwijgen," in : „Dood." Een tweetal novellen, 1892.

1892. „Lichte kost." Novellen. Amsterdam, v. Holkema & Warendorf, 1892, post 8°.
Inhoud : „Een onfeilbaar systeem." — „De groote Crébillard." —
„Genezen." — „Een dag van ijdelheid." — „Een gevaarlijk middel."

1892. „Hij." dramatisch tafereel. — In : E l se v i e r' s Geïll.
maandschrift IV, 1892.
Herdrukt in 1894 bij v. Holkema & Warendorf te Amsterdam.

1892. „Dood." Een tweetal novellen. Haarlem, H. D. Tjeenk
Willink, 1892, 8°.
Inhoud : „Spreken." — „Zwijgen." [Herdruk van „Dood 1890" en
„Argwaan 1892." ]
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1893. „Japansche worstelaars.

In : De Gids 1893, IV.

Opgenomen in : „Van heinde en verre" 1897.

1894. „Oudste Wimpie." — In : Nederland 1894, I.
18 94. „Canton." -- In : De Gids 1894, I.
Herdrukt in : „Van heinde en verre." 1897.

1894. „Een huwelijksplechtigheid bij de Parsies." -- In Else v i e r' s Geïll. maandschrift VII, 1894.
Herdrukt in : „Van heinde en verre" 1897.

1894. „Een nagelaten bekentenis." Amsterdam, van Holkema
& Warendorf, 18y4, post 8°.
1894. „Onder ons." Dramatisch tafereel. Aldaar, 1894, post 8°.
1894. „Niets te doen."
In: Nederland 1894, II.
95.
„Artiest."
Tooneelspel
in 3 bedrijven. Amsterdam, van
18
Holkema & Warendorf, 189, post 8°.
1895. „Bij een Maharaja." — In: Nederland 1895, III.
Herdrukt in : „Van heinde en verre" 1897.

1896. „Ontwaakt." — In: De Gids 1896, I.
1896. „Een dag in Benares." -- In : De Gids 1896, IV.
Herdrukt in : „Van heinde en verre" 1897.
18 97. ,,Waarom Halm-Salm meende, dat de Nederlandsche

Konsul te Brussel zijn vader in staat moest stellen naar
Holland terug te keeren." — In : Nederland 1897, III.
1897. „Een Kriezis." Blijspel in 4 bedrijven. 's-Gravenhage,
Haagsche Boekh. en Uitg. Mts., 1897, post 8°.
1897. „Op zee." — In: De Gids 1897, IV.
Herdrukt in : „Op zee." Novellen 1899.

1897. „Van heinde en verre." 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, (1897), post 8°.
Inhoud : „Andorra." — „Een 30e Juni te Nimes." — „Mallorca." —
„Bij drie volken." — „Een stad van tempels." — „Een huwelijksplechtigheid bij de Parsies." — „Bij een Maharaja." — „BritschIndisch Hotel-leven." — „Een dag in Benares." — „Een duivelsdans
te Kandy." — „Canton." — „Honolulu." — „Japanse worstelaars."

1898. „Loevesteyn." Dramatisch-historisch tafereel, met naspel.
's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1898, post 8°.
1898. „Kunst en toekomst." — „De legale weg." — In: De
Gids 1898, IV.
1,899. „Een nieuwe leus." Haags Kluchtspel in één bedrijf. —
In: Elsevier's Gall. maandschrift XVII, 1899.
Herdrukt in 1903 bij v. Holkema & Warendorf te Amsterdam.
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1899. „Op zee." Novellen. 's-Gravenhage, Haagsche Boekh. en
Uitg. Mts., 1899, post 8°.
Inhoud : „Op zee." -- „Fielozoofie." — „De laatste." — „Tante
Trees."

1899. „Vijftig." 's-Gravenhage, Haagsche Boekh. en Uitg. Mtsch.,
1899, post 8°.
1901. „Inwijding." (Fragment). — In : De Gids 1901, II.
1901. „Inwijding." Haags leven. 's-Gravenhage, Haagsche Boekh.
en Uitg. Mts., 190', 2 dln. 8°.

In 1894 verscheen :

1894. „Zwei Novellen." Autorisirte Uebersetzung aus dem Holl.
von Anna Crou s. Mit eineni Vorwort von Paul R a ché.
Berlin, Bibliogr. Bureau, i 894, 8 °.

Mederedacteur van : „Quatuor 1870-71." — „Spar en Hulst 1872." — „De
Banier 1875-80." — ,,Nederlandsche Kunstbode 1878."

FIORE DELLA NEVE.
(MR. M. G. L.

VAN

LOGHEM).

In 1881 verscheen bij H. P y t t e r s e n te Sneek een verhaal.'
in verzen „Een liefde in 't Zuiden" door Fiore della
Nev,datonmiljkruwedgznbsproke
waarvan reeds in 1882 een tweede druk verscheen.
Het was een tijd van heftige beweging in de wereld der letteren ; het weekblad „d e A m s t e r d a m m e r" sprak wekelijks
eenige doodvonnissen over hooggewaardeerde dichters uit en
verkondigde telkens weer: alles was beste ht, ist wert, dasss
e s z u Gr u n de g e h t! De ouderen namen een afwachtende
houding aan en de jongelui in de hoogste klassen van Hoogere
Burgerschool en Gymnasium waadden nog niet zoo hopeloostastend rond in den nevel van mathematische of oud-philologische
geleerdheid, die sedert al dikker en dikker wordende om hen ,
opsteg,zijlanvuwetr nvlahescrn
novellen of gedichten of studien over dramatische of andere
letterkunde.
Geen wonder, dat de „Li e f d e," kort voor St. Nicolaas verschenen en dadelijk flink verkocht, veel gelezen en veel besproken
werd en hoezeer de meeningen hier en daar uiteenliepen daarover waren allen het eens, dat er uit de verzen een muziek
klonk gelijk in de laatste jaren van geen enkelen dichter was.
gehoord. Honderden herhaalden:
Spanjes kerken, Moorentempels,
Pralend met moskeeënpracht,
Vaak heb 'k aan uw marmren drempels
Mijn Rosaura's tred gewacht! enz,
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Zoo'n strophe teekent het gedicht : een geheimzinnige liefde,,
hoog romantisch en met een rijke omgeving of een weelderigen
achtergrond.
De dichter kon met B y r o n getuigen :I a r o se o n e m o r n i n g.
and found myself famou s !
„De Gids" vooral had het bijzonder op den dichter voorzien,
in het Februari-nummer van 1883, (in welk jaar de 3e en de4e druk verscheen) werd de dichter finaal afgemaakt en voor 't geval de patient nog niet geheel dood mocht zijn, vuurde
het ,,Handelsblad," dat anders een zeldzaam bescheiden
plaatsje voor Letterkunde beschikbaar had, drie dag en later
enigmtralusf,zodmen ,atrvnde
dichter en zijn werk niets zou overblijven. De pittigheid van
die kritieken liet veel te wenschen over; „De Portefeuille,"
die eerst heel laat met eene recensie aankwam, prees het gedicht
en voorspelde het een lang en roemvol bestaan, wees op tekortkomingen, waarvan ook enkele anderen melding hadden gemaakt
maar toonde ook aan, wat geen der beoordeelaars had
opgemerkt, dat R o sa u r a geen Spaansche is, maar eenvoudig
een mooie Parisienne, omdat het karakter der Spaansche eerder
zou doen verwachten, dat zij den minnaar van lagereis stand
zou dooden, als hij haar verveelde of in gevaar bracht, dan
dat zij met hem vluchtte en later in een Parijsch café-chantant
haar castagnetten deed weerklinken. Trouwens een zoo betooverend
schoone vrouw als R o s a u r a, met haar temperament, zou niet
voor den kost behoeven te dansen, maar kon een prachtige
villa, schitterende juweelen en rijke equipages krijgen; haar
karakter bracht mee, dat zij niet ongenegen zou zijn, die tegen
zekere voorwaarden aan te nemen.
Hoe het zij, het berijmd verhaal boeide onweerstaanbaar. De
afwisselende maat en de daarmede overeenkomende of passende
toonaard, die evenals in een opera, afwisselde naar den aard
van het verhaalde, bracht den lezer telkens in de stemming,
die de dichter wenschte en wat inhoud aangaat: in de dagen,
dat men op het tooneel S a r d o u het hoogste noemde, m o es t
men ook wel bijzonder zijn ingenomen met een verhaal met
zulk een hoog romantisch en spannend verloop.
De nieuwsgierigheid naar den waren naam des dichters werd
eindelijk bevredigd en nu herinnerden zich zijne Academievrienden uit Leiden den dichter G h u l o m e, die in den Leidschen
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„Studen ten -alm a n a k" van 1868 een Fransch gedicht
„S é r é n a d e" liet afdrukken, in dien van '69 een gedicht „Gilles
losged,"trwijna hetdscrif„I"novel
„De twee ringen" met denzelfden ps. was geteekend, evenals
een gedicht „C 1 a r a" in den Almanak van '7o en in dien van
'72 een gedicht „Eeuwig" en een schetsje „Het kind van
denBoschwatr.
Maar de gewone lezer kende den naam Van Loghem van
een feuilleton „De zeven rob ij nen," dat in 1873 in „Het
V a d er 1 a n d" verscheen en zoo de titel het al niet kon verraden, toch naar den inhoud aan de meest romantische producten
der oude school herinnerde. In 1876 was in het tijdschrift
,,Nederland" een keurig vers „Quia pulvis es t" verschenen,
in den „Tooneel- almanak" voor 1877 twee stukken, „Jules
Janin over Ristori en Rachel" en „Napoleon en Rayn o u a r d" en in 1879 weer in „Nederland" een sprookje
,,R o z e k no p." 1) In dat zelfde jaar begon in het weekblad
.,,de Portefeuille" de „Fransche leestafel," waarin Van
L og h e m wekelijks een bespreking gaf van de merkwaardigste
Fransche boeken in die week verschenen. Hoe zeer men die
degelijke karakteristiek, den ernst van het werk waardeerde,
bleek wel daaruit, dat de heer Van D ij k, firma Van B a k k e n e s,
een der grootste importeurs van Fransche boeken, herhaaldelijk
verzekerde, dat altijd die boeken het meest werden gekocht, die
de vorige week door Van Loghem waren aanbevolen. Die
,,Leestafel" werd ook in 188o nog voortgezet, terwijl er datzelfde jaar in „Nederland" verscheen „Blonde lokken," 2)
dat we hier laten volgen :
BLONDE LOKKEN.

Sinfonia. Introduzione.
Van een yhlanggeur doortrokken,
Door camelia's vastgehecht,
Wiegt zich in de rosse vlokken,
Myrrha, van uw blonde lokken,
Ook een nieuwe blonde vlecht.

1) Later opgenomen in „B loud e n Blau w."
2) Door Pol de Mont overgenomen in het „Belgisch tijdschrift"
«en later opgenomen in den bundel „V an e e n e Sultan e."
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Met u zwiert zij door de zalen,
Met u dwarrelt ze in den dans,
Op haar zijden golven dalen,
Als op u, de matte stralen
Van den bleekera waslichtglans.
Met u schijnt ze wel te passen
In dien kring van kunst en schijn,
Bij die tropische gewassen,
Die bouquetten uit de kassen,
Die heur lentebloesems zijn.
Bij uw oog, behaagziek vonk'lend,
Bij de bloedkoralen slang
Om uw teed'ren pols zich kronklend,
Bij de steepen dauwdrop, fonk'lend
Naast het blosje op uw wang.
Bij 't modieus gewaad, waarbinnen
Nauw een ademtocht nog glee,
Bij den waaier, waar ge 't minnen
Leeren moet van herderinnen,
Witgepoeierd door Boucher ... .
Zeg me, valsche blonde natte,
Die dit kunstgewrocht voltooit,
Die geborgen wordt in watten
Tusschen Myrrha's dierste schatten
En met reukwerk mild bestrooid.
Was u in uw jonge jaren
Zooveel w eelde toebedacht ?
Zegt me, valsche blonde haren,
Wat uw lotgevallen waren,
Wat hierheen u heeft gebracht ?

Allegro,
Hebt gij eens zedigjes, stil en verborgen,
't Kopje der eerzame melkster gedekt,
Die, voor den dauw van den huiv'rigen morgen,
Diep over d'ooren liet nachtmutsje trekt?
Eerst was het kermis; de spaarpot, reeds karig,
Ging voor een deel aan de woelige pret;
Toen werd de vrijer, haar Krelisbuur, jarig;
Hoe kreeg ze geld voor een zilv'ren signet ?
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Toch moest 't er wezen. — Zou iemand het gissen,
Als ze in de stad naar een haarsnijder gaat?
Wat ze niet toonen mag, kan ze wel missen, —
Zie, voor haar lokken een gouden dukaat!
Opgepast, melkstertj e ; Krelis is lastig,
Als hij 't slecht opneemt, is alles gedaan ;
Dan zet uw snijder, hoe kunstig en kwastig,
Voor twee dukaten 't er niet weder aan.

Adagio.
Of is ze als offergaaf gezonken,
De rijke tooi van goudblond haar,
Terwijl des Heeren lied'ren klonken,
Terwijl des Heeren vaten blonken,
Op 't bloemengeurig Hoogaltaar ?
Terwijl een stroom van wierookwalmen,
Haar vierde, saam met orgelgalmen,
De hemelbruid van achttien jaar;
En 't feestlied stemde in jubelpsalmen,
Met 't wreede knarsen van de schaar?
Terwijl bij 't biddend nederknielen
In 't koor der oude kloosterkerk,
De groote tranen langzaam vielen
Op 't witte marmer van de zerk ;
En, bij het preev'len der gebeden,
Zij 't voelde in haar beangstigd hart,
Dat met de lokken, die er gleden,
Hoop, liefde en jeugd zijn afgesneden,
En niets haar bleef dan boete en smart ?

Andante.
Of werdt ge, naar men zacht verhaalt,
Gij blonde tooi, zoo rijk,
In duist'ren nacht uit 't graf gehaald,
Gestolen van een lijk ?
Waait de yhiang als een kerkhofgeur
En toont uw rossig blond
Van 't dor gebeente nog de kleur,
Waar tusschen men u vond ?

.. .

En als straks Myrrha dwar'lend zwijmt,
En op mijn schouders rust,
Is 't dan alsof mijn bleeke mond
Een doode heeft gekust?
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Weg, weg van mij ; keer weer in 't graf,
Waaraan gij nog behoort !
Werp, Myrrha, 't valsche tooisel af,
— Maar neen, dans lustig voort !

Finale.
Dans lustig voort! De blonde lokken zwieren
In dolle vaart !
Wat let het, wie zij eenmaal mochten sieren,
Op of in de aard?
Dans, Myrrha, dans ! 't Verleden heeft geen rechten,
• Hoe ook beschreid;
Zie, zoo bewijst men uit uw valsche vlechten
D'onsterflijkheid.
De jonge bloem ontkiemt uit de oude voren,
In lente's zon.
De liefde van het melkstertj e is herboren
In 't danssalon ;
De tooi der non geniet al galoppeerend
Haar hemelvaart!
De stof is eeuwig ! Telkens wederkeerend
Bewoont zij de aard !

In 1881 bevatte „N e d e r 1 a n d" nog drie bijdragen : een
schetsje „R o o s j e," een sprookje „d e w i t t e C a m e l i a" 1) en
een gedicht „Voedster's Wiegelied."
Zoo wist men dan, in 1882, wie de schrijver van het veelgelezen gedicht was en ontdekte tevens, dat hij in de wereld
der letteren geen vreemdeling was. Men zou veeleer moeten
getuigen, dat hij geheel tot auteur, tot dichter de ware opleiding
had gehad. 't Is waar : p o e t a n a s c i t u r, n o n fit, de dichter
wordt geboren, niet gemaakt, niet opgeleid, maar steeds zijn die
-dichters de grootste geweest, die vooraf andere dichters bestudeerd
hadden, even als schilders, componisten en beeldhouwers zich
vormen door ernstige bestudeering van den kunstenaarsarbeid
hunner grootste voorgangers.
Van L o g h e m was op 3 April 1849 te Leiden geboren, bezocht daar het gymnasium en beoefende met grooten ernst Latijn
en Grieksch, vooral in dien zin, dat hij de schrijvers wilde
keren verstaan en in hun geest wenschte door te dringen. Ook
1) Later opgenomen in den bundel „B 1 o n d en Blauw "
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de nieuwe talen beoefende hij vlijtig en las zeer veel, vooral
Fransch. Geen wonder, dat hij, na afgelegd eindexamen, in de
letteren ging studeeren, maar weldra vond hij zich bitter teleurgesteld ; hij waardeerde zijn leermeesters, zag al de belangrijkheid in van de wetenschappen, die zij met zooveel vrucht doceerden, maar voelde zich niet bevredigd door de studie van
woorden en letters. Even als andere zijner tijdgenooten, thans
eveneens met eere genoemd, gaf hij de studie der letteren op
en begon in de rechten te studeeren, waarop hij spoedig het
candidaats-examen aflegde. Intusschen was hij ook begonnen
Spaansch en Italiaansch te lezen, schreef, gelijk wij boven zagen,
ook Fransche verzen en was van 1873-1877 leeraar aan de H. B. S.
te Goes. In 1877 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij de
studie der rechten weer opvatte en promoveerde in T881 op eene.
dissertatie „O ver spel en w e d d e n s c ha p," maar wijdde zich
daarna uitsluitend aan journalistiek en fraaie letteren. In 1877had hij met Taco H. de Beer het weekblad „D e Am sterdammer" opgericht; wegens unfaire handelingen der uitgevers.
trok de laatste zich na enkele maanden terug. Van L o g h e rn
bleef aan het blad verbonden en ging mede over naar de Redactie van het dagblad „D e A m s t e r d a m m e r," dat, met
fanfares aangekondigd, een kort bestaan had met een allertreurigste geschiedenis voor allen, die er aan betrokken waren. Hij
bleef nog aan het oude weekblad verbonden, tot 1900,
toen
verschil met den Hoofdredacteur De K o o hem noopte zijn,
ontslag te nemen. Enkele jaren woonde hij te Bussum op „Villa
Rosa," kwam daar in nadere betrekking tot Schimmel en den
uitgever Lom an en dit gaf aan zijne letterkundige werkzaamheid een andere richting. Hij trad namelijk op als Redacteur
van „N e d e r 1 a n d" en als Lid van den Raad van Beheer der
Koninklijke Vereeniging „Het N e d e r l a n d s c h T o o n e el".
metdnilva„ScrseLtkundigavr,"wel
beide betrekkingen hij heden, na een korten tijd, waarin wijlen
M r. V a•n S o rg en die betrekkingen vervulde, nog bekleedt.
Intusschen bleef hij ijverig werkzaam.
Uit de „Liefde" werd de „Serenade" gecomponeerd door
S. van Milligen, C. H. Coster, dr. Wertheim Salomonson en Richard Hol.
Daarop volgde in 1882 „L i a n a," eveneens een verhalend
gedicht, ernstiger en strenger van compositie, beter maar minde r
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aantrekkelijk dan de „L i e fd e" en even muzikaal. Een serie
gedichten daaruit : „L i a n a- c y c 1 u s" werd gecomponeerd door
Samuel de Lange. In datzelfde jaar verscheen een gedicht
„Kinderlijkje" in de „Kunst- en Dichthalle,"onder Red.
van Pol de Mont.
In 1884 verschenen „Twee Novellen" en verschillende gedichten van grooter of kleiner omvang in „S p e c t a t o r," „G i d s"
en „Nederland" en een bundel zeer schoone gedichten, meerendeels vroeger elders geplaatst onder den titel „V a n een
Sultan e," aldus naar het eerste gedicht.
In 1884 schreef hij voor de „M a n n e n van B et eek e n i s"
een studie over Sarah B e r n h a r d t, in 1 885 een over Victor
Hugo,dartschenklov gdichten.Dluso
het schrijven van studien als tegengift tegen het lichtere stijlwerk voor de pers, kwam telkens met kracht bij hem boven, te
meer, daar hij door zijn arbeid aan de afdeeling Buitenland
van het dagblad zijn kennis der vreemde talen in de practijk
aanmerkelijk had uitgebreid.
Het groote succes van F i o r e, niet geprotegeerd, tot geen
exclusieve club behoorend, niet met reclame aangekondigd, dat
wekte bij velen bitteren nijd en er verscheen weldra een berijmd
verhaal „J u l i a," dat bewijzen moest, welk een onzin het Nederlandsche volk toch wel als poezie wilde slikken.
Het is hier de plaats, even bij dit feit stil te staan, omdat
men thans reeds van menschen, die voor ernstig doorgaan, van
de „J u 1 i a g r a p" hoort spreken als van een zaak van veel be-teekenis en groot succes.
De „B om bon o s," waarin o. a. met Ten Brink, met schrijver dezes en zijn blad „De Portefeuille" en met prof. N ab er en diens colleges een loopje werd genomen, was wel wat
laag bij den grond, maar toch wel aardig en vooral op zeer
vele plaatsen raak, omdat er juist werd geredeneerd en geconcludeerd. De „G r a s s p r i e t j e s" waren om dezelfde reden dikwijls kostelijk.
Maar „Julia" was een verhaal in verzen, zooals we ze bij
menigte hebben, al zijn ze niet afzonderlijk uitgegeven, niet
beter, maar ook niet slechter dan andere. De auteur heeft gegeven, wat tal van mannen voor hem gegeven hadden ; die andere
gedichten hadden meer of minder succes, „J u 1 i a" had een zeer
beperkt succes. Was het eene bespotting van Fiore's „Liefd e,"
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dan moest het gedicht, dat de auteur voor allerbelachelijkst wilde
laten doorgaan, evenveel succes hebben, maar dit gebeurde n ie t,
de „Liefde" beleefde vier drukken in drie jaar en „Julia"
werd enkele weken na de uitgave ni e t verkocht. Dat „J u l i a"
zoo dwaas was, hebben de „vriendjes" later te vergeefs als zoo
heel erg willen doen voorkomen ; de tegenstrijdigheden, waarop
zij zooveel gewicht legden, zijn niet grooter dan in vele andere
werken, o. a. een in de „Fr i t hj o fs s a g e," waar de dichter
.den grijsaard na een langen, uitvoerig beschreven slaap laat zeggen :
-

Nicht geschlafen hab' ich Jiingling
Nur erproben wollt' ich dick.

Het jaar 1886 was een zeer vruchtbaar jaar, de studie wordt
voortgezet en een hoogst belangrijke studie van vergelijkende
literatuur-geschiedenis „Marino F a l i e r i en zij n e dichters,"
-een vertaling van Carmen S y l v a's „M e i n e R u h," naar
aanleiding waarvan de koningin van Rumeniè den vertaler een
portret-medaille zond ; verder eenige gedichten en novellen,
waarvan „S n ee u w v 1 o k k e n" later in het Fransch en Engelsch
en „de Helm van Pons de Bligny" in het Duitsch werd
vertaald. Uit „C armen S i l v a' s gedichten" volge hier een
kort fragment met Van L o g h e m's vertaling ten bewijze, hoe
hij er op bewonderenswaardige wijze in slaagt het oorspronkelijke
nauwlettend weer te geven en toch van het allerzuiverste Nederlandsch te schrijven:
NIOBE.
Erstarrt im Schmerz, bin ich am lauten Tage
Ein Stein, — ob mich die Sturme wiithend schiitteln,
Ob mich der Erde Stosse drohnend riitteln,
Ob meinen Fuss die wilde Fluth benage, —
Nichts riihrt mich mehr. Ich kaan nicht lieben, kassen,
Erloschen ist der Wunsch, der Sehnsucht Leben,
Kein Seufzer will den starren Busen heben,
Die todten Arme Minnen nicht umfassen.
Nur wenn ich ferne Kinderstimmen hore,
Dann wiihlen unertrglich meine Schmerzen,
Dann reissen heisse Sagen mir am Herzen
Wer glaubt's, dass sich ein Stein noch wild empore !
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Wer hort die Fluche, die der Mund verweigert,
Hinauszuschreien, bis die Liifte zittern,
Die ohnmchtig, den Felsen zu zersplittern,
In dessen Tiefen sich das Rasen steigert.
Denn wahrend hell die Kinderstimmen sprechen,
Hor' ich die langstverklungenen Meinen tonen,
Und wahrend sie mit ihrem Gliick mich hohnen,
Seh' ich der Meinen Augen sterbend brechen.
Sie reden so, sie singen wie die Meinen,
Rings um mich her and spielen so and lachen
Und sehen nicht die Mutteraugen wachen
Und horen nicht mein herzzerreissend Weinen.
Sie granen sich vor meiner Augen blieken,
Weil es so starr, and fliistern die Geschichte,
Als Marchen, warnend vor dem Strafgerichte,
Das Gótter mitleidlos den Menschen schicken.
In eis'ger Ruhe hor' ich das Geplauder;
Ich stehe gottlich da, in Schmerz erhaben
Ob aller Witter Neid und Gunst und Gaben,
Ob Gliick und Leiden ach, ob Graun und Schauder.
Ich fiirchte Nichts, weil Alles mir genommen ;
Ich liebe Nichts, da Niemand mich entbehret;
Ich holle Nichts, den Alles ist verheeret,
Was ich gehofft, — nicht Freude kann mehr kommen.
Ein Traum das Wort, mit dem ich Binst geheissen,
Der gliih'nde Schmerz will endlich doch verglimmen, —
Da rufen: „Mutter!" jene Kinderstimmen,
Um mir mein steinern Herze zu zerreissen !

NIOBE.
In smart verstijfd, ben ik in 't licht der dagen
Een steen; of om mijn hoofd de stormen kreunen,
Of mij der aarde schokken dof doen dreunen,
Of aan mijn voet de wilde golven knagen,
Niets treft mij meer. Niets kan mij meer verwarmen,
Geen liefde of haat, verliezen noch verkrijgen;
Geen zucht doet mijn verstijfden boezem hijgen,
Niets meer omhelzen mijn versteende armen.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. III.
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Maar — hoor ik in de verte kinderstemmen,
Dan woelen onverdraaglijk mijne smarten,
Dan rijten gloênde zagen aan mijn harte,
De rots, o wonder, hijgt onstuimig, niet te temmen!
Dan rijzen vloeken, waar geen mond zich opent,
Om ze in de sidderende lucht te gillen,
Onmachtig zijn ze om door de rots te trillen,
Maar in de diepte rijzen zij, wanhopend.
Want, waar de kinderstemmen vroolij k spreken,
Hoor 'k van de mijnen de geliefde tonen,
En, waar zij mij met hunne vreugde hoonen,
Zie ik der mijnen oogen stervend breken.
Zij zingen als de mijnen, lang verdwenen,
Zij spelen vroolijk, als de mijne waren,
En zien niet, dat er moederoogen staren,
En hooren niet mijn hartverscheurend weenen.
Toch zijn zij huiv'rig voor den blik dier oogen,
Zoo strak en hard, en fluist'rend van legenden,
Hoe zaligheid vergaan kan in ellenden,
Hoe goden straffen zonder mededoogen.
In ijz'ge rust kan ik die dreiging hooren,
En goddelijk sta ik daar, in smart verheven,
Want niets kan mij der goden gunst weer geven,
Niets mij verschrikken, streelen of bekoren.
Niets vrees ik meer, daar alles me is ontnomen;
Niets heb ik lief, daar die ik lief had, vloden;
Niets hoop ik meer ; 't is alles bij de dooden,
Wat 'k heb gehoopt; geen vreugde kan meer komen.
Een droom is 't woord, waarmee men aan mijn treuren
In steenen rust vergetelheid wou schenken;
Daar roepen kind'ren: „Moeder!" en 't herdenken
Kan 't steenen harte nogmaals mij verscheuren!
.. .

AGAATROOS uit „L i a n a."
Daar is een bleeke bloem, uit blanke sneeuw geweven,
Gesloten schijnt ze albast, of dons, of hermelijn,
Algerisch onyx wel haar melkwit kristallijn;
Agaatroos is de naam, door kuischheid haar gegeven.
Maar kwam van d'ochtenddauw de sluier haar omzweven,
Dan opent zich haar kelk, en toont op 't mat satijn
Een zachtgetinten blos, een teed'ren rozenschijn,
Een gloed van avondrood, in 't hart der bloem gebleven.
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0 maagd, is in dit beeld uw ziel niet uitgesproken ?
Haar frischheid, rein en koel, haar schoonheid, onontloken,
Haar blankheid die het blank der trotsche lelie tart ?
Maar opent liefde's dauw den kelk vol levensgeuren,
Dan straalt de rijke diepte in gloed van rozenkleuren,
Dan draagt de kuische bloem het morgenrood in 't hart.

In het volgende jaar werd de studie ernstig voortgezet; over
vergelijkende literatuurgeschiedenis verscheen „E en n i e u we
Ahasvero,"Hufs„derwigJ"nvots
gedichten, novellen en bijschriften.
Het is in dit jaar, dat de aansluiting bij de muziek begint
met „Koningscantate" waarbij muziek van C. Coenen;
„Van Nederlands vlag" voor muziek van dr. E. D. P ij z e 1
en „Oud en nieuw" voor muziek van F. Brandts Buys.
Bovendien werden twee operetten-teksten vertaald „Don C a e s a r"
en „Blauwbaard" die beide een lange reeks van voorstellingen
in Frascati beleefden.
In i 888 verscheen „B f o n d en B 1 a u w," eene verzameling
van vroeger elders verschenen novellen en verder een dozijn
grootere en kleinere gedichten en novellen, zoo oorspronkelijk
als vertaald. Maar een veel belangrijker plaats nemen de teksten
voor muziek in. Daar is een „Cantate" comp. van Frans
Coen;„NdrlaOnje,"ctomp.ThA
A. Verhey; „Een dag naar buiten," kindercantate, comp.
Heinze; „Mis t" cantate comp. Alex. Heyb1om.
Ook werden in dat jaar weer twee operette-teksten vertaald,
„d e M i k a d o" en „K a k a t o e," beide met uitbundig succes in
Frascati opgevoerd. Uit den eersten tekst herinnert zich ieder
De bloemen, die bloeien in Mei, trala
Die gaan me geen sikkepit aan, enz.

Zeer merkwaardig is dit jaar, omdat toen de eerste roman
uitkwam,enprvht„Niuws.dDag,"etl
„Victor."
Daar is in dezen roman een zeer, zeer groote onevenredigheid,
de uitvoerige en pakkende teekening (n i e t beschrijving) van
bijzonderheden en het kalme doodloopen van de eigenlijke
intrige. Daar is de streng wetenschappelijke student, die zijne
studiën in 't bijzonder maakt op zijn meisje, dat in haar onge-
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neeslijke kwaal allerlei voor de wetenschap hoogst belangrijke
symptomen vertoont en die hij gebruikt om proeven op te nemen ;
daar is de beschrijving van het weelderig jachthuis, waar soms
zoo aardig geleefd wordt (een Va n L en n e p in F e r d i n a n d
Hu y ck waardig), daar is die half-Fransche roman, met dat
mooie winkeldochtdrtje, alles scherp belijnd, met kleur en tint,
met licht en donker. Wie geheel achter de schermen kijkt, herkent
een klein landstadje met zeer bekende en sprekend gelijkende
figuren. Dat hebben velen kwalijk genomen. 't Is niet geniaal,
als we aan Jean Paul denken : „Ein geistiger Htmmling weiss
nur zu beschreiben, was er erlebt hat!" maar heeft H i l d eb r a n d
in de „Camera Obscura" dan anders gedaan? Oude, nl. heel
oude Haarlemmers herinneren zich W a g e s ter t, Va n N a s 1 a a n,
den boekhouder met de watjes, K o o sj e, K egge, K1 a a r tj e
D on z e en vele anderen nog heel goed.
Zij, die bij de verschijning van „E en L i e f.d e in h et Z u i d e n"
de schouders hadden opgehaald bij de bewering, dat deze dichter
de man was, om het muzikale onzer moedertaal weer eere te
brengen, in gedichten al de muziek te leggen, waartoe onze taal,
mits goed gebruikt, geschikt is, deze moesten verstommen toen
het jaar 1889 ten einde was.
De studie treedt op den achtergrond, alleen één artikel „M eer
geprezen dan gelezen" over de „Utopia" van Thomas
M o r u s verschijnt, voor Frascati worden vertaald operette-teksten
„de Wondervogel," „Erminie," „de Gondeliers" en
voor de Nederlandsche opera „Don Ces ar de B a z a n";
maar meer dan dat: „Le Flibus tier" van Richepin wordt
in rijmlooze verzen vertaald voor de Kon. Vereen. „Het Ned.
Tooneel" en door die vereeniging opgevoerd, natuurlijk in onzen
tijd van geestelijke misvorming ni e t schitterend ontvangen door
een publiek, dat geen hooger geest kent dan bedwelmende of
verdoovende muziek of plat-komische of vuile tooneelstukken.
Een gedicht „B ij Pet r u s" ter compositie, werd bekroond bij
het Willemsfonds en ... het belangrijkste : „B r i n i o," het tekstboekje voor de eerste oorspronkelijke Nederlandsche opera, sinds
er weer Nederlandsch in de opera gezongen kan worden, werd
geschreven en het werk van S. van M i 11 i g e n, waarbij de tekst
diende, met veel succes opgevoerd.
In 186o ééne studie „Robert Browning" met de vertaling
van zijn gedicht „A n d r e a del Sart o," verder een scheur-
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kalender, enkele verzen en novellen, maar vooral : „V i t t o r i a,"
drama in verzen, niet opgevoerd, „I n 0 p s t a n d," naar J u l i us
Lema4trdoKn.Vepgvord,„Zam"
operatekst, vertaald voor de Nederlandsche Opera.
In 1891 niets anders dan een Scheurkalender en behoudens enkele artikelen een studie over T h é o d o r e de B a n v i 11 e
voor de „Mannen van Beteekenis."
Buiten de gewone waarneming vallen de overtalrijke en steeds
hoogst belangrijke artikelen, rijk van inhoud, juist van redeneering en aangenaam van vorm in het weekblad „D e Am st e rd a m m e r." Nieuwe romans en tooneelstukken, karakteristiek
van overleden of plotseling beroemd geworden kunstenaars,
nieuwe theorieen, studiën en wie weet wat meer, steeds behandeld met eene juistheid en een frischheid, die zijns gelijke zoekt.
Ook alle vertalingen kunnen we niet opnoemen zonder onze
lezers te vermoeien.
Dergelijke stukken daarlatende ontmoeten wij in 1892 een
vertaling van „Le dépit amoureux" van Molière, die voldoende bewees, dat men — ook ná den dood van Alb e r d i n g k
T hy m niet behoefde op te houden, Molière in nieuwe
vertaling te spelen. Zij werd door het gezelschap van K r e u kn i e t 46 maal gespeeld. Daarbij eene studie „Klein Duim pj e
in zijn mystische beteekenis," opgenomen in „Noord
en Z u i d" en verder een viertal liederen ter compositie.
Weer vinden we in het „Weekblad" en in „Nederland"
zeer vele hoogst belangrijke artikelen over onderwerpen van
den dag, maar meer belangrijk behoudens verschillende gedichten en artikelen in allerlei tijdschriften, is de vertaling van vier
operetten-teksten „J u a n i t a," „D e vrouw van Narcis" en
„D e Reis naar C h i n a," alles met veel succes in Frascati opgevoerd en „De Parel v i s s c h e r s," operatekst voor de Ned.
Opera. Daarbij een degelijk artikel over A I fr e d T e n ny s o n
in „Eigen Haard," een studie over Pierre Loti in de
„Mannen van Beteekenis" en eindelijk, een merkwaardig
verschijnsel, elf jaar na „Een liefde in het Zuiden" en
tien jaar na „L i a n a," een verhaal in verzen : „W alter."
Hiertfnwdzlvoeimukarzn,hetogromantische met een tintje historische studie, denkelijk een beetje
heel rood onder den invloed der toenmalige volksbeweging;
inderdaad, het gedicht gaf ons zeer veel schoons, maar toch
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ook veel dat verouderd scheen, o. a. de bebloede princessekop
op een piek rondgedragen, af al te oud-romantisch, af onpassend modern realistisch. Overigens had het gedicht fragmenten
van de hoogste schoonheid.
In dat jaar verscheen „P a n a c h é," een bundel vroeger elders
geplaatste novellen.
In 1893 verschenen, behalve enkele novellen en vertalingen,
sommige met toegevoegde studien, allerlei belangrijke studien in
kleineren vorm in het „W e e k b 1 a d" en elders opgenomen, niet
minder dan drie operetten-teksten „A s s c h e p o e s," „D e H o fn a r" en „Het Zondagskind," alle drie in Frascati opgevoerd. Verder drie teksten voor compositie van den heer
J. F. H o u c k, eene C a n ta te voor compositie van den heer
A 1 e x. H e y b l o m. Dr ie novellen uit vroegere jaren verschenen dit jaar in het Duitsch.
In 1 894 worden de belangrijke artikelen in het „Weekblad"
voortgezet en er wordt vertaald :
„De Talisman" van Fulda, voor het Ned. Tooneel ; „De
Z o u a v e n," operette-tekst in Frascati opgevoerd en twee gedichten ter compositie : „M a s k e r d a n s," componist Bern h.
Zweers; „Graflied" ter eere van Alex. Heyblom, cornponist Van Leeuwen. Intusschen verscheen in „Mannen
van Beteekenis" een studie over Octave Feuillet.
In 1895 verschenen twee novellen, eenige gedichten van kleineren omvang, de eerste jaargang van het „W i l h e l m i n aA 1 bu m," waarin twee gedichten. Voor het Ned. Tooneel werd
vertaald: „De tweede Mevrouw Tanqueray"van Pinero
en „De Vrouw van Tabarin" van Catulle Mendès.
Maar -- en dit was van meer belang, er verscheen een roman
en ditmaal een in twee deelen, „S a s c h a," onder den pseudoniem
„P r o s p e r van H a a m s t e d e," een pseudoniem die dat jaar ook
onder een novelle in „Nederland" voorkwam.
In 1896 weer een paar novellen en gedichten, waaronder een
„Dr und e n z a ng," componist G. B e y e r l e; voor het Ned.
Tponeel werd vertaald „De Avonturierster," naar A u g i e r
en „M a r c e 11 e," naar S a r d o u; bewerkt werd een tweede jaargang van het „Wilhelmina-Album" en „Calypso," een
bundel, bevattende eenige der vroeger elders geplaatste novellen.
In 1897 een paar novellen in „E i g en Haard," een paar
gedichten, de 3e jaargang van het ,,Wilhelmina -Album" en
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een operatekst „D e R o os van D e k a m a," componist Willem
Landré.
In 1898 „Roemeensche liederen," comp. S. van Mii1 i g en, en enkele andere gedichten, o. a. „K r o ni n g s Cantate,"
comp. B. Z w eer s. Maar verder was dit een zeer belangrijk
jaar. Nieuw verscheen één roman „Fokel," bijna dadelijk in
Zen druk verschenen en, als boek bijgewerkt, een roman in twee
deelen „Operettebloed," vroeger in „Neder la n d" geplaatst.
Onder den titel „F or tui n" verscheen weer een bundel vroeger
verstrooid geplaatste novellen. Voor het Ned. Tooneel werd
„Lit tl e Daisy" vertaald.
In 1899 zagen een paar novellen het licht en werd voor het
Ned. Tooneel vertaald „A r m w e e uw tj e," „D e Ster," „Mij n
schoondochter," terwijl er weder in Duitschland eene vertaling van enkele novellen verscheen.
Dit is het voornaamste, maar nog lang niet alles; ongedrukt
en gedeeltelijk nog onvoltooid zouden er nog tal van werken
te vermelden zijn, o. a. eenige opera-teksten.
Dit overzicht getuigt vooral van een benijdenswaardige werkkracht.
Nu heeft deze zeer vruchtbare schrijver het zeldzaam voorrecht van door geen ambtsbezigheden te worden opgehouden of
afgeleid, maar hij is niet de eenige in ons land en dezen arbeid
had hij niet kunnen leveren zon der degelijke en veel omvattende
voorbereiding en aanhoudende studie en lectuur. Men bedenke
echter dat hij, hoewel niet door ambtsbezigheden toch door
vaste bezigheden herhaaldelijk in beslag werd genomen èn door
zijne betrekking tot de Koninklijke Vereeriging „H e t N e d e r1 a n d s c h 'T o o nee 1," die hem o. a. ook dikwijls tot een reis
naar Londen, Berlijn of Parijs noodzaakt, wanneer een belangrijk tooneelstuk is verschenen; in zijne betrekking als Redacteur
van ,,N e der 1 a n d," die hem stapels manuscripten noodzaakt te
lezen en hem een verbazend aantal personen in huis zendt, die
hem wenschen te spreken, twee fortuintjes die hem ook als
letterkundig adviseur van den Raad van Beheer in rijke mate
ten deel vallen en eindelijk tot 1900 zijne betrekking tot het
weekblad „D e Amsterdammer," waarin hij onder pseudoniem
E—e i) de rubriek „Vo or Dames" redigeerde, maar boven1) Zonder bedoeling en zonder beteekenis gekozen.
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dien geregeld artikelen schreef, zoo vaak er aanleiding bestond
op een persoon, een boek of een tooneelstuk de bijzondere aandacht te vestigen en die wij van ganscher harte hopen, dat
weldra verzameld in een bundel naar tijdsorde gerangschikt en
met een flink register, als aanvulling op alle encyclopaedieen
zullen verschijnen, een werk even aantrekkelijk als lectuur, als
handig om na te slaan voor alle belangrijke gebeurtenissen op
het gebied van fraaie letteren en tooneel.
We hebben thans te vragen, wat is er van de kunst van V a n
L ogh em? Om die te beoordeelen, voegen we eerst zijne werken soort bij soort samen ; we laten de serie scheurkalenders
(1889-1894) en de vier jaargangen „Wilhelmina -Album"
(1896-1899) en alle vertalingen buiten bespreking, maar vermelden als hoofdwerken :
I°. Vier groote dichtwerken : „Liefde," „L i a n a," „S u 1t a n e" (het laatste verzameling van gedichten); W a 1 t e r.
2°. Vier bundels novellen : „Blond en Blauw," „Panaché," „Calypso," „Fortuin."
3°. Vijf romans: „Victor," „Sascha," „Fokel," „Operettebloed," „Geen druiven van doornen."
4°. Zes studien voor de „Mannen van Beteekenis."
Dat deze laatste studien alleen Franschen betreffen, wijst er
reeds op, dat de voorliefde is aan de zijde van het Fransch.
Van al deze werken blijft de „L i e fd e" het meest bekende
en meest geprezene, maar het groot succes der beide laatste
romans maakt het niet twijfelachtig, in welke richting de auteur
zijn kunstenaarsarbeid zal voortzetten.
De zeldzame zoetvloeiendheid der taal, de spannende intrige
of wel het hoogst pakkende van een romantischen inval, dat
moest het publiek boeien en het boeit nóg publiek, maar niet
dat gedeelte van het publiek, dat zegt : „och, ziet u, ik hou
niet van verzen !" Dat is een duidelijke wenk voor den auteur
om zijn romantische verhalen, die toch niet geschreven worden
om onbekend te blijven, liever in ongebonden vorm te schrijven,
terwijl zijn zoetvloeiende verzen ten allen tijde tot hun recht
zullen komen in de opera of operette.
De studien over dichters en schrijvers of die op het gebied
der vergelijkende letterkunde, kunnen op den duur geen lezers
vinden in een land, waar aan de universiteit wetenschappelijke
literatuurgeschiedenis bijna niet anders dan in naam bestaat en
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de leerlingen onzer Gymnasièn en Hoogere Burgerscholen niet
anders dan bij uitzondering wel eens iets over dat vak hooren,
vaak de grootste dichters der wereld niet eens bij name kennen.
Blijven dus romans of novelle n, of liever de novellen en
de romans; niet alleen om de jongere dagteekening der romans
maar vooral omdat de novellen thans nog meer volledig kunstwerk zijn. Elke novelle is geheel af, d.i. elke novelle geeft in
juiste evenredigheid het geheele verhaal en daarbij worden,
naarmate we meer het einde der eeuw naderen, de verhalen
steeds boeiender en meer, wat men tegenwoordig gewoon is te
noemen : pikant. Maar 't loopt alles goed af op 't oogenblik,
dat men geneigd zou zijn een bedenkelijk gezicht te zetten, juist
bij 't omslaan van een blaadje bij 't begin van een hoofdstuk
van ... „daar zul je 't hebben" daar voert de onderhoudende
verteller ons ergens anders heen, 't is alsof Madame Co t t e r e t
in de „F o u r c h a m b a u l t s" op haar kerkboek klopt, opdat
haar dochters naar den anderen kant zullen kijken. Ook dit is
een zuiver Fransch karaktertrekje dezer kunst. Onder de Fransche
conferenciers, die hier te lande nu en dan optreden, zijn er,
die in hoogst kieschen vorm, soms met een zeker wetenschappelijk tintje redeneeren, spreken, fluisteren, zóo, dat hier en
daar onder 't dames-publiek eigenaardige gilletjes hoorbaar
worden, --- ongeveer als B e 11 a c in „I e mond e o ti 1 ' o n s' e nn u i e" tegenover de preutsche Engelsche, die evenwel ook alles
behalve kalm blijft bij de wetenschappelijke toelichting.
In die korte verhalen lag des auteurs kracht en de beschrijvingen van kamers en toiletten waren inderdaad meesterstukjes.
In de laatste herkende men dadelijk E - e uit het weekblad,
bekend met alles wat goed staat en bekend met al de termen,
waarmede versiersels en kleeding worden aangeduid. Toch vertoonden zich in de novellen ook herhaaldelijk goed geslaagde
dramatische scenes — die ook in de beide eerste romans niet
ontbreken. Met „F ok e 1" echter begint de serieuze romancier
zijn arbeid. Het verhaal had een voorganger ; evenals „B u 1 w e r' s
Palham" groeide uit „John Halifax Gentleman," zoo
groeide „Fokel," de roman, uit „Doperwtjes met een lepel"
de novelle. Dezelfde mooie en schijnbaar koude vrouw, een
vulkaan met sneeuw op den top, gelijk H ei n e de Hollandsche
vrouwen karakteriseert; dezelfde stevige onopgevoede koude
boerenjongen tot gouverneur in de voorname omgeving bevorderd,
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dezelfde afloop der opgezette idylle, alleen in den roman een
geweldiger einde. 't Is bij velen de vraag geweest, hoe een
auteur lust kon hebben, een huishouden te beschrijven met allerlei
ellendige wezens : een lang voor den ouderdom geheel afgeleefde
man, een idioot jongetje, een halfwijze grootmoeder met verlamming en een ziekelijk vrome dochter en in dat milieu die
mooie vrouw en die Hercules van een gouverneur, die jonge
krachtige vrouw uit vrees voor gebrek geketend aan dien akeligen
ziekelijken man, smachtend naar de omarming van den kloeken
gezonden jongeling. Het komt me twijfelachtig voor, dat de
schrijver bij voorkeur die ellendigen uitgezocht zou hebben om
ze te beschrijven ik geloof eerder, dat hij die typen hier of
daar verstrooid in beeld heeft gezien of wel -- nu de erfelijkheid zoo in de lucht zit, waar hij zulk een man en vader noodig
had, zich de vraag stelde : hoe zullen of moeten nu de kinderen zijn.
Hoe 't zij, „Fokel" viel zeer in den smaak en beleefde bijna
dadelijk een tweede druk. Veel hoogex dan dit werk staat echter
„o per e t t e n - b 1 o e d," meer dan een der vroegere Fransch gekleurde stukken is dit Fransch uit het midden der negentiende
eeuw. Die nabob die er een pronkslot op nahoudt met een
paviljoen met geheime deuren en verborgen trappen en huurlingen, die de wacht houden tegen overval of jonge meisjes
vangen of helpen vangen ; dat bal met dien bal-prins, die als
in de „Boon" van Z s c h o k k e van land tot land reist om de
schoone onbekende te zoeken, met alle effecten als doodelijke
ziekte, flauwten, redding met gevaar van eigen leven ; 't is oud!
Zeker, maar „il n'y a du nouveau que ce qui a vieilli" en in
weerwil van alle lofredenen op de nieuweren, trokken de oude
tooneeldraken nog het meeste publiek. De auteur wil nu niet
als de ultra-modernen volslagen onverstaanbaar zijn, behalve
voor een beperkt kringetje geestverwanten, hij wil boeien en dat
doet hij. Daar is in het tweetal deelen een keur van dramatische
beschrijvingen, zoo echt, dat men er geen betere naast kon leggen.
Daar is die oude operette-tante, nag mooi, nag koket, nag vurig
verlangend, dat mooie meisje te zien schitteren, te zien koketteeren, te zien conquêtes maken ! Die kamer op de wijze van
artisten-kamer ingericht; men ruikt er de poudre-de-riz en de
odeurs van verdacht allooi, men ziet er die versierselen half
echt, half operette, men ziet dat mooie jonge levendige meisje
zich in den grooten spiegel bekijken enz. enz. En dan die mas-
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kerade ! Wat een volk, wat een gegons, wat een menschenatmospheer en die mooie toiletjes, die gezien willen worden
en die voorname meedoeners en toeschouwers ! En dan dat bal,
dat bal uit een sprookje getooverd! En die terugkeer, dien avond,
die kou! Inderdaad, zoo deze roman onweerstaanbaar geboeid
heeft, het is omdat de lezer werkelijk doorleeft, wat de personen
doorleven ! En dan de scene in het tuinhuis ! Dat klinkt als voor
vijftig jaar, daar is de verleider, die zegt: hoe boozer je wordt,
hoe mooier ik je vind ! en derg. en dan werpt zij de brandende
lamp naar den verleider en de verleider verdwijnt door een
geheime deur en de onschuld, die, volgens Wit huys, door God
bewaard wordt, valt flauw tot de echte minnaar, de bal-prins
door vuur en vlammen komt en haar redt en dan worden ze
beiden .... bijna een paar ! Dat 's ouwerwetsch, evenals de motto's
in vele talen boven de hoofdstukken. Ik zeide toch, dat er veel
van 't jaar 'o in kwam.
Maar wat de auteur geeft, is zijne zaak en hoe hij 't geeft
is eene zaak voor den lezer. Welnu hij geeft dat zoo, dat men
onweerstaanbaar geboeid raakt, zeker, zich den toestand levendig
voor te stellen.
Zoo de novellen plotseling eindigen, als 't er begint te spannen,
ook bij de romans is het slot haastig en zeker niet het beste
van 't werk. Bij „F o k el" wordt de ontknooping ten einde
gebracht — neen er komt geen ontknooping, de Gordiaansche
knoop wordt doorgehakt, doordat de idioot den gouverneur de
hersens inslaat op 't oogenblik, dat de mooie mama hem tegen
zijn zin omhelst -- in ,;O per e t t e b 1 o e d" wordt het minnend
paar voor eeuwig gescheiden, doordat Bar bette de gehate
speelgenoot van haar aanstaande, door een draai met de wipplank in 't water gooit, waardoor deze wel niet verdrinkt, maar
toch in zoo hooge mate de sympathie van den bal-prins van
Barbette op haar doet overgaan, dat Barbette vertrekt
„sans espoir de retour !"
Een enkele proeve van zijn proza volgt hier uit de novelle
„N ad e s j d a" : R e y n a u t L a u s i n g „zes-en-twintig jaar en in
de rechten gepromoveerd verveelt zich daar hij geen bevrediging
vindt voor hoog gespannen idealen, uit een grap wordt hij lid
eener „Société de correspondance Internationale" en raakt in
correspondentie met eene aanzienlijke Russische dame met den
voornaam N a de s j d a. Er lag voor hem een onuitsprekelijke
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bekoring in den klank" en droomend geniet hij en ... een visioen
van Zuid Rusland, van een Italiaansch-blauwe lucht kwam bij
hem op, waar donkere dennebosschen en gouden korenvelden
elkaar afwisselden, met op den achtergrond een stad van vergulde koepels, bontgekleurde paleizen, violette muren met kanteelen,
roode torens, zonnige binnenpleinen en bazaars, gezien door den
donkeren boog van blauwgroene vestingpoorten, kloosters, kerken,
ook van buiten beschilderd met groote gekleurde heiligen, wier
hoofden in gouden zonnen wandelden. Een vreemde menigte,
half Oostersch, half Noordsch, kaftans en pelzen dooreen, bewoog
zich door de straten ; misschien was het een fantasie Rusland,
misschien een visioen van het ware, hij wist het niet ; Georgiers
en Tscherkessen met hun hoogen pelsmutsen, hun twee rij
patronen op de borst, hun trotsche oogen en slank lenige gestalte,
vrouwen met den diadeem van kralen en den sluier, priesters
met het kleine pope-kapje, den rozenkrans en het zwarte gewaad,
kinderen met het roode moejikhemd, op de linkerborst toegeknoopt
met een zwarten rand. En rijtuigen en ezels en kameelen de
thee-karavanen van Koeldsja misschien, en grijsaards met den
wandelstaf als oud-testamentische profeten, en bedelaars en schitterende uniformen, en ruiters en dames te paard; en daar boven
de wemelende menigte en onder den donkerblauwen hemel, zag
hij de mooie gevels der moderne huizen, de torenspitsen, de
koepels, peervormig, meloenvormig, ananasvormig, met kleurige
blinkende sieraden als edelgesteenten bezet, in goud gevat, met
groen en brons en zilver omlijst .... R e y n out had de oogen
gesloten.
N a d e sj d a ...." mompelde hij. Het visioen veranderde. Hij
was in een kerk, een reusachtige Byzantijnsche kerk, schemerig.
Evenals in het vorige visioen hoorde hij ook nu geen geluid,
geen orgeltoon, geen geschuifel der menigte over den spiegelenden,
kleurigen mozaiekvloer en geen stem van den priester; enkel
den naam N a d e s j da door hem zelven gefluisterd. Toch was
er een dienst in de kerk; wierook steeg blauwgrijs omhoog, hier
en daar rose getint door het licht van de gekleurde ruiten of
het geflikker van rose licht op een zijaltaar ; en in de diepte
zag hij nevelig een hoogaltaar, met een geheel bosch van geelwitte kaarsen, brandend met kleine gele vlammetjes ; daar was
het buigen en wandelen van priesters om het altaar ; oude
priesters met lange witte baarden en rood en goud en violet op
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de schouderkappen, en gestreepte zijden kleederen met juweelen
bezaaid. En jonge koorknapen met lange haren, vaalblond in
den blauwigen warmen nevel, allen buigend en slingerend met
wierookvaten het altaar bedienend, waarboven de bontgekleurde
Christus en de Panagia, de Moedermaagd, in goud en kleuren
troonden.
Schuin voor hem, op een bidstoel geknield, met den rug naar
hem gekeerd, lag een vrouwengestalte, geheel gehuld in een
doek of mantel, die zoowel haar verdere kleeding als haar hoofd
en schouders bedekte. Daardoor kon hij niets zien van haar
gelaat, niets van haar gestalte, niet of zij jong of oud, slank
of gezet, blond of bruin was. Toch was hij overtuigd dat die
vrouw N a d e s j d a was en eene brandende begeerte kwam bij
hem op, haar te zien. — Maar hij kon geen woord uitbrengen;
hij kon haren naam niet roepen ; zij bleef gebogen in biddende
houding en hij kon zich geen voorstelling er van maken, hoe
zij er zou uitzien.
De zonnestralen, die door de kerkramen met hun karmozijnen
en goudgele en smaragdgroene heiligenbeelden hadden geschenen,
verdwenen nu; de kerk werd donkerder, het zonlicht scheen
minder rood, maar alles er om heen scheen toch in dichter
nevel gehuld. De bogen van de kerk, rond op rond gestapeld,
tot oneindig hoog, verloren zich geheel in de duisternis; alleen
hier en daar glinsterde mat een gouden cirkel, een kruis, een
beker, deelen van de heiligen decoratie, die als fries de opeenvolgende koepelgalerijen omgaf, met de kleine koepelramen
er tusschen.
De vrouwengestalte bleef geknield, onbewegelijk, en toch scheen
het R e y n o u t, alsof zij zijn zachte fluisteren zou moeten hooren.
Hij herinnerde zich nu, al droomend, op eens haar naam niet
meer; toch wist hij dat zij de vrouw was, die in het bewuste
boek stond, en wier naam, zacht glijdend als de toon van een
harp over de zee, hem deze droom had aangebracht. Plotseling
herinnerde hij zich den naam.
-- Nadesjda .... zeide hij.
De droom was voorbij ; hij sloeg de oogen op ; kerk en kaarslicht en bidstoel en spiegelende mozaiekvloer, alles was verdwenen. Hij sloot weer de oogen, hopend dat het visioen zou
terugkomen; vergeefs, de klanken van de straat kwamen er
tusschen, trams en rijtuigen en het geschreeuw van kooplieden,
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geschel, geratel, gerammel, geluid in allerlei stemmen ; de droom
was voorgoed voorbij."
Onze schets zou niet volledig zijn, als we niet nog even afzonderlijk bij Van L o g h e m stil stonden in zijne kwaliteit van
Redacteur van „Nederland."
Van alles wat goed en groot is of belooft dit te worden
ontmoeten we hier goede bijdragen. Dat is niet weinig. Daartoe
moet de Redacteur stapels :copy lezen en voor een groot deel
terugzenden met briefjes zoo ingericht, dat de auteurs niet boos
worden, hij moet met dozijnen menschen eindelooze gesprekken
houden en .... hij moet den fijnen smaak hebben uit die stapels
alleen te behouden wat goed is. Dat hij daarbij de zelfverloochening moet hebben, zijn eigen werk maar hoogst zelden
te plaatsen, worde hier nog even aangestipt. Maar de tweede
afdeeling van „Ne d e r l a n d" is niet minder belangrijk daarin
wordt kort, degelijk en overtuigend een betrouwbare meening
uitgesproken over alle werken op 't gebied der fraaie letteren
en wel, bijna dadelijk na de uitgave. Daar is geen sprake van
club-vergoding of verguizing; juist zijn de beoordeelingen en
geheel zonder aanzien des persoons. 1)
Ziedaar een beeld van Van L o g h e m s werkzaamheid : onvermoeid en nauwgezet aan den arbeid, fijn gevoelig en muzikaal
voor alles, wat hij schrijft, soms eens wat oud, maar steeds
boeiend en beschaafd, steeds ons in goed gezelschap brengend
en toch -- getuige zijn tijdschrift met een open oog voor
de kunst van anderen, oak als deze eene geheel andere opvatting
huldigen.
1) Als gevolg van de Bredero-feesten ontstond de B r e d e r o c 1 u b,, waarbij
Van L o g h e m zich aansloot ; tot dien club behoorden o. a. dr. P ij z e 1, dr.
Jelgersma, Hugo Muller, Van der Goes, P. Tak, en zeer vele anderen;
Voorzitter was H y m a n B i n g e r, de drukker en uitgever, die met V a n
Lennep in de Rederijkerskamer „A c h i 11 e s" had gewerkt en Vondel had
helpen spelen met tooneel zonder decors en door vertooners in zwarten rok.
Een andere letterkundige club, waarbij Van L o c h e m zich aansloot, was
„F 1 a n o r," waartoe o. a. allen behoorden, die de „N i e u w e G i d s" oprichtten ;
leden waren Kloos, Verwey, v. Eeden, De Meester, Paap,VanLooy,
Veth, Van Deventer, Mendes da Costa, H. C. Muller e. a.
Indien dus Van L o g h e m geenerlei clubgeest huldigde, het was niet omdat hij zich van anderen afscheidde of een klein kringetje vormde om van
daar anderen te bestrijden of te belasteren.
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1868. „Sérénade" (in 't Fransch.) -- In : Almanak v. h. Leidsche
Studentencorps 1868.
1869. „De twee ringen." Novelle door G h u l o m e.
In: Iris.
Romantiek, letteren, kunst, wetenschap 1869.
1869. „Gille's losgeld" door G h u l o m e. — In : Almanak v. h.
Leidsche Studentencorps voor 1869.
1870. „Clara" door G li u l o m e. -- Als voren 1870.18 71. „Val de Penas," eene nachtfantasie, door G h u l o m e. —
Als voren 1871.
1872. „Eeuwig." Romance door G h u 1 o m e. — Als voren t 872.
1872. „Het kind van den boschwachter" door G h u l o m e. —
Als voren 1872.
1873. „De zeven robijnen." — Feuilleton van „Het Vaderland"
18 73.

I 873. „Josepha." Historische roman. — In : li et Vaderland 18 73.
1876. „Quia Pulvis es."
In : Nederland 1876, I.
1876. „Konig Arpad. Musik von T h. H. H. Ver w e y. Romantische grosse Oper in 3 Acten. Rotterdam, W. F. Lichten
-auer,187.
Hieruit verschenen afzonderlijk : Ballade fur Bariton. -- Romaine
fur Bariton, — Lied fur Tenor.

1878. „Jules Janin over Ristori en Rachel" 1855. In : Nederl.
Tooneel- Almanak 1878.
1878. „Napoleon en Raynouard." -- Als voren 1878.
1879. „Rozeknop." — In : Nederland 1879, I.
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1880. „Spel en weddenschap." Acad. proefschrift. Amsterdam,
Ellerman, Harms & Co., 188o, 8°.
1880. „Blonde lokken." — In : Nederland 188o III.
1881. „Koosje."
„De witte camelia." — In : Nederland i881, I.
„De witte camelia" werd opgenomen in : „Blond en Blauw," 1888.

I 88 i . „Voedster's wiegelied."
In : Nederland 1881, III.
x881. „Een liefde in het Zuiden." Gedichten. Sneek, H. Pijttersen Tzn., 1881, kl. 8°.
2e druk. Aldaar, 1882, kl. 8 °.
3e druk. Aldaar, 1883, kl. 8 °.
4e druk. Aldaar, 1883, kl. 8 °.
5e druk. Aldaar, 1885, kl. 8 °.
6e druk. Amsterdam, H. J . W. Becht, 1896, 16°.
7e druk. Met 8 helio-gravuren naar teekeningen van C. Kop pen o 1.
Aldaar, 1897, 4°.

1882. „Liana." Sneek, H. Pijttersen Tzn., 1882, kl. 8°.
2e druk. Aldaar, 1889, kl. 8°.

1883. „Wieg mij in slaap, moeder." Lied met koor. Woorden
naar 't Engelsch. Muziek van D. K. O'Donnell. Sneek,
H. Pijttersen Tzn., 1883, gr. 8°.
2de uitgave. Muziek van D. K. 0' D o n n e 11. Gearrangeerd voor twee
stemmen door T. We stro p. Middelburg, F. D. den Don, 1885, 4°.

1884. „Uit den vreemde." — In : Nederland 1884, III.
1884. „Twee novellen." Haarlem, W. Gosler, 1884, 16°.
Inhoud : „Constance." — „Een Talisman."

x884. „Van eene sultane en andere gedichten." Sneek, H. Pijttersen Tzn., 1884, kl. 8°.
1885. „Zangen uit Liana," in muziek gezet door S. de Lange.
Opus 4o. Amsterdam, Brix v. Wahlberg, 1885, gr. 8°.
1885. „Sarah Bernhardt." -- In : Mannen van beteekenis XVI,
N°. 3.
1886. „Victor Hugo." — Als voren XVII, N °. 1.
1886. „Marino Faliero en zijn dichters." — In : Nederland
1886, III.
1886. „Oud en Nieuw." Muziek van L. F. Bran d t s Buys. —
N°. 2 van Nederlandsche liederen. Schiedam, H. A. M.
Roelants, 1886.
x886. „Mijne rust," door Ca r m en S y l y a, bewerkt door Fiore
ell a Ne v e. Sneek, H. Pijttersen Tzn., 1886, kl. 8°. d
2e druk. Amsterdam, L. J. Veen, 1899, post 8°.

x886. „Spinnelied." — „Sneeuwvlokken." — In : Volksalmanak
uitdam. d. d. Mts. Tot nut van 't algemeen 1886.
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1887. „Een nieuwe Ahasverus." — In: Nederland 1887, I, II.
1887. „Nationale feestzang voor mannenkoor, solostemmen en
orkest." Gecomponeerd door C. C o en en ter gelegenheid
van den 7osten verjaardag van Z. M. Koning Willem III.
Utrecht, Gebr. van der Post, 1887, 4°.
In : Nederland 1 888, I.
1888. „Gravin Euridice."
Werd herdrukt in : „Panaché" 1892.

1888. „Emmy." Amsterdam, S. Warendorf Jr., 1888, 4°. Geill.
1888. „Bij den put." Naar 't Engelsch van S. Woodworth.
Amsterdam, L. J. Veen, 1888, 4°. Geill.
1888. „De smid van het dorp." Naar het Engelsch van H. W.
Long fellow . Amsterdam, L. J. Veen, 1 888, 4°. Geill.
1888. „Opera-teksten." — „Kbnig Arpad." Musik von Th. H.
H. V e r h e y. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1888, 16°.
1888. „Victor." Roman. Amsterdam, J. L. Beijers en W. F. Dannenfelser, 1888, 8°.
Premie van het Nieuws v. d. dag.

1888. „Blond en blauw." Novellen. Amsterdam, Ti. van Hol
-kema,18 post°.
Inhoud : „Portia's keuze." — „De witte camelia." -- „Jeff." -„Een ruikertje violen." — ,,De helm van Pons de Bligny." — „De
Romeo van Astor-Grange."

1889. „Meer geprezen dan gelezen." De „Utopia" van Thomas
In : Nederland 1889, I.
Morus.
1889. „Keur van fabelen van J. de La Fontaine." Geillustreerd. Amsterdam, S. Warendorf Jr., 1889, fol.
188 9 - 94. „Scheurkalender voor 1890-1895." Amsterdam, J.
Leendertz & Zn.
189o. „Robert Browning." -- Uit Walter. Fragment.
In
Nederland 189o, I.
1890. „Vittoria." Drama. — In : Nederland 189o, I, II.
189o. „hour-Jean." — Als voren III.
1891. „Serenade." Voor eene stem met pianobegeleiding van
S. de Lange. Opus 47. 's-Gravenhage, G. H. van Eck,
1891, 4°.
1891. „Lecornte de Lisle." — In : Mannen van beleekenis XXI,
N°. 5.
1891. „'Théodore de Banville. — Als voren XXII, N°. 6.
1891. „Eva's glimlach." — In : Nederland 1891, I.
1892. ,,Walter." Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1.892,
kl. 8 °.
TEN BRINK. N.-N. Letteren III.
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1892. „Pierre Loti." -- In : Mannen en vrouwen van beteekenis
XXIII, N°. 5.
1892. „Klein duimpje in zijn mythische beteekenis." — In :

Noord en Zuid XV, 1892.
1892. „Fen afgesloten periode in de Fransche letteren."
„De
appelen van Atalante." — In : Nederland 1892, I.
1892. „Ada Negri." -- „La Débacle." — „Droom." -- Als

voren 1892, I I.
1892. „Notturno." — Als voren 1892, III.
1892. „Panaché." Novellen. Amsterdam, H. J. W. Becht, 1892,
post 8°.
Inhoud : „Mikado-Saphir." — „Gravin Eyridice." — „Doperwtjes
met een lepel." — „Mignon thuis." — „De Potpourri der Roumane's."
— „Bakkersdochtertje." — „Azalea's."

1893. „Jeanne, Jeannette en Jeanneton." --- Eigen Haard 1893.
1893. „In het Klooster." Gedicht naar F r. H a 1 m. Op muziek
gezet door A. W. A. H e ij b i o m. Rotterdam, W. F. Lichtenauer, 1893, 4°.
1893. „Angelica, prinses van Catai." — „O laat het uur."
In : Nederland 1893. I, II.
1894. ,,Sascha." Roman door Prosper van H a a m s t e d e.
's-Gravenhage, Loman en Funke, 1894, 2 dln. post 8°.
„Vraag
aan de golfjes." Lied voor eene zangstem met
18 94.
pianobegeleiding van A. Lij s en. Rotterdam, W. F. Lichtenauer, 18 941 4°
189 4. „Octave Feuillet." — In : Mannen en Vrouwen van beteekenis XXV, N°. 7.
1895. „In het rozenbad." — In : Nederland 1895, II.
-

Opgenomen in : „Fortuin," 1898.

1895. ,,Op weg naar de fortuin," door Prosper van Haamstede. — In: Nederland 1896, I.
1896. „Opdracht." — „Besneeuwde groeve." — „Sonnet." —
„Huiselijke liefde." -- In : Koningin Wilhelmina -Album

1896.
1896. „Lachebekje." -- „Sentinelle-perdue." — In : Nederland
1896, II.
„Sentinello perdue" werd herdrukt in „Fortuin" 1898.
-

1896. „Calypso" [en drie andere novellen.] 's -Gravenhage, Loman
en Funke, 1896, post 8°.
Inhoud : „Calypso." — „Jeanne, Jeannette en Jeanneton." -- „De
Colibri-armband" -- „Herberts menu's."
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1897. „Leden van I. C. A." -- In : Eigen Haard 18 97.
1897. „Jonquilles." - In : Eigen Haard 1897.
Herdrukt in 1900.

1897. „Fakkeldans uit de opera De Roos van Dekama." Muziek
van W i 11 e m La n dr é. Amsterdam, 18 97.
1897. „Madzy's Lied uit Idem." - In : Woord en Beeld 18 97.
1897. „31 Augustus 1897." - In : Eigen Haard 18 97.
1897. „Notturno." - „Pantoen." - In : Nederland 1897, I, III.
1898. „Fokel." Amsterdam, L. J. Veen, 1898, post 8°.
Nieuwe uitgave. Aldaar 1899. Guldens -Serie N°. 3, 16°.

1898. „Een liefdedienst." -- „Vorstinnen glimlach." -- In :
Koningin Wilhelmina -Album 1898.
1898. „Roemeensche Lieder- cyclus," voor sopraan en bariton
met piano bewerkt door S. van Milli ge n, 1898.
1898. „Fortuin." Amersfoort, Valkhoff & Van den Dries, 1898,
post 8°.
Inhoud : „Sentinelle-perdue." - In 't rozenbad."

1898. „Operettebloed." - In : Nederland 1898, I, II.
1899. „Operettebloed." Dordrecht, J. P. Revers, 1899, 2 din.,
post 8°.
1899. „De avonturierster." Comedie in 4 bedrijven in verzen.
Naar 't Fransch van E. A u g i e r. 's-Gravenhage, Loman
& Funke, 1899, post 8°.
1899. „Het huwelijk van den weesjongen." - In : Nederland
1899, II.
1899. „Wat bleef." - In : Koningin Wilhelmina -Album 1899.
„Een regenbui." -1900. „Arme landheer." -- „Vilanelle."
„Maneschij n." - In : Koningin Wilhelmina -Album 1900.
1900. „Jonquilles." Utrecht. A. W. Bruna & Zoon, 1900, post 8°.
Ste
1901. „Herodes." Tragedie in 3 bedrijven naar Stephen
Phillips. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zn.,
1901, post 8°.
1901. „De Pahli-paarlen." Tooneelstukje in één bedrijf. Culemborg, Blom & Olivierse, 1901, 8°.
Tooneelstukjes voor Dames. IIe Ser. N°. 2.

„Paul Bourget." - In : Mannen en Vrouwen van beteekenis
XXXII, N°. 1 o.
1902. „Geen druiven van doornen." - In : Nederland 1902, III.
1903. „Geen druiven van doornen." Dordrecht, J. P. Revers,
1903, 2 dln., 8°.
1903. „Maria Stuart en hare dichters." - In : Nederland 1903 III.
1902.
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Verder verschenen niet in den handel maar zijn verkrijgbaar bij de componisten : „Een dag naar buiten." Muziek van G. A. H e i n z e. — „Kroningscantate." Muziek van B e r n a r d Zweer s. — „Nederland en Oranje." Cantate.
Muziek van Th. H. H. V e r h e y.

1890-1903 Redacteur van: „Nederland." 1896-1899 Redacteur van : „Koningin Wilhelmina-Album" voorts medewerker aan het weekblad „De Amsterdammer" (o. d. schuilnaam S c ar am o u c h e), „„De Portefeuille” (Fransche
leestafel), „De Huisvriend," „Voor 't jonge volkje" enz. enz.

FREDERIK VAN EEDEN.

Fr e de r ik van Eed e n behoort geheel tot de jongere generatie.
Zelfstandig neemt hij zijne plaats in haar midden in. Hij plaatst
zich scherp tegenover de schrijvers van 't voorafgaande tijdperk. Niet heftig en scheldend, zooals Van Deyssel, kalmhooghartig, slechts een enkele maal schertsend — in de „G r a ssprietj es" van Cornelis Paradij s -- spreekt hij zijn vonnis
uit. Deze versjes zijn voornamelijk gericht tegen de predikantenliteratuur :
„Menig, menigen poëet
Kost het rijmen drupp'len zweet,
Maar in 't priesterlijke pakje
Gathevane liendakje."

Straks wordt de aanval persoonlijk en moeten Ter H a a r,
Beets, De Genestet, vooral Ten Kate „de eigen lijfpoëet
des Heeren" het ontgelden :
„Maar Goddank ! zingt nu cantaten
Daar komt J. J. L. ten Kate,
Dankt den Heer met snarenspel
Voor Ten Kate J. J. L."

In de „Studie s" stuiten wij telkens op uitingen als : „D a
Costa kleurde een mooie prent van den slag bij Nieuwpoort";
„preciswtkahlziersvnctadieop
den hobbelpaard-rhythmus van Ten K a t e' s verzen". „Wij
hebben een bedroefd slechten tijd achter den rug. Er zijn bij
ons zooveel leelijke verzen geschreven, die voor puike poezie
doorgingen, dat er langen tijd noodig zal zijn voordat het gewone
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beschaafde publiek waarlijk goed werk terstond leert onderscheiden."
Met deze geringschatting hangt samen een hooggestemd zelfgevoel. Wij houden het den lyrischen dichter gaarne ten goede
wanneer hij zingt:
„Zou ik de hoogheid mijner ziel verlagen
Voor dit laag volk? — Naar hun gering begeer?"
Van niets is hij zoozeer doordrongen als van de onbeteekenendheid van zijn publiek. Nederland heeft wel veel goede schilders
voortgebracht; maar in x888 waren er slechts vijftig menschen,
wier schoonheidsgevoel een goed schilderij van een leelijk kon
onderscheiden. Een Hollander praat veel; maar hij denkt niet
bij wat hij zegt. x) Geeft een nog onbekend dichter goede verzen
uit dan „behoeft men ons volkje zoo heel goed niet eens te
kennen, om te begrijpen, dat het al lang knutselt aan het martelaarskroontje van domheid, miskenning en spot, zoo vaak
gedrukt op het hoofd van heel goede menschen." 2) Naar zijne
meening is het „goed en weldadig voor ons arm, benauwd,
pietluttig volk, als er wat gloeiend ijzer in hun koud-waterzielen
gestoken wordt." 3) Verkeert de schrijver in een goede luim,
dan bestraft hij zijn lezer vaderlijk en zegt : „Omdat gij dit niet
zelf hebt ingezien, geef ik u als strafwerk op, tweehonderd namen
te schrijven van menschen, die onzedelijk waren en die ge nu
goed noemt. Ik maak het schappelijk." 4) In het kort, hij gevoelt
zich wel een beetje:
„Als goddelijke banneling
In eenen wereldlijken kring
Stil zich bewegend, zonder hoon,
Wanend hen laag, — zich Godenzoon."

Heeft Van Eed en het recht om zulk een taal te voeren?
Laat ons billijk zijn. Wie op betrekkelijk jeugdigen leeftijd
boeken als de zijne schrijft, mag een potje breken. En in V a n
E e d e n is van den aanvang af veel te bewonderen. Vooreerst
zijn meesterschap over den vorm. De taal beheerscht hij. Zijne
1) Studies bl. 53.
2) Ald. bl. 82.
3) Ald. bl. 42.
4) Ald. bl. 29.
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sonnetten in „Ellen" behooren tot het beste wat wij in dien
dichtvorm bezitten. Met benijdenswaardige gemakkelijkheid en
duidelijkheid schrijft hij proza, dat vol klank, waar, ' warm en
beeldrijk is. Eerst in een latere periode wordt hij moeilijker
te volgen.
Er was een gouden tijd in het leven van dezen dichter. Zeker
was hij — al zegt dit niet het meeste — de geliefdste van allen
onder de jongeren. Zijne tooneelstukjes hadden een gunstig
onthaal genoten; „D e Kleine Johannes," zoo dichterlijkdroomend, zoo teeder-vroom en rein-naïef, de geschiedenis der
menschenziel, die opstijgt naar het Licht i), hoe ook het duister
der aarde op dwaalwegen leidt — ontroerde, verteederde, won
de harten. En toen volgde „Ellen" het Lied van de Smart.
Wie kende ze niet, de Nachtliedjes, waarin de weemoed na de
smart in zachte, droeve melodiën haar heimwee uitweent?
Maar de terugslag volgde. Had de lof des dichters misschien
wel eens wat te luide geklonken, de miskenning zou niet uitblijven. Er was langzamerhand oneenigheid onder de NieuweGidsers ontstaan ... Men had een bedenkelijk zwijgen over Van
Eeden bewaard — daar, na het verschijnen van ,,Johannes
Via to r" barstte de bom los. Nu trokken zijne vroegere vrienden
tegen hem te velde. „De Nieuwe Gids" bevatte in zijn laatste
aflevering rampzaliger gedachtenis — eenige artikels 2), die
hun schrijvers niet tot eer strekken ... Van dien tijd behoort
het in de letterkundige wereld tot den goeden toon niet al te
groote ingenomenheid met Van E e den aan den dag te leggen.
Maar roem of blaam hebben, vooral wanneer het levenden
geldt, met wezenlijke verdiensten weinig of niets te maken. En
zoo bedoel ik met den gouden tijd de jaren toen Van E e d en
jong was — hij aan zichzelven werd geopenbaard de rijkdom
en de schoonheid zijner emoties hem overstelpte -- hij de zaligheid genoot van te kunnen, altijd, altijd meer — en bij eigen
dichting die wondere, heilige ontroering en verbazing over hem
kwamen :

1) Zie vooral het degelijk artikel van A ug. G i t t é e in „Noord en Zuid"
XXI, 1.
2) „Jan de Schenner, het Boek der Verdommenis, Gedachten
en Aforismen over Frederik van Eeden," pag. 123 een vers met
't opschrift ,,Vloek over Van Eeden."
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God ! was dit hier zóó groot ! dit wist ik niet,
Is dit mijn ziel, dit hooge, schoone Huis,
Waar alles straalt en flonkert, waar goudwaas
Opwolkt langs dunkerrotsige gewelven,
Hoog als de nacht, waar diamanten hangen
Stil-flonkrend in den gloed, goud-ader blinkt
In brokkeligen wand van witten steen ? —

Eerst even zijn tooneelstukjes. Wat blijheid en humor, wat
scherts en jolighéid ! Zonder aarzeling geef ik de voorkeur aan
„Het Poortje of de Duivel in Kruimelburg." 0 die
hooghartige, prikkelende, fijne spot met echt-Nederlandsche toestanden en eigenschappen, zooals hij ze kende en verfoeide!
Met welk een voorname hoogheid heeft hij gesold met burgerlijke
deftigheid, kleinzielige protestanterigheid, met Leeuwendaalschen
kunstzin vooral. Het was een wraakneming van den dichter, een
strafoefening, een voldoening ze zóó ten toon te kunnen stellen,
dien met zich zelven geen weg wetenden burgemeester, dien
kwezelenden dominee, die druk-pratende en joelende vrouwen;
z66 een spiegel voor te houden aan zijne kwelgeesten uit een
burgerlijk-denkende en voelende omgeving.
Het stuk begint met een tweespraak tusschen de Kruimelburgsche stedemaagd en M e p h i s t o. De oude blauwkous, aan
het schrikken gemaakt door een projectiel van den Satan
een keutel, die haar tegen den neus wordt geblazen — bidt om
genade voor hare stad. En de Booze is barmhartig :
„Ik gooi het graag op een akkoord.
Ikzwerjplchtigomjnduiv]eword.
Dat 'k ieder zieltje nog op 't laatst zal sparen,
Dat eerlijk zich voor schuldig durft verklaren.
Want kleinheid gaat als de eenvoud ras te niet
Wanneer men zelf zijn eigen kleinheid ziet."

M e p h i s t o is zeker van zijne zaak : het kruimelzoodje mist
allen moreelen moed en zal zich niet willen vernederen. Toch
komt hij bedrogen uit.
Er staat in het eerzame Kruimelburg een oud poortje ; bij den
aanval, die daarop wordt gedaan, moet blijken hoe de „kleine
geestjes" zich houden zullen. Da n v i 11 e, een schilder, in wien
gevoel en gezond verstand zijn belichaamd, heeft veel met 't
poortje op : „Waarachtig, dat is een stuk van groote waarde.
Niet alleen dat het gebouwtje zelf als geheel alleraardigst in
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elkaar is gezet en stellig van een van de beste oud-Hollandsche
of Vlaamsche bouwmeesters is, maar alle steenen afzonderlijk
en vooral die middensteen met dat Madonnakopje er op, zijn
zoo mooi versierd en zoo keurig afgebeiteld, dat menig museum
van oudheden er schatten voor zou geven." Dat begrijpt Mozes
Goudkater ook. De „goeie mazematten" lachen hem toe en
hij wil zich dood laten „rammetaren" als hij „de heele kraam
niet voor een prikkie krijgt." Sluw doet hij den aanval en handig
weet hij de „kleine geestjes" te prikkelen. Wezenloos zelfgevoel,
benepen „zuiverheid in de leer" — men denke aan het Mariabeeldje droogstoppel-esthetica, alles spant samen om het
poortje te doen vallen. Bijna bemachtigt Goudkater zijn buit,
maar op het allerlaatste oogenblik, wanneer Burgemeester V a n
K r en te n, dien hij geheel tot zijn werktuig heeft gemaakt, het
met zijn geweten te kwaad krijgt en eerlijk schuld bekent, moet
hij het veld ruimen -- en met hem M e p h i s t o. „Zoo wordt,"
mag de Stedemaagd zegepralend zeggen :
„Zoo wordt des duivels wel beraamde list in 't end,
Tot uw verderf bedoeld, nog tot uw heil gewend."

Over de andere stukjes kunnen wij kort zijn.
„Het Sonnet" — des schrijvers eersteling -- onderscheidt
zich door een vluggen, levendigen dialoog. Het is gericht tegen
de gewetenlooze kritiek, die met aanziens des persoons oordeelt
en zonder den minsten ernst of kennis verguist en afbreekt. De
beide journalisten Trombone en Van der Pluim zijn typen
van zulke recensenten. Innerlijke waarde heeft dit blijspel niet
veel. Misschien is het sonnet-zelf het beste van alles :
De klare dag, die hel en glansrijk lacht,
Heeft schaamrood 't wilde wolkenheir verdreven,
De rust aan 't moegeteisterd loof hergeven
En zonnig zwijgen over de aard gebracht.
De stilte waart verkwikkend door de dreven,
Doch tusschen vochte blaren dropt het zacht,
Diep straalt des hemels blauw in effen pracht,
Waar langs de vlokkig donzen wolkjes zweven
0 Eudia ! gezegend tooverwoord !
Dat vredebrengend, als gewijde zangen,
Of als Homerisch lied, mijn ziel doortrilt,
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Gij hebt de stormen in mijn borst gestild !
Een heilig zwijgen houdt mijn ziel omvangen,
En slechts mijn tranen droppen zachtkens voort.

In „Frans Hals" heeft Van Eeden de schets van Potgieter „Frans Hals en zijn dochter" uitgewerkt tot een
kluchtspel. In jolige, luchtige knittelverzen wordt het leven van
den Haarlemschen Meester geschilderd. Het ontbreekt niet aan
aardige zetten en van historische anecdoten en literarische herinneringen maakt Van Eeden een gelukkig gebruik. Innemend
vooral is Brouwers:
„Blare, wat houdt er uw hartje beklemd,
Dat het niet mee in mijn vroolijkheid stemt,
Dat gij uw handje niet heuschelijk reikt,
En zoo mismoedig en droevigjes kijkt?"

„De Student Thuis" zal hieronder ter sprake komen. Het
is een druk, bewegelijk blijspel, dat, rnit§ goed vertoond, pakken
moet. Het eerste bedrijf met zijn levendige voorstelling van
een opgewonden studentenfuif, en later de dolle inval om de
oude lui Van Til tot rede te brengen door hen wijs te maken
dat hun zoon als koloniaal naar Atjeh gaat, zal zelfs Nurk s
tot lachen dwingen. Een heldenrol vervult de held intusschen
niet; het kost ons moeite eenige sympathie voor hem te bewarerk
wanneer hij zich voortdurend als een kleine kwajongen door
zijn vader laat behandelen. Kan Albert, vragen wij ons af,
zulk een flauwen lummel als zijn vriend en zwager wenschen?
Maar wij hebben van ganscher harte gelachen — en daarmede
is de kritiek ontwapend.
Al deze stukjes vormen echter alleen het voorspel. Van E eden
heeft jong en levenslustig in de wereld rondgezien : hij heeft
geschertst en gespot — slechts een enkele maal kondigt zich
de toekomstige dichter aan. Maar opeens -- met een enkele
groote krachtsinspanning rukt hij zich los, luistert naar de stemmen in hem, vindt en geeft zich zelven. Nu schrijft hij „De
KleinJohas."Mtdbekrhiju d
middelmatigen en neemt zijn plaats in onder de grooteren. Zijne
leerjaren liggen achter hem, maar zij zijn niet onvruchtbaar
geweest. Nu en dan heeft hij nog een kleine afrekening te houden
en komt zijn kostelijke humor weder boven. Herinnert gij u
dat tooneeltje in 't bosch ? In het heiligdom der natuur komen
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dwaze inenschen bijeen voor een , ; oefening." Zij hebben geen
oog voor wat hen omringt. Zij zien naar den langen, bleeken
man, die hard schreeuwt, rood en blauw in 't gezicht wordt,
de vuisten balt en eindelijk z66 luid galmt dat de bladeren
trillen en de grashalmen ontzet heen en weder wiegelen. Dan
zingen allen weder ... doch de meerle „die een kenner is en
een fijnen smaak heeft" zegt: „Ik heb nog liever dat er koeien
in het bosch komen."
Maar den dichter, aan wien de natuur hare geheimenissen
openbaart, die gaarne droomend in het oevergras nederligt,
waar het riet lange, fluisterende gesprekken houdt met den wind,
en naar de heerlijkheid der ondergaande zon staart; den kunstenaar, die rein en vlekkeloos weergeeft wat hij in verrukking
aanschouwde — hem hebben wij toch meest van al lief. V a n
E e d e n' s kracht ligt in het teedere, gevoelvolle, het ietwat
onbestemde. Fragmenten te citeeren valt moeielijk : het is —
om een uitdrukking van den schrijver zelven te gebruiken —
verkeerd scherven te toonen van een mooie vaas. Doch voor
dit stuk, „meer waard dan koninkrijken," vraag ik een plaats:
„Nog een hooge heuvelreeks, een lang gestrekte, smalle zandstrook en dan
de wijde, ontzachlijke zee.
Blauw was het groote vlak, tot aan de kimme, maar onder de zon straalde
een smalle strook in verblindend roode schittering.
Een lange, donzig witte schuimrand omzoomde het zeevlak, zooals hermelijn
het blauwe fluweel omzoomt.
En aan de kimme scheidde lucht en water een fijne, wonderbare lijn. Een
wonder scheen zij : recht en toch gebogen, scherp en toch onbestemd, zichtbaar en toch onnaspeurlijk. Zij was als de toon eener harp, die lang en
droomend naklinkt, die schijnt weg te sterven en toch blijft.
Toen zette de kleine Johannes zich op den duinrand en staarde — staarde
in lang, roerloos zwijgen — totdat het hem was, alsof hij ging sterven, alsof
de groote, gouden deuren van het heelal zich statig ontsloten en zijne kleine
ziel het eerste licht der oneindigheid tegenzweefde.
En totdat de tranen, die in zijn wijd geopende oogera welden, de schoone
zon omfloersten en de pracht van hemel en aarde deden wegdeinzen in een
duistere, trillende schemering ....
„Zoo moet gij bidden !" zeide toen Windekind." —

„D e Kleine J o h a n n e s" is de geschiedenis der ontwakende
menschenziel, die in zoeken en zich ontwikkelen opstreeft. Een
sprookje lijkt het verhaal, „maar het is toch alles werkelijk
gebeurd." Wind e k i n d, de elf verschijnt Johannes het eerst;
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hij , leert hem de natuur liefhebben, wekt onbestemde droomen,
zwevende verlangens in hem op, roept de sluimerende behoeften
aan schoonheid, idealen en poezie wakker. Maar een zucht
naar kennis ontneemt hem de rust en aan die gevoelsidealen
de heerlijkheid hij wil weten, doorgronden. Nu wordt de
kabouter W i s t i k zijn leidsman, die zich aftobt met zoeken,
maar nooit vindt. Tot de menschen terugkeerend geraakt J o h a nn es onder den invloed van P1 u i z e r, den vleesch geworden
geest van kil, voor niets terugdeinzend onderzoek, voor wien
alleen cijfers en feiten bestaan. Een sterke worsteling is noodig
om J o ha n n es van dezen demon te bevrijden. Het is wanneer
hij aan het doodbed van zijn vader staat. P l u i z er wil het lijk
ontleden, maar tegen zulk een heiligschennis komt al zijn gevoel
in opstand. Door de kracht van zijn verzet overwint hij en
blijft eenzaam achter bij den doode. Rampzalig in zijne verlatenheid wenscht hij te sterven, maar in een laatst visioen
verschijnt hem, rustig schrijvend over de wateren der zee, een
gestalte de geest der Hoogste Liefde, en dezen verkiest hij
te volgen, en met hem gaat hij „den killen nachtwind te gemoet,
den zwaren weg naar de groote, duistere stad, waar de menschheid was en haar weedom." —
„D e K 1 ei ne Johannes" verscheen in de eerste afleveringen
van „D e Nieuwe Gids" en bleek de beste aanbeveling voor
het jonge tijdschrift. Van Eed en's proefstuk in het proza was
een meesterstuk. Hetzelfde kan gezegd worden van zijne poezie.
Eenige gedichten in „De Nieuwe Gids" uitgezonderd later
verzameld in den bundel „E n k el e V er z e n" -- had hij vóór
„E 11 e n" geen poezie uitgegeven. Met dit werk veroverde hij
een plaats onder onze beste dichters. Er is niets onrijps in. Den
vorm volkomen meester, aarzelt hij nergens in de uitdrukking.
Met het rijm toovert hij. De regels, zoo vol in de golving van
hun statig rhytme, zingen elkander melodisch na. Zijn dat diezelfde
klanken en rijmen, vraagt gij u onwillekeurig af, die wij zoo
dikwijls als banaliteiten hebben gevoeld ? — wij wisten niet dat
zij zóó welluidend konden zijn.
Laten wij daarom allermeest oog en oor hebben voor de
schoonheid en de muziek der verzen. In zacht gedempten toon
van weemoed, stijgend en zwellend in gloed van passie en branding van smart, klagend in moede, matte somberheid, eindelijk
zich heffend tot breede hymne :
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Maar U hebben wij gekozen, U week-wellende Bron,
Smartvolle Lenigheid, stroomgolvende Warmte,
Moeder der goede dingen, — tintelend Ether-meer —
Zee van breede teederheid, — fijne Licht-melodie —
Zachte, goede, leed-zwellende, droom-reine God !
U noemen wij Heer, U noemen wij Heilig, onzen God !
Zoo zult Gij ons kennen, U lang ontfermen
want Gij zijt in ons het Zijnde,, niet bedriegelijk.
Dit zult Gij
En zooals Gij ons gedragen hebt, door de Uren, uwe Eng'len
Zoo zullen wij U dragen, onzen Vader, na der Eng'len dood,
Na der Uren verscheiden —,
—

—

zoo ruischt het van tranen zwellend lied „in kracht van Liefde
en door Smart gewijd."
Naast den dichter, den man van hartstocht en hevige ontroering, de kalm-redeneerende schrijver der „Studies." V a n
E e den heeft ze van tijd tot tijd, met grooter of kleiner tusschenpoozen geschreven en langzamerhand in drie bundels verzameld. Slechts zelden hebben zij betrekking op Nederlandsche
literatuur. Over schilderijen zien, over hypnotisme, over humaniteit,
aan den Keizer aller Russen, over algemeene therapie, Coopera-,
tieve Rijkshoeven, over hallucinaties : uit deze titels blijkt hoe
veelzijdig zijne werkzaamheid is. Van E e d en toont zich in
zijne „Studies" een geduldig waarnemer, een kalm-verstandig
opmerker, die gaarne redeneert en zoekt te overtuigen. Met veel
zachter stem --- het woord is van hemzelven — zegt hij zijn
meening kort en klaar. Zijn scherts is leuk, zijn stijl eenvoudig,
maar teekenachtig, vloeiend, maar nooit onbeduidend, zijn beeldspraak wel niet verrassend, maar nieuw en frisch. Door gemakkelijke overgangen en aardige vergelijkingen houdt hij de aandacht
levendig ; en, ofschoon soms breedvoerig genoeg in zijne uitweidingen, laat hij toch altijd het helderst licht vallen op de
hoofdzaken.
„Wellicht vertel ik u eenmaal meer van den kleinen J o h a n n e s,
doch op een sprookje zal het dan niet meer gelijken."
Zoo schreef V a n Eed en aan 't einde van zijn allegorisch
verhaal.
Die belofte vervulde hij met „Johannes Via t o r, het boek
van de Liefde. „Ik ben Johannes" is zijn aanvang.
Van W i n d e k i n d' s wenkende gestalte heeft Johannes zich
afgewend: niet diens pantheisme wil hij aannemen, De Liefde
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leert hij kennen in verschillende phasen ; door stijging en renunciatie, die telkens zich herhalen, vindt hij haar in hoogste
openbaring. En deze is de zalig van zijne droomenfee M a r j o n.
Zijn leven was een strijd tusschen het hooge en het lage — de
lijfsdaad zag hij als kwaad en onreinheid. Doch zijne goede
geleidster zingt:
„De schijn dezer dingen is Lust, maar dit is groot bedrog.
Het ware wezen is offering en renunciatie. Neem dus
de schrikkelijke schuld van deze uwe heerlijkste daad op u,
maar weef wijding om haar, die u gegeven heeft deze liefde
Gods en spreid heiliging en zegen aan al wat haar aangaat.
Want zij is de betere en gelukkigere in deze.
En
„En noem deze dingen met den naam „Mysterie."
houd ze mysterieus, want hoe kan dit heilige onontwijd door
het onheilig leven gedragen worden?"
Maar de Liefde, die hij nu in hoogste spanning heeft leeren
kennen, gebiedt hem den menschen te geven wat hij vond : de
laatste renunciatie. „Alleen Liefde in hoogste spanning, sterker
dan alles in de ziel, maakt lijfsverlangen goed. Liefde, geheel
eenig, gansch volkomen, van mensch tot mensch, maar ook in
diepere doorgronding Liefde tot het kind, tot het Ongeborene.
Deze, deze gansch, deze alleen, maakt de lijfszonde goed. En
waar ze niet is, gansch, volkomen, eenig, welbewust -- daar is
ook alle lijfszonde vuil, verachtelijk, — ontucht, overspel" ...z)
„Zie, — dit geef ik, Johannes, den menschen, mijn gelijken,
met eene Liefde, die geen Wederliefde vergt."
Wij moeten ons beperken.
Niet alle latere werken van Van E e d e n kunnen wij vermelden of bespreken. Wie de opgave hierachter raadpleegt, zal
zien dat hun aantal niet gering is. In alle is veel schoons en
1) Men zie vooral bet uitnemende artikel van J. F. M o r a a z in „V a n

Nu en Strak s" No. II, dat door Van E e d e n in zijn antwoord (No. IV)
genoemd wordt „de eerste waardige en respectabele uiting der antipathie die
mijn werk, vooral onder de jongeren, schijnt teweeggebracht te hebben."
Tegenover Van E e d e n's : de lijfsdaad een o ffer, stelt hij Zola's beschouwing
(L a F ante d e 1' Abbé M o u r e t) : „Ils éprouvaient une perfection absolue
de leur être. La joie de la création les baignait, les égalait aux puissances
mères du monde, faisait d'eux les forces mêmes de la terre. Et il y avait
encore, dans leur bonheur, la certitude d'une loi accomplie, la sérénité du
qut logiquement trouvé, pas a pas."
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wél hoog en ongemeen moet de geest zijn, die ze het leven
schonk. De wijsgeer blijft naast den dichter aan het woord.
Het meest kenmerkend en het stoutst in „D e broeder s", de
„T r a g e d i e van het R e c h t." Daarom een korte karakteristiek
van dit boek.
Achter de bonte wisseling der tooneelen — beurtelings op
aarde en in den hemel -- verbergt zich de strekking : dat de
God van het Dogma krachtens dat Dogma ophoudt de Goede,
Wijze en Almachtige te zijn, daar het Hem dwingt altijd een
en dezelfde gedragslijn te volgen. Den afgedwaalden mensch,
ook al beging hij zijn zonde in den strijd om het goede, moet
Hij veroordeelen, omdat het Dogma het voorschrijft. Voor Liefde
en Genade is dus bij dezen God geen plaats.
E u d o x i a, de vervolgde, pleegt zelfmoord uit liefde voor haren
man en diens broeder I w a n. Zij begaat doodzonde, maar in
de overtuiging van twee kwaden het minste te kiezen, en is
dus van goeden wille. Toch is er geen vergiffenis voor haar
vergrijp: het Recht eischt de straf der verwerping. God spreekt :
Der goede werken heilskracht ligt
alleen in staat der ziel van wie ze pleegt.
Elk wereldsch werk is ijdel en een schijn ;
Mij lief slechts, als 't is uiting en symbool
Van God-geneigden toestand des bedrijvers.
Deze nu was Mij niet geneigd, maar brak
haar aardsche huis, — door Mij haar toevertrouwd,
voor Mij slechts te verlaten — om een mensch.
Waar wil is, wordt ook daad gegenereerd,
en waar van Mij afkeer'ge daad ontstond
was ook geen wil, geen blik naar Mij gericht.

Christus, die mensch is geweest, voelt met den mensch en wil
het lot der verworpenen deelerg :
Dus ga ik scheiden, Heer, Uwe genade
verschroeide mij, bescheen zij mij alleen,
wen haar nog al mijn schaapkens moeten derven.

En Satan, in wien de geest is verpersoonlijkt van den mensch,
die zich losmaakt van dogmatischen dwang spreekt:
En zooals eens de lang getergde naties
verbaasd bemerkten dat een ijle schim,
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't mergloos hybried van vrees en fantasie,
Geza g, hun bloed en hoogste leven zoog,
En hun spook• boeien met gelach verbraken,
Zóó slaat des menschen edelst intellect
den deemoedsbeker lachend uit uw hand.

Toch sluit een heerlijke zang van Geloof, jubelend in he
bezit van zalige zekerheid de Tragedie:
Hier ben ik door mijn lijden heen, — daar staat
de groote zon en dreigt mij haast te blinden -0 zee, o zee, dat ik u toch mocht vinden ! —
0 dageraad!
dat ik uw glorie nog intijds aanschouw ! —
Waar is de pijn nu van mijn ommedolen?
Welk statig licht ! Wat pracht van gloriolen,
rood-goud en blauw !

In 1896 volgde de veel schooner Tragedie „Van Trouw."
Heldin is Li o b a, die nog geen nonneke van Eijke is, maar
het in een kleinen tijd zal worden. Koning H a r a l d, de grijze
Norenvorst van Neerlant, weet echter haar te bewegen hem te
volgen. Hij huwt de jonge onervarene; en wanneer zij later
zich zelve leert kennen en ontdekt dat zij Ridder T a n c o 1 f
liefheeft, dan blijft zij H a r a 1 d trouw met het lijf, dat zich
laat gezeggen, niet met de ziel. H a r a 1 d sterft aan een voetwond, L i o ba, beschuldigd haar Heer en Koning met giftigen
wijn te hebben omgebracht, wordt bij diens uitvaart gedood.
Ziehier in enkele trekken de inhoud van het drama.
Het is bijna geheel in verzen geschreven. De meeste zijn van
een wonderteedere schoonheid, zoo zuiver en fijn, dat geen plekje
ledig, geen klank of woord onjuist is. Dubbel valt het daarom
te betreuren dat soms in het midden van koninklijke verzen
andere staan van lager geslacht. Dubbel te betreuren ; want
tegen helderen hemel steken wolkvlekken het donkerst af.
Het eerste tooneel speelt bij het klooster Eijke aan de Maas.
Heerlijke lenteverjonging heeft hof en weide gezegend. In haar
bloemen staat Lioba, zalige ontroering heeft haar aangegrepen,
zij is blij dat zij op dezen dag nog niet de grijze nonnenrok
draagt. Maar zie, een reiger door valken vervolgd, trekt haar
aandacht. Het gewonde dier valt amechtig in den kloostertuin.
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Zij verjaagt de valken, wil den reiger verbinden, maar Koning
H a r a l d komt om zijn jachtbuit. Zoo is de eerste ontmoeting.
L i o b a vraagt het leven van haar beschermeling; de Vorst, getroffen, wil weten wie en wat zij is. Dat zij Gode is toegezegd
deert hem :
0 gij deemoedig, teeder maagdelijn,
dat wilt zoo zacht een wilden vogel koestren,
zoudt gij niet al zoo lief een moeder zijn
en een zacht kindje voestren?

Hij heeft den diep verborgen wensch van haar hart geraden,
maar zij wil dien nog onderdrukken :
Erbarmen nu, mijn Heer, erbarmen nu ! —
Ziet ge niet, wat ge doet? — Hoe moet ik dempen
dit oproer door u roekloos aangestookt?
straks keert gij naar uw hof, — laat het aan mij
te blusschen den door u gestichten brand,
Hoe kan ik volgen? — Moet elk dan niet treden
deemoedig 't hem door God gewezen pad ?

Eindelijk haalt hij haar over het klooster te verlaten:
Dag oude huis ! dag bloemen ! dag groen hof!
dag oedzuster,wiltmj arnietschlden,
dat ik dorst heengaan zonder uw verlof
vaartwel, men richt het eigen lot zoo zelden.
Een schepsel eert toch vast zijn Schepper niet
door kwijnen waar 't zijn aard niet is te groeien ...

Zij volgt hem -- „maar reigerken is dood." —
Een jaar later. Li o b a is gehuwd met H a r a l d. De Koning
trok ten strijde en liet zijne vrouw achter in hoede van T a n c o 1 f.
Diens moeder F a s t r a d e doorgrondt het hart van haren zoon
en kent zijn verborgen hartstocht. Zij is zijn booze geest. Enkele
hare woorden teekenen den geheelen toestand :
De droomerige kloosterbloem verbaast
weer d'oude vloed van ongehoorde klacht,
met vraag om raad, die ode vader Schald
doet blozen in zijn bed. Vraagt zij u ook
gestaag waar toch de kindertjes vandaan
te komen plegen, en waarom zij niet
moeder mag zijn, zoo goed als elke ree?
TEN BRINK. N.-N. Letteren.

III
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Ach hoe wordt toch een wijs, oud man zoo mal
door liefde^en meent zichzelf zoo zeer verjongd,
dat hij het blind hart van een kind vertrouwt,
naijver niet gedoogend. Voelt ge^u niet,
Tancolf. die hoeden zou uw koningin,
als 't vuur, dat hoeden zou een bundel hooi?

Maar T a n c o 1 f is zijn Koning trouw gebleven, hij wil haar
doen zwijgen:
wat bindt gij duivels in mij los?
Wat deed ik, moeder, dat gij mij zoo kwelt?

L i o b a, hen niet ziende, wandelt langs den oever en zingt
in liederen van droeven weemoed haar gemis. -- „Hebt gij
verstaan ?" vraagt veelbeteekenend Fa s tra de haren zoon.
Het drietal ziet de vloot van H a r a 1 d naderen. De Koning
wordt in een boot gedragen en F a s t r a d e merkt boosaardig
op: „Wel oud moet hij geworden zijn." Een speerworp heeft
hem de voetpees gekliefd. L i o b a is bedroefd en verslagen.
H a r a l d wil haar troosten met de hoop op spoedig herstel, met
mooie dingen uit het Oosten meegebracht. Doch vergeefs. Zij
treurt om „dat ééne dat haar is toegezeul en maar niet komt,"
en klaagt :
Gij hebt me^aan God ontroofd, en gansch voor u
de krachten, die 'k Hem wijden wou, gewild.
De kudde van mijn driften hebt gij losgelaten en grasrijker wei beloofd.
Nu dolen zë en blate' om voer en dronk,
moogt gij ze nu versmachten laten, Heer?
moogt gij ze nu verhongren laten, Heer?
Wil mij verstaan. — Wicn heb ik buiten u'

H a r a I d gekwetst, gebiedt haar te zwijgen. Als hij is weggedragen , komt de sluwe Fastrade tot haar en geeft den raad
des nachts een bedevaart naar den Witten Blinkert te doen :
Dit deed Alagia
Liodold's vrouw, zij was wel veertig jaar.
Hebt gij haar blonden jongen niet gezien?

Het vervolg laat zich gissen. Op het blankbeschenen duin
ontmoet haar T a n c o 1 f. En nu komt Li o ba tot het bewustzijn harer liefde :

FREDERIK VAN EEDEN.

339

'k Lag aan den voet
Van 't kruis daarginder, smeeken om een kind.
Dit was mijn diepst verlangen, dacht ik. Blind,
blind als ik was, ik arme, voor den groei
der liefde-bloem die in een reuzenbloei
Mij onbemerkt omschulpte, tot ik zat
als in een rose kamer, vragend wat
mij toch ontbrak.

Maar tevens het besef van den tragischen strijd tusschen
trouw en liefde :
Neen, kwaad is in mijn liefde niet, noch kon 't
ooit daarin sluipen, ware^ik rein,
maar ik ben 't niet meer, kan het nooit meer zijn
inmjardschlev.Wotni'rbd
van lijf en ziel vóór 't sterven opgeheven?
Schoon zich mijn lijf eens gansch onschuldig gal.
— warzichdeblnogtkevn
zoo draag nu lijf en ziel dier blindheid straf —
het recht is wreed, en hard 't rechtvaardig leven.
En wie als wij doorschouwden één seconde
de licht-doorstraalde poort des Doods, bij 't vonken
der zielen die voor eeuwig zich herbonden,
dragen getroost, waar andren moedloos zonken, —
ons is 't gewisheid, dat er nimmer traden
tot dat gewin, dan langs Recht's harde paden.

H e m m i n g, H a r a 1 d' s jongste broeder, weet van deze ontmoeting; en wanneer de Koning gevoelt dat zijn dood nabij is,
hij op zijn slot alle edelen heeft samengeroepen om, indien hem
geen kroost wordt geschonken, zijn broeder H o r i c als opvolger
aan te wijzen, dan treedt H e m m i n g op met de aanklacht :
Versta dan dit, dat Lioba, de teedre,
is valsch, als alle teedren, en dat Tancolf
de dweper, zwak is, zooals dwepers zijn.

Li o b a wordt geroepen. „waart gij mij trouw ?" vraagt H a r a l d.
— „Mijn lijf was 't, mijn ziel niet.
Mijn lijf gaat waar ik wil. Het doet wat 'k wil,
'k Wou trouw zijn, en mijn lijf liet zich gezeggen.
Maar mijn ziel niet. Dit 's vreemd, want wil is ziel.
Ben ik nu schuldig, Heer ?"

Allen zeggen ja, H a ra 1 d alleen spreekt haar vrij
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Niet schuld'ger dan ikzelf.
Door mij wel 't laatst te richten, die haar blindde

met glans van rozen en juweelen-licht
eer zij mij tot zich liet : haar één'ge schuld.

En ou de ontknooping. Harald's toestand verergert. Li o b a
kan hem niet helpen — zij is verlamd door liefdesmart :
't Schort mij aan kracht
daar 'k zelf zoo namelooze^ontbering lijd.
Hoe kan 'k den dood bestrijden, waar ik zelf
sta met mijzelf in desperaten kamp,
waar hart en lijf, verdrukt en uitgevast
voeren den hongerkrijg met mijn verstand.

Zij vraagt of T a n co 1 f keer en mag : „ik kan hulpeloos, niet
leven, noch u leven geven zóóver van hem" ; en als Ha r a 1 d
bewusteloos wordt, klaagt zij hetzelfde aan Fa s t r a d e: „Ik wou
zijn leven redden, — ernaar de kracht begaf mij door het gemis
van hem, dien ik niet kan missen" ... Doch Fa s t r a d e heeft
troost :
Gij hebt uw best gedaan. Uw edele ^'ijver
vertraagde Harald's onafwendbaar einde
recht wonderbaar, een wonder voor ons oog.
Nu ebt dit onnatuurlijk willen weg,
uw hart schreit luid om 't lang weerhouden recht .
Een dag, één uur misschien, en met dit leven
valt elke"omheining voor uw heilstaat neer,
breken uw boeien zachtkens, zonder schuld ... .
Ziet gij 't dan niet?
Was niet het matte vonkjen lang verglommen
zonder aanblazing van uw wil ? — Wil niet.
Zoo is 't geen daad. En zonder daad geen schuld.

Bij die woorden daagt het haar. De gruwbaar donkere kloof
in eigen ziel wordt ontsluierd. In haar vertwijfeling roept zij
tot God : ,,Heb ik den dood van mijnen Heer gewild ? 0 breek
mijn wil dan met Uw machtiger wil l" Maar H a r a l d sterft
Lioba werpt zich in wanhoop op het lijk : „Mijn man ! mijn
en bezwijmt.
man !"
Het volgend tooneel is in de slotkapel. Lioba bidt, schuldbewust, bij het lijk. Kinderen komen, brengen witte bloemen en
zingen. T a n col f, door zijne Moeder ontboden, keert terug en
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wil L i o b a overhalen met hem te vluchten. Maar zij, van anderen
geest vervuld, -Wees stil en kniel.
Wees nu als nij, om wien wij hier zijn, stom,
Dat wijding, door geen woordgerucht verbroken,
verbinde^ons drie, in hoog en nieuw verstaan, —

zij weerstaat, en als T a n c o 1 f eindelijk haar aanvat, omdat elk
toeven gevaarlijk is, komt zij tot 't uiterste:
Hier ! neem dan ridder ! wat geen ridder draagt !
Zoo leere u dit, beter dan woord misschien
des Koning Harald's weduw te ontzien, —

en slaat hem in 't gelaat.
Ten slotte Harald's uitvaart. Op heidensche wijze laat H o r i c,
zijn opvolger, die vieren. Een laag schip, versierd met zwart
floers, hulst en sparregroen ligt in de branding. Op het dek, op
een grooten stapel groen naaldhout het lijk. Het is zonsondergang.
Bisschop H a d e b a l d verlangt dat, naar kerkelijk voorschrift,
het stof aan de aarde worde gegeven; hij vertrekt bij 's Konings
weigering met al zijn monniken.
L i o b a, straf gebonden en beide voeten overdwars gebroken,
wordt op een draagbaar voor H o r ic gebracht. Zij belijdt haar
schuld. Dat zij met giftigen wijn den zwaarkranken Koning
gedood en dien moord uit overspelige min zou gepleegd hebben
is laster :
Door liefdesmart verlamd, kon 'k hem niet redden —

Plotseling verschijnt T a n c o 1 f om met 't zwaard L i ob a's
recht te verdedigen. L i o b a neemt hem aan als haar ridder.
En luide verkondigt T a n c o l f:
Zij is 't, niet ik — hoort allen! — door wier deugd
mijn zaak gerecht blijft, 't zij ik sta of val.
Zij wees mij weg voor immer, toen 'k haar smeekte
met mij te gaan, — bleef haren Heer getrouw.
En toen de dood haar echtband brak, en ik
in vuur'ge drift haar weg te voeren kwam,
heeft mij die hand — God zegen d' arme hand ! —
geslagen in 't gelaat. —

Maar T a n c o l f valt; de laatste gunst, die hij verwerft, is een
kus van L i o ba
.. .
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Het Godsoordeel heeft gesproken. F as trade wordt verwezen
naar 't Sint-Ursula-Klooster te Utrecht en Lioba .. .
„maar Trouw ten uiterst redde^ontrouwe ziel:
Lioba sture op laatste vaart die kiel."

En zoo geschiedt. De stapel wordt aangestoken ; het schip,
losgemaakt, drijft brandend langzaam weg.
Met een zang van Lioba en van een onzichtbaar koor
besluit de Tragedie.
In den laatsten tijd heeft Van Eed en veel van zich doen
spreken. Zijn levenswijze en zijn stichting te Bussum : redevoeringen te Rotterdam, te Amsterdam en elders gehouden, hebben
tot heel wat gepraat en geschrijf aanleiding gegeven. En lang
niet altijd beoordeelde men hem gunstig. Het Rotterdamsche
Nutspubliek was verontwaardigd dat het, in plaats van den di c ht er te hooren, werd opgewekt na te denken over de vraag
„Waarvan leven wij ?" En dan de conclusiën waartoe Van Eed en
kwam!Rentdifsl;kgetdrmnschwelig
levend ten koste van de groote meerderheid, die bijna verhongert !
De toehoorders Droogstoppel en K a p p e l m a n in de
eerste plaats — schudden bedenkelijk het hoofd. Men noemde
hem socialist, iemand die socialistische stellingen tot de zijne
maakte, tolstoiaan, utopist, — in het kort Va n Eed en klaagde
„over de verregaande dwaasheid en tooverachtige verscheidenheid
der dwaze praatjes" over hem. En na zijn tweede toespraak te
Amsterdam werd dit niet beter.
Natuurlijk dringt zich de vraag op : hoe is Van E e d en geworden die hij nu is ? Want dat hij niet altijd zoo dacht is
duidelijk. Zelf erkent hij het : „Een droomer heb ik mij hooren
noemen. Maar ik verzeker u dat als een van ons beiden droomt
dat er meer waarschijnlijkheid is dat gij die droomer zijt dan ik.
Want ik weet hoe gij denkt, ik heb gedroomd als gij en ik ben
wakker geworden, en ik zie hoe gij suffend verder droomt, dat
gij een braaf, rechtschapen leventje leidt en dat alles blijven
moetzalshi.Mrwkeodnisgluke
wonderbaar ding, waarin men zich niet vergissen kan. En ik
wensch u toe, dat gij eens moogt wakker worden als ik, dan
zult gij bemerken welk een leelijken, benauwden droom gij
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droomt." — Ten overvloedé wijs ik op „D e Student Thuis."
In dat stukje teekent Van E e d e n een zijde van het studentenleven. Eenige jongelui zijn op de kamer van Frans van Til
bijeen, en wanneer zij een stevig glas hebben gedronken, richten
zij een vereeniging op. Sociaal-democratisch moet de grondslag
zijn : „alles rood — rood als de dageraad ! -- de wijn rood, de
kreeften rood, de bessenjenever rood. De maatschappij heeft
verbetering noodig, er moeten barricaden worden opgericht,"
enz. enz, in het kort, zij nemen onder Bacchus' invloed, niet
onaardig een loopje met socialistische denkbeelden van den dag.
Toch vindt Va n E e d e n zijne studenten volstrekt niet belachelijk
of slecht — hij leeft met hen mede, hunne scherts is de zijne.
Maar indien hij n u eens zulk een avondje moest meemaken en
zijn oordeel uitspreken ! Zijn Nutsrede zegt genoeg : „Als gij
weer eens drie gulden weggooit aan een diner, of een flesch
wijn, in een uur tijds verorberd, denk dan dat gij, in de nuttigste arbeidsmaat gemeten, de opbrengst versmijt van twee lange,
eentonige doorgezwoegde dagen. Beproef ze eens te verdienen
met spitten, en gij zult zuiniger worden met uw guldens."
Gaandeweg kunnen wij die verandering waarnemen. De oplettende lezer vindt hier en daar, in zijne werken verspreid, de
sporen van den geleidelijken overgang. V a n Eed e n begint met
geringschatting te spreken over „studentengrappen, die alleen op
gymnasiasten, groenen en bakvischjes indruk maken," en van
studentenjolen, „waarop menschen een gek figuur kunnen slaan,
wier beteekenis grooter is dan die van drie studenten-generaties
bij elkaar." En denk eens aan de waardeerende woorden over
den boerenstand, die hij in L i o b a den stervenden H a r a l d op
de lippen legt !
Ik geloof dat Van E e d e n' s groote, overal zich uitende liefde
voor de natuur en zijne gemeenschap met haar hem vervreemd
heeft van de menschenmaatschappij, hare instellingen, haar oordeel.
Hij huivert van „die moderne, leelijke en afzichtelijke menschenhoopen, die kankergezwellen op de schoone aarde, verpest door
rook en stank en ontaarde menschen, die men steden noemt."
Zeker is het kwaad dat hij in onze samenleving aanwijst niet
denkbeeldig en legt hij telkens den vinger op de wonde plek.
Of echter zijn geneesmiddel het ware is? Wij achten ons niet
bevoegd een oordeel te vellen. Toch wenschen wij ons allerminst te scharen bij de groote menigte, die zich schouder-
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ophalend afwendt; want, indien het al waar mocht wezen dat
Van E eden dwaalt wat alleen de tijd zal leeren -- zijne
woorden maken den indruk de eenvoudige zegging te zijn van
een heilig-overtuigde. Daarbij komt dat beide redevoeringen
z66 pakkend zijn van vorm, dat zij boeien zelfs waar de inhoud
tot bedenkingen aanleiding geeft.
Gelukkig hoeven wij niet te vreezen dat Van Eed e n voor
de poezie verloren zal gaan Verklaarde hij niet: „Mijn ijdelheid geef ik in zooverre toe, dat ik mij zelven gun trotsch te
zijn op het feit dat ik tien uren daags op 't veld kan werken.
En mijn eerzucht zal ik bevredigd voelen als ik het zoo geminachte landwerk tot wat meer aanzien heb gebracht, en als ik
getoond heb dat ruwe en zware handen-arbeid en fijn geesteswerk elkander niet hinderen, maar zelfs ten goede komen ?"
Veel is nog van Van E e d en te verwachten. Zijn dagen zijn
in 't groene blad ; en indien zijns levens zomer geeft wat de
lente beloofde, zal hij zich blijven ontwikkelen tot wat ons Land
zoo zelden bezat en zoozeer behoeft : een waar en groot dichter.
Fr ed e rik van E e d e n werd in 186o te Haarlem geboren.
Hij studeerde in de medicijnen; na zijne promotie (in 1886)
begaf hij zich naar Nancy om de hypnotische geneesmethode
te bestudeeren. Eenigen tijd stond hij met Dr. A. W. v a n
R enter g he m aan het hoofd van een kliniek voor psychotherapie
te Amsterdam; daarna vestigde hij zich te Bussum.
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„Kippeveer."
Aldaar 1889, I.
„Voor de liefste" is opgenomen in : „Enkele verzen" en in „Van de
passielooze lelie."

1890. „Naspel." (Gedicht). — „Spiritistische verschijnselen." —
„Open brief aan F. Netscher." — Aldaar 1890, II.
189o. „Decadenten." [J. Laforgue, E. Dujardin en M. Barrts].
— „Verstand en gevoel in de sociale evolutie." — „Een
herinnering." — „Ellen." [Gedichten]. — Aldaar 1890, I.
1890. „Studies." Amsterdam, W. Versluys, 1890, 8°.
Tweede druk. Aldaar, 1894, 8°.
Derde druk. Aldaar, 1897, 8°.
Inhoud : „E. Douwes Dekker." — „L. van Deyssel." (Een onzedelijk
boek). — „Over Schilderijen-zien." — „H. Gorter." (Gorter's verzen).
Laforgue, Dujardin, Barrés." — Het hypnotisme en de wonderen."
— „Ons dubbel-ik." — „Verstand en gevoel in de sociale evolutie."
— „De spiritistische verschijnselen." — „Vrouwenkwestie en socialisme."
--
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1890. „Aan den keizer aller Russen." -- In : De Nieuwe Gids
1890, II.
Afzonderlijk verschenen te Amsterdam bij W. Versluys, 1890, 8°.

189o. „Don Torribio." Een comedie. Amsterdam, W. Versluys,
189o, post 8°.
1891. „Ellen." Een lied van de smart. Amsterdam, W. Versluys,
1891, post 8°.
2e druk. Aldaar, 1892, post 8°.

1891. „Over de toekomst." — „Kunst. Vincent van Gogh." —
„Over Humaniteit." — In : De Nieuwe Gids 1891, I.
1891. „Nieuw Engelsch Proza." — „Aan Willem Kloos" (Polemiek). — „Oedipus in Utrecht." — Aldaar 1891, II.
1892. „Nieuw Engelsch proza II." „Lombroso over de spiritistische verschijnselen." — Beoordeeling van „Dichtersverdediging" van A. Ver we y. — „Spelling." -- „Spreektaal
en schrijftaal." — Aldaar 1892, II.
1892. „Het beginsel der psycho-therapie." — Aldaar 1892, II.
Afzonderlijk verschenen te Amsterdam bij W. Versluys, 1892, 8°

1892. „Johannes Viator." Het boek van de liefde. Amsterdam, W. Versluys, 1892, kl. 4°.
2e druk. Aldaar, 1897, 4°.

In : De Nieuwe
1893. „Fragmenten uit Johannes Viator."
Gids 1893, I.
1894. „Studies." IIe Reeks. Amsterdam, W. Versluys, 1894, kl. 8°.
Inhoud : „Over kritiek." -- „Over de toekomst." — „Over humaniteit."
— Vincent van Gogh." — „Aan den Keizer aller Russen." — „Nieuw
Engelsch proza I, II." — „De psychische geneeswijze." — „Het beginsel der psycho-therapie." — „Eenige opmerkingen over algemeene
therapie." — „Vitalisme."

1894. „De gebroeders." Tragedie van 't recht. Aldaar 1894, kl. 4°.
1895. „Het lied van schijn en wezen." Boek I. Aldaar 1895, 16°.
1897. „Over hallucinaties." — In : Tweemaandelijksch Tijdschrift
jg. III dl. I1. 1897.
1 89 7. „Studies." IIIe reeks. Amsterdam, W. Versluys, 1897, 8°.
Inhoud : ,,Redekunstige grondslag van verstandhouding." — Toe
lichting tot de Broeders." — „Over Hallucinaties." — Over een hollandsche roman." [Irmenlo van A. van 0 o r d tl. — „Het vegetariaat.''
— „Werk en brood." — „Artiest en socialist." — „Cooperatieve
rijkshoeven."

1897. „Lioba." Drama (van trouw). Aldaar 1897, kl. 8°.
1898. „Enkele verzen." Aldaar 1898, 16°.
1899. „Recht of Macht." -- In : Tweenzaandelijksch T ijdschrift
Jrg. V., dl. I, 1899.
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1899. „Zeven Drievoudzangen." — Aldaar Jrg. V dl. II, 18 99.
1899. „Bloemlezing uit Van E e d e n s Werken." Amsterdam,
W. Versluys, 1899, post 8°.
1899. „Waarvan leven wij ?" Nutsrede gehouden te Rotterdam
op 7 Dec. 1899. Aldaar 1899, 8°.
1899. „Waarvoor werkt gij ?" Toespraak tot werkenden, gehouden
in d'Geelvink te Amsterdam 14 Maart 1899. Aldaar
18 99, 8°.
1900. „Van de koele meren des doods." Een verhaal. Aldaar
1900, 8°.
1900. „Gedachten over den Afrikaander krijg." — In : Tweemaandelijksch Tijdschrift, Jrg. VI, dl. I, 1900.
1900. „Uit het Lied van Schijn en Wezen." IIe Boek.
Aldaar Jrg. VI. dl. II, 1900.
1901. „Binnenlandsche Kolonisatie." Amsterdam, W. Versluys,
1901, 8°.
_1901. „Van de passielooze lelie." Verzen, waarbij zijn opgenomen de „Enkele verzen." Aldaar 1901, 4°.
1902. „Over woordkunst," I, II. — In: De XXe eeuw 1902,
Sept. Nov.
1903. „Over woordkunst." III. Antwoord aan L. van Deyssel.
(Geweigerd door de redactie der XXe Eeuw). Amsterdam,
W. Versluys, 1903, 8°.
1903. ,,,,De blijde wereld." Reden over mensch en maatschappij.
Versierd met houtsneden van G. R u e t e r. Aldaar, 1903, 8°.
8°.
1903. „Vae victis!" Wee den overwonnenen ! Aldaar, 1903,
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Naar eene algemeen verspreide meening zou les geven aan
knapen en jonkmans iets onaangenaams zijn.
Ik geloof er niets van.
Eene ervaring van meer dan twintig jaar geeft mij recht dit
te beweren. Ik heb al dien tijd in dienst der gemeente Den
Haag middelbaar onderwijs in zeer verschillende vakken gegeven,
en mijne herinneringen zijn aangenaam. Een ontzettend groot
aantal knapen zag ik plaats nemen in de eerste klasse, zag ik
jaarlijks zwoegen voor het groot aantal hoogere burgerschoolvakken, zag ik opklimmen tot de vijfde klasse en hun einddiploma verwerven. Velen van hen vonden hun weg door het
leven, en als ze later, nu mannen van gewicht, uit Oost of West
in het vaderland terugkeerden, kwamen ze mij te gemoet met
een gullen handdruk, omdat de herinnering aan hun studietijd
bij hen even levendig als voor mij aangenaam was gebleven.
Er is iets zeer boeiends in den arbeid van onderwijzen, wanneer die arbeid den leeraar geheel in beslag neemt, hem geestdrift inboezemt. Geestdrift redt den leeraar voor verveling, en
werkt bezielend op de leerlingen. Wanneer nu de leerstof iets
nationaals bevat, iets wat geschiedenis of letteren aanbieden,
dat eenvoudige, maar gezonde Nederlandsche jongensharten kan
treffen, vermag een leeraar met een beetje fantazie en een ziertje
gemoed zeer gunstigen invloed te oefenen op zijn jong, ontvankelijk gehoor. De zwarigheid, dat er ook vaderlandslooze
jonge mannen op de banken kunnen plaats nemen, welke leerlingen
de geestdrift van hun leeraar met schamper gelach zouden
beantwoorden, is niet zeer moeilijk op te lossen. Ik heb er in
twee en twintig jaren maar één zulken ontdekt, doch van schamper gelach kwam niets in.
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Omgang met jonge geesten is verkwikkend. Zoodra zij hun
hart aan eene bepaalde wetenschap hebben geschonken, aan de
wetenschap, die ook den oudere, den leider, innig lief is, ontstaat
een samenstreven, een samenarbeiden, dat onvergetelijke levensuren in de herinnering achterlaat. Ik kan van dergelijken arbeid
met één mijner leerlingen getuigen. De oorzaak van onze samenwerking was de volgende :
In den cursus van 1882-1883 gaf ik aan de Haagsche Hoogere
Burgerschool hoofdzakelijk les in Nederlandsche taal, stijl en
Geschiedenis der Letterkunde. Zoo was het dan ook mijn plicht
over deze vakken te spreken in de derde klasse — eene vrij
groote verzameling destijds van dertig of veertig jongelieden.
In deze klasse was kort te voren — niet veel meer dan twee
jaar vroeger -- iets zonderlings gebeurd met een leerling. Mij
werd toen door den Directeur opgedragen mijne bijzondere aandacht te wijden aan dien éénen leerling, die gedurende verschillende lessen aan de leeraars had te kennen gegeven geen enkele
seconde zijne aandacht te zullen wijden aan het werk. De
Directeur verzocht mij den jonkman tot redelijker stemming
te bewegen.
Mij kwam het best voor hem onder vier oogen eenvoudig te
vragen : waarom hij weigerde aan de lessen deel te nemen. Hij
zei niet veel. Zijn telkens herhaald antwoord luidde : — „Ik
wil beeldhouwer worden !" — De roeping van dezen jonkman
tot de kunst was zoo sprekend en machtig, dat ik den Directeur
verzocht 's jonkmans vader te bewegen zijn zoon naar eene
kunstacademie te zenden. Het ging aanvankelijk niet zeer gemakkelijk, het duurde nog geruime pooze, eindelijk werd de
aanstaande beeldhouwer naar de Kunstacademie te Antwerpen
gezonden. Eenige jaren later kwam hij terug in Den Haag en
Amsterdam en werd algemeen bekend als Bart van H o v e.
Met groot genoegen denk ik er aan, dat mijne stem een kleinen
invloed gehad heeft op de toekomst van dezen kunstenaar.
In den leergang van 1882-1883 greep iets anders plaats,
dat mij aan het gebeurde met den jongen Van H o v e deed
denken. Een gedeelte mijner lessen was gewijd aan den Nederlandschen stijl. In de derde klasse nam ik de gewoonte aan
den leerlingen vrije keuze te laten over de stof hunner stijloefeningen. Wanneer het geval zich voordeed, dat enkele leerlingen niet in staat waren eene stof voor een stijloefening te
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kiezen, dan gaf ik een viertal onderwerpen, waaruit men kiezen kon.
Het was in het laatst van 1882, dat ik onder .de opstellen
der leerlingen van de derde klasse een blad papier vond, aan
heide zijden met eene fijne, leesbare schrijfhand gevuld. Het
was eene episode uit een reisverhaal. Ik volgde het uiterst
nieuwsgierig, want ik las iets geheel ongemeens. Iets dergelijks
kon, dacht ik eerst, niet door een leerling van de derde klasse
geschreven worden — het was plagiaat — overgeschreven uit
een zeer talentvol auteur.
Toen ik den anderen morgen met de stijloefeningen bij de
leerlingen der derde klasse verscheen, deelde ik mijn oordeel
mede over sommige opstellen. Het blad, dat mij zooveel belang
had ingeboezemd, toonde ik aan den pri m us der klasse, en
verzocht hem de daarboven geschreven naamteekening, eenigszins onduidelijk, te ontcijferen.
„Het opstel is van Louis Couperus!" zei de primus.
Ik keek in het rond, en bemerkte, dat een jongmensch met
donker hair en donkere oogen, die op de laatste bank het laagste
rangcijfer innam, L o u i s Couperus was. Ik verzocht hem
zonder eenige nadere aanduiding, of hij na den afloop der les
een oogenblik met mij wilde spreken. Het lesuur ging voorbij,
en ik bleef met mijn leerling alleen. Ik nam zijn opstel ter
hand, en vroeg: of het reisverhaal zijn persoonlijk werk was.
Met den kalmsten eenvoud, zonder eenige aandoening, verklaarde
hij mij, dat hij niet heel tevreden was over het stukje proza,
maar, dat hij het overigens eigenhandig had gemaakt. Ik wijdde
mijne volle aandacht aan den jonkman. Heel zijn voorkomen
vertelde van hem, dat hij een kind van europeesche ouders,
geboren in de tropen, was. Zijn donker oog drukte eenvoudige
bescheidenheid uit, maar ook eene hooge mate van zielskracht
en geestdrift. Ik gevoelde oogenblikkelijk eene spontame sympathie voor den jongen kunstenaar — want eene stem in mijn
hart sprak, en ik wist, dat hij een kunstenaar was. — „Hoe
komt het zoo, Couperus !" vroeg ik, „dat je nu de allerlaatste
van al die jongens bent?"
-- „Algebra, meetkunde ...."
Hij zei dit blozend, en ik, om hem op te heffen, sprak : „Je
opstel is het beste, wat mij ooit door een leerling dezer Hoogere
Burgerschool is in handen gegeven. Op mijne lijst voor Nederlandsche Taal en Letterkunde ben je nu met volle recht nummer één !"
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Welk eene dankbare gloed uit zijne donkere, maar eenigszins
bedeesde, oogen beloonde mijne eenvoudige woorden!
Gedurende den loop van den cursus 1882—.1883 hield ik bij
herhaling gesprekken met mijne ambtgenooten. Niet weinigen
klaagden, vooral de wis- en natuurkundige leeraars. Men wilde
mijne verzekering niet gelooven, dat C o u pe r u s een geheel
ongemeene leerling was. Hij was intusschen door zijne rangschikking op mijne lijst wat hooger opgeklommen in de klasse.
Hij ging voort mij allervoortreffelijkste stijloefeningen te toonen —
en ik bleef volharden in mijn geloof aan de kunstenaarsroeping
van Louis Couperus.
Het komt aan het eind van ieder studiejaar tot eene afrekening
met de leerlingen der Hoogere Burgerscholen. Er worden dan
vergaderingen van leeraren gehouden. Nooit zal men mij kunnen
verwijten, dat deze uren de aangenaamste van mijn leeraarsleven
geweest zijn. In elk geval moest vóór de groote vakantie van
1883 besliit worden welke leerlingen tot eene hoogere klasse
zouden overgaan. Toen de beurt aan Louis Couperus gekomen was, hoorde ik heel wat bezwaren, terwijl een viertal
mathematische leeraren met groote beslistheid verklaarden, dat
een leerling als Louis Couperus nooit tot de vierde klasse
zou kunnen overgaan.
Had ik ongelijk, dat ik mij getroffen betoonde ? Ik sprak een
pleidooi uit voor den jongen artist:
„De heeren moeten maar weten wat ze doen willen. Er is op
deze heele Hoogere Burgerschool maar é é n leerling, die met
volle recht geniaal kan genoemd worden. Misschien willen de
heeren mij niet gelooven, maar de uitkomst zal het bewijzen.
Couperus is voor talen, stijl en geschiedenis van een genialen
aanleg. Hem te laten zitten in de derde klasse staat gelijk met
een zedelijken moord hij zal het zich niet laten welgevallen,
en ik zal hem sterk aanraden ons te verlaten ! Aan u de beslissing!"
Dit pleidooi had geen den minsten invloed. Met de vereischte
meerderheid van stemmen werd besloten, dat de leerling Louis
Coupersnitzbvdworentidklas.
Zeker, eene hevige verontwaardiging maakte zich op dat
oogenblik van mij meester. Maar nu toch ben ik geneigd te
erkennen, dat die leeraren der Haagsche Hoogere Burgerschool
naar plicht en geweten gestemd hebben. Ze hadden het oog op
de studien van den vijfjarigen cursus en op het eind-examen.
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Met zoo geringen aanleg voor reken-, meet- en stelkunde als
C o up er u s, moest hij afgewezen worden bij het eind-examen,
niets scheen zekerder, en daarom wilde men hem nog een jaar
in de derde klasse houden ! Uit dit alles blijkt, dat de beste
wetten niet toepasselijk zijn op alle staatsburgers. De wet op
het Middelbaar Onderwijs kan voortreffelijk zijn, maar voor een
Tijkbegaafd jonkman als C o up e r u s deugde ze in het geheel niet.
Met een enkel woord gaf ik hem den raad onze school te
verlaten. Ik wierp het plan op, dat hij inspannende studien
zou maken tot het verwerven van eene akte voor Middelbaar
Onderwijs in de Nederlandsche taal en letteren, daar het nu
voor hem, zeventien jaar oud, te laat geworden was met classieke
talen te beginnen. Dit plan werd door zijne bloedverwanten en
door hem zelf met opgewektheid aanvaard. Gedurende eenige
jaren, eerst in. Den Haag, toen in Leiden, werd mij opgedragen
Louis C o u per us ter zijde te staan bij zijne studien in prosodie,
aesthetische critiek en geschiedenis der Letteren. Met het grootste
genoegen denk ik terug aan de uren onzer gezamenlijke oefeningen.
Met scherpzinnigheid en frischheid greep hij elk belangrijk
vraagstuk aan. Zijn geheugen nam alles gretig op, zijn gevoel
voor echte schoonheid leidde hem steeds op den rechten weg.
Bij de geschiedenis der Letteren gewende ik zijn geest aan vergelijkende historische beschouwingen. Ik deed mijn best hem
.den samenhang der voornaamste Europeesche littei aturen in het
oog te doen vallen, hem te wijzen op de classieke letteren der
Oudheid en het nauw verband van Grieksche en Oostersche
Indische, Syrische, Perzische, soms ook Hebreeuwsche en
Arabische) Letteren. Aan deze studie wijdde Couperus zich
met hart en ziel. Met geestdrift leerde hij kennen wat door
Er win R h o d e over Grieksche, door P i o R a j n a over middeleeuwsche Fransche en Duitsche poezie, door A 1 fr e d N u t t over
Graal- en Arthur-litteratuur was geschreven. Hij hield even veel
van D u n l op als van T i c k no r, zelfs de P u i b u s q u e boeide hem .
In dezen tijd ontplooide zich bij den jongen kunstenaar de
eerste lente van verzen, die hij geregeld meebracht gedurende onze
studie-uren. Saam hebben we die vruchten van zijn jong talent
genoten. Ik bedwong mij dikwijls om mijne ingenomenheid
niet al te luid te uiten. Ik hoorde uit zijn gedichten, den
jongen romanticus, die veel houdt van H u y g en s, nog meer
van 'Potgieter, het meest van Théophile Gautier. Hoe
23
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heugt mij zijn lied : „D e M e i r min n e n" — oude dichterlijke

stof met eene nieuwe „voyse" bezongen :
„Maangeflonker
„Overblonk er
„ ,t Schemerdonker
„Schittrend klaar ;
„Zachtkens suist er,
„Rijst en ruischt er,
„Briescht en bruist er
„Baar op baar ...."

Dit gedichtje in denzelfden toon volgehouden, uit 1884, kon=
door P o t g i e te r onderteekend worden. Zijn uitgebreid episch ,
gedichtopP,ranLuv185behortinmj,
oog tot zijne beste werken. Hij schildert een wereld van glansen luister uit Avignon in het midden der veertiende eeuw, ent
schijnt zijne kleuren aan het palet van Paolo V e r o n e s e en
Rubens te ontleenen.
Na eenige jaren van zeer ijverige studie — ook taalstudie,
historische grammatica en verklaring van Dietsche teksten onder
leiding van den Haagschen leeraar A. W. S t e 11 w a g en —
naderde het tijdstip, dat Louis Co u p e r u s zijn examen zou
afleggen. Ook hierbij deed zich iets toevalligs voor. In de commissie voor de acte-examens M. O. Nederlandsche Taal en
Letterkunde werden benoemd : Dr. Georg P e n o n en de auteur
dezer regelen. Couperus was uitermate met deze benoemin g
ingenomen, en inzonderheid voor hem was zij mij welkom.
Voor den aanvang der examens ontmoette ik voor het eerst
Dr. Georg P e no n, den allernauwkeurigsten geleerde, die nog
maar zoo kort zou leven. Er moesten eenige schikkingen getroffen worden. Wij stelden het een en ander vast omtrent onze
wijze van examineeren. Bij dit werk vroeg Dr. P e n o n mij, of
het miin voornemen was van de candidaten veel kennis der
vreemde litteraturen te vorderen, omdat hij dan vreesde, dat
enkelen niet zouden kunnen voldoen aan mijne eischen. Ik wees
er eenvoudig op, dat bij eene degelijke behandeling van de
geschiedenis onzer letteren ieder beoefenaar oogenblikkelijk komt
te staan voor allerlei vraagstukken van internationale litteratuur,
die binnen de sfeer onzer Nederlandsche letterkundige geschiedenis
behooren getrokken te worden. Ik herinnerde hem aan zijn
eigen arbeid over den Latijnschen roman van A p o 11 o n i u s
.
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v a n T y r u s. Maar hij scheen moeilijk tot mijne meening over
te halen, hij vreesde altijd, dat de candidaten mijne vragen over
vreemde litteraturen niet zouden kunnen beantwoorden.
Onder dezen indruk deed ik mijn best van de candidaten
niet meer te vorderen, dan met eene milde opvatting der wet
op het Middelbaar Onderwijs was te vereenigen. Dr. Pen o n
scheen in het algemeen wel over mij tevreden, maar schudde
toch herhaaldelijk het hoofd, als ik mij verstoutte naar de
middeleeuwsche bronnen van D i r c Potter ' s „Minn e n l o e p,"
naar den invloed van Robert Ga r n i er op Vo n d el ' s treurspelen, of naar de werking van M a c p h e r s o n' s zoogezegde
Zangen van Os s i a n op B i 1 d e r d ij k ' s gedichten te vragen.
Ik besloot evenwel bij het examen van Couperus eene kleine
schadevergoeding te nemen, wetende, dat deze candidaat zich
niet ergeren zou over mijne vragen.
Mijn ambtgenoot kende, evenmin als ik, de verschillende
candidaten, die zich aan het examen onderwierpen, tenzij eene
vroegere persoonlijke kennismaking ware voorafgegaan. C o up e r us was : „nummer 7" dien dag zijner ondervraging. Het
deed me groot genoegen, dat hij dien morgen voor ons verschijnende, door geen enkel uiterlijk teeken beklemdheid of vrees
verried. Hij zat geheel kalm, geheel normaal tegenover me,
geheel dezelfde, als toen we nog samen studeerden. Daar ik mij
voorgenomen had mijn ambtgenoot op vriendschappelijke wijze
een ziertje te ergeren, staan mij de vragen, die ik bij den
aanhef van het examen aan C o u p e r us deed, nog helder voor
den geest. Dr. P en o n verzocht mij dien morgen een begin te
willen maken met het examen, waaraan ik gaarne voldeed. En
nu ontspon zich het volgend gesprek tusschen „nummer 7" en
mij zelven. Ik begon met de volgende vraag:
— „Welk geschrift heeft naar uwe meening gedurende de
laatste jaren het meeste licht verspreid over de epische poezie
der middeneeuwen ?"
-- „Het boek van Pio Rajna, „Le origini dell' Epopea francese."
-- Wie is R a j n a, en wanneer verscheen zijn boek ?"
-- „Hij is hoogleeraar te Florence, zijn boek verscheen in 1884."
-- „Waarom heeft u dit boek gekozen ?"
-- „Omdat R aj n a bij ;eenti allernauwkeurigste studie van de
Fransche c h a n s o n s de geste een niet minder grondige kennis
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van de oud-germaansche letteren voegt, zoodat hij het oudgerraansch-frankisch karakter in de latere Fransche chansons
de geste op het helderst aanwijst !"
— „Heeft R a j na meer geschreven ?"
— „Hij is begonnen met een onderzoek van geheel Italiaanschen
aard, en schreef vooraf : „R i c e r c h e in t o r n o ai R e a 1 i di
Franci!"
— „Wat bedoelt u met „R e a li di F r a n c i a ?"
-- „Fransche chansons de geste in de veertiende eeuw in
Italiaansch proza overgebracht door Andrea B a r b e r i n o !"
— „Wanneer schreef R a j na dit laatste werk ?"
--- „In 1872."
--- „Is er verband tusschen beide?"
— „Zeker. Het eerste breedere verhaal uit de „Re a 1 i" bevat
de „S t or ie de F i o r a v a n t e," en juist dit onderwerp, de
Chanson de F1oovant, bracht hem tot de Fransche chanson de geste."
Slechts dit kleine staaltje moge volstaan, om aan te toonen,
hoe de candidaat „nummer 7" wist te antwoorden. Mijn ambtgenoot was zeer onrustig, en scheen mijn examen voor eene
soort van mystificatie te houden. Toen R a j n a ons tot „L a
Chanson de R o 1 a n d" bracht, en daarop onderzocht werd
welke fragmenten er nog van Dietsche , vertalingen waren overgebleven, werd hij merkelijk rustiger en nam zijne belangstelling
in het examen van dezen candidaat voortdurend toe. C o u p e r us
tondezijksblndheitzjxamnore
volkomen tevreden. Na een goedgeslaagd onderzoek naar taalwetenschap, inzonderheid naar Dietsche teksten, door Dr. Georg
Peno,wrdCupszneigarltoen.
Hij verkreeg de door hem gevraagde akte met den hoogsten
lof — al wordt dit alleen maar van ter zijde te kennen gegeven.
Co u p e r us had door zijne grondige studien en zijn examen
een plaats ingenomen in de wereld van hen, die Nederlandsche
taal en letteren beoefenen. Het was hem in het geheel niet te
doen om leeraar in die vakken te worden, hij wilde alleen toonen,
dat hij meer dan gewone letterkundige beschaving en lectuur
bezat. In x886 had hij zijn tweeden bundel verzen : „O r c hid e e en" (tweede druk 1895) uitgegeven, en volgde er toen in
et Va de r f a n d" een uitgebreide roman in hetdagbl„H
feuilleton-vorm: „Elne Vere, Een Haagsche Roman"
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Tweede druk, 189o, twee
(uitgegeven in drie deelen 1889.
Derde druk, 1892, twee deelen. — Vierde druk, 1898).
deelen.
Het kan door niemand betwijfeld worden, „E l i n e V er e" was
een groot succes. Door dit kunstwerk werd Couperus bekend
in Nederland. Mij schijnt dit boek nog altijd een zijner beste
scheppingen, om den flinken realistischen grondslag, om de
degelijke psychologische studie van het karakter der hoofdpersonen,
om de schitterende schildering van Haagsche groepen, moderne
jonge vrouwen en moderne kinderen -- alles meest in eene
eenvoudige, mannelijke taal, niet ontsierd door velerlei stylistische
stuipachtigheden.
Van 1886 tot 1900 heeft Coup er us gedurig de pen gevoerd.
Het tijdschrift „de Gids" heeft bijna al zijne novellen en romans
het eerst uitgegevene De jonge kunstenaar schrijft nu bijna uitsluitend proza, maar niet van hetzelfde slag of van dezelfde
kleur. Drie novellen : „Noodlot" (189o, 1893, 1898), „E x t a z e"
(1892, 1894) en „Een e I l l u z i e" (1892) schijnen geschreven in
den trant van Pa u l B o u r g e t' s romans, waarin helden en
heldinnen met moeilijk te doorgronden zielstoestanden worden
ingeraadseld, opdat de geduldige lezer die ontraadsele. Twee
romans en novellen behooren tot C o u pe r u s' allerbeste werken:
„Majesteit" ( 18 93, 18 95), ,,Wereldvrede" (1895)enHooge
Troeven" (1896). De auteur schept met machtige fantazie
koninkrijken, vorstendommen, keizers en princessen. Hij toont
zich volkomen op de hoogte van zijn moeilijk werk, en verbaast door de krachtige samenstelling van zijne kunststukken.
Eene enkele maal verstoorde hij de harmonie van het uiterst
behendig in elkaar gezette drama — toen hij van eene Oostenrijksche Groothertogin sprak, daar het hem geen de minste
moeite zou gekost hebben er eene Princes van Trebizonde voor
in de plaats te stellen. Vooral in deze drie werken kon C o up er us zijne liefde voor het grootsche, heerlijke en prachtige in
voller, gloed uiten. De uitbeelding van al de weelde der „D u i z en den-Een-Nachtvertellingen," aan banden gelegd door de
eischen van het Westersche moderne leven, en binnen de grenzen
van waarheid en waarschijnlijkheid teruggebracht, zoo is de
droom door Couperus in ,,Majesteit," „Wereldvrede"
en „Ho o g e T r oe v e n" gedroomd. Een goed kenner der litteratuur, T h e o d o re de W y z e w a -- aan wien men alleen maar
beginselloosheid en frontveranderingen kan verwijten -- heeft
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dit in de „R e v u e des d e u x M o n de s" zeer juist begrepen.
De Twee sprookjes : „P sy c h e" (1898, 1899) en „F i d e s s a"
( 18 99, 1900) schijnen mij wel de kroon van al zijn werken te
vormen. Hooge dichterlijke fantazie met een tooverscepter van
wit ivoor en roode robijnen schept verrukkelijke schoonheid
als : F i d e s s a op het paard van den geharnasten ridder, F i d e s s a
wapens vragend van de reusachtige Cyklopen. De eenige overdrijving in deze sprookjes schijnt me het koketteeren met allegorie
en didactiek, waardoor somtijds iets gekunstelds ontstaat, dat
hinderlijk kan worden.
Misschien het minst opgemerkt onder zijne werken is zijne
proeve van vertolking — zijne fragmenten uit G u s t a v e F 1 a ubert's „De Verzoeking van den H. Antonius" (1896),
een heerlijk stijlwerk. F la ub er t' s stijl terug te geven zonder
laag te dalen beneden het oorspronkelijke, kan alleen aan eene
pen als die van L ouis Couperus gelukken. Flaubert schijnt
zijne Fransche volzinnen in marmer te beeldhouwen — hij is even
onbereikbaar als Leconte de Lisle en Joséphin Soulary.
Dat ik mijn Couperus van de „Gedichten," van „Eline
V e r e," van de „S p r o o k j e s," van de trits beginnende met
„Majesteit" niet terug vind in „M e t a m o r f o z e" (1897), wil
ik gaarne bekennen. De stijlvormen schijnen mij al te gezocht,
de geheele schepping eene teleurstelling. Maar het is zeer wel
mogelijk, dat mijn oordeel faalt, omdat mij het waardeeringsvermogen van deze uiting zijner kunst ontbreekt. Met verlangen
zie ik het oogenblik tegemoet, dat zijne twee jongste romans
in boekformaat zullen verschijnen : „Langs 1 ij n en van ge1 ei d el ij k h ei d" (1900) — dit is voor eenige dagen geschied -- en
„De Stille Kracht" 0900).Evenals in „Psyche" en „Fidessa"
zal ik daar den dichter, die „M al e s t e i t" schiep, terugvinden.
Louis Couperus is nog niet in top van kracht gestegen.
Veel is er van hem te verwachten. Zijne edelste gaven zijn
zijne vorstelijke fantazie, zijn dichterlijk gestemd hart, zijn streven
naar het hoogste, het schoonste en het schitterendste. Er bestaat
gevaar, dat hij naar te hooge sferen van schoonheid zal willen
opstreven, dat hij dan den vasten bodem onder zijne voeten
zal minachten. Maar er is even goed kans, dat zijn wel ontwikkeld gevoel voor realiteit hem zal waarschuwen — dat zijne
Muze den schitterenden weg, tot nog toe met lauweren bestrooid,
zal vervolgen.
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En ik heb eene stille overtuiging, dat deze Muze zal zijn als
0 1 w en, de dochter van den Kymrischen Koning Y s p a d d a d en
met het Reuzenhoofd, als 0 1 w en, wier gelaat schitterender was
dan het schuim der golven. Bij ieder harer schreden ontloken
,drie witte klaverbloemen, daarom heette zij O l w e n, de jonkvrouw, die een blank spoor nalaat.
1900.
DR. JAN TEN BRINK.
De schets van Ten Brink van den geliefden leerling mocht
in dit werk niet ontbreken ; .we voegen er alleen eene karakteristiek aan toe, die geacht mag worden, het bovenstaande aan
te vullen.
In 1883 en 1884 werden in de afleveringen van het tijdschrift
„N e d e r l a n d" kleine bijdragen, onderteekend L. C. opgemerkt
waarvan de stijl, fonkelend van kleuren, destijds eer overladen
dan behagelijk scheen. Sinds hebben andere schetsen iets heel
anders laten zien ; de auteur heeft in die twintig jaar geleerd
zijn kleuren spaarzaam aan te brengen en prachtliefde met
goeden smaak te vereenigen. Bij dit schitterende omhulsel
behoort een ziel, en wat in „Vespaziano en de Moorsche
Koop m a n" nog nauwelijks te vinden was, heeft zich bijna
plotseling ontplooid in „El in e Ver e," den roman van een
Haagsche névrosée, waar een uiterst moderne ziel omgeven werd
met al wat modern gracieus en liefelijk was. Sinds is het verder
gegaan, steeds moderniteit, névrose, eenigszins decadente zinnelijkheid en modieuse pracht. „N oo d 1 o t," de roman van een perversen knaap. „E x t a s e," een zoekende vrouwenziel en eenige
halflevende figuren er omheen, benevens als pikante tegenstelling,
een toetsje natuur van onvervalschte realiteit. Een illusie, twee
opvattingen van liefde in een moderne Paul en Virginie gepersonifieerd behooren tot de serie, die met „E 1 i n e Ver e"
begon. Men kan zeggen dat deze later voortgezet is in „M e t a.
morfoze," „Langs lijnen van geleidelijkheid" en „De
stille krach t" steeds artistieke en weeke sensaties uitwerkend,
gepimenteerd met iets rauws en ruws. Twee andere seriën zijn
i n Co u p e r u s' arbeid op te merken, de pseudo-historische met
„M a j es t e i t" beginnende, om langs „Wereldvrede" tot
1 ,H o o g e T r o e v e n" te dalen, en de fantastische, waartoe de
vertaling van Flaubert's „H. Antonius," voorts „Psyche'
en „F i d e s s a" behooren. De snelle val in de historische serie,
het betrekkelijk gering succes der fantastische, doen vermoeden
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dat Couperus, nu hij in zijn beide laatste werken zich weer
op zijn eerste pad heeft begeven, daarop zal blijven voortgaan.
Laat ons hopen dat hij, met het ongemeen talent dat hem eigen
is, zijn zin voor kleur en vorm, zijn distinctie en artisticiteit,
zijn naspeuren van mooi en leelijk in het hart van man en
vrouw, zijn buitengewonen moed om de consequentie van soms
heel gewaagde gegevens te trekken, nog menig belangrijk werk
zal geven.
De serie onder den collecti c ven titel „D e Boeken der
kleinz"dsopvlginerch,to
meer de kleine dan de groote eigenaardigheden van C o u p e r u s,
kunst ; het boven-natuurlijke of buiten-natuurlijke wisselt af met
het vaak meesterlijk objectief geteekend zinnelijke der gedachte
en het minitieuse van teere weelde, alles in een stijl deels precieus,,
deels gezocht nieuw, in allen gevalle zonder dat het verloop
der handeling anders dan bijzaak is.
Niet onvermeld blijve, dat Couperus ook in het buitenland
tot de veel gelezen schrijvers behoort. Vele werken zijn in het
Fransch, Engelsch en Duitsch vertaald en de vertalingen werden
goed ontvangen. In weerwil van de groote productiviteit, die
aan den ernst der kunst zou doen twijfelen of waarvan althan s.
te vreezen was, dat zij de kunstwaarde der werken zou doen
dalen, is het aantal lezers zeer groot, dat — gelijk in Frankrijk
algemeen en zelfs hier te lande veel, met Pierre L o t i het
geval was — bij het verschijnen van een nieuw werk van C o up er us alle andere lectuur laat liggen om dat werk vooral niet
lang ongelezen te laten.
Zonder twijfel is hij de meest gelezen schrijver uit dezen tijd.
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ALGEMEEN OVERZICHT.

I.
De hervorming onzer letteren na 1830 — reeds met den
algemeenen naam van Nederlandsche Romantiek aangeduid —
werkte vruchtbaar voort. Nieuwe geslachten stonden op, die
de. oude garde van 183o volgden, steunden, of zelfs poogden
voorbij te streven. De oude romantische theorieen moesten
langzaam gewijzigd worden, terwijl zich hier en daar nieuwe
=denkbeelden openbaarden over de eischen der letterkundige
kunst. En schoon de algemeene toestand, wat de beoefening
der litteraire kunst aangaat, tot op 188o in hoofdzaak geene
radicale veranderingen onderging, deden toch omwentelingen in
den letterkundigen kunstsmaak buiten ons vaderland hun invloed
hier te lande gelden.
Het eerst valt dit in het oog, als men den hoofdstroom volgt,
die met den dubbelen titel van h i s t o r i s c h-romanti s c h kan
worden omschreven. Eigenaardig is het verschijnsel in Nederland, dat de bewondering voor de episch-romantische kunst van
S i r W a l te r Scott gepaard ging met zekere classieke sympathieen. G e el deed te Leiden vooral zijn invloed in deze
richting gelden. Da v i d Jacob van L e n n e p te Amsterdam.
In Groningen gaf P. van Limburg Brouwer 1) een dergelijk
,

1) Het hoofdwerk van P. van Limburg Brouwer is: „Histoire de
Ia civilisation morale et religieuse des Grecs, depuis le retour
des Héraclides jusqu, i la domination des Romains." Groningen,
W. van Boekeren, 1837, 6 dln. 8°. Voorts: „Een ezel en eenig speel.
goed " (1842); „Cesar en zij ne tijdgenooten," 4 dln.1844-1846; en „Redev o e r i n g over de zon n e v l e c h t," (1851). Verdienstelijk vooral is zijne
vertaling van Man zon i' s „Ver 10 o fd en" (1835, 2 dr. 1849).
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voorbeeld door zijn „Charicles en Euphorion" (1831) en
door zijn „D i op ha n es" (1838); later verplaatste hij zich uit
Griekenland naar ons Nederland van 1847 met zijn „Lee sgezel.schap te Diepenbeek."
Geel en Va n L i m b u r g Brouwer zagen onder de jongeren
geen vuriger kampvechter voor hunne denkbeelden dan B a kh u i z en van den Br in k, wiens jeugd en studentenjaren door
P o t g i e t er' s meesterstuk ons zoo helder voor den geest staan.
Bak huizen werd te Leiden de „geliefdste discipel"van B a k e; .
Bak huizen wist Po tg i et er een blik op Hellas te doen
werpen, „als (dezen) nooit vergund was geweest zelfs maar te
vermoën." Zijn invloed op onze letterkunde is onberekenbaar,
zoowel in de eerste periode van zijn leven toen hij met Po tgieter, Heije en Drost aan ;,Muzen" en „Gids" (1834
tot 1843) arbeidde, als in de laatste (186o-1864), toen hij met
Lindo, Vosmaer, P. A. S. van Limburg Brouwer, Ising,
Keller, Campbell en De Witte van Citters aan den
„Nederlandsche(n) Spectator" zijn steun gaf. Potgieter
kon hem nimmer vergeten, en bleef volhardend den grooten
weg bewandelen, dien Bakhuizen had aangewezen. De „Spectator" dankte zijn bloei aan B a k h u i z en ' s leiding en bezielend
woord. Van zijne schitterende gaaf als historisch-romantisch verteller heeft hij weinig gebruik gemaakt, daar hij zijn krachtigen
geest bijna uitsluitend aan historie en archiefstudie wijdde. In
de jaren 1838, 1839 en 1840 hielp hij Potgieter het prachtjaarboekje „T e s s e l schade uitgeven, en schreef hij zijn „C u 1 emb o r g," zijn „S i v a e r t Sick e," en zijn meesterstuk in dit genre:
„De Verzoeking van den H. Antonius." In „de(n) Gids"
gaf hij „Trudeman en zijn wijf" (1843) en „Andries
B o u r l e t t e" (1844). Doch vooraf had hij door zijn „Vo n del
metRoskan lpt"(1837)edorzijnbdeeling der dissertatie van den student M. de Vries over
H o o f t' s „W arena r" (1843) bewezen, dat hij een geheel nieuw
licht wist te ontsteken over de geschiedenis onzer nationale letteren, zooals hij weldra door zijn „H u w e l ij k van Wil l e
van Oranje met Anna van Saxen" (1853) over onze staatsgeschiedenis deed.
Slechts weinige jaren stond aan zijne en aan Po t g i et er' s
zijde de student A e r n out Drost, de slanke jonkman, „slank
tot ongerust makens toe," die B a k h u i z e n zoo ernstig kon
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vermanen, als deze te Leiden meer naar luidruchtig genot dan
naar volhardenden arbeid streefde, die Bak huizen in den
zomer van 1833 te Amsterdam in kennis bracht met Potgieter ;
die in 1834 met J. P. H e ij e de redactie der „M u z e n" op
zich nam, en, gereed zijn proponents-examen af te leggen, vieren-twintig jaren oud, den 5 November 1834 overleed. Dr o st
had in 1832 met zijn: „Hermingard van de Eikenterpen"
zich een bewonderaar van den grooten Schotschen meester getoond, en zich aangesloten bij de „Nederlandsche Lege nden" (1828, 1829) van Jacob van Lennep en bij „De(n).
Schildknaap" (1829) van mejuffrouw d e Neu fv i I le. In zijne
„S c h e t s en en Verhalen" (1836), zoo hartelijk geprezen in
„d e(n) Gids" van 1837, vermoedelijk door Potgieter, zag
het licht zijn laatste onvoltooide arbeid : „D e A u g u s t u s d a ge n"
eene novelle uit het moderne leven, terwijl twee historische
schetsen: „De pestilencie te Katwijk" en „Meerhuyzen," .

,

hetmsbnijgdraezmvo rgetlhid
te bewaren.
Wat Van Lennep, Oltmans, Bosboom-Toussaint,
Alberdingk Thijm (in zijne „Verhalen," en „Portretten
van Joost van den Vondel"), Lodewijk Mulder, en
S c h i m m el, als scheppers van historische novellen en romans
hebben voltooid werd in vorige bladzijden geschetst, daarbij is
in 't oog vallend, dat de arbeid van deze dubbele trits groote
verscheidenheid en gestadige ontwikkeling vertoont. Van Le nn e p en Oltmans bewonderen beurteling Walter Scott en
den eersten Alexander D u m a s. In archaeologisch opzicht
staat 01 t m a n s boven Van L e n n e p, terwijl deze laatste in
zijn semi-historischen, semi-modernen roman : „K 1 a a s j e Z e v e ns t e r" door de voortreffelijke teekening der patricische familie
Van D o e r t o g h e zich boven zijne eigen eenigszins oppervlakkige helden uit „Pleegzoon" en „Roos van Dekama"
verheft. Dat mevrouw Bosboom -T o u s s a i n t hem in degelijkheid van historische wetenschap en fijnheid van psychologische
karakteropvatting overtreft, is reeds opgemerkt. Het dient ook
niet verzwegen, dat deze geniale vrouw juist in de laatste
jaren van hare schitterende loopbaan als kunstenares eene nieuwe
zijde van haar talent ontplooide, toen zij in „M a j o o r Frans"
en „L a n g s een o m we g" de maatschappij onzer dagen tot
achtergrond koos voor twee heldinnen, twee vrouwenkarakters,

,
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die zelfs hare Ottelijne, hare Martina de Burggrave, hare
Mabelia overtreffen.
Fijnheid van historische navorsching openbaarde niet alleen
A i b er d i r. g k T hij m in zijne Amsterdamsche familiegeschiedenissen uit de i 7de en de 18de eeuw, niet alleen Schimmel in
.-de studie der eeuw van SV i l l e m III, maar inzonderheid L o d ew ij k Mulder, die in een enkel tafereel uit de laatste jaren van
Prins Maurits' leven met opgeheven hoofd zich naast de beste
=en talentvolste zijner voorgangers kwam scharen.
Tusschen de jaren 185o en 186o werd in letterkundige kringen
menigmaal de naam van mevrouw Elise van Calcar -Sc hiot1 i n g genoemd. Van hare talrijke geschriften behoort de historische
roman: „Een star in den nacht" (1853) met lof vermeld te
worden. Door den dichterlijken gloed, waarmeé de held Giro1 a m o Sa v o n ar o 1 a werd voorgesteld, won deze kunstenares
veler bijval, mocht ook hare kennis der Florentijnsche maatschappij uit de laatste lustra der 15de eeuw te wenschen overlaten. i)
Gebrek aan studie heeft niemand ooit verweten aan A r n o 1 d
L e o p o 1 d H end rik I s in g, wanneer hij voor een enkele maal
zijne pen tot het scheppen eener historische novelle opnam.
Met sobere degelijkheid stelde hij de „Mark ie zin de S ol a n ge"
$(x854), den „Graaf de Saint-Ybar" (1867) aan zijne Hollandsche lezers voor. Deze laatste arbeid behoort tot het beste
wat Is i n g voltooide. „De Gr a af de S a i n t- Y bar" is veeleer
eene historische studie, dan een historische roman. De Fransche
Graaf, aan de historische werkelijkheid ontleend, is de hoofdpersoon, die al de liefde en studie van den schrijver heeft gewonnen. Hij verschijnt te 's-Gravenhage in het tijdvak van
Augustus 1 647 tot Februari 1648, en poogt de politiek van
Anna van Oostenrijk en van Mazarin ten opzichte van
het Gemeenebest der Geunieerde Gewesten tegen te werken door
het sluiten van een afzonderlijken vrede tusschen de Republiek
en Spanje te bevorderen.
De meeste personen uit deze studie: Willem I I, Ridder

,

1) Dezelfde dichterlijke gloed onderscheidde ook hare eerste geschriften :
„Hermine" (1850, 2de druk, 1863), „De zoon van den klepperman"
(1855, 2de druk, 1856), „De dertiende" (1857) en „Johan Stephen
envanC1cr,"histoeman(186).Ltrschefzij:„Kndr
deruw,"(1873)nomaver htspim,deonak
strekking, enkele goed geschreven bladzijden bevat.
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Constantijn Huygens en zijne kinderen, Westerbaen, de
Raadsheer de Knuit, Amalia van Solms, Jonkheer van
der L is se en de dochter van de K n uit, groepeeren zich om
den Franschen Graaf, zijn snel met een paar potloodstrepen,
maar scherp en geestig, geschetst. In het bijzonder verdient
lof de schildering van eene reigerjacht in de duinen hij Loosduinen en Monster, waar Prins Wil l e m I I aan de zijde van
de Sa in t- Y ba r zijn valk de overwinning op een reiger ziet
behalen — een fraai geschilderd tafereel voortreffelijk door den
kernachtigen auteur behandeld. i)
Aan de zijde van I si n g zat niet zelden gedurende de bekende
vergaderingen van de Spectator-redactie des Donderdagsavonds
Mr. P. A. S. van Limburg B r o u w e r, zoon van den Groningschen hoogleeraar, die eerst door zijne historische, later door
zijne wijsgeerig-godsdienstige studien in „d e(n) Gids" een beToemden naam in Nederland verwierf, maar allen verraste en
zich zelf overtrof, toen hij zijn historisch-wijsgeerigen roman
,,Akbar" in het licht gaf. Van Limburg Brouwer was
zoowel een degelijk geleerde, als een rijkbegaafd kunstenaar.
Toen hij in 1852 zijne eerste studie over S a v o n a r o l a in „d e(n)
'G i d s" uitgaf, bleek reeds aanstonds door stijl en inhoud, dat
de jonge auteur in beide opzichten uitmuntte. Met zijn artikel
over S p i n o z a (i855) ving hij zijn wijsgeerig-ethischen arbeid
aan, weldra door zijne staatkundige opstellen : „Problematisch e
Politiek" (1857) en „Parasitische Politiek" (1861) gevolgd. Het meest echter trokken zijne latere studien over de
beschavingsgeschiedenis van India, Arabia en China de aandacht.
De godsdienstige en wijsgeerige stelsels van Aziatische volken
wilde hij in ruimer kring leeren waardeeren. Steeds humanistisch
in zijn streven, beproefde hij de wording der oudere en nieuwere
mythologieen, de natuurlijke historie der godsdienstige denkbeelden aan den Ganges en in de Woestijn op het spoor te
komen. Zoo werd hij een ijverig beoefenaar der rijke Sanskrietlitteratuur, en kunnen de vijftien laatste jaargangen (1857-1872)
van de(n) G i d s," waaraan hij medewerkte, zijne schitterende,
,

1) Van I sin g verschenen moderne novellen, als „V e rh a 1 e n en S c h e ts e n" (Guld. Edit., No. 80 en 81), „F r eu 1 e M a r i e" ( Guld. Ed. No. 105), en
twee bundels „H a a g s c h e Schetsen," zeer degelijke historische studiën,
even als „Het Binnenhof te 's-Gravenhage in plaat en schrift"
{1879-1880.)
TEN BRINK. N.-N. Letteren III.
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onafgebroken werkzaamheid op dit terrein het beste staven.
Over Indische godgeleerdheid en wijsbegeerte handelde hij
met stijgend meesterschap, aanvangende met ,. N i ti s a s t r A '
(186o)en„Budha"(1860),vortselgndm„Bhagavad-Gita" (1861), met „Het Ramàyana" (1863), met
„Vedanta" (1867), met „Ghatakarparatn, eene Indischeelegie" (1 869) en „V e d e n-studien" (1871). Hij deinsde
er niet voor terug, om Hebreeuwsche, Arabische of Chineesche
taalstudien te ondernemen, ten einde door nieuwe opstellen in
„de(n) Gids" over „Het Boek der Koningen" (1867),.
over „De Poezie der Woestijn" (1870), over „De Kabbala" (1870), en over „De(n) Wijze van het Hemelsche
rij k" (1872) zijne steeds klimmende kennis der Aziatisch-Oostersche theologie en philosophie in kristalhelderen stijl algemeen
te maken.
Zijn laatste arbeid, de roman „A k b a r" (1872), gaf in aangenamen, soberen vorm de slotsom van zijne Indische studien.
Dit boek is in vele opzichten het belangrijkste en schoonste
voortbrengsel van zijn fijn ontwikkelden geest en menig poeet mocht
lauweren afstaan voor den schat van wetenschap, dien Brouwer
in zijn „A k b a r" met kwistige hand uitstrooide.
Zijne heldin I r a w a ti is eene kostelijke aanwinst voor onzeNederlandsche letteren. Zij is van het geslacht der edelste
vrouwenfiguren uit de Sanskriet-letterkunde, van het geslacht
der S a w i t r i' s en Si t a,' s, even oorspronkelijk, wat de indivi
dueele trekken aangaat, als in aard gelijkende op die grootsche
vorstinnenkarakters, waaraan èn de sage èn de geschiedenis van
India zoo rijk zijn. De ingevlochten verzen schenken aan „A k-b a r" eene nog hoogere waarde, daar zij de uitstekend • gelukte
vertolkingen leveren van de schoonste fragmenten der erotische
poezie uit Hindostan.
Niet stilzwijgend mogen wij den arbeid voorbij gaan, door W. P.
Wolters en door J. Huf van Buren (J. Heuff Az.) voltooid. De eerste heeft zich eene breede rij van vrienden verworven door zijne kunsthistorische novellen in „d e(n) G i d s." Zijn
eerste triomf vierde hij met „H e t o es t e r et ende v r o u w t j e
v an Ja n S te en" (1873), eene verdienstelijke greep, waardoor
hij als talentvol volger van Bakhuizen van a en Br i n k's,
historische novellen de aandacht op zijne kunst vestigde.
Weldra meldde hij zich opnieuw aan met „Saskia" (1879), met
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„A 1 ei d a S e y s" (1880), waarin twee eigenaardige Hollandsche
mannen, Adriaan Pauw en Herman Lievensz de hoofdrollen vervullen ; met „Het al taarbee1d van Sa ven them"
(1880), geene novelle, maar een uitgebreide kunst-historische
roman. De hoofdpersoon is Maria L e m e n s of Maria van
Dijck,naturledohvngrteamsAhon
van Dij c k, eene zeer fier, zeer nobel gevoelende jonkvrouw, geboren uit een wilden echt van haar vader met
eene mooie deern uit Saventhem, die tot model en minnares tegelijk had gediend. De hoofdgebeurtenis van den
roman is de zonderlinge ontmoeting van moeder en dochter,
als Maria, door een toeval in de achterbuurten van Brussel
verdwaald, plotseling uit eene soldatentaveerne een haveloos
wijf luid gillend ziet te voorschijn komen, door beschonken
soudenieren achtervolgd, die haar de kieeren van het lijf trekken. Het haveloos wijf is het schoone model, dat voor V an
Dijckgeztnhad,oijlrbedvanSthm
schilderde. De toekomst der dochter, die zich nu geheel aan
hare rampzalige moeder wijdt, schijnt voor goed gebroken. Eene
eerlijke genegenheid voor den rijken Amsterdamschen koopmanszoon, J o c hem B r a n t s, poogt zij uit haar hart te verdrijven ;
later wenscht zij zich in een klooster op te sluiten. Het belangrijkste en beste gedeelte van dit werk is de ontmoeting van
Maria en Van Dij ck te Antwerpen, waarbij deze dochter
haar vader, ondanks den glans, die door zijn genie van hem
afstraalt, eene zeer ernstige, diep verootmoedigende taal doet
hooren.
W o l te r s bood den lezers van „d e(n) G i d s" nog drie andere
opstellen aan: „De Gladiator van Verona"(188i),,,Eervol
teruggetreden" (1884) en „Carrara en Passagno" (1885).
Het eerste verplaatst ons naar Rome onder D o m i t la n u s, en
vertoont een circus met gladiatoren, strijdende tegen hyenaas;
het tweede troont ons naar eene Hollandsche stad, waarin een
krakeel tusschen de Burgemeesteren en den predikant Sc h i pp e r us over de benoeming van een rentmeester der kerk- en
weesvoogdij door de edelmoedige toegeeflijkheid van den dominé
wordt gesust ; het derde is een reisverhaal, Italië beschrijvend
van Genua naar Civita Vecchia, met eene studie over Michel
AngeloCav.Infzoderlijkutgvnma
„L u c r e t i a d' Es te" (1888) wijdt deze auteur zich met groote
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vlijt en inspanning aan de taak : de hofhouding der E s t e' s te
Ferrara in de tweede helft der zestiende eeuw te schilderen.
Een hoofdonderwerp hier gekozen is de houding van den Hertog
E r c o 1 e I I d' E s t e tegenover zijne gemalin R en é e, dochter
van Lode wij k X I I, in het groote vraagstuk der nieuwe religie.
De Hertogin neigt naar het Calvinisme, de Hertog is streng
catholiek, als leenman van den Heiligen Stoel. De beide dochters,
Leo n o r a, de zachtmoedige, en L u c r e t i a, de hevige, treden
als hoofdpersonen naast hertog en hertogin op. T a s s o speelt
eene rol op den tweeden grond. De schilderingen der hoffeesten
zijn uitstekend, en getuigen van veel studie. i)
J. H e u f f A z., die onder den pseudoniem J. H u f van Buren
een drietal historische verhalen in het licht deed verschijnen
(„De Kroon van Gelderland,” 188o; „De Mannen van
Sint-Maarten," 1882; en „De laatste der Arkels," 1885)
kan epische tafereelen uit het middeleeuwsche leven met gloed
teekenen, maar ontkomt niet aan het gevaar telkens verwante
feiten en gelijksoortige karakters te behandelen door zijn tooncel
beurtelings van Gelderland naar Utrecht, en van Utrecht naar
Holland over te brengen. In zijn „ M a n n en van Sint-Maarten"
schuiltdem ,n„DlatsedrAk1"i
historische stof door te groote uitvoerigheid verwaterd.

II.
Van twee auteurs, die door historische romans hunne landgenooten verrasten, moet met eenige uitvoerigheid gesproken
worden — van M. P. Rosmade (E. Masdorp) en van A. S.
C.Walis(AdèeOpzomr).

E ver t Ma s d or p, een broodbakker te Alkmaar, van zijne
jeugd af zeer bevriend met H ofd ij k heeft eigenlijk maar één
boek geschreven. In de tijdschriften „N e d e r i a n d" en „K un s tk r o n ij k" heeft hij in het tijdvak 186o tot 187o onderscheiden
Van W. P. W o l t e r s verschenen verder „Ad o 1 f V er s 1 u is" (1868)
„Laatste oordeel" van Lucas van Leiden" (1874) — voortreffe—„Het
lijke kunsthistorische novelle — „Beatrice" (1874) — „U i t h e t F r i e s c h e
zeemansleven" (1875) — „De Voorzoon" (1877) — „Anna de Ronde"
(1879) 2 deelera; en „Transalpina, Novellen" (18831 -- „Een artistiek klaverblad" (1885). -- „Hertog Adolf." Historische roman (1887)
en „Jonker van Duinenstein" (1896).
1)
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kleinere opstellen en novellen geplaatst, maar vooraf was hij
onder bescherming van H o f d ij k ' s naam te voorschijn gekomen
met een historischen roman : „De Heidenpriester van Harr a g o." Het is het eenige werk van beteekenis gebleven, dat
hij vóór zijn dood (1871) voltooide, groote oorspronkelijkheid,
groote onverschrokkenheid, zijn hier op zeer ongemeene wijze
vast aaneengesnoerd.
R o s m a d e had zich voorgenomen een zeer moeilijk te doorvorschen tijdperk, de eerste helft der zesde eeuw (52o-55o) te
behandelen. Saksers, Friezen en Franken strijden om de heerschappij over onzen bodem. Hij stort zich midden in het gewoel
van veldslagen en scheepsstrijden, van ongehoorde wapenfeiten,
door Noordsche en Friesche dapperen bestaan; schildert tallooze
bijzonderheden uit het huiselijk en het openbaar leven van Saksische
vrijen en adelingen, van Friesche vorsten en Merovingsche
koningen : schildert heidensche godsdienstplechtigheden, de ommegangen van E r d a, de maaltijden ter dingplaats van D o n a r,
de offeranden van S t a v o en de orakelen van F o s e t i. Heel
deze schat van veelkleurige tooneelen ontrolt zich voor het oog
van den lezer in bonte afwisseling.
De held van het verhaal heet W i t t i m er van Ha r r a g o,
opperbloedman van D o n a r, een zeer listig priester, die Frankische predikers van het Christendom op handige wijze tegenstand biedt. Naast deze verschijnt eene Saksische jonkvrouw,
B l i d i, later, als Fred ego n de, de befaamde bijzit en echtgenoot van Koning C h i 1 p e r i k. Blozend van koon, blond van
haar, blauw van oog, verschijnt ze in den beginne als een levenslustig, naief kind, vol schalke luim en blijde vroolijkheid.
Niet alleen als schilder, ook als psycholoog, poogt hij in deze
jonkvrouw de daemonische F r e d e g o n d e van latere jaren te
doen uitkomen.
Later vinden we B l i di als Fred e g o n d e terug aan het hof
van C h i 1 p e r i k, als eene tot volle boosheid gerijpte furie. Het
is Rosmade voortreffelijk gelukt, dat diep boosaardige van de
gewetenlooze Fred eg o n d e in scherpe lijnen op het doek te
brengen. In het bijzonder munt een tafereel uit, waarin ze een
schoonen, Gallischen jonkman, een slaaf van den hofmeier Landenk, door de betoovering harer schoonheid een geheim omtrent
zijns meesters verborgen rijkdommen tracht af te persen.
Rosmade is bijna een vreemdeling gebleven voor het Neder-
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landsche volk, en toch is zijn talent niet minder ongemeen, dan
dat van O l t m a n s. De auteur van „De(n) He i d e n p r i e s t e r
v a n H ar r a g o" munt uit door een zeldzame gaaf — eene
fantasie, die alle moeilijkheden oplost, en zich toch gehoorzaam
laat leiden door de uitkomsten van geduldige studie. R o s m a de
vertelt niet zoo onderhoudend en gemakkelijk als Van L e n n e p,
bezit niet de kleinste helft van S c h i m m e 1' s vernuft en verstand,
moet wijken voor de forsche grepen, door mevrouw Bosboom
gedaan in de binnenborst harer helden en heldinnen, maar hij
overtreft ze allen door zijne welig bloeiende, vermetele fantasie
gevaarlijk voor hem, noodra hij er alleen op vertrouwt, en die
al te spoedig op de gegevens eener uit de tweede hand
verkregen wetenschap laat voortarbeiden. Hij werkte onder
leiding van Hofdijk, die hem zeer veel goeds en nuttigs heeft
aan de hand gedaan, maar die zelf ook dikwijls afgeleide bron
nen. moest raadplegen.
Geheel onverwacht verraste in 1875 A. S. C. W a 1 li s de
republiek der Nederlandsche letterkundigen met een D u i t s c h
drama. Alles trok hier de aandacht — de leeftijd der schrijfster,
de inhoud en de taal der tragedie. Men herkende spoedig de
leerling van Les sin g en Go et h e, die, groote voorbeelden in
het oog houdend, terstond met de hoogste kunst eene proef
nam. Het treurspel: „Der S t u r z des H a u s e s Alba" verried een geheel buitengewonen, tot genialiteit klimmenden aanleg en tevens eene kinderlijke naiveteit. Het toont A 1 b a' s zoon
Don Frederik voor de wallen van Haarlem, en op die wallen
doet het hem eene Haarlemsche poortersdochter, A n n e t t e,
aanschouwen, waaruit oogenblikkelijk een geweldige, alle beletselen
omverwerpende hartstocht ontstaat. Men heeft er terecht op
gewezen, dat W all i s in Annet t e reeds terstond eene echo
van eigen denken en gevoelen openbaarde, toen zij deze deed
zeggen :
„Ich bin ein Weib. — Weh mir, dass die Natur
„Zum Weib erschuf, was mnnlich denkt and will."

Dit onvrouwelijke, stoute, bijna oproerige van haar geest
kwam treffend uit in „D er St u r z des Ha u s e s A 1 b a," waar
het verzet der kinderen van den ijzeren Hertog tegen den wil
Bles vaders tot den tragischer ondergang van de familie Al b a leidt.
Bleef ook de wensch, dat de auteur zich bij eene volgende
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-schepping van hare moedertaal zou mogen bedienen, in 1876
onvervuld, daar W a 11 is nogmaals in de Duitsche taal eene
tragedie uitgaf onder den titel : „J o h a n n de W itt" — dit
treurspel zelf toonde, dat zij reeds aanmerkelijk hooger geklommen was in hare kunst. Haar tragische held, de groote Raadpensionaris, verscheen in het treurspel, wel niet met die volle
historische gelijkenis, welke eene naturalistische kunstleer zou
=hebben gevorderd, maar toch realistisch genoeg, om den grooten
indruk van zijn tragischen dood onvergetelijk te maken. Hare
opvatting van Willem I I I's karakter gaf aanleiding tot critiek
hier en daar, zoodat ze besloot hare meening in een afzonderlijk
vlugschrift te handhaven : „Willem I I I en de moord der
gebroeders de Witt" (1876).
Zeer opmerkelijk was wederom hare echt persoonlijke, vermetele wijze van grijpen in de ons overgeleverde feiten en karakters. Wil men weten, wat Wallis dacht, omtrent het karakter
van het Kind van Staat, men leze de eerste tooneelen uit het
vierde bedrijf. De Raadpensionaris spreekt met zijn vertrouwden
geheimschrij ver Bach er u s over den dreigenden nood des vaderlands. Dan vlecht hij een kort verhaal in omtrent de jeugd
van den Prins. De Witt zegt :
„Ich weiss es noch, er war ein kleines Kind,
„Als ich ihn einst im Parke mit mir nahm,
„Und ihm den schonen Lowen zeigen liess,
„Der still, fast traurend, in dem Kafig lag.
„Wie er das Thier sah, zog ein dunkles Roth,
„Das letzte das ich je bei ihm gesehn,
„Ihm fiber's Antlitz, seines Auges Glanz
„Ward feurig, aber stumm verblieb sein Mund,
„Und kramphaft ballto sich die kleine Faust.
„Dann fragte ich, im Ernst halb, halb im Scherze:
,,,,Was thatet Ihr, Prinz, waret Ihr der Leu?"
„Und weisst Du, was er mir zur Antwort gab ?
„Mit unverhehltem Hass sah er mich an,
„Und sprach wie nie ein Kind zu sprechen pflegt:
,,,,Die Fesseln sprengen oder untergehn,
,,,,Doch erst den Feind zerreissen." In dem Wort
„Und in dem Blick lag der Gedanke schon,
„Ich sei der Feind, er der gefangne Leu.
„Und nie vergers' ich seiner Stimme Ton,
„Als dieses Wort ihm aus der Seele drang."

Niemand, die uit zuiver historisch oogpunt deze voorstelling
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zou willen verdedigen, maar niemand ook, die aarzelen zou de
hooge dichterlijke waarde van dezen greep te erkennen.
Twee jaren na „J o h a n n de Wit t" zag de eerste groote
Nederlandsche roman van A. S. C. W a 11 i s het licht, de welbekende roman : „I n dag en van s t r ij d" (1878). Het bleek
terstond, dat er eene nieuwe, zeer veel belovende schrijfster
voor onze letterkunde was gewonnen. De keus van de stof
de jaren 1562 tot 1568, de aanvang der troebelen in Brabant
en Vlaanderen wegens de geloofsvervolging, de vorming van
het verbond der Edelen, de aanbieding van het Request, de
dubbelzinnige staatkunde van Madame de P a r m a het beleid
van 0 r a nj e, de komst van A 1 b a, en de overwinning der Geuzen
— dit alles was uiterst welkom voor ieder beschaafden Nederlandschen lezer. Zeer ongemeene eigenschappen onderscheidden
deze schepping. De schrijfster gaf niet alleen proeven van haar
dramatisch en episch talent, zij openbaarde daarenboven eene
wijsgeerige fijnheid van denken, die geen auteur ten onzent, man
noch vrouw, ooit op dien leeftijd mocht ten toon spreiden. in
dezen roman vindt men terstond een voorraad van ideeen,
waarop een middelmatig Nederlandsch novellist minstens voor
een half dozijn zijner verhalen zou kunnen teren. De kroon op
haar werk echter zou de schrijfster door hare bewonderenswaardige karakterteekening en geniale psychologische intuïtie
stellen. Alleen door zeer hoog te klimmen, door de beste bladzijden uit de L e i c e s t e r-trits te kiezen, zou men een contrast
kunnen ontdekken, als in dit boek door haar Rein out van
Merwoud,hanigspclte rk,fijnde
aartsegoïst, en haar D a l v i l l i e r s, de ridderlijke edelmoedigheid
in persoon, de nobele vriend van Toulouse wordt aangeboden.
Zeer in het oog vallend is het verschijnsel, dat in dit boek
de titel : „I n dagen van s t r ij d" zoo weinig tot zijn recht
komt. Behalve eene zeer verdienstelijke schildering van den
Beeldenstorm en van T o u l o u s e' s aanval op Austruweel, dreunt
er niet veel wapengerucht in dit boek. Zoo er gestreden wordt,
geschiedt dit met de wapenen van den geest.
Helena van Vredenborg, de heldin van het epos, de in
de studeerkamer van haar geleerden en beminnenswaardigen
vader groot geworden jonkvrouw, eene echte tweelingzuster van
Wallis, strijdt met Rein out van Meer woude in den edelsten
zin des woords. Hoewel de schrijfster hare historische personen,.
,
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hare Madame de P a r m a, haar O ra n j e, haar A l b a, haar
Toulouse, haar Brederode en haar Nicolas de Hammesmet uiterst fijnen omtrek op het doek brengt, werkt zij deze
schetsen niet uitvoerig op, maar schenkt haar hart aan de kinderen
harer verbeelding, Edward M e l v i l l e, de Graaf van V i a l e,.
H e l è n e en R e i n o u t. De dwaasheid van Edward, die
H e 1 è n e's superioriteit niet waardeert, de listige aanslagen van
Rein out, H el è n e' s strijd met zichzelve, zijn de onderwerpen,
waaraan de kunstenares hare volle kracht schenkt.
W a11i s' tweede roman verscheen in 1883 onder den titel:
„V o r s t e n g u n s t." Het is opmerkelijk, dat hare beide groote
werken geheel in hetzelfde tijdperk worden geplaatst : „In dagen
van strijd" van 1562 tot 1568, en „Vorstengunst" van 1 554 .
tot 1568.
Als kunstgeheel schijnt „Vorstengunst" het in aanleg en
samenstelling van „In d a g en van s t r ij d" te winnen. Tot
juiste beoordeeling van „V o r st en g u n s t" is eene hoeveelheid
kennis der Zweedsche geschiedenis noodzakelijk, die alleen bij
de kleine minderheid der lezers mag worden verondersteld. Over
„In dagen van st r ij d" kan ten onzent bijna ieder beschaafd
t"*
lezer en lezeres eenig oordeel vellen, maar over
mee te spreken gaat zoo licht niet.
De held en hoofdpersoon, G br a n P e r s o n, beheerscht de
geheele handeling. Het vuur der eerzucht verteert hem. Hij i s
een man van Dalecarlisch bloed, die van zijne Dalecarlièrs zegt:
„Er loopen aderen van ijzer door onzen grond en door onze
harten." Zijn levensdoel is: „grootheid." Hij bekent het reeds aan de
hoogeschool te Wittenberg aan M e 1 a n c h t h o n: „Ik zie in grootheid den eenigen waren prijs van het leven, het eenig licht, dat
zelfs de dood niet verdonkeren kan." P er s o n is de zoon van
een predikant der Zweedsche-Luthersche kerk, welke predikant
later tot het Catholicisme terugkeerde. Hij heeft een kille jeugd
gehad, daar het trotsche hart zijner moeder hem bijna verstiet
als den zoon van een zwakken, afvalligen vader.
Person komt aan het hof van G u s ta af Was a en bekleedt
de betrekking van raadsman bij des konings zoon, Hertog J oha n..
Hij vindt in dit tijdvak zijne vrouw in Anna Anders de
dochter van een krankzinnigen vader: Later blijkt het, dat zij=
een luchthartige echtgenoot en zorgelooze moeder zal zijn. De
voorstelling van wereldsche alledaagschheid gelukt W al li s niet
-
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volkomen. Zij heeft ijzeren karakters, als Jan de Wit t, en
.zijn geestverwant G o r a n Person, noodig, om te toonen, dat
zij eene kunstenares van den eersten rang is.
Als hoveling is Per s o n niet behendig. Hij aarzelt niet den
-dubbelhartigen hertog Johan te zeggen, dat hij hem voor een
verrader houdt. Hij trekt zijn zwaard tegen de lijfgarden, die
hem in hechtenis nemen, en boet zijne vermetelheid met gevangenisstraf. Tot ballingschap veroordeeld, ontsnapt hij naar Kalmar,
waar de kroonprins Erik in afzondering leeft. De schrijfster
begint nu met bewonderenswaardigen takt het grillig, veranderziek karakter van den aanstaanden Zweedschen koning te peilen.
Erik heeft schitterende eigenschappen en groote talenten. Hij
is de zoon van G usta f Wasa's eerste gade, Catharina van
S a k s e n—L a u e n b u r g, die jong stierf van heimwee en ergernis.
L)e voorkeur door W a s a aan zijn tweeden zoon Johan ge-schonken, deed Erik zich terugtrekken binnen Kalmar.
Stap voor stap wordt het psychologisch proces in Erik's
gemoed beschreven. Zijn optreden als koning met P e r s o n's
hand in de zijne, met P er s o n' s illusion van volksgeluk in het
hart ; zijne wijze regeering gedurende de eerste jaren, het langzaam ontwaken van zijn ouden achterdocht tegen de machtige
adellijke partij, die de S t u r e's en de G y l 1 en s t i e r n a' s aan
het hoofd heeft; zijn krijgsmansroem in den oorlog; zijn zinnelijke
.aanleg, zijne romantische liefde voor de schoone Karin; zijn
diep verborgen geloof in de uitspraken der sterrewichelaren ; de
langzame val van schitterende grootheid tot roemlooze beruchtheid ; zijne N e r o-natuur, aanvangende met de heerlijkste beloften
.en de schoonste woorden, eindigend met verraad en bloedigen
moord — dat alles maakt het meest verdienstelijke, meest
blijvende deel van Walli s' schoonen roman uit.
In één opzicht blijft de voorstelling van koning Erik XIV
beneden den eisch. Zijne passion zijn slechts even aangeroerd,
de auteur schildert geen enkelen hartstocht als alleen dien der
,eerzucht, of van het verlangen naar grootheid. Zij acht het
beneden zich, het woest Bacchantische der koninklijke drinkgelagen op haar tooneel te brengen, en mist dus den schakel
van E r i k' s zieleleven, die hem van wijsheid en zelfbedwang
doet afdalen tot onrust en waanzin. Ook de liefde voor het
-schoone kind uit het volk, voor K a r i n, is meer genoemd, dan
vertoond. De schrijfster van „D e (n) Del f t s c h e (n) wonde r-
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dokte r" heeft niet geaarzeld de drinkgelagen van Jul i a a n de
G h i s e 11 e s met de ruwste soudenieren uitvoerig te behandelen ;
de auteur van „E en Lei d s c h student in 1593! heeft het
gewaagd den hartstocht van een Pal l a n t voor eene Leidsche
burgerdeerne even uitvoerig te teekenen, en niemand harer lezers
hadde gaarne beide uitstekende scheppingen gemist.
W a 11 i s zorgt er echter voor, dat al hare vrouwenfiguren iets
weemoedig dichterlijks, iets zonnig liefelijks vertoonen. Zó6
M el a n c h t o n' s pleegdochter G e e r t r u i d, z6ó aanvankelijk
Anna Anders, zóó vooral Karin. Vrouwelijke luchthartigheid wordt in E r i k' s zuster S o p h i a, harde onverzettelijkheid
in P erson ' s moeder, onbuigzame adeltrots in M a r e t a S t u r e
belichaamd.
„Vo r s te n g u n s t" is een kunstwerk van hooge waarde. De
wijsgeerige opvatting van een deel der wereldgeschiedenis, de
grondige psychologische studie der historische karakters, het hoog
moreel ideaal der auteur, vormen een geheel, dat eene blijvende
plaats in de geschiedenis onzer letteren verdient. Eene schaduwzijde is het gebrek aan schilderachtige inkleeding, het gemis
aan concrete teekening van landschap, stadsgezicht, binnenhuis,
kostuum, gebouwen, meubelen, alles wat tot het eigenaardig
plaatselijke en tijdelijke behoort. Dit gebrek aan plasticiteit,
aan schilderend en beeldend vermogen, is ten nauwste verwant
aan, en spruit voort uit de eigenaardige natuur van Wall i s'
bewonderenswaardigen kunstaanleg. Zij is beter thuis in de
binnenborst harer helden , dan in de uiterlijke wereld, die hen
omringd. Zij is geene schilderende, zij is eene redeneerende
artiste. Deze eigenaardigheid kan tot kleurloosheid aanleiding
geven. De classieke school in de letteren heeft nooit geschitterd
door kleur, de romantische nimmer door eenvoud en spaarzaamheid van motieven.
Wallis behoort niet meer tot de richting van Van L e n n e p,
Drost en O l t m a n s. Zij heeft in alles het hoogste, het verhevenste voor oogen. Hare meesters zijn A e s c h y 1 u s, Dan t e,
:Shakspeare, Lessing, Schiller en Goethe. Zij wedijvert
met de schrijfster van „L a u e r n es s e" in fijnheid en grondigheid
der psychologische analyse, met dit onderscheid, dat, waar de
laatste het toppunt van menschelijke grootheid in Gide o n
F 1 or en s z stelt, de eerste haar ideaal in G ö r a n Per s o n vindt.
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Geen betoog is noodig, om in het oog te doen vallen, dat
de historische roman en de historische novelle in ons
vaderland bijna eene halve eeuw hebben gebloeid, In dit opzicht
is de invloed der Engelsche meesters : Walter S c o t t, Lord
L y t ton, Harrison A i n s w o r t h blijvend. De latere historische
romans van Victor Hu g o 1) moedigden den smaak voor dit
slag van kunstwerken op nieuw aan, toen de belangstelling
scheen te verflauwen. Groote opgewektheid ontstond bovendien,
toen Joseph Victor von Scheffel met „Ekkehare
( r 8 55), toen George Ebers met „Eine agyptische
Konigstochter" (1864), „Uarda
Roman aus dem
alten Aegypten" (1877), „Homo Sum" (1878), „Die
Schwestern" (1879), „Der Kaiser" (1881) en „Serapis'r
(1885), toen Felix Dahn met „Ein Kampf um Rom"
(1876) en latere „Kleine Romane aus der Vólkerwan
derung," toen vooral Robert Hamerling met „Aspasia,
ein Kunstier- und Liebesroman aus Alt-Hellas"
(1876) een geheel nieuw leven voor den Duitschen historischen roman deden aanbreken. Nederlandsche vertalingen
van Scheffel, Ebers, Dahn en Hamerling werden met
geestdrift uitgegeven en met geestdrift gelezen. Onder die omstandigheden kon het gedaan zijn met onzen historischen roman
in proza.
De geestdrift, omstreeks 1830, voor Lord B y r o n — reeds,
gebleken door de vroeger genoemde Nederlandsche vertolkers en
vereerders bekoelde eerder, dan de liefde voor Walter S c o t t,
al mocht de aanval der „B ra ga"-rijmers weinig indruk maken.
Het jonge Holland van 1830 en van 1840 had te weinig
cosmopolitischen geest, om den geheelen B y r o n in zijne volle
genialiteit te volgen. Men klemde zich uit voorzichtigheid vast
aan het nationale leven, en zocht daar zijne bezieling. De
laatste echo van B y r o n' s verrukkelijken spot klonk in „Fa ntasio" en in „De(n) Sint-Nikolaas-avond." Sterne r
D i c k e n s, B u 1 w e r, L a m b werden nu de Engelsche heiligen,
voor welke menig aankomend jong letterkundige gaarne zijn
,

1) „Les Misêrab1es "(1862-1863) met den Slag van Waterloo ; „L'Homme"
bui rit" (1868) en „Quatre-Vingt Treize" (1873).
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waslicht ontstak. Potgieter zelf gaf het voorbeeld met vertalingen van L a m b (1836), van B u 1 w e r(1836), van Ha z 1 i t t
(1840) en Leigh Hunt (1842). Hildebrand en Jonathan
hielden hunne schepen geborgen in de vluchthaven der Engelsche humoristiek. Het dundoek, dat vroeger met de Byroniaansche kleuren prijkte, werd voor goed gestreken.
Door deze richting in den nationalen smaak dreef de oude
liefde voor détailschildering, ons volk en onze kunst als aangeboren, op nieuw boven. Vele Nederlandsche pennen kwamen
in beweging, en schenen een geducht leger van niet minder
ijverig pennende schrijvers en schrijfsters tot navolging op te
roepen. L)e „Camera," „Waarheid en Droomen" en „De
Pa s to rij te Mast la n d" gaven den toon aan. De roman en
de novelle uit het volksleven van den dag namen velerlei stoffen
op. Men schreef over de hoogere standen, doch met weinig
succes, met ongemeen geluk echter over het volk, over den
burgerstand, over de boeren uit alle provincien, over de matrozen,
over de soldaten, over de Europeesche en inlandsche menschenwereld van Java.
Onze letterkundige geschiedenis van 1830 tot 188o is schatrijk aan roman- en novellenschrijvers en schrijfsters van allerlei
aard, die de genoemde stoffen tot onderwerp hunner kunstoefeningen hebben gekozen. Deze rijkdom is in de eerste plaats een
gevolg van den toenemenden scheppingsijver der jongere en
jongste geslachten ; in de tweede plaats een uitvloeisel van het
overgroot aantal maandwerken, weekschriften 1) en zelfs dagbladen, die romans of novellen moeten offeren aan den altijd
blakenden oven van de periodieke pers 2).
1) De Gids. — Nederland. — De Nederlandsche Spectator. — De Tijdspiegel. — Iris. — de Huisvriend. — de Honingbij. — Het Nederlandsch
Magazijn. — Eigen Haard. — De Dietsche Warande. — De Banier. — Los
en Vast. — Leeskabinet. — Europa. -- De oude Huisvriend. — Onze Tolk.
— De Kunstbode. — Euphonia. — De Huisvriend. — De Portefeuille. — Ds
Nieuwe Gids. — De Leeswijzer. — De Lantaarn.
2) Gedurende het tijdvak 1830-1865 eischten pracht- en gewone almanakken nog daarenboven ieder jaar hun buit van novellen. Inzonderheid denk
ik aan : Aurora. — Muzenalmanak. — Alm. voor het Schoone en Goede. —
Holland. — Castalia. — Alm. voor Holl. Blijgeestigen. — Provinciale en
Stedelijke Almanakken. — Alm. van de Maatschappij van 't Nut. — Christelijke Volksalmanak — en eindelijk de Studenten-Almanakken, aan welke
in het tijdvak 1850-1865 onze letterkunde zoo groote verplichtingen heeft.
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In den G i d s-kring beweegt zich gedurende de eerste lu s t r a
van dit tijdschrift : Johannes K ne pp e l h o u t, — dien we als
Klikspaan terug zullen vinden — naast Mr. C. P. E. R o b i d év a n der A a, aan wien P o t g i et er vergunde een verhaal :
„Reindrt"(1837) esnjargtple,vnashij
aan Mr. J. J. D. N e p v eu in 1839 toestond zijne bekende novelle
„Be r t h a C o p pi e r" onder bescherming der Penaten van „d e(n) ,
Gids"teln.Dgoabuitenmvorch.
Mocht Bak huizen van den B r i n k al zeer laag neerzien op
dergelijken steun der redactie, Potgieter zelf, weldra geholpen
door T o us s a in t en O 1 t ma n s, een enkele maal ook door
H. P o 1, heerschte oppermachtig over het terrein der novelle
van 1837 tot 1851, toen Joh. C. Zimmermanen Schimmel
hem deze taak kwamen verlichten. Zij blijven naast mevrouw
Bosboom-To u s sa in t uitsluitend met dit kunstvak belast
tot 1865.
Er treden na dat jaar velerlei medewerkers op, die hunne
kleine romans of novellen in „d e(n) G i d s" gedrukt zien:.
D. Hartevelt, Gerard Keller, W. P. Wolters, Johan
Gram I), Constantijn, P. Heering, A. Pierson, Charles
Boissevain, Alberdingk Thijm, C. van Nievelt 2),
1) Voornaamste geschriften : „O n d e r é è n dak" (1867). — „D e fa m i 1 i e.
Schaffels" (1870). — „Schakels uit één ket en" (1870). — „Zeven.
Spruiten" (1873). — „Een nieuw kleed" (1876). — „Een Haagsch
fortuin" (1878) en „Frans Belmont" (1883).
Bijzondere beteekenis heeft zijn werk „M a u r i t s van M o r e e 1 e n" (1886),
waarvan de stof aan de geschiedenis onzer schilderkunst is ontleend, een eenig
voorbeeld van een kunstenaars-roman.
Als hoogst verdienstelijk en dichterlijk reisbeschrijver en onderhoudend
kunst-historieschrijver wordt hij nog gaarne gelezen.
Zijn 70e jaardag werd (1903) met gelijke geestdrift door schilders, dichters,
romanschrijvers en draniatisten te 's-Gravenhage luisterrijk gevierd.
2) Voornaamste geschriften : „O n t b o e z e m i n g e n" (1869). — „P h a ntasiën" (1874). — „F raginenten" (1875 2e druk 1900). — „In bonte
rij" (1879). — „C h i a r o s c u r o" (1882). -- „A h a s v e r us" (1884). — „Alpenboek" (1888). — „Herman Wolsink" (1889).— „O nder zeil" (1891).
— „Vertellingen" (1894 ei1898). — „Motieven" (1896). — „Een held
van Lobongtjobong" (1897)• — „Sancta Musica" (1899).
V an N i e ve 1 t, die door een langdurig verblijf in Oost-Indië en door veeljarigen
arbeid aan de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" veel en velerlei had
gehoord en gezien en meer onbeneveld dan de meesten het leven om ons had
leeren beschouwen, telt mede onder de eersten, die en dat niet didactisch maar
scherp en vaak geestig, een beeld ontwierp van het verstompende en ziel-
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H. Hollidee, H. E. Beunke, C. Terburch (J, Esser Jr,) I ),

J. H. Hooijer, Piet Vluchtig (F. Smit Kleine) en W. H.
de Beaufort.
„Sedert de vorige druk van deze „Geschiedenis" verscheen,
is „D e Gids" wel eenigszins van karakter veranderd; in een
opzicht handhaaft dit tijdschrift den ouden roem, immers over
belangrijke vraagstukken en gebeurtenissen geeft „D e Gids"
steeds spoedig hoogst waardeerbare studien en vestigt vaak in
uitvoerige artikelen de aandacht op gewichtige werken hier of
in het buitenland verschenen. De kritiek waarvan de stichters
alles verwachtten, is er uit verdwenen. Dit is zeker verdedigbaar ;
doodende der examen-opvoeding, die hier te lande meer dan ergens anders
slachtoffers maakt, ook als een der eersten, die frisch en in nieuwe vormen
er openlijk voor uit kwam, wat er in zijn binnenste omging, bij het ernstig
overwegen der tijdsomstandigheden.
Na zijn arbeid aan de N. R. C. gestaakt te hebben, wijdde hij zich onder
den pseudoniem J. van den Oud e, dien hij, leelijk genoeg, bij zijn eerste optreden als zijn waren naam aankondigde, aan de letterkundige kritiek, waarvan
hij reeds veel voor zijn krant geleverd had, en schreef geregeld voor het
N. v. d. D. zeer leesbare, onderhoudende besprekingen van alle werken van
eenig beteekenis, op belletristisch gebied. Zijne groote belezenheid verheft
hem verre boven de meeste gewone reporters, die naar de kleur van de krant
belast zijn met het verheffen of verguizen van vaak niet door hen gelezen
boeken. Van N i e v e l t offert naar de inspraak van zijn gemoed en den geest
der eenvoudige lezers van genoemd blad wel wat veel aan conventioneele en
dus veelal misverstane begrippen als godsdienst, zedelijkheid, vaderlandsliefde
en vooral Nederlanderigheid, ... maar hij leest en behandelt het werk grondig
en is wel de eenige in ons land, die een open oog toont te hebben voor de
groote gebreken onzer hedendaagsche veelal op gemakkelijk en snel werken
doelende letterkundige productie, die in hare snelle voortteeling aan de progenituur van dieren van lagere orde doet denken. Hij alleen heeft den moed dat
te zeggen. Deze overzichten, die later als jaarbundels o. d. titels: „L i t e r arische Interludiën" 2 dln., en „Uit de poppekraam onzer Romant i e k" verschijnen, zijn van blijvende waarde voor den lateren beoefenaar onzer
letterkunde.
1) Voornaamste geschriften : „Willem N o r e 1" (1889). — „H i l d e g o n d e
van Duijvenvoorde" (1880). — „Twee sproken van minne" (1881)
— „Celestine's geschenk" (1883) „Ontrouw?" (1885).
E s s e r als dichter onder den pseudoniem S o era R a n a, als novellist onder
dien van C. T e r b u r c h bekend, vond in den hoogst smaakvollen en kundigen
uitgever B eij e r s een krachtigen steun, deze was het die zijne werken uitgaf
geheel in den stijl waarin ze geschreven zijn en waarvan de „c h" in zijn
pseudoniem een kleine aanwijzing geeft. Zijn werk mag nu en dan den geest
van zijn tijd vertoonen, de wijze van bewerking is die van onze schilders uit
den hoogsten bloei onzer schilderschool ; minutieus kleurig en rijk aan inhoud
niet zonder eenige spanning op te wekken.
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bij den overgrooten toevoer van boeken is het niet meer mogelijk
alles degelijk te beoordeelen, reden waarom de dagbladen zich
,00k in den regel er toe bepalen, de boeken van de vrienden
en die waarvan groote advertenties geplaatst zijn te bespreken,
de rest vluchtig te vermelden of dood te zwijgen. Ook de tooneelTubriek, grootendeels of wel geheel onder beheer van den deskundigen Redacteur-Secretaris Mr. J. N. van Ha 11, den stichter
van het Tooneelverbond geeft alleen een flink verslag van
belangrijke voorstellingen en laat de voorbijgaande litteratuur.
onvermeld. Van vele thans gevierde auteurs gaf dit tijdschrift
de eerste werken en aan vele pas ontdekte ruimde het weldra
eene plaats in. Maar de groote verandering toonde dit maandschrift door na de eersten der nieuwe „generatie" te hebben
afgewezen of afgemaakt, eene frontverandering vertoonde, gelijk
diezlnvorkmt,diesafkbjhoudingr
buitenlandsche tijdschriften, als „Revue des d e u x Mondes"
„Fort h n i g h t l y" en ,,Qua r t e r l y" en tal van andere, die ook
revolutie in de literatuur hebben beleefd, werd aangenomen; de
uiterste uiterlijkheden werden hier aangetroffen, wat velen deed
getuigen, dat er geen Nieuwe Gids noodig was geweest, als de
verandering maar iets vroeger was begonnen.
Belangrijker dan wat andere tijdschriften gaven waren de
hoogst ernstige en grondig voorbereide artikelen over oudere
schrijvers van Professor Dr. G. K a I f f, en die over vele nieuwere
en over S hakes p e a r e door den geleerden en zeer belezen
Bibliothecaris der Koninklijke bibliotheek Dr. W. G. C. B y v a n c k.
Na allerlei wijzingen in de Redactie, enkele leden bleven een
of twee jaar, blij ven de Heeren B y v a n c k, Va n Hamel, v a n
Hall als trouwe wachters op hun post. De moderniseering van
Potgieters stichting bracht er eenige anderen toe, tot nog toe
steeds vreemd aan „De Gi d s" gebleven, in 1902 een nieuw tijd-schrift op te richten, dat vooral moest medewerken om lectuur voor
den geheelen huiselijken kring te leveren, een tijdschrift met
goede strekking, dat men gerust op tafel kon laten ook al waren
er dames beneden de dertig in huis. Dit tijdschrift „O n z e
Eeuw" als tegenstander van „De Gids" aangekondigd, was
inderdaad zeer ernstig voorbereid. De uitgever van de „Camera
„De Erven F. B o h n" ondernam de uit- aObscur,"defim
gave, de Redactie bestond uit de H.H. Prof. Dr. P. J. B 1 o k,
Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, Prof. Mr. W.
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van der V l u g t, Prof. Dr. B. H. C. K. van der Wij ck, respectievelijk vertegenwoordigende de studie van geschiedenis, godgeleerdheid, rechten en bespiegelende wijsbegeerte; verder de
H.H. G. F. Haspels (fraaie letteren) E. B. K i e l s t r a (militaire
zaken); Jhr. Mr. H. S m i s s a er t (politiek van den dag).
Wij weten niet, of de verantwoordelijkheid verdeeld was, gelijk
bovenstaande opgave zou doen vermoeden, maar zij teekent
toch door de keuze der redactie-leden den geest van de oprichters
en daarbij zou de vrije ontwikkeling der fraaie letteren een zeer
ondergeschikte plaats innemen, de Moloch onzer dagen, de wetenschap, zou ook hier de afgod worden, dien men aanbad; bij
zulk een redactie kon het onmogelijk anders of de kunst moest
ondergeschikt blijven aan wetenschap en moraal, een belangrijke
schrede terug, overigens kon men onder deze Redactie alleen
degelijk werk verwachten, en dat heeft het tijdschrift dan ook
gegeven. Het zal naar liet zich laat aanzien dat deugdzaam
ideaal, .... lectuur deugdaankweekend geestelijk voedsel, niet
geheel op den aanvankelijk aangegeven weg kunnen bereiken ;
zoo exclusief blijvend zou het moeilijk gaan daar voor kunstwaardige afwisseling te vinden.
Het tijdschrift ,,Nederland," voor romans en novellen in
het leven geroepen, bracht eene nog bonter rij van verhalers.
Verscheidene der reeds bij de tweede G i d s-groep genoemden
treden ook hier op: Gram, Piet Vluchtig, Constantijn,
Hollidee, maar vooral Van Koetsveld, Mevrouw Bosboom-Toussaint, Schimmel en Cd. Busken Huet, de
laatste als auteur van een onvoltooiden roman: „De F a m i l i e
Bruce. Een roman uit de Nederlandsche samenleving
van de j ar en 1848-187o" na zijn dood afzonderlijk uitgegeven. Allen te noemen, die in „N e d e r 1 a n d" wat hebben
verteld, zou tot noodelooze uitvoerigheid aanleiding geven, maar
zwijgen mag ik niet van vaste medewerkers, als Dr. N. B.
D o n k e r s l o o t, die zijne herinneringen uit den Tiendaagschen
Veldtocht en vooral uit het Noord-Brabantsche kantonnementsleven zoo geestig vertelde in het „Leeskabinet" ; als H. T h.
Boelen (ps. N. Donker) i), als A. de Viss er, als Ada Nore
1) Voornaamste geschriften : „O n d er de m e n s c h e n" (1854). — n T w e e
neven" (1854). — „Een parelsno er" (1859). — „Eind goed al goed"
(1862). — „Lachen, Lieven, Lijden" (1883). — „Heden en verleden''
(1895).
TEN BRINK. N.-N Letteren. III.
25
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(ps. P. J. van der N o o r d a) en Mr. J. A. M o l s t e r. Tot den
grooten staf van „Nederland" behoorden verder: Dr. S. Sr.
Coro ne 1, die tafereelen uit het Marker visschersleven schonk;
D. Dekker, die het volksleven op Texel novellistisch behandelde; P. D u y s ; Celestine (Mejuffrouw C a t h. F. van Rees),
eene zeer vruchtbare schrijfster 1); S c a t o (Popco ter Spill),
Aart Admiraal, die groote verwachtingen opwekte met zijne
romans: „Hoe hij koning werd," en „Het leven in Doortrek," maar door een slepend borstlijden werd ondermijnd 2);
Betsy Perk; Henriette van Loo; M. van Walcheren,
Indertijd behoorde D o n k e r s l o o t tot de bijzondere vrienden van S c h i mm e 1 en toen jongeren zich ,bij hen aansloten, oefenden zij een eenigszins
vaderlijken invloed op hen uit. Naar N. B. D o n k e r s l o o t, vormde Schi mm e 1 twee pseudoniemen : B. Sloot die slechts kort genoemd werd en N.
Donker (H. Th. Boelen) die als cargadoor, firma De Vries en Co.
het gevaar wilde ontgaan, voor minder ernstig in zaken te worden aangezien,
als hij zich aan de lei teren wijdde, hoewel zoovelen hem het voorbeeld gegeven
hadden. Reeds in den eersten jaargang van „d e G i d s" vinden wij van hem
eene uitvoerige beoordeeling van Van L e n n e p' s „R o o s van D e k e m a,"
vele jaren was hij Redacteur van ,,Nederland" en als dramatist oogste hij
jaren lang hoogen lof. Hij heeft zich echter nooit in de veranderde wereldbeschouwing, gelijk zich die in de letteren vertoonde kunnen schikken, voor
hem duurde nog steeds de tijd van de eerste jaren na '40, de tijd dat de
jeugd op de scholen de Fransche klassieken las en half van buiten leerde
dat men het brave in de kunst niet meer wil, het bestudeerde in kunst niet
meer kan begrijpen is hem, die zoo ijverig werkte, en de keurigste vertalingen
van de laatste dichtwerken van Victor Hugo in vloeiende verzen schreef,
nooit duidelijk geworden.
1) Voornaamste geschriften : „T wee novelle n" (1861). G uld.-Ed. No. 20.
— „Zuster Catchinka" (1866). Guld.-Ed. No. 58. — „Ro b's moeder"
(1868). Guld.-Ed. No. 73. — „Muzikale novellen" (1876). — „De
familie Mixpickle" (1877). Guld.-Ed. No. 110-112. — „Schijn en
wezen" (1880). — „De koning der symphonieën," Hist. Rom. levensschets van L. van Beethoven (1882). — „Frederik C hopin" (1880).
— „I n Dei gloria m." Hist. rom. levenschets van J. S. Bach (1885) enz.
Eenig in ons land zijn haar romans uit de muziekwereld, met veel kennis
van muziekgeschiedenis en biographie, verheerlijkte zij haar helden en deed
ons eene wijle met Chopin en Beethoven en anderen leven gelijk geen
auteur voor haar ooit had vermocht.
2) „Hoe hij koning werd" verscheen in 1864; „Een schoofje distels"
in 1874; „Een ander schoofje" in 1876; „Badreis" in 1877,en „Krisje
de Gier" in 1878.
Dit laatste werk was eene eerste proeve van w at later als realisme aan de
markt werd gebracht, eigenlijk ruwheid in beelden uit eene anders ongaarne
bezochte omgeving ; het boek ontlokte aan L i n d o's pen eene ernstige ver;
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die met hare romans: „Penserosa" (1874), „Van kind tot
vrouw" (1876) en „Zij n zuster" (188o) plotseling alle harten
veroverde in den tijd toen een goed geschreven werk vooral
lezers vond als moderne theologie of zelfstandig — niet al te
mannelijk -- optreden der vrouw daarin behandeld werd;
Antoinette (Louise Victorine Nagel thans Mevrouw
H a v e r k o l k), die in hare ,,Miniaturen" r) zeer fijne letterkundige etsen gaf; Willem O t t o, die eene zeer verdienstelijke
proeve van letterkundig-historische novellen aanbood, waarin hij
aan Starter, aan Vondel's vrouw, aan Elisabeth Hoofm a n, aan Dirk Smits en aan Jan Luyken een oogenblik
door fantasie en studie het leven hergaf P. A. D a u m (ps. Maurits); Mr. William ten Hoet; J. Chr. Gewin; Emile
Seipgens, F. A. Buijs, ps. van A. N. J. Fabius, 2) P. F.
Brunings 3) OOm Gideon (B. R. F. van Vlijmen); A. A.
Beekman 4); Jan Steen (Mejuffrouw Catharina Alberoordeeling in den vorm van een feuilleton in „H et V ader 1 a n d," waarop
het boek dan ook dadelijk tot op zeer enkele exemplaren na uitverkocht was.
Thans zou dit werk wat tam gevonden worden.
1) Later schreef zij: „Nieuwe Miniaturen" (1876), „Gure Lente.
Heideroosje" (1882) en „Zangen der Zee" (1889).
2) Majoor Fabius trad het eerst op in 1879 en wel niet een paar blijspelen daarna met een dergelijk werkje met medewerking van Van M a u r i k
ontstaan, later tweemaal met A. R e y d i n g. Eigenlijk begint zijn werk in 1884
toen zijn eerste bundel „Novellen" het licht zag, waarop in 1886 en 1887
volgden studiën van plaatselijken en historischen aard ; in garnizoen te Naarden
werd hij daar archivaris en voldeed ruimschoots aan zijn zucht van het onderzoeken van historische documenten : staats- en rechts-aangelegenheden boezemden
hem evenveel belang in en terwijl zijn dramatische aanleg zich in al zijn
werken vertoont, waardoor hij ook nu en dan een bescheiden succes op het
tooneel behaalt, stond hij plotseling kort na het begin der eeuw voor ons als
een auteur, die een boeiende historische roman kon schrijven, die de afgekeurde eigenschappen van den professoren-roman miste. De werken uit deze
periode zijn: „Een doelloos leven" (1888). — „Maria Hudde" (1893).
— „Binnen .skamers en buitenshuis" (1895). — „In ketenen van
hooghei d," het werk waarmede hij zijne plaats veroverde, (1900). — „O u d t Hollandsche menschen" (1903).
3) Voornaamste geschriften : „D e Gouverneur" (1864). — „D e twee
broeds(1865).—„DGuvernat"(186).—„Wildk70„Twee verhalen" (1874). — „De jagerkoningin" (1877). — Bella"
(1877). — „Alice" (1880). — „De twee oude vrijers" (1882). — „Het
gezin van den Rentmeester" (1883).
4) Schreef o.a.: Schetsen en Novellen" (1881) en „Nederland als
P o 1 d e r 1 a n d" (1884), een wetenschappelijk, zeer verdienstelijk werk.
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d i n g k T h ij m), die achtereenvolgens twee tijdschriften voor
jonge meisjes: „Lelie en Rozeknoppen" en „De Hollandsche Lelie" redigeerde; J. W. van Rostock; Louis Couperus; A. Cooplandt (ps. van A. Prins); Louise Stratenus;
H. van den Berg (Frans Netscher); W. Nieuwlandt
Szn.; Jan C. de Vos, A. C. Eyssel, Johanna van Woude
(Mevrouw Van Wermeskerken-Junius) i) en Elise Soer. 2)
Het tijdschrift ,,N e d e r 1 a n d" is in den loop der tijden weinig
veranderd, sedert 1887 onder Redactie van Mr. M. G. L. van
L o g h e m, werd het steeds meer het maandschrift, waar men
het eerst kennis maakte met werken van onbekende, maar veel
belovende schrijvers, gelijk dan ook de meesten van hen wier
stukken hier werden opgenomen, later met eere vaak met groote
eere genoemd werden, Slechts bij uitzondering treffen we, en
dan gewoonlijk van de hand van den Redacteur, hier letterkundige studien aan, als ze er voorkomen zijn ze uit het gebied
der vergelijkende letterkunde; maar overigens wil het blijven
het onderhoudende gezellige tijdschrift, dat maandelijks door
boeiende romans, novellen en gedichten de lezers op de hoogte
1) Mevr. Junius, voorheen van W ermeskerken-Junius heeft gedurende eene reeks van jaren eene eerste plaats ingenomen als schrijfster
voor de jeugd en voor dames, met „Oud-Hollandsch Binnenhuisje"
nam zij (zuster van Annie Foor e) plotseling eene stelling in, die niemand
haar betwistte, we mogen echter niet verzwijgen, dat zoowel in haar weekblad
„D e H o 11 a n d s c h e L e 1 i e" als in de vele meisjesboeken, die in snelle opvolging verschenen, een ziekelijke geest van lievigheid en zoetigheid overheerscht, die steeds vreemd zal blijven aan de kunst en alleen behaagt aan
nagemaakte asceten en onechte mystieken. Eene waarschijnlijk ongeneeslijk
geachte ziekte deed lang voor den tijd haar ernstig en wel gemeend arbeiden
eindigen. Van hare werken noemen wij : „H aar roeping g e t r o u w"
(1880), 3e druk (1896). — „Verwante zielen" (1886), 3e druk, (1897). —
„Het Bosch van Groot Vredenstein" (1886). — „Een Hollandsch
binnenhuisje" (1888), 7e druk, (1898). — „Tom en i k" (1889), 4e druk,
(1898). — „Een verlaten post" (1891), 3e druk, (1893). — „Van de
muziekdslvn"(1895).—„Dezvnschod(1897).—
,,Onder ons" (1898).
2) Elise S o e r, behoort nog steeds tot de veel gelezen schrijfsters ; zij
beweegt zich gaarne min of meer op historisch gebied, zonder van den lezer
te verlangen, dat haar stoffen als diepe nasporing zullen beschouwd worden.
We noemen van hare werken : „D e V 1 a a m s'c he v e s p e r" (1887). — „L e nteminne" (1888).—„Marijke ten Linden” (1890).—„Hugo Menalda”
(1896). — „Despoot" (1897). — „Misericordia" (1898). — „In boeien"
(1900). — „Vervreemd" (1902).
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houdt van wat er goeds gewerkt wordt op het gebied der Nederlandsche letteren.
Bijzondere vermelding verdient de „Kroniek" die aan elke
aflevering is toegevoegd, waarin nieuwe uitgaven besproken
worden. Dit tijdschrift is het eenige dat in de volstrekt onpartijdige beoordeelingen, de geheele rubriek fraaie letteren bijhoudt;
de recensien behooren tot het beste wat in ons land op dat
gebied verschijnt en ze zijn een ware schat voor latere beoefenaren
der belletrie in deze dagen.
Nog volgt eene derde groep, die zich veelal buiten medewerking aan tijdschriften hield, zooals B. T. L u b l i n k Weddi k,
Luthersch predikant, die in het door hem gestichte tijdschrift
„de Tijdspiegel" (1844) zich niet alleen als S p i r i t i s A s p e r
en Lenis door een zeer oorspronkelijken geest en schrijftrant onderscheidde, maar vooral door „D e B i n n e n k a m e r
van een Kruidenier. Oorspronkelijke schetsen en
tafereelen naar het burgerlijke leven, uit de papieren
van oud-oom Jacob" (1851) als humoristisch novellist naam
verwierf I) ; B o u d e w ij n (J. L. van der V li e t), die voor
zeer korten tijd (1845—i855) de aandacht won door zijn tijdschrift: „De Tijd" en door „Jonge Juffrouwen" 2); A. H.
van der Hoe v e, predikant te Keppel, die enkele romans
voltooide, Betsy Hasebroek, Johannes Hoek, predikant
te Kampen, die door „Min a en Betsy" zich een naam verwierf; 3) H. J. Br oer s, den Stichtschen arts, die in zijne
bijdragen aan almanakken en tijdschriften, maar vooral in zijne
„T wee Causerie n" (185 7) zich door een levendig vernuft
onderscheidde ; A. L. L e s t u r g e o n, predikant te Zweelo, die
het Drentsèhe leven ten platten lande tot het onderwerp zijner
1) Zie over hem: (Bakhuizen van de nBrink) „Lublink Weddik"
in de(n) „Neder1andsche(n) Spectator", 1862, bl. 410, 411. Zijne
voornaamste geschriften zijn : „G e s p r e k k en in S o c r a t i s c h e n t r a n t"
(1835). — „Waarheid en gevoel in het leven" (1837). — „Oudoom
Jacob's blaauw zakboekje" (1856) en „Gedachten-mozaiek" (1858).
2) Tweede druk, 1875.
3) „M i n a en B e t s y" verscheen 1848, 2e druk 1853, 3e dr. Guld. Ed. 1867.
Verder schreef hij : „De familie Ploegers" (1850). — „Uit het dage lijksch leven" (1851). — „De Godsdienst in het leven. Novellen"
(1856). — „Bernard Robelius" (1857). — „Jan Beitel" (1862). —
„Drie novellen" (1863). — „Louise van der Heiden" (1864). —
.,Agathe" (1868). — en „Vat er werd van de kinderen van Bel levue" (1875).
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letterkundige kunstoefening maakte, even als de predikant C. v a n
Schaick, die Gotthelf's „Uli der Knecht"in het Drentsch
vertaalde, en toen voor oorspronkelijk werk in de wereld zond I);
T o n n i s van Duinen, die zich als T h i n e u s bekend maakte
door de talentvolle teekening van een Groningsch dorp; W. A.
v a n Re e s, uitmuntend in de schildering van het krijgsmansleven in de Oost ; J. P h. K o e 1 m a n, die maar één roman „In
R o m a" heeft voltooid, doch in de geschiedenis onzer letteren
niet vergeten zal worden ; A. J. de B u 11, later als dichter te
noemen, schrijver van eenige frissche novellen en schetsen ; A. J.
V i t r in g a, die als Jan Holland zich bijna evenveel bewonderaars als bestrijders verwierf.
V i t r i n g a in 1827 te Harderwijk geboren, heeft zich vooral
doen kennen door een onverpoosden strijd op humoristische,
vaak op sarcastische wijze gevoerd tegen de gebreken des tijds,
die zoo handig en brutaal verdedigd en geprezen, hoogstens
verschoond werden voor financieele of politieke fortuinzoekers.
In 1855 trad hij op in den „Tij d s pi e ge 1" met artikelen,
getiteld: „De opvoeding van Keesje Putbus" onder den
pseudoniem Jan Ho 11 a n d. Daarin hekelt hij de carricatuur,
die nationale opvoeding heet en tot aan zijn dood heeft hij geschreven om te trachten het goed recht te verdedigen van algemeene ontwikkeling en vorming van geest en gemoed, in tegenstelling met de examendressuur, die in 1862 heette te eindigen,
maar die in werkelijkheid na dien tijd krachtiger opleefde dan
ooit. Onder den bovengenoemden pseudoniem of onder dien van
Jochem van Ondere, vertoonde'hij in „Nette Menschen"
het hedendaagsch fatsoen. Nette menschen, zoo beweerde hij
heeten tegenwoordig alleen zij, die net doen als andere menschen.
Dat is dus bestendig de gebreken en ondeugden des tijds navolgen
en uitbreiden. Op gelijke wijze teekende hij regeering, opvoeding,
geloof, staatkunde, ook buitenlandsche. Het laatste o. a. in „Mij n
bezoek aan B i s m a r c k." Geen wonder, dat zeer velen hem
kwalijk namen, dat hij zoo schel licht liet vallen op menschelijke
dwaasheid en menschelijke boosheid. Zijn meesterstuk is „D a rw in ia," waarin hij meedoogenloos den spot drijft met allerlei
afdwalingen op het gebied van tooneel en letteren, maar vooral
met het streven van vele leeraren in die dagen om het onderwijs
1) Onder den titel van : „G e e r t" (1847).
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in natuurlijke historie te beschouwen als onderwijs in het Darwinisme, terwijl zij zoo kortzichtig waren, die hypothese reeds
als bewezen stelling aan te nemen. Een gezelschap natuuronderzoekers, zoo verhaalt hij, is een onderzoekingstocht gaan maken
en op het oogenblik, dat zij afvaren, verplaatst zich de aardas
en komen de polen op de plaats, waar nu de evenaar ligt. Op
weerzinwekkende wijze wordt hier de Europeesche beschaving
onder de wilden ingevoerd en er wordt een staat ingericht geheel
op Darwinistischen grondslag, zoo o. a. wordt het huwelijk door
den staat geregeld naar de eischen der teeltkeus. De almacht
der regeering verschuilt zich achter de onfeilbare uitspraken der
wetenschap en de gebiedende eischen der wetenschap. De godsdienst is niet alleen afgeschaft, maar zelfs, verboden, totdat men
eindelijk tot de ontdekking komt, dat .een deel van de bevolking
in het bosch een tempel heeft gebouwd, waar zij in vrome aanbidding neerzinken voor de beelden van God Darwin, God
Vogel en God Ha e c k el. De schrijver verhaalt ons verder,
hoe de staat zich blijft ontwikkelen, tot eindelijk het meest
onbeperkte despotisme is gaan heerschen, maar waarbij de staatsmacht geheel beheerscht wordt door de Kerk : een toestand, die
we nu met juistheid kunnen beoordeelen, en dien de schrijver
met profetischen blik heeft gezien. 1)
Verder: R. Koopmans van Boekeren, die als Frans Tinarlo in Gouverneur's „Huis vriend" door geestige schetsen
de algemeene aandacht wist te winnen 2) ! Annie Foor e (F r a ncisca Junius); Marcellus Emants; en Melati van Java.
1) Voornaamste geschriften : „M ij n b e z o e k aan B i s m a r c k" (1876). —
„D ar w i n i a" (1876). 2de druk (1878). — In het Hoogd. vert. door A. H a e ge r
(1878). — „Nette Menschen" (1878). — „Keesje Putbus en andere
eerstelingen" (1879).—„Een koningsdroom” (1880). — „De familie
Willems" (1882). — „Moderne heksen" (1882). — „Dat getob met
onze jongens"(1883).—„Het apenboek"(1883).—„Doris en Doortje”
(1884) — „De Woort en zijn kring" (1885). — „Neen! Eene stadsgeschiedenis” (1887). — „Willoozen" (1891). — „Tages" (1898). —
,.De geschiedenis van Adam Alms" (1900).
2) Voornaamste geschriften : „S c h oenen op k e u r" (1865) 2e druk (1890)
-- „Eene weduwe met negen kinderen" (1867). — „De veld wachter van Laterveer" (1870). — „Robbert de Moor" (1871). — „Voor
en na de pauze" (1871). — „Een winkelhaak" (1876). — „Los kruit
en scherpe patronen" (1877). — „Aan den Booze verkocht" (1877).
— „Aan den rand des afgronds" (1879). — „Melanie" (1880). —
„K at h e d e r kou t" (1884). — „N o n d u m" (1894). — Verder eene menigte
kinderboeken.
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Ten slotte vestig ik nog de aandacht op : J. C. K i n d e r m a n
(C h o n i a), die Limburg B r o u we r' s laatsten roman uitbreidde,
door zijn „Wat er van Diepenbeek werd" (1849): B. Gewin,
wiens vermakelijke „Reisontm'oetingen van Joachim
Po 1 s b r o e k e r w oud" (1841) in 1903 opnieuw uitgegeven reeds
werden vermeld ; Mevrouw D. P. B o h n -Beets, wier roman:
„OnzeBurtdo gnem,"rdsvoijfe
maal (1902) gedrukt werd ; Mevrouw Van W e s t r h e e n e 1) die
even als haar overleden echtgenoot, To b. van W e s t r h e e n e,
enkele oorspronkelijke romans in het licht gaf; J. S. G. Gr a mb e r g, een Indisch arts, die eene poging waagde, om de geschiedenis van Java in een romantisch kleed te hullen met
polemische strekking t tegen de bestaande toestanden : „M a dj.páhit. Historisch-romantisch tafereel uit de geschiedenis van Java." (1868). „De sleutel van Madjá,pahit. Het Mohammedanisme tegenover de Westersche beschaving in Indi&" (1869); M. C. Frank, eene
dame, die de Europeesch-Indische maatschappij op Java met
groote vrijmoedigheid beschrijft ; F r a n c i s c a Ga 11 é die met
fantasie, maar in achteloozen stijl, half historische, half verdichte
onderwerpen behandelde.
Over haar roman „Wanda, het z a n g e r s k i n d," een carricatuur van een historischen roman, met atheisme, vrouwen-emancipatie, meubelen style Louis XIV en romantiek à la Dumas,
alles in den tijd van Karel den Gr o o t e, schreef Hu e t, in
wiens gezin zij vaak verkeerde, eene lofrede, waarin hij haar vergeleek met wereldberoemde schrij vers van historische romans ; hoe
hij in werkelijkheid over haar dacht, blijkt wel uit zijn brieven,
die door zijn echtgenoote later zijn uitgegeven. 2) Verder: G.
Kepper 3); Mina Kruseman; W. G. F. A. van Sorgen 4).
1) „De Oudvelders" (1878). — „Benijd en beklaagd" (1880). -„Philip's eerzucht" (1880).— „Oud en j ong" (1883). (ps. Hester Wene).
2) „Agnes" (1870). — „Wanda het Zangerskind. Een verhaal
uit de Middeneeuwen" (1873). — „De ziel van Wilg en Beek"
(1874). — „Twee vreemdelingen" (1879). — „Hereenigd" (1883). -„Eldimar" (1884).
3) „Een ongeluksvogel" (1866). — „Gustaaf van Buren" (1879)-- „Novellen en Schetsen" (1882).
4) „Eerste viertal novellen" (1876). — „Oom George" (1879). —
„K 1 a a r t j e" (1883, 2e druk 1885). — „P o r c e 1 e i n" ( 1890, 2e dr. 1892). —
Mr. de Breul van Oosthuizen" (1895, 2e dr. 1897).
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Met bijzondere voorliefde wijdde deze laatste zich aan de belangen van het tooneel, schreef enkele kleine oorspronkelijke stukken
o. a. „Samuel Coster te Utrecht," waarmede op 2 2 September 1882 de Utrechtsche schouwburg werd ingewijd, vertaalde
met veel talent enkele stukken uit het Fransch, maar was vooral
van grooten invloed op de dramatische kunst in zijn betrekking
van lid van den Raad van Beheer der Koninklijke Vereeniging
„Het Nederlandsch Tooneel," waarvan hij de ziel was, maar waarin
het hem niet mogelijk bleek, te bereiken waarnaar hij zooveel
jaren streefde een tooneel geheel onafhankelijk van finantieele
beschouwingen en krachtig in de ontwikkeling van de Nederlandsche dramatiek, wat alleen mogelijk kon zijn, wanneer niet
de grootste post op de begrooting was : de pacht van den schouwburg. Van den velen arbeid, daartoe door hem verricht, zagen
wij wel de vruchten, maar er werd natuurlijk weinig of geen
openbaarheid aan gegeven. Dit was meer het geval met den
arbeid aan romans en novellen besteed. Na enkele kleinere
stukken trad hij in 1890 op met een roman getiteld: ,,Porselein,"
waarvan het noodig is een klein fragment aan te halen om aan
te toonen met welke dramatische kracht en nauwlettende zorg
hij zijn personen teekent. Wat van S o r g e n teekent, is nauwkeurig waargenomen. Wat hij van Parijs zegt is op de plek
zelve gecopieerd. Aan zijn werk „Porselein" ontleenen wij
het volgende :
(Greta Harders wordt schandelijk belasterd, hare ouders willen niet naar
de waarheid luisteren, de dominé komt haar de les lezen in spijt van haar
betuigingen van onschuld en in haar wanhoop maakt zij van eene gelegenheid,
die zich voordoet gebruik, gaat naar Parijs en wordt daar spoedig berucht en
in de kringen, waar alleen vermaak gezocht wordt, zeer bekend als Madame
d'Aubigny. Op 't bericht dat haar moeder stervende is, ijlt zij naar huis en
wierp zich diep ontroerd voor de bedstede, waar de stervende moeder lag.
Daarna verhaalt de schr.:)
Welk een tafereel daar, in vrouw Harderg woning, om de sponde van een
stervende heen t
Het scheen maar geen dag te worden, het was zoo duister
dien morgen dat men slechts flauwe omtrekken van personen kon zien : maar
voor vrouw Harders was geen licht noodig om haar kind te herkennen. Met
de hand woelde zij in Grete's mooie haren zoodra deze haar hoed weggeworpen had, haar bevende vingers gleden langs iederen trek van dat nog niet
vergeten gelaat, haar lippen bewogen zacht, en de starende oogera zochten om
het aanschijn van hun kind nog eens vóór zich te zien. Vol tranen hief
zij ze daarop ten Hemel, en een — „ik dank U o God !" kwam over haar vale
lippen. — „Genade voor mijn kind !" ... Het scheen als wilde zij de armen nog
uitbreiden; stuiptrekkend bewogen de handen zich ; maar het waren de laatste
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pogingen eerier scheidende van de wereld : de armen vielen machteloos neer ;
nog een zucht, een snik, en ze had den adem uitgeblazen. Hartstochtelijk
wierp Greta zich op hare borst, de handen en het gelaat harer moeder met
kussen bedekkend, en met een snijdenden kreet: „dood!"
Lang nog lag ze zoo, geknield vóór de bedstede, overgegeven aan de bitterste
smart, en die slanke bevallige gestalte schokte en zwoegde onder 't snerpendst
leed. Eindelijk rees ze op ; ze scheen met één blik allen die rondom stonden
te willen meten ; toen stond ze daar in haar volle lengte en als zich bezinnend na een pijnlijken droom. Het was of zij weten wilde wie van die daar
om haar heen stonden zij vroeger had gekend, en of ze zich in een volgend
oogenblik daaromtrent had vergewist. Een wijle bleven die donkere oogen, die
oogen van Harders op den leeraar gericht ; toen, terwijl ze hem als met dien blik
wilde doorboren en tegelijk hem dwong haar aan te zien, vroeg ze : — „dominee
Stinstra ? — en 't was als stelde zij zichzelve voor toen ze er op liet volgen:
madame d'Aubigny — Ha, klonk haar rauwe kreet — weet gij wie Madame
d'Aubigny is? ... Ganseh Parijs zal het U zeggen: ze is te koop, voor geld,
voor een woord, voor een blik, voor allen, voor iedereen ! ze is ellendig, ze
is verloren, verdoemd, verdorven en bet verderf naderend met iederen dag!
— Maar weet ge nu ook wie een Madame d'Aubigny van Greta Harders heeft
gemaakt? ... Als gij, schijnheilige man, Greta Harders niet laag en valschelijk
hadt beschuldigd, als gij haar niet uit haar ouderhuis had verjaagd toen zij
nog niets had gedaan — niets, verstaat gij, van alles waarvan gij haar toen
hebt beticht ! — er had nooit een madame d'Aubigny bestaan ! Toen mocht
zij niet spreken, de mond werd haar toegesnoerd als zij wat tot hare verdediging
wilde zeggen, door u en door dien anderen man, dien zij vader noemde, maar
-die geen vader was !"
Haar blik had zonder ophouden vurige pijlen op den leeraar geschoten als
wilde zij hem vernietigen. — Zij had op niemand buiten hem gelet: ook niet
op Dora, die met smeekende oogen en opgeheven handen tot in haar nabijheid
genaderd was: ook niet op hem, die den drempel overschreden had, en nu
achter haar stond. Nu zij eindelijk die vurige oogeu van den dominee afwendde, ontmoette zij de zijne.
Het waren die van Harders. Langzaam trad hij haar voorbij, op de bedstede
toe. Hij aanschouwde wat hij verwacht had, wat hem niet vreemd viel ; hij
nam de pet eerbiedig van het hoofd, vouwde de handen en richtte den blik
naar boven. Eenige oogenblikken bleef hij in die houding staan. Daarop
wendde hij zich om ; met een oogopslag overzag hij alles ; bliksemstralen
schoten die donkere oogen toen hij ze op zijn kind liet rusten : ze had het
gewaagd in zijn huis te komen : zij ! Van de plek waaraan hij onbeweeglijk
scheen gebonden, was het of hij thans op zijn beurt zijn kind met de oogen
doorboorde. Een wijle tartte zij dien blik, daarop sloeg zij den haren neer,
en er kwam beweging in haar drieste, opgeheven gestalte. Toen, als ineenkruipend, sluipend bijna, met afgewend gelaat, deed ze langzaam een paar
schreden naar de deur, en sneller, vluchtend schier in het volgend oogenblik,
overschreed zij den drempel voor de laatste maal. — De eens weerhouden vloek
had niet welsprekender over Harder's lippen kunnen komen: wie voelde niet
dat hij thans zijn kind voor goed gevloekt had, nu zijn vrouw er niet meer
was, die eens dat vreeslijke woord van zijn lippen weerhouden had?
Toen Greta de woning verlaten had, was de dominee de eerste wiens tong
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scheen ontboeid. Maar toch scheen de oude welbespraaktheid nog niet teruggekeerd. Hij drukte Harders de hand, en slechts een enkel woord kwam op
den gewonen zalvenden toon over zijn lippen met de zuchtende betuiging :
„De hand des Heeren Heere was zwaar op u!"

Verder noemen we H. T. Chappuis 1): P. van Oort;
Richard P. A. van Rees 2 ); M. T. H. Perelaer; Marius;
Cornelie Huygens.
Cornelie Huygens 13 Juli 1848 geboren, trad het eerst
op met „H é l è n e van B en ti n k," waarin zij den strijd aanbond
voor de meerdere ontwikkeling en vrijmaking der vrouw en
behoorde dadelijk tot de gelezene schrijfsters. In denkwijze en
optreden aristocrate, zelfs te rechte of ten onrechte jonkvrouw
genoemd, met een kroon op haar visitekaartje, spelen haar
novellen in aanzienlijke kringen en vertaalde zij bij voorkeur romans
van O u ï d a of van de koningin van Roumenië. Achtereenvolgens
verschenen, na • „H é l è n e van B e n t i n k" in 1877 en 1889,
„Uit den Strijd des Levens" in 1878, „Regina" in 1884,
1885 en 1895, „Ellen" in 1889, „EIoogenoord" in 1892,
„Zo m e r" in 1895 en eindelijk haar hoofdwerk „B ar th o 1 d
M e r y a n" in 1897, 1899 en 1901. Voortdurend is zij strijdster
vol geestdrift en overtuiging, maar de banier, waaronder zij
strijdt en die in „H é 1 è n e" en „Regina" nog zacht rose ge
kleurd is, wordt steeds harder en sterker van kleur, totdat deze
in „B a r t h o l d M e r y a n" eindelijk vuurrood is, zoo rood als
de linten der bloemkransen, waarmede de S. D. A. P. later het
zwart van haar lijkfloers versierde. Zij strijdt eerst voor lotsverbetering der vrouw, maar steeds voor een wijderen kring,
eindelijk voor de geheele reorganisatie der maatschappij.
Wij zien in haar werken de kunst steeds meer naar den achtergrond gedrongen om plaats te maken voor de uitvoering harer
wereldhervormende plannen. Zij had de zaken ernstig bestudeerd,
zij wist wat zij wilde en waarom zij het wilde en toont reeds
in „H o o g e n o o r d" zeer duidelijk de socialistische tendenz,
gelijk wel blijkt, waar haar lievelingsheldin L o u i s e hare beginselen verkondigt, terwijl zij met geringschattend medelijden
L o u i s e's echtgenoot behandelt, die niet zoo geheel en al met
1) Voornaamste geschriften : „S at a n e l l e" (1878). — „D e heer

van
Sparendl"(180).—„SagschduwenZolit"(18)—

„Renée" (1883) — „Villa Oceana" (1886).— „Vrouwenharten" (1891).
— Twee moeders" (1893). — „Hun afgod" (1896) en en anderen.
2) ,,Eb en vloed" (1882).— „Tusschen de keerkringen" (1883).
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die denkbeelden is ingenomen. In „Z o me r" ontwerpt het minnend
paar na de eerste kussen onmiddellijk een socialistisch plan de
campagne en in „B e r t h o l d Me r y a n" vinden wij in werkelijkheid niets anders dan een volledige handleiding voor de sociale
questie, maar de aristocrate is niet geheel in de schrijfster gestorven, het is en blijft een socialisme met handschoenen aan.
In dat boek, evenals in „H o o g e n o or d," zijn de personen
onder zulk doorzichtig masker geschetst, dat ieder ze dadelijk
bij den naam wist aan te wijzen. Eenigszins conventioneel in
haren arbeid heeft zij toch ons herhaaldelijk proeven van ware
kunst gegeven en in „Bert ho 1 d M er y a n" is de vader van
haar held een superieure creatie, een krachtige en uitvoerig
geteekende figuur van een liberalen capitalist. Teekenend is haar
beschouwing over den strijd der socialisten drie maanden voor
haar dood afgelegd :
„Hoe we ons ook dag aan dag mogen stooten aan het vele
„onvolmaakte, ja vaak stuitende, dat nu eenmaal alle menschelijk
„streven aankleeft, hoe wij ons ook mogen ergeren aan de
„eeuwige herrie" in de beweging ontmoediging blijft uitgesloten.
„En mocht soms bij een buitengewoon onverkwikkelijk geharre„war of bij hinderlijke personenquaesties, dergelijk gevoel hij
„onbewuste strijders opkomen, dan heeft hij slechts in het denk„gebied door hem veroverd een bergtop te beklimmen, waar
„hij een ruim overzicht heeft ver over het dagelijksch klein gedoe
„van het partijleven heen, waar hij althans die enkele oogen„blikken alles van hooger standpunt kan beschouwen, ziende
„daarheen waar het dagen zal, weten dat even zeker, als de zon
„in het Oosten opgaat, even zeker de thans uitgebuite klasse
„een groote historische roeping zal vervullen, een nieuwe maat„schappelijke orde zal voorbereiden ! En op die hoogten staande
„ziet hij tevens den moeilijken, kronkelenden strijderweg, welke
„tot het doel leidt."
Dit was in Augustus 1902. Twee maanden later trad' zij in
het huwelijk en een maand later volgde zij het voorbeeld van
haar Louise in ,,H o o g en oor d" : voor de litteratuur wachtte
men weinig meer van C o r n e 1 i e Huy ge n s. Na korten tijd in
de S. D. A. P. geschitterd te hebben, was zij ten slotte erkend,
maar niet gevierd en zoo idealistisch en fijngevoelig als zij was,
heeft zij ongetwijfeld eindeloos veel geleden van een drievoudige
miskenning, die haar het leven tot last maakte. Verder lezen wij nog:
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L. van D e y s se], over wien we later zullen spreken ; dan
F. C. Wil se n, wederom een schilder van het Indo-Europeesche
leven op Java 1), Christine Muller, die groot genoegen
beleefde van haar herhaaldelijk uitgegeven : „Lief en lee d u i t
eene kleine wereld" (1869), en door Busken Huet de
Hollandsche Louise S i e f f e r t genoemd werd 2); W. V o s m a e r,
die het leven van den artillerie-soldaat schilderde in „In
dienst"(186);NuoMevrwE.mants-Vier
van d er L o e f f), die eene zeer karakteristieke novelle : „J o n k heer
Beemsen" (1887) in het licht gaf; eindelijk Marie van Buren,
die een veelbelovenden roman „C la r a" (1884) — schreef en
Frederik van E e d e n, dien wij vroeger reeds uitvoerig bespraken.
IV.
De meer dan honderd schrijvers en schrijfsters, die gedurende
eene halve eeuw zich ten onzent hebben ingespannen, om lauweren
te behalen in het kunstvak van den modernen roman en de
moderne novelle onderscheid ik in drie groepen : (A) schrijvers
en schrijfsters, die het leven der Nederlandsche maatschappij, inzonderheid van 1830 tot 188o, als stof hunner
romans of novellen kozen; (B) zij, die meer in het bijzonder
het leven ten platten lande in een onzer negen provincien schilderden ; (C) zij, die in hunne verhalen eene bijzondere
studie van de sociale toestanden in de overzeesche
gewesten hebben gemaakt.
In elk dezer groepen behooren enkele der verdienstelijkste
auteurs te worden onderscheiden.
Als vertegenwoordigers van groep A noemen wij : K n e p p e 1hout, Allard Pierson, Constantijn, Piet Vluchtig Marcellus Emants, Louis Couperus, en Frans Netscher.
Johannes K n epp el h o u t behoort tot de school van Beets
en Ha s e b r o e k, wat de werken hunner jeugd aangaat. Hoewel
zijne geschriften in twaalf deelen 3) zijn uitgegeven, is er eigenlijk
1) „Lain Doeloe, Lain Sakarang of voorheen en th ans. Schetsen uit Oost - I n d i ë" (1869) gevolgd door ettelijke anderen.
2) In 1877 schreef zij een tweeden roman : „ W i 1 in e r d o n c k."
3) Allereerst dient vermeld : „0 p u s c u 1 e s de j e u n e s s e," 2 dln. (1848),
niet in den handel. Dan „Geschriften," 12 dln. 1860-1875. Tot de
eerste rubriek behooren : „M es 1 o i s i r s," (1828). — „L a V i o 1 e t t e." (1833).
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maar één boek, waardoor K n e pp e 1 h out eene blijvende en
zeer aanzienlijke plaats in de geschiedenis onzer letterkunde inneemt — Klikspaan 's „Studententypen." De latere schetsen
uit het „S t u d e n t e n l e v e n" kunnen er niet meê vergeleken
worden. Had Potgieter het mij niet lustig voorgedaan 1), ik
zou niet durven zeggen, dat deze gastheer ons verrukt door de
geurige thee, die hij aanvankelijk schenkt, om bij hct tweede
kopje door te veel suiker onze geestdrift voor goed te bekoelen.
Maar Klikspaan's „Studententypen" zullen blijven leven,
door het verwonderlijk groot talent dat uit dit boek spreekt.
De woelige en wakkere studentenwereld biedt groote moeilijkheden voor den letterkundigen kunstenaar. De vrije, geestige,
ruwe, onbeschroomde toon der gesprekken maakt het een man
van smaak als K n e p p e 1 h o u t zeer lastig. De duizenderlei
karakterschakeeringen in den microkosmos der academische jeugd
bieden moeilijker vraagstukken dan de groote wereld der welontwikkelde mannen, die allen voorzien zijn van „beginselen,"
en weten, welke zeilen zij moeten bijzetten, om in de rustige
haven van maatschappelijke eer en onderscheiding binnen te
stevenen.
Klikspaan liet zich niet ontmoedigen, en besloot telkens
bijzondere personen te kiezen, portretten te schilderen, die niet
al te veel inspanning behoefden te kosten. Hij onderscheidde
terstond den Student-Meidenaar, den Jurist-Litterator, 2)
den Kiaplooper, den Diplomaat, den Student-auteur,
den Aflegger, de Liefhebbers, den Praetor, Bivalva,
— „Fragments de correspondance," (1835). — „Souvenir," (1835).
— ,,L'Education par l'amitié," (1835). — „Hommage a l'hospitalité," (1836). — „L'ére critique ou l'art et le culte," (1837). —
„C o p e a u g," (1837). — P r o s e et vers," (1838). — Tot de tweede rubriek
behooren de in het Nederlandsch geschreven werken van allerlei aard, waarvan
genoemd dienen te worden (naar de volgorde der 12 deelen) :
I. (1860). Klikspaan, „Studententypen," (Dec. 1839—Mei 1841).—
11. (1861). Klikspaan, „Studentenleven," I. — III. (1861). Klikspaan „Studentenleven," II. (August. 1841—Febr. 1854). — V. (1860).
„Verhalen en schetsen op reis," I. — VI. (1861). „Verhalen en
schetsen op reis," II. — VII. (1862). ,,Rei sv erhalen."—VIII. (1862).
„Gemeenzame brieven uit Engeland, Wales en Schotland."
De overige deelen bevatten „M e n g e l s c h r i f t e n."
1) In zijne beoordeeling van Cremer, „G i d s.' April 1862.
2) De- „Jurist-Litterator" is bij uitzondering ni et door K n ep p elhout geschreven, maar door S. C. Snellen van Vollenhoven.
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den Student buiten de academiestad, den Hoveling
en Fl a n o r. Reeds terstond valt het in het oog, dat hier min
of meer zekere mode gevolgd wordt. Het beschrijven van typen,
van vertegenwoordigers, uit zekere standen genomen, was in den
vreemde, vooral in Engeland zeer gewild. Bijzondere steden,
bijzondere personen, bijzondere zaken in humoristischen trant
op het doek brengen heette destijds „P h y s i o l o g i e en" schrijven.
Omstreeks 1840 kwamen de typenschilderingen physiologieen in
zwang. Jonckbloet's „Physiologie van den Haag door
een Hagenaar" dagteekent van 1843. De „Maatschappij voor
Schoone Kunsten" te 's-Gravenhage begon in 1840 eene reeks
nationale typen in beeld en schrift uit te geven onder den titel:
„De Nederlanden. Karakterschetsen," aan welke onderneming H i l d e b r a n d en Jonathan zeer fraaie studien afstonden.
De Engelsche humoristen : I., ei g h Hun t, C ha r l es Lam b,
Washington Ir v i n g, hadden den weg gewezen in deze richting.
In 1836 had B o z reeds het eerste deel zijner „Sketches
ilustraveofEy-dLianverypol"
uitgegeven.
Trots dit modeverschijnsel blijven de „S t u d e n t e n ty p en"
envolkmrspeijbok.DzhyslgievanLd
is geheel Benig, een unicum in de geschiedenis onzer letteren.
In de eerste plaats door den voortreffelijken, frisschen, stouten
stijl. In 1 839 en 1840 had Klikspaan alleen den stijl van
H i 1 d e b r a n d, van Jo n a t h a n, en misschien hier of daar van
B o u d e w ij n, als zijn partuur te erkennen. Hij overtrof ze alle
drie zelfs op enkele bladzijden. Men zal dit onmiddellijk erkennen, als men zich maar even het gloeiend feest van F l a n o r
voor den geest roept :
„Geen guller welkomst dan die van Flanor !
„„Dag, beste kerels, geurige klantjes ! 't Moet van avond een gloeijend
,,,,feest worden, desgelijks in Leiden's vest nog nimmer is gevierd. En, „zeide
„hij, toen bijna allen bijeen waren, op een half plegtigen, half brutalen toon,
„terwijl hij eene flesch rhum in eene kom goot — „meent niet, dat je hier voor
,,,,je plezier gekomen zijt, neen, hondenribben, je bent hier gekomen om te
„„zuipen, en zoo hoop ik” — hier schenkt hij een vingerhoedje rhum in een
„lepel en hield hem opgeheven in de hand, alsof hij een toast instelde —
,,,,en zoo hoop ik, dat deze nacht in dit hotel wederom gekenmerkt worde
„„door tweedragt en vijandschap en niemand deze partij verlate zonder
,,,,daden verrigt te hebben, die hem tot in zijn ouden dag zullen berouwen.”
„Hetgeen met een luid hourah van de aanwezigen beantwoord werd.
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de boel in order, de punch aangestoken en allen zaten
„Weldra was
„met glinsterende oogera om de blaauwe vlam.
,,,,Champagneglazen, champagneglazen !" — riep de opgewonden Flanor, om
,,,,het feest nog meer luister bij te zetten."
„En zij dronken punch-brulé uit hooge champagneglazen. Flanor vond dit
„poëtischer, en de anderen vonden er ook wel iets in.
,,,,Wij zullen reis op die snoeperige trechtertjes drinken," zei Gustaaf ,
„terwijl voor de eerste maal het gloeijend vocht in de diepe glazen vloeide, —
„bonjour Champagneglazen ! ik drink op jullie uit jullie ! Per a n g u s t a
„ad augusta!"
„Spreek je moerstaal, Gus, en zeg : door kruipen komt men tot
„Geene politiek, als 't je blieft! Hoe smaakt het, jongens!" Bruder, stosset
an ! 't Is hier helsch, 't is hier fantastisch
„Nous étions beaux a voir autour d'un bol en feu
„Buvant sa flamme." ... • .
"

Het bewonderenswaardige van deze bladzijde is, dat zij het
volle leven voor den geest roept, dat zij geen enkel gemaakt of
kleurloos woord bevat, dat er zonder eenige nuffigheid in
den eigen toon der feestvierenden wordt gesproken, dat hier bijna
eene kwarteeuw voor zijne geboorte een treffelijk naturalisme in
de schildering van deze groep studenten schittert — een naturalisme, dat geene verplichting heeft aan vóórdoen van uitheemsche
meesters.
K n e p p el ho u t had reeds in zijn studententijd herhaaldelijk
Parijs bezocht en er kennis gemaakt met V i c tor H u g o, met
J u 1 es J a n i n en de aanvoerders der romantiek, en zich in het
hoofd gesteld eenmaal als Fransch auteur te schitteren, als gevolg
waarvan hij tal van „O p u s c u 1 e s de j e u n e ss e" had geschreven. Vandaar dat hij losheid van stijl, geest en ongedwongenheid op hoogen prijs had leeren stellen.
Naast het verrassend letterkundig talent van Klikspaan staat
zijne satirisch-didactische richting. Zijne studenten-typen teekenen
allerlei gevallen van karakterloosheid en laagheid. In „d e(n)
Hoveling" treedt een zedelijk wangedrocht, K o o r m b e r g, op,
de lage vleier van professoren, die niet veel hooger staan dan
hij; in „d e Liefhebber s" verschijnen de beide Q u a d e n, die
handschriften en penningen verzamelen, een paar onnoozele halzen, die hun tijd met hunne laffe liefhebberijen verkwisten, en
door geestiger vrienden tot den bloede worden getuchtigd; in
„d e(n) D i p l o m a a t" komt een zoon der Haagsche aristocratie,
die studeert, of liever, die „door vijf jaren nietsdoen het regt
koopt om een boerenbedrieger een uithangbord voor eene
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kroeg zonder jenever — in den wind te hangen", die, als men
hem op een groot diner in den Haag naar zijne Leidsche
vrienden vraagt, antwoordt : „J e ne v o i s p e r s o n n e a I, ei d e";
in „B i v a 1 v a" wordt een student getypeerd, die in K 1 i ks p a a n's eigen oogen „een paddestoel, een stinksloot, de akademische al" is, „wiens adem met jeneverdeelen is bezwangerd,"
die „het grondsop, het zaksel, de drab" der studentenmaatschappij
vertegenwoordigt; en in „de (n) Aflegger" maakt men kennis
met een drietal jongelui, die „op de hoogste sjees, die ooit is
gebouwd geworden" door den ouden heer naar huis worden gehaald.
In een enkel opzicht heeft ook zijn didactische zin, zijn lust
tot wijsgeerige oplossing van moeilijke vraagstukken, hem geen
kwaden dienst bewezen. Hij heeft in zijn opstel : „D e S t u d e n ta u t e u r" zijne meening gezegd over het gevaarlijke van „het
pedant vinden." Dat zijn pleit niet veel heeft gebaat, belet mij
niet er nogmaals de aandacht op te vestigen. Klikspaan geeft
hier eene les, die nog niet verouderd is, en die ik, voor ik
afscheid van hem neem, even herhaal:
„Het pedantisme ! de vreeselijkste banvloek, die tegen een academieburger
Van eene dame, die een beetje behaagziek
,,kan worden uitgesproken 1
„is, heet het: — „'t is zoo'n pedante meid !" — van iemand, die zich wat
„opzichtig kleedt — „wat een pedante vent !" — 0, mijn arme p a n talon
„àguêtres!zolanikdg,beozrpdantgwes.Im,
,,die een toast in het latijn durft instellen, kippig zijn, spreken daar een
„ander niet over spreekt, of eenigermate den grooten weg verlaat, is pedant.
„Neef van een professor te zijn is ook al pedant. Klikspaan heeft een dispuut te gronde zien gaan, omdat de voorzitter eens bij het binnentreden,
„uit gekheid — „dag kindertjes !" tegen de leden gezegd had. — Kindertjes!
„Kan men ook iets ergers bedenken ? Niemand wilde langer met den pedanten
„vent blijven, en nog dien zelfden avond bedankte iedereen, op den naauw„gezetten Fiscus na, die daardoor ook zeer pedant werd. Eens voor altijd !
„spreek nooit over kinderen bij studenten; studenten zijn meneeren ! Op
„dengeen, die zich afsluit, die anders kijkt, groet, loopt, iets anders heeft,
„draagt, begeert, najaagt, dan de groote menigte, wordt het gruwzaam
„anathema zonder verleren omslag toegepast, en gij staat aangeteekend met
,,de zwartste kool. 't Is een zuiver gevolg van de gelijkheid, broederschap
„of .... het pedantisme. De beste zaken kunnen wel eens een enkelen
„minder fraaijen kant hebben. Aan de akademie wordt te veel middelmatig„held, die zuster der allemansvriend schap, in de hand gewerkt, en al wat
„er buiten steekt, de kop ingeslagen, hatelijk en bespottelijk gemaakt, of
,,achter de bank geschoven. Verdienste wordt dan alleen gehuldigd, wanneer
„zij zich tot het algemeene patroon weet in te krimpen, en zich houdt, alsof
„zij niet beter wist.”
TEN BIZINK. N.-N. Letteren III.

26

402

.

ALLARD PIERSON.

V.
Behoort Kneppelhout bij de groep Beets, Hasebroek,
Gewin, Beijnen, Drost, Heije, Bakhuizen van den
Brink, die te Leiden of te Amsterdam in het tijdvak van 183a
tot 1840 zich met nog menig veelbelovend student tot het eerste
Jonge-Holland rekende, A 11 a r d Pierson is de telg van een
later geslacht, dat van 1 849 tot 1855 te Utrecht studeerde, waaronder jongelieden van groote verwachtingen, als : Hendrik de
Ver,OtovanRsH.Ke,LuiMldrJ.A
L a m pi n g en A. G. C. van D u y l gevonden werden. Alla r d
Pierson heeft als geleerde eene schitterende loopbaan afgelegd,
en als theoloog, als wijsgeer, als aestheticus, de vruchten zijner
scherpzinnige onderzoekingen in het licht gegeven, en in 1857
eene soort van pastorale novelle : „E ene p a s t o r y in den
vremd.Schtsnierg"donvschije,
die belang inboezemde, die deed vragen, wie de predikant
S é n é v a n mocht zijn, waar de stad W a ham n mocht liggen?
Men ontving iets, dat naar eene Waalsch-Belgische „P a s t o r ij
van M a s t 1 a n d" zou hebben kunnen zweemen, indien niet de
eigenaardige toestand van den held -- een protestantsch predikant,
„verzeild in een afgelegen bolwerk van het Belgisch Katholicisme"
— dit had verhinderd. Tn 1861 gaf Pierson een nieuwen
druk van dit werk onder den titel : „I n t i m i s. M e d e d e e l i ng e n," en verscheurde hij den sluier der anonymiteit, door zelfs
als held van zijn verhaal op te treden, en zijn leven te Leuven
van Februari 1854 tot September 1857 naar waarheid, hier en
daar afgewisseld door verdichting te verhalen.
Deze eerste poging, om naar aanleiding van eigen ervaringen
een kunstwerk saam te stellen, dat waarheid en dichting tot een
aesthetisch geheel zou vormen, werd in 1866 gevolgd door eene
tweede, zich ditmaal voordoend als een uitgebreiden Hollandschen roman in drie deelen, onder den titel : „A d r i a a n de
M é riv a I. Een lee r j aar." Uit het korte voorbericht bij het
eerste deel blijkt, dat de auteur dezen roman schreef, om het
„kerkelij k leven in Nederland" te teekenen. Allervoortreffelijkste bladzijden zijn te onderscheiden. Een der hoofdpersonen, de predikant Van Grave te Zuidrichem, heeft eene
dochter van bijna achttien jaren, Clara, eene lieve teringlijderes.
Deze neemt met volkomen helderen geest afscheid van hare
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vrienden. Onder dezen behoort een grijze ambtgenoot van haar
vader, Dominé Plate. Clara steekt den ouden man glimlachend
hare hand toe, en verzekert hem, dat zij geen afscheid van hem
behoeft te nemen, dat zij elkander spoedig zullen wederzien. De
geschokte grijsaard schijnt als naar gewoonte eene soort van
toepasselijke rede te willen uitspreken, — de aandoening belet
het hem
,,,,Vaarwel, Dominee, tot wederziens !" — luidt Clara's afscheidsgroet.
,,,,Vaarwel, Juffrouw Clara !" — is de wedergroet, uitgebracht met bevende
„stem.
„Een oogenblik later treedt Dominee Plate op den steeds lijdenden vader
a der stervende toe en stamelt :
,,,,Dat is geen kind verliezen, kollega !" "

Dominé Plate had een aanvankelijk veelbelovenden zoon
door zijn wangedrag verloren.
Later komt nog een afscheid. Eenige kleine meisjes van vier
tot acht jaren, volkskinderen, aan wie Clara lessen gaf, komen
haar voor 't laatst vaarwel zeggen. Onder deze is er eene, beminnelijk door hare kinderlijke deelneming:
„Zij, het beeld der gezondheid, met rozen op de wangen en de weelderige krullen ontspringend aan het fluweelen kapje, staart trouwhartig, bij
„wijlen vragend, zou men zeggen, de kranke aan, als wilde het leven het
„geheim van het sterven doorzien. Geene beweging kon Clara maken in
„hare positie, met hare oogen, of de kleine volgt die met haar blik. Uit dien
„blik spreekt nog iets anders dan liefde en belangstelling. Wat is het? Bijna
„eene zekere nieuwsgierigheid. Dat kinderhart gevoelt, dat er iets ongewoons
„gaande is, dat juffer Clara niet meer dezelfde is als voorheen ; dat kinderhart speurt wellicht iets van de geuren van het onbekende land, die Clara
„zelve reeds komen verkwikken. Nadat zij lang genoeg gestaard heeft, vraagt zij :
„„Ben je nu al in den Hemel, juffer Clara ?”
,,,,Zoo goed als (ja), maar wij zijn nu nog op aarde, Maryke ! Waarom
„„dacht je, dat ik nu al in den Hemel was, lief kind ?”
„„De juffer lijkt zoo op een engel.”
,,,,Heb je dan wel eens een engel gezien, Maryke ?
,,,,Jawel, juffer !"
„„Waarom kijk je me zoo aan, beste meid ?"
„Maryke slaat de oogen beschaamd neder, met een lach van schaamte
„want het blozen van een kind bestaat in een lach.
,,,,Nu, Maryke, zeg het maar."
„Maryke lachte nog eens van bedeesdheid.
,,,,Klim dan eens op die stoof en zeg het mij in het oor."
„Dat was uitkorist voor Maryke. Zij klimt op de stoof en fluistert :
,,,,Ik heb gekeken of de juffer al vleugels had. Hoe komt de juffer nu
„naar boven." "
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Ook wanneer men geen vrede mocht hebben met de tint van
weeke gevoelsmystiek, over dit tafereel uitgespreid, zal men er
toch de schoonheid van kunnen waardeeren. Dergelijke fraaie
bladzijden zijn in „A d r i a a n de M é r i v al" niet zeldzaam. De
eindindruk, door het geheele kunstwerk teweeggebracht is echter
niet geheel bevredigend. De voornaamste d r a m a t i s personae
uit dezen roman redeneeren meer, dan noodzakelijk schijnt.
Zij komen allen met eene geloofsbelijdenis ; Dominé Van Grave
spreekt in orthodoxen geest, Dominé P 1 a t e is een man van
het j u s t e m i 1 i e u, een Leidsch professor openbaart zijn wijsgeerig-christelijk pantheisme, de Mérival is modern, en Dr.
Beel e n een aesthetisch materialist.
De auteur heeft het gebrek aan handeling, dat door zooveel
redeneeren ontstaat, willen verhelpen door eene zeer romantische
geschiedenis eener ongelukkige liefde van zijn held voor C a r o 1 in e,
de geheimzinnige dochter eener geheimzinnige oud-danseres aan
een der schouwburgen van den grooten boulevard te Parijs.
Er schuilt in dit liefdesgeval iets comisch, dat echter volstrekt
niet in de bedoeling van den auteur ligt.
Door de schepping van twee zeer fijn geteekende karakters —
mevrouw Van Gr a v e, echtgenoot van den orthodoxen predikant,
en den materialist Dr. B e e 1 e n maakt dit werk aanspraak
op eene dagteekening in de geschiedenis onzer letteren.
Vijf jaren na „Adriaan de Mérival" verscheen „Hilda"
in „d e(n) G i d s" (1871), eene novelle door Constant ij n —
van Mevr. M. P. W. C. van der Does geb. Scheltema —
die het voorbeeld van Dr. A. Pierson volgde, en andermaal
eene schildering van den strijd der geesten op wijsgeerig en
kerkelijk gebied in Nederland ondernam. In 1873 gaf zij in hetzelfde tijdschrift eene tweede novelle : „Victor d' A v l y n,"
eindelijk in 1879 in het tijdschrift „N e d e r 1 a n d" eene derde:
„F r e d e r i c Mar r en s." In „Hilda" worden groote, zeer gewichtige wijsgeerige vraagstukken behandeld in „V i c t or d'
A v 1 y n" en in „F r e d e r i c Marren s" wordt de meeste plaats
ingeruimd aan den bangen strijd van hartstochten en plichten,
treedt het drama der liefde op den voorgrond,
„dat altoos jong zal blijven,
„zoolang er wolken drijven."

In „H ilda" komt een personeel, dat aan „Adriaan d e
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M é r i v a 1" herinnert waarmede C o n s t a n tij n wil doen uitkomen,
dat de vertegenwoordigers van al de verschillende richtingen
voortreffelijke menschen zijn, dat de adel van den mensch niet
afhankelijk is van zijne denkbeelden omtrent het bovenzinnelijke.
Hij neemt het even goed op voor den orthodoxen predikant,
als voor den materialistischen dokter, schoon er rede bestaat
om te gelooven, dat C o n s ta n tij n's eigen zienswijze nauwer
verwant is aan die van K r o n er en van Hilda zelve, dan aan
die van Dominé Van Bergen en van de katholieke mevrouw
Kroner.
VI.
Gelijk wij boven zeiden, vertegenwoordigen de beide Haagsche
vrienden: Marcellus Emants en P rits Smits Kleine
wederom een nieuw Jong Holland, dat van 1865 tot 1870 zich
voorbereidde om voor hun persoonlijke opvatting van kunst en
letteren te strijden. Van E m a n t s hebben wij vroeger gesproken;
zijn vriend Frits Smit Kleine heeft met hem ijverig medegewerkt in „Spar en Hulst" en in „D e Banier," heeft kleine
vertellingen en zeer talentvolle gedichten geschreven, maar zijn
roem als kunstenaar verworven door zijn bundel ,,Haagsche
Hopjes" 1). Daar is ééne novelle in dezen bundel, ,,Een
Spoedstuk," in 1877 geschreven, waarmede deze auteur gerust
naast tijdgenooten met koffers vol romans en letterkundige schetsen kan plaats nemen. Niemand is het ontsnapt, dat in deze
schets eene allermerkwaardigste zijde van het Haagsche leven —
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken — voor oningewijden
wordt onthuld. Niemand bleef het verborgen, dat Piet Vluchtig
een Minister van Binnenlandsche Zaken aan den arbeid heeft
verrast — een staatsman, dien ieder noemt, „hevig verguisd, en
„ook onmatig bewierrookt, maar toch een „dienstdoender," van
„zijne krachtige jonkheid af tot in zijne kloeke grijsheid toe,
„zelfs tot op zijn laatsten levensdag een „dienstdoender" in en
„ten behoeve van den Nederlandschen Staat, welks geschiedenis
1) Onder den pseudoniem : Piet V 1 u c h ti g. Haarlem, 1883, kl. 8°. Deze
bundel bevat: „Een „Spoedstuk. "" — „Si j'étais Excellence." —
„Vuurwerk." — „Memoriaal van een Haagsch Schutter." — „In
den komkommertijd." -- „Junior en Senior."
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„gedurende een dertigjarig tijdperk door hem werd voorbereid
„en gevormd."
De inhoud van „E e n „S p o e d s t u k" " is door heel Nederland
bekend. De strenge minister roept op een Woensdag-avond, als
heel Den Haag in het Bosch naar het concert van Dun k 1 e r's
kapel gaat luisteren, zijne referendarissen, commiezen en bodes
bijeen, om een „spoedstuk" gereed te maken. De beide boden,
Knop en S to k, de hoofdcommies Burma n, de referendaris
Stipter veld, de concierge Van Dr o n ge I, de eerste klerk
D u c 1 o u x, de klerken Lens en H a r m s e n, heel deze bevolking
verkeert in gisting. Zij moeten arbeiden op een hoogst ongewoon
uur. De minister verkiest het zoo. De kleine bijzonderheden zijn
door Piet Vluchtig met voorbeeldige handigheid gekozen en
uitgewerkt. Een enkel tafereeltje moge dit staven. De immer
werkzame minister heeft op den bewusten namiddag de boden
Kop en Stok bij zich aan huis doen komen. De wijze, waarop
de minister met de boden omgaat, is voortreffelijk aangegeven.
Stok heeft des ministers schellen gehoord, vliegt de trap op,
klopt op de deur, en treedt binnen :
— „Heeft men u last tot binnentreden verstrekt?" — vraagt een man,
achter eene langwerpige tafel gezeten, op zeer afgemeten en weinig luiden toon.
— „Ik dacht, dat u „binnen" riep, Excellentie," zegt de bode min of meer
bedremmeld.
— „Gij hebt onjuist gedacht," antwoordt de Excellentie, „men zal u nader
waarschuwen."
„Na deze woorden verdwijnt bode Stok uit de kamer, en vat post op
het portaal in de nabijheid der deur.
„De minister ziet gedurende eenige minuten eenige papieren door en spreekt
dan op denzelfden afgemeten toon van zooeven, doch iets luider : „Binnen!"
„Bode Stok, die juist tot troost voor het „dienstdoen" een pruimpje tabak
„heeft genomen, laat op 's ministers stem, tengevolge zijner ontsteltenis zijne
„koperen tabaksdoos uit de handen vallen, die met gedruisch den onbedekten
„vloer van het portaal raakt. Eene korte verwensching, een haastig toetreden
„op de kamerdeur, een gelaatswrong, die betrokken in heldere lucht om„toovert, en bode Stok staat andermaal voor de tafel des ministers. Zonder
„op te zien zegt Zijne Excellentie: „Er zij u minder gerucht aanbevolen."
— „Ja, Excellentie, ik kon...."
— „Reeds genoeg. Heeft men mij de heeren Stipterveld en Burman ontboden ?"
— „Bode Knop is d'rekt naar de heeren geweest, Excellentie."
— „Op welk uur?"
— „Een uurtje zoo wat geleden, Excellentie; ja, laat 'reis kijken een
twee, . .. ja wel toch effetief een uurtje...."
--- „Men hernieuwe thans het bericht aan die heeren ..."
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— „Zeerwel Excellentie, maar"
— „Men hernieuwe mij het bericht," valt de minister op kalmen, maar
kieslisten toon in."

Bij dit tooneel zou nog een tweede kunnen gevoegd worden,
de ontmoeting van den minister met den referendaris Stipte rv el d, wanneer deze, ondanks de ergernis over het feit, dat hij
des avonds — des Woensdag-avonds -- ontboden is, zich haast
na een half uur weder bij den minister te verschijnen met het
gevraagd rapport. De minister leest het na, en verlangt, dat
een zijner brieven aan Gedeputeerde Staten bij het stuk gevoegd
worde. S t i p t e r v e l d antwoordt, dat de minister reeds vroeger
den brief heeft teruggevraagd, en dat deze niet „in het archief
retourneerde." De minister antwoordt: „Het schijnt mogelijk,
dat mijn brief van 3o Juni laatstleden nog niet tot uwe briefverzameling terugkeerde." En erger nog wordt het, als de minister,
die de hand aan zijne papieren slaat, om den bewusten brief
te zoeken, het beleefd aanbod van den referendaris verneemt:
„Kan ik u ook helpen, Excellentie?" Volkomen kalm antwoordt
de minister : „Men helpt mij niet, meneer de Refendaris ! men
dient mij !"
Had Gerard K e 11 er vroeger zijnen lezers reeds over de
verborgenheden der Haagsche ministerién gesproken, Pi et
Vluchtig onthult al wat ons nog geheimzinnig bleef, en teekent
daarenboven nog het portret van een beroemden staatsman. De
„Haagtche Hopjes" waarborgen Piet Vluchtig een meer
dan vluchtigen roem als letterkundig kunstenaar. Nog een paar
zijner schetsen: „In den komkommertijd" en „Si j'étais
E x c e l le n c e" verdienen met eer vermeld te worden, maar
kunnen het voortreffelijke „S p o e d s t u k" niet overtreffen.
Sedert dat werk verscheen heeft Smit K 1 e i n e rusteloos voortgearbeid. Als medewerker aan het Zondagsblad van het Nieuw s
van d en Da g heeft hij al vele jaren in goed geschreven stukken
ons ingelicht aangaande allerlei wetenswaardige zaken, hoofdzakelijk betrekking hebbende op kunst en letteren, waaraan hij
later een meer artistieken arbeid voegde nl. de Redactie van
het tijdschrift „Woord en Beeld," waarin hij zeer nauwkeurig
uitgewerkte stukken gaf, hoofdzakelijk levensschetsen en karakteristieken van personen, die zich op het gebied van kunst en
letteren hadden onderscheiden. Voor dit tijdschrift van hooge
kunstwaarde, waarvan elke bladzijde van ernstigen arbeid getuigde,
,
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was in ons land geen publiek genoeg te vinden, in 1902 werd
de uitgaaf gestaakt. Intusschen had de altijd werkzame auteur
een nieuw tijdschrift gesticht, een geillustreerd maandblad „Den
el," waarin zoowel de vaderlandsche als deGuldenWick
vreemde litteratuur geteekend wordt in rijk geillustreerde boekbesprekingen en levensschetsen met uitvoerige opgave van titels
van de belangrijkste werken hier en in het buitenland verschenen.
Aanwijzing, dat eenig groot werk van zijne hand mettertijd
naast de „H a a g s c h e H o p j es" zal prijken, is niet tot ons gekomen. Toch meenen wij te moeten aannemen, dat dit te eeniger
tijd zal moeten geschieden.
Het laatste opmerkelijke verschijnsel in onze novellistiek is
de poging van enkele der jongste schrijvers, om hunne geestdrift
voor het Fransche naturalisme in hunne kunstpraktijk bot te
vieren. Het is geen bevreemdend teeken des tijds, dat eene elders
zoo luid toegejuichte letterkundige school ook ten onzent hare
adepten vindt. Gustave Flaubert, de gebroeders de G o ncourt, Eniile Zola, en zijne jongeren: de Maupassant,
Hennique, Céard, J. K. Huys,mans en Paul Alexis
hebben met meer of minder geluk der zoogenaamde naturalistische
formule trouw gezworen. Het eerbiedwaardig letterkundig talent
der meesters, de groote gaven der jongeren, hebben door heel
Europa luiden bijval en zeer ernstigen tegenstand gevonden.
Overbodig is het al de bekende feiten uit dit jongste hoofdstuk
der letterkundige geschiedenis van Frankrijk hier op te tellen.
Drie onzer jongere auteurs : A. C o o p 1 a n d t (A. P r i n s) 1),
Frans Netscher 2) en Lod. van Deyssel 3), zijn met
naturalistische vertellingen opgetreden. In twee bundels verzamelde
Fr a n s N ets c her zijne verspreide vertellingen, die iets zeer
oorspr-onkelijks, zeer persoonlijks, in stijl en schildering aanbieden.
Zijn eerste bundel bevat twaalf schetsen : „De val van den
1) „Uit het leven" met 'etsen van Mej. B. E. van Houten en Ph.
Z i i c k en. Den Haag, 1886.
2) „Studies naar het naakt model," met penteekeningen van P. d e
Josselin de Jong. Den Haag, 1886. — „Menschen om ons." Bundel
novellen. Den Haag, 1888. — Voorts schreef Nets c h er: „Portretten van
in „de L antaarn" (1887, 1888); eene studie over hetKamerldn"
Engelsch Naturalisme (George Moore) in den „Gids" 1886; eene
studie over „het Naturalisme" in „Nederland" (1886) en de novelle
„Koosje Bosser" in „De(n) Dageraad" 1887.
3) „E ene Lief d e," Amst. 1886, en „De Kleine Republiek," Amst. 1888.
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minister." — De laatste eer aan een, overledene." — „De kroeg
„Een Logeetje." — „Oproer in het ballet."
van Leenderts."
-- „Een pennelikker." — „Jan van Diepen." — „Zoo zijn er."
— „Aal Kempers." -- „Marietje Veenders." —. „Uit den verkiezingstijd" en „Stille waters." -- De tweede bundel telt zeven
novellen : „Mijmering." — „Een bal." -- „Een incident."
„En de kinderen?" en „De
„Nog eens." -- „Droog brood."
Kertstmisganzen."
Het oorspronkelijk persoonlijke van deze schetsen komt uit
door zeer ongemeene eigenschappen van dezen auteur. Zijn
scherpe blik op bezielde en onbezielde voorwerpen, zijn diep
indringende studie der hartstochten en een bewonderenswaardige
objectiviteit, Zola waardig, waardoor hij er in slaagt den lezer
in werkelijkheid te laten zien wat hij beschrijft. Dat hij daarbij
een bepaalde methode volgde en zich volkomen bewust was
van de moeilijkheid van de taak die hij had aanvaard, blijkt
ook daaruit, dat hij zich genoodzaakt zag vele nieuwe woorden
in te voeren, noodzakelijk geworden om uit te drukken, wat
hij zeggen wiide. Wij hebben dit boek het eerst genoemd, omdat
het algemeen werd gelezen, veel werd besproken en algemeen
de aandacht op Ne t s c h er vestigde. Het verscheen in den
aanvang ven N e t s c h e r's grootste werkzaamheid op het gebied
der fraaie letteren van 1886 tot 1888.
V66r dien tijd had hij een brochure doen verschijnen, getiteld „Lastertongen, een blik in de jongste Amsterd a m s c h e letteren." Het was nl. in den tijd, waarin het weekblad „d e A m s t e r da m m e r," waarvan het letterkundig gedeelte
onder redactie van dr. W. D o o r e n b o s stond, door anoniemen
of pseudoniemen, bijna uitsluitend door onbevoegden, maar altijd
zonder eenig bewijs aan te voeren, alles belasterde en bekladde, wat
in de letterkundige wereld tot dusverre van eenige beteekenis
geweest. Zoo had ook de Heer Frank van der Goes in een
artikel zich over prof. ten B r i n k uitgelaten „op eene wijze, die ons
niet de hoogmenschelijke verontwaardiging van een mannelijk
gemoed toeschijnt, maar de kleinzielige ergernis van een jongensboosheid." In die brochure teekent Ne t s c h er vrij nauwkeurig
zijn verhouding tot „D e Nieuw e Gids." Hij erkent van Eeden,
Verweij en Kloos als kunstenaars en noemt ze „vrij oorspronkelijk." Hij verklaart, dat hij hartelijk heeft gelachen om de
wijze, waarop de twintigjarige hervormers van de letterkunde
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kv'ajongensstreken uithaalden en op hun manier „De Gids"
en de oudere schrijvers, gelijk hij dat noemt, sarden en plaagden
of voor den gek hielden, maar hij acht dat alles werk van weinig
beteekenis en hij verklaart er uitdrukkelijk bij, dat hij „buiten
dit schreeuwerig geroezemoes heeft gestaan" en hij noemt de
Redacteuren van „D e Nieuwe G i d s" echte kinderen vin de
negentiende eeuw, zonder naiviteit en te veel diplomaat om
oprecht te zijn. Dat N e t s c h e r, die naar zijn arbeid eigenlijk
tot „D e Nieuwe G i d s" moest behooren, nu zoo krachtig
werkte in een richting geheel afwijkende van wat tot dusver
was gedaan, bewees genoeg, dat hij zichzelf wilde wezen, dat
hij onafhankelijk wilde blijven, gelijk zijn kunst onafhankelijk
was, want, heeft hij groote voorbeelden bestudeerd, hij heeft ze
nooit slaafs nagevolgd. Te duidelijker blijkt dit als wij hem
later een ijverig medewerker vinden aan „De L a n t a a r n" in
haar frisch en geestig optreden het ware en nieuwe gevende,
maar met meer ernst en meer degelijkheid dan de groote mannen
van den dag, gevolgd van de meerdere studie, leeftijd en ervaring
van mannen als Berckenhoff, van Nouhuys, Rossing
en J a n C. de Vos (1887 en i 888) gelijk hij in 1886 onder den
titel van „Engelsche naturalisme" een studie over George
Moore in „De Gids" plaatste en in datzelfde jaar een andere
studie over het naturalisme in het tijdschrift „N e d e r l a n d.'"
In dien grooten tijd van werken in die richting was naast een
studie . als die over het naturalisme Net sc h er 's letterkundige
arbeid volmaakt één in karakter, nauwkeurig en uitvoerig teekenend
wat hij zag, zoodat de lezers het in werkelijkheid ook konden
zien en wel alles waargenomen in het licht, zooals het op het
voorwerp viel op het oogenblik, dat Ne t s c h e r het waarnam.
Zoo teekent hij in „D e L a n ta a r n" portretten en schetsen uit
de Eerste en Tweede Kamer, portretten van kamerleden nl.
„In en om de Tweede Kamer, Parlementaire schetsen," „Uit ons Parlement, portretten en schetsen uit
de Eerste en Tweede Kamer." Deze portretten zijn met
meesterhand tot in de kleinste bijzonderheden geteekend. Men
zou kunnen zeggen, dat N e t s c h e r zijn studies naar het naakt
model voltooid hebbende, zichzelve in het midden van zijn
eigen galerie had geplaatst en zich had afgevraagd welk soort
beelden bevalt mij nu het meest en hij is blijkbaar tot de ontdekking gekomen, dat schetsen als „D e Kroeg van Lee n-
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d er t z" om er maar één te noemen, dat stukken als „K o o s j e
Boss e r" in 1887 in „De Dageraad" verschenen, toch eigenlijk
niet behoorden tot het genre, dat hem op den duur kon boeien,
en nu hij zich met dezelfde nauwgezetheid en met dezelfde werkkracht aan den arbeid zet en een litterair portret ontwerpt van
de Beaufort of van Van Tienhoven, van Schaepman of
V ir u l y, dan schijnt hem dat blijkbaar een arbeid, een kunstwerk, dat beter beantwoordt aan de eischen, die hij zichzelven
stelt. In allen gevalle we mogen van dit werk niet afstappen
zonder op de groote nauwkeurigheid en het levendig voorstellingsvermogen van den auteur te wijzen als van den kunstenaar,
die uit een oogpunt van kunst geoordeeld het beste gaf, wat er
in dat genre te geven was. Wij wijzen op die fruitverkoopster
op het hek bij de Turfmarkt, op dat bikkelpartijtje van die drie
kleine meisjes en komen dan tot een ander werk van groote
kunst en veel zorg van bewerking „Eg o i s m e." Dit is een werk
met een zeer eenvoudig gegeven, met een klein aantal personen,
maar van een zoo conscientieuse bewerking, dat dezen arbeid
blijkbaar stempelt tot een werk alleen ter wille der kunst ondernomen, maar waaraan de schrijver dan ook al zijn arbeid en
al zijn tijd gewijd heeft. En er ligt iets echt menschelijks in
de gedachte om J e a n n e, die ons aanvankelijk zoo geheel onbeduidend voorkomt, in een matelooze bewondering te zien, waaraan
zij alle uiting geeft, als zij na het diner met de dames naar
boven gaat om het kleintje te zien, in een onverwachte, dankbare bewondering voor haar man uitbarst als hij lid van den
Raad is geworden, terwijl wij hoogstens van haar verwacht
zouden hebben een uitbarsting van droefheid als die bij het
sterfbed harer moeder.
In 1893 zag van N o u h u y s in „Egoisme" de aanduiding
van een kentering in N e t s c h e r' s loopbaan als kunstenaar en
thans, tien jaar later, zien wij in N o u h u y s den profeet. Werkelijk heeft N e t s c he r een geheel anderen weg ingeslagen dan
men aanvankelijk van hem verwachtte. Zijn talentvolle arbeid
om levendige tafereelen te schetsen van wat hij om zich heen
zag voorvallen, zijn optreden als de eerste, die met ernst over
„S po r t" schreven, dat alles ligt achter hem als een periode
van aangename herinnering, die in geenerlei opzicht schade heeft
gebracht aan zijn naam als kunstenaar, maar als iets, dat geheel
tot het verledene behoort. En eenmaal opgetreden als stichter
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en redacteur van „De H o l l a n d s c h e Revue," heeft hij daarin
het hoofddoel van zijn arbeid en een richting voor zijn kunstenaarsloopbaan gevonden. Daaraan arbeidende doorleeft hij geheel
en al het leven van zijn tijd en een aanwijzing voor enkele
onderwerpen, waaraan hij zijn bijzondere belangstelling wil wijden.
Vandaar zijn bijdragen aan „El s e vier" en enkele andere tijdschriften, letterkundige schetsen en studien, waaruit men nog
altijd den kunstenaar herkent, maar waarbij hoe langer hoe meer
de man van veel lectuur, van ernstig nadenken en overwegen
de bovenhand houdt. Het is in die richting, dat wij van N e ts c h er nog veelbeteekenende ernstige bijdragen voor de vaderlandsche litteratuur te wachten hebben.
Het oorspronkelijk-persoonlijke van deze schetsen komt uit
door zeer ongemeene eigenschappen van dezen auteur zijn
scherpe blik op bezielde en onbezielde voorwerpen, zijne diep
indringende studie der hartstochten en een bewonderenswaardige
objectiveteit, Zola waardig, hij doet den lezer zien wat hij
beschrijft.
Reeds dadelijk bij zijn optreden toonde N e t Sc h e r te behooren
onder de jonge artisten die eene toekomst zouden hebben.
Karel A l b e r d i n g k T h ij m, in 1 864 geboren, is van de
menigte pseudoniemen, waaronder hij geschreven heeft, het best
bekend onder dien van L o d e w ij k van D ey s se I. Wie de lijst
zijner werken nagaat, en deze is nogal omvangrijk, zal geen
oogenblik aarzelen, aan zijne veelzijdigheid te gelooven en als
men bedenkt, dat er een tijd was, waarin hij voor het maandschrift „Nederland," het weekblad „de Amsterdammer,"
en „De Nieuwe Gids," er drie verschillende pseudoniemen,
drie verschillende stijlen en drie verschillende levensbeschouwingen
op na hield, die aarzelt ook geen oogenblik om te gelooven
aan de groote kunstvaardigheid, waarmede hij het beroep van
schrijver uitoefent een beroep, dat in zijne familie erfelijk was.
Reeds op r 71arigen leeftijd begon v. D e y s s el te schrijven
en zijn eerste artikel baarde groot opzien. Onder den titel „Victor Hugo als dramatisch dichter," had Dr. W. J. V.
N u y e n s in „Onze Wachter," een artikel geschreven, waarin
verschillende Fransche auteurs van naam, V i c t o r Hugo,
Molière, Boss u e t, Zola, met bet oog op hun godsdienstig
standpunt, heftig werden afgekeurd. De i 7jarige L o de w ij k
van Deyssel schreef daarop een artikel, „De eer der Fr a n-
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sche meesters," verschenen in de „Dietsche Werande"
wat zijn vader redigeerde en dat werk wekte dadelijk groote
belangstelling; er sprak eene diep gewortelde overtuiging, er
sprak eene geestdrift uit en eene niet geringe mate van kennis,
maar vooral ook leert men er iemand uit kennen, die stijl heeft.
Dat artikel bracht hem zelfs in een heftigen strijd met Dr.
S c h a e p ma n, die, eerlijk gezegd, in dit geval grootendeels de
nederlaag leed tengevolge van de omstandigheid, dat S c h a e p m a n
zijn tegenstander te licht had geacht.
Kort daarop had v. Deyssel toegang gevonden tot het weekblad „D e Amsterdammer" waaraan ook zijn vader arbeidde
en in dat weekblad verscheen eene lange reeks van artikelen,
waarin geweldig te velde getrokken werd tegen het meerendeel
van alles, wat er bestond; groote werkzaamheid ontwikkelde hij,
en in verschillende tijdschriften verschenen bijdragen van zijne hand.
In dien tijd begon hij een van de twee romans die we van hem
bezitten namelijk „E e n e liefde" een werk, waarvan hij zich
veel voorstelde en waaraan hij tot zijn 21ste jaar arbeidde. Het
werd tamelijk obscuur uitgegeven en zou nimmer tot een tweede
druk gekomen zijn, had de schrijver niet goed gevonden, het
later op zeer vele plaatsen gecastigeerd, in zijne „Studien" te doen
overdrukken. Tot 1887 bleef hij voortgaan met het schrijven van
critieken en kleine studies, vooral het tooneel trok zijne bijzondere
aandacht, en hij wist zich de stukken, die gespeeld werden, en
de wijze van spelen der verschillende daarin optredende personen,
zoo levendig voor te stellen, dat hij- herhaaldelijk tooneelcritieken
schreef van stukken, die hij niet had zien spelen. Het is nooit
duidelijk geworden, waarom v. D e y s s el zich voortdurend
achter pseudoniemen verschool; wie zijn eerste artikel kent zal
het zeker niet aan verlegenheid of bescheidenheid toeschrijven.
De naam v. D ey ss el koos hij naar een klein plaatsje Deyssel,
dicht bij Paderborn, vanwaar de familie T h ij m oorspronkelijk
afkomstig is. In 1887 trouwde hij verhuisde en vestigde zich te
Houfalise in de Ardennen.
In hetzelfde jaar zag „E e n e 1 i e f d e" het licht en kort daarop
begon hij een nieuwen roman „D e k 1 ei ne R e p u b l i e k", zijnde
eene tamelijk uitvoerige teekening naar de natuur van het leven
op de school te Rolduc, een werk, dat zeer zeker niet kan dienen
om den lezer te vervullen met bewondering voor de opvoedende
kracht van dit door geestelijken bestuurd opvoedingsgesticht.
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Intusschen was „D e Nieuwe G i d s" opgericht en ijverig
schreef hij daarin critieken over de G o n co u r t s, over B u s k en
Zola, en arbeidde met grooteHuet'sLidwj,ovr .
toewijdngvr189;toesifzjnvadr,whem
financieele steun ontbrak, was hij genoodzaakt zijne mooie
villa te Houfalise te verlaten en zette hij zich te Bergen op
Zoom neer; daar woonde hij van Augustus '89 tot Februari '93.
Het is in die jaren, dat hij gelezen en gewerkt heeft met de
grootst mogelijke inspanning, zóó groot, dat het zijne gezondheid
bedenkelijk in gevaar bracht. Daar schreef hij de levensbeschrijving van zijn vader onder de initialen J. A., daar schreef hij
„B T a n k en G e el," de geschiedenis van het engagement en
het huwelijk van zijn nichtje met een Japanner, en daar schreef
hij ook een uitvoerig artikel over Multatuli. In dien zelfden
tijd schreef hij zijn proza-gedicht in tien zangen, „A p o k a l y p s"
de andere proza-gedichten „M e n s c h e n en B e r g e n" en „A fs t e r v en"; ook schreef hij verschillende artikelen, „D e Dood
van het Naturalisme," „Gedachte", „Kunst en Socialisme in Nederland," een artikeltje over Huysmans's „Lab a s." Dat artikeltje werpt een eigenaardig licht op van D e y ss ei's
werk- en denkwijze. In tegenstelling met de hooge en heilige
viering van de messe de minuit, schreef H u y s mans een geniaal,
maar voor geloovigen hartverscheurend boek over la messe
noire, eene plechtigheid, waarvan de beschrijving niet voor verdere
bespreking vatbaar is en waarvoor de naam Godloochening als
een zeer sterk euphemisme moet gelden. Welnu, van D e y s s e 1, die
zich nooit een geloovig zoon der kerke had betoond, bewees in
dit artikel toch, hoezeer hij nog katholiek was gebleven, door
over alles, wat der kerke grievend kon zijn, het meest volslagen
stilzwijgen te bewaren. Reeds toen meenden velen in dit artikel
het bewijs te zien, dat het einde van zijn loopbaan zou zijn, een
terugkeer tot het geloof, een ondergaan in mysticisme, dat is de
weg, dien H u y s m a n s in latere jaren heeft gevolgd en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat van D e y s s el nog eenmaal dien
zelfden weg volgen zal. In het laatst van die periode begint hij
ook bijzonder belang te stellen in het socialisme en behandelt
den arbeid van G o r ter en van E e d e n. In '93 verliet hij
Bergen op Zoom en werd in Berlijn hartelijk ontvangen en goed
verzorgd. Ook op andere plaatsen hield hij zich nog op, tot hij
zich in het laatst van dat jaar te Baarn vestigde, waar hij nog woont.
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Daar stichtte hij het „Twee-maan de1ijksch Tijdschrift"
met welks oprichting hij zich van den „Nieuwen Gids" losmaakte. De eerste aflevering van dit tijdschrift, waarin hij zich
innig aan zijn vriend Albert Ver we ij aansloot, verscheen in
September 1894. Het succes van dat tijdschrift was zeer groot ; in
1900 kon het maandelijks verschijnen en droeg van dien tijd
af den titel van „De Twintigste Eeuw." In dat tijdschrift is het
beste verschenen, wat van Deyssel geschreven heeft; daarin gaf
hij uitvoerige artikelen, vrucht van nauwlettende lectuur over
Maeterlinck, Marcellus Emants, over Huysman's „En
Route," „Camille Moclar," „Wereldvrede" en dergelijke.
In dienzelfden tijd verscheen behalve de „A p o k a l y p s," ook
de vertaling van „Akédysséril," „Bezoek aan Thijs Maris"
(1898) en „Bezoek aan den Dom van Keulen," in hoogst
rijke pracht-uitgave verscnenen; het laatste is niet in den handel,
maar alleen aan vrienden aangeboden.
De heer N e t s c h e r, die eene zeer omvangrijke studie aan dezen
auteur wijdde, verdeelde diens arbeid in drie sterk omlijnde perioden.
In de eerste, waartoe „L i e f d e" en „Kleine Republiek"
behooren, leefde hij onder den invloed der moderne Fransche
romankunst en vond hij zijne voorbeelden in Zola en de G o nc o u r t s; men zou kunnen zeggen, dat hij toen nog eene zekere
theoretische kunst beoefende en in dien tijd gevoelt hij zich als
buiten de wereld staande, hoog en steeds hooger. Gedurende die
periode zou hij geacht mogen worden, niet in harmonie met,
maar vijandig tegenover het leven te staan ; deze periode loopt
tot 1889. Na dat jaar, in den tijd dat hij te Bergen op Zoom
woonde, kwam hij meer onder den invloed van de mystiek ; hij
las Maeterlinck, Ruysbroek, de werken van de Heilige
Theresia,Bohme en Huysmans „En Route." Men mag in
dit opzicht hem volkomen met H u y s m a n s gelijk stellen, die ook
na een arbeid als die van van D e y s s e 1 in zijn eerste jaren, en
na het schrijven van „L à-bas" en „En Route" zijn keerpunt
teekenend, opging in de mystiek en eindelijk rust zocht in een
klooster. T h y m leefde ook afgezonderd en zag weinig menschen
volkomend passend bij de beschouwingen onder den invloed van
het mysticisme. Niet weinig minder dan vroeger, gevoelt hij zich
hoog boven zijne omgeving verheven.
Omstreeks 1894, in den tijd, dat hij zich te Baarn nederzette,
begint zijn derde periode; de periode, waarin hij de wereld

4I6

VAN DEYSSEL.

liefkrijgt, die leert bewonderen, en uit die bewondering bezieling
put voor nieuwen arbeid. Deze "drie tijdperken heeft de heer
Net s c h e r, dien in deze niemand verbeteren kan, gekarakteriseerd
als volgt : Het heroisch individualistische, vol trotschen hoogmoed
tegen het leven. Het kluizenaarstijdvak, waarin hij in mystische
afzondering en zielenkontemplatie leefde, ook nog trotsch en
hoogmoedig, maar van een anderen aard. Het derde het gemeenschapstijdperk, waarin hij meer in harmonie met het leven is
gekomen den trots heeft afgelegd, en het mooie en goede in
de wereld heeft leeren inzien en vinden.
In deze laatste periode kan men getuigen, dat van D e y s s e 1 ' s
kunst als het ware als iets geheel nieuws zich voordoet, want
terwijl hij zijne kritische artikelen, even kapitaal gesteld als ooit,
voortzet, en ook bespiegelende artikelen geeft over levensrichting
en levensbeschouwing, worden we telkens verrast met nieuwe
uitingen van eene kunst, die men detailkunst zou kunnen noemen
met het oog op het minutieuse der uitvoering, waarbij veel zorg
is besteed, om ook de kleinste bijzonderheden duidelijk tot
uiting te doen komen, een kunstvermogen, dat hij toch ook reeds
in zijn eerste roman toonde te bezitten, althans uit de vele
fragmenten, die we ons daaruit herinneren, is er een, de beschrijving
van een stukje vleesch te midden van gestolde jus op een tafelbord, artistiek met buitengewone uitvoerigheid geetst, en we zeggen
opzettelijk niet geschreven, daar we hier verwantschap vinden
met het welbekende kleine schilderijtje bij Wierts, waarin de
kunstenaar het bewijs wil leveren, dat hij ook een meester was
in detailwerk. Van D e y s s e 1' s werkzaamheid kan men in den
tegenwoordigen tijd intermitteerend noemen, wat echter niet aan
zijn naam als kunstenaar en als scherpzinnig criticus, ook dan wanneer men het in het geheel niet met hem eens is, behoeft te schaden.
Zijn bundel verzamelde opstellen zullen om den stijl nog zeer lang,
en wat den inhoud van vele stukken aangaat, nog vele jaren
met groote waardeering gelezen geworden. Zijn zelfstandige
kunstenaarsarbeid is minder omvangrijk, minder algemeen vFrspreid en om een door hem zelf zeer geliefd woord te gebruiken,
te intiem, om door alle menschen gelezen te worden.
Tot dezelfde groep behoorde ook Louis C o u p e r u s, die met
„E 1 i n e Ver e" dadelijk aller sympathie won, en van wien wij
boven spraken.
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VII.
Nog werden twee groepen van novellisten en romanschrij vers
onderscheiden. De groep B, die al de auteurs omvat, welke
zich op de teekening van het volksleven in onze elf provincien
toeleggen, en de groep C, die een aantal kunstenaars vereenigt,
welke de zeden en gebruiken der inlanders of der Europeesche
maatschappij in Nederland's Oost-Indie bestudeeren.
Wat groep B betreft, reeds werd bij de levensbeschrijving
van C. E. van Koet sv e 1 d op het ontstaan der dorpsvertelling
in het algemeen en bij de levensbeschrijving van J. J. Cremer
op den bijval, aan de dorpsvertelling in Nederland geschonken,
gewezen en dankbare leerlingen volgden.
Gelijk Dr. N. B. Do n k er s l o o t tafereelen uit het kantonnementsleven in Noord-Brabant schonk, zoo gaf Dr. S. S r.
Coronel „Schetsen uit het Markensche Volksleven"
in het tijdschrift „Neder 1 a n d" (1862), en D. Dekker schetsen
uit het Texelsche volksleven. Reeds werd er op gewezen, dat
de predikant Van Schaick, Jeremias Gotthelf's „Uli der
K n e c h t" in den Drentschen „G eer t" had verkleed. Dat hij
denzelfden Gotthelf in zijne „Volksverhalen" (185o)
navolgde, dat hij, in 1852 naar Paramaribo vertrokken, later
poogde een roman over de maatschappelijke toestanden in
Suriname: „De Manja, Familie-tafereel uit het Surin aa m s c he volk si e ven" (1 866) te schrijven — behoort hier
ter aanvulling te wonden bijgevoegd. Wat T h in e u s (V a n
Duinen) voor Groningen, wat Les t u r ge o n voor Drenthe deed,
werd reeds aangeroerd.
Tot de latere novellisten dezer groep behoort P. van Oor t,
die de schippers op de Zeeuwsche stroomen koos in zijn roman:
„SchiperVdun"(18o).HetZwschvandzrom
wordt afgewisseld met tafereelen op de reede te Batavia, als de
held, Frits V e r d ui n, zijn vaders tjalk verlaat, en zich op de
groote vaart begeeft, zoodat P. van 0 or t van groep B naar
groep C overgaat. Inzonderheid werd dit het geval met zijne
volgende romans: Wouter Leuvenaar en twee andere
vertellingen" (1882), „Aan wal en aan boord" (1883) en
„U i t h et k o o p v aa r dij 1 e ven" (1883), die den lezer telkens
naar den wisselenden loop der reizen zijner helden in allerlei
havens en onder verschillende hemelstreken brengen. Meester
TEN BRINK.

N.-N. Letteren III.

27

418

ZEEROMANS, STREEKBESCHRIJVING.

van den schrij ver van „Schipper V e r d u i n" was C. T. van
en delft de Co n in g h, die eerst in kleine almanak-schetsen, As
later met eene verzameling novellen : ,,On t m o e t i n ge n ter
en te l a n d" (1879) het leven van den koopvaardij-kapitein ze
beschreef, met niet minder geluk dan W e r u m é u s B u n in g
dat van den zeeofficier. In de twee deelen van V a n A ss e nd el f t de Con i n g h worden reizen met zeil- en stoomschepen,
wordt een verblijf in Japan behandeld, in den vorm eener autobiographie. Weinige reisschetsen munten uit door zulk eene
levendigheid, frischheid en oprechtheid. Zijne schets: „Per
Landmail" (Mei 1859), rekent men tot de verdienstelijkste in
dit boek, daar honderden en honderden onzer landgenooten deze
reis maakten, maar niemand de pen opnam, om zijne ervaring
in beeld te brengen. r)
Van A s s endelft de C o n i n g h behoort tot de beide groepen
B en C, en zou een gepasten overgang tot de laatste kunnen
vormen, hadden we niet nog enkele verdienstelijke novellisten
te noemen: Hollidee, Heering, Seipgens, Beunke en
M aa 1 d r in k, die Noord-Brabant, Overijsel, Limburg, Zeeland en
het vroegere graafschap Zutfen tot achtergrond voor hunne
novellen kozen. In den „Nederlandsche(n) Spectator" (1876)
verscheen het eerst eene Noord-Brabantsche novelle van H. H o 11 i d e e (pseudoniem) onder den titel: „Peer de Wever" 2),
voorts „De eerste schaduw op een zonnig pad" ( 18 77),
gevolgd door „Waar een varken al niet blijft" (1878) en
door „De P r u u v er s" in den „Gids" (1878). In December 1882
zag te Leiden het licht: „Etsen naar het leven," waarin
de verspreide Noord-Brabantsche schetsen van H o 11 i d e e werden
verzameld. Het is zeer te bejammeren, dat deze zooveel belovende
auteur, later in de hooge ambtenaarswereld van onze Oost zich
onderscheidend, niet meer van zich laat hoorera. Hoe hij schreef,
blijkt reeds overvloedig uit de allereerste bladzijde van zijne
eerste schets : „Peer de W e v e r," als hij het witte huisje van
den eenzamen man en zijne mooie, grijze, donkergestreepte poes
teekent. Met roerenden eenvoud wordt verteld, hoe de auteur
1) Uitgezonderd moeten worden Baron van He e r d t, die in den „T ij ds p i e g e 1" (1854) zijne reis met den ,,Overland-mail" mededeelde, en Ds.
J. F. G. Brumund, „Schetsen eener Mail-Reize van Batavia
naar Maastricht op reis en thuis vervaardigd." Amsterdam, 1862.
2) Deze novelle zag het licht zonder naam of pseudonieum van den auteur .

BUURTROMANS.

419

— een dreumes — bij ongeluk de kat van Peer met een steenworp heeft gedood; hoe het kind berouw toont, alles bekent
aan zijne moeder, en dan zijn eigen wit poesje, een speelsch
dier met mooie zwarte vlekken boven de aardige oogjes, aan
den wever afstaat:
,,,,Och heer, wa' lief beesje," riep Peer uit, „en wa' schoën vlekskes boven
„de eugkes !"
,,,,Zijn poesje." zei moeder.
,,,,En van Annie," liet ik er op volgen. — „Daar, Peer !" „En ik reikte
„hem 't diertje over met oogen, die smeekten, dat hij het toch aannemen zou.
„Nooit zal ik den blik vergeten, waarmeê hij aan dat zwijgend verzoek
„voldeed ; vochtig en toch zonnig — innig goed. Zóó keek hij mij, het
„poesje in de rechterhand houdend, een oogenblik aan. En toen lei hij de
„linkerhand zacht op mijn hoofd ; ik voelde ze beven.
,,,,'t Is toch wel e goe' jeungske, — 'n best jeungske."
„Van dat oogenblik af had ik door het vuur voor hem willen hoopen."

De werkstaking van den talentvollen H o 11 i d e e wordt eenigermate vergoed door de Overijselsche novellen van den predikant
P. H e e r i n g. Ook deze behoort tot de beide groepen B en C.
Uit Indie (Passoeroean) zond deze auteur schilderingen van de
natuur op Java aan den „Gids," doch vervolgde, in het vaderland teruggekeerd, de reeks zijner Overijselsche vertellingen. In
1 883 verscheen te Leiden een bundel „Overij s el s c he Vert e11 I n g e n" met drie teekeningen van Is r a el s. Ook deze auteur
is een scherp, geduldig en dichterlijk waarnemer van het boerenleven. Een eigenaardig optimisme onderscheidt hem bij de
voorstelling van menschen en zaken. Hij heeft een zeer verkwikkelijk geloof aan „de heerlijkheid der aarde en de vriendelijkheid der menschen." Zonder Cremer na te volgen, bezit hij
iets van C re m er's gemoedelijk idealisme. Dit blijkt vooral uit
zijn meesterstuk : „M o e d e r s s t r ij d," in India geschreven. Een
vrijend paartje, J a n en Trien e, wandelen des Zondagsnamiddag
na kerktijd samen een eind weegs, maar het gesprek wil niet
vlotten — jonge liefde is zeer schuchter en nimmer welsprekend.
Het hapert telkens.
„Jan wist er geen raad meer op. Hij werd er warm van. En daar zij
„juist een hekje voorbijkwamen, dat toegang verschafte tot een pad naar
,,de buurt, waarin hij woonde, greep hij de gelegenheid aan om te ontsnappen. „Nou Triene," zei hij met een ernstig gezicht, „'t beste !" En Triene
„stapte zonder om te kijken door en sprak: „Nou Jan, jou ook zoo!" —
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„Toen hij door het poortje was gegaan, en het met een luiden slag had
„laten dichtvallen, stond Jan onwillekeurig stil en keek, met de handen op
„het hek geleund, het lieve schepsel na. Triene, denkende Jan op den rug
,,te zien, zag op hare beurt om, en keek hem vlak in het gelaat. Ze bloosde
„tot in den hals, ze kreeg „'n heufd as twee aren," bedremmeld sloeg ze
„eerst de oogen naar beneden, en daarna hief zij ze weer op, om met een
n verlegen blik de zijnen te ontmoeten. Doch op ditzelfde oogenblik ver„scheen plotseling, als ware het afgesproken, op beider gelaat een lach. Een
„lach als een zonneschijn, een lach van de oogen, van den mond, het
„voorhoofd, het gansche wezen. Zoo zagen zij elkander aan, de verlegenheid verdween, ze knikten en knikten nog eens elkaar toe. En daarop
„gingen zij zonder te spreken ieder zijns weegs."

Emile S e i p g e n s heeft het eerst de Limburgsche zeden ten
platten lande door zijne kunst aanschouwelijk gemaakt. Een
geheel eigenaardig licht over Limburg en de Limburgers verspreidde deze schrandere menschenkenner, toen hij in 188o in
het tijdschrift „Eigen Haard" zijne novelle: „De kapelaan
van Bardelo, Tooneelen uit Limburg," in het licht gaf.
Zijn onderwerp was zeer belangwekkend — een kapelaan, die,
langzaam door twijfel ondermijnd, op zijn sterfbed bekent niet
te kunnen gelooven, en de daarop woest uitbarstende verontwaardiging der dorpelingen, die den overledene nog in zijne
uitvaart hoonen. In humoristisch contrast staat daar tegenover
het antwoord van een Limburgschen boer, die, als men vraagt, of
een edelman uit den omtrek zich doodgedronken heeft, antwoordt :
„Jao, Heer : God mag ém zalig hobben in zinnen
hoogen Hemel!" x)
In het tijdschrift: „Nederland." verschenen in 1885 „D e
Zwambroer•s," en in 1886 „Rooien Hannes," twee scheppingen, die het klimmend meesterschap van dezen novellist staven.
I)e novelle „R ooien Ha n nes," in den vorm van een volksdrama
gebracht, heeft in de eerste maanden van 1889 een zeer heugelijken bijval gevonden. De gegevens der novelle werden in het
drama uitvoerig bewerkt, en gaven stof tot eene zeer aangrijpende
verwikkeling. Ter wille van het drama moest het Limburgsch
dialekt worden geschrapt, en werd daardoor de uitstekend gelukte
--

1) Uit de novelle: „De heerera Von W i e d e n h o l t," Opgenomen even
als „De kapelaan van Bardelo" in: „Uit Limburg. Novellen en
Schetsen." Arnhem 1881. Verder verschenen: „In en om het kleine
stadje. Limburgsche Schetsen en Novellen" (1887). — „Langs
Maas en Geul" (1890).— „Een wilde-rozenkrans" (1894).— „Daniël"
(1897). — „Een immortellen-krans. Laatste novellen" (1898).
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persoon van G e k k e(n) Manes een weinig ontlimburgd. Er is
iets zeer ongemeens in dezen type, die met zijne hoogst oorspronkelijke wijsbegeerte steeds gewoon was te zeggen: „Zuus-te wal,
„jungske ! de waereld is onvolmaakt, door is argens e fetske te
„veul of te weinig. Meugelijk is 't maer zoo'n heel klein stof„vezelke as veer zeen dansen in 'ne zonnestroal. Dat mot God den
„Heer wal vergèten hëbben te maken of te veul geschapen heobben !"
Nog twee novellisten behooren tot deze groep, H. E. B e u n k e,
die het leven der knappe boeren en der mooie boerinnen op
Walcheren behandelde, en eindelijk D. M. M a a l d r i n k —
gunstig bekend door oorspronkelijke drama's — die het Graafschap Zutfen in zes novellen schilderde. Deze laatste openen
een aardig vergezicht op het boerenleven in het noord-oostelijk
deel van Gelderland. In de mededeeling der bijzonderheden :
de huiselijke feesten, bruiloften, geboortedagen, begrafenissen,
zijn zij zeer onderhoudend. De schrijver heeft den tongval uit
het graafschap van zijne jeugd gekend, en geeft overal bewijzen,
dat hij niet verlegen is er geheele bladzijden mee te vullen. Een
meesterstuk schonk M a a l d r i n k in zijn „Kreupel Jantje,"
een armen, meestal miskenden, en zeer onbillijk behandelden
verschoppeling, die als kleêrmaker in het dorp door zijn goed
humeur ieders liefde wint. Zijne aangebeden G a i d i n e, de klompenmakersdochter, wordt hem ontvrijd door M u 1 d e r' s G a i t,
een jonkman die geld heeft. Hij zelf huwt met een scheel
boerinnetje, H a r m i e n e, die vóór haar huwelijk is verleid door
denzelfden M u l d e r' s G a i t.
Maar Harmiene heeft den avond vóór haar huwelijk alles
aan K r e u p e l Jan tj e bekend. Hij vergeeft haar, doch de
dorpelingen hebben geen booze woorden genoeg, wanneer Ha rm i e n e het leven schenkt aan een zoon, lang voor den gewonen
termijn geboren. De algemeene verontwaardiging, een soort van
publiek plezier in kleine dorpen, treft den kreupelen kleermaker.
Als het kind gedoopt wordt, moet hij harde woorden hooren.
Hij houdt zich dapper. Zoodra man en vrouw alleen zijn, werpt
Harmiene zich snikkend aan de borst van haar echtgenoot.
En dan laat Maa 1 d ri n k het volgend gesprek voeren :
,,,,Jan, Jan ! je bint veuls te goed veur mien. Ik heb dat niet an oe
„verdiend!"
„„Stille!" zegt de ander en wischt zich op zijn beurt een traan uit het
oog. ,,Stil, Harmiene t
"
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„Maar Harmiene kan niet stil zijn, zij moet spreken. — „Da' je mién
„alles, alles vergèven hebt en da' j' oew eigen goeien noam opoffert um
„mien schande te bedekken !"
,,,,fleur es, vrouwe !" schertst Jan door zijne tranen heen, Als onze Lieve
„Hèr alles ldt opschrieven, wat wi menschen verkèrds doet, dan zut het er
"
„veur ons allemoale slim uut t
,,,,Maor dat ie de last op oe nemt van mien schande!"
„„Wi zunt veur God en de menschen man en vrouw, Harmiene ! oew eere
„is dus mien eere, oew schande mien schande Arme deerne ! a' j' mien
„niks 'ezegd hadden zal 'k oe etrouwd hebben .... en dan ha' j' mien
„bedrogen ! Waorumme zal ik oe dan noe niet trouw bliven, noe j' mien
„niks hebt verzwègen en mien niet hebt bedrogen !”

Mij dunkt, deze bladzijde van M a a l d r i nk zal niet spoedig
vergeten worden.

VIII.
Wij naderen onze derde groep, de O os t - In di s c h e novellisten
en romanschrijvers.
Voor 185o zeldzaam is die literatuur na dien tijd aanhoudend
sneller toegenomen. Een reiziger over Java en Madoera, als
de Baron Va n Ho e v e l 1, getuigt met gloed en geestdrift van
alles wat hem trof. Zijne „I n d i s c h e S c h etsen" z) vormen
zijn meesterwerk, eene onschatbare bijdrage voor de Oost-Indische
literatuur. Op eenmaal ontwaakte de lust, die zoo lang gesluimerd
had. De baron Van H e e r d t geeft eene flinke beschrij ving van
zijne mailreize (1854), de eerste aan dit onderwerp gewijd, later
(1862) door een veel geleerder, maar ook veel droger boek van
Ds. J. F. G. B r u m u n d gevolgd. De wakkere zeeman C. T.
v a n As se n d e l f t d e C o n in g h schetst het leven aan boord
van zijn schip, als hij van Rotterdam naar Batavia en vice-versa
zeilt, gevolgd en geevenaard door P. v a n Oor t; de generaal
W e it z e 1 — toen kapitein (1859) — schildert het leven te Batavia
en schenkt eene bijdrage tot de plaatsbeschrijving der hoofdstad
van Java, eene bijdrage van blijvende waarde 2).
1) „Uit het Indische L even" (1860), in het Duitsch vertaald door
Mevr. Lina Schneider, (1868): ,,Aus dem Indischen Leben."
Voorts schreef hij : „Nederland en B a 1 i" (1847) en „Slaven en vrij en
onder de Nederlandsche Wet," (1855).
2) „Batavia in 1858" (1860). Voorts schreef Weitzel: „De oorlog
op Java van 1825-1830" (1853). —„De derde militaire expeditie
naar het eiland Bali in 1849, met drie kaarten” (1860) en „De
militaire pensioenen der land- en zeemacht" (1879).

INDIË

.^.,_. . _._,.,._,_,. .

42 3

De „Max Havelaar" van Multatuli verscheen in het
begin van 186o. Eindelijk scheen de man opgestaan, die de
taal van het tropisch Javaansche landschap verstond, die door
bittere ervaring het binnenlandsch bestuur der Nederlanders
meende te moeten laken, die door teleurgestelde verwachtingen
tot de hevigste bitterheid geprikkeld was. Wat ook voor of tegen
den ,,Max Havelaar" moge gezegd worden, het boek is en
blijft eene der belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis
onzer Oost-Indische litteratuur.
Na 186o ontstond nogmaals nieuwe beweging in het schaars
beoefende vak der Nederlandsch-Indische letteren. De majoor
W. A. van Rees verhaalt het lot van den Oost-Indischen
officier 1) ; G r a m berg verrast ons met historische schetsen uit
de oude dagen van het rijk Madjdpáhit; tal van novellisten
volgen: Mina Kruseman, Melati van Java, F. C. Wilsen,
Mevrouw Frank, Annie F o or e (Mevrouw F. J. J. A. IJ z e rm a n—J u n i u s), die v66r haar vertrek naar de Oost als jong
meisje reeds een zeer welgeslaagden roman : „F I oren c e's d r o o m"
(1872) schreef, en sedert meestal hare Indische schetsen aan het
tijdschrift : „Eigen Haard" afstond 2), Dr. J. Groneman 3),
Majoor Perelaer en Gerard Valette.
Als vertegenwoordigers van deze groep noemen wij Mina
Kruseman, Melati van Java, Majoor Perelaer en Gerard
Valette.
1) Behalve vele geschied- en krijgskundige geschriften voltooide V a n
Rees enkele Indische novellen onder den titel : „H e r i n n e r i n g e n uit de
lopbanveIdischofr,"(DnHag1862).—„erineringen," tweede serie (Den Haag, 1864). — „De pionniers der beschaving in Nederl.-Indië. Verhaal van eenige krijgstochten
op de buitenbezittingen," (Arnhem, 1866). — „Toontje Poland,"
(Arnhem, 1867). — „V e r m e u l en K neger," (Arnhem, 1870). — „E e n
bange nacht" (Eigen Haard," 1878) — en „Wijpanda. Eene Indische novelle" (Eigen Haard, 1879).
2) Afzonderlijk verschenen o. a. : „De Koloniaal en zijn 0verste."
(1879). — „Indische huwelijken" (1887). — „Uit ons Indisch
familieleven" (1887, in 1877-87 in „Eigen Haard" opgenomen). —
„Bogoriana" (1890).
3) „Waar of onwaar. Nieuwe Indische schetsen" Dordrecht,
1881). — „Vorstenlandsche toestanden" (Dordrecht, 1883). —Vroeger
verscheen: „Indische Schetsen do or J. Groneman, praktiseerend
arts te J o g j a k ar t a,," (Zutphen, 1875); — voorafgegaan door „B l a d e n
uit het dagboek van een Indisch geneesheer. Met eene voorr e d e van P. J. V e t h." (Groningen, 1874).
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Het eerst spreken we dan van Stella O r i s t o r i o di Fr a m a.
Haar eerste boek, in 1873 verschenen vooraf reeds door vrienden
als een naderend wonder aangekondigd, heette : „E en H u w e 1 ij k
in India door Mina Kruseman (Stella Oristorio di
Fr a m a, C a n t a t r i c e)." De uit Amerika, uit Brussel, uit Parijs,
uit Batavia terugkomende ca n t a t r i c e toonde in dezen roman,
dat zij schrijven kon. De schildering van het Nederlandsche
leven in de Oost, nu vijf-en-dertig jaar geleden, van de natuur
op Java, van het tijgergevecht ter eere van den GouverneurGeneraal, getuigden van een letterkundig talent, dat door de
beoefening van Victor Hu go en M u 1 ta t u 1 i rijp geworden
was. De inhoud van dezen eersten roman was daarenboven zeer
polemisch. De schrijfster kwam met het oude programma van
George S a n d (1830-1840) : „Geene suprematie van den man,
„gemakkelijke scheiding en ontbinding van het huwelijk, algemeene
„sociale waardeverhooging van de vrouw." Hare heldinnen voeren
dezelfde taal. Het is vernederend, dat de dames altijd van de
protectie der heeren afhangen. „Wat is een mannenhart toch
„een ellendig ding! Bevelend, koud, wispelturig in het dagelijk„sche leven, en, wanneer het heet lief te hebben, onstuimig,
„woest, baatzuchtig, wreed, zonder eenig ander doel dan eigen„belang en trots. 0, mannen zijn ellendelingen!"
Dit is het oordeel van L o u i z e de heldin van den roman.
„Mijn God, welk een schat van liefde hebt Gij in
het reine hart der vrouw gestort!"
Dit is het oordeel van dokter H ester m a n, die door zijne
zelfzucht een model-jonkvrouw, V i o 1 a, en daarenboven nog een
leelijken, mageren hond, Seraf, ter dood toe martelt in een ingeschoven verhaal van dezen roman.
Het spreekt vanzelf, dat huwelijken van ellendelingen nimmer
gelukkig kunnen zijn, L o u i z e, de dappere heldin roept luide uit :
„Wat zal het nageslacht lachen over onze huwelijken van
„thans! Slavernij zal men ze noemen ! Le v en slang huw elij k,
„' t is k r i min e e 1, 't is onverantwoordelijk ! 't Is .de grootste
„zonde, die de wetten plegen kunnen, want het is de moeder
van alle zonden !"
Geholpen door deze barre theorieen wist Mina K r us e m a n
zeker krijgsgerucht in de jaren 1873 en 1874 door heel Nederland te doen schallen, terwijl ze in al onze elf provincien als
spreekster optrad, statig gehuld in een donkergroen fluweelen
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kleed met langen sleep. Van dit oorlogsrumoer getuigde haar
tweede geschrift: „De moderne Judith. Allerhandebundeltje."
Als iets nieuws kwam daarin voor : „De Zusters," eene
novelle met sterk sprekende emancipatorische richting. Voor het
overige werd het boek gevormd door uittreksels uit dagbladen.
Terwijl zij met hare vriendin Betsy. Perk door heel Nederland
reisde, om hare „Zusters" voor te dragen, kwam zij met onverschrokkenheid op tegen iedere recensie, die haar niet beviel, en
omdat „Het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenh a g e" beweerd had, dat „de vrouw" in de eerste plaats bestemd
is „hulpe tegenover den man" en „moeder" te zijn, kwam zij
tot den zonderlingen uitval : „Ik bezweer, dat e en man geen
kin deren h e e f t. Waar een wetboek noodig is om uit te maken,
of het kind het zijne is of niet, roept de natuur met al hare
wetten „neen" -- en kent het onvoorwaardelijk toe aan de
moedraln."
Dat de schrijfster zich in haren toorn een weinig voorbijpraatte,
kwam tevens uit in hare „Zusters," de novelle, die allerlei
moderne geavanceerde denkbeelden in omloop moest brengen,
en die niets anders bevatte dan eene kopie van Ge o r g e S a n d's
„L é l i a." En toch zegt ze met comisch zelfbedrog van hare
heldin No r a h : „Zij heeft eene eeuw te vroeg geleefd ! Dat is
„haar strijd en haar kruis geweest, het zal haar glorie tevens
„wezen !" De geschiedenis van Nor a h 's zuster is in 't kort deze:
van de vijf zusters zijn er drie goed ontwikkeld, en twee slecht
opgevoed hoewel in hetzelfde huis en door dezelfde ouders opgeleid. De twee slecht opgevoeden zijn mooi en dom — en
DAAROM trouwen ze. Van de drie anderen sterven er twee uit
verveling en grootheid van ziel.
Intusschen had Min a K r u s e m a n haar doel bereikt. De
Amerikaansche methode van reclame-maken wist zij met handigheid naar Nederland over te plaatsen. Zij begon eerlang een
nieuw stout stuk. Zij wilde Multatuli's „Vorstenschool"
op het tooneel brengen, en ook dit is haar gelukt, ondanks
den tegenstand van den schrijver. Haar spel was niet slecht,
maar toch middelmatig. Reeds in November 1874 had zij een
oorspronkelijk drama : „De E ch t s c h e id i n g," uit haar roman :
„Een hu w e lij k in I n d i e," te Amsterdam en te Rotterdam
doen vertoonen ; reeds had zij zelve de rol van L o u is e van Am e-
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rongen gespeeld. De bij val, door auteur en actrice gewonnen,
was uiterst gering, des te meer ijverde ' zij daarom voor de vertooning van „V o r s t e n s c h o o 1," waarin zij als Koningin, en
hare leerlinge, E li z e Baart, als Hanna ten tooneele verschenen. In het feit, dat zij, ondanks velerlei verzet, tot eene
voorstelling kwam van M u 1 t a t u 1 i' s drama ligt eene victorie,
en deze overwinning is haar niet bij toeval in den schoot gevallen.
In December 1876 speelde zij met hare leerlingen, El i z e
B aar t en H 61 è n e Gerrit s en, in een nieuw oorspronkelijk
drama: „Een blik in de kunstenaarswereld," dat zeer
weinig genade vond, zelfs bij de vrienden.
Eene laatste poging, om de verflauwende aandacht van het
publiek terug te winnen was de uitgaaf van een groot boek:
„Mij n Leven," waarvan de drie dikke deelen voor een groot
deel gevuld zijn met brieven en telegrammen van en aan de
schrijfster.
Uit dat boek blijkt duidelijk, dat zij van hare kindsheid af
eene stoute, oproerige natuur aan den dag legde; dat zij uit
Java eene hooghartige minachting voor de Europeesche samenleving had medegebracht; dat zij persoonlijk diep was teleurgesteld in de schoonste hoop van haar leven, en dat zij met
groote vastheid van wil en opmerkelijke schranderheid haar eigen
weg heeft betreden; dat zij te midden van haar avontuurlijk
leven rechtmatigen eerbied afdwingt voor hare onverzettelijke
gehechtheid aan edele en groote beginselen; beginselen, die
haar beschermen te midden der dwarling van allerlei lage en
gemeenzame persoonlijkheden, in den bonten stoet van bekrompen
of ernstige vijanden, van kleingeestige of welgezinde vrienden.
S t e 11 a heeft zeer veel van haar eigen leven verhaald, dat een
verrassend licht doet opgaan over de waarde of onwaarde van
den kring, waarin zij zich het liefst bewoog. Het boek bevat
alleropmerkelijkste bijzonderheden, die zoowel tot de letterkundige
historie, als tot de chronique s c a n d a l e u s e van 1872 tot
1877 behooren.
Voorts bleek het duidelijk, dat mejuffrouw Mina K r u s e m a n
steunde op eigen kracht, eigen wil, eigen schoonheid. Zij rekende
van den aanvang op de macht van hare schoonheid. Zelfs komen
hare handigheid en haar goede smaak haar daarvoor uitmuntend
te stade. Zij becijfert den indruk van haar sleep, van haar
kapsel, van hare hooge of lage japon. Zij verkeert in de vaste
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overtuiging, dat heel Gelderland het oog op haar vestigt, dat de
straatjongens eerbiedig voor haar uit den weg gaan, dat de
huurkoetsiers uit zuivere bewondering haar gratis van de stations
naar hare bestemming rijden. Zij verklaart, dat hare grootste
vijanden haar niet konden weerstaan, noodra zij persoonlijk zich
vertoonde, dat de felste tegenstanders haar binnen weinige uren
ten huwelijk vroegen — en dat — dit is uit de feiten overtuigend gebleken — de onedele karakters, die haar eerst het
meest bewierookten, tot woedende verbittering en onverzoenlijken
haat omsloegen, als zij bemerkten, dat S t e 11 a hunne dubbelzinnige hulde met eene enkele beweging van haar hoofd verachtelijk van zich afwierp.
En ondanks al dit fiere zelfvertrouwen verdween plotseling
deze schitterende ster, om nogmaals aan den Indischen hemel
korten tijd en zwak te schijnen, een korte poos leefde zij daar
nog onopgewerkt en vertrok toen naar Parijs, waar zij een jongmensch huwde, dien zij in Indië met moederlijke zorg had
aangenomen en doen opleiden.
Een merkwaardig contrast tegenover S te 11 a -- van wie men
helaas ! met B é r a n g er zou kunnen zeggen :
„C'est encore une étoile, qui file,
„Qui file, file, et disparait ...." —

vormt M e 1 a ti van Ja v a (Mejuffrouw M. S 1 o o t) van wie wij
boven spraken en wier lezers — ook in allerlei vertalingen —
nog steeds schijnen toe te nemen.
In eene geheel andere wereld brengt ons de Majoor M. T. H.
Per e l a e r met zijn ethnographischen roman: „Borneo v a n
Zuid tot Noord," r) en met zijn opium-roman „B a boe
D a l i m a." Het eerste boek staat ver boven het tweede, dat
door de al te duidelijk uitkomende strekking — oorlog tegen
het opium-monopolie der Nederlandsch-Indische regeering

--

1) Voornaamste geschriften: „Ethnografische Beschrijving der
Dajaks" (Zalt-Bommel 1870). -- „De Bonische expeditiën. Krijgsgebeurtenis sen op Celebes in 1859 en 1860" (Leiden 1872). —
„Borneo van Zuid tot Noord, ethnografische roman' (Rotterdam,
1881). — „Uit de oude Doos. Sprokkelingen over NederlandschIndië" (Rott. 1882). — „Een kwarteeuw tusschen de keerkringen
Naar den equator, Met een voorspel: Van pastoor soldaat"
(Rotterd. 1884). — „B a b o e D a 1 i m a. Opium-rom a n" (Rotterd. 1886). —
„Het kamerlid Van Berckesteyn" enz. (Leiden 1888). — „Een wedstrijd op den Oceaan" (1898).
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veeleer eene polemische vertelling dan een roman mag genoemd
worden. „Borneo van Zuid tot N o o rd" is een zeer boeiend
kunstwerk, mocht ook deze „ethnographische" roman meer ethnographie dan roman bevatten. De samenstelling is doodeenvoudig.
Vier soldaten uit de bezetting van het Nederlandsche fort, dat
verrijst op eene landtong aan de samenvloeiing van de kleine
Dajak-rivier en de Kapogas-Moeroeng aan de zuidkust van Borneo,
ontvluchtten in 1861. Zij wagen zich in de binnenlanden, en
doen eene hoogst avontuurlijke, hoogst belangwekkende reis in
prauwen, in djoekoengs en rangkans, of op vlotten door de
rivieren en stroomen van Zuid naar Noord. Er is iets zonderlings
in, te midden der heerlijke Borneosche wildernissen zooveel geleerde geologische of ethnologische uitweidingen op te vangen
uit den mond van deserteurs eenmaal van Harderwijk naar
Batavia gezonden.
De auteur stelt den lezer echter schadeloos door eene hoogst
talentvolle schildering der binnenlanden van Borneo. Het land
der Dajaks is een oord van krijg en bloed. Wij gaan naar de
schuilhoeken der koppensnellers (O l o Ka j a u), waar grijnzende
doodshoofden boven de palissaden der kotta's prijken, waar de
Po e n a n s (schedeljagers) hunner bruiden een „ristje schedels"
tot bruidschat aanbieden. Verschillende gevechten der vluchtende
deserteurs, die zich bruin verfden en als Dajaks vermomden,
zijn met gloed verhaald. Inzonderheid is dit het geval bij een
aanval van schedeljagers, als de vluchtelingen met enkele bevriende Dajaks den nacht op een vlot in een meer doorbrengen.
Zij zijn op den aanval voorbereid, ontsteken een groot harsvuur
en jagen met welgemikte schoten de Poenans op de vlucht.
Maar twee hoofden strijden als leeuwen en willen niet wijken,
totdat een hunner met een bajonetsteek aan den vloer van het
vlot wordt vastgenageld.
Een der deserteurs werpt zijn geweer weg en grijpt den nog
overgebleven P o e n a n bij de polsen, zoodat deze zijn mandauw
(kort zwaard) moet laten vallen. Het eind van den strijd deelt
P er e la er aldus mede:
„Nu begon in die enge ruimte een ontzettende worsteling tusschen de
„twee mannen, die beide begrepen, dat het leven van den uitslag afhing.
„Slechts weinige handbreedten scheidden hen van het meer, welks water
„donker tegen het vlot kabbelde.... De kamp duurde een oogenblik, dat
„evenwel eene eeuwigheid scheen. Eindelijk begonnen de krachten den minder
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„gespierden Dajak te begeven. Toen Wienersdorf dat voelde, schopte hij den
„gevallen mandauw met eene beweging van zijn voet in het meer, deed een
„laatste maar geweldige inspanning, verhief de beide armen zijns vijands ....
„boog die met reuzenkracht achterover, en noodzaakte zoo den hijgenden Dajak
„voor hem op de knieën te vallen. Kreunend zonk hij in elkander en smeekte :
,,,,Blako ampoen!" (Ik vraag genade).
„Op die woorden, die met zacht vloeiende stem en met zulk een innige
„bede uitgesproken werden, liet de Zwitser den overwonnen vijand los en
„reikte hem de hand. Op de knieën leggende, aarzelde deze die aan te
„nemen. Zijn borst hijgde stormachtig, zijn oogen fonkelden als vuurballen.
„Maar de aarzeling duurde slechts eene sekonde : toen sprong hij op, greep
„de hem toegestoken hand, legde die op de kruin van zijn hoofd, terwijl hij
„daarbij den fieren onafhankelijken nek, ten teeken van onderwerping, boog.
„Wat hij met diepbewogen stem mompelde, kon niemand verstaan...."

Reeds uit dit fragment blijkt, dat Majoor Per e l a e r' s „Borneo" een goed geschreven boek is. Hij heeft de uitnemende
verdienste zijne stof door en door meester te zijn, hij is de
Jules V e r n e van Borneo.
Een der jongste Oost-Indische novellisten is G. V a l e t te die
(188o) een bundel schetsen onder den titel: „Baren en Oudgasten" in het licht gaf. Tooneelen uit het Javaansche dorpsleven zijn frisch en knap geschetst. Vooral in de novelle :
,,Javaansch Landspel," een stuk echt Javaansch leven. Van
het oogenblik, dat we den kleinen knaap Bad o n op weg naar
zijn dessa met zijn witten buffel aantreffen, tot op het slot, als
ex-kettingganger Pa - S i m i n tot dessahoofd wordt benoemd,
volgen wij den verteller met ingespannen aandacht. Zulk eene
novelle is eene aanwinst voor onze letterkunde. Alles ademt het
schilderachtig leven eener Javaansche dessa. Al de personen
handelen en bewegen zich als Javanen; P a- Si min, Kj a h iP en t o ol en Pa-No e r s é w a n zijn geene geflatteerde Roodhuiden, zooals zelfs de luidst geprezen schrijvers over Java's
binnenlanden ons voor echte Javanen of Soendaneezen hebben
pogen op te dringen.

IX.
Er is sinds de zes dikke deelen met levens van Nederlandsche
dichters en het rijmwoordenboek van den verschrikkelijken W i ts e n Ge y s b eek geen reden geweest, te vreezen, dat het „dichtrenras" ten onzent zou uitsterven.
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Ik onderscheid daarom in de eerste plaats eene groep van
oudere dichter s, tijdgenooten van Da Costa, die hunne
middelmatige verzen onder den invloed van den tiendaagschen
veldtocht deden drukken, toen de groote zanger in het tijdvak
van 183o tot 1840 zweeg. Van deze ouderen noem ik Edmond
Is s e 1 t, in 1831 de vurige bevelhebber WilemvanD
zijner jagers later lid van de Tweede Kamer, die zijn geestdrift en zijn goed vaderlandsch hart in gelegenheidsgedichten
uitstortte; Jacob Theodoor B u s e r luitenant in 1813 bij
het Fransche leger, in 1815 bij het Nederlandsche, kapitein der
schutterij in 1830, zanger van soldatenliederen : Mr. J. H.
Burlage,mktAsrda,enomzijglhdsgedichten en vaderlandsche liederen in hoogere regeeringskringen zeer gewaardeerden dichter; Frederik Petrus G i s i u s
N a n n i n g, leeraar aan het Instituut van Marine te Medemblik;
A. P. van G r o n i n g e n, een patriottisch gestemd predikant,
die eene „Geschiedenis der Watergeuzen" in proza
schreef, en vaderlandsche gedichten in 1831 uitgaf; Mr. A. F.
S i f f l e, notaris te Middelburg, hoofdredacteur der „Z e e u ws c h e C o u r a n t", een slachtoffer van B r a g a's luim, die van
hem zeide:
„Sift 1 é wil steeds

sige zijn!"

Johannes H i 1 m a n , die bij de geschiedenis van ons tooneel
nogmaals onze aandacht vraagt, en, al was het niet in fijn beschaafde vormen, zijne Nederlandsche geestdrift met luide stem
uitsprak; Jacob van Oosterwijk Bruyn, den bekenden „luimi ge (n)" dichter, die als bestuurder der afdeeling Amsterdam
van de Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen de sprekers na volbrachten arbeid een eigenaardig
oestergerecht van zijne vinding voorzette; Carel Godfried
W i t h u ys, den Nederlandschen nationalen zanger bij uitnemendheid, naar hij zich voorstelde, die, als Direkteur der Landsdrukkerij, het onzen Koning euvel duidde, dat deze hem wel in de
laatste betrekking, maar niet als dichter kende, toen hij op eene
audien cïe in 1849 onder de hoofdambtenaren ten hove verscheen,
en later bij het verhaal zijner teleurstelling in kluchtige wanhoop
uitriep : „Mijn God ! meneer ! Z. M. kende W i t h u y s niet!"
A d r i a n u s B e e 1 o o, vele jaren leeraar aan het Instituut voor
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de Marine te Medemblik, die, als vele zijner voorgangers en
volgers door de daad en den dood van Van S p e y k tot vaderlandsch dichter werd gevormd, mocht hij zich ook reeds zeer
vroeg in vrij middelmatige rijmen hebben geoefend ; Adriaan
van der Hoop J r., een Rotterdamsch koopman, die evenzoo
door de gebeurtenissen van 183o en 1831 tot het schrijven van
vele patriottische zangen in de laatste tien jaren zijns levens
(1831-1841) werd aangevuurd, zijn lofliederen op Nicolaas I,
keizer aller Russen, in zijn gedicht „Warschau" vooral werden
indertijd veel gelezen en voorgedragen ; Baron B. W. A. E. S1 et
tot O 1 d h u i s, die den tiendaagschen veldtocht als Utrechtsch
student medemaakte, die zich naam verwierf als staathuishoudkundige, en eene enkele reis een drama in verzen of lyrische
liederen schreef; L. van den B r o e k, een Rotterdamsch dichter,
vriend van B o g a e r s, Tollens en Van der Ho op, die heel
zijn leven op het jaar 1813, op Waterloo, op den tiendaagschen
veldtocht, op nationale feestdagen, eene eindelooze reeks van
onbelangrijke rijmen heeft volschreven ; Dr. J. j. F. W a p,
catholieke Oranjeklant met het uiterlijk van een in een wereldsch
pak verkleeden geestelijke, dien we reeds als onderwijzer van
Lodewijk Mulder te Breda hebben ontmoet, die heel zijn
levndwptmBi1erjk—wlnhi,ergdLatjsche school te Leiden, had ontmoet — en eene bijzondere vaardigheid aan den dag legde voor gelegenheidsdichten, bijschriften
en epigrammen ; en F. H. G r e b, een Rotterdamsch dichter uit
de club der vaderlanders : Van der Hoop, Van den Broek,
Van Someren.
De groep dezer oprechte Nederlanders, wier goed vaderlandsch
hart zich in al hunne verzen met meer of minder geluk poogde
te uiten, wordt gesloten door Samuel Johannes van den
Bergh.Ookdzw rejan183o tdichter gevormd. Zijne Muze was de schim van Van S p e ij k.
Hij schaarde zich echter terstond aan de zijde van Van Lennep, Beets, Ten Kate en Potgieter, toen dezen in het
tijdvak van 183o tot 1840 zich met geestdrift aan het vertalen
van B y r o n's gedichten begaven. Van den B e rg h was een
zeer verdienstelijk vertolker van vreemde dichters. B y r o n,
Moore, Tennyson en Longfellow werden door hem in
gespierde Nederlandsche verzen vertaald. Zijne oorspronkelijke
poëzie beweegt zich geheel binnen de grenzen van het door het
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jaar 183o gekweekte patriottisme. Hij staat aan de zijde van
Van Dam van Isselt, Burlage en Withuys.
Maar evenzeer bewees hij zijne ingenomenheid met het nieuwe
leven in de letteren na 183o, en toonde zich aanhanger der
romantiek door zijn: „Erik X I V op G r y p s h o l m" en door
„E d m u n d s Mandoline," aanvankelijk zelfs meer belovend
in 1841-1844, dan Hofdijk in 1839 met zijn „R o s am u n de."
Hogervdinstcherwfijzdont
verminderenden ijver, welke hem deed blaken voor al wat letteren
en poezie betrof, zich uitsprekend door de oprichting van het
bekende Haagsche Genootschap : „Oefening kweekt kennis."
Van den Bergh heeft meer dan dertig j aren lang door deze
stichting een toevluchtsoord geopend voor allen die in de residentie
kunst en letteren beoefenden. Zijne aanvurende en opwekkende
kracht was van grooten invloed op jongere leden van dezen
kring. Dat hij zich zelven en zijne verdiensten als dichter niet
onverstandig overschatte, bewijst het feit, dat Potgieter, die
van 1834 tot 186o maar zeer weinigen dichters in „d e(n) G i d s"
het woord verleende, die maar zeer enkele keeren aan J. P.
Heije, Beets, Goeverneur of Beeloo de gelegenheid gaf
in dichtmaat te spreken, meer dan v ij f- en-twintig gedichten
van S. J. van den Bergh, meest vertalingen, in „d e(n) Gids"
plaatste.
Naast Va n den Bergh vertoonde zich soms de hoogst eenvoudige en bescheidene B. P h. de Kante r, die op zeer persoonlijke wijze zieh wijdde aan rijmloozen, metrischen strophenbouw. Hij vertolkte met Van d en B erg h L o n g f e l l o w's
„Evangeline" (1856) en „Twee levens" van E. Wetherell
(1859). Bescheiden als deze, maar opgewekter gedurende zijne
eerste periode bewoog zich in den kring van „O e fe n i n g" W i 1lem Josephus van Zeggelen. In 1838 maakte hij met zijn
„Pieter Spa's reize naar Londen ter gelegenheid van
het kroningsfeest van Koningin Victoria" grooten opgang. Een verbeterde en zeer sterk gemoderniseerde O o s t e r w ij k
B r u y n trad op het tooneel. Zijne verschijning in het spreekgestoelte van „Oefening" was reeds genoeg, om het geheele publiek tot schaterlachen te nopen i). Zijne latere gedichten werden
1) Zeer geestig verhaalt Gerard Keller, („Het Servetje. Herinnering aan „Oefening kweekt Kennis” door Conviva," 1878), dat

Van Z e g g e i e n eens een zeer ernstig gedicht : „H a n s j e van K l e e f"
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werden zeer populair, herhaaldelijk gedrukt en in eene volksuitgaaf bij duizenden exemplaren verspreid I).
Tot de dichters, die zich verder in „O ef en in g" bij Van
den Bergh en Van Z e g g e l e n aansloten, behooren Mr. J. E.
Banck, G. H. Elliot Boswel, A. L. de Rop, Estella
Hertzveld en P. A. M. Boele van Hensbroek. 2)
Had P o t g i et er den Haagschen dichter Van den B e r g h,
als vertolker 'van vreemde poezie, eene plaats gegeven in zijn
„Gids," niet minder aanleiding bestond er, om de vlugge,
levendige verzen van een zijner oudste vrienden, van Dr. J a n
Pieter H e ij e, den redacteur der „Muzen" in 1834 eene plaats
te schenken. H e ij e, die aanvankelijk met Bakhuizen v a n
d en Brink, Dr o st en P ot g i et er goede vriendscqap onderhield, heeft nimmer tot de redacteurs van „d e(n) G i d s" behoord.
Met de Leidsche jagers ten tiendaagschen veldtocht uitgetrokken,
begon hij in den winter van 1832 zijne medische praktijk te
Amsterdam. De proeve met „D e Muzen" genomen had echter
niet geleid tot nauwere aansluiting bij Po t g i eter. H e ij e ' s
wilde voordragen, maar dat het publiek al bij den titel lachte : — „Hi, hi,
„hi !" ruischte het van de digt bezette banken, vooral van die, waarop de dames
„gezeten waren — want als Van Zeggelen optrad was de zaal van Diligentia
„altijd zeer vol — en hoe nu de dichter door gelaat en stem en voordragt
„zijn hoorders aan het verstand trachtte te brengen, dat zij hier met wezenlijken
„ernst te doen hadden, men lachte en proestte voort en hij het tragisch einde :
„En vraagt ge, wat lot aan den lijder verbleef ?
„Dra vond hij een graf bij zijn Hansje van Kleef!"
„barstte een groot deel van het publiek in een schaterbui los, en Van Zegge„len zelf — in plaats van verontwaardigd te zijn over die domheid en mis„kenning van de zijde van het publiek, glimlachte gemoedelijk, terwijl hij
„zeide : „Ik had ook moeten begrijpen, dat men van mij geen ernstige verzen
„„gewoon is.” "
1) Voorn. gedicht: „Pieter Spa's reize naar Londen" (1838, 5e
druk 1851). — „De Valkenvangst" (1841). — „Pieter Spa naar Amsterdam bij de inhuldiging van Koning Willem II" (1841). —
„Een avondpartij" (1843). — „De ridder en de dame, naar het
Engelsch" (1843). — „Lach en luim" (1844).— „Burgers en Amstels
Leonore" (1849). — „Costerliedjes" (1856). — „Snakerijen van
Tijl Uilenspiegel" (1856). — „Herinneringen aan Tollens" (1857).
— „Hoofd en hart" (1855).—„Koen Verklat" (1867). — „Gedichten,"
8 deelen (1859, 1868, 1874). — „Menschenhater" v. Molière (1871). —
„T a r t u u f" (1875).
2) Behalve andere schoone liederen, waarvan vele op muziek gezet, schonk
ons deze smaakvolle S p e c t a t o r-Redacteur nog in 1903 een keurig bundeltje
„Lief en Leed,"
TEN BRINK.
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levendige, woelige, een weinig ijdele, natuur vervreemde hem van
zijne eerste vrienden, al mocht hij van tijd tot tijd een hartig
liedje in „d e (n) Gids" geplaatst zien.
H e ij e's groote verdienste schuilt in zijne „Kinderliederen."
Dat hij Van Alp h en volkomen in de schaduw stelde, heeft
De Génestet in zijne voordracht over „Kin derpoezie"
duidelijk aangetoond. H e ij e schildert geene voorbeeldige, vroeg-.
rijpe moralisten met pruik en degen, neen, hij schrijft voor gezonde, ferme Hollandsche jongens. Zijne kinderen loopen veel
in den tuin, spreken ook met den tuinman, maar niet zooals
de stumperachtige wijsneus bij Van Alphen, als ,Jantje," die
„pruimen zag hangen." Zijne kinderen houden van kersen, en
zingen er een wijsje bij, dat wij allen door onze kinderen hebben
hooren medezingen. H e ij e leert zijne jeugd al de schoonheden
der vaderlandsche natuur kennen. Zij prijzen in zijne liederen
de lelie met haar vlekkeloos wit gewaad, en 't roosje met zijn
purenhodj;zibgtersmadlifj,envheugen zich de zon te zien schitteren over de glinsterende boterbloempjes, of ze klinkbaar goud waren. Even vroolijk zingen zij
in den winter, als Sint-Nikolaas komt met zijn heerlijk avondje,
en zij vragen vol verwachting, wie de koek krijgt, wie de gard.
Des anderen morgens springen zij fluks naar buiten, als hun
gemoed vol is van de heerlijke geschenken, juichend grijpen zij
in de versch gevallen sneeuw, en werpen elkander met sneeuwballen, tot handen en ooren tintelen, terwijl de laffe koukleum
naar moeder bij de kachel vlucht, uitgelachen door zijne kleine,
handige zus, die moeder helpt bij 't wegruimen van het ontbijt.
Doch eerlang schenkt deze laatste hare aandacht aan geheel
iets anders .... een klein vogeltje pikt tegen het vensterglas,
en vraagt om wat brood. De G é n es t et zegt van dit liedje,
dat het ieder treffen moet, die „kinderen bezit, eene tuinkamer,
en .... een weinig dichterlijk gevoel."
Bijna gelijke verdiensten mogen hem worden toegeschreven
als vriend zijns volks nog altijd min of meer in den W i thuys-Burlage-Van den Bergh-toon --- daar hij zijn uiterste
best deed „Volksdichten'.' te schrijven, die zonder zelfverwijt
door het Nederlandsche volk zouden kunnen worden gezongen.
De stad Amsterdam kan er met fierheid op wijzen, hoe- H e ij e,
als hoofdbestuurder der maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
van 1844-186o, al zijne krachten inspande, om het volk te
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beschaven, te veredelen, tot liefde voor het schoone te ontwikkelen, door zorg voor het Volks-Zangonderwijs. Te Amsterdam
kunnen de Volks-Zangschool en de Volks-Zangvereeniging het
getuigen.
Zijne twee deelen „Volksdichten" kweeken warme liefde
voor ons „Holland, Bolland, met (zijn) blanke duinen !" Op dit
vaderlandsch klavier speelt H e ij e zijne fraaiste melodieen, en
staaft meteen de zingbaarheid onzer taal. Neerlands taal, krachtvol en teeder, zacht als dons en scherp als staal; Neerlands
penseel en graveerstift, worden in levendige zangen herdacht.
Ook de roem der Nederlandsche toonkunst, vooral in de r 7 e eeuw,
wordt door dezen dichter erkend, maar het hoogst stijgt zijn
lied,ashtznoeldgt.Hije's„VIag e lied," met muziek van den maestro Verhuist, is op aller
lippen ; zijn „Piet Hein" wordt zelfs op de straten door ons
volk gezongen.
Nog op menigerlei gebied bracht de altijd werkzame H e ij e
de frischheid en voortvarendheid van zijn geest. De maatschappij
van het Nut zorgde onder zijne opwekking voor het onderwijs
in de gymnastiek, voor het onderwijs in de handwerken van de
vrouwelijke jeugd. Voor de ontwikkeling van kunstsmaak in
ons vaderland, vooral wat de muziek betreft, heeft H e ij e zeer
veel gedaan. Hij ontdekte als het ware, eene geheele school
van oud-Nederlandsche toonzetters, die den weg aanwezen, later
in Duitschland door Bach met schitterend gevolg ingeslagen.
Het is jammer, dat zekere „incompatibilité d'humeur et
de ca r a c t è r e" hem in 1837 reeds van Potgieter verwijderde,
daar zij beiden in zeer veel opzichten naar hetzelfde doel streefden.
Een Amsterdamsch dichter met wien Potgieter vriendschapsbetrekkingen onderhield, en van wien deze soms een gedicht
in zijn „Gids" plaatste, was A. J. de B u l l 1). Deze won de
algemeene aandacht door : „D e 1.e
ledige stoel," en weldra door
een uitvoerig kunstwerk: „Een be e I d der toekomst" (1 849)
waarin hij eene evangelisch-catholische Johannes-kerk schetste,
naar aanleiding van het gebeurde te Utrecht in 1578 met
Huibert D u i f h u i s en zijne „onbeslotene gemeente." Dit werk
verwierf grooten bijval, maar bleek de zwanenzang van dezen
1) „Cecilia" (1846). — „Paulus voor Agrippa" (1847). — „Na
een bezoek in de cellulaire gev angenis" (1849), verschenen in
„d e(n) Gids."
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dichter, daar hij als hoofdredacteur der „A m s ter da m s c h e
C o u r a n t" geheel in het practische journalisten-leven werd
verplaatst 1).
Een vriend van De B u 11 was Jan Br e s t e r, ook bevriend
met Po t g i e t e r en gewoonlijk de ijspoëet genoemd, omdat hij
uitmuntte in de dichterlijke teekening van het ijsvermaak. H ij m a n
B i n g e r behoorde niet tot dezen kring, doch stond als dichter
en uitgever der werken van Jo o s t van den Vo n del •-- de
bekende prachteditie in twaalf deelen — in vriendschapsbetrekking met Van L e n n e p. Zijn kracht en tijd wijdende aan de
groote zaken der firma Gebroeders B i n g e r, heeft hij maar bij
uitzondering zijne begaafdheid als kunstenaar kunnen toonen,
gelijk in 1867 bij de Vond e 1 sfeesten, toen hij eerre kloeke
cantate : „V o n d e 1 s st a n d b e e l d o n t hu l d" voltooide. Van
Van Lenneps vrienden te spreken en den S c h o o l me e ster
te vergeten, zou onverantwoordelijk zijn. Van Lennep had
Gerrit van de Linde Jans z, als student te Leiden in het
tijdvak 1825-183o gekend. Hij had hem zelfs hooren preeken
te Bennebroek, en meende, dat er een groot kanselredenaar in
hem stak. Toen Van d e Linde door finantieele rampen in
1834 gedwongen werd Nederland te verlaten, toen hij naar
Londen trok, en van lessen leefde en later kostschoolhouder
werd, scheen hij voor Nederland verloren. De vriendschap voor
Van L e n n e p bleef hem edhter gedurig aan Nederland en de
Nederlandsche letteren herinneren.
Nadat Van Lennep in 1847 zijn almanak Holland begon
uit te geven, vertoonde zich de Schoolmeester voor het eerst
onder de medewerkers van den redacteur. Hij kondigde een
cursus over natuurlijke historie voor de jeugd aan. De toon en
inhoud zijner kleine lesjes over den Leeuw, den Olifant, het
Paard en het Kalf waren zoo overstelpend grappig, zoo overrompelend koddig, dat men in den beginne Van L en n e p geene
betere eer wist te bewijzen, dan door hem voor den S c h o o 1m ee s t er te honden.
Deze laatste onderscheidde zich evenwel in vele opzichten
2) Voorn. geschriften: „Diana" (1849) — „Een beeld d er toekomst"
(1849). — „De val van Jeruzalem" (drama met Van Lennep, 1850).
— „Verspreide gedichten" (1853). — „Naar de natuur" (proza,
novellen, 1859). — „Binnenhuisjes" (proza, 1861) — „Velerlei" (1863).
— „Gedichten" (1871).
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door het eigenaardig persoonlijke van zijne kunst, dat niet alleen
op de zonderlinge effekten van zijne zoogenaamde „knittelverzen"
berustte. Een onuitputtelijke stroom van de dolste invallen,
van de zonderlingste rijmen, van de onschuldigste grappen,
klatert luid door zijne gedichten. Hij is soms op den rand der
zouteloosheid, maar verovert terstond door een allerkostelijksten
zet het hart zijner lezers.
Van de Linde stierf te Londen op vijftigjarigen leeftijd
(185),nogvrdatzijmoeugafzijnrcmplte
gedichten in 1859 (1860, 1872, 1878) populair was geworden.
De „Gedichten" van den Schoolmeester i) verdiénden
die populariteit ten volle, daar zij den echt nationalen toon
wisten te treffen, niet in het laffe blijgeestige genre, waaraan
een enkele maal ook Van Z e g g e 1 e n zich vergreep, maar in
den kluchtigen trant van het oude blijspel der zeventiende eeuw,
waaraan Van de Linde zijn luchtig, maar smaakvol behandeld,
metrum ontleende.
Te weinig aandacht heeft men gewijd aan de geniale karikaturen,
die de Schoolmeester ons van de gedichten en tooneelstukken
uit zijn tijd geeft. Niet alleen dat hij (gelijk later Pi et Pa a lt j en s) het heerschend sentimentalisme en de conventioneele
brommende lofredenen op onbeduidende zaken, door sterke overdrijving belachelijk maakt, maar vele gedichten bestaan geheel
of gedeeltelijk uit regels van den meest geprezen berijmden onzin
dier dagen, met sla er „Wo e s t d u i n" bij v. eens op na, waarvan
bijna elke regel aan een of andere beroemdheid van den dag
ontleend is.
Eene geheel eenige plaats nam de vroeg gestorven zeeofficier
Hendrik Anton Meij er in. Hij overleed, vier-en-twintig jaar
oud, te Soerabaya, als luitenant ter zee Iste klasse, kommandeerende Z.M. brik : de P o e 1 a n g. In den eersten bloeitijd onzer
romantiek verscheen „De Boekanier" (1840). Bakhuizen
van den Brink wijdde in „d e(n) Gids" eene korte studie aan
dit gedicht (1840), waarvan hij de frischheid, de oorspronkelijkheid, den rijkdom prees, hier en daar wijzende op des dichters
neiging tot declamatie en psychologische fijnheid. Vergelijkt men
„Den Boekanier" (1840) met Hofdij k's „Rosamunde"
1) Tot heden verschenen hiervan 12 drukken. In 1872 verscheen een uitgave met 200 illustraties van A n t h. de Vries.
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(1839), dan wint deze zee-officier het ver van den Kennemer
meistreel. Maar de laatste wist jaar op jaar zijne vorderingen
te staven, terwijl de eerste in zijn al te kort leven slechts den
tijd had nog eenmaal met een uitvoerig gedicht : „H e e m s k e r k"
onze letteren te verrijken. Po t g i e ter, die zelden aan geestdrift
toegaf, schreef in „d e(n) G i d s" van 1849 eene uitvoerige studie :
„Jacob van Heemskerk en vijf-en-twintig jaren Holl`andsche poezie," waarin „De Geuzen" van „Onno Zwier
van Harèn," waarin Tollens „Overwintering," Bogaers,
„Tocht van Heemskerk naar Gibraltar," tot points
d' a p p u i dienden, om het gedicht van M e ij er in zijne volle
voortreffelijkheid te doen uitkomen. Po t g i e ter deelde meer dan
de helft van dit kunstwerk mede in zijne studie, en vraagt, na
zijn laatste citaat : „Lezers t heeft onze belangstelling in een talent
als dat van den auteur van Heemskerk nog langer iets bevreemdends voor u?"
Uit de officieren van onze vloot zijn weinig letterkundige
kunstenaars opgestaan, toch kan de Koninklijke Nederlandsche
Marine fier zijn drie mannen als Hen d r i k A n ton Meij e r,
Arnold Weruméus Buning en W. F. Margadant te bezitten.
Intusschen had in het Noorden van ons vaderland eene club
van Groningsche :studenten: H ecker, G o e v e r n e u r, B en n i n k
J a n s s o n i u s, Lest u r ge o n, bijgestaan door eenige Amsterdamsche — Harting, Leendertz, De Hoop Scheffer, bronrij p Uges, Kerbert en Winkler Prins de „Braga"beweging doen ontstaan, over welke reeds verslag werd gegeven.
Enkele dezer dichters hebben zich ook buiten dezen twee-jarigen
oorlog door kunstwerken des vredes onderscheiden. W. H e c k e r
toonde zijn polemischen aanleg het meest. Zeer idyllisch begonnen
met „Zangen der Liefde," onder medewerking van B en n i n k
J a n s s o n i u s en L e s t u r g e o n, toonde hij zijne verbolgenheid
over den gang van zaken in de republiek der Nederlandsche
letteren door twee hekeldichten : „H i p p o k r e en - o n t z w a v eling" (1838, 1839) en „Quos Ego. Hekelrijmen" ( 18 43).
In de eerste plaats moesten de ouderen het ontgelden, de witgedaste poeten met lange pijpen, de mannen der „L et t t e ro e f e n i n g e n" met Y n t e m a aan het hoofd, in de tweede plaats
de „erbarmelijke romantiek" der Leidsche studenten en van
„d e(n) G i d s." Schoon H ecker de Byroniaansche geestdrift
zijner tijdgenooten wilde tuchtigen — Bee t s hekelenderwijze
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ontleende hij zelf toch
plaatsend in het N-B-driemanschap 1)
aan Byron's „English Bards and Scotch Reviewers"
den toon en aanleg zijner hekelrijmen, even als deze, de namen
der meest bekende dichters van zijn tijd aan den spot zijner
lezers overleverend.
Jan Jacques Antoine Goeverneur, de oude vriend van
H e c k e r, op tachtigjarigen leeftijd overleden, (i 9 Maart 1889),
heeft zijn naam door heel Nederland bekend gemaakt. Hij bezit
in leven en streven hier en daar eenige verwantschap met
H e ij e. Als H eij e hoorde hij onder de studenten, die in 1831
zich als vrijwillige jagers ten tiendaagschen veldtocht begaven,
als H e ij e verwierf hij den meesten roem met zijne K i n d ergedichten. Te Groningen student, richtte hij met zijne vrienden
een „Studentenalmanak" op, waarin hij als Jan de Rijmer
dapper het voorbeeld gaf, (183o-1830. Als redacteur van
„D e(n) Huisvrien d" vond hij gedurende dertig jaren en langer
toegang tot bijna alle beschaafde Nederlandsche gezinnen. Ook
toen door een ongunstigen loop van zaken in later jaren
de redactie van „D e(n) Huisvrien d" hem ontviel (omstreeks
1879), zorgde men er voor, dat zijne toekomst verzekerd werd
door de stichting van een nieuw tijdschrift : „Go e v e r n e u r' s
0 u d e H u i s v r i e n d." Hij was een der eersten in ons vaderland,
die inderdaad den naam van l e t t e r k u n d i g e verdiende, daar
hij geheel alleen door zijne pen, ondanks velerlei ziekten en
tegenspoeden, zich een bestaan wist te verschaffen. Zijne vertalingen zijn legio, bewerkingen van buitenlandsche schrijvers
ons aangeboden met het motto : „n a vert e 1 d" niet minder.
Maar het meest van alles trokken zijne fabelen en vertellingen
de harten van ouders en kinderen. Ieder onzer heeft de strafrede tot poedel bewonderd, tot poedel, die een „witten baard"
had, en flink onder handen werd genomen door zijne jonge
meesteres, met de naïeve moraal aan het slot:
„De poedel schaamde zich geducht,
„En is in 't hondenhok gevlucht." --

Ieder onzer heeft de wijze kip bewonderd, als zij haar Benjamin waarschuwt :
1)

Napoleon Bonaparte, Noel Byron, Nicolaas Beets.
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„Kom toch hier, lichtzinnig kuiken !
„Altoos doe je me verdriet!
„Alles moet je zien en ruiken
„Of ik 't je verbied of niet !"

Ieder onzer heeft het gesprek van Mop en S pi t s beluisterd,
aanvangend :
„Vriend Spits, zonder gekheid, ik moet u wat vragen...."

en eindelijk vriendelijk geglimlacht tegen den kleinen gast met
zijne trompet, die juichend uitroept:
,Tetteret ! klinkt de trompet,
„Leve Willem drie !
„Maar ik ben net zoo goed
„Koning als die !" 1)

Tot de Groningsche vrijwillige jagers, tot de vrienden van
G o e v e r n e u r behoorde A. W. Engelen } die in menig opzicht
zich als letterkundig kunstenaar onderscheidde. Van hem verschenen vele reisbeschrijvingen — Parijs, België, Duitschland,
Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Havre, Tours en Champagne; voorts uitstekende handboeken over algemeene geschiedenis en eindelijk in het laatst van zijn leven zijne algemeen gelezen
„Herinneringen" 2). Dit alles behoort tot zijne geschriften
in proza. Als dichter begon hij idyllisch, gelijk H e c k e r, met
„K usj ens" ([830), vertalingen van Janus Secundus aanbiedend en gaf volgens de te Groningen heerschende liefde voor
de groote schrijvers der classieke oudheid : Z e d e 1 ij k e v e rtoogen, uit Horatius ontleend" (1841) en „Staatsher1) Voornaamste gedichten : „Gedichten en rij men" (1836) — „F abelen en gedichtjes voor kinderen" (1837) — „Hoe langer hoe
liever" (1837)— „Vertelseltj es aan moeders schoot" (1888)— „Het
laatste boekje" (1839) — „Versjes voor jonge kinderen' (1843) —
„Nieuwe fabelen" (1849) — „Hans Fortuinig" (1861) — „Goevern e u r s F a b e l b o e k" (vijf stukken zonder jaartal) — „G e z am e n l ij k e
gedichten" (1874) — „Honderdveertig Kinderliederen" (1875)enz.
2) In 1882 verscheen: „Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte over de 2e helft der 18e en het
begin der 19e eeuw door Mr. H. v. A." — en in 1884„Herinneringen
van vroeger en later 1eeftijd door Mr. H. v. A.” Het duurde vrij lang,
voordat men in deze initialen H. van A p e 1 t e r n, pseudoniem van E nge 1 e n,
herkend had. Hij schreef in 1840 een roman : „D e Grot van F o s t o."
,(3 deelen) onder dezen naam.
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vormen. Dichterlijk vertoog, Horatius nagebootst"
( 18 45). Engelen is een der eersten, die midden in het bloeien
der romantiek zich op het vertalen van Ja nu s S e c u n d us en
Ho r a t i u s toelegt. De traditie van eerbied en liefde voor Helleensche en Latijnsche poezie werd ten onzent nimmer geschonden.
Wat Da v i d Jacob van L en n e p met zijne metrische vertaling van H e s i o d u s, wat Mr. Jan ten Brink, hoogleeraar
te Harderwijk en te Groningen, met zijne proza-vertolkingen van
Sallustius, van Cicero, en van Xenophon, wat Jan van
's Gravenweert met zijn „Ilias" en „Odyssee" in alexandrijnen beoogden — de dienst der Olympische Muzen — dat
hield Engelen levendig, gesteund door SebaldpJean Everard
R a u 1), die, door G e el als „streng grammaticus en teeder
zanger" gewaardeerd, eene metrische vertaling van V e r g i l i u s
„A en eis" voltooide. Het is op dezen weg, dat Vos m a er
later met zijn Hom er us een nieuw en helder flikkerend licht
verspreidde.
Daarenboven — men had zich ten onzent niet te beklagen
over gebrek aan vertalers in maat en rijm. Dit is in het algemeen gebleken bij Ten Kate, dit is voortgezet door de uitstekende
metrische vertolkers van Dante: Mr. J o a n B o h 1, Dr. H a c k e van
MijndeDr.ASKok;ditsvalugemnbijht
meesterstuk van Dr. B u r g e r s d ij k, den heelen S h a k e s p e a re
tamelijkvrndospelijkchtma,oredsD.AS
Kok den geheelen S h a k e s p e a r e hoogst nauwgezet in proza en
enkeleanderen (Van Lennep,Jurriaan Moulij n, Opzoomer)
eenige afzonderlijke drama's en verzen vertaald hebben.
Dat de vertaling der classieke meesters niet vergeten werd,
blijkt uit den arbeid van den Utrechtschen hoogleeraar H. v a n
Herwerden, die het eerste deel der Oresteische trilogie
van A e s c h y l u s, den ,,A g am e m n o n," in onze taal overbracht,
en er daarna het tweede: „D e C h o ë p h o ren o f het Lij k e poffer" en het derde: „De Eumenieden of de Wraakgodinnen" aan toevoegde, een arbeid, die een dubbelen lauwer
verdient, ten eersten, om den schranderen, critischen blik op
1) Voornaamste ged. — „De dood van Orpheus, Lyr. treurspel"
„Sofocles' Philoktetes" (1855). — „Virgilius' Enéïs"
(1862). — „Proeven van dramatische dichtkunst" (2 dl. 1864). —
„Osmund, een gedicht" (1869). — „Smart en troost, een lied in
Aug. 1 8 7 0" (1870). — „Oorlogszang" (1871) enz.
(1836)
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den zeer bedorven Griekschen tekst, en ten tweeden om den
fraaien Nederlandschen stijl; hetgeen volkomen toepasselijk is
op zijne „Drie treurspelen van Sophokles in Nederlandsche dichtmaat overgebracht" (i884 Terzelfder
tijd won Dr. J. van Leeuwen J r. den lof van V o s m a e r
met zijne vertolking van S o p h o k l e s' „A i a s." Weldra voegde
deze smaakvolle geleerde er den „P h i l o k t e t e s" van denzelfden meester bij in de versmaat van het oorspronkelijk overgebracht. (1882); verder gaf A. Pierson in 1882 eene fraaie
vertaling in dichtmaat van E s c h y l u s Orestie. Een dichte drom
van vertalers uit classieke of moderne talen volgt de reeds
genoemden. Slechts op enkelen veroorloof ik mij nog te wijzen:
op A. Hirschig, die Tibullus (1840), op J. Decker Zimmerman, die Schiller's „Glocke" (1861), op H. Frij link
(1868), Ten Kate (1879) en K. G. T. W. Ham (1883) die
hetzelfde lied vertolkten. Voorts op : B. van M e u r s die U h l a n d
(r877), op A. Th. van Krieken, die de liederen van M i r za
Schaffy, (F. Bodenstedt) (1875) op W. P. R. Bouman,
die Scheffel's „Trompeter von Sackingen" (1877), op
W. J. A. Huberts, die Hamerling's „Ahasver in Rom"
(1876) en op W. N. Hugenholtz, die de „Zeven Doodzonden" van denzelfden meester metrisch overzette (1876). Nog
komen als vertalers in aanmerking : C. W. O p z o o m e r (H e b e l's
„Gedichten," 1859); E. Laurillard i) (Frits Reuter's
„Hanne Nate," 1869 „Trompeter von Sackingen");
F. Smit Kleine (Carmen Sylva's „Jehova," 1882); J. P.
van Goethem (Milton's „Paradiselost," 1843-45, later
eveneens door Ten Kate, 1878); J. van Krieken (Th.
Gray's „Het Graf," 1880); K. Sybrandi (G. Crabbe, „De
Kerkregisters," 1858); J. C. van der Slee, G. Nunez de
Arce's „Het visioen van broeder Maarten," 1880);
J. H. Gunning J.Hz. (Salomon's „Hooglied," 1880, eveneens door B. G. de Vries van H eij st, 1884); W. Gosler,
(Byron's „Manfred," 1884); P. A. M. Boele van Hensbroek (Hamerling's „Amor and Psyché," 1884); Ant,
L. de Rop (Goethe's „Herman en Dorothea" (1885) en
A. S. C. Wallis (Emerich Madách's „Tragedie van
den Mensch," 1887).
1) Dichter van oorspronkelijke, zeer populair geworden, geestige, korte
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X.
Na 186o komt er zekere rust in den dienst der negen Olympische Zusters. De meesters volgen hun weg, P o t g i e te r. Ten
Kate,BsSchpmnaetofd.DGés
wordt in zijn opgang gestuit, maar oefent invloed op enkelen
der jongeren. Zijn vriend C. P. T i e 1 e heeft voor een oogenblik zijne zilveren luit geleend, maar verbond zich daarna met
onverbrekelijke trouw aan den dienst der wetenschap. Langzaam
komen jongere krachten mededingen. Onder de vroeggestorvenen
mag niet vergeten worden Thomas Johannes Wernd1y, die
als student te Utrecht in het tijdvak van 1855-1862 zooveel
beloofde. Hij was een buitengemeen jongmensch, buitengemeen
door zijne gestalte, door de uitnemende goedheid zijns harteh,
door zijne veelzijdige en grondige kennis, door zijn talent, aan
hetwelk hij, onder den pseudoniem D i d y m u s, somtijds veroorloofde in almanakken of tijdschriften zich te toonen. ° Zijn
werk ligt verspreid, jammer genoeg, daar hij als trouw leerling
van H o o ft en B i 1 d e r d ij k zich door een eigenaardigen woordenschat onderscheidde. Het ware wenschelijk, dat iemand voor
hem deed, wat Beets deed voor A l b e r t i n e K e h r e r, op zesen-twintigjarigen leeftijd verscheiden, maar niet vergeten, daar
na haar dood een bundel met weemoedig, zacht mystiek gekleurde
verzen het licht zag.
Onder Di d y m u s' tijdgenooten te Utrecht slaagde J. N. van
Hall uitmuntend met liederen voor muzikale compositie, later
in „d e(n) Gids" met vertalingen naar F r. Co p p é e („De viool
van Cremona," 1867), naar Th. Gautier, Guy de Maupassant, S u l l y Pr u d h o m m e, eindelijk onder den pseudoniem
Fort u n i o met moderne sonetten „als model voor dichters, of
voor die het worden willen." Naar de vriendelijke wenken van
Potgieter luisterde Cornelis H o n i g h die in 1871 met een
bundel : „Mij n L e n t e" eene groote oefening, een goeden smaak,
en een echt Hollandsch hart in zijne eenvoudige gedichten
openbaarde.
In 1871 verscheen de eerste druk van „Mij ne L e n t e. L i ede r en en L i e d j es." H o n i g h was toen 25 jaar, hij was door
Jacob Honig J s z. J r. (zonder h) den schrijver van de „G everzen in: „Primula'e veris" (1865). — „Ge dichten, Ernstig en los'
(1874). -- „Uit 'slevens ernst en kluchten" (1883), enz.

444

HON1GH.

schiedenis der Zaanlanden" bij Potgieter geïntroduceerd,
deze stelde levendig belang in den dichterlijk gestemden jongeling,
die bovendien met ernst en volharding de wetenschappelijke
studie der letteren in de eerste plaats Nederlandsch en Hoogduitsch,
tot levenstaak koos, maar tevens behalve Fransch en Enge1sch,
ook de Noordsche talen beoefende. P o t g i e t e r had hem ook
in de belangstelling van Busken H u e t aanbevolen. Kort voor
H u et s vertrek naar Indië verscheen „Mij n L e n t e." Al b erdingk Thym, Ch. Boissevain, Busken Huét, Dozy,
Is i n g, Van Vloten hebben om strijd den jeugdigen zanger
gehuldigd, en er werd getuigd „dat B e 11 a m y geen enkel minnedichtje geschreven heeft, zoo schoon als „In ' t Woud."
Bijzonder treffen ons vij f „Oud-Nederlandsche liederen,"
ware meesterstukjes, geschreven, gedicht en gedacht, zoo als men
ze zich kan uitzoeken in den besten tijd van het levendig gezelschapsleven voor de Hervorming. Waar de dichter onder den invloed
van de G é n e s t e t en Piet Paal tj en s schrijft, voelen wij, dat
de liederen niet meer van onzen tijd zijn, maar vooral is H o n i g h
minnedichter en te keuriger is zij n minnelied, omdat fijn gevoel
en teere scherts de hoofdmotieven zijn en het erotische geheel
is uitgesloten. Onder een aan P e tr a r c a ontleend motto verhaalt de dichter :
Toen Amor 't hart mij wondde,
Schonk mij dat looze wicht
Een overkostbre gave,
Onwetend in zijn schicht.
De rieten pijlschacht nam ik
En groefde een spleetje er in,
En daarop blaas ik rustig
Nu 't liedje van de Min.

in zulk een liedje is muziek en vinding.
Waar de minnaar spreekt is hij echt, waar, natuurlijk -- is
hij ook kunstenaar, dichter !
Als gij, lief zwartje! mij hoort en mij ziet,
Waarom te blozen,
Waarom te blozen?
Vreest gij, of 't boschjen aan and'ren verried,
Dat wij er koozen,
Of soms de rozen
Klapten wat gisteren bij 't gaan is geschied?
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't Kussen verraadt geen bosschage of roos,
Minnende paren,
Minnende paren
Zijn in keur schaduw beveiligd altoos — enz. enz.

Is er niet menig lied van H o o ft en Huy g e n s geprezen
(overdadig misschien) dat geen hoogere kwaliteiten kan doen
gelden dan dit? Heeft men bij de godsdienstige liederen, vluchtige
gedachten den tijd van voor dertig jaar gevoeld en deze minder
voor onzen tijd geacht, onverouderd hooren wij coupletten als:
Daar is een smart, die 't leven laat,
Maar rooft het leven van het leven.

of wel
Natuur wat zijt gij naamloos wreed,

waar de door smart getroffene lijdt onder den indruk der lachende
natuur „wier lach en luister" den lijder „door 't harte snijdt"
Als 't drinklied hem, die aan de baar
Zich kromt en krimpt van smarte.

En waar levendige lach en hartelijk opjuichend leven meetellen in het lied, in het lied dat men zingen kan, zou moeten
zingen, daar vinden we ook hier aan den eisch voldaan. Of is
„JanWillemsen"
Wil
minder volkslied, dan de thans als zoodanig meest geprezene?
Jan Willemsen wou 'reis uit vrijen gaan,
Ha, ha!
Hij trok er zijn nieuwen pijjekker aan,
Ha, ha!
Jan Willemsen, 't zal je berouwen!
De lustige vrijstertjes houën
Van harkige vrijers nog ouwe, enz.

Wie van de natuurlijkheid en de waarheid van des dichters
woord wil overtuigd zijn, dien verwijzen we naar het bovengenoemde „In 't wou d," waarvan het slotcouplet in den echten
volkstoon luidt :
In 't woud, in het woud, in het zonnige woud,
Of 's zomers of 's winters mijn oog 't nu aanschouwt,
Steeds geurt het en groent het en straalt me er de zon,
Als toen ik op Meidag uw hartjeu er won.
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Uit zijn tweeden bundel: „Geen Zomer. Nieuwe Gedicht en" (188o) klinkt een weemoedige toon, de vroolijke luit is
met rouwfloers omhuifd. De dichter zoekt verpoozing in met
zorg bewerkte vertalingen; zijn laatste arbeid is bijna niet anders
dan vertolking.
Bijna tegelijk met H o n i g h zonden eenige jongere dichters
hunne eerstelingen ter perse: Soera R a n a (J. E s s e r J r., de
novellist C. T er b u r c h) 1), Frits Smit Klein e (de novellist
Piet Vluchtig) 2) en Fiore Belle Neve (Mr. M. G. L. van
L og hem), die wij alle elders bespraken.
Voordat ik de namen noem van enkele tijdgenooten dezer
laatste trits, de namen van Mr. J. P. T. d u Que s n e van
Bruchem,vanW.GNouhysverwiplat,n
C. L. Lutkebtihl, van W. Gosler, G. Knutzen (Geka) en
Jan C. de Vos vestig ik de aandacht op een tweetal geestelijken, op den pastoor B. van M e u r s en op den pastoor
G. J o n c k b l o e t die in tijdschriften of in den „Al m a n a k
voor Nederlandsche Katholieken" hun recht op den
naam van dichter overvloedig hebben bewezen.
W. Gosler trad eerst op met een bundeltje gedichten, dat
goed ontvangen werd, tevens gaf hij een schoone vertaling van
B y r o n' s „Manfred" die ons doet betreuren dat hij niet voortgegaan is met uitheemsche meesterstukken te vertolken ; na
Hamer l i n g's „L o r d Lucifer" voor welks vertaling geen
buitengewoon vertalers-talent gevorderd werd hebben we niets
in die richting zien verschijnen. Hij stichtte „A s t r e a" waarin
gedurende drie jaren de beste proeven van letterkundige kunst
der jongeren uit Nederland en Belgie verschenen, daarop gaf
hij een letterkundig weekblad „D e Lees w ij z er" uit, dat bestemd
was „De Portefeuille" te verdringen, maar dat na enkele
jaren van klagend lijden, in weerwil van den veelal degelijken
inhoud, ophield te bestaan, terwijl het laatstgenoemde blad z estien jaar bestond en met zijn steeds rijker wordenden inhoud
lang een blad van grooten invloed ook in het buitenland geacht,
1) „Gedichten" (1868). — „Nieuwe Gedichten" (1870).—„Mozaïek
Gedichten" (1876). — „Met een meeuwepluim en andere gedichten" (1884).

2) „Heidekruidjes" (1861). — „Liedjes" (1872). — Voorts de vertaling van Carmen Sylva (1882),[,'A. Friedmann, „Bij belsc he Starren,,
vertolkt door F. Smit Klein e," (1881).
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X.
Na 186o komt er zekere rust in den dienst der negen Olympische Zusters. De meesters volgen hun weg, P o t g i e te r. Ten
Kate,BsSchpmnaetofd.DGés
wordt in zijn opgang gestuit, maar oefent invloed op enkelen
der jongeren. Zijn vriend C. P. T i e 1 e heeft voor een oogenblik zijne zilveren luit geleend, maar verbond zich daarna met
onverbrekelijke trouw aan den dienst der wetenschap. Langzaam
komen jongere krachten mededingen. Onder de vroeggestorvenen
mag niet vergeten worden Thomas Johannes Wernd1y, die
als student te Utrecht in het tijdvak van 1855-1862 zooveel
beloofde. Hij was een buitengemeen jongmensch, buitengemeen
door zijne gestalte, door de uitnemende goedheid zijns harteh,
door zijne veelzijdige en grondige kennis, door zijn talent, aan
hetwelk hij, onder den pseudoniem D i d y m u s, somtijds veroorloofde in almanakken of tijdschriften zich te toonen. ° Zijn
werk ligt verspreid, jammer genoeg, daar hij als trouw leerling
van H o o ft en B i 1 d e r d ij k zich door een eigenaardigen woordenschat onderscheidde. Het ware wenschelijk, dat iemand voor
hem deed, wat Beets deed voor A l b e r t i n e K e h r e r, op zesen-twintigjarigen leeftijd verscheiden, maar niet vergeten, daar
na haar dood een bundel met weemoedig, zacht mystiek gekleurde
verzen het licht zag.
Onder Di d y m u s' tijdgenooten te Utrecht slaagde J. N. van
Hall uitmuntend met liederen voor muzikale compositie, later
in „d e(n) Gids" met vertalingen naar F r. Co p p é e („De viool
van Cremona," 1867), naar Th. Gautier, Guy de Maupassant, S u l l y Pr u d h o m m e, eindelijk onder den pseudoniem
Fort u n i o met moderne sonetten „als model voor dichters, of
voor die het worden willen." Naar de vriendelijke wenken van
Potgieter luisterde Cornelis H o n i g h die in 1871 met een
bundel : „Mij n L e n t e" eene groote oefening, een goeden smaak,
en een echt Hollandsch hart in zijne eenvoudige gedichten
openbaarde.
In 1871 verscheen de eerste druk van „Mij ne L e n t e. L i ede r en en L i e d j es." H o n i g h was toen 25 jaar, hij was door
Jacob Honig J s z. J r. (zonder h) den schrijver van de „G everzen in: „Primula'e veris" (1865). — „Ge dichten, Ernstig en los'
(1874). -- „Uit 'slevens ernst en kluchten" (1883), enz.
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schiedenis der Zaanlanden" bij Potgieter geïntroduceerd,
deze stelde levendig belang in den dichterlijk gestemden jongeling,
die bovendien met ernst en volharding de wetenschappelijke
studie der letteren in de eerste plaats Nederlandsch en Hoogduitsch,
tot levenstaak koos, maar tevens behalve Fransch en Enge1sch,
ook de Noordsche talen beoefende. P o t g i e t e r had hem ook
in de belangstelling van Busken H u e t aanbevolen. Kort voor
H u et s vertrek naar Indië verscheen „Mij n L e n t e." Al b erdingk Thym, Ch. Boissevain, Busken Huét, Dozy,
Is i n g, Van Vloten hebben om strijd den jeugdigen zanger
gehuldigd, en er werd getuigd „dat B e 11 a m y geen enkel minnedichtje geschreven heeft, zoo schoon als „In ' t Woud."
Bijzonder treffen ons vij f „Oud-Nederlandsche liederen,"
ware meesterstukjes, geschreven, gedicht en gedacht, zoo als men
ze zich kan uitzoeken in den besten tijd van het levendig gezelschapsleven voor de Hervorming. Waar de dichter onder den invloed
van de G é n e s t e t en Piet Paal tj en s schrijft, voelen wij, dat
de liederen niet meer van onzen tijd zijn, maar vooral is H o n i g h
minnedichter en te keuriger is zij n minnelied, omdat fijn gevoel
en teere scherts de hoofdmotieven zijn en het erotische geheel
is uitgesloten. Onder een aan P e tr a r c a ontleend motto verhaalt de dichter :
Toen Amor 't hart mij wondde,
Schonk mij dat looze wicht
Een overkostbre gave,
Onwetend in zijn schicht.
De rieten pijlschacht nam ik
En groefde een spleetje er in,
En daarop blaas ik rustig
Nu 't liedje van de Min.

in zulk een liedje is muziek en vinding.
Waar de minnaar spreekt is hij echt, waar, natuurlijk -- is
hij ook kunstenaar, dichter !
Als gij, lief zwartje! mij hoort en mij ziet,
Waarom te blozen,
Waarom te blozen?
Vreest gij, of 't boschjen aan and'ren verried,
Dat wij er koozen,
Of soms de rozen
Klapten wat gisteren bij 't gaan is geschied?
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't Kussen verraadt geen bosschage of roos,
Minnende paren,
Minnende paren
Zijn in keur schaduw beveiligd altoos — enz. enz.

Is er niet menig lied van H o o ft en Huy g e n s geprezen
(overdadig misschien) dat geen hoogere kwaliteiten kan doen
gelden dan dit? Heeft men bij de godsdienstige liederen, vluchtige
gedachten den tijd van voor dertig jaar gevoeld en deze minder
voor onzen tijd geacht, onverouderd hooren wij coupletten als:
Daar is een smart, die 't leven laat,
Maar rooft het leven van het leven.

of wel
Natuur wat zijt gij naamloos wreed,

waar de door smart getroffene lijdt onder den indruk der lachende
natuur „wier lach en luister" den lijder „door 't harte snijdt"
Als 't drinklied hem, die aan de baar
Zich kromt en krimpt van smarte.

En waar levendige lach en hartelijk opjuichend leven meetellen in het lied, in het lied dat men zingen kan, zou moeten
zingen, daar vinden we ook hier aan den eisch voldaan. Of is
„JanWillemsen"
Wil
minder volkslied, dan de thans als zoodanig meest geprezene?
Jan Willemsen wou 'reis uit vrijen gaan,
Ha, ha!
Hij trok er zijn nieuwen pijjekker aan,
Ha, ha!
Jan Willemsen, 't zal je berouwen!
De lustige vrijstertjes houën
Van harkige vrijers nog ouwe, enz.

Wie van de natuurlijkheid en de waarheid van des dichters
woord wil overtuigd zijn, dien verwijzen we naar het bovengenoemde „In 't wou d," waarvan het slotcouplet in den echten
volkstoon luidt :
In 't woud, in het woud, in het zonnige woud,
Of 's zomers of 's winters mijn oog 't nu aanschouwt,
Steeds geurt het en groent het en straalt me er de zon,
Als toen ik op Meidag uw hartjeu er won.
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Uit zijn tweeden bundel: „Geen Zomer. Nieuwe Gedicht en" (188o) klinkt een weemoedige toon, de vroolijke luit is
met rouwfloers omhuifd. De dichter zoekt verpoozing in met
zorg bewerkte vertalingen; zijn laatste arbeid is bijna niet anders
dan vertolking.
Bijna tegelijk met H o n i g h zonden eenige jongere dichters
hunne eerstelingen ter perse: Soera R a n a (J. E s s e r J r., de
novellist C. T er b u r c h) 1), Frits Smit Klein e (de novellist
Piet Vluchtig) 2) en Fiore Belle Neve (Mr. M. G. L. van
L og hem), die wij alle elders bespraken.
Voordat ik de namen noem van enkele tijdgenooten dezer
laatste trits, de namen van Mr. J. P. T. d u Que s n e van
Bruchem,vanW.GNouhysverwiplat,n
C. L. Lutkebtihl, van W. Gosler, G. Knutzen (Geka) en
Jan C. de Vos vestig ik de aandacht op een tweetal geestelijken, op den pastoor B. van M e u r s en op den pastoor
G. J o n c k b l o e t die in tijdschriften of in den „Al m a n a k
voor Nederlandsche Katholieken" hun recht op den
naam van dichter overvloedig hebben bewezen.
W. Gosler trad eerst op met een bundeltje gedichten, dat
goed ontvangen werd, tevens gaf hij een schoone vertaling van
B y r o n' s „Manfred" die ons doet betreuren dat hij niet voortgegaan is met uitheemsche meesterstukken te vertolken ; na
Hamer l i n g's „L o r d Lucifer" voor welks vertaling geen
buitengewoon vertalers-talent gevorderd werd hebben we niets
in die richting zien verschijnen. Hij stichtte „A s t r e a" waarin
gedurende drie jaren de beste proeven van letterkundige kunst
der jongeren uit Nederland en Belgie verschenen, daarop gaf
hij een letterkundig weekblad „D e Lees w ij z er" uit, dat bestemd
was „De Portefeuille" te verdringen, maar dat na enkele
jaren van klagend lijden, in weerwil van den veelal degelijken
inhoud, ophield te bestaan, terwijl het laatstgenoemde blad z estien jaar bestond en met zijn steeds rijker wordenden inhoud
lang een blad van grooten invloed ook in het buitenland geacht,
1) „Gedichten" (1868). — „Nieuwe Gedichten" (1870).—„Mozaïek
Gedichten" (1876). — „Met een meeuwepluim en andere gedichten" (1884).

2) „Heidekruidjes" (1861). — „Liedjes" (1872). — Voorts de vertaling van Carmen Sylva (1882),[,'A. Friedmann, „Bij belsc he Starren,,
vertolkt door F. Smit Klein e," (1881).
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vele jaren de beste schrijvers en critici vereenigde, onder wier
stukken steeds hun gefacsimileerde handteekening voorkwam.
Van al de jongeren echter maakte niemand zulk een grooten
indruk, als de vroeg verscheiden Jacques Perk. Er is iets
hoog belangrijks in dit vroeg afgesneden dichterleven, — besloten
tusschen de dagteekeningen : 10 Tuni 1859 en 3o October 1881.
Zoo jong als Jacques Perk twee-en-twintig jaren — is
geen onzer vroeggestorven dichters heengegaan, en wellicht heeft
geen enkel dezer, met uitzondering van De Gén e s tet, zooveel
schoons nagelaten in eene zoo korte tijdruimte.
Ja c q u e s Perk mag daarenboven als een der eerste en talentvolste vertegenwoordigers van het nieuw Jong-Holland, worden
begroet. Dubbel is het daarom te bejammeren, dat hij zoo vroeg
aan zijn vaderland en aan onze letterkundige kunst is ontvallen. Jacques Perk vertegenwoordigt eene zeer eigenaardige
afdeeling van onze ontwikkelde en beschaafde jongelingschap.
Hij was leerling der Amsterdamsche Hoogere Burgerschool
van 1872 tot 1877. Het ging hem juist in geheel tegenovergestelde richting, als het vroegaren geslachten van jongelieden
ging, die twintig jaren eerder van 1852 tot 1857 hunne
gymnasiale of academische opvoeding ontvingen. De twintig
jaren, die deze beide geslachten scheidden, dienden, om in stilte
eene omwenteling voor te bereiden. V66r 1852 was de opvoeding
van Nederlandsche jongelui, die bestemd schenen eenmaal de
pen te zullen voeren, uitsluitend classiek en idealistisch. Grieksche en Latijnsche schrijvers moesten zij lezen van het dertiende tot
het negentiende levensja a r, met het doel om later te kunnen
studeeren aan eene Nederlandsche Hoogeschool. Meestal was
het toen, om practische vaardigheid in het begrijpen en verstaan
van een classiek schrijver te doen. Van Nederlandsche, van uitheemsche letteren, van natuurwetenschappen, werd op de gymnasien slechts een onnoembaar minimum onderwezen.
Geheel anders waren de omstandigheden van 1872 tot 1877.
De wet op het Middelbaar Onderwijs had een aantal HoogereBurgerscholen in het leven geroepen, waar men van het vroeger
vruchteloos verlangde onderwijs in de natuurwetenschappen, in
de Nederlandsche en moderne buitenlandsche letteren kon gebruik maken. Er openden zich onzen jongeren landgenooten
allerlei vooruitzichten. Het studeeren aan eene Hoogeschool
gold niet meer voor het eenige middel, om tot den rang van
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beschaafd man te worden bevorderd. Zij, die van 1853 tot 1860
dit alles hadden gemist, dweepten met het Middelbaar Onderwijs,
en met de streng realistische richting, die werd gevolgd. Zelfs,
als men bedenkingen in het midden bracht tegen de heerschappij
van feiten en cijfers, waren de misdeelden van een vroeger tijdvak steeds gereed, om te getuigen, hoezeer zij in hunne jeugd
zulk een middelbaar onderwijs hadden gemist.
Bij Jacques Perk greep geheel iets anders plaats. Zijn gevoel raakte overhoop met de „chemische opvoeding," die hij ontving I). Hij was tot artist bestemd, en gevoelde zich niet op
zijn gemak in de gehoorzalen der leeraren die natuurkunde,
scheikunde en beschrijvende meetkunde onderwezen. Vandaar
zijne hooge ingenomenheid met de studie der classieke letteren,
toen hij in 1877 van bestemming veranderde, en zich begon te
bekwamen voor rechtsgeleerde studien aan eene universiteit.
Deze geestdrift voor de classieken bracht hem in de nieuwe
richting, die hij het eerst zou inslaan. Hij, die dichter van
aanleg was, die reeds zeer jong schoolschriften en schrijfboeken
met allerlei opstellen vulde, ging niet alleen met ijver V er g i li u s
en O v i d i u s bestudeeren, maar begon aanstonds met de Italiaansche dichters der Renaissance. P e t r a r c a' s sonetten bekoorden
hem uitermate. Zoo kwam hij tot studie van de sonetten van
Goethe, Heine, Platen, Rtfckert en Korner, van Alfred
de M u s s e t en van Barbier. Later veroverden Dante en
S h e 11 e y hem met hunne groote denkbeelden en groote kunst.
Ja c q u es Perk beproefde nu eene renaissance der Italiaansche
Renaissance, en begon met eene metrische omwenteling door
bijna uitsluitend sonetten te schrijven. Een dergelijk verschijnsel
had zich in Engeland en Frankrijk reeds voorgedaan. Jacques
Perkostdnialemtrschvoku et
sonet, hij zag in dien dichtvorm nog veel meer. „Ik koos de
sonnettenvorm" — schreef hij 2) ,,omdat ik meende, dat het
„denkbeeld, dat ik had, kunstig moest worden uitgedrukt en
„geen moeite mij te veel mocht zijn..." En hij voegde er bij :
„Ik meen, dat in den stijl der sonnetten elk woord, dat stoppen
„moet, overtollig is, en dat dergelijke gedichten meer moeten
„spreken door wat zij niet zeggen, dan door wat zij in woorden
1) Mr. C. Vosmaer, „Voorrede" tot de „Gedichten van Jacques
Perk" (1882), bl. 5.
2) Aan Vosmaer, t. a. pl. bl. 3, 4.
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.,,mededeelen, met andere woorden, dat er veel aan den lezer
„wordt overgelaten om tusschen de regels te lezen."
Aan deze opvatting is de jonge dichter steeds trouw gebleven.
Zijne kunst kenmerkt zich daardoor in tweeerlei opzicht : eene
strenge zorg voor metrische fijnheden en verstechniek, een
tot mystiek stijgende dorst naar het onuitsprekelijke en ondoorgrondbare geheim der eeuwige schoonheid. Zijne dichterlijke
nalatenschap, door V o s m a e r uitgegeven 1), draagt daardoor
een zeer oorspronkelijk en zeer persoonlijk karakter. De tegenzin
in een realistische wereldbeschouwing en in de wetenschappen
-der ervaring, ter Hoogere Burgerschool opgevat, vormde hem
tot een hartstochtelijk gevoelsmensch, die verliefd was op zijne
eigene Muze. Dat blijkt reeds uit zijn eerste sonet: „Aan de
sonet':
„Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten ... .
„Een zee van liefde in droppen uit te gieten,
„Zacht, éen voor éen — ziedaar mijn heerlijk pogen ... .
„Sonnetten, klinkt ! U dichten was genieten."

En dit blijkt verder uit den gang van zijn „S o n n e t t e n k r a n s.
Mathilde," waar hij de aardsche jonkvrouw, die hem bekoorde,
langzaam terzijdeschuift, om als Dante in haar eene hemelsche
Beatrice te begroeten :
„Mathilde ! ik ween van weelde bij 't beseffen;

„Ik drukte in u een ideaal aan 't hart."

Jacques Perk heeft zeer kort den tijd gehad, om aan dien
alles overmeesterenden kunsthartstocht bot te vieren. Zijn eerste
verzen verschenen in het tijdschrift : „N e der la n d" (1878) 2),
tn in October 1881 zag zijn zwanenzang „Iris," in den „Tij ds p i eg e l" het licht. Zijn hoofdwerk bleef: „Mathilde. Een
et t e n k r a n s," naar zijne eigene verklaring voor een groot Son
deel hem als ingegeven door de schoonheid der natuur bij uitstapjes naar de omstreken van Dinant, en in de vallei van de
1) „Gedichten van Jacques Perk. Met voorrede van Mr. C.
Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos." 2de druk versierd door
T. Nieuwenhuis (1897), 3e druk 1899.
2) In December 1878 werd in dit tijdschrift zijn eerste gedrukte gedicht
geplaatst : „M ij
s c h e e p j e," een zwak vers, doch dat beloften inhield. In
November 1880 verscheen in „Nederland" : „Uit Mathilde" een viertal
:sonetten, waarbij „Aan de Sonnetten" en een meesterstuk : „E r a t o."
Thi BRINK.
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Ourthe. „Hier worden nieuwe snaren gespannen en zelden gehoorde tonen aangeslagen" — zegt Vos ma e r, die den jongen,,
veelbegaafden dichter verdedigt tegen het niet ongegrond bezwaar
van „duisterheid." Duisterheid ontstaat bij J a c q u e s Perk door
de inspanning, om de fijne, veelkleurige gewaarwordingen in
zijne binnenborst, veroorzaakt door zijn hartstocht voor het schoone, in geestdriftige sonetten te vertolken. De lezer moet
dikwijls te veel tusschen de regelen lezen. Dit, en de natuurlijke
ijdelheid van jonge kunstenaars, die hunne personen zoo gaarne
als de centra der hun bekende wereld beschouwen, maken dezwakke zijde zijner sonetten uit. Als een uitstekend specimen,
van zijne kunst kies ik het vierde sonet:
.

„E

R A T 0."

,,De purpren avond was in 't west verdwenen
„En glanzend zilver droomde op donkere aarde, —
„Toen is de blonde Muze mij verschenen....
„Mijn ziel werd vuur, toen haar mijn oog ontwaarde —
„Geknield strekte ik mijn armen naar haar henen, —
„'k Omhelsde louter lucht — ik viel aan 't weersen:
„Haar blik was eind'loos teêr, toen ze op mij staarde, —
„'k Gevoelde een kus op 't voorhoofd — ze openbaarde:
„„Een hooge liefde zal uw hart doordringen ;
„„Gij zult beminnen, zalig zijn, en scheiden,
„„Gescheiden zwerven, zwervend liefde zingen, —
„„En peinzend zult gij 't wederzien verbeiden,
„„En naar een vrouw gedachte en smachten leiden,
„„En mijmrend leven van herinneringen." "

De gevaren dezer nieuwe richting zijn niet gering. De zeer
prijselijke studie der sonetten van P e t r a r c a, van Goethe, van
A 1 fr e d de M u s s e t, kan leiden tot eene overdreven bewondering
voor het sonet, ten slotte uitloopend op afgoderij met metrischeknutselarijen. De hartstocht voor het schoone bruist spoedig
op tot het aanbidden der „blonde" Muze, en ontaardt in een
cultus van eigen genie. De afkeer van de wetenschappen der
ervaring, het dwepen met de geniale ziel in den genialen mensch p
leidtozfukmslangedrw.Htglof
aan Socrates' d a i m o n i o n wordt hernieuwd ; ieder dichterlijk gestemd individu ontdekt het Goddelijke in eigen boezem,.
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en uit dit Goddelijke put hij zijne dichterlijke orakelen, even
als de Oostersche fakirs, die zoolang op hun navel staren, totdat
zij gelooven aan een henielschen zonneschijn, die uit hunne
lendenen straalt. Zij, die Jacques Perk poogden na te volgen,
zijn meermalen op deze klippen gestrand.
Tot deze groep behoort voornamelijk de trits: J. Winkler
Pr ins I), A. V e r w ey, en W. Klo o s, en slechts gedeeltelijk
Herman Gorter.
Zeer heugelijk tuigt het voor den bloei onzer letteren, dat
in die jaren zoo vele jonge dichters en dichteressen zich hebben
aangemeld. Onder de jonge dichters staan op den voorgrond:
Louis Couperus, Mr. H. Cosman 2), M. Coens (W. L.
Penning Jr.) 3), A. T. J. Reiger, en Edward B. Koster 4);
onder de jonge dichteressen: H e 1 è n e S w a r t h, Marie B o ddaert en Elise Knuttel—Fabius 5). Het is geen klein
geluk voor onze letterkunde, dat we naast Jacques Perk nog
twee geniale jongelieden kul nen aanwijzen Louis Couperus
en H é 1 è ne S w a r t h, die gaven bezitten, die de zijne evenaren
of overtreffen.
Toen in 1882 een klein Fransch bundeltje, „Les P r i t a n i èr es,"
datnLmrie,SoulaynLisefrt
1) Voorn. gedichten: „Sonnetten" (1885). — ,.Zonder Sonnetten"
(1886). „Liefdes erinnering Nieuwe gedichten en zangen" (1887).
2) „Wilde I-Ialmen" (1884). — ,,Nosca" (1886). Bij Cosman's optreden werd getuigd, dat we hier te doen hadden met iemand, die inderdaad
iets te zeggen had, iets, dat er leefde in zijn ziel. Zijn tweede bundel getuigde
van hooger kunst, maar niet van dieper gevoel. Door de beslommeringen des
levens heen, voerde hem zijn weg naar eene eervolle plaats in de maatschappij,
maar zijn liefde voor de letterkundige kunst dreef hem niet tot verdere openbaring of uiting.
3) „Schakeering" (zonder jaartal, 1887). Penning (W. L. Coens) die
eerst bescheidenlijk eene bloemlezing uit zijne eigene werken uitgaf: „T i enden van den oogst" verloor in den loop der tijden zijn goeden roep onder
de dichtersvrienden niet en „Benjamins vertellingen" werden met hooge
ingenomenheid ontvangen.
4) „Gedichten" (1888). — „Liefde's dageraad" (1890). — „Niobe"
(1893). — „Natuurindrukken en stemmingen" (1895). — „Tonen
en Tinten" (1901). — „Verzamelde gedichten" (1903). In enkele
bundels zijn vele schoone gedichten saamgebracht ; als vormschoon ernstig
kunstwerk staat „N i o b e" afzonderlijk verschenen, bovenaan. Als dichterlijk
vertaler van Shakespeare overtreft hij zijn voorgangers n i e t, maar heeft
toch daarin vele lofwaardige proeven geleverd.
5) „Bonte Schelpen. Gedichten" (1887).
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deed denken, in Nederlandsche tijdschriften besproken werd,
vermoedde men niet, dat hiermede een Nederlandsche dichteres,
de eerste in rang van het einde der eeuw, werd ingeleid. Reeds
twee j aren later werden sonnetten van H é 1 è n e S w ar t h in tijdschriften opgenomen en verscheen „E en z a m e Bloem e n,"
inderdaad een openbaring. Eigenlijk was er maar een toon in,
die van zachte melancholie, maar zoo bekoorlijk, zoo teer aandoenlijk, op de weinige snaren der lier met zoo zachte modulaties
omgeven, dat ieder die de muziek hoorde, verrukt was over het
nieuwe en aandoenlijke. Op dezelfde snaren getokkeld volgden
„Blauwe Bloemen" (1884), „Beelden en Stemmen" (1887),
„Sneeuwvlokken" (1888) „Rouwviolen" (1889), „Passiebloemen"(189o),,,Blanke Duiven"(1895)„Diepe wateren”
(1897),„Naj a arsstemmen" (I 900); mocht het nu en dan schijnen
alsof de stemming niet zoo nieuw en niet zoo zuiver meer
was, de harmonie werd kunstvoller, de techniek bleef onberispelijk;
steeds moest men zich verwonderen eclat nieuwe teedere schakeeringen te verkrijgen waren van een schijnbaar zoo beperkt en
eenvoudig thema.
Deze bundels geven H é l è n e Swarth's letterkundig figuur
in al haar juistheid. Noch de kinderwerkjes (K in d er s p r o o kjes," „Rozeknoppen," „Mozaiek," „Lichtstralen" enz.)
noch de novellen („Van Vrouwenleven,” „Van Vrouwenleed," „Van Vrouwenlot," „Profieltjes") hebben een
zuivere tint. De meisjesboeken missen de frischheid, waaraan
andere schrijfsters voor de jeugd juist in den laatsten tijd ons
verwend hebben. In de vrouwenboeken (ze konden allen „van
vrouwenleed" heeten) worden anderhalf dozijn vrouwen omkleed
met aureolen van heiligheid, miskenning, martelaarsschap, en in
ieder speciaal geval een speciale man als beul aangewezen. Het
is telkens de H é l è n e S w a r t h der poëzie, in (fijn genuanceerd)
proza omgezet, maar wat de lezer gaarne van de dichteres aanneemt, omdat zij dichteres is en haar leed klaagt in nachtegaaltonen, kan hij niet welgevallig aanhooren van een bonte verzameling mevrouwen, die alleen hun slachto fferschap gemeen
hebben en geen dichteressen zijn. Het ongeduld, door het klagen
der martelaressen gewekt, kan alleen gestild warden door het
herlezen van eenige der volmaakte sonnetten uit „Ro u w v i o 1 e n"
of „Blauwe Bloemen."
Marie B o d d a e r t, eigenlijk mevrouw G e l d e r m a n, die steeds
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onder haar meisjesnaam schrijft, heeft zich dadelijk, in den tijd,
toen Nederland met dichters overstroomd werd, van velen hoogst
gunstig onderscheiden, door (Aquarellen 1887) een bundel sonnetten, eenvoudig, begrijpelijk, maar zuiver van opvatting, en
zeer muzikaal van uitdrukking.
Niet lang bleef men dezen bundel bewonderen, daarop volgde,
jaren later „S er en a" en sedert dien tijd hebben we nog hier
en daar kleinere werkjes van deze schrijfster kunnen genieten.
Fen oogenblik liet ze zich een onvoorzichtig woord ontvallen
„ik wil gelezen worden" en het bewijs daarvoor was een roman,
getiteld „S t u r m fels" die als feuilleton in „Het Nieuws van
den Dag" werd opgenomen (afzonderlijk verschenen 1889) even
Duitsch gedacht, als de titel en ons herinnerend aan eene romantische
periode, die we meenden, dat reeds geheel en al achter ons lag
en als afgestorven moest beschouwd worden.
Louis Couperus sprak het eerst in „d e(n) Gids" (1883)
van zijn lievelingsdichter P e t r area in een uitvoerig gedicht:
„Laura." Verrassend klonk de rijke melodie zijner terzinen;
verrassend schitterde de weelde zijner kleuren, zijner stoffen en
zijner edelgesteenden. Aanstonds bleek het, dat hij in het schilderen van Italiaansche tafereelen uit het tijdvak der Renaissance,
het koloriet van T i t i a a n en Pa o l o V er o n e s e poogde na
te volgen. Als Jacques Perk begint hij met liefde voor de
Italiaansche dichters der Renaissance, niet om tot eene uitsluitende
beoefening van het sonet te komen, maar omdat hij als artist
verliefd is op de schitterende kleurenpracht van het Italiaansche
leven. Zijne voorstelling van Laura's en P et r a r ca's gondeltocht op den Rhone getuigt reeds in dit eerste gedicht van een
ongemeen, geheel persoonlijk, meesterschap in de schildering,
als hij aanheft:
„Hoe in den gouden gloed der zonnestralen
„'t Verguldsel dier gekroonde stevens blinkt,
„Die met de bontste bloemfestoenen pralen !
„En over 's vaartuigs boorden hangt en zwiert
„Een rijk tapijt, dat bij het nederdalen
„De zware plooien tot in 't water sliert.
„Een jonkvrouw buigt zich om in 't nat te blikken,
„Of dit der schoonheid tot een spiegel wierd,
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„En poogt wat rozen zich in 't hair te schikken,
„Een andre sluimert, mijmrens, minnens moê,
„Of doet haar hoofd de maat der zangen knikken ;
„Of wuift er loom zich met een pluimbos toe."

Het is maar een enkele trek, maar een klein hoekje der
schilderij. Telkens toont hij in zijne beide bundels : „E en L e n t
van Va er zen" en „Orchideeen" zijne kunstenaarshand, zijn
kunstearm zijschtkefan.Zijsmg
is hoofdzakelijk erotisch-episch. Schilderingen van jonge liefde
in zeldzame kleurenpracht maken den hoofdinhoud zijner gedichten
uit. De mystische schoonheidsvizioenen van Jacques Per k,
de teedere lyrisch-subjectieve klachten van H é l è n e S w a r t h,
hebben niets met zijne kunst gemeen.
„Mijn kunst is als een fijn geslepen glas
„Van klaar kristal, waarin een purpren wijn
„Als vol robijnen fonkelt
"

zegt hij zelf. Alsof hij het van Le c o n t e d e L is 1 e had afgezien,
toovert zijne kunst eene reeks van telkens afwisselende groepen
en tafereelen voor ons dankbaar oog. Zijne verzen roepen stralende
gestalten voor onze verbeelding, stralend van schoonheidsmajesteit,
als de uit het zeeschuim oprijzende A p h r o d i t e; als de amberkleurige dochter van Farao, die aan den Nijloever
„In biezen korf, waar 't riet zich over knakte"

een weenend kind ontdekt ; als de bedwelmde B a cc ha n t e, die
den thyrsus wegwierp en ter aarde zonk :
„In verre vert versterft de jubel der Bacchanten....
„De maan speelt in 't gebeeldhouwd loover der akanthen,
„En schemert langs heur bronzen heup, die hoog zich rondt.
„Terwijl op heuvlen des verschiets, in zilverglansen,
„De zwerm der zustren zwiert in orgiastiesch dansen,
„Een dolle schimmenschaar op bleeken horizont."

Het beminnelijke in deze kunst is de gezonde zin voor de
werkelijkheid, de liefde voor het zonnige en rooskleurige van
het leven, in bonte historische schakeeringen ons voor oogen
getooverd. Bij dezen dichter is geene neiging tot gevoelsmystiek,
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hij ademt in de vrije lucht, hij arbeidt bij kristalhelder daglicht.
Toen in '85 Frederik van Eeden, Frank van der
Goes, Willem Paap, Albert Verwey en Willem Kloos
„De n i e u w e Gids" oprichtten, zagen zij, die de letterkundige
beweging dier dagen nauwlettend volgden, in dit vijftal, waarbij
men zich verwonderen mocht, ook van der Go es te vinden,
-die in hunne richting weinig of niets had gedaan en ook sedert
niets heeft gedaan, daarin eene vereeniging van jonge dichters;
langen tijd ook is vinnige critiek de uitsluitende vrucht van
hun arbeid geweest. Sedert heeft Fr e d eri k van E eden romans en tooneelstukken geschreven. W i 11 e m Pa a p heeft op
een grooten afstand hetzelfde gedaan. Al b er t V er w e y heeft
zich op verschillend gebied bewogen. F r a n k v a n der Goes
heftrsdlniheagm,to neldar
enkele uitingen van staatkunde, vervolgens de geheele maat.schappij willen hervormen, maar is even ver van de letterkundige beweging gebleven, als hij er van was, bij het eerste optreden. Alleen K 1 o o s is aanhoudend voortgegaan met den
arbeid, waarmede hij is begonnen; hij heeft gedichten en critie'ken geschreven, welke laatste hij evenals de meeste zijner tijdgenooten, op gezette of ongezette tijden in bundels liet herdrukken. Het moet echter ook getuigd worden, dat niemand een
zoo groote mate van, men zou bijna moeten zeggen, afgodische
bewondering heeft genoten als Kloos. Er waren scharen van
jongelieden aan te wijzen, die in hem een godheid zagen en
geen wonder, hij zelf heeft niet opgehouden, zich op eene hoogte
te plaatsen, waarlijk duizelingwekkend voor hem, die hem daar
ont waart.
Het doel der oprichting van „De n i e u w e Gids" is bekend;
het moest een orgaan zijn, waarin de jongeren alles, wat ze
verouderd in de kunst achtten, met niets ontziende kracht wilden afbreken en ze wilden tevens door het scheppen van eigen
jeugdig, frisch, nieuw werk toonen, wat naar hunne inzichten
ware, gezonde kunst was. Behalve de bovengenoemden, traden
voor langeren of korteren tijd toe : H er m a n Go r t e r, Frans
Netschr,LodwijkvanDeyslHdrJBoke
en anderen, tot op de stichting van het „T w e e m a a n d e l ij k s c h
'Tijdschrift", waarbij van Deyssel en Verwey als redacteuren optraden en zich daarmede van de anderen afscheidden.
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Bij de weinige verscheidenheid van den arbeid van K 1 o o s,
wijzen we op de hoofdgedachte, die al zijne gedichten doortrekt ; het is het gevoel van grenzenlooze ontevredenheid met
den toestand, waarin hij zich zelf bevindt en al naar de luicm
van het oogenblik, is nu eens de een, dan de ander aan zijne
heftige uitvallen van toorn blootgesteld. Daaraan is ook toe te
schrijven, dat hij, wat trouwens bij velen van zijne geestverwanten voorkwam, het eene oogenblik een dichter hemelhoog
verheft, als kunstenaar, als mensch, als godheid bijna, altijd als
godheid van eene lagere orde dan hij zelf, en hem in het volgende oogenblik doet neerploffen in den diepsten afgrond, welks,
verblijf voor een zoo gesmade, naar zijne meening eigenlijk nog
te goed geacht moet worden. Wat Kloos met de meesten
zijner geestverwanten gemeen heeft, dat is de scherpe en juiste
uitdrukking in proza van datgene, wat hij zeggen wil ; hij weet
zijne woorden te kiezen met eene juistheid, die bewondering
wekt, hij weet, waar hij oordeelt, geheel ongedacht een schel
licht te laten vallen op plaatsen, die ons bijna ontsnapt waren
en ons zoodoende een stuk te doen kennen op eene wijze, dieons zelven de vraag doet voorleggen, of we wel goed, ja, of we
wel in het geheel gelezen hebben. Hoe groot de eenheid in
zijn arbeid moge zijn, gelijkheid in waarde in zijne gedichten
is er niet ; naast dichterlijke scheppingen van de hoogste orde
staan er andere, waarvan men zich moet afvragen, in welken
toestand de dichter ze geschreven kan hebben. Bij het ergerlijk
aangrijpen van bestaande misstanden, ontmoeten we een heftigen
toorn over kleinigheden ; zoo bij iemand, dan is bij K 1 o o s.
het woord van W or d s w o r th waarheid :
We Poets in our youth begin in gladness :
And thereof come in the end despondency and madness.

Het is teekenend, dat Kloos zich het eerst bekend maakte
door soms moeilijk te ontraadselen sonnetten, als : „C h ara xi s,
aan R h o d o p i s" en we kunnen de opmerking niet terughouden,
dat het te denken geeft, dat de oudste der bekende vrouwen van
de vrije liefde (R h o d o p i s) den jeugdigen dichter het eerst tot
een gedicht bezielde. De omvangrijke bundel gedichten van
K1 o o s, die in '96 het licht zag, vertoont ons zeer duidelijk vier
perioden, die echter niet van toenemende ontwikkeling en veredeling
getuigen. Het z 7 7ste sonnet getuigt van eene eindelooze smart
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Door één lief woordje zou zich laten winnen
Ik, die droefwachtend op des Levens tinnen
Melodieus zit, klagend,
Ach, nimmer heeft een wezen lief gehad,
Dat arme zelf.

Dat is de smart der wanhoop ; echo op dien kreet van smart
is het „I n M e m o r i a m" (249) waar gesproken is van het
wreedste lijden dat bestaat, het lijden van een kind en even
diep is de dankbaarheid aan „de vrouw grandioos" die den armen
dichter een „heerlijk wonder" was omdat deze hem lief had,
omdat ze zich zijner aantrok. Sinds die vrouw stierf, zijn meer
dan twintig jaar verloopen en de kreet van smart is met dubbele
kracht geuit. In onze letterkunde van ouden en nieuwen tijd,
zijn geen schooner, geen dieper gevoelde sonnetten geschreven
dan die, met een mystisch waas omzweefde sonnetten, waarmede
de bundel opent en waarin de zaligheid van de liefde der moeder
wordt bezongen.
Ik denk altoos aan U, als aan de droomera,,
Waarin een ganschen, langen zaalgen nacht,
Een nooit gezien gelaat ons tegenlacht.
Zóó onuitsprekelijk lief.

Hij ziet dat heilige beeld der moeder en het
.... scheen een schimme,
Wijl 'k om haar hoofd als diademen klimmen,
En dalen zag der starren gouden pracht.

Hij gevoelt zich inderdaad als tegenover een heilige.
Ave Maria, ruischt het door mijn ziele
En heel mijn ziele ruischte u toe een zucht
Totdat op eenmaal, door de stille lucht
Al die millioenen gouden droppels vielen
En ge als een heilige in die glorie stond.

Wel 24 sonnetten zoo schoon en zoo innig, teekenen destemming van den`zelfden geest die aan het einde van den bundel
machteloos, hopeloos, wezenloos ruggelings neergeworpen, het beeld
der hoop met duizelingwekkende snelheid ziet wijken en ver

-45 8

WILLEM KLOOS.

dwijnen dan echter speelt in het 25ste sonnet reeds een dier
ongemotiveerde en noodelooze bitterheden tusschen de dichtregelen door waar hij uitvalt tegen „de pratte pers" en „beschaafd
publiek." Hij getuigt immers zelfs :
Menschen met hart, zijn schaars in dezen tijd.

Na verzen als 47 en 55 (het laatste als 91 nog eens gedrukt)
volgt weer bij 67 die stille echte weemoed.
Daar flikkert en tintelt weer geest in tal van sonnetten het
lieflijk beeld, dat voor hem verrijst :
Zacht gouden mist van geluk als een fijn
Rein auerool boven teer fluweelen
hogen, die klaar uitzien en weer verkwijnen.

en daarnaast (69 en 7r) eene heerlijke dichterlijke uitbarsting
van haat en woede en hoop als van een mensch, die als kunstenaar zich rekenschap geeft van zijne gevoelens. Schoone gedichten zijn 77, 7 8 , 79, 8 r en 83 en vooral het „I n M e m or iam" aan Mr. A. D. de Vries (93)•
Uit den oudsten en besten tijd zijn de stukken, waarvan de
beide dramatische fragmenten „R ho d o p is en S a pp h o" dichterlijke uitvloeisels zijn, evenals ook „O k e a n o s", een episch
fragment. Dat alles is als van een Grieksch dichter, ' die Hollandsch spreekt, grootsch gedacht en heerlijk uitgedrukt. De
scène, waar Rh o d o pis den giftbeker aan de lippen zet, is z66
schoon, als we zelden eene dergelijke episode zagen beschrijven.
R h o d o pi s staat ver, zeer ver boven Sap p h o.
K1 o o s werd in '59 geboren en moesten reeds vóór de oprichting van „D e nieuwe G i d s" allen het zwaar ontgelden,
die ouder waren dan 4o jaar, de arbeid der laatste jaren toont
wel, dat die tijdsbepaling in sommige gevallen juist is.
Onder hen, die het eerst de banier van de nieuwe richting
in de letteren vertoonden, staat V er w e y voor dit oogenblik
-stellig als de meest ernstige voor ons en we moeten erbij voegen, als de meest veelzijdige tevens. Als dichter hebben we
hem kunnen bewonderen in : „P ersephone en andere gedich ten" (1885), „Van het L ev e n" (1888), „Aarde" (1889),
„Verzamelde Gedichten" (1889), „De nieuwe Tuin"
.01898), „Het brandende Braambosch" (1899), „Dagen
en daden" (1901).
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Als dramatist in : „J o h a n v. O l d e b ar n e v e l d t" (1896) en
,,Jacoba van Beieren" (1902) en als schrijver der letterkundige beweging „Toen de Gids werd opgericht" (1897)
in : „Stille Toernooien" (1901). Als dichter is hij zeer zeker
het meest genoemd en het meest geroemd en reeds bij zijn eerste
optreden heeft hij lofredenaars gevonden, die hem tot op den
huidigen dag zijn trouw gebleven. Voorop zij in deze gesteld,
dat V er w e y, meer dan de meesten van zijn medestanders, uiting
heeft gegeven aan een eenig dichterlijk gevoel, aan de behoefte
tot schepping, van een waarachtig kunstenaar en aan een onverdroten arbeid, die slechts zelden zich verweidt in het geven van
harde waarheden of onwaarheden wat de een als studie, en de
ander als litteratuur-geschiedenis bij boekdeelen vol liet drukken.
Reeds zijne eerste schrede in de Republiek der letteren, teekende
een zegetocht en „P er s e p h o n e" was een gedicht dat voldoende
geweest zou zijn, zijn naam bekend te maken, ook dan, wanneer
hij niets anders had geschreven. C h. van Deventer roept vol
bewondering over hem uit : „V e r w e y was een wonderkind en
een zondagskind en de gunst der muzen scheen hem in den
schoot te vallen als aan een, die de geboren lieveling der negen
zusters is," en zelfs thans, als men na vele jaren zijn vroegste
gedichten herleest, dan erkent men, dat zij, die hem eenmaal te
hoog schenen te verheffen, gelijk hadden want ook thans nog,
evenals toen, voelt men de zekere hand des kunstenaars, wiens
rijke fantasie niet op dwaalwegen voert en die in woordenkeus,
in muziek en in vorm van taal alles geeft, wat men van een
kunstenaar kan verwachten. Slechts zeer korten tijd heeft V e r w e y
toegegeven aan de zucht tot „toornen en opspelen"; eerder dan
iemand anders, werd hij ervan overtuigd, dat het heftig optreden
tegen anderen, volstrekt geen bewijs levert van eigen voortreffelijkheid. In 1885 verschenen „P er s e p h o n e" en andere gedichten
en zelfs de meest bevooroordeelde lezer zal moeten erkennen,
dat daarin op tal van plaatsen zooveel innigs, zooveel gevoeligs
en zooveel schoons wordt uitgedrukt, dat er geen twijfel aan
bestaat, of men heeft te doen met een echten dichter, die diep
gevoelt, en die in staat is, aan dat gevoel als kunstenaar uiting
te geven. Voor wie de beweging uit die dagen volgt, is het
duidelijk, dat Shell e y en K e a t s, een enkele maal wellicht
ook T e n n y s o n, niet zonder invloed op de samenstelling van
deze bundels zijn gebleven maar de dichter heeft ook dat, wat
,

,
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hij bij vreemden vond, zoo geheel in zich zelf opgenomen, dat het als zijn geestelijk eigendom op heel eigenaardige, uitsluitend
hèm eigene wijze, tot ons komt. Dat de Engelsche poezie, door
de toen pas optredenden zoo bijzonder bewonderd, van over-wegenden invloed was op alles, wat ze deden, blijkt ook wel
uit de overvloedige keuze van éénlettergrepige woorden, waarin
de Engelsche dichters omstreeks '8o zeer sterk waren. We verwijzen naar R o s e t t i en vooral naar S,w i n b u r n e als dichters,
die in werkelijkheid bijna onvertaalbaar zijn door hunne éénlettergrepigheid.
Er is in dien eersten bundel geen sprake van iemand, die de
eerste proeven van zijne kunst aanbiedt; we vinden bijvoorbeeld
in „P e r s e p h o n e" schilderingen, onder andere die van deonderwereld, die niet behoeven achter te staan bij het schoonste,
wat ons uit den ouden tijd is overgebleven en wat we nu bewonderen. De geheele bundel is de allergelukkigste verbinding
van lyriek en epiek en „D e m e t e r" moge wat lager staan dan
„P e r s e p h o n e", het behoort ook al mede tot die gedichten,.
die den ernstigen beoefenaar onzer letteren niet ongelezen kan
laten. In die „Verzamelde Gedichten", die in '89 het
licht zagen, zijn zeer duidelijk drie groepen te onderscheiden..
Eene groep, de lyrische, in schoonen rijkdom en heerlijke taalmuziek, haar eenvoud, het begrijpelijke en naïf mooie ; tot de
besten rekenen we daar : „H e r f s t a v o n d", „R o u w- om het
Jaar", „D o o d e uren". Tot de tweede groep behooren : „Pe r..
se p h o n e" en „Demeter", schoone épische gedichten, waarvan
de geest niet afwijkt van die van de eerste, al zijn ze veel
ernstiger bedoeld en met grooter scheppingsvermogen, hooger
kunst en meer studie volbracht. De derde groep bestaat uit
twee sonnettenreeksen „Van het Leven", waarin hij in alle
toonaarden uitweidt over hetgeen hem al of niet in het leven
bevalt, waarbij veelal de plaats, die hij zich kiest, buitengewoon
hoog is, hooger dan men uit de wijze van uiting zou verwachten, en blijkbaar is hier niet altijd de dichter aan het woord ;
het is een hakkelend uitvallen en een kribbig hakken, waardoor
verschillende werkelijk schoone gedeelten tusschen minder schoone,.
dreigen vergeten te worden, maar als wil de kunstenaar, wat
aan de eerste serie ontbrak, weer goed maken, zoo vinden we
in de tweede serie „Van de Liefde die Vriendschap
h e e t" een als het ware in Shakespeare'schen geest gedacht
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sonnetten-museum, waar werkelijk met diep gevoel gesproken
wordt over het geestelijk ideaal, wat de dichter meent noodig
te hebben om gelukkig te wezen. Hier is werkelijk van het
beste het beste gegeven en het laatste gedeelte van de derde
groep „C or Co r t i u m", hoeveel schoons het ook moge bieden,
staat achter bij veel, wat in de vroegere stukken voorkwam.
Er is lang en veel gesproken door de jongeren, over het „puurartiest-zijn." Toen V er w e y in '99 uitgaf „H et brandende
B r a a mb o s ch", kon men gerust getuigen, dat dat „puurartiest-zijn" hem -op den duur niet meer voldeed. De dichterlijke uiting zijner jeugd ontsproot aan eene wereld, gelijk hij
zich die droomde, niet aan een inzicht over menschen en het
leven, dat hij door ernstig nadenken op zoo jeugdigen leeftijd
had kunnen verwerven. Hier hield langzamerhand die wereldbespiegeling op en al is hij de eenige niet, hij is toch de dichter,
bij wien zich dat het krachtigst teekent. Men zou mogen aannemen, dat ernstige studie en diep nadenken van nu af aan
.eene hoogere plaats in den kunstenaarsarbeid van Verwey
gaan innemen, daarvan getuigt zijne studie over V o n d e 1, over
M a e r l a n t en anderen; en dat het werkelijk de geest, de ziel
van den kunstenaar is, die deze kunstenaar zoekt, dat bewijst
wel, dat hij niet in de eerste plaats de voor de poezie doodende
studie van de taal der 17de of 18de eeuw gaat ondernemen, maar
dat hij met verstand en vernuft, hem in zoo rijke mate geschonken, met de scherpzinnigheid van een denkend mensch, en het
gevoel van een dichter, uit dichters, die hij bestudeert, het
schoone haalt, onverschillig tot welken tijd ze behooren. Er
zou — en eene studie van A u g us t Vermey t en en eene andere
van den schrijver dezer regelen, heeft het bewezen — over
„Jonker Jan van der Noot" een zeer omvangrijke arbeid
uit te voeren zijn geweest, maar Verwey heeft dat alles overgelaten aan hen, die geen dichters zijn. Hij heeft met de zorg,
waarmede de bij uit alle bloemen den honig puurt, uit den
(lichterlijken arbeid van van der Noot het dichterlijke willen
zoeken; schat hij hem wat hooger dan de wetenschappelijke en
historische critieken dat ooit doen, het moge hem niet te hoog
worden aangerekend; immers, de dichter vindt schoonheden,
die voor eene minder dichterlijk gestemde ziel licht verborgen
blijven.
Herman Gorter, in 1864 geboren, sloot zich dadelijk bij zijn
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eerste optreden bij de vertegenwoordigers der nieuwe richting
aan en verwierf zich onmiddellijk een wijden kring van bewonderaars, door zijn gedicht „M ei" waarbij echter niet mag worden
vergeten, dat voor zeer velen dat gedicht onverstaanbaar is
AlsGorte'vzni90schje,dagtuiKlos:„De Taal is voor dezen onzen Nederlandschen Dichter nog
geheel iets anders, dan ze voor bijna alle andere menschen is.
De taal is voor Go r ter niet enkel een middel, om zinnen van gelijksoortige te smeden, zooals we allen plegen te doen, de taal is voor
hem bovendien nog gedeeltelijk gebleven, wat alle denkbare taal
in hare aller-aller-eerste-geboren-wording is." Wat Kloos daarop
laat volgen, zijn historische, philosophische beschouwingen over
de wording en het wezen der taal. Voor Kloos stond Gorter
Gort
op eene onbereikbare hoogte en Kloos acht het naar het schijnt,
eene buitengewone onderscheiding, die Gorter ten deel viel,
dat er zoovele Nederlanders waren, die verklaarden, zijne gedichten niet te begrijpen. Hij noemt Gorter „den man, dien
ik vind, onzen grootsten Nederlandschen poeet, een man, voor
wien ieder onzer landgenooten, van den hoogste tot den laagste,.
den hoed zou moeten afnemen, als maar even zijn onsterfelijken
naam wordt genoemd." Maar later getuigt Kloos van Gorter :
„H er man Gorter is een au fond zwak en idioot brutaal
wezentje een ellendige knoeier met de Hollandsche taal." Zij,,
die beweren, Gorter niet te verstaan, en zich dus wenden tot
Kloos den schrijver van ,,Veertien jaar litteratuur geschiedenis" en van zoovele „Studies," weten nog niet, in
welke richting ze hun oordeel moeten uitspreken. We bepalen
ons dus tot de mededeeling, dat Gorter door zijne beide werken
„Mei" en „School der Poezie," deels worden bewonderd en
vereerd, deels als onbegrijpelijk ongelezen blijven. Van E e d e n
wekte op, Gorter' s verzen te gevoelen in hunne ongemeenheid
en laat zich niet uit over de meerdere of mindere mogelijkheid,,
om ze te begrijpen. Dat Kloos op minder gunstigen toon over
G o r ter spreekt, vindt wel zijn oorzaak en zijne verklaring, in
hetgeen Gorter beweerde in zijne voorrede van „School en
or t er heeft de Nederlandsche poezie van Poezi"(1897).G
na '8o burgerlijke poezie genoemd en hare verwantschap met
de Engelsche uit het begin der eeuw, ontkend, en om dezelfdereden keerde B o e k e zich dan ook in grooten toorn van den
eenmaal bewonderden Gorter af. K loos heeft hem dat zeer
.
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kwalijk genomen en vandaar de wijziging in zijn oordeel over
die kunstschepping.
Zoo verklaart dus een der meest geliefde dichters van JongHolland, dat de poezie, waarvoor tien jaar lang zooveel
geestdrift was gewekt, eigenlijk dood was. Hij sprak het doodvonnis uit over het streven, om onze letteren te doen herleven
en brak daarmede den staf over hetgeen „D e Nieuw e G i d s"
en „Het Tweemaandelijksch Tijdschrift" tot dusverre
als hoogst verdienstelijk hadden geprezen.
Aangaande „S c h o o 1 der P o e z i e" past eene geheel andere
beoordeeling, dan over het uitvoerige dichtwerk „Mei" (1889,
ede druk 1893), dit werk is een der eerste werken dezer eeuw.
We moeten erkennen, en de ,,School der Poezie" geeft ons.
tal van bewijzen aan de hand, dat Gorter oorspronkelijk is.
Hij heeft zinnen geschreven, woorden saamgekoppeld, zooals
niemand dat v6ór hem heeft gedaan ; eene onbegrijpelijke oorspronkelijkheid maar hoevele schoonheden we in zijn werk mogen
vinden, er ligt tusschen die schoonheden te veel, wat G or t er
blijkbaar alleen voor zich zelf heeft geschreven en niet eens
wenscht, dat anderen het begrijpen zullen, zoodat we er verder
het zwijgen toe doen. Wat we van Gorter, den denker, den
man van scherpe onderscheiding en logisch verbinden als wijsgeer te wachten hebben, dat kan zeer veel zijn. Dat hij „Spin o z a's
„Ethica" vertaalde, bewijst genoeg, dat hij als filosoof iets,
anders wil, als met holle klanken spelen, dat hij scherpe lijnen
trekt voor zijn streven. We kunnen er niet aan twijfelen, of in
latere dagen zal de ruimte, die men hem als wijsgeer waardig
keurt, belangrijk grooter zijn dan die, welke men hem thans
als dichter kan toestaan. In de laatste jaren heeft hij, gelijk
dat bij meer dichters voorkwam, onder andere bij van F e d e n,.
het veld der poezie verlaten en is den maatschappelijken akker
gaan bebouwen zich verdiepend in wijsgeerige bespiegelingen en
in beschouwingen over de mogelijkheid van het hervormen der
wereld tot de allervolmaaktste.

XI.
Van 1830 tot 186o was de stemming van ons publiek het
Tooneel ongunstig; we hebben hier als maatstaf Amsterdam te
nemen; want de geschiedenis van het tooneel in Nederland is
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de geschiedenis van het tooneel te Amsterdam. Wie naleest wat
Dr. Haverkorn van Rij s e w ij k over Rotterdam 1), Mr. van
-S o r g en over Utrecht 2) en A. N. W y b r a n t s over Amsterdam 3) schreef en dat vergelijkt met de uitspraken van V o n
H ell w a 1 d 4) kan onmogelijk tot een ander besluit komen.
Dezelfde werken werden gespeeld, dezelfde troepen, stellig
dezelfde kunstenaars die in Amsterdam optraden, speelden afwisselend ook elders of kozen beurtelings Amsterdam, den Haag
of Rotterdam tot vaste woonplaats.
Dezelfde invloeden deden zich in de verschillende steden
gelden en dezelfde deugden en gebreken werden in de stukken
en in het spel opgemerkt, voor zoover men dat de moeite waardig
achtte. Want nog altijd gold, als bij elken brand van den
schouwburg bleek, bij het grootste gedeelte der Nederlanders
het tooneel als eene „tente des Satans" en toen even als nu
was de Fr a n s c h e C o m é d i e hoe laf, hoe immoreel of hoe
onnatuurlijk ook, een kunstwerk, een bezoek overwaardig, waarbij
niets Nederlandsch kon halen. De hoogere en hoogste kringen
-die in *het begin dier periode den schouwburg nog bezochten,
die in de (tegenwoordige) benedenloges van den Stadsschouwburg
toques met diamanten, en parelsnoeren en hermelijn vertoonden,
kwamen niet meer en de reden ligt voor de hand.
Bij de wijzigingen in de nationale opvoeding was de studie
der klassieken op den achtergrond gedrongen en na de Revolutie
en den Tiendaagschen Veldtocht was de eisch naar eenvoud,
natuur en waarheid en naar algemeene verburgerlijking steeds
rdringender uitgesproken.
De deftige pseudo-klassieke stukken begreep men hoe langer
hoe minder, de veelal weinig degelijke navolgingen konden op
den duur niet boeien en de voorspelling van J e 1 g e r h u i s werd
hoe langer hoe meer bewaarheid dat de dood van het klassieke
drama den ondergang van het tooneel zou ten gevolge hebben.
Steeds minder bewonderde men den eens zoo verheerlijkten
No ms z, en steeds minder ook Van Winter, Van Merken,
Wiselius, Klijn en Bilderdijk.

,
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1) De oude Rotterdamsche Schouwburg. Rott. 1882.
2) De Toonfelspeelkunst te Utrecht en de Utrechtsche Schouwburg. 's-Gravenhage, 1885).
3) Het Amsterdamsch Tooneel (1617-1772). Utrecht 1873.
4) Geschichte des hollndischen Theaters. Rotterdam 1874.
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Maar daarmede verdween ook steeds meer de kunst, gelijk
die bewonderd was bij Du ym, P u n t, Snoek, M a j o f s k i,
w a t tier, waar deze met overtuiging en traditioneele geestdrift
vaak schoone verzen met rijke gedachten hadden voorgedragen,
daar had nu gestreefd moeten worden naar natuurlijkheid, maar
-er werd gespeeld, gelijk de speler dat goed vond, zonder zich
rekenschap te geven van de bedoeling des schrijvers.
De meeste stukken waren vertalingen veelal bewerkt door personen, die de vreemde taal zeer gebrekkig en den rijkdom hunner
moedertaal in het geheel niet kenden, zoodat er een gemaakte
deftigheid in den tekst heerschte, die door de tooneelspelers,
naar zij meenden als voornaamheid, in hun toon werd overgenomen. Als men bedenkt, dat „L' A vare" van Molière
jaar in jaar uit gespeeld werd naar eene vertaling uit het Duitsch
van Zschokke onder den titel „Kam eraad Vegezak"omdat
er in 't Duitsch stond „Kam m e r r at h" dan is daarmede voldoende aangetoond met hoeveel kennis van zaken vertalers en
directies te werk gingen. Nog in 1855 speelde men in den Salon
des Variétés „H et Kind van den huize" waarin de uitdrukking „Voilà une tuile qui me tombe sur la tête" door
een zeer verbaasd jongeling in de kamer uitgesproken, in 't
Nederlandsch werd weergegeven met „Daar v al t mij een da kp a n op ' t hoofd." Dat Shakespeare gespeeld werd naar
Aden tekst van Du ci s in regelmatige drama's in vijf bedrijven
,
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De tooneelspelers spraken het dialect van hunne stad of zoo
-zij, als meestal, Amsterdammers waren het accent van hunne buurt.
Kostuum en decor werden veelal op goed geluk gekozen, df
men nam wat voor de hand lag, df wel wat men zich herinnerde
vroeger zoo gezien te hebben. Nog in 1878 werd „M o n t i g n y"
op den stadsschouwburg gespeeld en bestond het reisgewaad
van de twee dames, die geheel alleen dwars door het vijandelijk
leger naar Spanje gaan uit ... een zwarten kanten sluier los
.om den hals geworpen, een kostuum onnatuurlijk als de beweringen
in het stuk zelf en in datzelfde jaar in de „Maria van Utrecht"
brengt M aria aan Gr o e n e v e l d de noodzakelijkste dingen
voor de reis .... in een tapijten reistasch met leeren handgreep
en onder op den bodem nog de label van de Spoorw. Mij. of
Van Gend en Loos. Er was dus bij 't begin in de tweede
,
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niet spoedig,
helft der 19e eeuw heel wat te hervormen en .
was men daarmede gereed.
Geen wonder, dat zij die in de hoofdsteden van Duitschland
of in Parijs gewoon waren wat goeds te zien, zich hier onbevredigd gevoelden. Immers naast publiek en acteurs droegen
vooral de door de tooneeldirectien gekozen s t u k k en er toe bij,,
om een smaakvol gehoor uit den schouwburg te weren. Men
vertoonde de akeligste gruweldrama's uit het Fransch of het
Duitsch vertaald. K o t z e b u e' s „A b a l l i n o of de grootebbandiet" vond een dankbaar publiek tot in z 86o; evenzoo zijne
„Spanjaarden in Peru of de dood van Rolla"; voorts.
de Fransche spektakelstukken van An i ce t B o u r g e o i s, van
Bouchardy, van Victor Séj
• our en Felix Pyat. Stukken
als: „De zwarte Doctor," „Fadette of de kleine heks"
(narGeogSand),„Theora-Viletofdbrav.
van Venetië" van Anicet Bourgeois, werden met „John
of de klokkenluider van de Sint-Pauluskerk," en met
„Lazaro de Veehoeder of misdaad en wraak" van
Bouchardy, de lievelingstukken van het groote en kleine
publiek. Men zag roet genoegen eene kleine vergiftigings-scène,.
e en sluipmoord hier of daar, en vooral het vergaan van een schip
(„Het gebed der schipbreukelingen” „De schipbreuk
van de Medusa," „De schipbreuk van La Perouse")...
Schildering van krankzinnigheid, („Marie -Jeanne of een
vrouwitdelksa”orDneyMali),
van valsche munters (De familie Beaufort of Nacht eis
Morgen in het menschelijk leven," naar Lord Lytton),,
van zeeroof en schaking (,,B en Lei 1 of de Zoon van den
nacht"dorViSéju),wednmtibgjval
bekroond. Een ruw en pleiziergraag publiek wilde door grove
aandoeningen worden geprikkeld. De tooneeldirectien voldeden
er aan, daar het vóór alles noodig was, geld te maken, en zij
grepen, toen de zaken achteruitgingen, de balletten aan, die op
den Amsterdamschen schouwburg (Leidsche Plein) tot omstreeks.
1863 zeer geliefd waren .... ter wille van satijnen en zijden
maillots of van andere gazen rheerlijkheden.
In dezen staat van zaken ontbrak het evenwel niet aan ernstige
afkeuring en scherpe critiek. Een' afzonderlijk tijdschrift waakte
voor de tooneelbelangen, onder den titel : „S p e c t a t or van
Tonel,Ccrt onselig,"M1842-
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door S. J. van den Bergh begonnen, en in 1847 met veranderde
spelling: „De Spektator" doorAlberdingk Thijm, Schimmel en De B u 11 voortgezet. De toon van dit tijdschrift was
niet zeer zacht. Ons tooneel werd „een vergaderbak van het
vuilste draf der uitheemsche litteraturen" genoemd, en de acteurs
met ezels vergeleken, die men te feller met zweepslagen moet
aandrijven, naarmate zij koppiger en dommer zijn. Aanvankelijk
wekte dit tijdschrift niets anders dan bitteren haat bij alles wat
op, wat door het tooneel leefde — en men danste er dapper
op los met rooskleurige zijden beenen.
In x85o begon „d e Gids" zich met den toestand van het
tooneel te bemoeien, wat tot nog toe als beneden haar waardigheid, was doodgezwegen -- toen Potgieter zijne doorwrochte
studie over S c h i m m e 1' s vijf eerste oorspronkelijke drama's in
dat tijdschrift mededeelde.
Potgieter oordeelde den toestand te treuriger, naarmate hij
zich meer verheugde in het optreden van Schimmel. Hij prees
den scherpen toon van den ,,Spektator,"
pek en keurde dien
vooral goed tegenover tooneelcom missarissen en tooneelspelers,
die men met scorpioenen behoorde te geeselen, daar zij voor
zachtere slagen eene olifantshuid bleken te bezitten. Reeds vóór
Schimmel had evenwel Mr. Jacob van Lennep zijn veer' krachtig talent aan den Amsterdamschen schouwburg geleend,
en in 1837 had men er Helvetius van den Bergh's
„N e v e n" vertoond.
Pieter Theodoor Helvetius van den Bergh, een
ambtenaar aan het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, verraste in 1837 zijn vaderland met een blijspel in alexandrijnen,
dat door geestigen dialoog, voortreffelijke karakterschildering en
boeiende verwikkeling uitmuntte. De hoofdrol, de student
Aug u s t van Loon, een jonkman vol geest, edelmoedigheid en
goed humeur, werd door Anton Peters gecreeerd. Een ongemeene bijval viel dit kunstwerk ten deel. Potgieter huldigde
in H e l v e t i us van den Bergh een „waarachtig talent," en het
is zeer te betreuren, dat de auteur der „Neven" t) zich zo o.
spoedig liet ontmoedigen, toen zijn tweede groote stuk : „D e
Nichten" aan het publiek minder beviel, en door scherpe
1) Zeer eigenaardig onderscheidt zich het 7de tooneel van het Ilde Bedrijf
door eene nauwkeurige, dichterlijke beschrijving van een partij biljard met.
al de termen der kunst, op ongedwongen wijze te pas gebracht.
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critiek werd aangevallen. In den „G id s" (1842) sprak B a kh u i z e n van den Brink wel een afkeurend oordeel uit, maar
gaf tevens den wensch te kennen, dat een man met zooveel
talent als Van den Bergh spoedig door een nieuw kunstwerk
zijn roem zou handhaven. Er is niets van gekomen. Een jaar
na „De Neven" i) schreef hij „Hieronymus jamaar," een
blijspel in één bedrijf, dat alleen in de Rederijkerskamers succes
had en dat maar half verdiende. Na „D e Nichten" (1842)
gaf hij het op. De tooneelcritiek der dagbladen heeft toen even
als later steeds een ontmoedigenden en afbrekenden toon aangeslagen, waardoor de herleving van onze dramatische letteren
telkens een meer en meer onbereikbaar ideaal werd.
Omstreeks 1851 werd eene eerste poging beproefd om onzen
nationalen schouwburg uit zijn diep verval op te heffen. V a n
Lennep sprak er Z. M. den Koning over, en deze was aanstonds
bereid, de zaak in handen eener commissie te stellen, bestaande
uit de heeren: Van Lennep, Burlage, Schimmel en De
B u 11. Deze commissie bracht 20 Mei 1851 haar rapport uit.
In de eerste plaats zou Z. M. de Koning Beschermheer worden
eener volledige tooneelhervorming, onder leiding der beste
krachten in het vaderland. Men zou, om die hervorming tot
stand te brengen, over stoffelijke middelen moeten beschikken,
en had daarom het plan gemaakt voor eene leening van een
ton gouds, bij aandeelen van honderd gulden. Het Nederlandsche publiek vernam dit alles met domme kalmte, en daar de
inschrijvingen voor deze leening zeer weinig geestdrift wekten,
bleef het bij het schoone plan. De toestand duurde voort, ondanks
de oorspronkelijke stukken, die een man van buitengewone liefde
voor onzen nationalen schouwburg, die Johannes H i 1 m a n
met meer geestdrift dan talent voor de Amsterdamsche tooneelspelers schreef. 2) Reeds werd aangetoond, hoe S c h i m m e 1,
1) De derde druk van „D e N e v e n" verscheen te Schoonhoven, 1858. Door
liefhebbers werd het in 1903 zonder veel bijval op den stadsschouwburg te
Amsterdam vertoond.
2) „Demetrius, Keizer van Rusland," treurspel, (1838).— Willem
I,PrinsvaOje"(184).—„KarldStoue,Hgvn
Bourgondiën" (1861). — „Karel van Anjou, Koning van Napels"
(1861), dit laatste onuitgegeven en slechts als handschrift gedrukt.
Bij de verbouwing van den, later in 1889 afgebranden, Stadsschouwburg op
't Leidscheplein te Amsterdam heeft H i l m a n met raad en daad geholpen om
de zaak tot een goed einde te brengen. Hij was een man met groote vereering
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van 1847 tot 187o getrouw bleef volharden, om een beter tijdvak voor te bereiden, hoe H o fd ij k voor rederijkers en voor
het nationaal tooneel declamatorisch-lyrische drama's samenstelde. Dit alles was voortreffelijk, maar verbeterde den treurigen
toestand niet.
Niet zonder uitwerking op de verbetering van ons tooneel was
het, dat zich hier te lande omstreeks 1844 eene letterkundige
beweging vertoonde, die weldra in de meest verwijderde deelen
van Nederland gevolgen had : onder de aan de 16e eeuw ontleende benaming „R e d e r ij k er s" vormden zich gezelschappen
van liefhebberij-tooneelspelers.
Aanvankelijk bestonden deze „Rederijkers-Kamers", wat aangaat
de werkende leden, waaronder ook „op wit werkende
leden" (die zelf gedichten of tooneelstukken schreven) uit de
beste en meest ontwikkelde leden der bevolking ; terwijl de k u n s t1 i e v en de leden (de toeschouwers) in grooten getale toetraden.
Er werd alleen door heeren gespeeld ; men voerde dus tooneelstukken op zonder vrouwenrollen of bestaande stukken werden
omgewerkt tot stukken zonder vrouwenrollen. Verder was het
tooneel van ter zijde en op den achtergrond door onbeweeglijke,
gespannen gordijnen (veelal wit) afgesloten, de souffleur (die echter
bijna geen dienst behoefde te doen), bleef achter een dezer gordijnen verborgen en de heeren speelden in zwarten rok en witten
das. De oudste aldus optredende kamer te Amsterdam noemde
zich „De Rede rij kerskamer;" ook „r 844" gold als een naam
en naast deze schitterden, weldra deze overschitterend „D(oor)

Oefening) G(rooter)" en „H(ooger) Z(ij) O(ns) I)(oel)," de eerste
met den Prins van Oranje tot beschermheer.
We laten daar, dat banieren en titels (Keizer, Prins, Fiscaal,
Censor, Factor) aan de oudheid ontleend, meer ijdelheid dan
voor de kunst, maar die zich geen voorstelling kon maken van veranderde
toestanden of veranderde wereldbeschouwing. Gelijk zijn tooneelstukken meer
goeden wil dan kunstbegrip verrieden, zoo teekende zijn verzamel-woede en
vooral datgene, wat hij naar aanleiding zijner verzameling schreef, ook meer
ijver en volharding dan studie, kennis, doorzicht of onpartijdigheid. Zijn niet
onaardige verzameling van tooneelstukken, maar vooral de belangrijke voorraad
documenten, spotschriften, brochures en derg. en het kostbare museum van
werken over tooneel en costuum, uit alle landen en alle tijden, aan de Amsterdamsche Bibliotheek vermaakt, geven hem aanspraak op blijvende waardeering
van allen, die de geschiedenis van ons tooneel en van costuum en decor
wenschen te bestudeeren.
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kunst verrieden, maar wijzen er op, dat door deze beweging de
aandacht op werkelijk schoone verzen en op tooneelstukken met
meer kunstwaarde werd gevestigd, eene keuze door eene „Commissie van Beoordeeling" nagegaan, die ook later de voordracht
beoordeelde, terwijl op stand en gebaren en vooral ook op de
uitspraak werd gelet ; daardoor werden schoone werken bekend
en bleef dit alles aanvankelijk zonder rechtstreekschen invloed
op de schouwburgen, een groot deel van het publiek leerde
hooger eischen stellen aan stuk, aan spel, aan uitspraak.
Wat de besten onder de Rederijders verlangden blijkt wel uit
het fragment, dat zij zich tot motto kozen en dat als berisping
op onnatuurlijke spreken of acteeren vaak tot vervelens toe
werd geciteerd:
Laat schoone verzen glad van e ffen lippen vloeien,
Maar gil, noch balk, noch kwaak, noch schater woest of luid,
Weerhoud uw arm en hand van haamren, zwaaien, roeien,
De molenwiekerij drukt geen verrukking uit.
Des dichters hartstocht stijge als d'opgezette baren,
Ja, zij ze een storm, een stroom, die alles met zich voert,
Gij blijf uw kalmte, uw rust, uw meesterschap bewaren
En waar g'een ander treft, schijn zelve niet ontroerd.

Bijzondere voorliefde toonde men voor de werken van V a n
Lennep, Schimmel, Hofdijk en de Bull, van den laatste
in hoofdzaak de gedichten ; Van Lennep zelf richtte de Rederijkerskamer „Achilles" op, waar ,,Vondel" gespeeld werd
en waar o. a. „Ada m in B al1ingsc hap" werd vertoond,
waarbij ook de slang in zwarten rok en witten das met het
bovenlijf uit het achterscherm te voorschijn kwam.
De strijd tegen 't costuum bracht de beweging tot staan. Velen
zagen de onmogelijkheid in, dit vol te houden en anderen
„wilden zich niet tot tooneelspelers verlagen" (gelijk openlijk
getuigd werd) door in costuum op te treden. In weerwil van
de schitterende concoursen in Nederland en Belgie, van de feesten
van drie dagen en drie nachten, die ze vergezelden, gingen de
meesten weldra over tot een eenvoudige liefhebberij-comedie met
dames en in costuum, waarbij op de letterkundige waarde der
stukken minder werd gelet, maar zooveel te meer op 't amusante
van het stuk en op het bal dat gewoonlijk volgde.
Intusschen was kort na het ontstaan der Rederijkersbeweging
in April 185o J. E d. d e V ri es als Directeur uit den Stads-
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Schouwburg ontslagen. Met een hem innig verbonden gezelschap
gaf hij toen voorstellingen in een locaal in de Nes, met zorgzaam ingericht tooneel, kunstrijk tooneelschilderwerk en een
gordijn, dat rechts en links ter zijde werd weggeschoven.
In die dagen was V,a, n L en nep in zijn volle kracht, daar
werd met groote kunst vertoond „De Zee -Kapitein of h et
gebortch"naBu1wer,kotdangeilseerden roman „De vrouwe van Waardenburg" en het
dadelijk dankbaar ontvangen oorspronkelijk stuk : „Een A msterdamsche jongen of het Buskruitverraad" hadden
ten tooneele zien voeren.
Reeds enkele jaren vroeger had Van Lennep „R o m e o en
Julia"en„OthovSkspeartld,wij
andere stukken door J u r r i a a n M o u l i n en door P i of. V a n
Vloten vertaald waren, zoodat Shakespeare niet meer uitsluitend naar D u c i s werd gespeeld. Eene vertaling van den
geheelen S ha k e s p e a r e door (Dr.) A. S. K ok ondernomen, de
nauwkeurigste en nauwlettendste, die wij bezitten, kwam in 188o
compleet, oefende zeer grooten invloed op onze beoefening van
den grootsten dramatist van alle eeuwen, maar bereikte onbegrij pelij Ker wijze het tooneel niet.
In een zeer vrije vertaling, beter nog omwerking, bracht V a n
Lennep daarop „Les Mcheux" van Molière als „Lastige
Lieden" op 't tooneel en er begonnen zich teekenen van opleving
Lied
te vertoonen.
In den Salon des Variétés bij Boas en Judels was 't
avond aan avond vol met bewonderaars van Vaudevilles,
de Hoogduitsche Schouwburg herbergde vaak uitnemende kunstenaars, later bij voorkeur door Van Li e r's Grand T h é á t re
ontvage,wrdKfikmnoghetdawr
museum is van portretten van de beroemste tooneelspelers aan
den Heer A. ,v a n Lier aangeboden, en de kritiek verkondigde
luide, dat er een eind moest komen aan de vertonning der
drama's van de P o r t e S t. Martin; terwijl een klein maar
uitgelezen publiek in den Fra»schen Schouwburg van La v e r g n e

op de Erwtenmarkt, in een keurig zaaltje uitmuntend gespeelde
stukken van de beste nieuwe Fransclie meesters bewonderde, met
actrices als Blanche Dorsay, Irma Malon e. a.
Een geestdriftig beminnaar van het tooneel, ernstig Molieriste,
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gewoon te Parijs het beste wat er gespeeld werd te zien,
Mr. J. N. van Hall had sinds lang de behoefte aan hervorming
van ons tooneel gevoeld en ook begrepen, dat het benoemen
van eene officieele commissie in dezen .niets kon uitwerken. Hij
vormde een plan, dat, vond het ernstigen steun, tot het bereiken
van het beoogde doel moest leiden en in 1869 deed hij op het
Nederlandsche 'Taal- en Letterkundig Congres te Leuven het
voorstel tot stichting van een T o o n e el v er bond voor Noorden Zuid-Nederland. Het voorstel werd met geestdrift aangenomen,
de uitvoering aan bekwame handen toevertrouwd. In den winter
van 187o werd het Tooneelverbond ten onzent met tal van
afdeelingen in verschillende steden naar de voorschriften eener
algemeene wet geregeld. Er heerschte groote belangstelling, meer
dan men wel in den aanvang had vermoed. Het Tooneelverbond
werd voor Nederland eene heilzame kracht, in België had het
weinig invloed. Reeds de eerste poging van het jonge verbond
was gelukkig. Men begreep, dat men eene T o o n e e l s c h o o l
noodig had, wilde men op den duur beschaafde en goed ontwikkelde tooneelkunstenaren in onze schouwburgen zien optreden.
Na twee jaren voorbereiding kwam de Amsterdamsche Tooneelschool tot stand, op bescheiden voet ingericht (1872). Finantiëele
hulp van Z. M. den Koning, van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, maakte de plannen van het hoofdbestuur uitvoerbaar.
Aanvankelijk was de Tooneelschool geheel aan R en n e f e l d en
Mevr. K lei ne—G a r t m a n toevertrouwd, die in een eenvoudig
huis, hoek Singel en Warmoesgracht hunne lessen gaven in
lezen en voordracht en in spel; wie ooit die lessen bijwoonde
behildvoratjnukhevortflijngs
menschkundig onderwijs, dat daar gegeven werd. Lessen in
houding en mimiek, in dansen en schermen werden gegeven en
wat tot algemeene ontwikkeling strekken kon, werd niet vergeten.
De eerste namen van Amsterdam komen onder de ijverige
beschermers en beschermsters voor en buitengewone zorg werd
door dezen besteed aan de vorming en beschaving, vooral ook
aan de verheffing der leerlingen, die hoogstens uit den eenvoudigsten middenstand afkomstig waren. Dit laatste vooral had
belangrijke gevolgen : wat adel der kunst, gevoel van wellevendheid in den wijdsten zin des woords beteekende, werd den
meesten leerlingen, vooral doordat ze door de beschermers der
school uit de beste kringen op soirées werden uitgenoodigd
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onvergetelijk duidelijk ; een enkele, die 't soms niet begreep, werd
verwijderd.
Toen dan ook het nieuwe gebouw in de Marnixstraat, me t
zijn eigen tooneel, werd ingewijd kon een der redenaars getuigen,
dat allen reden hadden dankbaar te zijn, voorloopig met hetgeen
we niet kregen, immers we zagen op het tooneel heeren en
dames, juist gekleed, passend zich bewegend, beschaafd sprekend
en zonder aanstellerij trachtende de personen te zijn, die zij
voorstelden.
Met de vergrooting van het gebouw kwam helaas ook uitbreiding van het programma : cursussen in allerlei vakken zelfs
niet zonder een beetje wetenschappelijkheid.
Naar dit programma streefde men in de dagen van de hooge
belangstelling van Prof. A 11 a r d Pierson naar 't bereiken van
idealen in Duitschen geest; toen na dezen Prof. Van Hamel

.

zichmetgrowjdn escholbzigd,waen
Fransch conservatoire het groote voorbeeld.
Eén en ander had tengevolge èn dat vele leerlingen een
engagement aannamen zonder de geheele school te hebben afgeloopen, èn dat soms met de eischen moest worden getransigeerd
waar het aanstaande tooneelspelers van talent betrof, die in de
gewone leervakken ten achter waren.
Verscheidene zeer bekwame artisten, acteurs en actrices, die
nu den bijval van een dankbaar publiek oogsten, werden daar
gevormd. De vooruitgang van onze tooneelspeelkunst viel ieder
in het oog. Mannen en vrouwen van talent, die reeds in 1872naam hadden als tooneelspelers, schenen in de algemeene hervorming te deelen, en spreidden nieuwe gaven ten toon.
Nog een ander middel tot verheffing van den schouwburg
werd beproefd in 1875. Eenige leden van het Tooneelverbond,
onder leiding van H. J. S c h i m m e 1, raadpleegden de voornaamste tooneelkunstenaars, die in velerlei kleine en groote
schouwburgen verspreid waren, teneinde eene vereeniging van
de beste krachten te verkrijgen. Men trachtte een groot gezelschap van de talentvolste acteurs en actrices te vormen, en
stichtte de vereeniging: „Het N e d e r l a n d s c h T o o n e e l," die
den Amsterdamschen (Leidsche Plein) en den Haagschen
Schouwburg voor haar gezelschap zou pogen te pachten. Dit
gelukte voor het speelseizoen 1876 —1877, en voor de twee
volgende van 1877-1879.
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Men zag toen een zeer talentvol gezelschap in den Haag en te
Amsterdam: Mevrouw Kleine-Gartman, mevrouw AlbregtE n g e l m a n, mevrouw E l l e n b e r g e r, mejuffrouw Sophie van
Biene, mevrouw Chr. Stoetz, mejuffrouw Verwoert,
mejuffrouw Josephine de Groot, mevrouw Van Sluyters,
mejuffr. Chr. Poolman, mejuffr. A. Sablairolles, mejuffr.
'Ton ia Po 0 1 m a n vormden eene uitgelezen groep actrices, zoo
als nog nimmer was bijeengevonden.
Het gezelschap der acteurs was even uitstekend samengesteld
uit de heeren: Morin, Moor, Albregt, Veltman, Van
011efen, Spoor, K. Vos, Bigot, Jacq. de Boer, Tourniaire, Jan C. de Vos, de Jong, Van Schoonhoven,
.Schulze, Wensma, Plas, Van Dommelen, en Ising Jr.
In de drie tooneeljaren, die op de stichting dezer vereeniging
volgden, zag men vrij wat verbetering en hervorming. Men begon in
de residentie te begrijpen, dat een avond in den Nederlandschen
schouwburg niet verloren was. Het publiek werd talrijker. De
vertegenwoordigers der beschaafde en aanzienlijkste kringen
werden niet gemist, zelfs zag men Z. M. den Koning een enkele
maal in de koninklijke loge. Later herhaalde zich dit bezoek
in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin E m m a. Voorstellingen van den ,,Gyshreght van Aemste1", van
Schimmels „Zege na strijd," van Schillers's „Maria
Stuart", van Van Lennep's „Een Amsterdamsche jongen",van „De Leeuwendalers," van Alberdingk Thijm's
,,De zegepraal der schoonheid", van Van Maurik's
„Janus Tulp", „De Buren", en „De bittere Pil" toonden,
dat er eene groote verandering ten goede was ontstaan, dat ons
nationaal tooneel tot opstanding en wedergeboorte was ontwaakt.
Had het echter veel moeite gekost, de tooneelspelers er toe
te brengen, een natuurlijker toon aan te slaan, het duurde veel
langer eer het publiek overtuigd was; niet zelden werd de klacht
gehoord.: „Zie, ik weet er wel niet veel van, maar dat is toch geen
komediespelen, ze staan maar zoo'n beetje met mekaar te praten."
Dat de echte draken nog altijd het drukst bezocht worden is
een feit, dat zijn verklaring vindt, eensdeels daarin, dat ze
geweldiger aandoening wekken bij hen, die niet redeneeren,
anderdeels daarin, dat deze meer dan stukken vol redeneerende
rollen aan de spelers gelegenheid geven inderdaad wat groots
van hun kunst te laten zien en mede te doen gevoelen.,
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Een eigenaardig feit vormde de felle en soms al te felle critiek
der dagbladen en tijdschriften. De vereeniging : „H et N e d e rI a n d s c h Toon e el" werd bij iederen stap op het scherpst beoordeeld. Waardeering van het goede of betrekkelijk goede werd
zelden vernomen. Dat onze schouwburg en onze tooneelletterkunde
door een tooverslag van kwijning en verval tot luisterrijken
bloei zou geraken, had niemand het recht te eischen. De minste
tekortkoming der kunstenaars werd evenwel zoo breed mogelijk
uitgemeten, en bij elk oorspronkelijk tooneelwerk onmiddellijk
het hoogste gevorderd, de namen van Shakespeare en Molière
genoemd. Daar men niet terstond met een repertoire van volmaakt schoone tooneelwerken kon optreden, daar men somtijds
zelfs het een of ander gruwelstuk (b. v. „De Kaartlegster"
van Victor S é j o u r) uit het oude repertoire moest vertoonen,
zij het ook uit zuiver finantieele beweegredenen, vond de critiek
vrijheid met de hoogste verontwaardiging tegen het bestuur der
Vereeniging te toornen, en zaaide zij verdeeldheid en tweespalt
onder de tooneelkunstenaren.
Voor het tooneelseizoen September 1879—Mei 1882 gaf dientengevolge de Amsterdamsche Gemeenteraad den grooten schouwburg aan het viermanschap: A l b r e g t--Van 011 e f e n--M o o r-Veltman, die zich van de Vereeniging: het Nederlandsch
'Toonee 1 hadden afgescheiden. De Vereeniging vergenoegde
zich met het theater Van Lier in de Amstelstraat en met den
Haagschen schouwburg. Haar verzwakt personeel werd versterkt
door I, o u is B o uw m e e s ter, later ook door mevrouw F r e nk e l—B o u w m e ester. In 1882 keerde de Vereeniging naar den
grooten schouwburg te Amsterdam terug, en bleef er tot heden ;
alleen speelde men afwisselend in het Grand Th 61. t r e en in
het Paleis voor Volksvlijt terwijl de afgebrande schouwburg
werd herbouwd. De critiek begon langzamerhand te erkennen,
dat de Vereeniging aanspraak mocht maken op aanmoediging
.en waardeering. Bezwaren en grieven van allerlei aard — inzonderheid tegen het niet ten tooneele brengen van oorspronkelijke
.stukken, die men der Vereeniging aanbood -- bleven bestaan,
maar meermalen erkende men, dat enkele voortreffelijke vertooningen waren tot stand gekomen.
Het blijft te betreuren, dat niet naar het oorspronkelijk plan
de Vereeniging „Het Nederlandsch T o o n e e l" met het
.,,T o o n e e l v er bond" een is geworden, daardoor had de tooneelR
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school in den schouwburg haar ware oefenplaats gehad en de
Vereeniging haar goed voorbereide figuranten en kleine rollen.
Te betreuren is 't evenzeer, dat ook Rotterdam in de Vereeniging werd opgenomen, de verbintenis duurde maar kort, maar ze
was der kunst en der stemming van belanghebbenden niet gunstig.
Van dien tijd tot heden merkt men duidelijk drie perioden
op in de tooneelgeschiedenis. De eerste was die, waarin gedeeltelijk
nog de oudere schrijvers aan 't woord waren, Duitsche kluchtspelen met nuttige strekking levendige belangstelling wekten en
J u s t u s van M a u rik de held van den dag was. Daarbij valt
op te merken, dat men zwaar veroordeelde stukken als „D e
keerzijde der groote wereld" en „Hanepooten" niet
meer speelde, maar wel de nieuwe vertaling der origineelen onder
den titel „De Demi-monde" en „Het Kattebelletje."
Letterkundige feestvieringen brachten stukken van Hooft,.
B r e e r o o en Vondel en keurige gelegenheidsstukken van A 1b er d i n g k Th ij m op 't tooneel, en 't nafeest bracht schrijvers vertooners eii belangstellende toeschouwers, waaronder de eersten
der stad in den foyer van den Stads-Schouwburg samen, eene
verbroedering, die men twintig jaar vroeger voor onmogelijk,
had gehouden.
Van de Franschen waren S a r d o u, D u m a s en nu en dan
A u g i e r de meeste gevierden, die in rijke salons en met keurig
decor groote bewondering wekten. Ook de nieuwste stukken
van anderen (P a i l l e r o n, Par o d i, d e B o r n i e r) vonden in
keurige vertaling door 't uitmuntende spel een dankbaar publiek.
Intusschen had een Weener-gezelschap eene maand lang de
nieuwste Duitsche blijspelen vertoond, drie jaar lang hadden we ,
veelal zeer goede, Fransche voorstellingen gehad in den schouwburg Van Lier in de Plantage Fransche laan en een volle
maand hadden de Meiningers in den Stads-Schouwburg hunne
voorstellingen gegeven en had men ook langdurig de kunst van
Po ss art en Barnay kunnen bewonderen.
De gevolgen waren belangrijk en de tweede periode begon;.
de tooneelspelers, voor zoover zij dat noodig hadden, vormden
zich naar de uitheemsche voorbeelden, het publiek ging vergelijkingen maken en eischen stellen en de directies streefden er
naar, vooral door oordeelkundige figuratie en door versterking
van 't mechanisch gedeelte der requisiten, de natuur steeds,
jnader te komen.
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Was men reeds in 1878 begonnen met „M o 1 iè re's A vare"
naar de vertaling uit het Fransch, reeds in 1863 door schrijver
dezes bewerkt, ten tooneele te voeren, thans volgden „T a r t u f f e"
e. a. in de vertaling van Al b e r d i n g k Th ij m en had „R ome o
en Juli a" in de vertaling van B u r g e r s d ij k een zeldzame
geestdrift gewekt, van nu af aan was Shakespeare voor goed
aan het repertoire van den eersten schouwburg des lands verbonden.
De tweede periode begint met de zoogen. „A b o n n e m e n t sV o or s t el l i n g e n" eigenlijk model-voorstellingen, die voor
rekening van belangstellenden met de hulp van eenige der uitstekendste tooneelkenners voorbereid, als volmaakte uitvoeringen
mogen vermeld worden, al was de Salon des V a r i é t é s waar
ze plaats hadden, in uiterlijk en innerlijk voorkomen, geen tempel
der kunst.
Was Ibsen, toen de „Steunpilaren der Maatschappij"
werden opgevoerd, maar matig bevallen, na „Nora" hier gegeven
begon men levendig belang in zijn arbeid te stellen, even als in
dien van Dostojewski en anderen, terwijl wij in S. J. B o u b e r g
Wilson's vertaling van . „Les précieuses ridicules"
(Be1achelijke Hoofsche Juffers) eene voorstelling kregen,
die voor geen Parijsche behoefde onder te doen, evenals in de
bovengenoemde vertaling, van „D e Vrek" eene, niet als voor
Al br e g t's eenig spel, „naar tijdsgelegenheid gewijzigd" maar
zoo na mogelijk aan 't oorspronkelijke bijgewerkt. Zoo ook
(naar de regie van de Meiningers) „Driekoningen -avond"
van S h a k e s p e a r e, een meesterstuk van uitvoering.
Van nu af aan streefde men er naar, de nieuwere en nieuwste
dramatische scheppingen ten tooneele te zien voeren, vooral die
van de jongste Duitsche, de Noorsche en de Russische school.
En er is geen twijfel aan of deze levenwekkende kunstliefde
werkte gunstig op onze jongere auteurs, die weldra begonnen
de Nederlandsche litteratuur met vaak zeer verdienstelijke oorspronkelijke stukken te verrijken. Wat voor 1872 een zeldzaamheid was werd later herhaaldelijk gezien en vijf en twintig jaar
later ging er nauwelijks eene week om, waarin niet een oorspronkelijk stuk werd vertoond.
Dat men voortging toch nog zeer veel te vertalen, kan niemand
verwonderen, dit is een verschijnsel, dat zich behalve in
Frankrijk in alle landen vertoont en sedert een tiental jaren
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heeft Parijs een toenemend aantal stukken vertoond uit allerlei
talen, ook uit het Nederlandsch, vertaald.
Intusschen was de derde periode ingetreden : letterkundige
feesten kwamen niet meer voor, zelfs het eeuwgetij van
Van I, en ne p werd zonder praal of algemeen opgewekte geestdrift
gevierd, het tooneel bracht niet meer veel pennen in beweging,
de voorvallen op de tooneelschool werden niet meer gebeurtenissen
geacht en van eenig ernstig streven in eene bepaalde richting
was geen spoor merkbaar.
Als lichtpunt wijzen we op de buitengewone belangstelling,
nieuw gewekt, voor het gedicht, de juiste voordracht en de zuivereuitspraak. Aan Royaards en Mevr. Holtrop-van Gelder
hebben wij in deze zeer veel te danken, gelijk ook de krachtige
beweging ten gunste van doelmatig spreken, het eerst door Mej.
A a f k e Kuipers aan de Tooneelschool onderwezen, en waaraan
Mevr. Holtr op-van Gelder later zoo veel bijbracht, ons
tooneel ten goede kwam.
Wat voor enkele jaren onmogelijk geacht werd geschiedde,
werd bijna regel, op middag of avond-uitvoeringen verzameldezich een kunstzinnig publiek om voordrachten te hooren
(gedichten van V o n d e 1, stukken van M u 1 t a t u 1 i, gedichten
van Van E e d e n, Gorter e. a. van de kunstenaars, die we zooeven
noemden of van de H. H. Henri de Vries of S c h w a b.
Zelfs vergaste R o y aards zijne hoorders op de voordracht
van B u r g e r s d ij k's vertaling van den „Juli us Caesar" van
Shakespeare en den „Lucifer" van Vondel.
die alleen de titels der
De volgende chronologische lijst
meest bekende, oorspronkelijke drama's bevat van 187atot 1889, — hetzij uitgegeven, hetzij in onze schouwburgen.
vertoond i) — geeft een overzicht van de dramatische literatuur
in dit tijdvak.
1873. „George van Lalaing, Graaf van Rennenberg" door D. F. van Heys t.
(Bekroond door T ey 1 e r.) 1873. „Uitgaan" door G1 an o r. (Hugo B e ij e rm a n). 1873. „Zege na strijd" door H. J. S c h i m m e 1. 1874. „Een bittere pil"
door Just us van M a u r i k. 1874. „Hun zoon," door denzelfde. 1874. „Titulair.
Klucht of geen klucht" door J. J. Creme r. 1874. „Zijn geheim" door G 1 a n o r.
1874. *,.Juliaan de afvallige" door Marc e 11 u s E m a n t s. 1875. „Vorstenschool" door Multatuli, voor het eerst door invloed van Mejuffrouw Mina
K r u s e m an te Rotterdam onder hevig verzet van den auteur vertoond. 1876..
1) De stukken die niet vertoond werden zijn met * geteekend.
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„De Kiesvereeniging van Stellendijk" door L o d e w ij k M u l d e r. 1877. *„Chandosse" door E n g e l b e r t de C h á t e l e u x. 1877. „Pakketten voor Dames"
door Justus van Maurik. 1877. *„De sterren liegen niet" door Betsy
P e r k. 1878. *„Torquato Tasso" door M e 1 a t i van J a v a. 1878. „Juffrouw
Bos" door 11. J. Schimmel. 1878. „Hoe oom op zijn neus keek" door H. d e
Veer, (opgevoerd na samenwerking met Justus van Maurik onder den
titel : „Geen vreemde zeden in Holland.") 1878. „De dochter van den barbier"
door Gerard Keller. 1879. „Janus Tulp" door Justus van Maurik.
1879. *„Piet de ondermeester," door J a n C. de Vo s. 1879. „De Zegepraal
der schoonheid" door J. A. A l b e r d i n g k T h ij m, (opgevoerd ter gelegenheid
van het Vondelfeest). 1879. „De groote Schootmans" van J. Gram. 1880.
„Vossenjacht" door G. J. K o 1 f f. 1880. „De Kat van den Tower" door H. J.
Schimmel. 1880. „Een lief vers" door Lodewijk Mulder. 1881. „S of
Z." door Justus van Maurik. 1881. „De Patiënten" door J. Gram. 1881.
„Suzanna Bartelotti" door J. A. A 1 b e r d i n g k Th ij m, (opgevoerd bij de
Hooftfeesten). 1881. „Het blauwe lint" door Gerard Keller. 1881. „Op het
Postkantoor" door dezelfde. 1882. „Een man van principe" door G. J. Kolf f.
1882. *„Rebekka" door H. G. R o o d h u y z e n. 1882. *„Roofvogels" door denzelfde. 1883. Uitgaaf der tooneelstukken van Rosier F a a s s e n, waaronder
„De militaire Willemsorde," „Manus de Snorder," „De Werkstaking," „Broer
Jan," „t' Huisblijven," „De oude kassier" en „Zwarte Griet." 1883. Fijne
Beschuiten" door Justus van Maurik. 1883. „Zijn meisje komt uit" door
P. Brooshooft. 1883. „Thuis gebleven" door M. B. Mendes da Costa.
1883. „Een i n- en uitval" door Piet Vluchti g. 1883. „De ware Joseph"
door G l a n o r. 1884. „Een gevaarlijk Nichtje" door Gerard K e 11 e r. 1884.
„Het Sonnet" door Frederik van E e d e n, Later van dezelfde : „Frans
Hals" - „Het Poortje of De Duivel in Kruimelburg" en „Don Torribio."
(Eerst in 1904 opgevoerd). 1884. *„Sidin" door Jan C. d e Vos. Nog van
denzelfde : „Alles voor Moeder" (1878) - en „Ik heb een stuk geschreven.'
(1884). 1885. „Men zegt" door Justus van Maurik. 1885. „Herodes" door
D. M. M a a l d r i n k en „Jan Masseur" van dezelfde. 1886. *„Adolf van Gelre"
door Marc e l l u s Emants. 1887. „Francoise's Opstel," door Justus van
M a u r i k. 1888. „Rooie Hannes" door Emil S e i p g e n s,

Het is geen bewijs van voortdurende kwijning wanneer in
een tijdvak van zestien jaren bijna een zestigtal oorspronkelijke
drama's geschreven worden, waarbij enkelen van hooge letterkundige waarde. Reeds bleek het, hoe S c h i m m e 1, H o f d ij k,
Lodewijk Mulder, Cremer, Keller, en Justus van
Maurik aan de tooneelletteren hunne beste krachten wijdden,
en we weten welk een levendige belangstelling de vertooning
van „Vorstenschool" te Rotterdam wekte.
Letterkundig staat „Vorstenschool" hooger dan de meeste der
genoemde stukken, mocht het er als drama beneden staan.
Hetzelfde is het geval met „C h a n d o s s e" van E n g e l b e r t de
iChdtelux,nwrkaimedlngvaMut
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herkent. Een buitengemeen talent spreekt uit dezen arbeid.
Maar ook eene buitengemeene zedeleer. De heldin, M a t h i l d e
de Br é, heeft haar echtgenoot, Casimir de C h a n d o s s e, lief.
Zij heeft hem geeerbiedigd en gevreesd, maar tevens aanbidt zij
zijn boezemvriend P a u 1. Terwijl zij sterft, beveelt zij de beide
vrienden elkander te blijven liefhebben. Men kan niet ontkennen,
dat de toestand der hoofdpersonen zeer nieuw is. Of ze waarschijnlijk mag genoemd worden, of de schrijver zelfs met het
talent van den jongeren Alexander D u m a s deze heldin zou
kunnen redden als eene heldin, is zeer de vraag.
Te bejammeren is het zeker, dat G 1 a n o r, die schitterend
begon met „U i t g a a n", zoo weinig volhardde in het streven
naar grootti kunst. Er is in „Uitgaan" iets van de fijne psychologische schildering door Emile A u g ier in „Gabriel le"
„Detenogsprid.MaG1no's„Zijgehm",voral
wareJosph"dlnt eivaobdunmelmatigheid. De beide stukken van Ma r c e 11 us Em a n t s
(„Juliaan de Afvallige” en „Adolf van Gelre") zijn
nimmer op eenig tooneel vertoond, hetgeen niet aan gemis van
letterkundige waarde is toe te schrijven, maar deels aan zekere
koelheid en statigheid in de voorstelling der helden, deels aan
ernstige zwarigheden, verbonden met het historisch kostuum en
het decoratief.
Opmerkelijk mag het geacht worden, dat een zeer talentvol
tooneelspeler, als R o s i e r F a a s s e n, herhaaldelijk met goed gevolg
als dramatisch auteur is opgetreden. Hoewel de comische ader
hier en daar niet ontbreekt, is F a a s s en geen klucht- of blijspeldichter, veeleer een Nederlandsch geestverwant van de
schrijvers der vroegere burgerlijke tooneelstukken der Duitschers,
waarbij de zakdoek der toeschouwers eene eigenaardige rol
vervulde. De strekking zijner tooneelspelen is evenwel volkomen
Nederlandsch. In het algemeen schijnt de auteur zich gaarne
onder het volk te bewegen. „Z war t e Gr i e t" is een model van
een volksstuk, en als uitgezocht voor het publiek der Zondagavonden.
Aan Mr. P. B r o o s h o o f t komt de eer toe het eerst een
Europeesch huis uit Soerabaia naar het Nederlandsch tooneel
te hebben overgebracht. Door „Z ij n meisje komt ui t" is
eene rijke mijn ontgonnen, Ieder jong Nederlander, die zich op
aanleg voor het drama betrapt, die na enkele jaren van zijn
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leven in Indie te hebben doorgebracht, hier terugkeert, kan met
een aasje goeden wil en wat talent het voorbeeld van Mr. P.
B r o o s h o o ft volgen. De Indo-Europeesche maatschappij biedt
stof te over voor ons vaderlandsch tooneel.
In „Het Sonnet" van Frederik van Eeden wordt met
groote onverschrokkenheid een aanval op de letterkundige critiek
van de dagbladpers beproefd. De auteur heeft terecht begrepen,
dat voor den letterkundigen kunstenaar — in dit stuk door den
student Karel v,a n Dordt vertegenwoordigd -- niets kwetsender
kan zijn dan naamlooze verguizing van zijn arbeid. Van daar
zijne caricatuur van twee dagbladschrijvers als Trombone en
Van der P 1 u i m. „H et Sonnet" was handig ineengezet, en
beloofde iets voor de toekomst. Misschien is het eenigszins
onverdedigbaar, dat de jonge dichter Van D o r d t, gehavend
door het dagblad : „D e R o e p e r," later kan goedvinden medearbeider aan datzelfde dagblad te worden. Als verontschuldiging
mag echter dienen, dat E u d i a, de dochter van den hoofdredacteur, de schoonste blauwe oogen ter wereld bezit, en dat
Van Do r d t in het verwerven van hare hand de verwezenlijking van zijne schoonste idealen ziet.

Dat onze oorspronkelijke tooneelletterkunde na 1888 zich
steeds krachtiger is blijven ontwikkelen, blijkt uit de volgende
lijsten, die alleen „Het tooneel te Amsterdam" betreffen. i)
Deze lijsten loopen van 1889-1903 en betreffen de voorstellingen door :
I.

De Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsche Tooneel."

1889. Emile Seipgens „Rooie Hannes." 1889. Me j, v. Biene „Ella.'
1889. v. d. L u g t „Vrouw en kind." 1889. M a a l d r i n k „De terugkomst van
den koloniaal." (Het stuk dat in den Stads-Schouwburg gespeeld was des
avonds voor den brand). 1890. I s i n g „Juist bij tijds." 1890. Schimmel
M aa 1 d r i n k „Cleopatra." I890. W i 1 k a m a „Het „Deniuwdag."1890
theerandje." 1890. S e i d e l „Francisca's huwelijk." 1891. Mevrouw S n ij d e r1) Daar zeer vele stukken niet in druk verschijnen, was het noodig voor
de nauwkeurige opgave een beroep te doen op de bereidwilligheid der Directiën,
deze is mij te Amsterdum geworden, op mijne herhaalde aanvragen te Rotterdam kreeg ik eene enkele belofte maar geen opgave, daaraan is toe te schrijven,
dat de meeste te Rotterdam gespeelde stukken hier niet vermeld zijn. Blijkbaar is
de taak, welke deze directiën zich in 't belang der kunst stellen, zeer beperkt.
TEN BRINK. N..N. Letteren III.
31
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van Wissenkerke „Geluk is broos ."1891.(naar)BosboomToussaint „Majoor Frans." 1892. van Nouhuys „De sterkste." 1893. van Schevichaven
„Een Hongaarsch duel." 1893. Banner „Verloofd." 1894. Schimmel In
de directiekamer." 1894. van Maurik „Plicht." 1894. van Maurik „Anarchisten." 1894. I 1 s e n en van Aken „De wolf in de schaapskooi." 1895.
van Nouhuys „Het goudvischje." 1895. Mevrouw S n ij der van Wisse nk e r k e „Sirocco." 1895. Mejuffrouw B a n c k „Droomen." 1896. Mejuffrouw
B an c k „Gevaarlijk spel." 1896. Centurio „Ziek gemeld." 1897. Van No uh u y s „Eerloos." 1897. Doctor j u r i s „De Candidatuur van Bommel." 1897.
Marcellus Emants „Een kriezis." 1897. Van Schevichaven „Zonsopgang." 1899. Doctor juris „Tobias Bolderman." 1899. F o k k o Bos „Een
held." 1900. Van B r u g g h en „De zedelijkheid in Drogeveen." 1900 V a n
Schevichaven „Schipbreuk." 1900. Priem „De doode." 1901. Fab ius
en Re y d i n g „De edele sport." 1902. S. d e G. R. „De improvisator."
,

2.

Grand Théatre, Schouwburg van Lier.

1882. L i o n van Lier „Vergiffenis." 1883. M. A. S i p m a n „Berthe" 1883.
J. A. A l b e r d i n g k Th ij m „De zegepraal der schoonheid." 1883. Jan C.
de Vos „Naar de koloniale tentoonstelling." 1884. Willem van Z u y 1 e n
„'t Is maar een meid." 1884. M r. P. B r o o s h o o f t „Dirk Govert Klaaszoon."
1884. E. S e i p g e n s „Fransche krijgsgevangenen." 1886. Elise van Biene
„Jenny." 1887. H. P. Boudier „Een strijd om millioenen." 1888. Elise v an
Elise van Biene „Sneeuwwitje." 1889. W i 1- Bien„Dlta."18
lem Rooyaards „Moed adelt." 1893. Floris v. Westervoort „Nou!''
1894. Jo van Sloten „Asschepoes." 1896. J a c. de Vos „Het scheepje." 1901.
Brandt van Doorn „Slachtoffer van zijn plicht." 1901. Elise Poon s-v a n
Biene „Een brave Hendrik."

3.

Nederlandsche Tooneel-Vereeniging.

1893. M a r c e l l u s Emants „Jonge Harten." 1894. D. H. J o o s t e n „Plicht."
1894. Eva W e s t e n b e r g „De mantel der aristocratie." 1894. H o r a Ad em a
„Een visioen." 1894. J. B. Meerkerk „Emma Zathe." 1895. Mar c e l l u s
Emants „Onder ons." 1896. Abel „Heideman & Co." 1897. A. S. H. Booms
ons„Orang Bahroe." 1897. Willem van Leer „Zippora." 1897. Mevr. J. Simon
Mees en L. Simons „Ouders." 1897. Abel en B r a n d s m a „Arnhemsche
balletj es." 1898. Brandt van D o o r n e „Werkstaking." 1898. Abel „Dramatische hutspot." 1898. Jo van Sloten „Asschepoes." 1898. H e r m. Hey e rm a n s J r. „Ghetto." 1898. M. J. T e r n o o y Ape! „Liefde." 1899. H e r m.
Hey e r m a n s J r. „Het zevende gebod." 1900. C. J. van B r u g g e n „Het
nieuwe evangelie." 1900. D r. Jansen (Abel) „Haantje de voorste." 1900.
A. R e y d i n g en A. N. J. Fabius „Het lintje." 1900. Mr. W. A. Paap
„Koningsrecht." 1900. H e r m. He y e r m a n s J r. „Op hoop van zegen." 1901.
M. J. T e r n o o y A p el In den vergulden vingerhoed." 1901. Marc e l l u s
Emants „Een nieuwe leus," 1901. H e r m. H e y erin a n s J r. „Het pantser.'r
1902. Herm. Heyermans Jr. „Ora et Labora." 1902. Davidofsky „Een
slaaf van de eubiotiek." 1902. Mevr. Ina B o u d i e r- B a k k e r Verleden."
1903. Da v i d o f s k y „Wereldstad."
„
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Hoeveel verdienstelijks vele dezer stukken hebben, en hoeveel
sommige schrijvers ook beloven of beloofd hebben, het gaat
niet aan bij lederen auteur en bij ieder stuk afzonderlijk stil
te staan, slechts bij enkelen kunnen we ons een oogenblik ophouden nadat we even gewag hebben gemaakt van eenige auteurs,
die het bij een of twee proeven lieten, wat inderdaad soms te
betreuren is. Zoo bijvoorbeeld W i l k e m a (W. K. M. V r o o lij k)
wiens blijspel „Het T h e e r a n dj e" met geestdrift werd ontvangen
en groote belangstelling wekte ; zoo ook Eva W e s t e n b e r g
die in 1894 „De mantel der Aristocratie" schreef een
exposé van financieele en matrimonieele schandalen in hoogere
kringen, oude romantiek, maar niet zonder dramatische beteekenis
op welk stuk echter geen tweede volgde. Zoo ook Hora Ada ma
en V i s i o en" (1894) denkelijk wel de vanwiezg:„E
eerste, die het sadisme op het tooneel bracht, een stuk, dat van
beteekenis was voor het tooneel, maar verder niet door iets beters
gevolgd werd. Een ander stuk van dezen auteur, „H aar jongen
komt th u i s" behoort tot een verouderd genre, het had iets
C r e m e rachtigs en viel niet in den smaak. T e r n o o y A p è 1,
onze hoogst verdienstelijke tooneelspeler, over wiens anderen
letterarbeid we later spreken zullen, gaf ons een drama „L i e f d e"
(1898) dat wel veel holle theorien en onverdedigbare stellingen
gaf, maar toch ook voor het drama niet zonder beteekenis moet
geacht worden. Een ander drama „In d en v e r g u 1 d en V i ng e r h o e cl" (1901), toont niet veel vooruitgang, toch hebben de
later verschenen romans bewezen, dat T e r n o o y A p è l niet
alleen de door anderen geteekende karakters volmaakt weet uit
te beelden, maar dat hij zeer zeker ook in staat is, ze zelf te
ontwerpen en uitvoerig op papier te brengen.
Jo van Sloten (juffrouw SI u i t e r s, tegenwoordig mevrouw
Justus van Maurik jr.) gaf in „Asschepoes" (1898) een
allergiiitigst en geestig blijspelletje, dat vooral ook door het uitmuntend spel van Mevrouw Ros sin g- S a b 1 a i r o 11 e s een meesterstukje geleek. Deze schrijfster heeft zich verder meer aan
den huiselijken haard dan aan het tooneel gewijd. Afzonderlijke
vermelding verdient „Koningsrecht" (1900) van Mr. Willem
Pap,enstukdvwign,marvelgodn
wil getuigt; tot grondslag eene geschiedenis als van den molen
van Sans-Souci. Het stuk ware verdienstelijk geweest, indien
niet de min of meer revolutionnaire tendenz door den schrijver
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met toewijding op den voorgrond was gedrongen. De schrijver,
die thans te Berlijn woont, heeft het echter bij die eene proef
gelaten. In 1902 genoten we „V er 1 e den" van Mevrouw Ina
di er - B a k k e r, een stuk, blijkbaar onder den invloed van Bou
de stukken van H e y e r mans geschreven, de leer verzinnelijkend, dat de menschen niet licht aan de beterschap van een
ander mensch gelooven, veel meer hem bij elke gelegenheid als
recidivist beschouwen. Was het één bedrijf geweest, dan had
het als episode waarde gehad , thans, in drie bedrijven uitgesponnen, zonder dat er óf aan de menschen, óf aan de toestanden
iets verandert, en bovendien arm aan gedachten en kleurloos
in uitdrukking, moet men bejammeren, dat eene schrijfster,
die blijkbaar de eischen van het tooneel kent en dus in staat
was, werkelijk dramatische litteratuur te leveren, niet wat meer
van vinding of fantasie heeft gevorderd en met een beetje meer
gedachte een thema ging bewerken, dat een kunstzinnig publiek
een wijle met levendige belangstelling vervult. We geven de
hoop niet op, eenmaal nog iets beters van haar te zien.
Van de anderen zagen we er in den loop van den tijd een
paar verdwijnen. De laatste proeven van onzen eenmaal op
dat gebied gevierden Schimmel, waren niet gelukkig. Na
„Juffrouw Bos" in 1878, een échec, zooals een auteur zelden
of nooit beleeft, meende men, dat Schimmel zich als dramatist
had teruggetrokken; onvermeld blijve niet, hoe dat stuk van
beteekenis was voor de toenmalige meening over de Ve'reeniging
„Het Nederlandsch Tooneel" en dat dit stuk aan „den
Gids" de stof leverde, voor een geestige parodie. (Het drama
„D e Kat van den T o w e r" (1888), hoewel het zeer schoone
lyrische partijen bevat en vooral voor de titelrol buitengewone
dramatische waarde heeft, kon het échec, door „J u f f r o u w B o s"
geleden, niet goed maken). De held van het stuk, die de openbare
meening trotseert, door eene vrouw te trouwen die ver beneden
hem staat, en daarbij door al zijne vrienden geheel alleen wordt
gelaten, wordt in „d en G i d s" voorgesteld als een beeld van den
heer Schimmel die, in weerwil van de minachting die men
voor het tooneel koestert, zich toch dat tooneel aantrekt en nu
het lot van den held uit dat stuk deelt. Hoe geestig ook, de
parodie past niet geheel en al, immers, het lag, wat het tooneel
betreft, in dit geval niet aan de slechte afkomst van de vrouw,
maar aan het onverstandig optreden van den man. De reden
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ligt voor de hand ; de karikaturen J a c q u e s, de Hoogere Burgerscholier, F r i t s, de bedorven landjonker, Adem a, de filantroop
bewijzen genoeg, dat de schrijver niet een open oog heeft voor
de nieuwere wereldbeschouwingen en er de gebreken van ziet,
maar er liefst in het geheel niets van kan zien, zonder het
belachelijk te vinden en daarop zijn dan ook de beide laatste
stukken gebouwd, die we van hem te zien kregen „D e nieuwe
Dag" in 1890 en „In de Directiekamer" in 1894. Het
laatste stuk waarmede de nieuw gebouwde schouwburg op het
Leidsche plein geopend werd, bevestigt deze meening ten volle
en bewijst tevens te meer, dat de schrijver zich ook geene eischen
meer stelde. We zullen de laatsten zijn om te beweren, dat de
tooneelkritiek in ons land, op een of twee uitzonderingen na, over
het algemeen even als in het buitenland, aan de matigste eischen
voldoet, maar op die gegevens een zoogenaamd blijspelletje te
bouwen als de laatste proeve van dramatische litteratuur van
Schimmel, dat is een waagstuk, waartoe weinigen den moed
zouden gehad hebben. Is het einde treurig, we mogen niet nalaten
met grooten nadruk hier te herhalen, hoeveel, zeer veel wat
het Nederlandsch Tooneel noodig had aan beschaving, nationaliteit, kracht en poezie, ons door Schimmel werd geschonken.
„Joan Wouters „Napoleon I ste Consul." „Sinjeur
S e m e ij n s" zijn stukken, die meer dan eenig ander werk er toe
hebben bijgedragen, de liefde en bewondering voor het Nederlandsch tooneel op te wekken. Ook van M a u r i k, over wien
we vroeger uitvoerig spraken, heeft na de twee stukken „P I ic h t"
en „Anarchisten," het laatste in 1894 opgevoerd, geen blijspelen meer geschreven. Het eerste was min of meer een terugkeeren tot de dagen van de sentimentaliteit, het laatste was een
goed gemeenden, maar niet juist uitgevoerden aanval op het
moderne in de kunst. Dat hij evenwel een open oog houdt op
moderne uitingen op tooneelgebied en er ook nog uitmuntend
in slaagt, figuren uit te beelden, bewijzen zijne soloscènes en
de dramatische proeven waarin de verschillende personen door
eenzelfden acteur worden gespeeld, die hij ook zelfs nog onlangs,
weer schreef en ten tooneele deed verschijnen.
Naar tijdsorde hebben we thans eerst te gewagen van W. G.
van N o u h u y s van wien bijdragen in verschillende tijdschriften
voorkwamen; in 1879 liet hij een bundel poezie verschijnen
onder den pseudoniem W a a 1 n er en in 1882 een andere
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bundel onder denzelfden pseudoniem. Deze bijdragen, maar vooral
de gedichten, wekten groote belangstelling en geen wonder, want
de letterkundige kunst, dat was zijn leven hij gaf den handel
op en wijdde zich onverdeeld aan wat hem het liefst was. In
den Haag gevestigd in een letterkundige omgeving, was voortaan
zijn leven gewijd aan lektuur, aan studie, aan kritiek en aan
het tooneel. Aan zijne oordeelkundige lektuur, gepaard aan
deugdelijke kennis van vreemde talen, hebben we die keurige
studies te danken over vergelijkende litteratuur, die wel in het
geheel niet een professoralen stempel dragen, maar toch voor
den ernstigen lezer hooge waarde hebben. We hebben er de
beschouwingen aan te danken over alle werken en alle schrijvers
uit den nieuwsten tijd, die eene ernstige [beschouwing waard
waren. Hij voert ons terug tot den tijd van ernstige behandeling
van schrijvers en boeken gelijk die den stichter van „d en G i d s"
als ideaal hebben voorgezweefd, verminderd met het vertoon van
geleerdheid, dat dezen noodzakelijk voorkwam.
De bundels studien en kritieken van hem verschenen, hebben
blijvende waarde voor den beoefenaar der Nederlandsche letterkunde uit dezen tijd en de meeste zijner tooneelkritieken in het
dagblad „H et Va d e r l a n d" nemen onder gelijksoortigen arbeid
in ons land een plaats van onderscheiding in. In het bijzonder
echter hebben we hier stil te staan bij zijn dramatischen arbeid
die in 1 892 begint met „D e S t,e rk st e" dat tamelijk onopgemerkt
voorbijging. Daarop volgde echter in 1895 een stuk van blijvende
waarde en dramatisch gesproken een meesterstuk „Het Go u dv i s c hj e" een stuk, dat in den besten zin des woord modern is. De
intrige is betrekkelijk zeer eenvoudig, maar de verschillende elementen die in onze moderne maatschappij zich werkzaam vertoonen,
vormen tevens de hoofdbeweegkracht van dit stuk. De ernstige
dokter, die op den bodem van zijn hart de liefde zoekt te
smoren voor zijne schoonzuster, die hij meer waardig is dan de
man, dien ze boven hem verkoos; de beursspeculant, die het
vrouwtje trouwt, zonder dat hij haar lief had, alleen, omdat
ze een goudvischje was; zijne minnares, de moeder van zijn
kind, echte moeder, maar bitter in de overtuiging, dat de man,
die haar lief had, terwille van het geld eene andere trouwt,
die hij niet lief had, dat zijn drie figuren uit het leven gegrepen
en van zeldzame werking op het tooneel. Het is het stuk, waarin
we onzen acteur R o y a a r d s zijn volle kracht zien ontwikkelen
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zijne doodende onverschilligheid tegenover den dokter op het
oogenblik, dat zijn fortuin kantelt, zijn matelooze smart bij den
dood van zijn kindje, het is eenig in de voorstellingskunst en
de schrijver heeft het komische element in het geheel niet vergeten in de teekening van die deftige tante, die het volstrekt
niet onnatuurlijk vindt, dat andere menschen hun geld verliezen, maar het haar neef verbazend kwalijk neemt, dat hij
oorzaak is, dat zij het hare kwijt is. Tn 1897 zag een derde
tooneelstuk het licht „E e r 1 o o s" een stuk, dat voor het tooneel
waarde heeft maar lijdt aan het groote gebrek, van onwaarheid
en inconsequentie. Om den zoon, die speelschulden te betalen
heeft, niet eerloos te laten worden, laat de vader toe, dat het
rijksgeld uit de kas dienen zal, om die schulden te betalen en
schiet zich daarna dood, waardoor hij zelf eerloos wordt en de
zaak. natuurlijk ruchtbaarheid krijgt. Dit geheele geval was niet
noodig, wanneer er vierentwintig uur gewacht was, tot de schatrijke oom terugkwam van wien de jonge officier alles kan gedaan
krijgen, wat hij wil. Het stuk kan ook niet spelen in den tegenwoordigen tijd gelijk de schrijver bedoelt, want het is licht een
halve eeuw geleden, dat een gepensioneerd officier zonder meer,
ontvanger kon worden ; maar het groote bezwaar is, dat er in
het Nederlandsche leger te veel kameraadschappelijkheid heerscht,
dan dat een jong officier zonder geld, geschandvlekt zou zijn,
wanneer hij niet op korten termijn zijne speelschulden betaalt.
Of de lofredenen op dit stuk moeten toegeschreven worden aan
het feit, dat het eene vrouw is, die de brandkast open breekt,
of aan de omstandigheid, dat het de zoon is, die zich carrément
tegenover zijn vader plaatst, kunnen we niet beslissen. Dat een
groot gedeelte van het publiek, niet op de boven vermelde inconsequentie lettende, den indruk van het stuk diep gevoelt,
moet om eerlijkheidsredenen hier erkend worden.
Als iemand zich te beklagen heeft over gebrek aan oordeelkundige waardeering van tooneelstukken, dan is het Mr. J. v a n
S c h e v i c.11 a v e n die met groote tusschenpoozen, onder bepaalde
omstandigheden en met rijp beraad zijn taal beheerschend,
onverbiddelijke logica volgend en met een open oog voor hetgeen rondom hem voorviel, ons een drietal tooneelstukken gaf,
die een beter lot verdienden, dan hun ten deel is gevallen. Onder
den pseudoniem Ivans liet hij in 1893 opvoeren „Een Ho ng a a r s c h Duel" het was eene uitvoerige teekening van den
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treurigen wettelijken en financieelen toestand in Hongarije, dien
hij gedurende een veeljarig verblijf in Budapest had kunnen
waarnemen. Wie betrouwbare couranten leest en ze goed leest,
zag hier op het tooneel voor oogen, wat hij jaren lang had
kunnen begrijpen dat daar voorviel; dat verder de aankleeding
van het stuk aan de eischen voldeed, behoeft geen verder betoog.
Welnu, van de eerste voorstelling af, heeft het publiek getoond,
den ernst van het stuk niet te begrijpen.
In 1897 bij het huwelijk onzer Koningin, had de jury ongetwijfeld zijn drama „Z o n s o p g a n g" bekroond, indien daarin
niet op al te in het oog loopende wijze de zegepraal van de
eene staatspartij over de andere ten tooneele ware gebracht, wat
weinig geschikt was om de feestvreugde bij alle feestvierenden
op gelijke wijze te doen verheffen. Hoewel niet bekroond, werd
het stuk toch later gespeeld ; het getuigt van ernstige voorbereiding, grondige kennis van zaken en een scherpen blik op de
eischen van het tooneel. We moeten aannemen, dat het publiek
het te ernstig vond of weinig belang meer stelde in zaken, die
al zoo lang geleden gebeurd zijn, althans, ook hier bleef het
succes ver beneden de waarde van het stuk, dat ons op levendige
wijze den overgang van Amsterdam, en den val der Spaanschgezinde partij voorstelt. Erkend moet worden, dat er in het
tweede stuk veel meer dramatische kracht was dan in het eerste
en dat aan de verschillende acteurs veel meer dan vroeger
gelegenheid was gegeven, uitmuntende proeven van hunne kunst
te vertoonen. Eindelijk in 1900, onder den invloed van allerlei
werkstakingen en allerlei redevoeringen, zagen we „S c h i p b r e u k"
ten tooneele gevoerd. Het stuk leed zwaar onder oude romantiek:
de liefhebbende vrouw, de redder van den man, dien ze bemint,
de verrader verraden en een andere verrader bekeerd, we kwamen
haast terug naar den tijd van Victor Hugo; maar overigens
hadden we niets dan bewondering voor de wijze, waarop hier
de oude en de nieuwe tijd in zake verhouding tusschen werkgever en werknemer, als geëtst voor ons gebracht wordt en de
onverbiddelijke juistheid, waarmede overdrijving aan beide zijden
ten verderve voert. Ons treft de grille logica van den werkman, die
den eigenaar van de fabriek toeroept, dat hij erkent, dat hij en
zijne kameraden uitmuntend behandeld worden en geen reden
van klagen hebben, maar dat hij toch den arbeid staakt en de
fabriek te gronde richt, omdat in andere fabrieken de werklieden

MAALDRING.

489

niet goed behandeld worden, met het naar het heet, alles afdoende
argument : „mijn kameraden zijn toch mijn kameraden" Er is
veel over realisme, men zegge liever, realiteit gesproken in de
dichting : zoo ergens, dan is ze hier. De massenscène, waar de
werklieden den fabrikant willen ophangen, en waar juist de
trouwste werkman degene is, die hem den strop om den hals
werpt, het is een tooneel van griezelige waarheid en natuurlijkheid, waarop niets valt af te dingen ; geschreven en gespeeld zoo
juist, als zeer weinig scènes in een der stukken in de laatste
jaren vertoond. In weerwil van al die verdiensten, echter
geen overweldigend succes. De schrijver is nog jong, we wenschen
hem moed en veerkracht. Daar is nog iets groots van hem
te verwachten.
Tot hen, die eerst op tateren leeftijd zich aan het tooneel
wijdden, behoort Maaldrink met „Herodes" (1885) „Jan
Masseur" (1885) „De Terugkomst van den Koloniaal"
(1889) „Cleopatra" (189o). Het eerste stuk, hoewel niet zonder
verdienste voor het tooneel, behoort toch tot het verouderde
genre maar het tweede, dat ons verplaatst naar de dagen van
het schrikbewind, de Tricoteuses op het tooneel brengt en ons
in een groot tableau vivant met sprekende beelden de beroemde
schilderij van de Bastille voor oogen stelt, had groote werking,
was natuurlijk meerendeels historisch waar, en maakte grooten
indruk op het publiek.
Het voorlaatste, dat eenmaal en wel 's avonds voor den brand in
den schouwburg is gespeeld, moet geprezen worden wegens eenvoud
en natuurlijkheid maar behoort toch tot een genre uit vroegeren tijd.
Het laatste evenwel „C 1 e o p a t r a," dat evengoed uit het Fransch
vertaald had kunnen zijn en zelfs hier en daar aan „Gis m o n d a"
herinnert, had althans voor de beide hoofdpersonen, merkwaardige
eigenschappen en de indruk werd verhoogd door een zeldzaam
kostbare mise en scène. Van dezen dramatist hadden we ongetwijfeld veel kunnen verwachten, maar zijne zwakke gezondheid
voerde hem op betrekkelijk jeugdigen leeftijd ten grave.
De belofte, die we in 1876 in Lodewijk Mulder's „Kiesv er e e n i gin g te Stellen d ij k" ontvingen, werd niet bevestigd
al moeten we erkennen, dat het stuk bij eene reprise na 25 jaar,
nog weinig van zijne frischheid had verloren, wat ons tevens
als bewijs mag gelden, dat verkiezingen thans ' nog even grappig
zijn als toen en dat thans, evenals toen, persoonlijke consideraties
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en handige manoeuvres van veel meer beteekenis zijn dan het
algemeen belang des lands. Een tooneelstuk naar de novelle
„Uit den tijd, toen ik nog een lief vers maakte" had
weinig of geen succes en werd door nog een ander gevolgd.
Bleef uit het eerste stuk in leven de uitdrukking : „het krioelde
er van lui, die er niet waren," uit het laatste stuk bleef in leven
de wanhoopskreet van het dienstmeisje, dat een taart moet
binnen brengen, terwijl er een vers wordt voorgedragen : „maar
ik kan met mijn taart toch niet door het vers heen."
Een nieuw element op ons tooneel brachten de heeren R e yd in g en F a b i u s namelijk, de karikatuur. We mogen hierbij
niet verzwijgen, dat onze Nederlandsche acteurs geheel in overeenstemming met onzen volksaard, geen bijzondere vrienden
van die karikatuur zijn en zich zelf min of meer te goed achten,
om naar Franschen trant in werkelijkheid de karikatuur voor
te stellen; zoover hebben deze schrijvers het niet laten komen,
maar ze kwamen er toch zoo na mogelijk aan toe:
In 1900 werd van hen vertoond : „H e t Li n t j e" een allervermakelijkst blijspel, waarin aan een man, die herhaaldelijk bij de
uitdeeling van ridderorden vergeten was, als laatste troost op
zijn sterfbed wordt medegedeeld, dat hij gedecoreerd is ; hij
herstelt, en de verwarring is volkomen. Het stuk was uitstekend
ontworpen en teekende nauwkeurig de hedendaagsche toestanden
van optocht en reclame, onder andere den man, reclamemaker
van beroep, die een automobiel had uitgevonden, waarmede
men de advertentie der firma bij elke rondwenteling op den
straatweg afdrukte. Bij een ander stuk, „D e edele Sport"
(190I) was vooral in den beginne de teekening tot in de kleinste
bijzonderheden juist en het plan uitstekend opgevat. Doordat
de schrijvers de hoofdpersonen later niet komisch, maar bespottelijk hadden gemaakt, had het stuk niet die uitwerking,
die de schrijvers er zich van hadden voorgesteld. Mr. P. B r o o sh o o f t had met „Zij n m eisje k o m t ui t" aanvankelijk geen
gering succes behaald; bij eene reprise, eenige jaren later, bleek
dat stuk echter niet de eigenschappen te bezitten, waardoor het
zich op den duur kon handhaven. De ploertigheid van den verleider en de merkwaardige genezing van den blinde, zijn twee
eigenschappen, die het succes van dit werk in den weg staan.
Eenige jaren later werd „L i n a B 1 o n d" gespeeld een blijspel,
datingevlho stndmucehb;n
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persoonsverwarring, berustende op de omstandigheid, dat iemand
de l niet kan uitspreken, is inderdaad niet meer voor onzen
tijd. In 1 884 echter, werd gespeeld „Dirk G o v er t K l a a sz o o n" een stuk, dat een zeer lang leven verdiend had en naar
het ons voorkomt, succes zal hebben bij eene eventueele reprise.
Het is eene bespotting van de manie, om half bekende, of zelfs
geheel onbekende personen te huldigen alleen, omdat het al
heel lang geleden is, dat zë geboren werden. Kostelijk is daarin
ook aan de kaak gesteld, de wijze, waarop men vaak professor
wordt, ongeveer op dezelfde wijze als nachtwacht, minder om
de bekwaamheid, dan om de recommandatie. Langen tijd bleef
eene uitdrukking uit dat stuk voortleven : „Te jong voor professor,
maar lieve Hemel, je bent er al haast te oud voor."
Met bijzonderen nadruk, terwille van het groote succes van zijn
eersteling, wijzen we op den arbeid van Doctor J u r i s den heer
J. de Koo redacteur van het weekblad „D e Am s t e r d a m m e r"
die in 1897 optrad met „De Candidatuur van Bommel."
Het stuk had een fabelachtig succes en toen het aan het einde
van 't jaar 1903 weer in alle plaatsen van Nederland werd opgevoerd bij gelegenheid van het 25jarig jubileum van Schulze,
den acteur, die de titelrol speelt, bleek het, dat het succes van
dat stuk nog even groot was als te voren. De schrijver, die
zich gedurende ongeveer twintig jaren te midden van al de kiesmanoeuvres heeft bewogen en overal achter de schermen heeft
kunnen zien, kon hier uit zijne rijke ervaring honderde toetsjes
aanbrengen, die het geheel maakte tot een geheel van de meest
volmaakte werkelijkheid; alle figuren zijn juist geteekend, het
verloop der handeling is eenvoudig, geleidelijk en natuurlijk.
Goed bedoeld, en op sommige plaatsen meesterlijk uitgewerkt,
was „T o b i a s Bolderman" (1899) maar de schrijver bewoog
zich hier op een terrein, waarop hij minder thuis was en op
sommige plaatsen moest dus de romantiek aanvullen, wat er
aan de werkelijkheid te kort kwam. We moeten betwijfelen of
het stuk bij eene reprise na zes jaar zooveel succes zou hebben,
als „De Candidatuur." Len derde stuk „Vier Ton" (r90r)
stond ver beneden de beide andere; Fen onnoozele hals, onbeholpen mensch en een type als broeder Benjamin met zijn palmhouten pruik uit Sarah Burger hard t, zooals we er ook een
kennen uit „Fijne Beschuiten" van van Maurik, zijn geen
typen, die in den tegenwoordigen tijd nog voldoende belangstelling
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wekken. Natuurlijk was de dialoog in alle drie juist; naar wij
vermoeden zal „De Candidatuur van Bommel," welke
wijzigingen de kieswet ook moge ondergaan, in een lange reeks
van jaren zijne aantrekkelijkheid zal behouden. Het zou eene
ernstige beschuldiging tegen het publiek wezen, wanneer dit
niet het geval was.
Niet onvermeld blijven hier nog drie auteurs. Eerst F o k k o B os
wiens ernstig drama „E en Hel d" in 1899 een kortstondig succes
had, een stuk, dat bewees, dat men van dien schrijver iets mocht
verwachten en waarop al lang een ander uitvoerig werk had
moeten volgen.
Dan G. H. Priem, van wien in 1900 „D e Dood e" werd opgevoerd een somber stuk vol akeligheden, eenigsziiis in het genre
van het twee jaar later verschenen „O ra et L a b o r a" van
H e y e r m a n s een stuk zonder eenig licht, zonder eenige verheffing, zonder een spoor van goeds of edels bij den mensch,
maar toch een stuk met eene uitstekende teekening en een stuk
dat in zijn troostelooze somberheid niet naliet, indruk te maken.
Eindelijk C. J. van Brugge thans redacteur van de Deli-courant
van wien in 1902 twee stukken werden gespeeld, „D e zede 1 ij kheid te Droogeveen" en „Het nieuwe Evangelie" beide
stukken met goede eigenschappen, die wel den nieuweling verrieden, maar tevens den man, die bij voortgezetten arbeid in
staat moest zijn, iets goeds te leveren. Het was meer gebrek
aan kennis van tooneel, dan gebrek aan dramatische kracht,
wat men den schrijver moest verwijten. Afkeuring en bespotting
van het kunstmatige als noodzakelijk voorgedragen bestaan, was
de karaktertrek, die in deze stukken boven dreef, in het eerste
in 't bijzonder schijndeugd en reglementendwaasheid.
Een nieuw figuur in de Nederlandsche dramatiek is D a v i d o fs k y
(S. O r o b ï o de C a s t r o) die, wat in ons land in een reeks
van jaren niet vertoond is, de satire op het tooneel bracht in
„Een slaaf der Eu b i o t i e k" (1902) een vinnigen aanval op
een bekend Amsterdamsch hoogleeraar, vertoonende de dwaze
overdrijving op het gebied van hygiene, waarbij men er toe zou
komen, om honderd voorzorgsmaatregelen te nemen tegen ziekte
en aandoening waarvan het bestaan vaak alleen nog pas in de
studeerkamer is vastgesteld; een onbetaalbare klucht te belangrijker, omdat de wetenschappelijke waarheid van het beweren
boven alle bedenking verheven is. In ,,Wereldstad" (1 903)
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wordt met groote levendigheid en onmiskenbare waarheid
het beeld gegeven van een wereldhervormer, burgemeester, de
oude levensbeschouwingen gesteld tegenover de nieuwe, waarbij
het ons tevens vergund wordt, een blik te slaan in de eigenaardigheden van de gemeente huishouding, vooral wat de financiën betreft, terwijl we tevens een begrip krijgen van de grootheidswaanzin van een gemeentebestuur, dat ten koste van het
vermogen harer inwoners, zoo dolgraag aan het hoofd zou willen
staan van eene wereldstad. De stof voor dergelijke stukken is
nog lang niet uitgeput en we vleien ons met de hoop, dat in
David o f s k y een auteur is opgestaan, die tot roem van ons
tooneel stukken schrijft en tot heil der menschheid daarin bespottelijk maakt, een menigte zaken, die officieel als hooge
wijsheid aan den man gebracht worden.
Een geheel eenige plaats in onze tooneelgeschiedenis moet
worden aangewezen aan Dr. M. B. M e n d e s d a C o s t a, die twintig
jaar. geleden met Jan C. de Vos een stuk schreef „D e Schuld",
dat eenig succes had en dat ook in Duitschland moet opgevoerd zijn, in 1883 met „Thuisgebleven" (blijkbaar onder
den invloed van Pa i 11 er o n's „B 1 a k er t j e" ontstaan) inderdaad succes had, ook in 1888 eenig genoegen gaf met „Zij n
Model" dat aan eene scène uit Vosmaer's „Amazone"
doet denken.
De ware en blijvende verdienste ,van dezen beroemden beoefenaar der Grieksche taal en letterkunde, liefhebber van het
tooneel en gelukkig verzamelaar ligt elders.
Hij was het, die de geheele leiding op zich nam, bij herhaalde
opvoeringen van stukken van S o p h o k 1 e s. Zijn omvangrijke
studie stelde hem in staat, op houding en kleeding, op decor en
requisieten te doen letten met al de zorg, die de vriend der
klassieke kunst eischt en met den ernst, dien alleen de geleerde
in staat is aan dit onderwerp te wijden. De opvoering van
„Oedipus" bijv. onder zijne leiding, is een voorbeeld voor alle
volgende en een bewijs voor de noodzakelijkheid van andere
dan de gewone middelen.
In 1900 schonk hij ons onder den bescheiden titel van
„'Toon e e 1 h e r i n ne ringen" de karakteristiek, grootendeels ook
de geschiedenis en zelfs gedeeltelijk de genealogie van de meest
bekende tooneelkunstenaren der laatste halve eeuw, meerendeels
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versierd met hunne portretten vaak op verschillenden leeftijd.
Zoo ergens dan vindt men hier de geschiedenis van het tooneel
zonder lange bespiegelingen in feiten voorgesteld.
Die twee zaken vooral geven D r. M e n d e s recht op groote
dankbaarheid van allen, die belang stellen in ons tooneel.
Niet onvermeld blij ve hier, dat in den loop van de laatst
besproken periode door den heer Gustave Pro t, de operette
op Hollandschen bodem werd overgeplant. Met onverdroten
ijver hebben hij en zijn zoon en lateren opvolger, ons in de
keurigste costuums en met de meest artistieke decors, veelal in
keurige vertaling, de meest gezochte operettes laten zien waarronder merkwaardig te vermelden „T ruitje van de No ordeermarkt" door professor A l b e r d i n g k Th ij m als oorspronkelijk
m
Nederlandsche operette, met het leven en de liederen uit de
vide eeuw, opgevoerd bij de gelegenheid van het 25-jarig
bestaan der stichting van den heer Pr o t. Eene andere nieuwigheid hebben we te danken aan den heer A. R e y d i n g, die
met veel talent de revue naar Holland overbracht, namelijk
de revue de f i n d' a n n é e, in Brussel en in Parijs zoo bijzonder
geliefd. Naar aanleiding van een hoofdmoment in de geschiedenis van het afgeloopen jaar, gaf hij in een luchtige intrige
een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen. Wie het
openbaar leven eenigszins had gevolgd, zag hier veelal met
groot genoegen in scherpe belichting en juist geteekend het
dwaze van veel, wat in het afgeloopen jaar aan ons was voorbij
gegaan en de door den schrijver artistiek geteekende costuums,
smaakvol en rijk, de lustige jolige liedjes, die daartusschen weerklonken, en de nauwkeurige voorstelling van een of ander stadsgedeelte, wekten levendige belangstelling en eene serie van 200,
300 eens zelf 400 voorstellingen van eenzelfde stuk, bewees
genoeg, dat de stukken in den smaak van het publiek vielen.
Achtereenvolgens werden voor het voetlicht gebracht : „Naar den
Eifeltorn"(189)„HkiPoe"(1890)„Dfpot
(1891) deze beleefde 300 opvoeringen. „D e groote Trom"
(1892). ,,De Ragebol" (1893). „Maandaghouders" wat
ook 300 voorstellingen beleefde. ,,Luilekkerland" `1897) wat
400 opvoeringen beleefde. „E en dolle boe 1" (1898) echter
meer klucht dan revue, en eindelijk „D e nieuwe prikkel"
(1899). Daarmede schijnt de lijst der Revues afgesloten.
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Wat meer ruimte en een afzonderlijk artikel wijden we
aan H. H e y e r m a n s J r. den meest gespeelden en meest gezochten
dramatist van Nederland, den best bekenden Nederlandschen
dramatist in Parijs, Londen, Berlijn en Petersburg. Het is echter
niet als dramatist alleen, dat hij onze aandacht vraagt; hij is
eene belangrijke figuur in de letterkunde van het einde der 1 9de
eeuw, en wel in verschillende takken van letterkundige kunst.
Den schrijvers over letterkundige geschiedenis heeft hij in
1903 een belangrijken dienst bewezen, door bij de nieuwe uitgave
van „K am e r t j e s z o n d e" op den titel te verklaren, dat hij
Koos H a b b em a is en bij de opvoering van „Brand in
De jonge Ja n," aan het schouwburgbezoekend publiek te doen
weten, dat hij ook F a l k 1 a n d is wat we alles wel wisten, maar
tegenover dezen auteur ternauwernood zouden kunnen verklaren,
zonder gevaar te loopen, op de een of andere onpleizierige
manier in het „H a n d e 1 s b 1 a d" te worden herinnerd aan de
omstandigheid, dat hij zelf dat nooit erkend had; te eerder,
nu F a l k l a n d in het „H a n d e l s b l a d" nog altijd spreekt van
H e y e r m a n s, dien hij zoo goed kent, eene verklaring, die waarschijnlijk met de noodige variaties nog wel eenige malen als
copie voor het zaterdagavond-feuilleton dienst zal mogen doen.
Hoe het zij, H e y e r m a n s is een man van groot talent en een
man van nauwkeurige waarneming, dien we kennen onder den
pseudoniem F a 1 k 1 a n d, als schrij ver aan eenige honderden
schetsen zoo gemoedelijk en soms zoo aandoenlijk, als de
meeste wegens gemoedelijkheid veroordeelde schetsen, die in de
laatste vijftig jaar geschreven zijn; als Koos Ha bb e m a, en
denkelijk nog wel als een ander pseudoniem, als schrijver van
artistiek uitgevoerde, maar vuil gedachte schetsen uit de moreelallerlaagste standen en als H e y e r mans, als schrijver van een
zeker aantal tooneelstukken i), die in geheel Nederland talrijke
bezoekers hebben getrokken en in Frankrijk, Duitschland en
Engeland, en zelfs in Rusland, met groote waardeering zijn ontvangen. Zoo verschillend als zijne pseudoniemen zijn, zoo geheel
één is het overheerschend karakter van zijn arbeid. Beschaving,
geest en gezond verstand, komen in zijne personen nooit vereenigd voor ; alles wat arm of verworpen is, heet braaf en heeft
1) 1898. „Ghetto"; 1899. „Het zevende gebod"; 1900. „Op Hoop
van zegen"; 1901. „Het pantser"; 1902. „Ora et Labora"; 1903.
„Schakels" en „Bloeimaand."
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gelijk ; iedere hooger staande, iedere meer bezitter, is slecht en
heeft ongelijk en de veronderstelling ligt niet ver, dat, gelijk
encaditvoreKmzijnkrsoet,da
voor de een of andere stelling opwerkt, ook H ey er man s zijn
publiek heeft gezocht, door in kalme rust van de niet onbelangrijke opbrengt van zijn schrijversarbeid te leven en te genieten,
terwijl hij de vlag van de sociaal-democratie hijscht en alles
tegen de inrichting der maatschappij, gegrond of ongegrond,
volstrekt onbewezen, zijn hoorders toewerpt, die met goedkeurend
gebrul daarop antwoorden. Moge echter het absoluut tendentieuse van zijne werken schade doen aan de waardeering, die
hem toekomt, ieder zal moeten erkennen, dat hij een groot
kunstenaar is, wiens arbeid indruk maakt op wie het leest of
hoort en al heeft hij zijn succes voor een groot gedeelte te
danken aan de handige wijze, waarop hij voor zijn eigen werk
reclame maakt, we kunnen dat betreuren, maar houden ons
overtuigd, dat hij ook zonder die reclame eene belangrijke plaats
in onze letterkunde zou hebben veroverd.
Gelijk velen zijner tijdgenooten, begon hij zijn letterkundige
loopbaan als journalist en vestigde hij in „d e T el eg r a a f" de
aandacht op zijn arbeid, door brutale en onbewezen beschuldigingen ongeveer tegen alles, wat op het tooneel voorviel; maar
zijn stijl, de manier om zich uit te drukken, en de mededeeling
van enkele waarnemingen, die hij gedaan had, getuigden van een
niet alledaagsch talent waarvan ook een artikel „E en j ode ns t r e e k" in „d e Gids" een buitengewoon getuigenis aflegde ;
het was een stuk, dat algemeen werd genoten. Nu kwam
„D or a C r e m e r" een tooneelstuk, dat zonder eenig succes
werd opgevoerd en waarvan de schrij ver verklaarde, dat men
dat had afgekeurd, omdat het van hem was. Daar deed door
alle couranten een bericht de ronde, in de dagen toen heele
scharen vervolgde Russen naar Holland trokken, dat er een
stuk was verschenen, „A h a s v er o s" geschreven door een Rus,
dien men de tong had uitgesneden; geen wonder, dat het publiek
zich verdrong, om het op die wijze aangekondigde stuk in den
Salon des Variétés te gaan genieten. Avond aan avond
was de schouwburg gevuld om het tooneelstuk te zien, handelend over de verdrukking der Israëlieten in Rusland, te tragischer, omdat de ongelukkige vader, die in dat stuk voorkomt
moet beleven, dat zijn zoon Christen is geworden. Ik heb dit
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stuk driemaal gezien, eenmaal in gezelschap van eene hoogst,
ook wetenschappelijk, ontwikkelde jonge dame, die volstrekt niet
sentimenteel, zelfs niet bijzonder gevoelig is; welnu, ze was diep
getroffen en dat waren bijna alle toeschouwers ; er waren tal
van oude, eerwaardige Israëlieten, die diep getroffen waren en
hunne tranen niet konden verbergen. De aandacht bleef voortdurend op dat stuk gevestigd vooral door een eindeloos twistgeschrijf over de vraag, of het ceremonieel aan de sabbathstafel
wel juist was en of deze of gene woorden wel gezegd mochten
worden. In onze dagen van wetenschap is alleen de wetenschappelijke reclame nog te gebruiken en deze heeft hier ten slotte
dienst gedaan. De heer H e y e r m a n s verklaarde eindelijk, dat
het een grap was en dat hij nu het bewijs geleverd had, dat
een stuk, onder zijti eigen naam geschreven, werd afgekeurd
maar een stuk, waarvan niemand in hem den schrijver kon vermoeden, een ongehoord succes had. Juister ware het geweest
te zeggen, dat een stuk als „D o r a C r e m e r," spelend in eene
omgeving, die hij niet kende, noodzakelijk moest vallen, maar
dat een stuk, waarin H e y e r m a n s zich geheel en al Israëliet
voelde, en waarin hij op zoo treffende wijze kon uitdrukken,
wat hij mede gevoelde voor de vervolgde geloofsgenooten in
Rusland, ontwijfelbaar succes hebben moest. r) Men zou dat
stuk kunnen beschouwen als de inleiding op de serie tendenzieuse
stukken, op wier succes de roem van H e y e r m a n s is gegrond.
Zijne schetsen, onder den naam van F a l k l a n d, behandelen
de allereenvoudigste onderwerpen : nu eens een paar menschen,
die 's avonds laat thuis komen en hun sleutel vergeten hebben ;
dan weer menschen, die naar den schouwburg zijn gegaan, en
het stuk niet hebben begrepen; dan weer menschen, die onaangenaamheden krijgen op eene buitenpartij, of eigen levenservaringen
als de geschiedenis van eene te hooge doktersrekening, schetsen
waarvan enkele groote verdienste hebben en waard waren, in
bundels verzameld te worden ; maar die thans, niet tot voordeel
van des schrijvers naam alle in bundels worden afgedrukt en
wanneer ze oorspronkelijk in dialoogvorm geschreven zijn, nog
dienst doen als tooneelstukken. Wat de stukken als „Ka m e r tj e s1) Een bewijs voor die stelling is zeker, dat „Ghetto" nog altijd artistiek
't hoogst staat en dat hij geen enkele scene heeft geschreven, zoo innig treffend en hoog dichterlijk, als die, waar de familie in dat stuk aan tafel zit,
terwijl de Rabbi den jongen man vermaant.
TEN BRINK.
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zond e" aangaat, deze behooren tot het genre van den eersten
jaargang van zijn tijdschrift, „D e j o ri g e Gids" waarvan een
der beoordeelaars terecht getuigde : „D e j ó n g e Gids is nog
z66 jong, dat hij nog niet eens zindelijk is." De uitgave van
„D e jonge G i d s," met dergelijke, voor jonge menschen met
niet veel lektuur, zeer aantrekkelijke artikelen, werpt een eigenaardig licht op den handelsgeest van He y e r m a n s.
Naast „De Gi ds" was opgericht „D e nieuwe Gids," dus
was „D e jonge G i d s" blijkbaar bestemd, om aan beide
concurrentie aan te doen. Deze werd echter opgericht, toen de
schrijver het in „d e" oude „Gids" langzamerhand wat al te
bont was gaan maken ; daarin had hij eenige schetsen geplaatst
in eene taal, zóó doorspekt met bargoensch (joodsch Duitsch)
dat er aan den voet der bladzijde eene verklarende woordenlijst
moest worden toegevoegd, om de stukken eenigszins begrijpelijk
te maken. Een blijvender naam dan met al die verschillende
schetsen, verwierf zich Heye r mans echter met zijne tooneelstukken
en het is ook al weer de fijn en diep gevoelende Israëliet, die
het grootste succes heeft, waar hij zich beweegt in den kring
dien hij kent, getuige zijn „Ghetto." 1) Daar is in „G he t t o"
een type van een rabbi, overweldigend schoon door Man i T erno o y A p è 1 gespeeld z66 schoon, als we in de literatuur geen
tweede zouden kunnen aanwijzen. De veel bewonderde rabbi
uit „Vriend F r i t s," die eigenlijk gezegd geen rabbi is, maar
eenvoudig een Christen geestelijke met den hoed van een rabbi
op, staat daarbij ver ten achter. Het geheele verloop der
handeling tot het einde toe, vormt eene reeks van tafereelen,
die we stuk voor stuk bewonderend hebben genoten al misten
we dien innerlijken samenhang, waardoor het geheele drama, het
geheele verloop der handeling, innerlijk tot ons spreekt. Er komt
een jongmensch in voor, verliefd op een arm meisje, maar dien
men bestemd had voor de dochter van een rijken vriend zijns
vaders. Op het oogenblik, dat deze dochter de kamer binnen
komt, zonder iets te weten aangaande het ontworpen huwelijk,
1) Onder den invloed der bewondering door dit stuk gewekt, ontstonden
„Ghetto-schetsen" en een „Ghetto-drama" van schrijvers, die van
de benaming succes wachtten.
Het mag verwondering wekken, dat de schr. in navolging van den Engelschen
Z a u g w i 11 den Italiaanschen naam G h e t t o (eigenlijk de Jodenwijk
te Rome) gebruikt en niet den echt Amsterdamschen : ,,D e J o d e n h o e k"
of „de Hoek."
S chrijver
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barst de jonge man los in eene lange redevoering vol holle
klanken, waarin hij de liefde verheft, en tiert op het geld wat
de bewondering der hoogere rangen tot zich trekt, maar in het
drama absoluut geen reden van bestaan heeft. Dezen jongen
man met lange, niets zeggende redevoeringen, treffen we in
ieder stuk aan. Het is dezelfde jonge man, die in „Het zevende
Gebod" eene dergelijke redevoering houdt, waar hij zijn vader
kwalijk neemt, dat deze niet goed vindt, dat zijn zoon zijn
geld opmaakt, samen leeft met eene vrouw van niet te miskennen
slechte reputatie, en absoluut niet studeert. Het is den schrijver
geen oogenblik ingevallen, dat de liefde, waarover deze jonge
man het zoo druk heeft, het duidelijkst bewezen zou zijn,
indien hij zich ijverig aan de studie wijdde, om daardoor in
de gelegenheid gesteld te worden, zijn teerbeminde eene fatsoenlijke woning, en eene geachte plaats in de maatschappij aan,
te bieden. Het is dezelfde jonge man, die in „H et Pan t s e r"
eene even holle redevoering houdt over het schandelijke van
het leger, hoewel hij in al de jaren van zijn voorbereiding voor
de militaire academie en op de militaire academie, geen hooger
levensdoel had, dan officier te worden, maar plotseling uit een
paar onbeduidende brochuretjes overtuigd wordt, dat hij dat
niet kan zijn. Van zijne liefde voor zijne aanstaande vrouw
geeft hij geen enkel bewijs ; dat hij iets zal moeten worden in
de wereld, om haar een toekomst te verzekeren, daaraan denkt
dat edel bezield jong mensch in het geheel niet. Eene dergelijke
geschiedenis, al is het van een ander soort personage, genieten
we in „O p Hoop van Zegen" waar een jongmensch met de
noodige holle klanken verzekert, dat, wanneer hij zich heeft
laten aanwerven en het handgeld daarvoor ontvangen heeft,
dat voor hem nog geen motief behoeft te zijn, om zijn plicht
te doen in de door hem aangenomen betrekking, allerminst, om
aan boord te zijn op den tijd, die hem daarvoor is aangewezen.
Fen tweede gebrek in zijne tooneelwerken is, dat hij over zaken
spreekt, die hij niet kent. Een korporaal wordt niet gedegradeerd
(zooals die in „Het Pantser") omdat hij een broodje in den
soepketel laat vallen waardoor eenige spatjes op den jas van een
officier terecht komen ; een zeeman wordt (zooals in „O p Hoop
vanZeg")iozdntkrmgeslodvan
worden wel degelijk goed gevoed, zelfs zeer goed gevoed, zoodat
ze waarlijk hun leven niet behoeven te rekken, door het eten
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van bedorven stijfsel waarmede ze zakjes moeten plakken; een
jongmensch, die vier maanden 2de luitenant is en per telegram
aan den Minister van Oorlog zijn ontslag vraagt (gelijk in „H e t
Pantser") ontvangt niet dadelijk van den Minister van Oorlog
bericht terug, dat het ontslag is aangenomen en wanneer de
officier het rapport geteekend heeft, en daarna weigert, het commando van den troep op zich te nemen, dan wordt die zaak
niet behandeld door eenige vrienden van den huize onder een
sigaar en een bittertje. Het groote gebrek, maar ook de groote
kracht van H e y e r m a n s kunst, is de tendenz en waar hij bijvoorbeeld in „O p Hoop van Zegen" te velde trekt tegen de
onmenschelijke houding van reeders, die, geholpen door gewetenlooze of onachtzarne assuradeurs, onzeewaardige schepen uitzenden (een geval door I b s e n met zooveel kracht geteekend
in „De steunpilaren der maatschappij") daar gaan we
allen naar huis, diep onder den indruk dat het een vreeselijke
toestand is, waarin verandering gebracht moet worden en die
we nooit zoo scherp geteekend, en nooit zoo duidelijk voorgesteld,
in overweging hebben genomen. De teekenaar valt geen oogenblik uit zijn rol; die ijskoude reeder, die schijnbaar gemoedelijke
vrouw van den reeder, dat arme Kniertje, dat telkens weer
bericht komt vragen wat toch van het schip geworden is, dat
zijn figuren, die in onze letterkunde zullen voortleven, de laatste
zeker. En ook, waar we de volstrekte onwaarheid van „He t
Pantser" niet kunnen vergoelijken, vinden we toch ook al
weer in de teekening van dien armen schoenmaker, die om een
stuk brood te verdienen, toch nog 's morgens vroeg en 's avonds
laat zit te werken, terwijl het lijk van zijn zoon, bij de werkstaking gedood, in zijn kamer staat, eene ets, een Rembrandt
waardig. Die teekening is juist en scherp, naarmate cie schrijver
zich meer beweegt in den kring, dien hij kent; • zoo is „H e t
zevende Gebod," dat in het schilderskwartier te Amsterdam
speelt, vulgo buurt Y Y of de Pijp, tot in de kleinste bijzonderheden uitgevoerd, we zijn niet in staat, de juistheid te bepalen,
maar het komt ons voor, dat het werkelijk z66, waar moet zijn,
maar ook hier bij elke gelegenheid eene uiting van haat tegen
hen, die hooger staan en tegen hen, die geld hebben. Er is
bijvoorbeeld daar geene enkele reden, waarom juist de geestelijke
dat bankbillet moet oprapen, dat de teerbeminde op den grond
heeft laten vallen gelijk de wezenlooze smart en onverschilligheid
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voor al het aardsche van dat meisje, door niets is voorbereid
of gemotiveerd, het minst van al door haar karakter.
Onze ruimte laat niet toe, den geheelen arbeid van H e y e r mans
tebhandl;zovmeuithbonsade
begrepen, dat zijn tooneelwerk zeer zeker het langst leven zal,
al beleeft ook „K a m e r tj e s z o n d e" reeds den 4den druk, ook
a l hebben de leesbibliotheken in de achterbuurten er een massa
exemplaren van voorhanden, die altijd uitgeleend zijn. Welke
groote aanmerkingen men met recht op H e y e r nl a n s tooneelwerk kan maken, het is niet tegen te spreken, dat hij onweerstaanbaar de aandacht trekt, wat betreft het typeeren van zijne
figuren en het voorstellen van toestanden. We gevoelen de
waarheid van het wezen van de personen en van de bestaande
toestanden, maar moeten herhaaldelijk de ooren sluiten voor
de onjuistheid, het gebrek aan logica in den gang van reden eerera,
en voor de onwaarheid der beweringen. Dat de overproductie
steeds schade doet aan de waarde van kunstwerken, blijkt uit
zijn jongste werk „Schakels" ; I) het eerste bedrijf dagteekent
uit den tijd, toen hij met niet zoo overweldigenden haast arbeidde,
maar de rest maakt geheel en al den indruk, van in zeer korten
tijd te zijn saamgebracht, om spoedig een tooneelwerk te leveren.
Ook in de titels ontbreekt de reclame niet ; het heet spel van
het land, spel van de zee, spel van het huisgezin, alle titels,
die in werkelijkheid met het kunstwerk niets te maken hebben.
Bijzonder teekenend in deze is „O ra et L a b o ra" waar we
niets dan armoede en ellende zien, haat, twist, vijandschap en
dronkenschap wat hoogstens tot slotsom kon leveren : ach, men
moet zich de wereldsche dingen niet zoo aantrekken ; maar toch
ook zelfs hier zijn de personen nauwkeurig geteekende typen
een tooneelwerk in den eigenlijken zin des woords, maken deze
los aaneengeregen tafreelen zeer zeker niet. Oppervlakkige toeschouwers hebben zijne stukken ten onrechte met die van
I b s e n vergeleken, omdat bij beiden maatschappelijke vraagstukken
ter sprake gebracht worden.
Een enkele gedachte bezielt I b s e n ; het is als de roode draad,
die door al zijne stukken loopt, namelijk, dat alles, wat ons in
de maatschappij tot ontevredenheid stemt of ons doet lijden,
ij Sedert dit gespeeld werd, is weer een ander „B 1 o e i m a a n d opgevoerd
met de strekking het leven in het „Besjeshuis" als geheel verkeerd en hard
voor te stellen.
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het gevolg is van het gebrek aan waarheid ; geen haat of nijd
bezielt den kunstenaar, naaar wel het gevoel van diepe smart
en de innige overtuiging, dat de menschen gelukkiger konden
zijn, wanneer het aantal waarheidsvrienden grooter was, wanneer
men meer den moed had, waar te wezen. Vandaar dan ook,
dat de stukken van I b se n een geheelen toestand, een groot
maatschappelijk vraagstuk in het debat brengen, terwijl bij
H e y er m a n s alles ondergeschikt is aan den haat tegen hooger
geplaatsten, tegen den godsdienst, tegen kapitaal, tegen wetten
en verordeningen, in het belang der goede orde afgekondigd,
wat hem, die eenigszins dieper denkt, er toe brengt, aan de
overige deelen zijn aandacht niet verder te wijden.
Er is alle reden te vreezen, dat H e y e r m a n s, gaat hij zoo
voort, zich den arbeid gemakkelijk te maken, als tooneelstuk te
geven wat even goed genoeg was voor Zaterdag-avond feuilleton ;
het succes te verwachten van zware moeilijk te bewijzen beschuldigingen, in een los ineen gezet stuk, zijn roem weldra zal
overleven. Hoe juist hij opmerkt weten wij, hoe tot in de
kleinste bijzonderheden hij kan laten zien wat hij zelf zag of
zich voorstelde, dat weten wij al vele jaren uit „T r i n e t t e"
waarvan de aankomst van den wagen te Rochefort ons nog bijbleef
zoowel als het gewoel te Brussel, het ronddwalen van het meisje
dat haar gezelschap kwijt is en derg. ook de aanhef van
„Kamer t j e s z o n d e" toont genoeg, dat dit talent, die (gelijk
men tegenwoordig zoo graag zegt) „artistieke visie" niet verminderd is.
Daarom zien we met groote belangstelling den aangekondigden
grooten roman te gemoet, die, naar wij mogen verwachten de
kracht der drama's en de fijne kunst der novelle in zich zal
vereenigen; mocht die arbeid tevens al de tendenz missen die
aan de kunst schaadt, dan zouden we tot in lengte van jaren een
dramatist en romanschrijver kunnen huldigen, die ons alles te genieten geeft, wat de kunst van zijne groote gaven mag verwachten.

DE NIEUWE TIJD.
INLEIDING.

Als wij de voortbrengselen onzer fraaie letteren bij den aanvang van ons koningschap met onbenevelden blik lezen, dan
zien wij, dat het aankweeken van liefde voor het vorstenhuis
van zucht tot tevredenheid, van berusting in alle maatschappelijke
ongerechtigheden en van het herhalen van alle daarop betrekking
hebbende, tot in het oneindige herhaalde leenspreuken, aan die
thans meerendeels vergeten werken, in hoofdzaak reden van
bestaan gaven en lezers bezorgden.
In een volgende periode heeft de koningszucht en de oranjeziekte wat minder bedenkelijke afmetingen, maar wordt alles
beheerscht door de zucht tot „aankweeking van Godsdienst,
deugd en goede zeden" en in verband daarmede, zien wij steeds
de deugd beloond en de ondeugd gestraft, overschillig door
welke geweldige middelen de schrijver tot dat resultaat moet
komen. Talrijk zijn in dien tijd ook de epische gedichten,
zijnde vertellingen met meer of minder handigheid in rijmende
regels opgeschreven, zonder dat er eenige reden denkbaar was,
waarom gewone ongebonden stijl niet geschikt zou zijn voor
dergelijken arbeid.
In eene derde periode (men zou de lengte dezer perioden op
ongeveer vijfentwintig jaar kunnen stellen), komt er een practische
geest in een zeker aantal schrijvers ; hun werk moet dienen om
reclame te maken voor moderne theologie, voor vrijheid van
de kerk, voor het invoeren van een anderen maatstaf voor de
waardeering van menschen, dan alleen dien van kerkschheid,
geloovigheid en conventie.
Intusschen heeft onder de leus „algemeene ontwikkeling" ons

5 04

INLEIDING.
^............,....,.....,,...,,,,,,,,,,,...■

nationaal opvoedingssysteem opgehouden te ontwikkelen en op
te voeden en is de hoogste „opvoeding door het onderwijs"
geworden wetenschappelijke of onwe+enschappelijke examendressuur, waarbij geheugen en koel berekenend verstand,
maar vooral geheugen de eenige medewerkende factor is, zoodat de letterkundige kunst geheel op den achtergrond wordt
gedrongen.
Daarom is veroordeeld niet alleen het domme n a i ve, het
ziekelijke s en ti m en teel e, het kunstvreemde leerzame en
d e u g d a a n k w e e k end e, maar ook het veelal verdedigbare
b e r o u w, dewijl men dat afkeurende de kerk meende te bestrijden,
het dikwijls gunstig artistiek werkende toeval (modern fatum)
omdat men, dit veroordeelende meende bewijs van onbevangenheid, van scherpzinnigheid te geven.
Maar wat (al die bijbedoelingen buiten rekening gelaten), de
geesten in onzen tijd bewoog, daarvan ontdekte men niets. Men
zat te werken aan een stukje letterkundige kunst, dat de lezers
niet uit hun humeur kon brengen, dat berekend was op den
smaak der gegoede burgerij, dat een kalm verloop had en met
geenerlei heerschende meening in botsing kwam en dat, hoe
ook beschouwd, toch eigenlijk nog wel nuttig kon wezen en
dat geheel in den smaak viel, door waarheden te verkondigen,
waarover allen het eens waren.
Daar begint na 188o een storm tegen zooveel conventie, zooveel onnatuur, zooveel oneerlijkheid ; tegen verzen als zedelessen
en proza als tractaatjes of tendenz-werken. En het publiek deed
tegen deze werken, wat het vroeger tegen Heine had gedaan,
allen veroordeelend omdat zij hunne heiligen aangetast waanden.
Nu waren die enkele jongelui van 188o beginnelingen, meerendeels groote jongens, echos van een machtige stem, van een
man van overweldigend sophisme en groote kennis en in hun
klein kringetje zagen ze verschijnen, wat ze op school nooit
hadden gezien en daarom hielden zij het voor n i eu w, voor
geheel nieuw en meenden reeds door die nieuwheid in de
eerste plaats aanspraak op beroemdheid, op onsterfelijke beroemdheid te hebben.
De „geest des tijds" sprak eerst later uit de werken, de geest
van waarheid, die getuigde van woede, wrok, wanhoop en zucht
naar iets hoogers dan het alledaagsche.
Bij de talrijke schrijvers, die we bespreken, zijn er stellig
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eenige, die den geest van hunnen tijd afspiegelen
de passieve
geesten
en ook zijn er stellig eenige, die den geest van hun
tijd zochten te leiden, te veranderen -- de actieve geesten —
voor zoover deze nu wat de eerste aangaat, n iet eenvoudig
gecopieerd hebben, maar het geziene en waargenomene in hun
licht, in hun kleur en met hun phantasie hebben weergegeven;
— wat de laatsten betreft niet tendentieus zijn geweest, niet
hebben zoeken te overrompelen, te bepraten, te overreden, maar
wisten te treffen, scherper te zien, juister te gevoelen, daar hebben
we te doen met werken der kunst en het is noodig daar bij
stil te staan om in waarheid te kunnen beoordeelen, hoe de
geest des tijds zich openbaart en hoe de letterkundige kunst
zich ontwikkelt en vervormt.
Minder dan vroeger behoeft men thans bij de meesten aan
biographie te denken; bij enkele auteurs is nog wel kennis van
het leven noodig ter opheldering van hunne werken, maar overigens
is het menschenleven sedert vele jaren zoo eentonig en zoo
gelijkvormig geworden, dat van rechtstreekschen invloed van
het leven op de werken dikwijls geen sprake kan zijn. Slechts
bij enkele dichters wordt het bestaan, dikwijls alleen het ontstaan van een werk uit hun leven verklaard, wanneer nl. de
stof voor dat werk uit een voorval uit het leven genomen is,
dat met meer of minder haast of kunst, verteld werd. Daarbij
denken wij aan Jean Pa u 1's bewering : „Ein geistiger Hammling
weiss nur nachzuerzihlen, was er selbst erlebt hat." Dergelijke
schrijvers zoeken vaak minder bezieling dan reclame of beter
nog succès de scandale.
Waar we thans meer uitvoerig stilstaan bij den letterkundigen
arbeid van hen, die bij de eerste uitgave van dit werk nog
nauwelijks geboren waren of wel nog niets van zich hadden
laten hooren, zal het noodig zijn vast te stellen, wat in de
wereldliteratuur onder modern verstaan wordt, nu velen goedmoedig aannemen, dat alles wat na 188o verscheen van de hand
van toen nog onbekenden, als modern moet worden aangemerkt,
nu dit woord even als naturalistisch, realistisch, psychologisch, Ha a g s c h en derg. bij velen als reclame-etiket
dienst doet om tot aankoop van het boek te verlokken.
Reeds had Victor Hugo in „les Mis érab1 es" een kunstwerk geleverd, eenig om de allertreffendste objectiviteit, die ons
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de gebeurtenissen als het ware zichtbaar voortoovert, eenig om
de stoutheid waarmede hij maatschappelijke vraagstukken ter
oplossing aanvoert, een schel licht laat vallen op verhoudingen
en toestanden, door eindeloos misbruik gewettigd en die toch
dringend verbetering behoeven.
In dit opzicht staat „Les Mi s é r a b 1 e s" alleen; wat er volgde
kon nauwelijks gezegd worden tot levensvragen in eenige betrekking te staan.
Toen trad Zola op krachtiger, levendiger, helderder in zijne
voorstelling en heftiger, stouter in de wijze, waarop hij den
sluier wegrukt, die voor de groote menigte de misstanden bedekt,
die om wraak schreeuwen, die verbetering eischen en in verband
daarmede eene betere regeering, eene geheel gewijzigde wetgeving eene erkenning van allerlei bestaande rechten, die onopgemerkt blijven of erger nog, geloochend worden.
De jongeren hebben vaak met Zola gedaan, zoo als de jongeren honderd jaar geleden met S h a k e s p e a r e deden, aan
wien zij alles bewonderden, wat het gemakkelijkst kon nagemaakt
worden : het onregelmatige der samenstelling, het verbrokkelde
van den vorm en het schijnbaar raadselachtige van de taal.
Zoo hebben ook vele stumpers zich „m o d e r n" genoemd omdat
zij heetten Z o l a na te volgen door, veel verder gaande dan hij,
niet met groote omzichtigheid soms aan te duiden, soms te
beschrijven, wat tot uitvoering van het ontworpen kunstwerk
volstrekt noodzakelijk was, onverschillig wat dit mocht zijn,
maar — geheel anders dan Zola deed — met bijzondere voorliefde zich in het slijk rondwentelden en bij voorkeur al datgene
uitvoerig te bespreken, wat ieder welopgevoed mensch doet walgen.
Zij deden als kleine kinderen, die in het woordenboek vlijtig
de woorden opzoeken, die in goede gezelschappen nooit gehoord worden.
Wat de modernen in de wereldliteratuur wilden, was heel
wat anders. Het was niet hun streven ons voor oogen te
stellen, wat men niet kon noemen, maar w è1 ons verhoudingen
en toestanden te teekenen en te doen begrijpen, die in het
belang der geheele menschheid overwogen en besproken behooren
te worden en daarbij ontzagen zij zich natuurlijk niet, dingen
te noemen, voorvallen te teekenen, die men vroeger zelfs niet
waagde euphemistisch aan te duiden. De pseudo-modernen
bepaalden zich tot het laatste ; voor het eerste — als zij er
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soms aan gedacht mochten hebben — schoten hun de krachten
te kort.
In de goede richting heeft Zola gewerkt, maar hoofdzakelijk
wat betreft, eerst de Parijssche arbeiderswereld, later de Parijssche
geestelijkheid en de Parijsche staatkunde. Maar den strijd aanvaarden in 't belang der geheele wereld, ware kunstwerken
leveren, die tot ernstig nadenken stemmen over de groote vraagstukken des levens — dat heeft het eerst van allen I b s en
gedaan. Wel was zijn eerste drama „C at i 1 i n a" reeds in 185o
verschenen, maar eerst met de dramas der tweede periode en
bijzonder met „Brand" in 1866 brengt hij de groote vraagstukken des levens in debat. Met hem noemen wij de Russen
T u r g é n j e w en Tolstoj, die echter meestal even als Zola
hetonglukdrmscaentohrijv sa-eco
nomische en kerkelijke betrekkingen, die wel van veel ellende
de oorzaak zijn, maar niet de eenige oorzaak. Slechts nu en
dan — vooral in de laatste romans, de beide seriën van vier
deelen, waarvan hij de laatste niet geheel mocht voltooien, vindt
Zola ook op ander gebied de oorzaken van leed en ellende.
De ware vader van het modernisme is bijgevolg toch T b s en,
wiens werken der tweede en der derde periode als motto aan
R o u s s e a u de woorden konden ontleenen : „t out se d é g é n è r e
entre les mains de l'homme."
I b s e n raast niet tegen hen, die in hoogheid zetelen, immers
zij die hun de macht betwisten, zouden, bereikten zij hun doel,
zich ongetwijfeld aan veel grooter machtsmisbruik schuldig
maken : alle vrij heidskraaiers worden tyrannen, zie C r o m w e 1 I,
zie Danton, Marat en Robespierre, de mannen van
de Commune, de revolutie-mannen door alle tijden en in alle
landen.
Neen I b s e n toont in het grilste licht, hoe slecht en onwaar
de menschen zijn, hoe bang ze zijn voor licht en waarheid en
hoe zij daardoor zelf oorzaak zijn van hun ongeluk, dat zij
konden ontwijken, wanneer zij zelf anders werden. Als zij, die
het licht niet vreezen en den moed hebben waar te zijn en
zonder bijbedoelingen op te treden, in de meerderheid zijn,
zal geen heerscher misbruik kunnen maken van zijne macht,
geen kerk vermogen eene goede wetgeving in den weg te staan.
Uitvoerig heeft Max Nor d a u ons dat in 1884 aangetoond in
zijn werk „die konventionellen Liggen der Kultur-

508

MODERN.

_._

^-.,.,-•-•-• -..,,, ,.-... ,,,,.,-,--..-..,.,.,.,., .,..

m en s ch h ei t," en er op gewezen, dat deze het zijn, die ons
ongelukkig maken.
Dat is de versteende waarheid, die een leugen werd even als
de ijverig verkondigde en steeds herhaalde leugen aan de groote
menigte ten slotte als waarheid voorkomt. In de wereldliteratuur
heeten alleen modern, die den wereldleugen bestrijden door
geen partij gebonden en eerlijk en rein van gemoed.

GEDICHTEN.

Sedert de vorige uitgave van dit werk verschenen omstreeks
honderd en twintig dichtbundels, niemand kan gelooven,
dat dit alles het werk van bezielde dichters en waarachtige
kunstenaars is.
Bij een overzicht van dien meer dan overvloedigen oogst,
waarbij wij nog duizende niet in bundels verzamelde gedichten
zouden kunnen voegen, treffen ons enkele verschijnselen bijzonder s
De epische poezie komt steeds minder voor ; de lyrische geeft
gedeeltelijk weer, wat de dichters gevoelen of beweren te gevoelen ; bij velen wekken mystische idealen bezieling; bij anderen
werkt de taal als muziek en is des kunstenaars streven, de
schoonste taalmuziek weer te geven, aan de kunst des componisten
verwant, waarbij dus ook alleen de gevoelige en kunstzinnige
lezers ot hoorders zich — zij het al niet in woorden — bewust
wordt van den indruk, dien het kunstwerk op hen maakt. Sedert
enkele jaren komt ook — evenals aan het einde der achttiende
eeuw — weer voor, dat het lied deel uitmaakt van de wapenen
in den staatkundigen strijd.
Wij rangschikken de dichters sedert 1886 onder v ij f groepen
A. de dichters, die reeds toen of kort na dien tijd naam hadden
gemaakt, door hunne gedichten, B. de dichters die reeds naam
hadden gemaakt door hunne proza-werken, C. de dichters, die
in hunne werken vooral den godsdienst of het goddelijke bezingen,
D. de dichters, die in hunne liederen opwekken tot staatkundige
ontwikkeling in sociaal-democratischen zin en eindelijk E. de
letterkundige kunstenaars, die tot dusverre slechts een enkelen
bundel het licht deden zien.
We mogen niet onopgemerkt laten, dat alleen bij de eerste
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groep de epische poezie eene belangrijke plaats inneemt. Zoo
o. a. bij Boeken (,,Goden en Menschen"'895), Lapidoth
(„Eva,” 1897), Schepers („Bragi,” 1900) Koster („Niobe,”
I 893), Van 't Hoog („I r i s” 1901) zonder dat zij daarbij
uitsluitend of zelfs in de eerste plaats als epische dichters beschouwd mogen worden.
Om volledig te zijn vermelden wij, dat Gorter nog in 1903
een bundel „V er z en" uitgaf, Koster na ,,N i o b e" drie
bundels I) terwijl H é l è n e S war t h (thans Mevr. Lapidoth)
in 1902 een herdruk van haar eerstelingen, de Fransche gedichten
het licht deed zien en acht nieuwe bundels liet verschijnen. 2)
In groep A. komt de eerste plaats toe aan Dr. Edward B. Koster.
ha
Hier, waar een ernstig man aan 't woord is, ernstig Shakespeare-lezer, die niet kwalijk slaagde in de metrische vertaling
o. a. van den „M e r c h a n t of V e n i c e," is het eerste optreden
een arbeid van epischen aard, de geschiedenis van „N i o b e"
van haar geboorte tot aan het oogenblik, dat zij, gelijk O v i d i u s
verhaalt, van smart versteende of gelijk 't heet, „in eene rots
veranderde."
In sierlijke vijfvoetige jamben geeft ons de dichter hier in
klassieken toon het gedicht als uit een der ouden, met zeldzame
kennis van menschen en toestanden en klaar en eenvoudig als
de ernst van 't verhaal eischt. We halen aan als proeve den
aanhef van XIII:
't Was oogsttijd en de fiere zomerzón,
De rijper van het mannen-voedend graan,
Zag zich op d'aard weerspiegeld in den glans
Van goud-getinte schoven of in 't breed
Geel-lichtend veld van wind-gewiegeld koorn,
En telkens streek een zucht des zomers zacht
Door 't halmenveld, en ijle ritseling
Voer de aren door, en heel de goud'ne zee

1) 1895. „Natuurindrukken en Natuurstemmingen," 1900.
„Tonen en Tinten," terwijl in 1903 de „Verzamelde Gedichten"
verschenen.
2) 1892. „Blanke Duiven"; '96. „Poezy";'97. „Diepe wateren";
'97. „Verzen"; '98. „Stille Dalen"; 1900. „Najaarsstemmen"; '02.
(herdruk) Gedichten: „BlankeDuiven";,,Diepe wateren"; „Schaduwtuinen"; '03. „Octoberloover."
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Geraakte in trillingen, gelijk een meer
Van stilstaand water rimp'lig wordt en deint
In telkens wijd're kringen als een steen
Er in valt met een plotselinger plons.

De studie der ouden heeft den blijkbaar in Homerische woordkeus ervaren dichter er toe gebracht het zoo vaak bewerkt verhaal
van den dood van N i o b e's kinderen als episode te behandelen,
maar hoofdzaak te maken van het leven en de plechtigheden.
Afzonderlijk vermelden wij nog ,,Natuurindrukken en
Stemn"bvaderzpo,instamedvrrukking te brengen. De schrijver is iemand die de natuur tot
in de kleinste details heeft gade geslagen, die de natuur lief
heeft met het hart eens dichters en haar heeft beschouwd met
het oog eens schilders. Dit werk van 1895 hield een belofte
in, die later inderdaad vervuld is geworden.
Gelijk de titels reeds doen vermoeden ontleenen de latere
bundels de stof voor de gedichten aan waarnemen en nadenken,
aan gevoel en verbeelding. In meer modernen toon zijn de
hoogst verdienstelijke liederen geschreven en dat in 1903 de
„Gezamenlijke Gedichten" konden verschijnen is een bewijs
voor het welverdiend succes van den dichter.
Ter aanvulling r) vermelden wij nog W. L. Penning' s
bundel „B e n j a m i n' s Vertellingen" naar titel en inhoud
verhalen in verzen, die ons voortdurend aan een vroeger tijdperk herinneren en ons onwillekeurig opwekken tot vergelijkingen
met S t a r i n g, Beets en Potgieter ; niet zoo puntig als
St a r i n g, niet zoo frisch en zoo krachtig als Potgieter, niet
zoo gemoedelijk als Beets maar toch een boek, dat men gaarne
leest al is het geen groote kunst en een boek, dat bijzondere
kwaliteiten heeft, waar het door de ouderen werd geprezen omdat
het hun terugvoerde in een tijd, waarin ze zich gaarne terugdenken en toch ook al weer niet z66 oud, of de jongeren vonden
er genoegen in, zooals blijkt uit de omstandigheid, dat Albert
Verwyzondigvrbehuondzjscrmig
nam. Voor alle dingen zijn deze verhalen echt Hollandsch, het
is en blijft verhalen en waar de dichter den draad van het
1) Tevens ter verbetering : Op bl. 451 staat M. C o e n s (W. L. Pen n i n g J r.)
en in de noot : Penning (W. L. C o e n s). Dat is het gevaar van pseudoniemen,
vooral wanneer deze op een familienaam gelijken. De dichter heet W. L. P e nn i n g J i. en schreef onder den pseudoniem M. C o e n s.
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verhaal een oogenblik los laat, daar weet hij dien ongemerkt
weer handig te grijpen hij weet een toestand te teekenen, een
stemming weer te geven, een persoon te karakteriseeren, los en
natuurlijk te praten en dat zijn de eigenschappen, die bij heel
veel wat niet voor langen tijd kan zijn, toch motieven in overvloed geven, om dit werk ook thans nog te prijzen. Kloos
noemt hem : „een dichter niet in schijn door zwierende vormen,
maar in waarheid door te voelen en te zien, dingen, die hij
meesterlijk als schoon zegt." Hij noemt hem „een krachtig en
fijn en oorspronkelijk en waarachtig dichter, hij voelt, wat hij
zegt, hij ziet juist en drukt zich volkomen juist uit."
Ter aanvulling op wat we bl. 443 van dit deel zeiden
vermelden we, dat P. A. M. B o e t e van H e n s b r o ek nog een
bundel „A a n den R ij n," uitgaf alles zeer muzikale gedichten,
geschikt om gezongen te worden en werkelijk, naar wat Bilde rd ij k wilde met „gevoel en verbeelding" : een enkele proeve volgt:
AVONDWANDELING:
Geen stemmen rijzen
Stil, — in gepeinzen, —
Gaat ieder voort.
Zelfs 't ritslend schuiven
Des strooms der druiven
Wordt nauw gehoord.

Frits L a pid o th, die in 18 97 „Eva" aan Nederland schonk,
behoefde niet meer dan dit eene gedicht te schrijven om een
blijvende plaats in de Geschiedenis der Letteren in te nemen.
Het was een zeer stout bestaan : reeds hadden Hugo de Groot
in„AdausExl,"Voein„AdamBlgschp"
en M i l t o n in „P a r a d i s e Lost" Eva tegenover Adam en
tegenover Satan laten optreden en terwijl de geheele letterwereld
die werken of althans de twee laatste kent, treedt Lapidot h
op met .... eene nieuwe Eva, eene vrouw gelijk geen fantasie
vrij van het bijbelverhaal die ooit had gedroomd : heerlijk,
koninklijk, overweldigend grootsch. Voor Eva neemt Adam
niet de plaats in, die hem toekomt, hij is „voor God" dunkt
haar „niet meer dan een der dieren uit den hof" hij is „Spotkoning van een Paradijs." Zij bewondert den slapenden Adam
en wil, dat hij zijn zal gelijk aan God en daar zij hulp behoeft,
roept zij tot Satan, die haar waarschuwt voor de ernstige ge-
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volgen der overtreding, maar haar toch helpt, nu zij niet toegeeft;
haar Adam moet zijn haar „Koning, (haar) Heer, (haar) alles!
Meer nog dan God zelf." Satan acht die gedachte te hoog en
te edel, hij raadt Eva :
„Neem 't voor U zelf alleen; dan zult gij heerschen
„Als Koningin en Adam is uw slaaf.
„Maar geeft gij hèm de kennis, dan zal immer
„De zwakke vrouw slavin zijn van den man."

Maar noch verlokking, noch bedreiging brengen Eva van
haar denkbeeld terug, zij wil Adam zien „groot en machtig
als Jehovah" en zij zal eerst gelukkig zijn als de eerste, maar
ook allernederigste der dienaren van dezen grooten, heerlijken man.
Is de vinding nieuw, de geheele uitwerking is bekoorlijk en
aan kracht van werking geweldig : Eva's hulde en bewondering,
haar moed en zelfverloochening, geheel de Paradijs-legende met
het leven van het eerste menschenpaar : van Eva, het eerste
ontstaan van leven, tot den dood van Abel den eersten bij
wien 't leven eindigt, is het geheel in de schoonste, verzen, als
een symphonie van de volste uiting, de reinste opvatting en de
rijkste instrumentatie.
Van G. W. L o v en d a al, dien wij op bl. 272 van dit deel
als den dichter van „Magen en Hilda" (r 885) noemden, verschenen zeer gewaardeerde kinderliederen in eenige bundels en
een „Lied der Liefde." Aanvankelijk voor den geestelijken
stand bestemd, leerde hij den geest van enkele Latijnsche dichters
kennen en bewonderde vooral Vergilius, gelijk hij medetelt
onder de warmste vereerders van Vond e 1; van de goede voor,,Magen
beelden van beiden vindt men sporen in zijne werken. „Mag
en Hilda" blijft zijn hoofdwerk ; slechts zelden deed hij later
van zich spreken, in 1 897 zag zijn bundel „R o o de en Witte
Rozen"htlic.VaHJBoekn;wisarbdhouen
in „De Nieuwe Gids" voorkomt zijn weinig afzonderlijke
werken verschenen ; het meest besproken werden er twee waarvan
alleen de vorm en slechts gedeeltelijk de inleiding de vrucht
zijner kunst is. Het eene is „Floris en B l a n c h e f l o r."
Het is alleszins verklaarbaar, dat een dichter te midden van
(de ruwheid, die vaak in onze literatuur heersclit, zich aangetrokken gevoelde door een zoo beminnelijk dichterlijk sprookje,
maar we betreuren, dat de dichter zoo geheel naar willekeur
33
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met de stof omspringt, uit het oorspronkelijke alleen de hoofdlijnen van het verhaal meestal behoudende. Maar nog meer
te bejammeren is, dat het zangerige verhaal ons gegeven wordt
in een zeer bijzonderen vorm van negenregelige strophen, gelijk
Byron dien in ,,Childe Harold," en Shelley in de „Revolt
of I s l a m" gebruikte, maar welken moeilijken vorm de heer
Boeken blijkbaar niet meester is, hoe ontzettend veel moeite
hij zich ook blijkbaar heeft gegeven, aan dien eenmaal gekozen
vorm getrouw te blijven. We citeeren bijvoorbeeld uit het derde
hoofdstuk :
XV.

„Waarhenen toog zij ? Naar wat windstreek heen!"
„Ter groote stad Livornen, naar de markte —
Maar ach wat is u? Kent ge er wellicht één,
Die zoo'n lot trof en maakt ge u wellicht sterk te
Hervinden haar, dan och ! dan doet gij werk te
Vergeefs : want eerder zult ge een golfj' hervinden
In 't wijde wak der zee." Maar hij bemerkte
Niet eens meer dat zij sprak : als een ontzinde
Sprong hij en sprak : „Heil u! gij zeidet den beminden
XVI.

Naam dier die 't zoek het eerst ... .

Dergelijke verzen te schrijven heeft heel wat moeite gekost,
maar ze lezende te doorworstelen is bijna even moeilijk.
Wel heeft de dichter het naief oprechte van het oude verhaal zorgzaam weten te behouden, maar ons blijft de lezing van
het oorspronkelijke voor kunstgenot oneindig hooger staan dan
dit werk, waarbij de middeleeuwsche tint geheel verloren gaat
en daarmede ook de eigenaardige kracht der poetische vinding.
Iets anders is het met de vertaling van D a n t e. Naast de vertalingen die trachten, de vormen van het oorspronkelijke zoo na
mogelijk te naderen, blijft er nog een arbeid over voor hen, die
minder het kunstwerk, dan den inhoud van het kunstwerk zoeken
eng voor dezulken vooral heeft Boeken geschreven. Wanneer
iemand het Italiaansch, en dat van Dante is inderdaad niet
zooveel moeilijker dan van een anderen schrijver, behoorlijk
machtig is, dan zal hij de „L a D i v i n:a C o m m e d i a" lezende, vóór
alle dingen den inhoud wenschen te kennen in die dichterlijke
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voorstellingen, gelijk de onsterfelijke schrijver ons die geeft, afgescheiden van den vorm natuurlijk. Vrijer dan zij, die aan den
vorm gebonden zijn, heeft Boeken zich dus vooral geheel
kunnen wijden aan het weergeven van den juisten zin, gelijk
bijvoorbeeld D r. Kok op tal van plaatsen in zijn S h a k esp e a r e in proza het oorspronkelijke veel nauwkeuriger heeft
weergegeven, dan in eenige andere vertaling is geschied. Dat de
kennis van het Italiaansch niet voldoende is, om Dante te
lezen, weten we uit de voortreffelijke Duitsche vertaling van
P h ila 1 et hes. Het aantal noten daarbij gegeven, neemt een
zeer groote plaats in; dat zelfs achten ook de andere vertalers
meerendeels noodzakelijk en de heer Boeken heeft dan ook
geen moeite ontzien om te zorgen, dat een behoorlijke toelichting
bij de verschillende stukken, die hij vertaalt, niet ontbrak. Verzuimen we niet aan te stippen, dat hij in den stijl zooveel
mogelijk Dante volgde, en niet gemoderniseerd heeft, zoodat alleen
de versvorm ontbreekt. Niet onvermeld blijve verder, dat we
ook een modern Grieksch treurspel van hem bezitten onder den
titel „Helena in Troje." We wijzen tevens op een andere
vertaling namelijk die van de „A c har n es" van A r is t op han e s
door Mr. G. H. B e t z en wel in zulke Hollandsche verzen, dat
de vertaling een oorspronkelijk Nederlandsch werk schijnt. Ernstige
beoefenaars van het Grieksch mogen hier of daar een aanmerking
te maken hebben, als Nederlandsch werk verdient het allen lof.
De schr. gevoelde zich het meest thuis in lang vervlogen tijden
en schreef in 1897 nog een drama in 5 bedrijven „A 1 eid van
Po e l g e es t;" de stof was voorhanden, maar men kan bezwaarlijk getuigen, dat de vorm aanbeveling verdiende. Den lezer
streelt die vorm niet, den acteur zou het een beletsel zijn, zijn
kunst in dit drama te toonen, omdat er dikwijls zoo iets hortends
en stootends in is, afkortingen als : „heb 'k in 1 uil" of „ik
gevoel, da 'k oud word," of wel „had 'k iemand in het aangezicht gezien" of wel een zin als deze:
ZeveJi jaar wordt 't, met, laat zien St. Jan.

Ook aan de omgeving waarin het sterk speelt zooals men zich
die gewoon is voor te stellen is niet altijd gedacht. Zoo o. a
zegt Van Arkel:
Nu, dat ze een jongen knaap als Albrecht 't hoofd
Op hol brengt, snap ik best. Jan, hoor eens hei
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ELSE VAN BRABANT.

Van beter gehalte, van liooger kunstwaarde getuigt zijn drama
„K a r el de S to ut e" reeds in 1894 verschenen. Ook hier vinden
we soms op elkaar stootende lettergrepen, maar er is in dit werk,
zooveel van een goed leerling van S hak e s p e a r e, dat we betreuren, dat dergelijke stukken niet meer worden opgevoerd.
De aanhef doet aan dien van den „R ic hard I I" denken en de
teekening van personen is zeer scherp gehouden. Wel onverwacht
ontmoeten we hier 17e eeuwsche woorden als „gansch bloed"
en „bollenbrood" en derg. Groote studie ging er aan vooraf,
trouwens studie was des schrijvers leven. Een merkwaardig artikel,
dat een nieuw licht werpt op 't karakter van Prins Wi 11 e m III
verscheen in „d e G i d s" enkele dagen na het overlijden van
dezen verdienstelijken auteur, wiens bescheidenheid hem verre
hield van de groote markt der letteren en haar geschreeuw.
Niet episch, lyrisch zelfs daar zij wil verhalen is Els e v a n
Brabant. I)
Onder den naam van Lohengrin's gemalin trad j uffr. Eli s ab e t h v a n Ha r 1 i n g e n, sedert een paar jaar Mevrouw de
M o u l i n , al vroeg op met kleine gedichten, die in „Ne d e r1 a n d" en andere tijdschriften werden opgenomen, medewerking
aan enkele dag- of weekbladen bereidde haar voor tot prozawerkjes, die een gelijken geest ademen als de gedichten. 2) Uit
alles spreekt een zachtheid, een teerheid, een algemeene menschenliefde, soms ook een diepe smart, een onbevredigd verlangen, maar steeds in een zangerige taal, die den pseudoniem
geen oneer aandoet. Haar jongste prozawerk, een roman van
zeer kleinen omvang, teekent meer kracht, 't is de levensstrijd
van een zelfverloochenend meisje, die bemint en bemind wordt
door een ongelukkig gehuwden, braven man, maar die weigert
den man te volgen, omdat zij innig overtuigd is, dat hij zijn
kind niet mag verlaten. De heldin is uitmuntend geteekend, wellicht is dit een voorteeken, dat eene nieuwe romanschrijfster
onder ons zal opstaan.
Bij de tweede groep is de voorplaats aan C. S c h ar te n, want
geen der allernieuwste dichters heeft zoo gereedelijk als hij in
verschillende tijdschriften plaats gevonden voor vele verzen, of
het moest Dr. P. C. B o u ten s zijn. Wij kunnen ons de voor1) 1894. „Lenteliefde." '97. „Zangen." '97. „Zomerweelde." '99.
„Bloesem." 1902. „Weidenimf."
2) 1896. „Etha," 1898. „Allegro," 1903. „Van Troost in werken."
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liefde der redacteurs niet verklaren voor iemand, die als noot
in den aanvang van een cyclus : „De aarde der Symbolen"
ons mededeelt: „hier wordt alleen aangegeven de wijze van visie,
waarin de wereld mij bijwijlen voorkomt." Een gedicht „B 1 o em en t u in" eindigt aldus :
Gij zijt van ééne levens-wel
de veel-kleurige schijn, ontstaan
uit ééne wondre baan, om snel
weer in haar te vergaan.
En zoo uw diepe kelken smachten
elkander toe, o machtelooze
gansch op te gaan in eenen prachte —
— geen lichtgloed — — wacht 'n pooze
Dan zulle' uw stenglen zich terneder
neigen welhaast in des doods 'dam,
todref-énzamlvswdr
zinke' in 't Mysterie saam.

't Zal wel aan ons liggen, maar wij denken onwillekeurig
eerder aan haastige vertalingen van onbegrepen Duitsche gedichten
dan aan inspiratie of artisticiteit, zoo houden wij dan ook de
„V o o r h a 1" niet voor den ingang van een tempel vol heerlijkheid en verhevenheid.
In „de Gids" heeft Dr. Byvanck de „Voorhal" met
eindelooze reserves geprezen, maar niet onvermeld werd gelaten,
dat er verstand en berekening in dit dichtwerk steekt, maar dat
het niet van ziel tot ziel spreekt, dat vorm en bouw der gedichten
onvoldoende zijn, dat de dichter zijn gekunsteldheid moet leeren
overwinnen, omdat hij dan met nadenken en vinding meer kan
worden, dan men hem nu nog kan zeggen te zijn.
Zeer eigenaardig is zijne wordende kunst zeer zeker, maar er
is alle reden te gelooven, dat men in onzen haastig levenden
tijd liever hooger en meer geacheveerde kunst in minder moeielijk
te naderen geest zal willen genieten dan het volgende:
Het stille stervens-uur wonderbaar .... bang ...
voelen, wegvloeiend-lauw het leven .... langzaam, langzaam, — niet meer houden kunnen — krampstrekking van handen, moètend wijken .... rampzalig, — noodlottig .... 'n Bange droom .... Een zang
eentonig-indiesch-dwéepend, kwéelt weg .... angstig luistrend hangt lucht g'luidloos .... Gouden lamp
....
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romeinsch róód vuur gloeit óp .... en welkt; sti ll ' damp
dun, grijs, spyraaltje pijlend zwijgend op ....
.... dan is het uit .... Zóó valt eindlijk een drop
water, die lang hing siddrend voelend vol
zich worden .... Zoo is het, wanneer in hollen herfst-nacht van een kalen boom, plots zal ....
.... afgaan .... het laatste blad, in stillen val ....

De stipjes en streepjes herinneren ons de aandoenlijke verzen,
waarmede „Braga" zoo aanhoudend spotte.
Met de veel geprezen schrijfster Marie A n ti n k gehuwd, is
hij met zijne vrouw te Parijs als correspondenten van het Handelsblad van Amsterdam.
D r. P. C. B o u t e n s heeft sedert minstens acht jaar in verschillende tijdschriften gedichten van zijn hand afgedrukt gezien,
vaak waren ze onbegrijpelijk als die van S c.h a r t e n, soms al
zeer bijzonder door (wellicht schijnbare) afwezigheid van gedachte.
We citeeren :
Altijd moogt ge schoon zijn
Van nu en eeuwig ;
Schoon zal schoonheids loon zijn
Van nu en eeuwig.

Gulden mist uit 't dal op
In lichten dag. —
Droomende kristaldrop
In manerag.

enz. enz. Van Deyssel die hem met lof in de wereld der
letteren binnenleidde, vergeve ons, als we dezen arbeid maar
verder laten rusten, nadat we nog hebben aangestipt, dat Kloos
van hem getuigt „dat hij zijn ziel tracht te zeggen, niet volgens
subtiel bespeelde, bestaande schema's, maar geheel en al primitieflijk, en met de uiterste accuratesse, zooals hij haar in zich
machtiglijk hoort."
In dr. J. B. Schepers begroeten wij echter een man van
groote kennis en strenge wetenschap, maar tevens een man met
hart, met gevoel, met bezieling.
Hij schonk ons een der belangrijkste dichtwerken uit deze
periode : „B r a g i" in 1900 verschenen, waaraan in 1867 een bundel
„Gedichten" was voorafgegaan. Merkwaardig is, dat ,,Magen
en Hilda," „Godenschemering" en „Bragi" die gelijkelijk
door oudere en jongere lezers werden bewonderd, een stof be-
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handelen uit de Noordsche mythologie, dat ze alle drie naast
de gevonden stof de rijke fantasie en de welwikkende keuze
des dichters verraden en dus blijkbaar de bezieling van den
kunstenaar en den arbeid des wetenschappelijken vorschers vereenigen -- voegen wij er bij, dat ze aan schoonheid van vorm,
zuiverheid van taal paren. Van 1894 tot 1900 werd aan dit
dichtwerk gearbeid en de dichter geeft ons rekenschap van zijn
keuze van stof en 't verloop der handeling. Hij werd bezield
door „de zucht om ook 'en natsjonale Olympus te hebben, 'en
natsjonale Apollo ; in plaats van de ons zo vreemde Griekse
Godenhemel moesten we onze eigene hebben en die moest zo
mooi worden, als het in m'n macht was die te maken." Hij
getuigt verder : „de historiese of liever Noors-mythiese achtergrond is dat I d o e n a, de vrouw van B r a g i, geschaakt wordt
door de zeereus Tj a z i; daardoor worden de Goden spoedig
grijs, want zij is de Godin van de Eeuwige Jeugd, en allen,
ook L o k e, doen hun best haar terug te krijgen, wat dan ten
slotte ook gelukt. Alle Noors-mythiese biezonderheden waren
mij te biezar."
Het geheel is een boeiend verhaal, het zou uitmuntend tot
libretto voor eene Nederlandsche opera bewerkt kunnen worden.
De taal is, zooals bijv. in „Edda" en „K u d r u n" eenvoudig,
duidelijk vrij van kunstig verwerkte figuren en vreemde woorden.
Het is inderdaad frisch en jong gedacht als een Noordsche wind
over heerlijk groene duinen. Vreemd in deze wereld is de vrij
moderne voorstelling van de vrouw, die om haar man gelukkig
te zien, hem afstaat aan een ander.
Soms is de huiselijke toon wel wat al te huiselijk, bijv.
„Wodan sprak haar moed in 't moede zieltje."

of wel
„Knikkebeenend stond de grijze naast haar."

en nog meer alledaagsch :
„Wie weet of ze ook van jou niet houdt?"

met het vrij ondichterlijke antwoord :
Och kom, m'n schat."

zelfs het woord „saai" ontmoeten wij hier. We willen niet terug
naar den tijd toen de dichter eene taal schreef, die voor gewone
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menschen onverstaanbaar was, maar als de auteur volstrekt de
meest gewone taal wil schrijven, dan behoort hij te bedenken,
dat de eenheid van het kunstwerk van zelf medebrengt, dat hij
dan niet den zeer zeker ongewonen vorm van de gebonden rede
gebruikt.
We stellen dit werk in geen geval hooger dan de beide bovengenoemde, maar we achten het een kunstwerk, dat stellig door
meerdere gevolgd wordt, wellicht dat de auteur daarbij minder
studie en beschouwing van zijn plan maar wat meer onge.
breidelden hartstocht geeft, gelijk men bij deze Goden en Reuzen,
die nog niet door „beschaving" besmet waren zou verwachten.
Van het laatste vinden we meer bij G. C. van 't Hoog
die in 1898 een dichtwerk ,,Geluk" en in 1901 een ander
„Iris" het licht deed zien. In hem hebben we, gelijk uit zijn
dichtwerk„G1u"blj,nwarchtigdeon,
men zou een lofrede schrijven op zijne sonetten, daar is iets
edels, iets verhevens iets majestueus in de wijze, waarop hij de
muziek der Nederlandsche taal in zijn sonetten doet weerklinken.
Hij heeft den gemakkelijksten vorm niet gekozen er is heel
veel studie vooraf moeten gaan, eer men dergelijke terzinen
kon schrijven, als de dichter blijkbaar zonder moeite in zijn
gedicht in negen zangen schrijft. V66r alle dingen, dat moet
erkend, prijzen we het uiterlijke. We vinden in hem een taalkunstenaar, zooals we er weinige bezitten, een man, die soms
met enkele woorden den indruk van groote sierlijkheid kan
geven als bijvoorbeeld in dezen regel:
„Uw blanke sluiers wimplen in de lucht."

We dienen hierbij wel te bedenken, dat men de verzen van
v a n 't Hoog niet vergelijken moet met de verzen, in den tegenwoordigen tijd geschreven. Men heeft „C y r a n o de Berg er a c"
bewonderd; alleen C o q u e 1 i n heeft 700 maal den genialen, diep
gevoelenden minnaar en onverdroten kampioen ons tot in zijn
stervensure toe, vertoont, maar wie de liefde van R o x a n e
beoordeelt naar de wijze, waarop men zich in den tegenwoordigen
tijd liefde voorstelt, die vindt in de precieusiteit een karikatuur
van de liefde. Men heeft zich de ridderlijke opvatting van
wat dichterliefde kan wezen, voor te stellen, om de liefdesuitingen gelijk ze hier voorkomen, juist te beoordeelen in overeenstemming met de wijze, waarop de dichter zich die heeft
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gedroomd. Als proeve halen we uit den bundel „G e 1 u k" aan :
STEMMING.
I.
Ik ben een meeuw op 's levens wilde zee
En wordt gewiegd op de ongetrouwe baren,
Waar duizenden van levenshulkjens varen,
De zeilen hoog -- en koersend ... ? naar een ree ?
't Is wel dëzelfde wind, die zwellen deê
De zeilen, tot verlangens-bol zij waren,
En alle schippers in de verte staren,
Waar zacht de zee in 't blauw verschiet weggleê ... .
Maar .... elk is in zijn hulkjen toch alleen,
En zoekt de verte langs verschil van wegen,
En dobbert over 't golvenwoelen heen;
Ik kom er daag'lij ks duizenden van tegen,
En weet soms niet te bergen het kleên
Van meeuwen kleinheid, in dit woest bewegen.

II.
En angstig spreid ik dan de vlerken uit
En wiek më ómhoog uit droevig golvendonker,
De natte vleuglen vol van paarl-geflonker,
Omhoog, omhoog, deez' droeve wereld uit !
Mijn ziel is vol van wondertonig zingen,
Mijn hart slaat rhythmen van een wild verlangen :
Het is me op duistre wereld gruwzaam bange,
Mij wenkt omhoog lichtrijk van hemelingen.
Mijn meeuwe-vleugelen klappen in de luchten :
Ik drijf als wolkje 't blauw-oneind'ge door,
Ik zoek den blijdschaps-schat, dien ik verloor,
Ik zoek en zoek — en keer terug met zuchten!

Een wijde klove scheidt hem van P. F. T h. Hoogstraten,
wiens „Studien en Kritieken" in 1893 verschenen op elke
bladzijde een schoon getuigenis afleggen van degelijke kennis
en een zacht gemoed, gevoelig voor 't goede, 't schoone, en
goddelijke, van hem bezitten we ook een bundel „Gedichten" in
1893 verschenen, die een gelijken geest ademen en als zeer ernstige
alhoewel niet diepzinnige arbeid moet beschouwd worden en
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die zoo al geen hooge toch zeer zeker goede kunst is.
Mevr. Marx— Koning gaf in 1901 haar „Verzen" uit,
daarin spreekt waarheid van gevoel en de kunst van zeggen,
die wij uit haar proza-werken kennen, maar deze laatste zullen
haar naam stellig het langst doen leven.
Ook Priem, ons behalve uit populair wetenschappelijke werken uit novellen, schetsen en een drama bekend, gaf in 1901
uit : „Meta en a n d er e G e d i c h ten" niet zoo somber en onbegrijpelijk als vele zijner tijdgenooten, maar waaraan wij geen
lang leven toedenken.
Wa l t her van W e i d e is een kind van zijn tijd, modebedroefd, mode-lijdend, in alles „D o 1 o r é ! ! Zeer eigenaardig
zijn de Duitsche verzen in „D o 1 o r é" in taal en vorm beter en
ze zijn tevens rijker aan gedachte, enkele zijn ware meesterstukjes
er klinkt muziek uit zijn verzen een enkele maal wat licht, maar
nergens lachen, jubelend, hoogopklinkend juichen voor al het
goede en schoone wat de wereld geeft. Daarom zal hij voor ware
natuurlijke menschen tot de onbegrepene gaan behooren. Daardoor zijn het meerendeels verzen zonder poezie. Na de uitgave
van „Zon en N e v e 1" had de dichter tijd moeten nemen met
te weten, in welke richting hij zijne kunst wenschte te sturen.
„Een Gedicht an jedem Tage" schreef Carmen Sylva en
van We i d e varieerde dit als :
„Al mijn daar zijn is een zingen, zang in eeuwig wieglende
cadans." Hij moedigt zich later aan met:
„Werk en zie wat om u is.
Elk naar zijne gaaf
Een kleine vlieg, een nachtegaal
Heeft doel, ja, zelfs een raaf."

Men zou hem getroost minder zangerig en minder werkzaam zien.
Van F r a ns E r e n s, sedert een reeks van jaren door keurig
gestelde bijdragen in verschillende tijdschriften bekend, bracht
't jaar 1893 een bundeltje „Dansen en Rhythm en" muzikaal en in een waardigen kunstvorm. Het laatste geldt niet geheel
van „De Vliet" zijnde „50 Sonnetten" door J. H. de Veer;
het begrip sonnet, als we de groote meesters mogen gelooven
vordert iets meer dan viertien regels met gekruist rijm, vele dezer
sonnetten geven echter niets meer : het dramatische, het verrassende
en bevredigend-verhelderende slot, ontbreekt bij de meeste.
1) 1901. „Doloré." 1903. ,Zon en Nevel." 1903. ,Stille Geluiden."
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Ten slotte een woord over een der veteranen onzer letteren
F. H. van Leen t, die in 1894 onder den nooit gehoorden titel
„Eerste en laatste Gedichten" een bundel het licht deed
zien, waarbij we niet denken aan „dat's eens, maar nooit weer !"
maar aan gedichten uit vroeger en later tijd. Geheel van onzen
tijd zijn ze zeker niet, maar velen zullen ze nog welkome lectuur
wezen, even als zooveel van dezen schrijver, Broeder van den
Nederlandschen Leeuw, eene onderscheiding wel hoogst zelden
aan schrijvers ten deel gevallen. Zijne „eerste gedichten" verschenen reeds in 1869, in dertig en meer jaren heeft hij onze
jongens en meisjes met graag gelezen boeken verplicht, het beste
uit onze dichters heeft hij in bundels vereenigd, eenvoudige lieve
verhaaltjes, vooral door dames gelezen en vertaalde in den trant
van Gouverneur vele goede gedichten.
Van Jeanne R e y n e k e van S t u we als dichteres noemen
we eerst de „Impressies." Diep zijn ze nog niet geweest; men
zou het eerder kunnen noemen „Eerste Vlucht" waarbij het
ongeoefend vogeltje zijne vleugels probeert, maar vast staat het,
dat we hier te doen hebben met de uitingen van een echt sterk
dichterstemperament, gloed en hartstocht. De vorm is dikwijls
zeer gebrekkig, de gedachten vaak niet zoo belangrijk, dat ze
aan anderen hoeven te worden medegedeeld, maar vele toonen
een kracht en een hevigheid van sentiment, waarbij de dichteres
onverholen zegt, wat ze gevoelt, zoodat toch werkelijk die gedichten dikwijls niet nalaten, diepen indruk op ons te maken.
We denken hier aan de aandoeningen van een jong hart, aan
liefdesdrang en teleurstelling, die zeer duidelijk tot uiting komen,
maar waaraan de stempel der kunst ten eenenmale ontbreekt,
waar noch de versvorm, noch de beheersching der taal haar
de middelen aan de hand deden, ons als kunstwerk voor te
stellen, wat beter in intiemen kring van hart tot hart ware
gefluisterd.
Van haar bundel „V e r z e n" kan men zeggen, dat dit een
heel boek vol goede verzen is. Ze hebben alle de techniek van
den dag; in iedere vult een klein gedachtetje, soms een heel
klein, geencadreerd door woorden, klanken en gedachten, die er
niet slecht mee harmonieeren, de verplichte veertien regels .. .
De meeste dezer sonetten zijn „voldoende" — maar bijna geen
enkel maakt, als die van H é l è ne S w a r t h, den indruk van
een kunstwerkje .... ze zijn zonder relief."
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Haar „J u di t h" is geene Oostersche, geen Jodin, geen oud
testamentische, ze is in kleur en taal eene tragedie-figuur zoo
banaal, als de heldin van Meta st a s i o die hij na voltooiing,
Cleopatra of Zoraiva of Rosamunde, kon noemen, zonder
woorden aan den tekst te veranderen. Beambten der douane
in vredestijd maken niet zooveel omslag om te vragen, of men
iets te declameeren heeft, als de woeste barbaren in H o l o fe r n e s
legerkamp. De gezegden zijn conventioneel, opera-achtig, oninteressant, toch is het de schrijfster wel gelukt, aan Judith 's
ziel een nieuwe nuance te geven. Haar zorg is geweest, Judith
verliefd te doen worden op H o l o fe r n e s; deze liefde doet de
heldin angstig sidderen voor den moord en geeft eene mooie
scène bij hare terugkomst in Bethunie, wanneer het verbaasde
volk, inplaats van een jubelende, triomfeerende heldin, eene bleeke,
gebroken, half krankzinnige vrouw ziet terugkeeren en toch, in
deze Judith is zooveel zwijgen en sidderen, dat de daad bijna
onwaarschijnlijk wordt en men, haar ziende terugkomen uit het
slaapvertrek, bijna zegt : „al klaar ? nu, dat is voorspoedig gegaan !"
Van Adriaan van Oordt, vermelden we den „Floris V"
als dichtwerk goed geslaagd : zoowel de verzen als de taal en
de toon zijn bijzonder te prijzen. Ook de materieele studie is
niet verwaarloosd : de middeleeuwsche tint als van figuren en
tapijtbehangsels, is goed volgehouden. Er ligt echter over dit
drama iets mats en droogs, een zekere eenvormigheid van
stemming, men voelt het gemis aan uitbeelding van velerlei levensfasen .... Sommige personen hebben iets vaags, schimmigs,
raadselachtigs, o. a. Machteld, Geraerd van Velsens
vrouw ; anderen daarentegen zijn te sterk geteekend, zooals bij v.
Herman van Woerd e n, die in zekere mate een komisch
element vertegenwoordigt.
maar ook
De rijmlooze jamben zijn meermalen niet mooi
vaak duidelijk Shakesperiaansch gekleurd en soms met aardige
woordspelingen en zeer oorspronkelijke vergelijking.
Er komen een aantal heel mooie tooneelen in voor, en als
het bij de opvoering gevallen is, dan is dit niet geheel aan den
dichter te wijten, die echter aan de vertooners zeldzaam hooge
eischen stelde ; zijn werk vorderde een zeldzaam talent van
uitbeelding, juist gevoel voor den afstand tusschen het verhevene
en het belachelijke (du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas)
innig gevoel voor drama, behoefte om voor alle dingen duidelijk
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te zijn. Maar de hoofdschuld ligt aan den smaak van ons
publiek, gekweekt door onze nationale .... opvoeding, die van
poezie afkeerig maakt. Daardoor viel „D e I m p r o v i s a t o r"
een werk van een onbekende, een meesterstuk van vinding en
poezie met ongekende weelde en volle toewijding in den Stadsschouwburg opgevoerd.
Een afzonderlijke plaats moeten we inruimen aan J. K.
R e n s b u r g, wiens letterkundige loopbaan zoowel als zijn arbeid
van geheel bijzonderen aard is. Mad. de Sta e l getuigde in
„De l'Allemagne" i) over Lessing en Winckelmann
sprekende : „La Litérature allemande est peut-être la seule qui
ait commencé par la critique; partout ailleurs la critique est
venue après les chefs-d-oeuvres : mais en Allemagne elle les a
produits." Zoo moeten wij van dezen schrijver getuigen : gewoonlijk heeft iemand zich eerst op een of andere wijze onderscheiden en is daarna als criticus opgetreden, de heer R e n sb u r g trad als criticus op, eer iemand nog gelegenheid had
gehad, van zijn bestaan kennis te nemen. Onder den titel „Boe k
en T ij d s c h r i ft" plaatste de Redactie van het weekblad „d e
Amsterdammer" geregeld het beslissend oordeel van dezen
criticus, wien elk boekwerk en elk onderwerp een welkom object
scheen voor vluchtig anatomisch onderzoek. Plotseling verdween
die naam uit het blad met de kleur der hope en plaatste Ren sb u r g in verschillende periodieken bijdragen, arbeidde een tijd
lang op een bureau van een weekblad in den Haag, en deed
in 1903 twee werken verschijnen, het eerste „Japanse verzen"
in „niwe spelling" in ons onthullende wat de bewoners van het
rijk der chrysantemums denken, gevoelen en gelooven, ons tevens
vervullend met verbazing over den dichter, die zich zoo tot een
ander mensch heeft weten te maken en die zittend in een „kago'"
zich door een „moesko" zijn ,,afhoengi" laat reiken. We hopen
nog eens te vernemen, dat 't in het Japansch vertaald is. We
zouden met de schrijvers in „d e Gids" inderdaad gelooven,
dat hier een concurrentie-artikel aan de markt is gebracht. Bij
de menigte verzen, die gedrukt worden, moest iets nieuws worden
bedacht. De dichter Rensbu rg verliet „het duffe kleine west
Europa" waarvan de cultuur hem niet kon voldoen en in zijn
droomjonk voer hij tot heil der toekomst-kunst naar Japan en
1) Chap. VI.
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zocht daar nieuwe schoonheidssferen. Wat hij ons geeft, zijn
verzen vol namen van Japansche voorwerpen, een heel museum
op rijm, afgewisseld door Europeesche zaken, die niets te maken
hebben met het overige. Het eenige, wat hier, ook niet zonder
voorbehoud, te prijzen zou zijn, is „De B rui 1 o ft;" het meest
blijken het nagemaakte Japansche prentjes en poppetjes en nagemaakte Japansche ornamentjes, ook „Z ij d e t e e 1 t" valt te
prijzen; maar of men, gelijk de schrijver zelf getuigt, kan spreken
van een dichterlijke schepping, „gevoed met de kracht der werkelijkheid, gedrenkt door gouden zon der fantasie," dat zijn we
zoo vrij te betwijfelen. We prijzen hem voor de groote moeite,
die hij aan dat knutselwerk heeft besteed, maar zijn innig overtuigd, dat de Nederlandsche letterkundige er weinig bij verliezen
zou, al waren ze niet gedrukt. De gelukkigste vondst van den
heer R e n s b u r g is zeker de naam van zijn boekje ; Japansche
verzen moeten allerliefst zijn ... De heer Re n s b u r g heeft,
helaas, wanneer hij iets liefs-Japansch te pakken had, zich maar
al te vaak gehaast de bekoring te verbreken, het eerst door zijn
onmogelijke spelling, die de zachtste, geleidelijkste stemmingsverzen bij lectuur een barbaarsch verminkt aanzien geeft, voorts
door het baroque, verzoekende van zijn fantazie, die in „wimpels
van wierook" terstond spreekt van Spoorweg-Tijd enz... Ook
zijn er te veel schilderijtjes onder, met bij-elkaar-gezette Japansche
dingen erop, maar zonder persoonlijkheid en zonder stemming.
Met dezelfde elementen, die de heer R e n s b u r g hier bijeengebracht heeft, had hij veel meer mooie „Japanse Verzen" kunnen
maken, en dat is jammer, want van die hij niet bedorven heeft,
zijn eenige allerliefst. Het geheele boekje „F o e d z j e - n a -Han a,
(37 sonnetten) slaat men voor zijn genoegen over. Het pareltje
uit den bundel is : „Treurig, t r e u r i g." Het tweede werkje
heet „Lohengrin" zijnde „Een Cyclus van den Graal" in
16 sonnetten, waarvan het eerste aldus begint:
Een lichtvlucht vlangt mijn schip met blijde mare
En helm-zwaan na, wiens zilver wiekgesprei
Mijn spoor vlingt langs 't azuur. Ik kom gevaren
Van Montsalvat. Reeds 's ankerplaats nabij,
Zou ik ten strijd steeds sneller willen ijlen,
Waar weerloos Elsa wacht voor het gerecht
En wellicht smeekt om hulp, beangst door 't wijlen
Des redders eens haar in een droom voorzegd.
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aldus spreekt de Zwaanridder en richt zich tot
(Z)ijn sneeuw onthouwen, (z)ijn gracieuse Zwaan.

Acht bladzijden „toelichtingen" en vier-en-veertig bladzijden
„Inleiding" behooren daarbij. Uit de laatste vernemen wij, dat
we hier ontvangen „L o h eng r i n naar Wagnerjaanse en naar
praemessiaanse opvatting."
Wat we hier te genieten krijgen is geheel nieuw, men oordeele :
„In de germaanse mytologi was L o h en g r i n de Zon, di de
„Aarde bij den aanvang der Lente als de zwanen weer togen
„n a ar h e t No o r den verloste uit de ellende van den Winter.
„In de Midden-Ewen werd de Zon vervormd tot een Graal„Ridder, getrokken door een Zwaan, simbool van het Voorjaar;
„de Aarde werd voorgesteld door Elsa en de Leugen (Duisternis)
„en Zelfzucht (Koude), di haar gevangen houden, door Ortrud
„en Telramund. Di beteekenis behielden de hoofdfiguren bij
„Wagner en ook in deze C y c l u s."
Dit alles echter weer „simbolies" immers:
„L o h e n g r i n is niet slechts een Tempelier, die aanspoed
„van Montsalvat ter bevrijding van E 1 s a, maar zijn figuur is
„meteen een simbolise voorstelling van de Zon der niwe tijden,
„de verpersoonliking van een soort Socialisme — en bij een
„hem nog half-burgerlik soort -- die E 1 s a, de inkarnaatsi van
„de lijdende mensheid, verlossen wil, maar naar het verloop van
,,Wagner's opera daarin slechts half slaagt, terwijl in mijn
„verzen di verlossing voorgesteld word door een later geslacht
„van Graalridders, door den laatsten Graal-Koning en zijn
„Tempel-Paladijnen d. i. door den Messias-Imperator en zijn
„Apostel-Maarschalken en wel duizend jaar na het eerste derde
,,deel van de Xe Eew, waarin Lohengrin verondersteld word
„te leven."
Wanneer we nu nog aanstippen dat Marx, I b s en, Hegel,
Zola, Nietsche, Josephin Peladan, Heine, Darwin,
Tolstoi, Spinoza, Goethe, Oskar Linke en tal van anderen
worden geciteerd of genoemd, dat de Graal en andere zaken
worden „besreven" dat er over „voiles," „Koh-i-Noor" en
„salueeren" gesproken wordt en dat we vernemen, dat L o h eng r in is het Socialisme en Elsa het Proletariaat; dat het noodzakelijk is, dat „de Mens inziet, dat hij zelf een masjine is" en
„dat deugd en ondeugd produkten zijn als petroleum en kaoetsj oek"
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dan hebben we o. i. vrij duidelijk aangetoond hoe dit werkje
van 68 bedrukte blaadjes in 12 ° (de rest is wit papier) een
wereld in 't klein is, m u 1 t u m in p a r v o en dat het nog in
1903 moest uitkomen om voor 't einde van 't jaar te bewijzen,
dat er wèl wat nieuws onder de zon is.
We herinneren ons eene polemiek tusschen de H.11. E d. V e rb u r g h en J. K. R e n s b u r g, waarin de eerste den laatste verwijt, dat deze nog altijd niet weet „dat datgene, wat voor het
groote publiek als duister werd afgekeurd — ten spijt van eventueele geringere ;begrij pbaarheid — dáárom juist litterair is aan
te bevelen."
Aangaande groep C is weinig ter karakteriseering noodig,
behoudens de opmerking, dat waar allen godsdienstige liederen
dichten, het leeuwendeel aan hoeveelheid en gehalte, aan de zijde
der „Roomsche dichtkunst" is waarvan V o 11 e n h o v e zoo terecht
getuigde :
Maar Roomsche dichtkunst, minst te tomen
Weidt doorgaans ruim, en wraakt geen droomen,
Als onze onroomsche poëzy.

Niet moeilijk is de vraag, wie hier vooroptreedt, „par droit de
conquête et par droit de naissance"; naar verdienste en ancienniteit stellig: Eduard B rom, die in „Nederland" en „De Gids"
en later ook in verschillende Katholieke tijdschriften schoone
verzen liet afdrukken, het kunstrijk uitspreken van vromen zin,
van vereering van het goddelijke, wiens portret in ,,N eder 1 a n d"
werd opgenomen en die in 1892 een bundel uitgaf ,,Felice
en and ere gedichten" en in 1895 een anderen „Opgang";
uit beide spreekt innige vroomheid en diepe overtuiging, een
eenvoudige woordenkeus belet niet, dat de taal klinkt als muziek.
Van gelijken aard, maar met meer gloed en iets meer romantisch
van opvatting dicht A. H. M. Ruyter, die in 1873 „R o l du c"
in 1895 „Oranje-bloemen" in 1897 „Paradijsbloemen"
het licht deed zien.
Ook A. M. J. S. Binnewiertz Pr. schonk ons ,,Gedichten" alle vroom en lief en goed gedacht, eenvoudig uitgedrukt,
maar geen kunstwerken.
Van minder vinding maar meer episch in opvatting is het
gedicht van J. Broekema uit 1900 „De Profeet uit
M e s o p o t a m i è" de zorgzame arbeid daaraan besteed belooft
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ons nog geen groote kunst, maar dichtwerk, dat in een overgroot
aantal personen van gelijke stemming aandachtige en dankbare
lezers zal vinden.
Van Kerkhoff liet in 1901 „Een Roomsche lier" verschijnen, een dichtbundel door den titel gekarakteriseerd, bij
„lier" denken we trouwens niet uitsluitend aan „lyrisch" en
ook niet aan het hoogste, wat men bij dat instrument zong;
't was een bescheiden aanwinst voor" onze letteren.
In weerwil van den hoogen titel, waaronder D. J. K a r s sen
zijn eersteling in 1895 „Druiven van den edelsten Wijnstok"
uitgaf, waarop in '98 „Erica" met zoo bescheiden titel volgde,
meenen wij ons oordeel over de toekomst van den auteur, te
moeten opschorten. Voorheen maakten dergelijke verzen meer
opgang dan nu.
In Muller M a s s is, eerst sedert 1901 door een bundel
„C h r i s telij k e G e d i c h ten" bekend, begroeten we een christelijk
dichter, gelijk wij er ons onder de Predikanten der Nederlandsche
Hervormde Kerk vroeger meenen te herinneren bijv. ter Haar
en na dezen ten Kate, hun geest was in hem, al verraadt
zijn dicht, zijn woordenkeus en hier en daar een gedachte, dat
hij meer dan deze tot den nieuweren tijd behoort.
Toen Mejuffrouw Henriette van der Schalk, met welke
dichteres we groep D openen, in 1896 haar „Sonnetten en
Verzn"htlicde,mnwdatzijhrm
eer wilde aandoen en ons een bundel verzen geven, die er uitzagen alsof ze ernstig gemeend waren, ongeveer zoo als de
sonnetten van Winkler Prins J r. maar we vonden er onder
die wat meer beloofden en we wachtten op betere tijden. In
liet Mevr. Roland Holst verschijnen „De nieuwe
1902
geboort" en Juffr. v. d. Schalk thans Mevr. Roland Holst
had nu 't instrument gevonden, dat zij kon bespelen, de hedendaagsche hervormingsharp, die wel wat eentonig klinkt, maar
een forsch en vèrklinkend geluid geeft. Zij wenscht een nieuwen
hemel en eene nieuwe aarde en roept op hen, die dat ook
wenschen, jubelt met bezieling den moedeloozen opwekking toe
en inderdaad er is uitzicht, dat op die wijze „politieke poezie"
op nieuw bij ons tot bloei gerake. In naburige landen hebben
we aan vele overtuigde politieke dichters meesterstukken te danken.
Hoe weinig letterkundige kunst deze schrijfster ook heeft gegeven, zij achtte zich en we meenen dit niet onvermeld te
TEN BRINK. N.-N. Letteren
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geroepen in 1900 eene lange voordracht te
mogen laten
houden : „Socialisme en Literatuur," die in druk verschenen, dadelijk een tweeden druk beleefde. Daarin ontzegt
zij -- die evenmin als G o r t e r, van E e d e n e. a. tot het
proletariaat behoort, — aan „de burgerlijke gedachte-wereld" het
bezit van een „enkel groot beginsel," het bezit van „idealen."
Dat b o u r ge o i s verbeeldt de menschen, die niet ui t s l u i t en d
met vereelte handen aan clan kost komen, en deze moeten naar
hare meening en die harer partijgenooten worden uitgestooten
uit elke positie. Zoo is dan ook deze heele preek een reclameartikel voor de „proletarische kunst" die voor de sociaal-demokraten en in 't bijzonder voor heeren en dames, die even als
Danton, Marat, Robespierre, Mirabeau, Lamartine
e. v. a. bij gebrek aan gelegenheid om beroemd .te worden in
den kring waar ze thuis hooren, er naar streven zich door hen,
die zij tóch als minderen beschouwen, op het schild te laten
heffen, of liever zichzelven beschouwen zij als meer, het zijn
de dames en heeren, die zich aansluiten bij de modieuze salonsocialisterij en die — we verwijzen naar hetgeen we van C o rn e 1 i e Huygens zeiden, — door vele echt proletarier-socialisten
en terecht, met minachting behandeld, met wantrouwen begroet
worden. i) Wat deze roemzuchtige heeren en dames op politiek
gebied beproeven is éene zaak, eene andere, dat er geen reden
is te vergoelijken, dat iemand alleen datgene als letterkundige
kunst erkent, wat omverwerping van het bestaande in den staat
tot einddoel stelt.
Dergelijke beweringen getuigen van volslagen onbekendheid
met de ontwikkeling der letterkundige kunst in den loop der
eeuwen. De heftigste aanvallen op de inrichting van den staat
zijn sedert duizend jaar steeds van dichters afkomstig geweest }
en c o r f,'? vandeoust„Riar"f;menlzd„Bij
den „Lof der Zotheid," de liederen in het „Geuseliedeb o e c k" en derg. en hier en elders heeft dat alles plotseling
ingegrepen in het denken der natie, niet omdat er reclame voor
gemaakt werd of dat er strijd gevoerd werd tegen andere kunstwerken, maar door de waarheid en de bezieling, die er uit die
werken sprak en die „toen de volheid der tijden gekomen was"
juist terecht werd uitgesproken.
1) 't Is geen nieuwe uitvinding, men leze daarover E d. J e n k i n s, L o r d
Bantam London, 1875.
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We zouden hierbij niet zoo lang hebben stilgestaan was niet
Mevr. Roland Ho1st een uit velen, want wat zij in 1900 zei
is sedert in allerlei vormen vaak herhaald. We meenden nadrukkelijk te moeten verklaren, dat een politieke strijd den dichter
kan bezielen dat de dichter eerder dan de redenaar zijne
denkbeelden df bij denkende, of bij gevoelende menschen
algemeen ingang kan doen vinden, maar de dichter, die optreedt als politiek redenaar in concurrentie met velen blijft
ongelezen, en zijne denkbeelden blijven slechts tot eigen kring
beperkt.
In „De Nieuwe G e b o o r t" zoekt schrijfster een lied, zoo
schoon, zoo waar, zoo echt poëtisch gedacht als mogelijk is en
ziet deze bundel is blijkbaar ook bestemd om reclame te maken
voor de sociaal-democratie. Mocht ze dat lied maar vinden, het
zou zoo algemeen menschelijk zijn en ons tevens verlossen van
de huidige geestelijke verzuchting der dichteres midden in de
schoone beschrijvende verzen. Het zou ons tevens sparen gedichten als het fragment : „De a vond brengt den werker
de b e v r ij ding (95) in den aanvang vol klassieke kracht en
zoetheid, maar dat helaas zoo jammerlijk uitloopt in de gedachte
van proletariers, sociale declamatorsche en opgezwollen meeting •
praat ; straf der dichteres en weerwraak der socialisten. Wenscht
mevrouw Roland Holst proletarische poezie te leveren, we
eerbiedigen hare levensbeschouwing, achten haar ernst en haar
ijver hoog, maar bemerken eenvoudig, dat het geheel in haar
dichters ziel onvereenigbaar is met het systeem in haar brein,
waar deze wil worden één in haar wezen.
Naar aanleiding van „De Nieuwe Gehoor t" schreef Karel
van de W o e s t ii ne in de eerste aflevering van „V I a a n d er en"

het volgende:
„Waar, -- uitgezonderd deze van enkelen : V e r w e y eerst en
dan Van Eeden, en Kloos en, anders Boutens — Hollandsche verzen zijn: proza-op-afstand-gesneden;
waartoe aanleiding gaf 't gemak van het vrij-vers en de moeilijkheid van het sonnet: een o n r y t h m i s c h, gedrochtelijk,
duisterrijmend, hink-hortend, niet te verduwen
samengaan van w oorden; waar thans, in Holland, de
meeste verzen zijn zulke bezigheid van menschen die
gaarne verwarren: daar vind ik in de gedichten van H e nr i e t t e Roland Holst een klinkende klaarte, een stevige
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kalmte, een bewuste buigzaamheid die bewijzen, de dichteres die
't vaste weten heeft van het vers."
De heer A d a ma van S c h e 1 t e m a, i) dien wij een enkele maal
ook als niet onverdienstelijk tooneelspeler hebben leeren kennen,
werd dadelijk bij zijn optreden door Kloos met fanfares begroet. Hij verwacht dat de dichter zich zal kunnen en willen
vormen „tot een der eersten onder allen door gevoel en verbeelding en geest en mooien wil." Hij wenscht alleen, dat
Scheltema vermijde „de technische slordigheden, die hem nu
tusschenbeiden ontslippen onverhoeds, en die dan even hinderlijk
klinken als een onvolkomen accoord in een overigens schoone
compositie."
Zoo hoog kunnen wij zijn eerste verzen niet schatten, maar
dat de tweede bundel zooveel beter was dan de eerste, bewees dat
we met een denkend en gevoelig kunstenaar te doen hadden en
de „socialistische poezie", van nog al onschuldigen aard, bewees,
dat de kunstenaar behoefte gevoelde zijne meening te zeggen.
Vele dezer eerste gedichten en zeer vele van de latere bewezen
echter, dat we in A d a m a van Schelt em a een echt dichter
kunnen begroeten, die in 't afgeloopen jaar echter minder socialistisch optreedt, maar ons inderdaad beter, nog beter belovende
kunst geeft in de serie, die hij begonnen is.
In R. van Zinderen Bakker, die in 1893 „Socialistische
Lied er en en G e d i c h t e n" het licht deed zien, begroeten we
de derde bazuin, met minder kunst, met meer kracht en nadrukkelijke overtuiging. Veel afwisseling bieden de liederen nog
niet; voor onze a.s. politieke dichters staat P e t o f i als heerlijkst
voorbeeld; maar vele Duitsche vrijheidsdichters uit '48 en vele
Franschen uit den laatsten tijd zouden hier leerlingen kunnen
vormen als maar niet zoovele beginners hier te lande bang waren
hun „oorspronkelijkheid te verliezen," voor zeer velen zou dat
verlies echter winst zijn.
Voor groep E komt zeker de eereplaats toe aan den jonggestorven dichter, wiens bundel door bijzondere omstandigheden
aan veler aandacht ontging. Op 13 November 1889 stierf op
den leeftijd van 24 jaar B a s t i a a n van H e y n in gen, na een
langdurig lijden, vol hoop op herstel en vol genot van nog te
1) 1901. „Uit den dool." 1902. „Van 'L on en zomer." 1903. „Leven(' .e
Steden, Londen." 1903. „Levende Steden, Dusseldorp."
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genieten van den rijken schat der poezie. We hebben zijn
hengabtrudlsvnei awrchtig
dichter, maar den lijder werd veel verdriet gespaard, hij zou
met zijn behoefte aan hooger en edeler streven dan wat dagelijks steeds meer als hoofdzaak geldt, zich steeds ongelukkiger
gevoeld hebben.
Enkele dagen voor zijn dood verscheen een klein bundeltje
„G e d i c h t e n" nog geen tiende van hetgeen de kunstenaar gereed
had, maar nog niet gedrukt wenschte te zien. Ze zijn de vrucht
van ernstig nadenken bij diep gevoel en een veel omvattende
studie van de beste dichters van Nederland en de omliggende
landen, gepaard aan een niet geringe kennis van geschiedenis.
Hij bewoog zich op velerlei gebied, ernstig nadenkend, spottend,
satyrisch en nu en dan verhalend.
Onder een aan Dan te ontleend motto zendt hij zijn boekje
dewrlinmtsoewarvndltzseguin:
En zoo gij hem (nl. den lezer) maar aangrijpt, tot hij heel
Den kommer voelt, die uit uw rijmgespeel
Verholen loert of fel te voorschijn bruist,
Dan, verzen, troft gij 't doel uws dichters juist.
En loont voor 't geen hij vreugdloos heeft gewrocht,
Hem 't treurig loon, dat hij alleenlijk zocht.

Zoo'n sombere toon klinkt ook uit „Nachtwake" dat we
hierbij aanhalen :
Nu slaapt, wie morgen op een kussen, nat
Van ' t schreien voor hij insliep, zal ontwaken ;
Nu voert de schuld met spoken strijd ; nu smaken
Een schamel heil, wie moede zijn en mat.
Der driften spel, gespeeld om duit of schat,
De woeste jacht naar rijkdom en vermaken,
En 't duizendvormig wild „geluk," het kwaken
Des nijds, 't heeft alles uit; maar wordt hervat.
Als morgen nu werd — en omhoog verscheen
Reeds zwak des daagraads bleeke weifelschijn —
Roept 's Levens klop wat leeft opnieuw ten strijde.
Hoe stemt de dag van straks mij, droef of blijde ?
'k Schuif d'arbeid, die mij wakker hield, bijeen,
En denk : waartoe zou er een wereld zijn?
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Maar niet altijd is zijn toon zoo somber ; 20 xenien en eenige
puntdichten en vooral eene boutade naar aanleiding van de
Br e d e r o- feesten bewijzen dat hij een open oog had voor het
komische, zoo ook :

VOORNEMEN.
Mich trUumt, ich bin der liebe Gott.
Hei
Werd ik ooit onze Lieve Heer,
Dan, eer ik aan 't besturen
Van 't groote wereldstelsel trek,
Neem ik voor mij drie uren.
Drie uren, waar ik niets in doe
Dan lachen om te bersten :
Zoodat mijn lach de sterren schudt,
En echoot op de versten ;
Tot mij alle Engelen in koor
Luid proestend begeleiden,
Hoe ernstig zij een oogenblik
Tevoor de psalmen schreiden.
Waarom 'k zoo hartelijk lachen zou ?
't Is om een drietal zaken :
Ten eerste, wijl ik bakers dan
Met dondren bang kon maken.
Ten tweede lachte ik slap mij om
Die ezels van atheïsten,
Die ik dan zeker wist dat zich
Erbarmelijk vergisten.
Ten derde lachte ik, als ik zag
In majesteit mij prijken,
Om 't volkje, levende in den dunk,
Mij sprekend te gelijken,
Bij hen, die naar mijn juist portret
Zich-zelf vervaardigd dachten,
Wierp ik uit wraak de ruiten in
Met hagel, alle nachten.
Die evenbeelden, slecht en krom,
Met zonden en met kwalen,
Hoe zou 'k hun, al zoekende,
Hun trotschen waan betalen !
Wis zou er veel te lachen zijn,
Ook na dit drietal uren ;
Doch ook een God houdt leegen tijd,
Een lach kan nooit verzuren.
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Merkwaardig om de zeldzame juistheid zijn twee vertalingen,
Bene naar Victor Hugo en eene naar Shell e y en wel „Ode
to a S k y l a r k" maar bijzonder vermeldenswaard is „De Steen e n
Bruid" gedeeltelijk naar Burton's ,,Anatomy of Melanc h o l y," een stuk gelijkende op „T he R i n g" van Moor e,
die echter een ouden Duitschen Kroniekschrijver als zijn bron
noemt ; en een ander verhalend gedicht „T h e o d o r a" naar een
mededeelinginGibbon's „Decline and fall of the Roman
Empire."
Vooral ook uit proza-vertellingen, waarvan enkele gedrukt,
blijkt hoe zeer hij de taal beheerschte en van hoeveel ernstige
studie zijn kunstbeoefening was voorafgegaan.
Florentius gaf in 1894 een bundel „Eigen en Vreemde
H a r p" uit, die getuigt van taalgevoel en muzikaal gehoor, van
een gevoelig hart en een vroom gemoed. Beurtelings episch en
lyrisch heeft de auteur ons dezen bundel als proeve gelaten.
Zijne latere studien en andere proza-werken dragen een ernstiger
karakter maar verraden dezelfde goede eigenschappen.
De verzen van J e a n n e t t e N y h u i s werden niet met onverdeelden lof ontvangen ; de recensent in „d e G i d s" getuigde :
„De vormen, waarin de werkelijke of ingebeelde levensmoeheid
zich uiten, zijn maar zelden geheel oorspronkelijk : telkens ontmoet men bekende motieven, hoort men bekende harmonieën.
Wie er toe kan medewerken om den stroom van dergelijke
poezie te stuiten, of althans te verminderen, mag het niet nalaten."
Toch mag niet verzwegen worden, dat de auteur veel meer
temperament toont dan men in de hedendaagsche sonnetten
gewoon is.
Flor en tij n liet het, voor zoover we weten, bij éen bundel
„Van Blijder Minne" die in 1897 verscheen en waarvan de
inhoud, eenvoudige aangename verzen, met zorg bewerkt tot
geen bijzondere opmerkingen aanleiding gaf. Hetzelfde geldt van
D. Felix wiens „Levenszangen" in 1897 verschenen, van
H. E r m a n, van wien in 1894 „E ene Gary e" het licht zag,
van W. Graadt van Roggen, die in 1897 een bundel „Sneeuwv l o k k e n" het licht deed zien en in 1903 ; geheel tot de onbegrijpelijkheid overgegaan, ons „H et schouwende leven"
aanbood.
Hooren we ook even hoe hij zingt (S pro k e, slotstrophen) :
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En bloeme meende
dat zonne weende
dat zonne weende
om haar, om haar.
En heel den dag
bleef bloeme bloeien ..
Maar toen nog lichtte
een laatste vonking
der roode zon
als liefde-lonking
aan horizon ... .
toen bloeme zwichtte.

Uit „M aannach t" citeeren we :
Boven mij praten
Sneltongig, abeelen:
Windtalig hun raad en
Hun woelig krakeelen.

Als hoogste autoriteit zetelde hij een tijdlangl op een narrentroon van krantenkritiek, en deed minder aan S t e. B e u v e dan
aan Zoilus denken.
Is voor dezen laatste nog geen dichtertroon, we wachten er
ook geen voor Theo R e e d e r, die in T893 „Verzen" en in
1894 „Ge di c h t e n" het licht deed zien, welke zonder schade
voor onze letteren ongedrukt hadden kunnen blijven.
Merkwaardig is de arbeid van G i z a R i t s c h z 1, eene Hongaarsche, die in het jaar 1901 „Ver zen" uitgaf in 't Nederlandsch.
Zij getuigt:
• Ik heb ze lief gekregen
De mooie hollandsche taal
In mijn geheele leven
Blijft ze mijn ziele-praal.

Goedaardig en zwak klinkt het lied der muze in de vreemde
taal, zij verklaart, dat zij „Hooger stijging" begeert, we hopen
dat zij dat zal kunnen bereiken. In „De Gids" van October
t 902 spreekt van E e d e n een bestraffend woord en heft een
klaaglied aan over den toestand onzer hedendaagsche gedichten
en zegt o. a. „In deze verwarrende en verdrietige omstandigheden
was het leerrijk en merkwaardig de werking waar te nemen van
G i z a R i t s c h e 1' s versjes .... In de weelderige woekering van
het door „de G i d s" gekweekte onkruid, waren deze simpele,
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naive deuntjes, met hun slavische weemoed zonder weekheid
eene verkwikking." Hij verheugt zich, hier iets anders te krijgen
dan „kwatrijnen en terzinen met passie, plastiek, vizie en
extase."
Daar het onmogelijk is allen te noemen en te bespreken vermelden we hier in 't kort, dat verder Anny L a g a a y uitgaf
„Ca m p a n u 1 a's" ( 1893) eenvoudig, zonder bijzondere eigenschappen, S el l y de Jong „V e i d b i o e m en" (1 896) zangerig
lief, maar geen uiting van gedachten, die drongen om uitgesproken te worden of juist in versvorm moeten gezegd zijn. In
datzelfde jaar verscheen ,,Jonge Ranken" van Betsy Ju t a,
van rijpe druiven zagen we niets en ook de ranken beloofden
die niet, soms was 't twijfelachtig of er druiven of hop aan die
ranken zouden groeien. Begrijpelijk, maar niet bezielend was
„Varens en Mos" van J. R. Kloosterman, mede in dat
vruchtbare jaar verschenen.
Meer beloven de „V e r z e n" van M a r i e Jun g i u s" goed
geschreven, zuiver gedacht, vaak juist gevoeld, meer dan de
„Echo's (1901) van de Regt en „In een bundel" (19o1)
van P o s t, hoewel toch de laatste ons nog menig goed vers doet
verwachten, even als Red d i n giu s, die in 1903 onder den
titel „Beeld en Spel" lieve zangerige verzen, soms wat dweepend op 't kantje van mystiek, soms wat heel eenvoudig, steeds
muzikaal te lezen gaf.
We kunnen dit voorlaatste hoofdstuk niet eindigen zonder te
wijzen op een hoogst merkwaardig verschijnsel uit het jaar 1903,
het jaar, waarmede onze aanteekeningen eindigen.
Menschen die bijna nooit boeken lezen, stellig geen gedichten,
die bijna nooit boeken koopen, stellig nooit gedichten, die
hoogstens belangstelling wonen in een werk van éen auteur, in
éen vers van een dichter, hebben aan het einde van 1903 d r i e
drukken verslonden van een dichtbundel, van een boek, dat
ze kochten, dat zij lazen, dat zij van buiten leerden; ze hebben
gesproken over den dichter, over zijn voordracht en zijn zang,
ze hebben zijne voordrachten bijgewoond en anderen daartoe
opgewekt, geen dichter heeft bij menschenheugenis zoo iets ondervonden, alle couranten, haast alle tijdschriften, ook de deftigste,
die er voor in de termen vielen hebben den dichter geprezen.
I)ie man was J. H. S p e e n h o f f „dichter-zanger" en declamator
kan men er bijvoegen, zoowel als teekenaar, misschien ook com-
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ponist, wiens „Liedjes, Wijzen en Prentjes" hem plotseling in geheel Nederland bekend maakten.
Het succes moet een oorzaak hebben en deze is hier gelegen
in het geheele karakter der „Liedjes", ze zijn duidelijk en
algemeen verstaanbaar, ze zijn eenvoudig en waar, ze goóchelen
niet met gewaande gevoeligheid, fijnheid, distinctie of hoogstrevendheid en ze zijn veelal ook humoristisch, soms wat laag
bij den grond en soms vrij plat humoristisch, maar dat is de
eenige humor, die in Holland, dat heet naar a s k e s e te streven,
nog opgang kan maken ; in allen gevalle S pee n ho ff spreekt
zooals de gemiddelde Nederlander denkt, als gij genoeg gezond
verstand heeft om de waarheid te begrijpen. van hetgeen hij om
zich heen ziet. Zoo komt het, dat we in dezen bundel ook vaak
die gemoedelijkheid en aandoenlijkheid aantreffen, die den Nederlander en eigenlijk alle menschen, waar ook geboren, soms zoo
heel goed doet. Zoo bijv. in het „Liedje"
KLEINE KLEUTERS.
Kleine kleuters blond en blij
Komen met de maand van Mei.
Zoete snoetjes,
Dribbelvoetjes;
Kleine kleuters blond en blij
Slapen in een bed van zij.
Kleine kleuters arm en schraal
Oogjes kijken ziek en vaal
Stille hikjes,
Traantjes, snikjes;
Kleine kleuters arm en schraal
Slapen in een hospitaal.
Kleine kleuters lief en teer
Woelen angstig heen en weer.
Niemand kent ze,
Of verwent ze;
Kleine kleuters lief en teer,
Gaan naar onzen lieven Heer!

Vandaar ook den overgang van den hoogdravenden toon tot
den spot, die ons zoo vaak bij Heine treft, als in 't „Liedje"
met den volslagen onwaren, maar hoogst gebruikelijken aanhef
en het volstrekt niet pathetisch slot :
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ODE AAN DE BLAUWE ZEE.
Blauwe zee van ver gekomen,
Golven die zoo loonre droomen,
Droomen
van een eeuwig leven,
a
Droomen van een eeuwig zijn.
Zacht zingt de zee
Zangen van weemoed,
Zacht zingt de zee,
Zangen van wee,
Zingt de haring mee.
De haring is een visch
Die zoo verfrisschend is,
Als men katterig is.

Wat Van E e d e n in 1902 van G i z a R i t s c hl verwachtte
hebben we van S p e e n h o ff gekregen in i 903 ; geen „hooge"
kunst, maar begrijpelijke en algemeen genietbare kunst.

ROMANS EN NOVELLEN.

De grootste verandering, die onze letterkunde in de laatste
23 jaar heeft ondergaan, is deze, dat het aantal let ter k u n d i g e n
v a n b e r oe p steeds meer is toegenomen en indien de beweging
van '8o niets anders had uitgewerkt dan dat, dan zouden reeds
daarom alle redenen voorhanden zijn, die beweging te prijzen.
Hetschrijvnalekudignstwrolvea

bijwerk. Benamingen als: „H o u r s o f I d l e n e s s," „B e z i gheid in ledige uren," „Letterkundige verpoozing,"
„Ontspanning," „Korenbloemen" van Huygens als
luchtig, niet veel waardig goedje tusschen de rijke, kostbare
korenaren van ernstigen arbeid en derg., zijn herhaaldelijk voorgekomen. Vandaar, dat de beoefening der letterkunde zich uitsluitend bepaalde tot hen, wier ambtsbezigheden niet te veel
van hun tijd vorderden en grootendeels is ook daaraan toe te
schrijven ; dat de letterkunde jaren lang uitsluitend in handen
der predikanten was, wier ambtsbezigheden hun blijkbaar heel
wat vrijen tijd liet: langzamerhand veranderde dat, opvolgend
zagen we apothekers, daarop telegrafisten, vervolgens officieren
zich met grooten ijver aan de beoefening der letterkundige kunst
wijden. Deze verschillende categorien zijn zoo langzamerhand
op den achtergrond gedrongen; en in hoofdzaak vinden we nu
de rubriek dames, die in groote getale op de lijst der auteurs
voorkomen. De nieuwe auteurs komen voor óf uit de vertegenwoordigers van de pers, óf uit personen, die zich na langere
of kortere voorbereiding uitsluitend aan hunne kunst wijden,
zoo goed als een schilder, een beeldhouwer of een componist
dat doet. Dit nu, is van overwegende beteekenis geweest voor
den stand onzer letteren en wel uit tweeerlei oogpunt. In de
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eerste plaats was het honorarium voortaan geen ondergeschikte
zaak meer, terwijl men vroeger „broodschrijver" noemde, wie
het waagde, honorarium te ontvangen voor werk dat hij leverde
hoewel men nooit sprak van brood-advocaat, brood-officier,
brood-rechter of brood-dominé, hoewel deze zich toch ook lieten
betalen voor hunnen arbeid, blijkbaar vond men een bedrijf
waarvoor men niet eerst in de leer ging, geen gelijke belooning
waard. Tollens heeft er zich indertijd op beroemd, dat hij
voor zijn eersten bundel geen geld had ontvangen ; tenminste,
heeft hij het al niet met zooveel woorden gezegd, hij heeft het
zeer sterk doen vermoeden. Niets is minder waar ; I m m e r z e e l
heeft hem duizend gulden betaald, wat gemakkelijk te wagen
was bij den pas geridderden en onmatig verheerlijkten dichter
van ons zoogenaamd volkslied.
Bij het verschijnen van zijn tweeden bundel, werden de koorden
van de beurs echter wel dichter getrokken. Van Lennep
daarentegen, heeft jaren lang voor zijn werken geen honorarium
begeerd; Meyer W a r n a r s zorgde, dat het werk verscheen,
zooals van Lennep dat wilde ; hij las getrouwelijk de proeven
na en deelde van Lennep zelfs zijne opmerkingen mede. Toen
van L e n n e p later op minder goeden voet met Meyer W a rn a r s was gekomen, stond toch diens naam als uitgever op den
titel maar de voordeelen waren voor zijn opvolger Jan de
Ruyter.Bogasnvietlghonraium,
liet zijn werken uitsluitend voor eigen rekening drukken en zond
die aan vrienden en belangstellenden ten geschenke. Nog vorstelijker trad Dr. H a c k e van M ij n d e n op, die de „L a D i v i n a
Commedia" van Dante vertaalde en de groote folioplaten
gedeeltelijk liet maken naar bestaande ontwerpen, gedeeltelijk
nieuwe ontwerpen liet maken, waarnaar cie platen voor het derde
deel vervaardigd werden. Deze kostbare uitgave, in een beperkt
aantal exemplaren gedrukt, is nooit in den handel geweest maar
werd uitsluitend aan Dan t e-lezers en D a n t e-kenners ten geschenke gegeven.
Na 188o werd de toestand echter geheel anders ;; velen hadden
den moed, zich groote ontberingen te getroosten, zich met zeer
weinig tevreden te stellen, om te reizen en daar de stof voor
hunne verhalen en de bezieling voor hun kunst op te doen ;
zich te wijden aan studie en lectuur, waarvan de vruchten in
hun later werk bekend werden en gaven ons werken, die voor
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vele jaren zullen behooren tot het beste, wat in Nederland verscheen. Er waren zeker in het midden der negentiende eeuw wel
personen, die uit het schrijven van romans eene broodwinning
maakten, zoo bijvoorbeeld Jan de Vries, den stichter van de
„Hydra", in den aanhef van het eerste deel I) onder zijn ps.
L. van Eik e n h o r s t vermeld, maar dit waren personen, die
geen toekomst voor zich zagen of willekeurig hun toekomst vernietigd hadden. Dat waren de schrijvers, die, gelijk een hunner
uit dien tijd het zeer karakteristiek uitdrukt, ;,die met verkleumde
vingeren de hitte van een Junidag beschrijven." Maar in onze
dagen was het iets anders; er was hier sprake van personen,
die aan den ingang van hun leven in alle kracht van jeugd,
gezondheid en liefde voor de kunst, den moeielijken weg zochten
af te leggen, die van volslagen onbekendheid tot algemeene Belezenheid voert. Daarmede verviel dan ook gelukkig het bestaan
van eenige onafwijsbare autoriteit op letterkundig gebied, zonder
wiens goedkeuring, hulp en steun het niet mogelijk was, eene
plaats in de Republiek der letteren te veroveren. Een nadeel
van deze verandering was echter, dat velen dier schrijvers —
daar ieder de omgang zoekt, die hem het best past — meerendeels geen toegang kregen tot de huizen van maatschappelijk
hooger geplaatsten, waardoor hun waarnemingen beperkt bleven
tot de mindere omgeving, waarin ze verkeerden en daaraan is
het dan ook toe te schrijven, dat een groot gedeelte onzer nieuwere
letterkundigen ons verplaatst naar huizen, verblijven en menschenkinderen, waar de meeste lezers nooit komen en waarvan
het bestaan, en de inrichting, zoowel als de taal, die daar gesproken wordt, voor velen een geheim was gebleven tot op het
oogenblik, dat de schrijvers hen inlichtten. De veel gelezen
Dickens heeft in geen van zijne romans een mensch geteekend,
die ten volle beantwoordt, aan wat de Engelschman noemt, een
g e n tl e m a n. Het ontbreekt den voornaamsten uit de eindelooze
reeks zijner figuren, aan g o o d m a n n e r s of g o o d b r e e d i n g
soms aan beide ; het is, alsof ons uit de galerij zijner scheppingen,
nog de lucht van de schoensmeerfabriek tegemoet komt, waarin
hij een deel van zijn leven doorbracht. En zoo zijn er ook een
menigte werken van den nieuweren tijd, waarbij ons onwillekeurig eene kroeglucht, de damp van slechte sigaren, men zou
1) B1. 42.
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zelfs kunnen zeggen, van onfrisch linnen, tegemoet komt ; wat
misschien van hooge kunst getuigt, maar dan toch van eene
kunst, die onmogelijk op den duur bewonderaars kan vinden.
Vergeten we niet, dat de Franschman, als hij dergelijke tooneelen
schetst, dat doet met een artistiek streven, om het afschuwwekkende of afkeerwekkende, vooral niet te scherp in het oog
te laten vallen onwetend gehoorzamend aan de eischen, door
W i n c k el m an n gesteld, na zijne ontdekking van het hooge
evangelie in de kunst, waar hij erop wijst, hoe de Grieken bij
elke kunstuiting er naar streven, wat de psychologen noemen
nooit, het „g e v o e 1 van o n 1 u s t" op te wekken ; daarom bij v.
vertoont een relief op een altaar te Florence, duidelijk, naar eene
schilderij van Timanther ons het beeld van de moeder van
I p h i g e n e i a op 't oogenblik, dat deze naar de offerplaats wordt
gevoerd, gesluierd, omdat de kunstenaar onmogelijk de smart
op het gelaat der moeder z66 zou hebben kunnen teekenen,
dat deze niet iets weerzinwekkends, iets onaangenaams kreeg.
Daarom bijt de slang niet, waar hij voorgesteld wordt, L a o k o o n
aan te vallen en L a o k o o n zelf opent dus wel den mond en
brengt woorden van smart uit, maar schreeuwt niet van pijn.
Zijn gelaat wordt dus niet ontsierd door eene uitdrukking van
lichamelijk lijden. Bij velen onzer tegenwoordige schrijvers is
het streven in tegenovergestelde richting zeer duidelijk merkbaar ; ze schijnen zelfs met bijzondere voorliefde nadruk te
leggen op alles, wat onaangenaam en afstootend is, wat vuil en
ruw is, wat slecht en gemeen is ; het is arbeiden onder de leus
„Le laid c'est le beau" terwijl ze niet zeggen : „g1issez
mortels n' a p p u y e z pas," maar dat ze met voorliefde souligneeren datgene, wat anderen hoogstens fluisteren. Gelijk de tijdgenooten van van Lennep in '65 hem benijdden, dat hij de
omgeving van de Doertoghes kon teekenen, wat geen der andere
schrijvers uit zijn tijd in staat zou zijn geweest te doen, omdat
ze dien kring niet kenden, zoo wordt ook thans door een groot
gedeelte der nieuwere schrijvers elk werk afgekeurd, dat onder
fatsoenlijke menschen speelt en in een milieu, waar men een
fatsoenlijk mensch durft binnenbrengen. We verwonderen ons
dan ook niet, dat J. v a n d e n Oude, (C. van N i e v e l t) in „H e t
Nieuws van den Dag" van a r December 1903, de profetische
woorden neerschreef: „Voor de rest moet de hedendaagsche
manier van slechts de alleronderste lagen der maatschappij
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belangwekkend en beschouwenswaardig te vinden, reeds haar
langsten tijd hebben gehad. De reactie kan niet uitblijven. Over
enjaroftizlmnebtriwdsonmet
dan saletjonkers en bankiers. Dan zal men weer gaan hunkeren
naar de welgelijkende portretten en het onverbloemde vocabularium
van een regelrechten schooier."
Het is een sterksprekend bewijs voor de beteekenis onzer
hedendaagsche romanliteratuur dat we behalve op vroeger genoemden op minstens een vijf en twintig tal schrijvers kunnen
wijzen, wier werken onmiddellijk bij de verschijning gelezen
worden en onderwerpen voor levendig gesprek vormen, hoezeer
hun arbeid zeer verschillende eigenschappen vertoont.
In de eerste plaats, naar ancienniteit, noemen we een der
stichters van D e Nieuwe Gids namelijk Mr. W i l l e m Pa a p.
Wie hem voor een romanschrijver houdt, kent hem niet, hij
is uitsluitend satiricus nu met een beetje meer, dan met een
beetje minder geest. Satiricus en romanschrijver gaat niet samen ;
ja, we hebben den „Roman Comique" van Scarron, een
satire zoo snijdend, als er weinige geschreven zijn, we hebben
van S t er n e en S w i ft stukken, die veel op novellen gelijken,
de vlijmendste satiren ooit verschenen, maar het zou verbazend
moeilijk zijn, aan deze illustre voorbeelden zelfs een klein getal
toe te voegen. Den waren Paap vinden we in „B o m b o n o s"
waarin hij in den aanvang van zijn arbeid met geweld te velde
trok, in de eerste plaats tegen het onderwijs in het Grieksch
op het Gymnasium en aan de Hooge School, waar ook de meest
kunstzinnige, zedelijk vermoord wordt door droge spraakkunstige
kwesties en praatjes over valsche teksten en accenten, terwijl
men geheel vreemd blijft aan de hoogere vorming en wijding,
die van de kennis van het Grieksche leven en de Grieksche
kunst kunnen uitgaan, wanneer dat onderwijs werd gegeven door
dichterlijk gestemde menschen, die waard waren, Grieksch te
doceeren. Verder zocht hij bespottelijk te maken de mannen,
die naar hij meende, de nieuwe letterkundige beweging in den
weg stonden. Voor den eersten aanval had hij het vooral op
professor Na be r voorzien, voor den laatsten op D r. Jan ten
Brinkedschjvzregln,twijokeadrn
min of meer gehavend werden ; maar hoewel nu en dan eene
kleingeestige uitvoerigheid in de aanwijzing der personen den
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lezer, de schouders deed ophalen, er sprak uit dat boek geest
en overtuiging en bij al het hatelijke van den aanval ook een
streven met goede bedoeling. Jaren lang heeft men sedert slechts
zeer terloops iets van Pa a p gehoord. Eindelijk trad hij op met
den roman „Jeanne Collette" een roman à clef, die niet
zonder bedoeling „J. C." genoemd werd. Die roman heet geschreven te zijn als een wanhoopskreet om recht; de schrijver
is gebelgd en verontwaardigd over hetgeen er in den kring der
h a u te f i n a n c e te Amsterdam voorvalt en over de rol van
beschermer van kunst, door een der financiers aldaar gespeeld.
Nu schrijft hij geen satire, hij teekent een vuile karikatuur, hij
levert een bekende persoonlijkheid, zoo uitvoerig geteekend, dat
ieder dien persoon herkennen moet, aan den spot, aan de minachting
van het publiek over, maar hij heeft den zedelijken moed niet,
den man te noemen en nu is Pa a p niet de Nebukadnezar, die
zich verheft en zegt : „ziedaar het trotsche Babel, dat ik gebouwd
heb," maar in zijn binnenkamer verkneukelt hij zich, dat hij
een leelijke daad heeft gedaan, die hem zoo wel gelukt is en
waarvoor hij niets te vreezen heeft. Daarmede zijn echter de
kwade sappen, die als hersenafscheiding dat boek deden ontstaan,
nog niet geheel verbruikt. Paap heeft nog andere grieven ; hij
behoorde tot de hoofdmannen van de beweging van '8o, maar
hij heeft geweifeld of het niet beter ware, zich maar van die
letterkundige beweging terug te trekken, een plaats in de maatschappij te zoeken, die wat geld gaf, liefst bovendien een rijke
vrouw te trouwen, en dan als een eerzaam huisvader in zijn
binnenkamer met een langen pijp te lachen, maar heel verholen
te lachen, om die menschen, die zich zoo druk maken over zaken,
waar toch niets mede te verdienen viel. Maar vóór hij afscheid
nam van zijn vroegere medestanders, moest het restje hersenafscheiding ook nog in drukinkt worden omgezet en zoo ontstond
,,Victor H a m a n." Alles wat Paap onder bijzondere omstandigheden uit een soort van heilig samenzijn aangaande de mannen
van de nieuwe richting wist, alles wat hem bij verkiezingen en
andere manoeuvres ter oore was gekomen, het moest verwerkt
worden tot copie; zoo ontstond „Victor H a m a n" waarin op
de laaghartigste wijze zijn vroegere vrienden, na zijn verdrijving
uit „De nieuwe Gids" zijn vijanden, gezamenlijk met enkele
vijanden, die hij vroeger reeds had, op de onhebbelijkste wijze
tot karikaturen gemaakt zijn. Ook hier is geen enkele naam
TEN BRINK.
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genoemd, maar de personen zijn zoo duidelijk aangewezen, dat
ieder in „Vincent Haman" Van Deyssel, in „Moreel'
Kloos; in „van Wheele" van der Goes, in „Helmers"
Heyermans, in „de Milde" Boeken, in „Dr. Fleutgen"
Van Deventer, in „Lemaf tre" de Meester, in „de Wilde"
ten Brink herkent. Daar is zeer zeker veel waars in dit werk,
maar iemand anders dan hij had het moeten schrijven en zeer
zeker niet in den vorm van een roman, van een vuile satire,
maar als een werk van een hoog ernstige, wetenschappelijke
en kunst-beteekenis. Dat hij zich op die wijze wil weggooien,
is zijn zaak maar .... hij was een man van grooten aanleg,
van veel belofte en een man van kunst. Er zijn bladzijden in
die twee romans, die van hooge kunstwaarde getuigen, er zijn
zielsanalysen gegeven, er zijn emoties geteekend zoo juist en
waar, als weinigen het ooit beter hebben gedaan ; er is hier en
daar dramatisch leven, er is nu en dan een objectiviteit, die
allen lof verdient, maar dat alles zijn zeer kleine fragmenten,
die verzinken in de drabbige zee van onwaardig geschrijf, waarmede de bladzijden dezer beide boeken gevuld zijn.
De schrijver heeft zijn vaderland verlaten en zich in Berlijn
neergezet; of de letterkundige wereld en de letterkundige vrienden
dit ernstig betreuren, of ze hem missen zullen is minstens een
zeer kwestieuze zaak. In „V i c tor H a ma n" zou men met
eenigen lof kunnen spreken over de type van een einde eeuwschen jongen Nederlander, zooals we dien in verschillende variaties
meer dan eens hebben kunnen waarnemen, maar sedert hebben
Couperus, Coenen, Robbers en anderen dat type met
zooveel liefde, zooveel ernst en kunst voor ons doen leven dat
het zeer zeker voor Paap onmogelijk was, op dat gebied iets
verdienstelijks te leveren. De afkeuring van dit boek geldt
gelijkelijk de oudere en de nieuwere richting: „De Gids" en
„Nederland" hebben het even goed zonder voorbehoud afgekeurd, als „De Nieuwe Gids." In het laatst genoemde tijdschrift
schreef Kloos over dit boek in 1899 het volgende:
„Toen de heer P a a p, nu dertien jaar geleden, wegens gebrek
aan voldoende mate van literaire bekwaamheid uit de Redactie
van „d e Nieuwe G i d s" werd gezet, bleeft hem die val-van-hem
duchtig dwars zitten en hij wachtte al verbeterend zijn maatschappelijke positie met kalme volharding het oogenblik af, dat
hij gemakkelijk zijn moedje kon koelen en een trap kon
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teruggeven voor het onontkoombaar echec, dat hem gewierd."
Als plotseling algemeen gelezen schrijfster hebben we hier
allereerst (Jonkvrouw) J. R e y n e k e van S t u w e eigenlijk
Mevr. W. Kl o o s te vermelden. Haar eerste roman bleef tamelijk onopgemerkt, maar beleefde in 1902, na haar succes, een
tweede druk. Haar naam maakte deze schrijfster met een roman
getiteld „H arts toch t," de geschiedenis van een jongmensch,
die physiek, moreel, intellectueel en financieel ondergaat, waar
hij in doodelijke verveling zich den tijd verdrijft met „wijn en
vrouwen" voor „het spel" is hij zelfs te gemakzuchtig.
Daarom is „H a r t s t o c h t," ook geen passe n de titel. Het boek
had kunnen heeten „V e r l o op en ;" of vond de auteur, die
anders niet tegen een beetje opziet, dien titel wat plat, dan
was er geen andere mogelijk dan „N y m p h o ma ni e." Het heeft
de aandacht getrokken en tevens veler ergernis opgewekt. De
hartstocht is bijna uitsluitend zinnelijke hartstocht, terecht werd
opgemerkt dat het schrijven van zulk een boek door een jonge
toen nog ongehuwde vrouw een teeken des tijds is en wel geen
bemoedigend teeken!
Het boek maakt zeer zeker de zonde niet liefelijk. Maar het
maakt den betrekkelijk onverschilligen lezer wel perplex. Het
moet hem een pijnlijk raadsel zijn, hoe een jong meisje met zoo
intense kracht en weerzinwekkende waarheid niet alleen de gesprekken, maar ook de gevoelens, de ontmoetings-oogenblikken
van zulk een held heeft kunnen teekenen. Het oogenblik als de
geroutineerde mevrouw Von M a y e r h o fe n, nadat de anderen
vooruitgegaan zijn, rondkijkt en zegt : „Nou maar hier blijven ?" ;
het dierlijke oogenblik als Felix op den avond van zijne
engagementsreceptie in het prieel met zijn meisje worstelt ; de
Brusselsche variatie van weekheid en vooze teederheid in T o ut o u's boudoir; de droomen, die hem in de tusschenpoozen van
zijn diverse avonturen plagen, dit alles te fantaseeren is een
werk, dat wij geen Hollandsche jonge dame uit welk „artistiek"
milieu ook, en hoe vrij ook van vooroordeelen, zouden toegeschreven hebben.
1) 1900. „Hartstocht," 2e dr. 1901; id. „Tragische levens," 2e
dr. 1901; 1901. „Het Kind"; 1902. „De loop der dingen "; id. „Een
liefdesgeschiedenis"; id. „Schetsen" le bundel; id. 2e druk van „De
Heer van de State" (verschenen in 1898); 1903. „Eerre verloving ";
id. ,,Liefde." (Over het drama „Judith" ook van 1903, zie boven.)
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Maar met dat alles worden we telkens machtig aangegrepen
door de groote kunst, waarvan zoo menige bladzijde getuigt:
menzitwadschr.lmenzia,wtegnwoordig te zijn bij de tooneeluitvoering, men gevoelt mede met
den wilden hartstocht van Felix in zijn gezonde dagen, men
ziet het licht, voelt de kameratmosfeer, hoort het zinneloos wee
gepraat van de verongelukten.
Het succes van dezen roman bereidde een goeden ontvangst
van den tweeden „Tragische Levens" voor, in levendigheid
van handeling, in vlotten verhaaltrant, in logischen ontwikkelingsgang staat deze roman, hoewel ook met groote brij zenswaardige
kunsteigenschappen, bij den vorigen ten achter, maar in dezen
zoowel als in bijna alle volgende is bevrediging van de geslachtsdrift als eenig doel des levens, de hoofdbeweegkracht bij de
voornaamsten der handelende personen. Het talent der schrijfster
beantwoordt aan den eisch van H u e t in „L i d e w y d e" waar
hij getuigt : „de roeping der kunst is hartstocht op te wekken"
en ongetwijfeld heeft zij daaraan haar meeste lezers en vooral
ook lezeressen te danken en dat te meer, omdat geen vuile voorstellingen of walgelijke bijzonderheden worden voorgesteld of
beschreven, wat bij de groote plasticiteit, die de schr. weet aan
te wenden ons tot heel andere soort kunst zou gebracht hebben.
Haar kunst blijft zich ontwikkelen en haar succes neemt niet af.
Verder behooren tot de steeds gelezen schrij vers een groep:
Borel,F.CnEighuseyrlB.have
bij den voorlaatste is ook bij dezen geslachtsdrift eene der
machtigste factoren der handeling in hunne werken, bij den
laatstgenoemde soms tot zeer bedenkelijke hoogte; B o r el, die
in zijn eerste werken geheel andere motieven liet werken en in
zijn „Studiën" er zich herhaaldelijk over beklaagt, dat er
zooveel auteurs „vieze" onderwerpen kiezen, heeft in latere romans
ook dergelijke motieven, zelfs als naar overtuigings-theorie gekozen
met voldoening bewerkt.
Met buitengewone snelheid hebben zich de reputatie, -- en
het talent, -- van Henri Borel i) ontwikkeld, en wel in twee
1) „WijsheidenSchoonheid inChina"; „KwanYin";,,Studiën";
„Het Jongetje" 3e druk; „Een droom." 1901. ,.Het zusje"; id. „De
laatste incarnatie; id. „Het recht der liefde"; id. Van de Engelen"; id. „Vlindertje"; 1902. „Lel iane, Een modern sprookje";
id. „Levenshonger"; 1903. „De leugen der eer."
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richtingen, ofschoon in hoofdzaak aan elkaar verwant. Het is
toch dezelfde beminnelijkheid die in die teedere idylle „H e t
Jongetje" den lezer met iedere bladzijde meer inneemt, en
die hem doet mee bewonderen en meegestreeld worden in „Wij sheid en schoonheid in China," „De Chineesche filosofie, Lao Tsz" „Kwan-yen," „Een kroningsfeest in
Midden Java" ; in alles ligt een zekere kinderlijke verrukking,
een opvangen en weergeven van het mooie, een zekere eenvoud,
die in al deze werken echt, innemend en gracieus is. Naast dit
mooie — een - rijke collectie in zoo weinig jaren — staat de
nabootsing er van : „E en droom," „Het z u sj e," waarin schijnbaar dezelfde eigenschappen, zich aan den fijngevoeligen lezer
al spoedig als gekunsteld, gewild voordoen; de naleveteit van
het mooie en kinderlijke is verloren. Een heel ander soort van
naleveteit, die van het leelijk zeggen, komt in „Studiën, L e tterkundige Opstellen en Kritieken" uit; een aardig
bedorven kind toont soms een boos humeur, weet niet altijd wat
het zeggen en zwijgen moet, en stelt dan de vreemden teleur,
die eerst met hem ingenomen waren.
Een eigenschap hebben alle werken gemeen, de schrijver
verstaat de kunst, nauwkeurig *uit te drukken, wat hij zeggen
wil, zijn stijl is helder en klaar, zijne woorden zijn juist gekozen
en uit zijn studies, zijn letterkundige opstellen en kritieken,
spreekt eene groote mate van gezond verstand, veel scherpzinnigheid en ze leggen een schitterend getuigenis af, van zijne
buitengewone bekwaamheid in juist lezen. Wat echter van veel
beteekenis zou zijn voor hem, die op het gebied van den roman,
of van wat er in den tegenwoordigen tijd meest op gelijkt, een
blijvenden naam zou willen bewaren, is rijkdom aan stof en
deze is het, die den schrijver veelal ontbreekt. Waar hij de
resultaten van studie en nadenken, van lektuur en opmerking
geeft, daar hebben we niets dan bewondering voor hem maar
„H e t Jong e t j e" was reeds het begin van zijne beweging in
afdalende linie. Hij bepaalt zich hier in dit zoo bewonderde
boek, tot het weergeven, van wat hij zich uit zijne kindsche
jaren herinnerde; de personen hebben geleefd, gedeeltelijk leven
ze nog, we hebben hier een uitgewerkt verslag van eene gebeurtenis,
hier en daar een beetje gefantaseerd. Nu is het volkomen waar,
dat een groot componist op een motief van een of ander nog
grooter componist eene wonderschoone fantazie kan componeeren
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en zoo is het dan ook aan B o r el gelukt, in „Het Tongetje"
eene niet onverdienstelijke fantasie te schrijven. Door het succes
misleid, liet hij „H et Z u sj e" er op volgen eene zeer gevaarlijke
proefneming. H e 1 v e t i u s van d en Bergh behaalde grooten
lof met „De Neven" maar allertreurigst was het lot van „De
Nichten"olsuk,dathijerpvolgn.Buis
had verbazend succes met „De Gouverneur" maar „De
Gouvernat,"dimljkvoge,wasdibj
verschijning vergeten en zoo heeft „H et Z u s j e" niet gediend,
om den roem van B or el te verhoogen. In snelle opvolging
kwam nu weer het verhaal, van wat hij zelf beleefd had of zich
herinnerde en zoo ontstonden de werken, die als kunstig reporterswerk eigenlijk tot feuilleton gebruikt hadden kunnen worden,
maar waarvan de letterkundige waarde inderdaad zeer ondergeschikt is, aan hetgeen de schrijver vroeger leverde.
Bij de verschijning van „De laatste i n c a r n a t i e" moest
men zich verwonderen over het nu en dan zoo bekoorlijk, nu
en dan zoo werkelijk inferieur talent van B or e 1. Deze bundel
bevat nl. vijf novellen, die bijna de uitersten er van geven, de
eerste en de laatste héél goed, de drie middelste zoo „dun"
mogelijk, grof-sentimenteel, laf-voos maakwerk van de ergste soort
met een heel onfrisch bijsmaakje eraan . ... Wat de eerste en
de laatste novelle betreft, men moet zeer verhard zijn om hier
niet onder den indruk te komen, er is weer die eerbied en bekoring
in, waarvan B o r e l een geheel aparte formule heeft .... Deze
twee bijdragen maken rijkelijk goed, wat door onbeduidendheid
de drie andere misdoen.
Men kan echter niet nalaten zich te ergeren, als men een
auteur op hoogen en beslissenden toon theorieën hoort verkondigen,
die in zijn eigen werken (daden en handelingen zelfs onbesproken
latende) in werkelijkheid worden gelogenstraft. Bij de beoordeeling
van Th. Hoven's roman „Uit vrije Beweging" vindt hij
„allertreurigst" de woorden : „Zij wilden een vrij huwelijk aangaan, uit geen andere beweegredenen dan uit een innig streven
om met het oude te breken en modern te zijn." En elders verklaart hij : „Het burgerlijk huwelijk is er, en het is goed, dat het
er is" en hij wijdt een halve bladzijde aan de verdediging dier
instelling. In zijn laatste werk in 1903 „De leugen der eer"
heeft hij plotseling die beweringen verworpen.
Het is een hoofdstuk uit B o r el s eigen leven dus, gelijk
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sommigen zoo roemend getuigen „zelfdoorleefd," maar het is
daarom niet belangrijker. Een echtpaar heeft twee kinderen en de
vrouw komt op het denkbeeld, dat de man het wel aardig zou
vinden, eene andere vrouw te hebben, ze zullen daarom even
goede vrienden blijven. Een jong meisje, weinig meer dan een
kind, is bedwelmd door den roem, dien de schrijver zich verworven heeft, ze loopt hem na, ze zoekt hem op, ze vertrekt
eindelijk met hem, of kort na hem, eerst.naar Brussel, dan naar
Londen (historisch had het moeten zijn, naar Parijs). Zoo leven
ze een wijle, tot de tijd komt, dat hij van zijne eerste vrouw
scheidt, en met de tweede trouwt en nu schamen ze zich, wanneer ze het stadhuis verlaten, over het schandelijke, wat ze
hebben gedaan, namelijk, dat ze zich volgens de wet in het
huwelijk hebben laten verbinden en jammerend roept het meisje
uit, dat nu een eind is gekomen „aan het mooie leven," dat
mooie leven in Londen, toen ze samen woonden, zonder getrouwd te zijn.
Dat de verhouding tusschen de oorspronkelijke echtgenooten
daarom toch dezelfde blijft, dat het drietal heel vriendschappelijk
bij elkander blijft, is ook al weer iets, wat de schrijver met de
bekende inconsequentie gereedelijk zal zoeken te verdedigen.
In een aanhangsel zou hebben kunnen verteld worden, dat het
oorspronkelijk echtpaar nu volgens de wet geen echtpaar meer,
verder te zamen naar Tndie vertrekt en daar voorleeft, terwijl
de thans volgens de wet echte vrouw, aan haar lot blijft overgelaten. Na een verblijf van eenige jaren in Holland is B o r el
namelijktrugdaIni.Hetsozwch,dain
de schoone omgeving, waarin hij zich thans bevindt, eene nieuwe
schoonheid over zijn arbeid zal opgaan ; indien hij wil werken,
zit in hem de kracht, om ons nog menig uitstekend werk te
geven. Tot zijn lof zij gezegd, dat hij zijn succes niet te danken heeft aan clubgeest-bewondering, en, mag men al hier of
daar vóór of tegen hem gestreden hebben, het is niet, omdat
hij bij voorkeur partij heeft gekozen.
Frans C o e n e n J r. z) behoort ongetwijfeld tot onze grootste
proza'schrijvers, hij werkt niet te veel en blijkbaar met zorg,
1) 1892. „Verveling"; 1896. ,,Eenzwakke," 2e dr. 1901 ; 1899. „Bleeke
levens"; 1902. „Zondagsrust"; 1903. „In duisternis"; 1903. „Verschijningen."
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maar hij geeft aan zijn arbeid iets afstootends door de onuitstaanbaar sombere levensbeschouwing. waartoe men door verveling, een bleek leven, zwakheid of te veel rust kan geraken.
Als type van zijn werk noemen wij „D u i s t e r n i s" en „Z o nd a g s r u s t," waarin deze kunstenaar van buitengewoon talent
ons weer iets geeft, wat buitengewoon onaangenaam is om te
lezen. De geschiedenis van den jongen man, die zich ophangt.
is even akelig als de beschrijving van den Zondag in zijn rust.
Deze schildering is zoo overtuigend reëel, dat ze wel waar moet
zijn en men kan betreuren, dat „d e Pij p" van Ruijsdaelkade
tot Hemonystraat, niet sinds lang tot Doode Zee gemaakt is.
Met dat al is het knap werk ; het vervolgt zonder verminderen
de reeks zijner troostelooze schetsen.
Van Deyssel acht dit laatste werk het beste, wat C o en en
heeft geschreven en hij meent, dat het een werk is, behoorende
tot die, welke het langst zullen blijven leven. Of dit laatste het
geval zal zijn, durven we niet beslissen, maar inderdaad, het is
een verdienstelijk werk de beschrijving gevende van den geheelen
dag van het oogenblik, dat het licht begint te worden, tot
's avonds laat in den pikdonkeren nacht.
Bij Eigenhuis is ruwheid en hardheid niet uitgesloten, ook
somberheid is er in vele zijner verhalen, maar het is niet het geslachtsleven, dat hem de stof voor zijn kunstenaarsarbeid geeft.
Het is hooge kunst wat we van hem genieten, prachtig in uiting
eenig en onovertrefbaar in objectiviteit. Reeds zijn eerste werk
„Eenvoudige zielen" toonde goede eigenschappen ; den geheelen vorm was hij nog niet meester, maar geheel iets anders
werd het, toen kort daarop volgde; „Uit Waterkerk." De
schrijver is blijkbaar niet b e r c é sur l es g e n o u x d ' u n e
du ch es se anders had hij niet met zooveel ernst en met zoo
diep gevoeld besef, de ziel des volks, haar genot en behoeften,
haar bekoorlijkheid en haar streven, haar moeite om tot haar
recht te komen in den strijd om het bestaan, maar ook haar
naiveteit en innerlijke kracht, haar humor, haar goedheid en
eenvoud, haar offervaardigheid en volharding kunnen teekenen.
De hoogste eigenschap naast die van het innig gevoel, is bij
Eigenhuis zijn zeldzame objectiviteit. Den grond, het water,
1) 1898. „Eenvoudige zielen"; 1899. „Uit Waterkerk"; 1900. „De
wijsgeer"; 1901. „De jonge dominee"; 1902. „Beproefden"; 1903.
„Stoere werkers."
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het vee, de moddervegetatie beschrijven als hij, kan niemand;
het weergeven in woordcombinaties die zich zoo nauw mogelijk
aanpassen, is zijn speciaal talent. Wie weten wil, hoe een
Februarimorgen met motregen aandoet, of een Augustusmiddag
op de plassen, of een winternacht, vindt hier de geschiedschrij ver,
die ze niet alleen artistiek van buiten af weergeeft, maar ze
innerlijk kent als de boer zelf. Wat we van hem ontvangen, is
heel wat en dat zorgvuldig overwegen van elk detail, waardoor
het alleen mogelijk is, zulk werk te leveren, is oorzaak, dat de
schrijver zich tot kleinere stukken bepaalt. Bij een werk van
grooten omvang, zou hij het geheel niet zoo in alle bijzonderheden kunnen overzien en niet het kunstwerk leveren, wat we
in de kleinere stukken bewonderen.
„De jonge do min e e" teekent eveneens nauwkeurig het karakter van des schrijvers talent. Als roman is het werk niet
geslaagd; de schr. is geen man van compositie: hij ziet,
ontvangt een levendigen indruk en weet dien, als zeer weinigen
hier te lande, met meer dan beeldende volmaaktheid in lijn
enklurvomtaeichndkrwtegv;gelijke beelden heeft men eens te lezen, men neemt ze in zich
op en ziet ze voor zich, als men er aan denkt. Van daar dan
ook, dat dit werk fragmentarisch een meesterstuk mag heeten.
De Waterkerksche typen niet alleen, ook de stadspersonen zijn
naar het leven geteekend; er is in de wijze waarop over kinderen, oude vrouwen, arme menschen gesproken wordt iets hartelijks en zonnigs; de hoekjes natuur, de details van het boerenbedrijf en van het dorpsleven, de bezwaren der kerkeraadsleden, dat
alles is uitnemend opgemerkt en met de juiste kleur weergegeven.
Dat deze schrijver uitsluitend als novellist aan den arbeid behoort
te blijven (ieder kunstenaar heeft toch zijn eigen genre) blijkt wel
uit de omstandigheid dat de personen goed, het karakter van
den hoofdpersoon, dat volgehouden moet worden, onvoldoende
geteekend is, ook ... dat de stijl der novellen uitstekend, de
stijl van dezen roman zoo niet slordig, toch oneindig minder is.
Cyriel Buysse i), een neef van Virginie Loveling en
1) 1893. „Het recht van den sterkste." 1894. „Sursuni Corda."
1895. „Wroeging." 1896. „Mea Culpa." 1897. „Op 't Blauwhuis."
1898. „Schoppenboer." 1898. „Uit Vlaanderen." 1899. „Te Lande."
1900. „'n Leeuw van Vlaanderen." 1901. „Van arme menschen."
1903. „Daarna."
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prof. Paul F r é d é r c q, heeft men den „Vlaamschen Zola" genoemd. De overeenkomst zal waarschijnlijk gevonden zijn in het
uiterst gedetailleerde der beschrijvingen, zoowel als in het noemen,
zonder eenige terughouding of burgerlijke kieschheid, van alle,
ook de walgelijkste bijzonderheden in het leven der „boeven en
boeren" die hij met voorliefde beschrijft. Toch is lang niet op
alle romans en novellen van Cyriel B u y s s e deze vergelijking
van toepassing; daarenboven kan men ook zeggen dat het niets
verschoonend realisme de eene maal meer gerechtvaardigd is
dan de andere. In 1893 verscheen „Het recht van den
sterk,"michnedrlat„MCupzijn
belangrijkste werk, tevens het ruwste, heftigste, afschuwwekkendste. In beide kan men zeggen, dat onderwerp en strekking een verontschuldiging zijn voor de schokkende, afschuwelijke
tooneelen, al waren die desnoods nog erger dan ze zijn. Geheel
anders, doch ook van talent, waren „Het Huwelijk van neef
Perseyn," „Sursum Corda," de zeer fraaie Novellen „W roeg i n g," de roman „O p ' t B la u w huis." Mocht de schrijver in
eenige van deze nu en dan beproeven te glimlachen, eenigszins
humoristisch te zijn, dan ging hem dat niet goed af, de glimlach scheen in zijn heftigen overdreven stijl al spoedig tot een
grijns verwrongen; maar de ernstige gedeelten, zoowel die van
uiterlijkheid, het Vlaamsche leven, de Westvlaamsche natuur,
de bijzonderheden van boerenbedrijf en kasteelleven, als die van
innerlijkheid, de ontwakende hartstocht, zonde, berouw, boete, teederheid, smart waren bijna altijd voortreffelijk uitgewerkt. Een boek
van buitengewone belangrijkheid van diepen, bijna heiligen ernst
in zijn wreedheid, is het bovengenoemde „M e a Culpa ;" een
bloedig gasthuistooneel als einde van verleiding en verlating
men kan het B u y s s e' s monument noemen. Wat hierna verscheen,
„Schoppenboer," „Uit Vlaanderen," „Te Lande, met
hoeveel talent ook geschreven, stond daarvan op grooten afstand;" „Vlaanderen op zijn Zwartst" zou men het kunnen
noemen ; de lezer is in één verwondering, hoe op dit van God
verlaten land niet reeds lang een pek- en zwavelregen is neergedaald. Tal van fijne trekjes, teedere diepe psychologie, gevoel
voor het kleine, naieve, week-tragische, telkens op te merken,
verdwijnen onder den troostelooten indruk van het geheel.
„Te Lande" d. i. „ten platten lande," is een bundel met
vijf Vlaamsche boerengeschiedenissen, ieder met de portie mis-
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handelingen en krankzinnigheid en bloed en moord en diverse
andere gruwelen en ellenden, welke in die rampzalige landstreek
gewoonte schijnen te zijn. Ieder der vijf nachtmerries is met
meesterlijke kracht van teekening en kleuring als levend geworden ; na een verhaal gelezen te hebben, wacht men een poosje,
alvorens zich aan de schokken van het volgende te wagen.
Fen belangrijk werk, het eerst in het tijdschrift „Ne der la n d"
verschenen is daarna „'n Leeuw van Vlaanderen," een
Belgische verkiezingsroman, flink en evenredig opgelet, harmonisch
afgewerkt, in de drie phasen van vurige hoopvolle illusie, teleurstelling en berustende ascetische bevrediging, die de volksman
doormaakt. Beweerd is, dat de Vlaamsche politieke leiders,
hier geschilderd, portretten zijn; zeker zou dit aan de waarde
van het werk afdoen, maar geschetst als ze zijn, kunnen ze
voor typen doorgaan, te meer daar C y r iel B u y s s e thans
geheel Noord-Nederlandsch schrijver is, en het ons onverschillig
kan zijn, uit welke trekken hij de figuren van zijn Vlaamsch
verhaal heeft samengesteld. Op te merken is, dat in dezen
laatsten roman de schildering eenvoudiger, de kleur minder gezocht en overdreven, en daardoor dichter bij ons is, dan in des
schrijvers vroegere werken.
Twee andere auteurs van zeer eigenaardig talent volgen:
Rob b e r s en W a g e n v o or t, beide hebben niet te beschrij ven
daden en handelingen genoemd, de laatste in den aanvang er
zelfs een groot succes van verwacht, het is echter van edeler
en hooger kwaliteiten dat hun kunstwerk getuigt, de eerste die
zich bij het nauwkeurig weergeven zijner waarnemingen bovendien
de ontwikkeling van een vraagstuk stelt, de laatste, die verre
reizen onderneemt en in alle hemelstreken nieuwe indrukken
ontvangt, nieuwe waarnemingen doet en deze met artistieke
intenties bewerkt of uitwerkt. Herman Robbers, die eerst
onder den naam P h o c i u s optrad, maar dien naam spoedig liet
varen, behoort tot de auteurs die blijkbaar naar een wel doordacht
plan, goed overlegd werken en niet schromen hun arbeid te
herzien. 1) Deze ouderwetsche manier van werken past bij het,
althans in één roman, vrij oud onderwerp, dat echter geheel
modern is behandeld.
1) 1898. „De Roman van Bernard Bandt," 3e druk 1901; 1901. „De
bruidstijd van Annie de Boogh," 2e dr. 1901, 3e dr. 1902. In 1901
verscheen de 2e druk van „E en K a l v er lie fd e."
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Met zijn eerste werk „De roman van Bernard Bandt,"
onder zijn pseudoniem verschenen, heeft Robbers plotseling
een belangrijke plaats in de Nederlandsche letteren ingenomen.
Zijn held is zeer zeker, evenals het geheele boek, naar de in
Nederland geldende beteekenis van dat woord, modern, een man,
die niet weet wat hij wil, of liever, iemand die niets wil, met
een leidend moreel beginsel, dat beteekenis krijgt, naarmate we
verder in het boek doordringen. In alle opzichten modern, geen
gezochtheid, maar toch mooi, nieuw en frisch zijn stijl en woordvorming, duidelijk en helder de uitdrukkingen. Hoewel niet
schuwende ons heen te voeren naar plaatsen, die velen aarzelen
te noemen, ruim in zijn opvatting, van wat wel en wat niet
mag, blijft hij toch verre van het lage, het vuile, het gemeene.
Is de held al iemand zonder heldennatuur, het kan ons niet
verwonderen, dat er in dat boek weinig voorvalt, maar als goede
eigenschap mag in onzen tijd van gasthuisliteratuur, als een
buitengewone eigenschap gelden, dat er hier geen sprake is van
dood, van ziekte; de schrijver heeft zich de zaak als mogelijk,
als waar voorgesteld en ze zoo ook zonder eenige kunstgrepen
aan ons medegedeeld. Er is iets algemeen menschelijks in dit
boek, iets echt Nederlandsch tevens, en we moeten niet vergeten,
dat het werk door letterkundigen en niet-letterkundigen, door
mannen van de oude, zoowel als van de nieuwe richting, eenstemmig is geprezen. Zijn tweede roman verhaalt van een
treurigen „B r u i d s t ij d," de aanvang is oud genoeg : twee broers
zijn verliefd op een meisje en op den morgen van het huwelijk
is de bruigom verdwenen. Maar dezelfde goede eigenschappen
als die van het eerste werk treffen wij hier aan. Het uitstekend werk is algemeen gewaardeerd.
Waar men spreekt van s e 1 f- made man, veelal in den zin
van iemand, die alles waagde omdat hij niets te verliezen had
en nu geprezen wordt omdat anderen verloren, daar noemen
wij in edeler beteekenis „self made man" Maurits Wa g e nvoor t, die gerust kan getuigen, dat hij volwassen en met niet
meer dan eene bekrompen schoolopvoeding thans in vele landen
gelezen wordt en alles aan zichzelven te danken heeft. 1)
1) 1895 „FeliciaBeveriage"; 1897 „M ariavanMagdala"; 1898 „Een
passie"; id. „Van Rome naar Jeruzalem"; 1900 „De Droomiers";
1901 „De Ploerten"; 1902 „Een Overwinning";1903 „De Christenen.
Rabbi Paulus."
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In het feuilleton van „Het Hand e 1 s b 1 a d" werden omstreeks
x889 kleine schetsen opgemerkt, met het pseudoniem Vo s m eer
de Spie onderteekend, die blijken gaven van een zoekend, nog
onontwikkeld, maar kleurig talent, vol variatie en fantasie. In
een bundel vereenigd, „Z w e r v e r s" trokken ze terstond de aandacht, Vos meer de S pi e besloot die aandacht nog sterker op
zich te vestigen en deed een roman verschijnen „E e n Pa s sie"
die heel diverse eigenschappen vertoonde. Er was passie in,
kleur, heftige hartstocht, een nu en dan pakkende stijl; daarentegen getuigden twee zaken van des schijvers slechten smaak,
eene reclame-achtige voorrede, waarin verteld werd aan hoeveel
uitgevers het boek al te vergeefs was aangeboden ; en een reeks
details die konden doen gelooven, dat de heldin van het boek
een levende vrouw van naam was. Met dat al was „Een Pa s s i e"
een schitterende belofte, en het is verwonderlijk, dat de schrijver
niet getracht heeft die te houden, maar een anderen kant is
opgegaan. Eenige „Studies," een boekje over Coup er us, een
vertaling naar W al t W h i t man zijn van minder belang ; V o smeer de Spie's roman „Felecia Beveridge" stond ver
beneden „Een Passie," en werd om het gerekte der beschrijvingen, het losaaneengeregene der episoden, het blijkbare streven
om copie te maken, een reporters roman genoemd. Na dezen
echter heeft de schrijver zich gewend tot de philosophie, geloofsgeschiedenis, sociologie, en, — ofschoon in de hierop berustende
werken nog zeer fraaie episoden voorkwamen, en de lezer steeds
gevoelt in verkeer met een niet-banaal en niet-vluchtig schrijver
te zijn, — een weinig van den glans van W ag en voorts eerste
proeven is daarbij verloren gegaan. In 1897 verscheen „M a r ia
van Magdala" in 1898 „Van Rome naar Jeruzalem,"
in 1900 „De Droomers," in 1901 De Ploerten"; in al deze
boeken vindt men een afwisseling van tooneelen vol grootschheid,
lokale kleur, historische divinatie, met beschouwingen van wier
diepte of belangrijkheid het den schrijver niet gelukt, ons te
overtuigen. Soms schijnt het, alsof hij op hoogen toon, onderwijzend, profetisch, wijsgeerig, spreekt, zonder er het recht toe
te hebben ; daarentegen schijnt het soms alsof hij den lezer
zachte, bekoorlijke of heftig-gevoelde gedeelten onthoudt, die in
zijn programma zouden liggen en die hij, met zijn talent, gemakkelijk geven kon.
Aangaande een zijner laatste werken „D e Droomers" als
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proeve een korte karakteristiek. W a g e n v o o r t trof geen gelukkig
oogenblik voor zijn verheerlijking van het anarchisme. Het
onderwerp is toch al niet sympathiek, de wijze van behandeling
niet boeiend, het boek had niet juist den moord op Koning
Humbert noodig om in slechte aarde te vallen. De wijze van
opstelling vertoont een zonderlinge samenvoeging van het groot
talent van den schrijver, met een nauwelijks verklaarbare onhandigheid in redactie. Aan drie kapstokken, een Italiaansch
prins, een Zweedsch baron en een Parijsche modiste, worden
des schrijvers denkbeelden omtrent den oorsprong der wereld, de
ontwikkeling der cultuurgeschiedenis en het christelijk liefdesgeloof opgehangen, en dat zeker 30o bladzijden lang, niet eens
in dispuutvorm, maar in betoogen, het een na het ander. Dat is
ontmoedigend. Hoofdstukken als deze beschavingsgeschiedenis a
vol d'oiseau komen wellicht voort uit twee onderling tegenstrijdige eigenschappen van den schrijver, ijverige historische
studie en toch weer gemis aan lectuur. W a g e n v o o r t heeft
zeer zeker zelf dit alles bedacht en het daarna opgeschreven,
omdat hij meende het alleen bedacht te hebben ; toch is het een
feit dat zulk een galoppeerend resumé, een weinig korter, een
weinig langer, maar in hoofdzaak hetzelfde, al heel dikwijls
gegeven is.
Een andere groep vormen vier dames, naar ancienniteit als
auteurs het eerst Mevr. La C ha p e 11 e -Roobo 1, als de meest
besprokene Jonkvrouw de S a v o r n i n L o hm a n, daarna Mevr.
Marx-Koning en eindelijk Mejuffrouw A u g u s t a de Witt
diemtgrons edamvnoslihet
buitenland verdedigt.
Zeer bescheiden was 11 é debuut van Mevr. La C h a p e 11 e
en 1 u c h t--Rob1;harestnvl,zfderoman„E
ka s tee 1," trokken weinig de aandacht; toch heeft het debiet
van haar allereersten bundel een tweede uitgaaf toegelaten. Eerst
met „Nora" (1887) en vooral met ,,IJdelheid" (1893) bewees
zij, een karakter met kracht te kunnen schilderen, en zelfs de
ruwe consequenties er van aan te durven. In „IJ d e 1 h e i d"
wordt tegenover de verdwaasde en verouderde ijdelheid van een
zwakke en daardoor bijna verachtelijke vrouw, het forsche,
nuchtere, stugge van een krachtige dochter gesteld ; de schrijfster
is voor haar ijdele hoofdpersoon zoo onmeedoogend, dat de
lezer bijna de straf erger dan de schuld vindt. „D e Sc ho o n-
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mama en andere novellen," (1893) „Een misrekening,"
,,Moeder en Zoon," (1896) worden in de schaduw gesteld
door ,,Hesj es Engagem ent" (1896) en vooral door „Egois me"
(1896) en „de Familie de Regt," (1903) na „IJdelheid"
haar krachtigste creaties, weer gevolgd door „S c h u 1 d" en „V o o r
het oog der wereld," (1901) eerst in het tijdschrift „Neder1 a n d" verschenen. In soberheid en evenredigheid van compositie
heeft Mevrouw La C h a pel 1 e onder de romanciers van ons
land weinig gelijken ; haar verhaal weet altoos waar het heen
wil, het gaat recht op het doel af, zonder meer dan hoogst noodzakelijk in episoden, beschrijvingen, zij-avonturen af te dwalen.
Deze strakheid heeft ook haar nadeelen ; noch aan weekheid,
noch aan den humoristischen kant van het leven, noch aan de
„ijdelheid" van kleur en versiering wordt zooveel geofferd als
wenschelijk zou zijn ; in tragische momenten laat de schrijfster
vaak al het treffen aan de omstandigheden over, zonder er al de
emotie aan te ontleenen, die zij kon medebrengen; van de
gelegenheid om den lezer te bekoren, zijn fantasie te vleien,
maakt zij weinig gebruik. Misschien zou wanneer deze eigenschappen even sterk ontwikkeld waren als haar kennis van
karakter en haar helder oordeel, haar werking op de lezende
wereld nog grooter zijn.
Iets opmerkelijks in het zich ontwikkelen der litterarische figuur
Mejonkvr. L o h m a n, 1) is dit, dat haar eerste boek, „Mi s e r e r e"
terstond de algemeene aandacht trok, bewonderd en geprezen
werd, zonder dat het nog haar voornaamste eigenschappen aan
het licht deed treden. Men voelde den krachtigen greep, maar
wist nog niets van de onafhankelijkheid en bijna brutale oprechtheid, die zich in „Het eene noodige" en De Li efde
in d e Vr o u w e n q u es t i e" zou doen gelden. Misschien mag
men aan „Miserere" en „Vr agens moede," als meer objectief,
daarom uit artistiek oogpunt den voorgang geven, de andere
zijn echter persoonlijker, en kunnen — met den roman „G e 10 o f"
en eenige der novellen evenzeer daden als letterkundige producten genoemd worden. In alle is een krachtige vrouw aan
het woord, die door ernst en wijding ook aan hen, wier ergernis
1) 1897. „Miserere"; id. „Levensernst"; 1898. Vragensmoede";
id. „Het eene noodige"; 1900. ,Geloof"; id. „Smarten"; 1901. „Na het
ontwaken"; 1903. „Vrouwenliefde in de moderne literatuur";
id. „Gelukswegen"; id. „Jonge Roeping."
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zij wekt, een zekeren eerbied afdwingt. Zelfs in haar stijl komt
deze heerschappij van het innerlijke uit; te midden van slordigheden, germanismen, herhalingen, langdradigheden, is er een
onmiskenbare distinctie in, die boven de volmaaktheid van
detail schijnt te staan.
„V ragen s m o e d e" was het werk dat plotseling algemeen
gelezen werd terwijl de schrijfster in eens de aandacht op zich
vestigde. Men heeft haar dadelijk met Georg Eliot vergeleken,
het geloof is veel voor haar en veel ook de smart om het verlies van geloof. Ze is verder dan Mrs. H u m p h r y W a r d en
verder ook dan Georg Eliot. Moest men „V ragensmoede"
determineeren, men zou het een dramatisch werk kunnen noemen
en het heeft eigenschappen inderdaad, gelijk men die in groote
en schoone werken van letterkundige kunst verwacht, maar het.
succes van dat boek ligt niet in het moedig optreden en de
geloofsvraag is veelal verkeerd beoordeeld, evenals de titel. Er
is hier geen sprake van een ziel, moede van vragen, naar de
waarde van vragen en het geloof naar de waarachtige levensvraag
in het licht des Evangelies; het grootste deel van het succes van
dat werk moet daaraan worden toegeschreven, dat de schrijfster
vele der minst gewaardeerde typen van geloovigen heeft geteekend
wat de vrijzinnigen, de wankelenden en de ongeloovigen bijzonder
aangenaam zal zijn geweest. We denken daarbij aan Lessing' s
„N a t h a n" waarin juist slecht zijn geteekend alle dogmatisch
geloovenden terwijl toch in werkelijkheid de goeden in den
„N a t h a n," naar de eischen van de kerk, waartoe ze heeten
te behooren, geen geloovigen zijn. De omstandigheid, dat
een zoo ongeloovig boek geschreven werd door iemand, die de
S a v o r n i n L o h m a n heet, heeft ongetwijfeld verbazend veel
tot het succes van het boek bijgedragen. Haar volgend boek,
„L e v e n s e r n s t staat een beetje verder van het geloof af dan
het eerste. De wijsgeerige grondgedachte is, dat de levensernst
vroeg of spade voor ieder aanbreekt en zijn dikwijls zoo duur
gekochte les in de opgedroogde traan achterlatende een gouden
spoor van wijsheid, tengevolge waarvan nu al versterft, wat
kleinzielig is en alledaags. Zoo is dan het geheel zacht gemoedelijk
en van inhoud solide, een ernstig boek, doorhonigd met het zoet
van bereikbaar en toekomstig geluk, maar heel wat minder scherp
in lijnen dan het eerste en ook heel wat minder ongeloovig dan
het eerste.
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„H et e e n e nood ig e" is misschien wel te spoedig gevolgd
.op het werk, dat haar naam ineens op aller lippen bracht.
Men heeft dat boek karaktervol genoemd, men heeft verklaard,
-dat er overtuiging, wil en energie uit sprak, om zelfstandig desnoods eigen gebaande wegen af te leggen en het is geheel iets
anders, dan wat men vroeger gewoon was een damesroman te
noemen, maar men gevoelde dan toch ook, dat dat boek aanmerkelijk lager stond, dan hetgeen er aan was voorafgegaan. Aan
moed ontbreekt het de schrijfster zeker niet, waar ze de Haagsche
..aristocratische kringen met bitteren spot ten toon stelt als een
verzameling adellijken van geboorte wier adel van gemoed ver
te zoeken is, waar ze met onverholen instemming haar heldin
de echte waarachtige vrouwelijk denkende en vrouwelijk voelende vrouw, zeer radicale denkbeelden laat verkondigen en in
het bijzonder ten opzichte van de vereeniging van man en vrouw,
daar voelen we, dat we tegenover een nieuwe schrijfster staan,
nieuw, in de beste, in de meest gewenschte beteekenis van het
woord. Onvermeld blijve echter niet, dat de schrijfster blijkbaar
steunende op het behaalde succes en op haar gemakkelijken
aanleg, gemeend heeft, geen oogenblik de pen te moeten laten
rusten, en de werken zijn elkaar in z66 korten tijd opgevolgd,
dat de schrijfster onmogelijk met al den ernst eens kunstenaars
heeft kunnen waarnemen, overwegen, denken en schiften en ordenen, vóór ze begon uit te werken. De roman is een historisch
schilderstuk in woorden en zeer zeker is de uitwerking veel,
maar de conceptie niets minder. Dat die zucht om veel te
schrijven, aan den ernst van haar streven belangrijk heeft geschaad, of liever, dat het ernstig streven daarbij is onder gegaan,
is voldoende gebleken uit de wijze, waarop ze later week aan
week kolommen vulde in haar weekblad „D e H o 11 a n d s c h e
Lelie," kolommen, die weinigen, de schrijfster daaronder begrepen, heel veel lust zullen hebben, nog eens te lezen, daar
zij geheel het karakter van eendagsleven, soms alleen van
invallen, meestal van uitvallen dragen. — Met een enkel boek „V a n
het viooltje dat weten wilde" maakte Mevr. MarxKoning plotseling en voor goed een grooten naam door geheel
ons land. Dat was in 1900 ! Wie de literatuur tot op dat jaar heeft
gevolgd, kan zich daarover niet verwonderen. Hooger staat onze
eliteratuur dan voor 188o, grooter is de kunstwaarde van heel
-veel wat na dat jaar verscheen, maar wat we bij talrijke schrijvers
36
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misten, dat was poezie, dat was het edele, reine, verhevene en
goede wat tot geenerlei richting behoort en eeuwig jong blijft.
Toen van Eed en ons verhaalde van „De kleine Johannes"
hebben we dadelijk allen eerbiedig en vol aandacht geluisterd,
na dien tijd is er — ook van Va n E e d e n niet — ooit meer
zoo'n werk verschenen. Men vertelt ons in ruwe harde woorden
van rampen en ellende, van misdaad en gruwelen, van walgelijke
tooneelen en huiveringwekkende voorvallen in bezoedelde lucht
en in vuile omgeving, als ware heel de wereld éen gasthuis en
éen tuchthuis. Daar hooren we een heerlijke reine stem, die ons
verhaalt „Van het viooltje dat weten wilde" en allen
luisteren wij met belangstelling, met eerbied, met liefde. Uit den
rijken schat van haar ideaal leven, van zucht en verlangen naar
een ideale wereld schenkt ons de schrijfster steeds rijker gaven en
stoot zij in haar streven op verkeerde instellingen in de maatschappij, op wanverhoudingen tusschen meester en dienaar,
tusschen rijk en arm, tusschen man en vrouw, dan schenkt zij
in „G a b r ie 11 e" wel al haar belangstelling ook aan alledaagsche
voorvallen, die zij met dramatische kracht en met onnavolgbaar
verhalerstalent voor ons brengt, en waarbij zelfs de hedendaagsche
economische woelingen niet onbesproken blijven, maar spoedig
keert zij terug tot hare eigene wereld, waar zij heerscht als
toovergodin, als weldoende fee.
Dat de schrijfster haar grooten naam verdiende, bleek ook a l
weruithospnklje,tchrgkndalsv
de eerste helft, van een van haar jongste werken „P et er k e ' s
Beeldenstorm en andere dorpsgeschiedenissen."
P et er k e is een stilzwijgend, als een klein boertje gekleed jongske,
dat, als eerst de zieke poes sterft en daarna ook de koe ziek
wordt, voor haar beterschap wil gaan bidden, maar als de kerk
gesloten is en de catechismuszaal, waar het beeld van de Heilige
Moeder Gods staat, ook, dan neemt hij een steen op en gooit
een ruit in en zegt door de gemaakte opening heen zijn gebedje
op, voor de beterschap van de koe. Maar de koe sterft, zijn
moeder wordt ziek en de eerste keer, dat er weer catechismus

1) 1900. ,Van 't viooltje, dat weten wilde," 2e dr. 1902; 1901.
„Het beeld op de rots," 2e dr. 1903; id. ,Gabriëlle"; 1902. „Gabriëlle II."; id. „Nacht-silene," 2e dr. 1903 ; 1902 „I nter;mezzo"; 1903.
„Peterkes Beeldenstorm"; id. „Van een schoonen dag•"
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is, staat P e t e r k e van zijn plaats op, klimt ten aanzien van
den pastoor en van alle jongens uit zijn bank en trekt het
Mariabeeld naar beneden, zoodat het ineens in stukken op den
vloer ligt. Dit is inderdaad een nog nooit gehoord verhaal,
dat is het aardige; maar het is met de meest volmaakte techniek
gegeven en dat is het kunstige en nu zijn niet alle schetsen in
dit bundeltje van gelijke waarde, er is dikwijls veel overdrijving,
veel onnatuurlijks in vooral, omdat een paar andere schetsen
eenvoudig een verzinnelijking zijn van de leer : er is niemand
rechtvaardig, ook niet één. Ja, om eerlijk te zijn, toch wel één,
want Zola laat de schrijfster in al zijn glorie voortbestaan,
maar ze is door haar vernielings- en verwoestingszucht zóó diep
getroffen, dat ze eindigt met te schrijven over de onrechtvaardigheid van het bestaan.
De toovermacht der reine poezie was het ook die A u g u s t a
de Wit dadelijk tot een veel gelezen en veel geprezen schrijfster
maakte. Haar schitterende stijl bekoort, de inhoud harer verhalen boeit en ons treft het verhevene en schoone, wat elders
zoo opzettelijk verwaarloosd wordt, hier met dubbele kracht.
Haar eerste werk „V er b o r gen Bronnen" een bundel Indische
novellen verscheen in 1899 en beleefde in 1902 een 2en druk;
een Indische roman „De G o d i n die w a c h t" zag het licht in
1903 en wekte buitengewone' belangstelling; in datzelfde jaar
verscheen „O r p h e u s in de d e s s a." Van deze dichterlijk gestemde, ernstige kunstenares mogen we nog groote kunst verwachten.
Twee auteurs staan alleen tusschen hunne kunstbroeders,
kunstenaars wier arbeid men bij uitstek poetisch proza zou kunnen
noemen, het zijn Mevr.Isaachsen-Dudok van Heel en G.F.
Haspels. De eerste gaf ons „Noorweegsche Brieven" eerst in
het „H a n d e l s b l a d" verschenen, zoo rein en schoon van opvatting,
zoo hoog van licht, zoo teer van gevoel, zoo innig van samenleven als in de laatste jaren nauwelijks een kunstwerk in onze
taal te genieten gaf; dat er een innige godsdienstige overtuiging
in doorstraalt, zij hier tevens aangestipt. De tweede, van wien
in 1900 „Vreugden van Holland" en in 1902 „Zee en
h e i d e" verscheen, legt evenmin als de eerste het hoofdgewicht
op 't verhaal of de novelle, maar hij toont een zeldzaam, een
eenig talent om de verschillende aspecten der zee weer te geven,
met ongeevenaarde juistheid de zeelieden te beschrijven, kortom
zich te toonen een Israels, een Mauve, een Jaap Maris, nu en
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dan een Apol, met geen ander penseel dan de pen, met geen
ander materiaal dan zwarten inkt op wit papier, met een blijvende
impressie door de getrouwheid waarmede hij de juiste waarneming
verstaat weer te geven.
**
*
Naast de vertegenwoordigers der nieuwe richting, wier werken
onmiddellijk onder alle lezers gelezen en besproken worden,
kennen we een groep auteurs die, af minder productief slechts
nu en dan genoemd worden, óf hoofdzakelijk hun arbeid in
tijdschriften doen opnemen en maar zelden tot eene afzonderlijke
uitgave besluiten. Van deze noemen wij als vertegenwoordiger
der ,,modernen" A. Pr in s, wiens roman „E en K o n in g" in
1897 het licht zag, die veel besproken werd en om zijne bijdragen
aan tijdschriften werd geprezen, maar van wien geen afzonderlijke
werken het licht zien.
Een belangrijker rol speelt in de wereld der letteren J o h a nn es de Me e st er de ware type van den journalist-auteur en
het is belangrijk dezen schrijver in zijn ontwikkelingsgang na
te gaan. Na eenigen tijd aan de „Z u t p h e n s c h e C o u r a n t"
gewerkt te hebben, vond hij een meer uitgebreiden werkkring
aan het „Rotterdam sche Nieuwsblad," toen ter tijd een
' blad met hooge aspiraties, en terwijl hij daar werkte verscheen
in 1882 „Kleingo e d," wat de' schrijver zelf omschreef als
„Schetsjes en silhouetten." De negen stukjes zijn in taal en
strekking naar de beste modellen der oudere school geschreven,
maar ze teekenen zeer duidelijk den man met groote opmerkingsgave, den man met een helder hoofd en een warm hart, den
man die zonder omwegen duidelijk en nauwkeurig zegt, wat hij
te zeggen heeft. Bij de oprichting van het dagblad „D e A ms t e r d a m m e r" kwam de Mee s t e r als medewerker naar Amsterdam en niemand heeft hem ooit overtroffen (W a g e v o o r t
alleen kon hem van zeer verre naderen) in de wijze waarop hij
telkens met nieuwe kleuren, in ander licht, met gewijzigde opvatting eene mededeeling kon geven, een verslag kon leveren,
een beschrijving kon samenstellen. Dat alles teekende den aanstaanden auteur van beteekenis. Na den val van het „voornaamste"
aller bladen werd de Meester in 1885 correspondent van het
„H a n d e l s b l a d" te Parijs en zijn eigenlijke literaire vorming
dagteekent uit de zes jaren die hij te Parijs doorbracht. Hollander
bleef hij geheel en al, maar hij bleef ook man van smaak en

JOHANNES DE MEESTER.

565

gevoel, man van scherp opmerken en van rijke kennis van
de kracht der taal. Zoo ontstond de Parijsche kunst, die echter
geheel Hollandsch bleef, al was de grondstof Fransch : zelfs al had
het Fransch in vorm en inhoud de bovenhand in de „P a r ij s c h e
Schimmen" van 1892, die buiten Parijs niet konden geschreven
zijn. Apart daartusschen staan de „Z even V erte 11 i n g e n"
van 1899. Deze zijn zoo onrustig, zoo onvast van compositie,
alsof er bij stukken en brokken, met lange tusschenpoozen en
dus in afwisselende stemming, aan gewerkt was, zoodat men
soms naar de beteekenis, het waarom van het verhaal of de
phantasie moet gissen („Een Nieuwjaarsmorgen” en „Th u i skoms t"), terwijl andere vertellingen te schetsmatig, te onaf zijn,
het motief te weinig doorwerkt („Gele Blaren"). Van slechts
een der zeven ontvangt men den indruk, dat het als kunstwerk,
af is, en wellicht werd deze bundel vooral uitgegeven, om dit
ééne („Gezin") vroeger in het Tweemaande1ijksch verschenen, nog eens het licht te doen zien. Hier is de realist aan
het woord, die voor geen ruw tooneel en geen ruw woord terugschrikt, maar dat geeft zonder terughouding, zoo als hij het
gezien en gehoord heeft. Het zijn dierlijke tooneelen, die ons
op de dorpskermis vertoond worden, z66 als sommige van de
jongere Vlaamsche novellisten ons nu en dan te lezen geven.
Maar wèl ontvangen wij den indruk, dat het niet is de opzettelijke beestige vuilheid, niet de bestialiteit om de bestialiteit.
Bij „Allerlei m en s c h en" van 1902 is dat beter en toch
ook weer anders; de Hollander spreekt uit de photos, uit de
kleine vertelsel-drama's waarvan de stof ook alweer Parijsch is,
zelfs de journalist uit „C a b i n e t de l e c t u r e,” „Po l i t i c u s,"
„R e v e i 11 o n," en vele andere, maar van het groote talent van
„adaptation" zooals de Engelschen zeggen, getuigt bijv. „H et
Kerstbzok"vlgndtrspokelijchPa,
maar dat men voor en F a l k l a n d j e zou houden als men 't
niet beter wist, gelijk ook andere bijv. „d e Reformjapon,"
„Zondagsvaart" en „Twee maaltijden" en „Stadje in
r o e m" en vooral „Er man en Chatrian" in alle opzichten,
ook daarin, dat de auteur niet alleen de woorden, maar ook de
uitspraak der optredende personen wil weergeven, zoodat de
baker bij Van Z egge 1 e n volgens hem zeggen zou „Lasemaskelle." Waar de Meester geheel zich zelf is, fijn, geestig, met
verrassende opmerkingsgave daar geeft hij mooie, nieuwe kunst,
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geen ultra ; waar hij tracht plat en banaal te zijn verraadt hij
een fout tegen de natuur, gelijk hij daar een karikatuur geeft van
de taal, die hij wilde teekenen. Als mede-redacteur van de
Nieuwe Rotterdammer voor letteren, kunst en tooneel (droge en
natte kunst), sedert 1891 is hij vooral zeloot voor den roem
van enkele personen en eene fractie der „modernen", onder de
leuze „A rn ica veritas, sed magis amicus Plato" aldus A r i s t ot e 1 e s verbeterend. We hebben meerendeels hulde te brengen
aan zijne fijne Fransche kunst, inderdaad „knap werk," zooals
de term luidt, hoewel in latere stukken vaak „brokkelig." Zijn
jongste arbeid, „Louise van B r e d e v o o r t" verscheen in 1903
een ander groot werk verschijnt in fragmenten. Jonger in zijn
optreden, maar als kunstenaar oneindig hooger staat J. van L o o y 1)
die ook ,,Macbeth" verdienstelijk vertaalde, met zijn prachtig,
schitterend, kleurig proza, hij de woordkunstenaar als geen
ander, als de bij enkelen geliefde term „woordkunst" iets beteekent,
dan is het Van L o oy die het woord vertolkt, die in woorden
muziek geeft en kleur en leven en stemming; componist, schilder,
toovenaar met woorden, ver boven het begrip verhalen, niet
w a t, maar h o e en de hoorn des overvloeds van mooie woorden,
van geciseleerde zinnen, wekt bedwelming, wekt zinnelooze bewondering, ook waar men niet ziet, daar gevoelt men, daar beseft men, daar laat men zich meeslepen op den zilveren stroom
van geluiden en klanken, te midden van tintelende golven en
en als diamant glinsterend gesteente, een feerie in proza.
De roman is bij deze laatste groep ook sterk vertegenwoordigd.
We noemen bijv. Vincent Loosj es, die in 1899 in „Kame1 e o n" een rijke ontwikkeling van talent toonde. 2) In dit werk,
in 1901 herdrukt, is verbazend veel scherp geziens en stoutmoedigs
gezegd. De uitmuntend geschreven tooneeltjes volgen elkaar op.
De eigenlijke kracht van den schrijver ligt in zijn meedoogenloos
teekenen van burgerlijkheid, ijdelheid, schijnvroomheid, verdierlijking, egoïsme, kruiperigheid, opgeblazenheid, dierbaarheid; hij
is, met al zijn hooghartigen ernst, vooral satiricus. „K a m e 1 e o n"
is een belangrijk boek, met ongemeen talent geschreven.
Zijn jongste werk „F r a u l e i n Louis e" is tamelijk dogmatisch, een karakter-roman, modern gekleurd. De auteur doet
1) 1892. „Proza"; 1894. „Gekken"; 1902. Feesten.
2) Vroeger verscheen : 1892. „E en B e 1 l e v a_a r t"; 1897. „R i u s k e
Sonneue."
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zich kennen als een nauwlettend werker, ernstig kunstenaar.
Verder J. Hora A d e m a, die de occulte wetenschappen, het
leven der erfelijk belasten en de somberste uitingen van menschenlijden in zijn romans teekent, eenig in zijn objectiviteit, in zijn
herinnering van officier bij de veldartillerie indertijd in „D e
aG i d s" geplaatst. 1) Van zijn jongste werk „Droeve Uren"
zegt Willem Kloos in zijn „Literaire Kroniek" (Nieuwe
Gids) : „Voor mij zijn de „D r o e v e U r e n" die verzameling
van reeelgeziene, echt-begrepene, kalm-zuiver gevoelde, eenvoudige
novellen (als men deze kortere epische visie's zoo noemen mag,
waarvan het mooie niet, goedkooplijk, zit in de bijzondere
spinning der intrige, maar in 't precies-geziene en-gedane, in
het haarfijn en toch grootgehouden-geteekende, in de doorwerkte
waarheid, kortom) voor mij zijn de „Droeve Ut e n", herhaal
ik, het allerbeste, wat ik tot dusver van Hor a A d e m a zag,
het rijkste en fijnste, het meest hanteerende zoowel onze verbeelding als ons gevoel. Dan J. Morgan de Groot in 1894
als Karel R i d or o opgetreden met „D a 1" een klein boekje
metnparklisetuj:wandlig'Voeprk
en bespreking van eene uitvoering in 't Concertgebouw en als
een model van detailkunst, het afrijden van een tram van den
Dam. Zijn zucht om ongewonen zinsbouw te vertoonen daar
latende, vermelden wij twee verdienstelijke echte romans „B o uton de Rose" (1895) en '„de Louterweg van Giuseppe
B o t a l l a" (190I) werken met dramatisch leven en diep gevoelde
zielsanalyse. Intusschen zocht de schrijver een ruimer veld van
beweging, vestigde zich te Londen en nam spoedig een erkende
plaats in onder de Engelsche romanschrijvers. 2) In minder
ongewonen zinsbouw schrijft Mej. A. K a u 1 b a c h haar tamelijk
realistische romans, die zonder voorbehoud tot de socialistische
literatuur mogen gerekend worden, maar uit een oogpunt van
kunst, van de goede soort. 3)
Van J. Everts, kennen we „Samenleving." De auteur
heeft zeer goede eigenschappen als verteller, hij teekent met
vaste consequente trekken gemoedstoestanden, zonder overdreven
,

1893. „Thea," 1896. „Wormstekigen," 1902. „Droeve Uren."
2) 1898. „A Lotus Flower" (Vert. van „Bouton de rose"); 1899.
„Even If"; 1901. „A. Man of Iron."
3) 1898. „Het rijke Leven"; 1899. „Levensdoel," 2e dr. 1901; 1901.
.„Tragedie "; 1902. „Drie sprookjes; id. „Mammon."
1)
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buitengewone detailschilderingen maar van de sympathie voor
zijne personen opgewekt, maakt de schrijver geen gebruik. Er
is inderdaad eene averechtsche opvatting van den roman en
misbruik maken van 's lezers goeden wil en er zijn kleinigheden,,
die eene onduidelijkheid van atmosfeer geven, die bij een modern
werkelijkheidsverhaal niet passen. Ze verminderen zelfs de
waarschijnlijkheid van de mooie bladzijde, waarop het sentiment
der huisvrouw geschilderd wordt. Een later werk „K 1 e i n Leven"
behortwlzfdgen,marischpvntekg.
De schrijver heeft zich de grootste moeite gegeven, de menschen
te teekenen met al hunne uiterlijkheid, hun spreken en hun
doen zoodat ze als werkelijke menschen voor ons staan, in wier
leven en handelen we levendig belang gaan stellen.
A. A l e t r i n i o schrijft niet veel, geen wonder, wat hij geeft i s
welovrdacht,gipnbezofjalysdte
door weinigen wordt overtroffen. Soms loopt de zorg om nauwkeurig te zijn tot overvolledigheid, maar 't is toch alles nauwlettend waargenomen en stipt weergegeven. Alleen „Z us t e r
Bertha," waarvan men de oorspronkelijkheid betwijfeld heeft,
is als tendenz-werk in zake de pleegzuster-kwestie te beschouwen.
Alle andere werken zijn om de kunst. 1) Minder fijne kunst,
meer den gewonen roman naderend, maar kort, pittig en goed
is de arbeid van C. P. Brandt van Doorn e. Zijn eerste werk
„H u i s e l ij k Lee d" (1896) was een werk vol soberheid, eenvoudig en verstaanbaar, een boek, dat ten volle den lof verdiende,
dien het ontving, niet, omdat huis el i k met een i werd geschreven, want aan deze stoutmoedigheid heeft hij zeer veel lof
te danken gehad van menschen, die hem niet hadden gelezen,
maar werkelijk omdat het was een goed gedacht en goed uitgevoerd werk, evenals „T w ij fe 1" (1897, ae dr. 1898) wat er op.
volgde, maar „Ma t h i 1 d e" deed ons twijfelen aan de toekomst
van dezen auteur; een heldin zonder karakter, een held die niets
doet, een milieu, dat volstrekt niet geschikt is, om eenigermate
belangstelling bij ons op te wekken, bij personen, die verre van
amusant zijn, gesprekken en mededeelingen, die ons in geen
enkel opzicht kunnen boeien, ziedaar eigenschappen, die we in
dit boek gaarne hadden gemist en die niet worden goedgemaakt
door liet moderne kleed, waarin hij de Nederlandsche taal steekt.
«

1) 1895. „Martha"; id. „Novellen"; 1900. „Uit 't leven."
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In 1901 gaf hij uit „V e r w e g h e en z ij n v r o u w" een tamelijk
gewonchtbrukdam,in1903etwdrukblfe
maar op geen vooruitgang wijst. i) Meer vertrouwen hebben we
in de letterkundige toekomst van W. van Amsterdam. Zijn
bundel „Marionetten" was inderdaad bijzonder geslaagd en
„K le u r i g en Don k e r" is het nog meer. In beide bundels
dezelfde uitmuntende observatie, dezelfde bescheiden humor en
vooral dezelfde opgeruimde goedhartigheid. De schrij ver ziet goed
en hoort goed : geen curieus aanwensel van arme onbeschaafde
menschen ontgaat hem. De taal, de gedachten, de grieven, de
kleine onbeschaamdheden en slimheden en brutaliteiten van
arme menschen geeft hij weer, maar ook en vooral hun hartelijkheid, en berusting, en eerzucht, en gevoel van betamelijkheid.
Bij de verschijning van dit laatste werk getuigt de beoordeelaar
in het tijdschrift ,,Nederland" „onder de kleine schetsen van
Dickens en Beets vindt men er heel wat, die niet beter zijn
dan deze."
Als auteur van gedichten, een drama (naar een roman van
hemzelven) en romans noemen we G. H. Priem 2) wiens
arbeid vooral den modernen roman vertegenwoordigt, zeer
realistisch niet overhellende naar pornographie, maar veelal
ruw en wreed, in allen gevalle kras, maar zeer flink werk. Zijn
roman „Ni n i, een boek van liefde" (1897) heeft bij de verschijning weinig succes gehad, hoewel het een vlijtig volbrachte en
rustig voorbereide arbeid, dus een naar een afgerond plan bewerkt
boek is. Gelijk in latere werken duidelijk bleek, weet de schr.
te typeeren. Van zijn ernstige studie getuigen verschillende
verdienstelijke handboeken. 2)
Moderne romans hebben we verder te danken aan J. T e r s t e e g
en wel „Marianne" (1900) en „Rapsodie" (1902); aan Joh.
Steketee namelijk „De vrouwe van huize St. Innocent i u s (1901) en „Waarheid" (1903) goed geschreven, de voorstelling van een utopistisch, socialistisch ideaal. Ten slotte Mevr.
Ina Boudier-Bakker, van wie in 1903 „Het beloofde
land" verscheen, een boek dat dramatische aanleg teekent en
doet vermoeden, dat de schrijfster toch tot den roman zal overgaan, na de proeve „Verleden" en T. H o g e r z e i l wiens
1) Andere werken: ,,Kritiek"; „Werkstaking."
2) Verder : 1899. „Greta" ; 1901. „D e dood e" (Roman en Drama) ; id.
„Meta en andere gedichten."
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in 1900 verschenen roman (?) ,,Meta" in volstrekt onbegrijpelijke
taal is geschreven.
Een woord ten slotte over Mevr. C. G o e d k o o p- De Jong
Do n k die in 1899 plotseling beroemd werd als vanBek
de schrijfster van „Hilda van Su yl en b u r g" dat in 1902 —
zeldzaam verschijnsel in Nederland een zesden druk beleefde
en toen heette geschreven te zijn door Mevr. De Jong van
en D o n k, wat niet mogelijk is ; herzien ware iets Bek
anders geweest. Dit boek heeft den vorm van een roman, maar
is een doorloopende klacht over den treurigen rechtstoestand
der vrouw. Dat zulk een boek in zoo korten tijd z e s drukken
beleefde is een bewijs voor de lichtvaardigheid der kritiek, die
het prees bij de volkomen onbeduidendheid van 't boek. De
schrijfster spreekt voortdurend als stelde zij levendig belang
in de zaak die zij beschrijft, maar heeft zich blijkbaar nooit
de moeite gegeven de verschillende kwesties te onderzoeken
nóch hoe ze in ons land ni e t, noch hoe ze ten deele in 't
eene, ten deele in 't andere land in den vreemde wèl geregeld
zijn. De eenige verdienste van het werk is, dat het tot nieuwe
werkzaamheid trachtte op te wekken voor eene hoogst noodzakelijke, verbeterde wetgeving met het oog op de wetten der vrouw.

**

Een afzonderlijke plaats, eene eereplaats neemt Mej. M. S. E.
A n tin k in, we kennen van haar alleen „C at h e r i n e" dat in
1899 en „Van Scheiding en Dood," dat in 1901 het licht
zag, dus niet om den omvang maar wel om de hooge waarde
van haren letterarbeid. Het supérieure in haar werk is gelijkelijk
door oudere en nieuwere beoordeelaars erkend, in ,,N eder 1 a n d"
verscheen haar eerste roman. „De Nieuwe Gids" verkondigde
haar lof. Na „C a t h a r in e" gelezen te hebben moesten we getuigen : Onder de nieuwe vrouwen, beoefenaars van de moderne
kunst, is er geen, in staat zich met de schrijfster te meten in het
nabeelden der werkelijkheid, inzonderheid van haar uiterlijke zijde.
Schier te forsch is dit talent voor een vrouw, in elk geval is het euiig.
Geen manlijk artiest zou in het precies weergeven en juist bepalen van objecten en het ontleden van subjecten deze kunstenares
op zij kunnen dringen. Ja, het brevet van kunstenares komt
haar ten volle toe .... Op zich zelve is het verhaal vrij mager ... .
Maar hoe trilt en tintelt dit alles van leven, van mooi eigen
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leven. De arbeiders in de groeven ; hun vrouwen; het gehucht;
heel die ruwe en arme bevolking en de schier woeste natuur
rondom, het is trek voor trek geetst, gebeeldhouwd. Als verhaal
boeit het boek slechts matig ; maar als kunstproduct staat het
hoog en eischt het eerbied. Wat 4 ,N a schei ding en d o o d"
aangaat, ook in dit werk is meer dan één mannelijke trek. Men
vindt die in de keuze van de motieven der schrijfster, in haar
kijk op de menschen en dingen, in het buiten haar onderwerp
gaan staan, zich nooit door haar gevoel laten beheerschen, de
dingen zeggen net zooals zij ze ziet en hoort, als het kan nog
wat scherper en hoekiger dan zij ze hoorde en zag.
Dat alles treft ook in deze schetsen, die alle, de eene in
meerdere mate dan de andere, zich onderscheiden door een
interessant onderwerp op interessante wijze behandeld. Ultra
modern zijn alleen enkele opzienbarende en leelijk-klinkende
woorden en woordverbindingen.
In één woord Mej. Antink beschikt over een krachtig realistisch
talent, dat is het vermogen in werkelijkheid te geven, wat zij
uit haar weten of fantaseeren weergeven wil, daardoor levert
zij kunstwerken in haar beschrijvingen, we noemen bijv. den serpentine-dans van Loie Fuller en de lijkmis voor den Paus in
de Notre Dame, beide in het „Handelsblad"; Mej. Antink,
thans Mevr. S c h a r t e n, bevindt zich namelijk thans met haar
echtgenoot Carl S c h a r t e n te Parijs, als correspondenten van
dit Amsterdamsche dagblad.
**
In een zijner „Op s t e 11 e n zegt B o r e 1: „Het is geen gunstig
teeken van onze literatuur en voor onze artiesten, dat het
snollenkamertje even onvermijdelijk in hun werken terugkomt als
het hoofd van Karel II bij den ouden Dick in '„David C opp er field” van Dick e n s. Het is of er geen kunst meer mogelijk
is zonder prostitutie." En C h. van Deventer vraagt „waarom
zulk een schrijver (nl. een, die zich „realistisch" noemt) juist
zulke en geen andere gevallen behandelt."
We kunnen ons de keus van dergelijke onderwerpen niet
anders verklaren dan uit de zucht der auteurs om het grootst
mogelijk aantal lezers te trekken, gelijk bijv. in obscoene photographieen in weerwil van alle repressieve maatregelen een reusachtige handel wordt gedreven, waarbij de handel in photografische
reproducties van meesterstukken in de verste verte niet te ver-
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gelijken valt. Verder kan, waar fantasie en studie ontbreken, met
gemakkelijke penvoering eene -min of meer versierde vertelling
van iets „zelfdoorleefds" of „goedgeziens" allicht in korten tijd
een dun boekje met breede marges vullen.
Het is niet te loochenen, dat er onder dergelijke schrijvers
zijn, die het niet aan talent ontbreekt, die hoogst verdienstelijk
ook een ander onderwerp hadden kunnen behandelen, maar .. .
dat had hun stellig meer inspanning gekost.
Van de schrijvers die zich bij voorkeur op dat terrein bewegen
noemen we als de vruchtbaarsten Bram van Da m, Bram van
Do r d t anders gezegd, M a r i J. Ter n o o y A p è 1, die bij de
uitgave van zijn jongste werk in 1903 onder de „Werken van
denzelfden schrijver" ook de werken opgaf onder die pseudoniemen verschenen. I) Daar is met groote nauwkeurigheid gewerkt, volledig en gedetailleerd, ook met groote plastische, men
zou soms zeggen drastische voorstelling der feiten. Aan talent
ontbreekt het den schrijver zeer zeker niet en het jongste werk
„K o m e d i a n t e n" bewijst, dat hem ook de humor niet ontbreekt, waar hij met overduidelijke aanwijzing der handelende
personen, de lotgevallen eener bekende zang- en tooneelvereeniging en de uitvoering der grootsche plannen beschrijft. De levensschets der vrouwelijke hoofdpersoon in den stijl van het hooglied
en de charge aan het slot zijn goed geslaagd. Maar hier en in de
andere werken gevoelt men zich niet op zijn gemak in zulk
gezelschap en ergert zich aan de taal die er wordt „uitgeslagen."
In hetzelfde jaar waarin Ter n o o y A p è 1 zijn eerste werk uitgaf,
verscheen ook „Zijn Vader" door Conrad van der Liede,
een auteur wiens arbeid in vele kleinere uitgaven en in tijdschriften is verstrooid en die 't laatst in 1899 een werk liet
verschijnen „Op S t. Barbara's Bodem." Groot talent is hier
aanwezig, kiest hij al dadelijk een zeer bedenkelijke omgeving,
hij laat de romantiek en het fijn gevoel medewerken, waar hij
ons het leven teekent van den jongen, wiens vader hem niet
kent of niet kennen wil. Ook is de taal niet bij voorkeur grof
en vuil, die benauwde kamers, die vermenging van oude parfums, dat stoffige kleed, die enge steeg, die versleten meubels
1) 1892. „Doortje „Vlas," 3e druk 1903; id. „Amsterdamsche
Zeden"; 1895. „Eenzamen" (een bundelschetsen); 1897. „Om het menschworden; 1899. „Doodzonde"; 1902. „Marie," 4e druk 1903 ; id. „Mademoiselle Celine, 2e druk 1903; 1903. „Komedianten."
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de schrijver weet te zorgen, dat we dat alles zien, als zagen wij
het in werkelijkheid voor ons. Zonder talent werkte ook niet
W. A. T e r w o g t, die in 1893 „Corrie's T j i s a i" het licht
deed zien, niet minder uitvoerig in onnoembare bijzonderheden,
al speelt het stuk in India, als bij v. C o u pe r us in „D e stil 1 e
kracht" en Van Eeden in „Van de koele meren des
dood s" het laatste gedeeltelijk proces-verbaal van gebeurtenissen. Twee andere verhalen „E enerlei Kruisgang" en
„Fatum" hebben Stefanotes d.i. Mevr. 111 -Nick el uit
India tot auteur en men moet zich verbazen over eene vrouw,
die in hare werken tot dit plat realisme vervalt ; de grove wijze
van voorstelling doet meer aan physiologische dan aan psychologische waarnemingen denken, hoewel de zoogenaamde „realisten"
veelal beweren zielestemmingen te beschrijven en te ontleden.
Terwijl „L e v e n s g a n g" (waarover elders) met al de uitvoerige
vuilheid en grofheid aldm werd gesproken gaf in i 90 I L. H. A.
Dra b b e een inferieur maar buitengewoon vuil boek uit, waarvoor
hij den titel „L e v e n s 1 o 1" koos, stellig onder den invloed van
het opzienbarende boek van Q u é ri d o. In dat zelfde jaar verscheen „Z o n d e v a 1" van J. F e i t h, de geschiedenis van een
verleiden jongen. Men pleegt zulke boeken „zeer gewaagd" te
noemen, er is in dit laatste niet naar vuilheid gestreefd;
de schrijver heeft groote macht over zinsbouw en woordenkeus,
hij zegt goed en duidelijk wat hij zeggen wil en is dikwijls
teekenachtig in zijne voorstellingen. Aan dit laatste verwant is
„Wereldroes" (1902) van A. Reyding, een boek bijna uitsluitend in gesprekken. Ook voor hen die de promotors, de
effectenlui, de journalisten en andere personen, die hier optreden,
niet herkennen, is het werk amusant door de scherpe teekening
van personen, gelijk die met sterk afwisselende financieele positie
de beurs onveilig maken en op onbegrijpelijke wijze connection
aanknoopen. De roman, die de episodes schijnt te verbinden
maakte een slot noodzakelijk, dat echter wel wat buiten de lijst valt.
Verder noemen wij nog een boek „P i e t e r m a n n e t j e" van
G. C. V e r e n e t, die zijn collega acteur T e r n o o y Ap è1 niet
evenaart in levendigheid van voorstelling, maar hem overtreft
als amusant verteller, de twee acteurs-auteurs schijnen op sommige
plaatsen te wedijveren in wat sommige moderne critici noemen
„gedurfdheid." Ten slotte een boek van J. Ey sten J r. „Te
d uur gekocht" de geschiedenis van een jongedame, die op
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aandrijven der moeder een rijken lichtmis trouwt, van hem
alle vernederingen, van enkele vrienden alle aanzoeken doorstaat,
eindelijk bezwijkt en daarop te paard in een wilden stroom den
dood zoekt. Hier is den lezer niets gespaard, het boek is verouderd in opvatting, maar op vele plaatsen met groot teekentalent geschreven. Onder zijn eigen naam en onder enkele pseudoniemen (o.a. J. van Eyck, „Een zwak Karakte r") schreef
hij verschillende andere werken.
De meesten dezer schrijvers, die toch alle beweren de geheele
waarheid te moeten geven daar anders hun kunst niet tot haar
recht kwam, hebben echter niet tot devies „niets dan de waarheid," want noch de ware, groote en reine liefde, noch de geslachtsdrift speelt zoozeer de eerste rol, men zou haast zeggen
de eenige rol, als deze schrijvers den lezer uit hun werken zouden doen besluiten.
Potter schilderde ons den mooisten stier, Rosa B o n h e u r
de mooiste buffels en derg. en Mevr. R b n n e r (le allerkostelij kste
katjes. Dat is verklaarbaar, W i n c k e 1 m a n n heeft zoo zorgzaam
de oude kunst bestudeerd, dat hij het geheim ontdekte waarom
Grieksche kunst door alle eeuwen geliefd bleef, het was, omdat
zij alleen het schoone, het aangename, het aantrekkelijke te
aanschouwen gaf. Wie kan zich een schilder voorstellen die bij
voorkeur en uitsluitend lijders aan pokken, lepra of kanker op
het doek brengen zou? Wie een componist, die alleen dissonanten, snijdende en krijschende geluiden zou doen hooren ?
Wie een beeldhouwer, die geen andere beelden zou wenschen
te vormen dan van mismaakten?
En toch, wat nog schilder, noch beeldhouwer, noch componist
zou kunnen noch willen, alleen het afstootende, het walgelijke
geven, dat doen de pornografen en de mannen van de proletarische kunst.
Zeker, er is even groote kunst noodig om een Apollo, als om
een Quasimodo te vormen en hoe walgelijk of weerzinwekkend
het onderwerp ook is, de bewerking kan van hooge kunst getuigen, maar het is kunst voor éen tijdvak en kunst voor éene
menschengroep: voor het tijdvak waarin die voorstellingen helpen
demonstreeren, voor de menschengroep, die oververzadigd naar
grove aandoeningen smacht, naar nieuwe schokkende tooneelen
verlangt.
Het eigenaardige der proletarische kunst is, dat ze zoo pa
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verwant is aan reportage en geen wonder, dat zij juist 't meest
journalisten onder hare beoefenaars telt. Gelijk er nu geniale
reporters zijn en gewone machines, zoo zijn er ook geniale en
machinale beoefenaars dezer kunst, maar daarin komen allen
overeen, dat zij alleen het leelijke, het harde, het onaangename
zien en uit dat alles beschuldigingen putten tegen de bezittende
of de heerschende klasse. Met valsche conclusies en met verwaarloozing van alles wat wetgeving heet, komen dan de tendenz-werken in het licht en het eenig verschil tusschen de auteurs
is, dat sommigen volmondig getuigen, dat zij niet voor letterkundige kunstenaars willen doorgaan, zij willen propagandisten
zijn en niets anders ; enkelen hunner collega's verklaren het
omgekeerde. Zoo beweren „Maskelyne and Cooke" te Londen
dat zij goochelaars zijn en geen spiritisten en hun overburen en
concurrenten, die precies dezelfde kunsten uitvoeren verklaren,
dat zij spiritisten zijn en geen gemeene goochelaars.
We herinneren ons Van G r o e n i n g e n een man van zeer
groot talent, die in „M a r t h a de B r u i n" en in „V a n a 11 e
tij d e n" de volksklassen teekent zoo als nog niemand het voor
hem had gedaan. Hij bespaart ons niet veel, maar hij is en
blijft kunstenaar en hebben de „vrienden" hem in den kring
der propagandisten geplaatst, het is omdat ze meenden, dat de
vermelding van al die modernen ellenden een argument kon
geven bij een of ander debat. In dienzelfden smaak, maar met
stouter plannen en krachtiger geest werkte Henri Hartog van
wien een zijner bewonderaars het volgende getuigde :
„H e n r i Har t o g is einde Februari i 904 na vier dagen ziek
zijn, gestorven. Hij stond in de kracht van zijn leven, ruim
dertig jaar oud, en in de kracht van zijn letterkundigen arbeid.
Har t o g was, evenals Va n G r o en i n g e n, onderwijzer, een
eenvoudig onderwijzer in Schiedam ; en de kinderen van de
werklieden, aan wie hij lezen, schrijven en rekenen leerde, hielden
veel van hem omdat hij een zachtaardig, kinderlijk man was,
die mee kon leven in hun jonge leventjes, in hun zorgelijke
levens van bleeke, arme branderskinderen.
„Al zijn schetsen, die in de „Nieuwe Gids," het „T w e em a a n d e l ij k s c h 'I' ij d s c h r i ft" en in onderwijzersbladen zijn
verschenen, beelden het armelijk buurtjes-leven uit. Het is alles
werk dat hij heeft doorgeleden ; doorgeleden eerst bij het observeeren, omdat 't zoo innig triestig is; doorgeleden als hij het
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weer liet leven in zijn fijnen geest om het uit te zeggen in
woorden ; doorgeleden bij het schrijven zelf, omdat zijn al
te teere nerven zich eindeloos verzetten tegen de uiterste subtiliteit, waarmee hij zijn kunst wilde geven in woorden die
volkomen scherp pasten in de indrukken van zijn hevig aangedaan gevoel.
„H a r t o g was de vriend van, de strijders voor de misdeelden
in zijn navrante armebuurtjes-schetsen.
„Voor de misdeelden heeft hij ook opgericht de Rotterdamsche
Vereeniging „Voor de Kunst" die na een ruim jaar tijds,
Breeds bij na vierduizend leden telt. Hart o g, die zonder kunst
niet leven kon, leed er onder, dat ook de kunst alleen een gave
is voor de welgestelden. Hij eischte voor de armen, voor de
,tobbers, voor de zorgelijke werkers den troost van de kunst.
Daarom is hij uitgegaan om menschen van meer maatschappelijken
invloed voor deze billijkheid te winnen, en zijn mooie geestdrift
heeft ook hierin overwonnen. Deze stichting verliest veel in
.zijn stichter, die uit ervaring spreken kon, en met drang, geboren
uit gemis."
Daar spreekt uit dat alles een overtuiging, een roeping, gelijk
'TolstIdiegv,warhjlendRustk
en 't is merkwaardig dat mannen als v a n Hu 1 z e n, B r u s s e,
C a n t e r en Q u é r i d o, al trekt de stof, die zij bewerken ons
als kunstmateriaal niet aan, met waarlijk groote virtuositeit den
arbeid volbrengen, dien zij kiezen, ja dat veelal superieur werk
wordt geleverd."
G. H. I. van H ul z e n had zich reeds door bijdragen in
allerlei grootere tijdschriften bekend gemaakt, toen in 18 99
,,Zwervers" verscheen, dat plotseling de aandacht van de
geheele lezende wereld op hem vestigde. De schrijver is geen
agitator, hij bestudeerde de armsten onder de armen en teekende
die, zooals een ander de rijksten onder de rijken teekent, geen
koffiehuis-politiek, geen propaganda-kunst. Toen in 1900 „G et r o u w d" het licht zag, kon men meenee, dat de schrij ver in
geheel andere richting zou gaan werken, dit was een boek dat
men niet zonder voorbehoud op tafel kon laten liggen. Wel
ontbreken hier ,niet de fabrieksmerken realistisch en psychologisch,
en is en blijft het een scabreus onderwerp, doch met veel
talent bewerkt. Reeds in het volgende jaar keerde hij tot zijn
eerste plan terug en gaf „Macht el o o z e n" een vervolg op
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„Z w e r v e r s" en de meeste volgende werken zijn uit dezelfde
kring van waarneming gekozen. i)
Bij al die schildering van menschelijke ellende geeft de schrijver
ons geen groot historisch doek dicht bevolkt met personen, die
beurtelings onze aandacht vragen maar hij geeft eene figuur
groot opgevat, scherp omlijnd, sterk gekleurd en in het volle
licht met niet meer bijfiguren als volstrekt noodzakelijk zijn om den
toestand te doen begrijpen en de handeling te verklaren. Met
„Van de zelfkant der samenleving" begint eene reeks
van dergelijke uitvoerige schilderingen in schrift, met weinig
dramatische handeling, maar met een kunst, die maakt, dat het
verhaal als een dramatische toestand op den lezer werkt.
In 1901 ondernam hij echter een werk afwijkende van de
.gewone zelfgekozen taak : „Amsterdam in Kroning sd a g e n" bestemd om door andere werkjes over Amsterdam
gevolgd te worden. B. C a n t er, die reeds lang door zijn journalistischen arbeid de aandacht had getrokken, arbeidde in gelijken geest, maar maakte zijn waarnemingen op zeer bijzondere
wijze. Volle veertien dagen liep hij in den Haag met kleine
koopwaar rond, hij leefde zoo als de andere straatventers, woonde
in de bedelaars-doelen waar deze slapen en zoo verzamelde hij
de stof voor „Twee weken bedelaar" een werk, dat in 1900
het licht zag en veel besproken werd. In 1902 kwam van C a n t e r,
die o.a. Fre ns sen en Z an g w i11 vertaalde, een ander werk uit
„Een droomer ter haringvangst" en men kan aannemen, dat
ook zijn naam gevestigd is. Ouder in de kunst, maar ook veel
hooger in de kunst en daardoor meer geroemd is M. I. B r u s s e
wiens hoogst belangrijk boek „Van af tot aanmonsteren"
reeds een z e -s d e n druk beleefde. Aanvankelijk in de „Nieuwe
RoterdamCun"vsche,gftdiwrknlevg
voorstelling van de wijze, waarop de zeelieden leven en behandeld
worden van dat zij het schip verlaten, tot ze opnieuw naar zee gaan.
Het leven in de kleine logementen en in de verdachte huizen,
1e listen en streken, waaraan de zeeman daar blootstaat, vooral
ook in de kroegen waar scheepsvolk wordt aangeworven, is met
vaste hand beschreven, als ware het gephotografeerd. Een der den
drukbelf„Boj,"supriewkalhtondrep
1)

„Cinematograaf "; 1903: „Van de zelfkant der Samen
-levin
g"; 2e druk in hetzelfde jaar; 1903. „Wrakke levens."
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verschrikkelijk; met de meest plastische realisme is hier het
leven en bedrijf geteekend van een erfelijk belaste, een gepredestineerden misdadiger, maar hier is ook in werkelijkheid psychologische analyse in de hoogst ernstige beschrijving van den
kleptomaan.
Dit boek is zeer terecht bij uitstek goed ontvangen en als in
onzen tijd boeken nog lang leven kunnen, dan heeft dit werf
nog een stuk levensweg vóór zich. Hier glinstert humor, tril t
leven, bovenal klopt een hart. Er is hier gefotografeerd, zeer
zeker, maar met een warmte, een innigheid en aantrekkelijkheid,
die werkelijk aan schilderkunst doet denken, er is leven op elke
bladzijde en men voelt ten duidelijkste, dat de auteur niet bepaalde gedachten heeft, waarop hij een bekend procédé van
alles vertellen kan toepassen, terwijl hij zelf als objectief vertooner achter de schermen blijft, maar dat hij uit eigen aanschouwing en herinnering de geschiedenis van Boefje verhaalt
„klantje van Lombroso," maar die zoo gelukkig verder komt,
en het zuiver realistische van dit verhaal spant, het humoristische wekt een lách en een traan, terwijl het tegelijk den auteur
leert lief hebben om zijn warm hart.
Een minder huiveringwekkend onderwerp behandelt de schrijver
in zijn jongste bundel ,,,Achter de coulissen" in 1903 verschenen, waarin hij in hoofdzaak het leven op het tooneel behandelt, typen en toestanden weergeeft met eene uitvoerigheid,
die bewijst, dat aan het schrijven van dit werk langdurige e n.
.

nauwletdrming,okvalehdnisorfga.
Hoog boven deze alien staat I. Q u é r i d o, die in twee omvangrijke werken „L e v en s g a n g". (1901 ; 2e dr. 1902) en „Me nsc hen wee" (1 903) op gelijke wijze als de bovengenoemden het
leven der diamantwerkers te Amsterdam en het leven der kleine
tuiniers en veldarbeiders beschrijft.
V6or „Leven s g a n g" verschenen was, wist heel Amsterda m,
uitgrlekdposctun,iemlrjkovand,
dat er een boek in aantocht was, zoo grof, zoo vuil, zoo ruw
als men er zich geen een herinnerde en zij die het werk daaro m
metvrlangz,huverwactingof.Dr
ligt in die tentoonstelling van vuilheid in handeling en in taal een
brutale reclame, die volkomen bij het prospectus past. De schrijver
betoogt dat het onrechtvaardig, ja misdadig is, dat 14 personen
van zeer verschillende opvatting van welopgevoedht id, zedelijkheid
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en .... zindelijkheid de man van de fijnste opvatting in deze
zich niet voor den gelijke van den ander houdt. Dat is propagandisme van de slechtste soort, dat is voel- en tastbare onwaarheid, die Q u é r i d o zelf niet gelooft. Is er een materieele ongelijkheid, er is ook een intellectueele ongelijkheid en deze schrijver
heeft in „Moderne werkers" het eerst in „Nederland"
geplaatst, waarin hij ezelskoppen en lauwerkronen uitreikt, de
laatste spaarzaam, waar hij een auteur veroordeelt om eene
gedachte, een volzin, een woord soms, al heel duidelijk aangetoond, dat er maar weinig auteurs zijn, die hij voor zijns gelijke
aanneemt. Waarom zou er alleen aristokratie des geestes zijn?
Noodeloos vuil en hoogst oneerlijk partijdig vertoonen de twee
deelen „L e v e n s g a n g" echter eigenschappen van een groot
kunstenaar. In de eerste plaats weet hij ons dadelijk belang
te doen stellen in de personen, waarvan hij verhaalt ; de levendige
wijze van voorstelling maakt, dat we dikwijls de tooneelen voor
ons meenen te zien en de gesprekken zijn veelal zoo juist, dat
ze in een drama niet misplaatst zouden wezen. Ongetwijfeld
zijn de zeer uitvoerig beschreven toestanden naar het leven
genomen en denkelijk zijn de figuren portretten, al mogen ze
gechargeerd zijn. Hoofdzaak is bij den schrijver de onrechtvaardigheid, dat als de mindere de gelijke van den meerdere
wil zijn, de meerdere daarvan niet gediend is. Toch hebben
veler dier meerderen zich hun positie veroverd, dat dit ook
voor anderen mogelijk is, ontsnapte aan zijn waarnemingsvermogen, blijkbaar vindt hij in die nieuweren niet zooveel geestkracht of doorzicht om ook een hoogere plaats te veroveren.
Daarom heet het ook een gruwel, dat bij een huwelijk standsverschil nog meetelt. Blijkbaar is het den schrijver niet duidelijk,
dat een huwelijk hooger bedoeling kan, mag en moet hebben
dan bevrediging van geslachtsdrift. Dat deze factor niet ontbreken
zou ligt voor de hand.
We verheugen ons intusschen in het tweede werk „M e ns c h e n wee" dat zeldzame en bewonderenswaardige verheffing
van kunst vertoont.
De schrij ver noemde het werk „r o m a n van het 1 a n d,"
hij heeft in de twee deelen trachten te schilderen een jaar levens
van de tuinders van het land van Beverwijk, Wijk aan Duin
en Wijk aan Zee ... hij heeft dat land en een deel der menschen
die het bewonen, geschilderd zooals hij het zag, met zijn licha-
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melijke oogen niet alleen, maar ook met de Dogen van zijn
artistieke verbeelding ... Men kent Q u e r id o ' s temperament,
zooals zich dat geopenbaard heeft, zoowel in zijn eersten roman,
als in zijn beschouwingen over Nederlandsche letterkundigen.
Het is een hevig temperament, bruisend en kokend, temet overkokend. Wat hem in den weg staat, loopt hij omver ; wat hij
te zeggen heeft schatert en buldert hij uit in tien woorden voor
één, en vindt hij voor hetgeen hij zeggen wil in den voorhanden
woordenschat niet meer dan vijf verschillende woorden, dan
smeedt hij er vijf andere bij. Zoo prat op zijn overvloed, meende
hij ook alles te kunnen neerschrijven, eiken toestand, ook den
onnoembaarsten, elk tooneel, ook het dierlijkste, zoo rauw te
mogen weergeven. Dat deed hij in „L even s g a n g." Maar op
dit punt zie ik in „Me n s c h e n w e e" een vooruitgang, niet in
fatsoenlijkheid, maar in artistiek voelen en kunnen. Hier, in
deze wereld van tuinders en daglooners met hun meiden, komen
toestanden voor, in den grond niet minder dierlijk dan die uit
de diamantwerkerswereld, welke Quérido vroeger teekende.
Voor het in alle bijzonderheden schilderen van bestiale tooneelen,
voor het neerschrij ven met phonographische en pornographische
nauwkeurigheid van de liederlijke taal, die de liederlijke bende,
bij gelegenheid van de Wierelandsche kermis haar bacchanalien
vierend, zal hebben uitgebracht, was hier ruimschoots gelegenheid. Maar hoewel de schrijver met ontzagwekkende kracht in
vlammende kleuren de dolle kermispassie schildert, ons meesleurend als in een woeste kermishos, dat het ons duizelt en wee
wordt, men krijgt hier niet den indruk van het gewild vuile en
schaamtelooze, van een zich vermeien in walgelijke anecdoten
en liederlijke woorden, dat in ;,Levensgang" zoo herhaaldelijk
ergerde; meest staat de schrijver als kunstenaar boven zijn
onderwerp, het domineerend in krachtigen kunstenaarsgreep.
De landschapschilderingen zijn van zeer ongelijke waarde, maar er
zijn er bij van weergalooze schoonheid, terwijl de uitvoerig geteekende hoofdpersonen als levende wezens voor ons staan, geheel
ons denken voor een oogenblik overmeesterend. Quérido geeft
geeft ons hier als 't ware een nieuwe taal, woorden en woordverbindingen tot dusverre onbekend, een bewijs dat we met
een fijn voelend kunstenaar en scherpdenkend man te doen
hebben, die met volmaakte juistheid wil uitdrukken, wat hij
denkt en den woordenrijkdom weet te bemachtigen, zijn eigen
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munt weet te stempelen ; maar hier komen „les défauts de ses
qualités :" zijn groote woordenrijkdorn brengt hem tot praten om
te praten, daardoor treedt de verhaler, die den tijd heeft, in de
plaats van den beeldenden kunstenaar, die onmiddellijk wil
treffen en dat kan doen, als hij zich in zijn welsprekendheid
beperkt. We konden deze afdeeling niet sluiten met de behandeling van een auteur, van wien we grooter toekomst wachten
dan van dezen. Wil hij zich tot de kunst zonder bijbedoeling
bekeeren, wil hij als tot dusverre voortwerken aan de volmaking
zijner kunst en wil hij enkele dingen afleeren, dan is hem een
schitterende loopbaan weggelegd.
**
Aardige, aangename, gezellige lectuur, zonder hooge aspiraties
of buitengewone levensbeschouwing gaven ons F. L a p i d o t h,
Top Naeff, wijlen F. Roosdorp, Anna Ekk er en Mevr.
Frederik R o m p e l- K o o p m a n. Aan prozawerken bezitten we
van Lapidoth „Goetia" ('93), „Ironisch en Tragisch"
(95) ,,Vrij" (99). De aangename luchtige toon, dien hij als
dagbladcorrespondent te Parijs aannam en die zoo heerlijk weerklinkt in zijn pittig werkje over Fransche teekenaars, blijkt in
deze werken nog lang niet te zijn weggestorven; wel is de
causeur wat ernstiger geworden, ook als kunstenaar, die in kracht
is toegenomen en zich die kracht bewust is,
In zijn jongsten roman „Vrij ?" dien men volstrekt niet voor
een tendenz-boek moet houden, heeft hij inderdaad een lofwaardig
letterkundig kunstwerk gegeven, het is uitstekend van vorm, al
had het hier en daar wat minder ruw kunnen zijn. Waar de
auteur het kantoor van notaris Landman beschrijft, geeft hij
ons o. a. hoogst verdienstelijke tableaux. Het geheel is een
werk met een heldin, zooals we die niet dikwijls ontmoeten,
een utopiste, een enthousiaste droomster en dweepster, die men
zich misschien liever geplaatst zag in een omgeving met wat
meer fantasie, maar in alle geval is dit boek een zeer artistiek
werk door de schrandere conceptie van het vrouwenkarakter.
Hoewel de vrijheid in de liefde het hoofdmotief is, heeft de
schrijver zich vrij weten te houden van het terugstootende, dat
tegenwoordig in vele romans het eenige aantrekkelijke schijnt
te heeten.
In een reeks van jaren is geen groot succes zoo snel verkregen als van Top N a e ff, eene schrijfster die op het oogen
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blik alleen is, waar het geldt, een genre te vertegenwoordigen,
dat in onze dagen van sombere wereldbeschouwing en neerdrukkende, droge wetenschappelijkheid, een weldaad is voor het
gemoed. Top Na ef (Top, vergroeid uit A n t om n et te, zooals
ze zich zelve als kind noemde) vertegenwoordigt jonge joligheid,
in haar voorkomen, in haar omgang, in haar schrijven. Ineens
had ze zich tallooze vrienden gemaakt met „School - i d y ll e n"
(1900,
waarin ze in het karakter van een fijn beschaafd, geestig
en ondeugend schoolmeisje, de personen en het leven op eene
kostschool in karikatuur weergeeft. Minder in kracht, maar even
levendig, was haar tweede boek, „Tweelingen" (1901) vrijwel
inhetzlfdgras tenwmkosrdngerust, dat ze, op die wijze voortgaande, zich zou opschrijven
en heel spoedig vergeten zou wezen. Ze schijnt dat zelve gevoeld te hebben en schreef „I n M i n e u r" (i 902) een werk van
ernstiger aard, maar dat blijkbaar zoo niet hare krachten, dan
toch hare levenservaring te boven ging. Ook dat laatste heeft ze
begrepen en die kennis en juiste beoordeeling is ons een waarborg, dat we nog zeer veel goeds van haar te wachten hebben,
gelijk ook blijkt uit hare jongste uitgave. „Het veulen"
(1903); die naam past geheel en al op dat werk dat ons onweerstaanbaar aantrekt; het is echt rondspringen met het veulen op
de wei, onbezorgd, en enkel en alleen levenslust. Dat de schrijfster
een zeer juisten blik op eigen werk heeft, blijkt wel uit de omstandigheid, dat haar tooneelstuk „Aan flarden," (1900) wat
niet zonder succes te Rotterdam werd opgevoerd, op haar uitdrukkelijk verlangen niet op een Amsterdamsch tooneel verscheen ;
blijkbaar was ze van meening dat dit werk niet geschikt was,
om ten tooneele gevoerd te worden voor een zoo gemengd publiek als dat van de hoofdstad.
Van R o o s d o r p moeten we verklaren niet te weten, waarom
bij zijn dood zooveel rouwtrompetten hebben geklonken in verschillende moderne legerkampen; hij heeft evenals zoovele anderen, een
tijd lang als rechter over dood en leven in het weekblad „De
Amsterda "gzl,kroneuitdals ehj
op het Kapitool en bliksems neerslingerend, als ware hij Jupiter.
Onveranderd was aan zijn naam verbonden het woord „kinderen";
het maakte hem zóó beroemd, dat er over werd gesproken, dat
men hem een landhuis ten geschenke zou geven. Dat boek
„Kinderen" (1 898) wat thans vergeten schijnt en waaraan
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zijn glorie verbonden scheen, is met groote zorg bewerkt, elk
woord, ja, we mogen zeggen, elke lettergreep, schijnt na rijp
beraad en met groot overleg neergeschreven te zijn; er sprak
natuur uit, we twijfelen er niet aan, de kinderen die hij beschrijft,
leven volkomen, maar zoo er geen eindelooze herhaling is in
woorden, er is wel groote herhaling in gedachtentrekjes en bijzonderheden die kinderen en het leven van kinderen teekenen ;
overal dezelfde waarnemingen, op dezelfde wijze bewerkt en
weergegeven, iets kunstigs, als het „carnaval de Venise" op een
viool met één snaar.
Van A n n a E k k e r vermelden we alleen, dat haar boek
,,Afgoden" jong een frisch mag heeten, dat het ook de jeugd
der schrijfster verraadt en bij de verschijning goed werd ontvangen, zoodat we alle reden hebben, aangaande deze schrijfster
goede verwachtingen te koesteren. Dat doen we ook van
P. Smissaert-Boogaert, die in 1902 een werkje „Vrouwensilhouetten" het licht deed zien, goed en juist, vriendelijke
lectuur, die vooral goed aan jonge dames zal bevallen. Over de
kunst van Mevrouw Frederik Rompel-Koopman wenschen
wij geen meening uit te spreken : gedurende den oorlog in ZuidAfrika heeft men al het goede van haar gezegd, wat er van eenige
schrijfster te zeggen valt. We geven hier twee fragmenten en
laten het oordeel aan den lezer over.
Uit de „Herinneringen" (1902):
Pijnlijk saamtrekkend zijn wenkbrauwen, de oude boer: „mij kind, hoe
is dit nou ? Jij weet moos, hij zal è kleine rukkie saamloop en dan keer hij
.om plaats-toe ... di's voor hom moos soo geleer ... hij zal nie saamgaan. Ek
soo lijk . .. maar ..."
zou
„Ou-pa ... zal mij ontrouw hond dan van die honger mot v'rek ..." „Ach
nee, mij kind, hij zal zij kost wel vin . . ." „Ek zal nie voor hom laat achterblij . Ek zal nié ... Jij kan maar alleen gaan ..." „Dit kan nie wees nie .. .
Kom nou ... Die hoeners hulle blij moos óók op die plaats. Ons kan voor
hulle ook nie saamvat nie ? ... „Die hoeners ... , minachtend : „die hoeners
maak niks nie ... zonder mij Jackie, zal ek nie trek nie .. ,"
**
De kanapee en stoelen met gaatjes-rieten zittingen soesden kaarsrecht,
ordelijk tegen den wand, donker behangen. Plomp stoerde een groote tafel,
op haar vier grove pootera, in het midden van het vertrek. Een serafien-orgel
deftigde plechtig in een hoek. Kleine mahoniehouten tafeltjes intiemden bij
de ramen ; schilderijen plakten levenloos aan de muren ; bokvellen rekten hun
diervormen op den bruin geschilderden plankenvloer. Alles soesde, dommelde
.en ademde verveling, totdat, met een ruk, de huisvrouw de donkere lancasters
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optrok, en het nu niet langer uitgesloten licht, zilverglans die alles deed
opschrikken uit zijn doezel, de kamer op éénmaal jubelend binnenstroomde..
De blanke schijn weerkaatste en twinkelde in het geslepen kristal van het
buffet, koketteerde in den bamboezen etagère spiegel, speelde langs gladgewreven pooten van tafeltjes en stoelen, stoeide langs vitrage gordijnen,
raakte zoek in de luchte, teere groene twijgjes enz. enz.

***
Wanneer het optreden van enkele genieen of een diep ingrijpende verandering in den staatkundigen of maatschappelijken
toestand grooten invloed op de litteratuur doet gelden, dan laa t

g zichdeanvgromispedtaljknuwri
.

bepalen, maar met den aanvang der nieuwe periode zijn de
naastvoortgaande niet afgesloten. Er wordt niet alleen nog veel
genoten, wat uit vroegere perioden afkomstig was, maar er wordt
okngzerlaidstvroegpidnwkt.
Afgedaan hebben alleen de auteurs, voor wie de verandering,
die in de letterwereld plaats greep, onopgemerkt bleef, zij staan
alleen als versteend tegenover de wereld vol leven rondom
hen, scherpe tegenstelling met die gelukkigen, die het leven van
hun tijd meegeleefd hebben en zich hebben laten meevoeren
door de geestelijke stroomingen naar al het nieuwe en schoone r

.

watenvroud lbeschwingutrkde
kunst aanbiedt.
Tot die gelukkigen rekenen we W. G. van N o u h u y s, die
wel in 1899 „Dageraad" en „Egidius en de Vreemdeling'
met sterk geteekende herinneringen aan vroeger tijden het licht
deed zien, maar in zijn studie over „W alt W h i t m a n" bewees
dat hij een open oog had voor een geheel gewijzigd kunstkarakter.
In zijn drama ,,E e r 1 o o s" komen oude motieven voor, maar in
„Het go u d v i s c h j e" is in hoofdzaak het moderne gehuldigd,
gelijk hij reeds dadelijk bij zijn optreden in „de Gids" in 1883
ook toonde tot de „vooruitstrevenden" te behooren, waarvan
ook zijn artikelen in „D e Lantaarn" (1886-1887 Redacteur)
een gunstig getuigenis afleggen.
Als bemiddelaar tusschen het oude en nieuwe, is hij de geschiktste persoon, daar hij met vertegenwoordigers der beide
richtingen in vriendschapsbetrekking staat, te bezadigd en te
veelzijdig, om blindelings in te stemmen met alles wat nieuw
is, is hij ook weer te verstandig, om bij de ouderen te zweren.
Waar hij een schrijver beoordeelt, daar heeft hij hem ook in
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zijn geheel gelezen, iets, wat we van alle critiek niet kunnen
getuigen. Hij heeft blijkbaar overwogen, onder welke omstandigheden het werk ontstond, hij heeft het met gelijksoortig werk
in het Nederlandsch of in vreemde talen vergeleken en, na opdie wijze alles onderzocht en overdacht te hebben, komt hij tot
eene conclusie. Geen arbeid is hem te veel en waar hij in „D e
twee Gebroeders" „het satansbee1d" volledig wil verstaan, getroost hij zich de moeite en verschaft zich tevens het
letterkundig genot, M a r l o w e, Goethe en Mi 1 t o n te raadplegen. Hij durft, waar het noodig is, afkeuren en heftig afkeuren, maar wat hij voor alle dingen wenscht te doen, is te
bewonderen en te leeren bewonderen, dit zeker is de eerste
eigenschap van een betrouwbaar beoordeelaar. In overeenstemming daarmede, is zijn stijl eenvoudig, duidelijk en juist. Zijn
werken uit vroeger periode, ook de bundel „Eenzame n" (1893>
en „Zij n Kind" (1895) worden nog gelezen, zoowel als J. H.
H o o y e r' s keurige stukken „Laatste bundel" (1893) en
„Mijnheer Daniel en andere verhalen" die nog gaarne
ter hand worden genomen ; deze ook toonde in zijn werk, dat
hij gebroken had met de „nuttige" lectuur, al wilde hij de weldadige, koesterende strekking van een verhaal van goede menschen niet miskend zien.
Van hen, die vroeger tot de meest gelezenen behoorden en
die men nu nog lang niet vergeet noemen, we het eerst.:
Mevr. Zwaardemaker-Visscher, 1) wier zeer serieuzeromans door het nogal sterk uitkomende didactische bewijzen,
tot eene vroegere periode te behooren, maar juist daardoor nog
een bepaalden kring van lezers vinden. Bijzonder zij vermeld
de sociologische roman „De ruin e van den Oldenborgh"
en de behandeling van eene kwestie van gemengd huwelijk
„A da B e r m u d a," waar de klove tusschen Christendom en
Jodendom oorzaak is van groote moeielijkheden tegen de verbintenis van twee menschen, die elkaar innig lief hebben.
Ook Mej. M. W. M ac 1 a i n e Pont 2) wordt nog veel gelezen,
1) „De ruïne van den Oldenborgh," 2 dln. „Grootmoeder."
„Ada Bermuda." „Sterk in leed," 2 dln. „Novellen en Schetsen.'
„Tante Agathe's voogdijschap."
2) „De eer gewroken." '95. „De poorterszoon van Haarlem,'
'95. „Twee vrouwenbeelden," '97. „Het huis aan de haven," '97.
„De Bannelingen," „De fortuin van de Grancey," '99. „Francisca de Enziiias," 1901.

586

JOHANNA VAN WOUDE.

al kan men de verhalen, nu en dan met historischer achtergrond,
niet bepaald boeiend noemen. Het is brave, echt vaderlandsche
kunst, alles is zorgvuldig en nauwkeurig uitgewerkt, zonder dat
lde schrijfster iets vergeet, ons alles voluit zegt. De goede, beschaafde stijl heeft veel er toe bijgedragen, dat deze boeken nog
steeds lezers vinden.
Dat is ook het geval met de werken van J o h. v. Woud e. i)
(toevr. van W er m es kerk e n- J u n i u s) die echter veel minder
gelezen worden dan vroeger. Haar „H o 11 a n d s c h b i n n enh u i s j e" is letterlijk door ieder gelezen en een nieuw werk van
deze schrijfster werd dadelijk overal gelezen en geprezen. Geen
wonder: het was goede, lieve, vriendelijke, huiselijke kunst, het
was alles braaf en zoet, genre „Nieuws van den Dag," een van
haar werken droeg zij zelfs op aan Dr. P. H. Ritter, Hoofdredacteur van dat dagblad. Mocht er nu en dan een slangetje
onder de bladen schuilen, het kwam alles toch weer terecht in
alle eer en deugd en „haar roeping getrouw" droomde de lezer
„van de muziek des levens" verheerlijkte „de schoonste gaven
der vrouw" en dweepte in „een Hollandsch binnenhuisj e"
met „verwante zielen." Hoe zijn de tij den veranderd : hoe is
„de H o l l a nd sc he I . e l i e," het lijforgaan der schrijfster, veranderd : men vergelijke den toon van weleer, zoeter dan honigzeem, met den scherpen toon, dien thans freule de Sa v or n i n
L o h m a n daarin aanslaat; de theorie van „Tom en i k" van
toen met de verdediging, althans verontschuldiging vare vrije
liefde en ontrouw van thans. Maar de brave kunst, we herhalen
het, de nuttige kunst vooral, heeft op vele menschen een groot
vermogen. Daardoor is het dan ook den Heer J o h. H. Been 2)
mogelijk geweest zic h een publiek te vormen en dat nog steeds
te houden. Dat is zeemanslectuur, jongenslectuur, hoewel niet voor
alle jongens : zoo iets gemoedelijks als van grootvader, met helden-

1) „Zijn ideaal." '92. „Een verlaten post,"'92. „De geschiedenis
van een kind," '93. „Liesbeth," '95. „Haar roeping getrouw," '96.
„Van de muziek des levens," '96. „Verwante zielen," '97. „Een
Hollandsch binnenhuisje," '98. „Tom en ik," 98. „De schoonste
gaven der vrouw." ,,Het bosch van Groot-Vredenstein." „Onder
ons." „De zeven schoonheden."
2) „Zeemansbloed" '95. „Levensmoed,"2dln.'97. „Twee zeemanszoons," '98. „Het Keezenboek," 1900. „Dagen en Daden van Admiraal Dubbel Wit." „Langs den stormvloed," 1902.
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daden en vaderlandsliefde, met veel Oranje en beloonde deugd
en heel veel onbetrouwbare historische mededeelingen, alles nu
en dan afgewisseld met een soort humor, dien men vroeger
„snaaksch" noemde. Hoe groot de kracht dier oude kunst is,
in haar nawerking, bewees M. C o n sta n t (Mevr. S n ij de r v a n
tik' i s s e k er k e geb. C l ajn t van der M ij l l) die met haar
drama „L o t o s" tot de modernen heette gerekend te worden,
hoewel het oude motieven had, terwijl het latere „L u c i e"
geheel tot de oude school behoort, maar ook „Zwarte vlinders"
(1895) en „Kitty" (1896) moeten minstens gezegd worden op
twee gedachten te hinken en „Het Leven" (1902) ging tamelijk
onopgemerkt voorbij. Dat is 't gevolg der tweeslachtigheid.
Goed oud, met een moderne inkleeding en zonder streven naar
nuttigheid, daarvoor is publiek te vinden. Dat bewijst het aanhoudend succes van C or n e l i e N o o r d w a 1, wier werken gretig
gelezen worden, al zijn ze soms wat zwaar op de hand. In eene
bespreking door Frl. de S a v o r n i n L o h m a n wordt de typeering en de karakterontwikkeling geroemd, wij onderschrijven dat oordeel ten volle, maar voegen er bij, dat de schr.
gelijk de tooneelterm luidt „het er vaak wat heel dik op
legt," voor het verkrijgen van spanning en verwikkeling wordt
al te veel gedaan. Haar werk „U r s u l e Hagen" dat in 1900
verscheen, beleefde in 1901 een Zen en in 1903 een 3en
druk; van „G era l d in e" (1894) kwam in 1903 een 2e dr.
uit, en „Kleine Trees" (1895) zag in 1902 ook in 2 en dr.
het licht. I)
Haar grootst succes is tot nog toe „U r s u 1 e H a g e n" een
echte flinke roman, met een milieu, karakters, beginselen, toestanden, een ontwikkeling, een ontknooping; in den beginne
zelfs met een bijzonder goede. Van kleine details, tegelijk
schilderend en psychologisch, wordt net verhaal opgebouwd. De
vrouwenfiguren zijn heel goed ; in het teekenen van heeren schiet
, de schrijfster te kort.
Met onafgebroken succes werd de oude roman beoefend door
-de dames A. van Redichem, M. van Waldrichem (twee
pseudo's die vaak met elkaar verward worden) den heer A. v a n
-der F l i e r, de eerste nog na tien volle jaren arbeids, waarin
1) Verdere werken : 1896. „Freule Edith"; 1902. „Intra nos"; 1903.
.,,De Winkeljuffrouw uit „L'oiseau d'or.''
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bijna geregeld elk jaar een boek verscheen. r) Ter karakteriseering
dezer schrijfster een woord over een paar van hare werken.
„De Koning uit het Zuid en." Als er een bewijs noodig
is, dat de schrijfster tot de oude school behoort, dan is het hier
geleverd. Niet alleen de waarheid, zelfs de waarschijnlijkheid
wordt dikwijls gemist; maar tal van lezers zullen met levendige
belangstelling den loop van het verhaal volgen, ze willen weten ,
hoe het a floopt, ze vinden hier een idealisme, wat we langzamerhand verleerd hebben te vinden, een dichterlijke fantasie,
die niet naar mogelijkheid of middelen - vraagt, maar die ons
zoekt te verbazen of te treffen, onze belangstelling op te wekken
of indruk te maken op onze zenuwen of op onze traanklieren..
„Z eg e of O n d e r g a n g" toont ten duidelijkste een merkwaardige, omvangrijke voorbereiding, zooals men die in oude
tijden gewoon was te ontmoeten. Men zou er toe komen te
denken, dat hier documenten, staatsstukken, brieven, platen,.
schilderijen, gedenkteekenen bestudeerd waren en dat als gevolg
daarvan, de figuren uit de schilderijlijsten zich in dit boek
hadden verplaatst, de woorden, de uitdrukkingen uit de papieren
bewijsstukken naar den roman waren overgeloopen en zoo ontvangen we hier een inderdaad niet onverdienstelijk werk maar
in hoofdzaak een werk voor menschen, die veel tijd hebben en
zich kalm en bedaard aan dit boek kunnen zetten, zonder dat
ze als eersten eisch stellen, dat er veel licht of veel vroolijkheid
op hen zal overslaan. Het is een ernstig bewerkt boek, maar
de latere romans, althans eenige er van, die veel minder studie
verraden, soms zelfs in het geheel geen, hebben veel succes
gehad, omdat ze de eigenschappen misten, die aan dit boek een
zekere waarde geven.
„C a th er in a C o r n a r o," is ook een roman uit de periode
lang vbbr 1880. Het mist alle eigenschappen onzer moderne
romans, maar heeft juist daardoor voor zeer velen buitengewone
aantrekkelijkheid, het is in dichterlijken stijl geschreven. De zuider
zonnenacht, het diepe blauw van den Italiaanschen hemel straalt
u uit dat werk tegemoet ; slechts in kostbaar schitterende klee-

.

1) 1892. „De Familie van Thorning." 1893. „De laatste van het
Holl. huis." 1894. „De nichtjes van Strehla." 1895.,,JonkerFrans."
1896. „De koning uit het Zuiden." 1896. „Gerard van Wateringhe."
1887. ,,Catharina Cornaro." 1899. „Zege of ondergang." 1902. „Der
terugkomst van den zwerveling."
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-derdracht, vertoonen zich die Italiaansche edelen aan het oog
des lezers, blijkbaar heeft de schrijfster zich op de hoogte der
toenmalige kleederdracht gesteld en waar ze de feesten beschrijft
{foor vorsten, staatslieden en vlootvoogden gegeven, daar vinden
we wel heel iets anders, dan de vele, waarvan Couperus in
,,M a j e st e i t" spreekt, maar we zijn er bij, we stellen ze ons
voor, men zou haast zeggen, kleuriger en nog duidelijker, omdat
het niet zoo uitvoerig is als in de best aangekleede partijen bij
Mevrouw Bosboom T o u s s a i n t. Onwillekeurig denken we
aan de eenmaal zoo gezochte romans van Cooper, waar we
hier dat donkere Venetiè der middeleeuwen zien, Venetiè, zoo
rijk aan liefde en aan haat met zijn geduchten raad van Tienen,
met zijn verschrikkelijke gevangenissen met looden daken, die
.ons aan de gedenkschriften van S y 1 v i o P e 11 i c o herinneren.
Ook M. van W a 1 d r i c hem, 1) niet zoo vruchtbaar als de
vorige, wordt steeds gelezen. Zeidzaam succes, bij oud en jong,
bij antiek en modern had haar jongste werk ; hoog oud-romantisch verhaalt de geschiedenis van een freule ; die als noodhulp
in eerre familie dienst gaat doen en daar allerlei ontdekt : een
notaris die bij zichzelven inbreekt, een bruigom die daags voor
't huwelijk met een kostschoolmeisje vlucht, een bediende die
gelukkig overreden wordt zoodat hij niet tegen zijn heer kan
getuigen. De freule, die de voorzienigheid vertegenwoordigt,
alles weet en alles kan, inderdaad zeer geestig en ondeugend
geteekend is, krijgt den ridderlijken man niet, dien zij daar aan
huis heeft liefgekregen, omdat hij verontwaardigd is over haar
incognito.
Ook A. v. d. F 1 i e r, 2) sedert overleden, wordt nog veel
gelezen. Zoo geregeld als hij elk jaar een boek schreef, zoo
geregeld liepen zijn hoogst conscientieus gewerkte zeer romantische
verhalen voort. Zoo ooit dan is hier sprake van kunst uit de
oude doos. De verrassing der romantiek heeft voor velen groote
.bekoring en daaruit verklaart zich het succes van dezen schrijver.
Van F. M. Jaeger verschenen „Hester Winse" (1901)
„De zoekers" (1902) beide werken van goeden ouden stijl in
1) 1894. „Nelly," 1903 2e dr. 1896. ,,Maskers," 1900. „F ee," 1903.
„Incognito."
2) 1899. „Door nacht tot licht"; 1900. „Voor vrijheid en recht";
190.„Oplevndo";1902.„Uitfelbwgnjd";1903.,Toe
,de duisternis dreigde."
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vorm en even als het viertal van den op menigerlei ander gebied
zoo verdienstelijken en altijd veerkrachtigen Majoor der GenieG. Kepper: „Eene zaaks van eer" (1892) „Vergelding"'
(1897)„Herinneringen van een officier"(1898)„Eduard
Punt Junior (1 899) niet druk gelezen, niet veel geprezen,.
hoewel het eerste en het derde enkele, nu nog hoogst prijzenswaardige eigenschappen hebben o. a. het groot talent, om een
eerlijk man te teekenen, die zijn plicht kent en dien doet. I)e
schr. heeft zich sedert met omvangrijke werken van hedendaagschehistorie beziggehouden, in welke richting ook zijn eigenlijk en
algemeen hoogst gewaardeerd talent ligt.
J. H. de Veer schreef een roman „Ende (en) desespereertn iet”; maar liet dat „en" er uit. Hij heeft zich inderdaad veel
moeite gegeven, een grooten voorraad stof saam te brengen
daaraan is het toe te schrijven, dat het verhaal, wat op zich
zelf niet zoo bijzonder belangrijk is, al achten we den arbeid
belangrijk, twee deelen beslaat. Met de helft daarvan zou een
beter werk geleverd zijn. Van groot succes merkten we niet
We verwachten dit ook niet van J. B r i n k m a n' s roman „G e k-h u i z e n." Voor wie gemoedelijk aangelegd, den tijd heeft en
van een onschuldig grapje houdt en niet te veel besmet werd
door moderne heftigheid, is „G e k h u i z e n" volstrekt geen verwerpelijk. boek, al behoort de humor tot eene periode, die lang
achter ons ligt, maar welke aan die der beste Engelsche humoristen
uit vroegere perioden doet denken, waarbij we Di c k e n s
jongsten mogen noemen. Er zijn tableaux in, die werkelijk
den jongsten
zeer goed geslaagd zijn.
Louise B. B. 1) heeft haar tijd van grooten roem gehad.
Zij was zeer gezocht en werd veel gelezen. Nu bijna twintig
jaar na haar eerste optreden vinden we nog altijd in haar
boeken die haast onnavolgbaar gezellige manier van vertellen ,
haar uitstekende typeering, haar beschaafden toon, maar dat
streven „voor godsdienst, deugd en goede zeden," soms alleen
voor de twee laatste, ontstemt een beetje; 't is in strijd met
alles, wat wij om ons zien in staatkunde en handel, in wetenschap en kunst. Het kost ons moeite alles zoo vertrouwend aan
te nemen en dat zou het ook doen, al waren de boeken voor
onzen marconigraaf-tijd eigenlijk gezegd niet zoo .... langdradig.
1) „Aleide Ploegers," 2 dln. 1892. „Leonie"; „Wilde rozen";
„Een misdeelde"; „Een oud (levies."
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Hetzelfde geldt van L. A h n de Jon g, 1) die ook nog steedshaar lezers heeft en in 1892 begon met „E en boek van v e rb e e 1 d i n g" dat iets meer moderns deed verwachten. Verre bij
Louise B. B. achterstaande geeft deze schrijfster huiselijke
lectuur, wel een beetje laag bij den grond.
Van F. W. Dry ver vroeger herhaaldelijk met ander werk
opgetreden, verscheen in 1902 „Mooi Leven" een heel gewoon
boek om niets van te zeggen. En weinig meer kunnen we mede-deelen aangaande de kunst van J. Br e e v o o r t, van wien reeds
in 1 90o verscheen „Haar idealen" en die daarop liet volgen
„Vrouwenweelde en Vrouwensmart" Het ouderwetsche'
genre spreekt nog duidelijker, daar we hier met een christelijken of wil men stichtelijken roman te doen hebben. Dit is
een genre dat weinig beoefend en weinig begeerd wordt.
Van Mevr. Fabius-Cremer Eindhoven noemen wij
„Bloemstukjes" en „Madonna" beide in 1899 verschenen_
Het is eenvoudige lieve lectuur voor jonge lezers, fijn, soms wat.
dweepend gevoeld en eenvoudig natuurlijk uitgedrukt.
Ook B. K e m pe schreef voor jonge lezers : we kregen in 1893
„Eene portefeuille met schetsen" in 1895 „Een tweede
p o r t e fe u i l l e met s c h e t s e n" de eerste beter dan de tweede,
talentvolle teekeningen van toestanden en voorvallen op de
Hoogere Burgerschool, waaruit blijkt, dat de schr. die deze
inrichtingen uit ervaring kent, volstrekt niet met ons hedendaagsch
stelsel van schoolopvoeding is ingenomen. In 1900 verscheen
„Het boek van Nagradah den balling" een verhaal even
eenvoudig en onderhoudend als de schetsen en naar we meenen
bestemd om door eenige jongensgeslachten gelezen te worden.
Voor andere lezers en vooral voor volwassenen schreef Joh.
A. W 01 ter s 2) degelijke, zij 't al oude kunst, historische en
andere romans, zonder passie, maar met veel gezond verstand
en in zorgzame bewerking voltooid. Haar jongste werk „Van
Oosten en Zoon" bevat een zestal novellen, alle eenvoudig_
hartelijk en verstandig geschreven. Het belangrijkste is de novelle
„In Gevaar" een verhaal van liefde en zelfverloochening en
-

1) „Een boek van verbeelding," 1892. „Aan de zee betwist,"'
1894. „'Tante Dien," 1896. „De beste keuze," 1898. „Dora Hellinger," 1901. „Zielenverwantschap," 1900.
2) „Uit 's levensstrijd," 1894. „In den storm," 1896. „Van Oosten
en Loon," 1894.
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wel, omdat deze novelle in haar kleinen omvang een heel mooi
gegeven, zeer kiesch en zeer volledig uitwerkt.
Met nog ernstiger voorbereiding schrijft Elise S o er i) haar
verdienstelijke historische en andere novellen, vooral het historische trekt haar aan.
De schrijfster is te geleerd om veel te verdichten. Idealen
:geeft zij niet, hare novellen zijn eenvoudig en solide. Met dat
al was er veel verbeelding noodig om de doode stof te bezielen,
waartoe ook een sierlijke en krachtige stijl belangrijk meewerkte.
Haar naamgenoot Mevr. M. C. E. 0 vink - S o e r 2) koos zich
-een lichtere taak, zij schonk ons eenige aardige meisjesboeken,
, die vlot geschreven zijn en vlot gelezen worden, maar verreweg
achter staan bij de juweeltjes van Tine van Berken of Anna
Koubert,diphasfbe'triconvg,da„Elseir"
haar bekroond had voor „M o e der W a s sin k." Behalve verstrooide stukken noemen we van haar „Nieuwe Pan e e l tj e s"
(1894), „Confetti" (1897) „Een scheepje zonder roer"
(1899). Tine van Berken of Anna Koubert pseudoniemen
van Mevrouw W it m o n d, geboren B e r k h out in t 899 op
jeugdigen leeftijd te Amsterdam overleden maakte, eerst onder
den ps. Tine van B e r k e n, in zeer korten tijd grooterg na am
als kinderschrijfster van meer dan gewoon talent. In eenige
cahiers met opstellen, den heer B e c h t als uitgever aangeboden,
kwam eene aardige „z w e m s c h o o l s c è n e" voor, die op raad
, des uitgevers tot een geheel verhaal uitgebreid, aanleiding
gaf tot haar eerste boek : „E en k l a v e r b l a d v a n v i e r"
dat in 1 894 het licht zag. Dit boek is algemeen bekend geworden en had dadelijk de harten van alle schoolgaande meisjes
veroverd.
Hierop volgden de niet minder bekende boeken : „D e fa m iIie Berewoud" (1895) „Mijn zuster en ik" (1896), „De
dochters van den generaal" (1897). Bij haar overlijden
was juist verschenen. „K r u i d je roer m ij n i e t" en in het
weekblad Lente stond haar laatstgesch reven verhaal „M ij n
roman" ( 18 99).
1) 1897. „Despoot"; 1898. „Misericord ia"; 1900. „In Boeien";
1902. „Vervreemd."
2) 1896. „Hugo Menalda"; 1897. „Rassenhaat",-id. „De laatste
uren van twee Koninginnen"; 1899. „In het Zomerland"; 1900.
„,Vrouwenleven in de dessa."
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Verder schreef zij een aantal boeken voor jongens en meisjes
van Io--r2 jaar; voor kinderen van 8--10 jaar de aardige verhalen „Rietjes Pop" en „Kibbelaarstertje" en nog eene
menigte versjes in prenteboeken.
Voor volwassenen schreef zij onder den pseudoniem Anna
Koubert: ,,Nieuwe Paneeltjes" (1894); „Scheepje zonder Roer" (1895); „Confetti" (1897). Van de oprichting van
„L en t e" maakte zij deel uit van de Redactie van dat weekblad. Alles wat zij schreef was frisch en jong en natuurlijk,
lief zonder groote zoetheid, gevoelig zonder weekheid, goed
zonder moraliseering.
**
Ten onrechte wordt beweerd, dat de fantasie — behalve in
oudere werken — heeft afgedaan : we kunnen althans op drie
auteurs wijzen, wier fantasie ruim spel heeft, soms al te ruim.
Thorn Prikker, wiens „Kunstmenschen" (1902) grillig,
vinnig, soms bijtend, zaken en toestanden in een ongewoon
licht plaatst, zoodat de lezer ze meer naar waarheid leert kennen,
maar geheel als door eene fantasie als van een toovenaar; J. W.
Br o e d el et, die behalve twee drama's „D or p s r o o s j e" en
„d e Verloren Zoon" geen meesterstukken en vooral niet
nieuw of naar nieuwe motieven bewerkt, ons drie romans gaf
„Opstand," „Feest" (1902) en „C larie Howard" (1903),
zeer modern in den geest van „de Nieuwe Gids," geschreven
met een afwisseling van onbeholpenheid en echt kunstenaarsgevoel, wat voor later iets geniaals doet verwachten : eindelijk
J. A p o 1, uit wiens werken : „P h a e t o n e n de dwaas" (1901)
en „d e Go u d e n Po or t" (1903) een wilde, ongebreidelde fantasie
spreekt, eene fantasie ook niet in het minst bedwongen door de
groote studie van allerlei zaken, die althans aan zijn eerste boek
voorafging. Het wordt den lezer vaak moeielijk den schrijver
op zijn snelle vaart te volgen, zijne voorstellingen — onbeperkt
tot het obscoene toe — bij te houden, soms lijkt ons zijn
werk een chaos, maar toch een, die door een geniaal kunstenaar
ontstond; ook van A pol kunnen wij — werkt hij rustig voort
nog groote dingen wachten.
Niet zonder waardeering hebben we te spreken over de kunstenaars, die in den h i s t o ri s c hen roman studie aan kunst
paarden. Het is echter een wegstervend genre. De reusachtige
uitbreiding der historische wetenschap der laatste jaren maakt
TEN BRINK. N.-N. Letteren. III.
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het den romanschrijver — wil hij niet telkens op onjuistheden
betrapt worden -- tot plicht, dieper studie te ondernemen,,
ernstiger nasporingen te doen, dan bij den aard eens kunstenaars
past. Schrikt die strenge eisch hem niet af, dan loopt hij gevaar
een professors-roman te schrijven, die meer aan den eisch der
wetenschap dan aan dien der kunst voldoet of althans waarin
de kunst zich in den deftigen mantel der wetenschap gehuld
wel eerbiedwaardig of indrukwekkend maar dikwijls zeer weinig
aantrekkelijk en stellig niet bevallig, veelmin bekoorlijk voordoet..
Boeiend, hoewel in hoofdzaak getrouw aan de waarheid, arbeidde
H u f van Buren van wien boven reeds sprake was. „D eJ o n k e r van D u y n e s t e i n," is een boeiend werk, dat velen
zeer zeker met genoegen hebben gelezen. Dat het blijft boeien
ofschoon het twee dikke deelen beslaat, waarin het verhaal zich
bijna voortdurend om dezelfde voorvallen en dezelfde gebeurtenissen
beweegt, is wel een bewijs, dat de schrijver de kunst van vertellen volkomen meester is, gelijk trouwens al zoo dikwijls uit
tal van andere werken is gebleken. Ook zijn jongste werk
„Johannes de Speelman" bewijst, dat de Heer Heuffomvangrijke studien en nasporingen heeft gedaan op het gebied
der historie, vooral der Geldersche historie, van lands- en rechtspleging en dat hij daartoe niet heeft geschroomd, archieven en
gedenkschriften tot in het oneindige door te zoeken. Er is geen
twijfel aan, of de bouwstoffen, die hij voor een roman samen
bracht, beslaan een ruimte, dubbel zoo groot als de roman zelf,
zoodat slechts een gedeelte van het saamgebrachte materiaal
verwerkt kon worden. Met bijzondere waardeering noemen we
„H er t o g A d o 1 f" en vergeten we niet, dat hij zijne historische
kennis niet in droge vormen uitspreekt, ons geen historie geeft
onder den naam van roman, maar inderdaad romans met een
groote dosis historie met een humor, die ook uit zijne blijspelen
spreekt en met eene bijzondere gave als verteller van avonturen
vooral ook van jachtavonturen en van alles, wat betrekking
heeft op het buitenleven ; daar gevoelt hij zich thuis in weide
en veld ; hij is ervaren in weispel en jachtbedrijf; hij is beken d
met alle dieren des velds met hun levenswijze en woning ; hij
vraagt niet in de eerste plaats, wat we zullen gaan denken en
wat we moeten gaan gevoelen, hij wil, dat we het zullen weten,
dat we zullen zien, hij amuseert ons van het begin tot het einde
en deze laatste eigenschappen zijn oorzaak, dat men zijne romans
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gerust kan rekenen, meer het karakter van romans uit vroegeren
tijd te vertoonen, dan die uit onze dagen. Nu en dan, we moeten
het erkennen, ontbreekt hem in zekere mate de kennis van het
huiselijk leven en den huiselijken kring, althans van de details
uit den tijd, dien hij beschrijft, en niet altijd is die tijd juist
genoeg gekarakteriseerd, maar ook zelfs deze zijn nieuwste roman,
bewijst, dat de schrijver aan zijne werkwijze getrouw, met evenveel zorg en volharding aan den arbeid blijft, als hij reeds
zoovele jaren geweest is. Ook A. van O o r d t is een auteur,
die in gepaste mate de historische stof bijeenbracht, voor hij
zich aan het schrijven zette van den in 1896 verschenen roman
„Ir m en 10" uit den tijd van Karel den Groote. We hebben
hier volstrekt niet te doen met een werk, waarbij de schrijver
zich moeite heeft gegeven, om te bewijzen, dat hij diepe studie
van de historie heeft gemaakt. Hij kent den tijd en de personen, die hij beschrijft, juist genoeg, om een zuiver literair
werk te schrijven, dat in dien tijd speelt. Het is een boeiend
verhaal, waarin we een auteur vinden, die met groote juistheid
zegt, wat hij te zeggen heeft en met fijnen tact ontleedt. Het
werk is met de uiterste zorgvuldigheid en toewijding geschreven
en met groot talent overdacht ; daardoor is het een boek, dat
alleen voor ernstige lezers geschikt is. Wie vluchtige lectuur
zoekt, vindt hier niet, wat hij begeert ; het is een werk, dat een
ernstig kunstenaar verraadt en dus blijkbaar niet voor iedereen
geschreven is. Veel meer is dit het geval met J. R. van der
an s, wiens eerste historische roman „de G o u d en D ub t o en" L
engrotblfihd,warnescijvltrd
ruimschoots heeft voldaan. Hoewel hij zich bij uitzondering ook
op ander gebied beweegt, is toch de bewerking van die verhalen
hem het liefst, waarin historische personen uit lang vervlogen
tijden optreden en hij teekent hen en hun tijd met rijkdom van
kleuren en met een tint poezie, die aan de prachtig beschilderde
ramen der heerlijkste kathedralen doen denken. 1) Van minder
Kunstwaarde getuigen de werken van E. S o e r 2), van de historische romans moet echter gezegd worden, dat de schrijfster
1) Verdere werken: 1892. „De tocht naar Damiate"; 1896. „Koning
Karel en Wedekind"; 1900. „Om de Keizerskroon"; 1901. „De
juffrouw van Gezelschap"; 1903. „Verzamelde novellen."
2) 1897. „Despoot"; 1898. „Misericordia"; 1900. „In Boeien";
1902. „Vervreemd," 2 dln.
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degelijke studie, om niet te zeggen geleerdheid bezit, die haar
echter soms bij het scheppen van haar kunstwerk in den weg
staat. Blijkbaar vreest zij de historische waarheid te kort te doen
door veel te verdichten. Het bezielend ideale is in haar romans
uitgesloten, maar wat zij geeft is eenvoudig en soliede. Veel van
dit werk is van de oude school en niet van conventie vrij te
pleiten, maar er moet erkend worden, dat er toch vaak veel
verbeelding noodig was om de doode stof te bezielen en dat de
sierlijke en krachtige stijl aan het kunstwerk een hoogere waarde
geeft. Geheel en al tot de oude school behooren de schetsen en
causerieen van den heer S. Ka 1 ff (echtgenoot van T h. Ho v e n).
In verschillende tijdschriften verspreid, in enkele bundels ver
eenigd, bezitten we van hem schetsen, waarin het leven en de
gewoonten in onzen, maar vooral in vroegeren tijd als naar
gegevens uit oude kronieken wordt beschreven ; we zijn minder
getroffen door den geest dier tijden dan verbaasd over de menigte
bijzonderheden die met tijd en vlijt bijeengebracht zijn ; bijzonder vermelden we „V o o r b ij de L i n i e" (i 90 i) en „Ui t
den Pruikentijd" (1902).
Een afzonderlijke plaats, een plaats der eere, komt toe aan
Johanna W. A. Naber, wier arbeid „Naast de Kroon,"
een historische roman is in het genre, zooals Schimmel zijn
„N a p o 1 e o n B o n a p ar t e" schreef. Het leest als een roman,
het schijnt ook een roman, maar in werkelijkheid is het historie
in den alleraangenaamsten vorm geschreven, zoo volledig, dat
het verhaal der handeling als van zelf den romanvorm aanneemt
een modelstudie, die ons doet leven in den tijd, dien de schrijfster zoo grondig en ernstig bestudeerde.
Er wordt ook in de letterkundige kunst sneller gewerkt dan
vroeger; naast enkele auteurs, die ons met groote tusschentijden
een werk schenken, zijn er met veel grooter productievermogen
en vlugger pen, die geen hooge kunst geven, geen grootsche bedoelingen toonen, maar willen bezighouden, soms — dikwijls zelfs —
opwekken tot diep gevoel, tot medelijden, tot edele stemming.
In die richting arbeidden de dames Ca th. A l b er ding k
Thijm, Louise Stratenus en Therese Hoven. Bij zeer
verschillende uitgevers verschenen en in velerlei tijdschriften
opgenomen is de letterarbeid van deze drie schrijfsters waarvan
de beide eersten door innige vriendschap verbonden, jarenlang
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lief en leed met elkaar deelden, jaren waarop juffr. T h ij m met
groote voldoening mag terugzien en waarvoor haar de hulde
van ieder edeldenkende toekomt. Gelijkelijk komt haar die toe
voor daden van edelaardigheid en menschlievendheid en inderdaad
ook van edel streven in de weekbladen, „L el i e en Roze nk n o p pen" en „L a j e u n e F i 11 e" door haar opgericht en
geruimen tijd geredigeerd.
Juffrouw T h ij m is eene, vrouw van intelligentie en beschaving,
met een goed hart en sterke neiging voor edele denkbeelden en edele
daden ; ze is bereisd, ze kent hoofdsteden, treinen en landschappen,
ze kent aanzienlijke menschen, ze heeft als weldoenster van velen
ook arme menschen gekend, ze heeft ijverig couranten gelezen en
eenige vraagstukken van den dag met belangstelling gevolgd.
Als zoodanig maakt ze eene uitzondering op zeer vele schrijvers
en schrijfsters, wat we hier dankbaar erkennen ; maar vele anderen,
die niet schrijven, zouden met evenveel gemak misschien de
salons kunnen beschrijven die ze kennen en de personen, die
ze ontmoet hebben en de denkbeelden, die ze hebben hooren
bespreken, maar aan eene dergelijke voorbereiding voor eene
alles omvattende romanbeschrijving, is een grens, daardoor kent
men nog niet de staatkundige machination, de werkzaamheden
van de h a u t e f i n a n ce, de verkiezingsmanoeuvres en dergelijke
en wanneer men nu bedenkt, dat de schrijfster van huis uit tot
het tijdperk der romantiek behoort, en veelal romans schrijft
met de weinige gegevens die ze heeft en de vele, die ze mist,
dan ontvangen we boeiende verhalen, spannende verhalen zelfs,
maar met groote onjuistheden, waarbij een reusachtig beroep
gedaan wordt op onze goedgeloovigheid, omdat de schrijfster,
men zou haast zeggen, met teugellooze fantasie, haar pen zijn
gang laat gaan en zich blijkbaar geen ander doel stelt dan een
roman te schrijven, die iemand in spanning houdt. Eene avonturierster zoekt door een spannend verhaal, waarin ze zich de
dochter van een regeerende vorstin noemt, bij koninginnen en
keizerinnen de aandacht op zich te vestigen en financiëelen steun
te erlangen. Juffrouw T hij m ontmoet haar en schrijft „Een
k o n i n k l ij k e Misdaad" (1895). De couranten brengen ons
liet bericht van het treurig uiteinde van het vorstenpaar in
Servie en zonder dat juffrouw T hij m nog tot de intiemen
aan het hof heeft behoord, of tot de huisvriendinnen van D r a g a
en A l e x a n d e r, ontvangen we een boeiend verhaal „K o n i n g s-
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liefde" (1903) waarvan zij verlangt, dat we dat als historisch
waar, of eenvoudig als waarheid zullen aannemen. Tusschen
die beide werken ligt een groote afstand van tijd, maar het
laatste werk ontstond zoo als het eerste. We hebben grooten
eerbied voor juffrouw T h ij m ' s karakter, voor haar onverpoosden
arbeid en voor haar edel streven op menig gebied, ook voor
enkele daden, die voor het publiek een geheim bleven, maar
die haar aanspraak geven op een hooge plaats in de zedelijke
wereld. We kunnen van hare werken alleen getuigen, dat een
gedeelte van het publiek ze niet alleen met spanning, maar ook
met waardeering leest. Uit een oogpunt van kunst kunnen we
alleen zeggen dat ze niets verkeerds, niets slechts of laags bevatten, kortom, dat het zedelijk gevoel door geen dier romans
wordt gekwetst, maar we moeten verklaren, dat ze behooren tot
de vele boeken, die onmiddellijk weer door andere worden verdrongen, veelal van de schrijfster zelf. Haar werk is het werk
van eene beschaafde vrouw die telkens, wanneer de gelegenheid
zich daartoe aanbiedt, tevens bewijst gevoel te hebben voor
het schilderachtige. Een roman a c l e f was „D e Huis t i r a n,"
romans als de bovengenoemde zijn : „A n n a V a 1 e s c o, H e t
geheim van den Czaar" (1893), „Een vorstelijke doorne n kr o o n" (1895); het laatste jaar bracht ons behalve „K on in g Bliefde" nog „Kroonprinses" en „Groote Zielen." Juftrouw S t r a t e n u s, die ook onder de pseudos „P r i n s e s Els a,
Meta van Z w ei mark e,a. verschillende werken uitgaf en artikelen
plaatste, heeft soms het historisch-romantisch genre harer kunstzuster gevolgd („Een vorstelijke balling” (1896) „Een
omflersdia"(189)„Purpeid.sn
E 1 s a) meestal echter 't gewone romangenre, hoog romantisch
gekleurd ; het laatste jaar bracht ons : „P 1 i c h t," „E en v e rborgen bladzijde uit het leven van Sherlock Holmes" „Slavenketenen" „Vorstin en Martelares."
Mevrouw T h e r è s e Ho v en stelt zich wat hooger eischen maar
haar werk verraadt toch niet den ernst, die overgroote productiviteit in den weg staat ; daardoor komt zij er niet toe, alles
behoorlijk uit te werken, te meer jammer omdat zij veel talent
heeft, waaraan op die wijze wordt te kort gedaan, zij heeft een
aardige, gezellige manier van vertellen en is dikwijls geestig.
Een verblijf in India gaf haar stof voor enkele romans o. a.
voor haar eersteling (1894) „I n Sarong en Ka b a a i" waardoor
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dadelijk de aandacht op haar gevestigd werd en voor vele
andere; een roman „V e v a" in 1899 verscheen beleefde in 1901
„Aan de br o'n" in 1900 verschenen in 1903 een tweeden druk.
Uit al haar werken spreekt de vrouw van beschaving en gevoel,
zij is, gelijk haar roman in 1896 uitgekomen „Voor a 11 es
vrouw."Wénem tsloe„NniHubr ech ts" (1902).
Het gebeurt niet dikwijls dat een vervolgroman beter is dan
de vorige, waarvan het succes den auteur heeft aangemoedigd nog
geen afscheid van zijne helden te nemen. Toch is dit hier het geval.
In dezen roman is een consequentie, een ernst en teederheid,
zooals eenige vorige romans deze schrijfster vaak te weinig bevatten. Misschien is de reden juist deze, dat zij in vroegere
verhalen eerst al schrijvende met haar personen kennis maakte;
nu was reeds van den beginne hun uiterlijk, hun verleden en
hun oppervlakkig karakter kant en klaar, het was wel vanzelf
dat nu de diepte en degelijkheid haar beurt kreeg. Mevrouw
H u b r e c h t s is een heel sympathieke figuur geworden ; Toeti e
en Mi es zijn weer behoorlijk grappig, het spelletje van den
advocaat D o n -J u an en juffrouw Wouters wordt precies tot
op het kantje verontrustend; zoowel in de paden, die zij bewandelt, als in de grenzen waar zij omkeert, toont Mevr. H o v en
hiertaln,modzfbherscing.Htlajbrch
ons „Zoo men zaait," „Moederschap" en „Lord Radijs."
**
*
De dorpsvertelling werd nog vertegenwoordigd door een vijftal schrijvers, aan wie de eereplaats toekomt aan wijlen Emil
Seipgns.Tothlaewrkzmgblvn,heftij
nog den roman „Dan ie 1" onvoltooid achter gelaten. Ook hierin
bleef hij zich volkomen gelijk, uitvoerig en nauwlettend voorstellend de wijze, waarop Limburgers leven, handelen en denken,
niet geteekend, maar naar het leven gefotografeerd met smaak
en met gevoel en daar, waar de scnrijver ons de natuur van
zijn omgeving wil teekenen, toont hij zich dichter. Evenals in
zijn beste werk, „De Kapelaan van Barde1oo" is ook hier
weer geloof en liefde, de strijd in den boezem des priesters een
belangrijk motief; die hoogst natuurlijke strijd, die bij waarlijk
edele naturen den held ongelukkig maakt en bij minder edele
naturen zijn omgeving, is door S e i pg e n s met zeldzame nauwkeurigheid ontleed en met groote kracht geteekend. Het laatste,
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wat er van hem verscheen, zijn laatste novellen onder den titel
,,Een Immortellen-krans," behoort geheel tot hetzelfde
genre en staat in geen enkel opzicht achter bij vroegere werken.
Ketelaar gaf ons onder den titel „Denappels" verhalen, in
plat Geldersch uit de Graafschap, die moeielijk in beter, passender
taal konden verteld zijn. Dat ouderwetsch gernoedelijke, het
gemakkelijk humoristische met een klein beetje romantiek er
tusschen, wat we in gewoon Hollandsch onmogelijk zouden
kunnen genieten, vertoont zich hier heel aangenaam in dit kleed.
Dit genre van dialect roman heeft, echter afgedaan. De enkele
proeven, die daarvan in de laatste jaren verschenen, zijn geen
onverdienstelijke literatuur, ze geven een zekere tijdpasseering
maar zij behooren allerminst tot wat men werkelijke kunst, veel
minder nog blijvende kunst, zou kunnen noemen. Zeg e r de
Bey1,rdslangoveitrbdkn,ei1892
nog „Charivari en in 1902 „Mater Dolorosa" het licht
deed zien, gaf in 1900 uit „Op 't A v e r e n k" dat vergeleken
bij vroegere romans grooten vooruitgang toont in levendigheid
en kernachtigheid van verhaal. Vooral waar de boertjes en
boerinnetjes praten in de taal schilderachtig echt; vol natuurlijke
humor en handig antwoord. De stadsmenschen lijken daarbij
dof en grauw. H. J. K r e b b e r s deed in 1902 een boek het
licht zien „Un korf v 61 D e n n e p e u k els" in het dialect van
Twenthe, denkelijk bestemd tot voorlezingen ten platten lande
en daardoor al te grappig en overdreven. De leer gaat hier vaak
boven de natuur en verwonderd hooren we een dommen boerenjongen spreken van „in vervulling gaan" van „de echo's bouwden
mi'j spottend nao" of „zwi'j tradden (lees: gungen) wij, 'un ieder
met zijne eigene gedachten," in deze taal wacht men ook geen
wijsgeerige of theologische bespiegelingen in deftige woorden,
al is 't laag bij den grond. „Dat er alzoo(!) van eigenluk draegen
geen spraoke is(!)" en honderd andere onboersche uitdrukkingen
passend bij 't aanhoudend gebruik van „zich" en vele deftige
woorden, bewijs, dat de tijd voor den dialect roman ten einde
spoedt ; het kunst-dialect, dat eerst in Duitschland en toen in
Belgie een groote rol speelde, begint zich ook hier te lande te
vertoonen maar wordt in geheel andere werken aangewend.
Als „lest best" een woord over de „N o o rd- H o 11 a n d s c h e
Vertellingen" van Geertruida Carelsen, die in 1903
verschenen. In dezen bundel geeft Juffr. de L e e u w, de volijverige
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correspondente voor Berlijn van „Het Nieuws van den Dag"
ons al voor vele jaren bekend door haar „Brieven van e en
Landmeisj"ohrvalnuitedopsv,warn
de plattelands bevolking met talent wordt geteekend, terwijl delandbewoners in hunne eigene taal spreken en de verhaalster vertelt in
de hare, de eenige natuurlijke uitdrukkingswijze. De teekening der
boertjes is te duidelijker, daar de schrijfster, die het dialect harer
geboortestreek volkomen meester is, ook denkwijze en stijl der
landbewoners nauwlettend weergeeft.
**
*
En zoo zijn we aan 't einde van onzen arbeid gekomen.
Dankbaar leggen we de pen neder in de overtuiging, dat de
letterkundige kunst in de laatste kwart-eeuw in ons land belangrijk
is vooruitgegaan. Dat de productie veel te groot is tellen we
niet, velen die min of meer zijn opgekomen zullen ondergaan,
maar belangrijk is toegenomen het aantal schrijvers dat g eregeld gelezen wordt, het aantal lezers, dat geregeld
fraaie letteren leest.
Hebben onze letteren bij de hedendaagsche allertreurigste
nationale opvoeding, waarbij kunst en poezie, waarbij karaktervorming, waarbij studie der letteren en der letterkundige geschiedenis totaal gemist worden zich op deze wijze kunnen ontwikkelen, ons blijft de hoop, dat de invloed der fraaie letteren het aantal
voorvechters voor vorming van den geest, voor bevordering
van het schoone, voor opvoeding der jeugd n o n sc h o 1 a e s e d
vitae aanmerkelijk doe toenemen, zoo dat we nog weer de
huldiging der kunst in onze inrichtingen van Hooger-, Middelbaar- en Lager Onderwijs, die hoe gebrekkig ook, echter hier
en daar nog schijnt te bestaan, eenmaal naar eisch zien wederkeeren.
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Falkland, Samuel .
Mr. J. N. van Hall.
Fantasio . ..
Mej. F. de Meyier.
Fenna . . _
Mr. M. G. L. van Loghem.
Fiore della Neve .
Mr C. Vosmaer en P. A. M. Boele
Flanor
v. Hensbroek.
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W C. Capel.
Florentijn
Mevr. IJzerman, geb. Junius.
Foore (Annie)
G. L. Kepper.
George
H Heyermans Jr.
Gerrit
Mej.
G. Knutzen.
Geka
E.
Kempe.
Gemini
Mr M. G. L. van Loghem.
Ghulome .
Mr. J. Kalff.
Giovanni .
Hugo Beyerman.
Glanor. .
J. E. Sachse.
Goldemar
Joh. Drabbe.
Guido . .
H. Heyermans Jr.
Habbema, Koos .
Mej. A. Steinmetz.
Hage, Anna v.. .
Haamstede, Prosper van Mr. M. G. L. van Loghem.
J. F. Oltmans.
Hage (J. van der) .
Mevr. Busken Huet.
Hasselaar (C.) .
Mej. W. Maclaine Pont.
Hasselt (D. van)
Havee (A )
A. H. Verster.
Mevr. Ed. Douwes Dekker-- Schepel.
Heloise
Henriette Maria Langelaan.
Henriette Maria L.
Mej H. F. Bosscha.
Herfrieda .
Mej. H. H. Nijhoff.
Hermina
Hilda
Mej. M. C. S. Nvenhuis.
Nicolaas Beets.
Hildebrand
Hoeck, Ed. v. d. .
H. J. Schimmel.
Holda .
Mevr. Clant v. d. Mijll--geb. Piepers.
Holland, Jan .
Prof. Dr. A. J. Vitringa.
Hollidee, H.
E. A. Rovers.
Homunculus. .
Alb. Verwey.
Houten, Jan van .
Dr. Jan ten Brink.
Houten, Philine van .
Ph. Wijsman.
Hroswitha . .
Elise A. Haighton.
Huf van Buren, J. . . J. A. Heuff Az.
Idler
Taco H. de Beer.
Ina
Mevr. Busken Huet.
Isoline
Mevr. Scholting—Wynstroom.
Ivans
J. van Schevichaven.
Ixo . ..
F. Smit Kleine.
J. D. B. d. H..
J. D. Bierens de Haan.
Jacobi (Joh.) .
Dr. J. G. R. Acquoy.
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W. P. Wolters.
Jacobsz., W
J. Tersteeg.
Jafir
Ardesch van Hansel.
Joachim
H. J. v. d. Bussche.
Johan
Mej. J. J. Heyse.
Johanna
Mevr. J. Doorman geb. van Rijssen.
Johanna
Jonkvr. van Hogendorp.
Johanna
Prof. J. van Vloten.
Johannes .
Joh Hilman.
Johannes
Dr. J. P. Hasebroek.
Jonathan
Mevr. Kautzman—van Oosterzee.
Julia .
M W. Terwogt.
Juliano
Mevr. IJzerman—Junius.
Junius, Mej. Fr.
Mevr. van Wermeskerken—Junius.
Junius, Mej. S. M. C.
J. de Koo.
Juris, Dr.
Dr. A. A. Fokker.
Karamati ..
Mevr. M. G. Frank.
Kdtja Màta
Dr W. Doorenbos.
Keerom
1)r. J. te Winkel.
Kilian . . .
C. L. Lt tkebtthl Jr.
Kleinenburg, Karel .
Kleinzoon van Smytegelt,
Mr. J. A. Moister.
(Een) . . .
Mevr. Overduyn—Heyligers.
Koopman, Mevr.
. Catharina Alberdingk Thijm.
Koper, Aagje .
Koubert, Anna. Mevr. Witmond—Berkhout.
Mevr. van Capelle.
Kuno
A. Lionarons.
Kwamina
C. L. Lt tkebiihl Jr.
L.
Mej. H. M. Langelaan.
H. M. L.***
Th. Beguin.
Lambert Le Bégues •
Mevr. de Wijs —v. d. Mandele.
Leo Luttel . , .
B. van der -Veen.
Leonard .
Mej. L. van Renesse.
Lila, de
Margo van Kellner.
Loo, Henriette van
Joh. Winkler.
Lou, Jan . ..
Mej. de Neve.
Louise B. B. .
Mevr. Gelderman—Boddaert.
Luctor
P. A. S. van Limburg-Brouwer.
Luik, Abraham van .
F. A. Lapidoth.
Lynceus
Mej. M. C. Mastenbroek.
M. . .
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Aart Admiraal.
Maas, Bato van de
J. A. Heuff Az.
Makelaar (Een)
Jonkvr. A. M. N. Nahuys.
Maleia
Mevr.
Lamping—van Bosse.
Mario .
Th. G. Gobbée.
Marino
Mej. M. Haverkamp.
Martha
Mevr. Overduyn.
Mas Ranoe
Mej. Marie Sloot.
Mathilda .
P. A. Daum.
Maurits
M. W. van der Aa.
Meerbeke, Henry van
Mej. Marie Sloot.
Melati van Java
Mevr. M. E. Fabius- Cremer Eyndhoven.
Mena
Joh. Peaux.
Merulaer, de
Mej. Gram.
Mia
Mej. Marie de Negri.
Mirion Ingri .
Mevr. van Walrée geb. Gobée.
Muller, Christine .
Ed. Douwes Dekker.
Multatuli . . .
Mej. L. Weitzel.
Myendal (A. C. van)
Mej. C. M. de Meyier.
Myra
Mevr. van Kol.
Nellie
Mevr. Marc. Emants.
Nessuno
Mevr. P. J. Cosij n.
Neve (Marie)
Nji--Sri
Mevr. Berkhout.
Dr. W. Doorenbos.
Oedipus ..
Dr. A. J. Vitringa.
Ondere, Jochem van .
Mevr. D. P. Bohn geb. Beets.
Ongenoemde (Een) .
Oom Gideon . . .
B. R. F. van Vlijmen.
Oud- Onderwijzer, (Een) . Aart Admiraal.
Oud-Wachtlooper, (Een). N. C. Sieburgh.
Oude, Jan van den . . C. van Nievelt.
Overzee, Henriette van . Mevr. Simons—Fritzen.
F. Haverschmidt.
Paaltjes Piet . .
Dr. Frederik, van Eedera.
Paradijs, Frederik .
Parvus
Mevr. F. Smit Kleine —Fastré.
Aart Admiraal.
Paulus .
J. A. Alberdingk Thijm.
Pauwels Forestier .
(onbekend.)
Pavidus
Mej . Betsy Perk.
Philemon
H. Th. Boelen.
Pole, Arnold .
Mevr. van der Ploeg —Filtz.
Pole, Henriette .

•••
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Pronius (Dr.) .
Quarlès, Mevr.
Quos Ego ..
Raloff, Henry .
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C. P. Tiele.
Mary Anderson.
Mr. Joh. Bohi.
W. Rooseboom, schrijver van „Het
Princesje," thans Gouverneur-Generaal van Ned.- Indië.
Mej. A. van der Flier.
Redichem (A. van)
Rehburg (W. van)
G. E. C. Croiset.
Mevr. van Gogh—Kaulbach.
Rembach, Wilh. .
H. M. C. van Oosterzee.
Rico E. N.
J. J. A. Goeverneur.
Rijmer (Jan de) .
Frans Mijnssen.
Rijnswaerde, Van .
C. L. Lutkebuhl Jr.
Ross, Dr. Oswald .
E. Masdorp.
Rosmade, M. P. .
Mej. C. C. ter Reehorst.
Rostock, J. W. van
G.
E. Tolma.
Rozeknop, Anastasius
M.
Kalff.
Ruyter (J. de) . .
Sally
Mevr. A. van Burg—Schneither.
P. ter Spill.
Scato
G. van der Linde Jr.
Schoolmeester (De)
R. Koopmans v. Boekeren.
Schuurstra (Hajo) .
Mr. J. A. Molster.
Sels, Dr. A. H. . .
Taco H. de Beer.
Sic Olim .
Mej. Sluiter, thans Mevr. Justus v.
Sloten, Jo van .
Maurik.
Smit, Maurits . .
F. M. Jaeger.
M. P. Lindo.
Snits (De oude Heer)
J. Esser Jr.
Soera Rana
Soranus
J. H. Geerke.
Stalmo
G. F. Tolsma.
Sticht, Jan van 't
Is. van Rennes.
Steen, Jan
Mej. C. Alberdingk Thijm.
Stella Mare
Mej. Zadoks.
Stella Oristorio di Frama Mej. Mina Kruseman.
Stephanotis . . . . . Mevr. Muhl-Nickel.
Taco • • . . . . . Taco H. de Beer.
Te laat, (Schrijfster van) Mej. E. J. Hasebroek•
Terburch, G. .
J. Esser Jr.
Thekla
Mej. A. Scheidius.
Thinéus
T. van Duinen.

•
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C. Busken Huet,
Thrasybulus .
Jkvr. J. Quarles van Ufford.
Tryfosa
Mevr. Salverda de Grave-Herderschee.
Thyra
Mej. Meyboom.
Uarda .
Mevr.
Braunius Oeberius—Meyer.
Una
Jkvr.
L. A. Stratenus.
Valisti (Gravin)
Valkenburg, Elisabeth
Betsy Perk.
van
J. F. Bosdijk.
Velde (C. F. van de)
Mej. van der Moer.
Vera .
Thorn Prikker.
Verburgh, Ed. .
A. D. van Buren Schele.
Veritas . . .
H. de Veer.
Vesalius Mobachus
F. Smit Kleine.
Vluchtig, Piet . .
Maurits Wagenvoort.
Vosmeer de Spie .
Mevr. Busken Huet.
Vrij, Christina de .
J. Minkman.
Vrije (A. de) .
W. G. van Nouhuys.
Waalner, G. .
Mevr. Hoyer—van der Feen.
Walcheren, M. van
Mevr. Wed. Dr. G. H. de Feijfer.
Waldrichem, van .
Mej. Opzoomer, thans Mevr. van Antal.
Wallis, A. S. C.
Jhr. J. P. T. du Quesne van Bruchem.
Walter ..
Mej. Carolina Banck.
Wilhelma .
Mevr.
van Westhreene--van Heyningen.
Weene, Hester . .
J. A. Carpentier Alting.
Werken, A. van der .
Werther
J. T. Oosterman.
Westervoort, Floris van L. A. J. Kettman.
Wetan, D ..
J. C. Zimmerman.
Wolfgang van der Mey.
Wolfgang . .
Mevr. van Wermeskerken—Junius.
Woude, Johanna van
H. Th. Boelen.
Xaverius . .
Zande, J. van der. .
Aart Admiraal.
Zweimark, Meta van .
Louise Stratenus.
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TEN BRINK N. -N. Letteren.
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ALPHABETISCH REGISTER VAN DE BESPROKEN

AUTEURS.

A.
Aa (Robidé van der) dl. I. 362;
dl. H. 87, 217, 266, 475; dl. III.
382.
Aa (C. M. Simon van der) dl. I,
268.
Abbink (J. J.) dl. I. 15.
Abel dl. III. 482.
Ackermann (Madame) dl. I. 332.
Acquoy (Dr. J. G. R.) dl I.
193, 194.
Adama van Scheltema dl. III.
53 2.
Addison dl. 11. 206.
Adema (Hora) dl. III. 482, 483.
Admiraal (Aart) dl. III. 386.
Advocaat (D.) dl. III. 207.
Aeschylus dl. I. 52, 53, 54, 5 8
dl. lit. 379.
Ahn de Jong (L.) dl. III. 591.
Ainsworth (Harrison) dl. III. 380
Aken (van) dl. III. 482.
Alberdingk Thijm (Catharina
Louisa Maria) dl. II. 133
dl. III. 387, 596. 597, 59 8.
Alberdingk Thijm (Johannes
Franciscus) dl. II. 118, 119,
120.

Alberdingk Thi j m (Josephus
Albertus) dl. II. 117-155.
Alberdingk Thijm (Josephus Albertus) dl. I 15, 118, 1 33,
162, 425; dl. H. 1 77, 269,
360, 366; dl. III. 36, 41, 53,
54, 235, 271, 367, 368, 382 , 444,
467, 476, 477, 479, 482.
Alberdingk Thijm (Karel Joan
.Lodewijk) dl. II. 133 ; dl. III.
412.
Alberdingk Thijm (Dr. Paul)
dl. Ii. 138.
Albregt dl. H. 474, 477.
Albregt-Engelman (Mevr ) dl. HI.
474.
Aletrinio (A.) dl. III. 568.
Alexis (Paul) dl III. 408.
Alphen (H. van) dl. III. 434.
Ampère (J. J.) dl. 1. 386, 387.
Amsterdam (W. van) dl. III. 569.
Andersen (H. C.) dl. I 447;
dl. III 102.
Andriessen (P. J ) dl. II. 229,
492.
Andrieux dl. I. 29.
Ange Ftuet (Dr. J. L') dl. H.
369.
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Angers (David d') dl. I. 31.
Ankringa (J. D.) dl III. 5.
An slij n (Nicolaas-Nz.) dl. I.
2 99.
Antink (Marie S. E.) dl. HI.
5 18 , 57o, 571•
Antoinette dl. III. 387.
Apol (J.) dl. III. 593.
Appenzeller (J. C.) dl. I. 1 53.
Xrlincourt (d') dl. I. 20I, 202,
203.
Asper (Spiritus) dl. III. 389.
Assen (Prof. C. J. van) dl II.
3 1 4.
Assendelft de Coningh (C. T.)
dl. III. 114, 418, 422.
Auber dl. I. 31.
Auerbach (Berthold) dl. I. 234,
dl. II. 392.
Augier (Emile) dl. III. 91, 476.
Aulnis de Bourouill (Mr. J.
Baron d') dl. III. 58.
B.
Baart (Elize) dl. III. 426.
Bake (Prof. J.) dl. I. 329; dl.
II 313 ; dl. III. 366.
Bakhuizen van den Brink (R. C.)
dl. I. 13, 153, 212, 266, 307,
3 1 4, 379, 393, 42 7, 439; dl. II.
1 9, 57, 59, 62, 79, 8 4, 85, 86;
87, 88, 89, um, 103, 217, 243,
2 45, 3 23, 32 4, 399, 474, 475;
dl. III. 154, 207, 366, 382, 402,
433 , 437.
Bakke r-K orff dl. III. 77.
Balzac (Honoré de) dl. I. 9, I0;
dl. II. 102, 267
Banck (Mr. J. E.) dl. III. 9, Io,
II, 433•
Banck (Mej.) dl. III. 482.
Banner dl. III. 482.
Banville (Théodore de) dl. III
309.
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Baour--Lormian dl. I. 29.
Barbier (Auguste) dl. I. 50;
dl. II. 317, 504, 508 ; dl. III. 448.
Barnay dl. III. 476.
Baudet (F. H. F.) dl. II. 262,
263, 264.

Bax dl. II. 312, 351.
B. B. (Louise) dl. III. 59o, 59 1
Beaufort(W.Hde)lI.38,
Becque (Henri) dl. III. 308.
Beecher Stowe dl. III. 169.
Beekman (A. A.) dl. III. 387.
Beelo (A.) dl. I. 273; dl. II
99 ; dl. III. 432.
Been (Joh. H.) dl. III. 586.
Beer (Taco H. de) dl. II. 335;
dl. III. 139, 141, 274, 282, 302,
303, 461, 477, 544.

Beets (Nicolaas) dl. I.294-355.
Beets (Nicolaas) dl. I. io, 14,
15, 33, 233, 266, 267, 269, 272,
273, 281, 373, 394, 403, 404,
42 7, 437, dl. II. 27, 41, 70,
7 1 , 96, 237, 373, 5 01 , 5O2
23, 55, 77, 1 54, 1 73,dl.I
256, 26o, 308, 325, 367, 381,
399, 402, 43 2 , 443.
Beets (Dorothea Petronella) dl. I.
296, 297, 302.
Beets (Martinus Nicolaas) dl. I.
2 94, 295.
Beijerman (Hugo) dl. III. 478.
Beijnen (L. R.) dl. I. 266, 267,
268, 269, 272, 308, 373, 403 ,
406, 425; dl. III. 402.
Bell (F. W. B. van) dl II. 353.
Bellamy dl. I. 258 ; dl. III. 444.
Bennink Janssonius (R.) dl. I.
42 5, 434 ; dl. III. 438.
Be;choux dl. I. 28.
Berckenhoff dl. III. 410.
Berg (H. van den) dl. III, 388.
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Bergman (Dr. J. T.) dl. I. 2 59. 1
Bergh (Helvetius van den) dl. II.
250, 26o; dl. III. 88, 467,
468 , 5 50.
Bergh (S. J van den) dl. I. 14,
35, 422, 423, 424, 43 8 ; dl. II.
99, 269, 32 3, 465, 536 ; dl. III.
43 1, 433, 467, 5 11 .
Berkeley dl. I. 18.
Berken (Tine van) dl. III. 592,
593.
Berkhout (A. M.) dl. I. 268.
Betz (Mr. G. H.) dl. III. 515.
Beunke (H. E.) dl. H. 393 ; dl III.
383, 418, 421.
Beyl (Seger de) dl. III. 600.
Biene (Elise van) dl. III. 482.
Biene (Sophie van) dl. III. 474,
481.
Bigot dl. III. 474.
Bilderdijk dl. I. I, 2, 5, 1 3, 1 5,
45, 46, 48, 49, 50, 5 1 , 55, 5 6,
57,86o12 7,
68, 69, 74, 83, 92, 93, 1 37, 147,
164, 267, 302, 420 ; dl. Ii. 125,
129, 345, 361; dl. HI. 36, 246,
43 1 , 443, 464.
Bild endij k—Sch weickhardt
(Vrouwe) dl. I. 14.
Binger (Hijman) dl. I. 162;
dl III. 318, 436.
Binger (M. H.) dl. I. 162.
Binnewiertz (A. M. J. S ) dl. III.
528.
Bisschop (W.) dl. II. 316.
Bitzius (Albert) dl. II. 234, 392.
Bjornson (Bj ornsterne) dl. II. 95.
Block dl. III. 23o.
Bloembergen (Mr. A. — Ez.)
dl. III. 28.
Blok (Dr. P. J.) dl. III. 3 84.
Boddaert (Marie) dl. III. 45I u 452.
Bodenstedt (F.) dl. I. 13; d1.11t.
442.

Boeke (Hendrik Jan) dl. III.
45 5, 462 .
Boek en
(H. J.) dl. III. 510, 513,
5 1 4, 5 1 5, 546.
Boele van Hensbroek (P. A. M.)
dl. II. 295, 334; dl. HI. 433,
44 2; 512.
Boelen (H. Th.) dl. II. 6o, 279;
dl. HI. 385.
Boer (Jacq. de) dl. III. 474.
Bogaers (Mr. A.) dl. I. 425 ;
dl. III. 38, 541.
Bohl (Mr. Joan) dl. III. 44 1
Bohn—Be ts(Mevr.D P.)dl.I .
392 .
Boileau dl I. 27, 28, 140, 1 45.
Booms (A. S. H.) dl. III. 482.
Boot (C. H.) dl. I. 268.
Boot (Dr. J. C. G.) dl. I. 26o;
dl. III. 5.
Borel (Henri) dl. II1. 548-55r, 57 f
Bórne dl. I. 13.
Bornier (de) dl. III. 47-6.
Bos (Fokko) dl. III. 482, 49 2 .
Bosboom Jan) dl. I. 392 , 403.
Bosboom (N.) dl. I. 424, 425;
dl. II. 323.

Bosboom-Toussaint (Mevr..A.
L. G.) dl. I. 356-417.

Bosboom - Toussaint (Mevr. A. L.
G.) dl. I.
190, 272 ;

Jo, 15, 1 53, 156,
dl. II. 140, 169,

172, 250, 285, 286, 359; dl. III.
54 1 42 , 1 54, 382, 385.
Bosch (Jeronimo de) dl. I. 1 45.
Bosscha (Prof. Johannes) dl. 1.
106, 143; dl. II. 4, 2 43, 503.
Bosscha (J. — Jr.) dl. III. 1o.
Bossuet dl. III. 412.
Boswell (Elliot) dl. II. 99.
Bouberg Wilson (S. J. —) dl. III.
477.
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Bouchardy dl. 1. 35, dl. III. 466. I
Boudewijn dl. I. 425, dl. III.
3 89.
Boudier (H. P.) dl. III. 482.
Boudier—Bakker (Mevr. ida)
dl. III. 482, 484, 569.
Bouman (Prof. Hermannus) dl. III.
1 99.
Bouman (W. P. R.) dl. III. 442.
Bourgeois (Anicet) dl. I. 35;
dl. III. 466.
Boutens (Dr. P. C.) dl. M. 516,
518.
Bouwmeester (Louis) dl. III. 475.
Brabant (Else van) dl. III. 516.
Brandes (Georg) dl. I. 305.
Brandsma dl. III. 482.
Brandt van Cabau (Mr. J.) dl. I 5.
Brandt van Doorne (C. P.) dl III.
4$2, 568, 569.
Bredero (G. A.) dl. III. 77, 78,
79, 81, 98, 102, 230, 476.
Breevoort (J.) dl. III. 591.
Brester (Jan) dl. 155 ; dl. III. 436.
Brink (Dr. Jan ten) dl. III
193-245.

Brink (Dr. Jan ten) dl. I. 38,
39, 304, 39 1 ; dl. II. 39, 53,
54, 372 , 374, 386 ; dl. III. 26,
2 49, 274, 303, 409, 544, 546.
Brink (Mr. Jan ten) dl. I 1 43,
221 ; dl. III.
193, 441.
Brink (Mr. B. ten) dl. III. 1 93,
195.
Broedeld (J. W.) dl. III. 593.
Broek (L. van den) dl. III. 438.
Broekema (J.) dl. III. 528.
Broers (H. J.) dl. III. 389.
Brom (Eduard) dl. III. 528.
Bronsveld (A. W.) dl. III. 201.
Brooshooft (P.) dl. III. 479, 480,
482, 490.
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Browning (Robert) dl. III. 308.
Brugghen (C J. van) dl. III. 482.
Brugières dl. I. 29.
Bruin Kops (J. L. de) dl. II 353.
Brumond (J. F. G.) dl. III. 418,
422.
Brunings (P. F.) dl. III. 3 87, 550.
Brusse (M. I.) dl. III. 57 6, 577, 578.
Bruijn (M D. de) dl. H. 357.
Bruyn (P.) dl. II. 5o6.
Buis (F. A.) dl. III. 89.
Bull (A. J. de) dl. I. 427 ; dl. III.
38, 390, 435, 43 6 , 467, 468,
470.
Bulwer (Edward Lytton) dl. I.
363 ; dl. III. 380.
Bungener (Felix) dl. I. 55, 280.
Buren (Marie van) dl. III. 397.
Burger dl. 1. 19.
Burgersdijk (L. A. J.) dl. H.
316 ; dl. III. 441, 477.
Burlage (Mr. J. H.) dl. III. 43 0
432, 468.
Burton dl. III. 535.
Buser (Jacob Theodoor) dl. HI. 430.
,

Busken Huet (Conrad) dl. II.
346-383.

Busken Huet (Conrad ) dl. I.
236, 305, 384, 3 8 5, 397, 427 ;
dl. II. 6o, 61, 64, 65, 9 0, 97,
98 , 99, IOO, IOI, 103, 104, 217,
237, 2 79, 3 1 3, 3 16, 4 10, 4 1 4,
5o8, 5 1 9, 5 28, 533, 534, 537 ;
dl. III 23, 108, 1 39 , 214, 22I,
236, 266, 385, 414, 444, 548.
Busken (Jacoba Adriana) dl. II.
347, 348.
Buys (Mr. J. T.) dl. H. 97, 279,
359, 36o, 506.
Buys (F. A.) dl. III. 387.
Buysse (Cyriel) dl. III. 54 8, 553,
554, 555.
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Byron (Lord) dl. I. 8, 1o, II,
I2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26,
27, 28, 2 9, 30, 3 2 , 5 0, 5 1 , 141,
147, 301, 30 5 , 3 26, 3 63, 43o,
447, 504, 505, 510, 511 ; dl. III.
380, 44 2, 446.
Byvanck (Dr. W. G. C.) dl. III.
3 84, 5 1 7•

C.

Calcar (Elie van—Schiotling)
dl. III. 368,
Calderon dl. I. 19, 26.
Calisch (E. M.) dl. I. 95; dl. II.
I 0.
Calisch (J. M.) dl. I. 162.
Camoens dl. I. 57.
Campbell (M. F. A. G.) dl. H.
21 7, 334; dl. III. 366.
Canter (B.) dl. III. 576, 577.
Capadose (A.) dl. I. 54, 56,
68, 102, 104.
Cappelle ( Johannes Pieter van)
dl. I. 54.
Carelsen (Geertruida) dl. III. 600,
601.
Carlyle dl. III. 5o.
Cats (Jacob) dl. 1. 330, 334;
dl. II. 504 ; dl. III. 77.
Celestine dl. III. 386.
Centurio dl. III. 482.
Cervantes dl. III. 51.
Chamisso (Adalbert van) dl. I.
13, 25, 5o, 271; dl. II. 198, 199.
Chantepie de la Saussaye (Dr.
P. D.) dl. III. 384.
Chapelle (E. La) dl. III. 51.
Chappuis (H. F.) dl. III. 395.
Chapelle—Roobol (Mevr. La)
dl. III. 558, 559.
Chateaubriand dl. I. 28, 32, 58,
305.
Chateleux (Engelbert de) dl. III.
479, 480.

1

Chaussard dl. I. 29.
Chenier (André) dl. I. 6, 28;
dl H. 337.
Chenier (Marie Joseph) dl. I.
28, 29.
Chonia dl. III. 392.
Clarisse dl. I. 225, 308.
Clauren dl. I. 25.
Clercq (Gerrit de) dl. I. 92.
Clercq (Mr. G. de) dl. II. 94.
Clercq ' (Willem de) dl I. 49,
5 8 , 59, 6o, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 8 3, 85, 8 7, 88, 95, 98, 2 73,
278, 279, 404, 405, 447.
Clignet (J. A.) dl. II. 317.
Cobet (C. G.) dl. II. 314; dl. III.
232.
Cock (H.) dl. II 314.
Coenen (Frans— Jr.) dl. III. 546,
548, 55 1 .
Coens (M.) dl. III. 451, 511.
Cohen Stuart (Dr. A. B.) dl. II.
35 1 .
Coleridge dl. I. 31.
Collin—d'Harleville dl. I. 29.
Conscience (Hendrik) dl. I. 235;
dl. II. 393.
Constant (Benjamin) dl. I. 28, 3o.
Constant (M.) dl. III. 587.
Constantijn dl. III. 51, 382, 385,
397, 404.
Cooper (Fenimore) dl. II. 392;
dl. III. , 82.
Cooplandt (A.) dl.HIIII. 388, 408.
442.
Coppée (Fr.) dl.
Coronel (Dr. S.—Sr.) dl. III. 386,
41 7.
Corneille dl. I. 6, 27, 163 ; dl. III.
34.
Cort (Frans de) dl H. 99.
Cosman (Mr. H.) dl. III. 451.
Couperus
349-364.

(Louis) dl. III.

,.,._.,.. ^-......
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Couperus (Louis) dl. III. 207,

237, 388, 397, 4 16, 45 1 , 453 ,
546.
Courier P. L.) dl. H. 337.
Cramer (Anton) dl. H. 123.

Cremer (Jacobus Jan) dl. III.
384-427.
Cremer (Jacobus Jan) dl. I. 427;

dl. II. 217, 323, 469, 473 ; dl. III.
2 3, 95, 102, 106, 4 1 7, 4 1 9,
478, 479.
Cronegk (Johan Friedrich) dl. II.
1 79•
Cuypers—Alberdingk Thijm
(Mevr. A. L. T.) dl. II. 136.
D.
Da Costa (Mr. Isaac) dl. I.
38-131.
Da Costa (Mr. Isaac) dl. t. 13,
1 5, 1 43, 278, 279, 3 29 , 404
dl II. 294, 504 ; dl. III. 36,
37, 5 2 , 55, 57, 60, 62, 1 54, 3 2 5.
Daehne van Varick (Jhr. A. van)
dl. III 207.
Dahn (Felix) dl. I. 407 ; dl. HI.
380.
Dam van Isselt (Willem van)
dl III. 43 0, 432 .
Dante dl I. 3o, 52 ; dl. H.
102 ; dl. III. 379, 44 8, 5 1 4, 5 1 5
Daum (P. A.) dl. III. 387.
Davidofsky dl. III. 482, 492.
Decker Zimmerman (J.) dl. III.
442.
Dekker (D.) dl III. 386, 417.
Delacroix (Eugène) dl. I. 3o, 31.
Delaroche (Paul) dl I. 31.
Delavigne (Casimir) dl. I. 15,
17, 5o.
Delille dl. I 29.
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Delprat (F. A. T.) dl. II. 217.
Denne—Baron dl. I. 29.
Dennery dl. I. 35.
Deventer (Ch. M. van) dl. III
2 74, 279, 280, 318, 459, 54 6, 57 1
Deventer (Dr J. C. van) dl. II.
357.
Dévéria's dl. I. 31.
Deyssel (Lod. van) dl. II. 1 33
dl. III. 3 2 5, 397, 408, 412-416,
455, 546, 55 2 .
Dibbits (J. E.) dl. III. 201.
Dickens (Charles) dl. I. 185,
320 ;
dl. II. 317, 386, 405,
4 1 5. 448 , 464 ; dl. III. 95, 102,
.

104, 106, 197, 276, 3 80, 542 , 59 0.

Didron AIné dl. II 117, 118, 138.
Didymus dl. III. 201, 443.
Dingelstedt dl. I. 5o.
Disraeli dl. H. 49, 57.
Does (Mevr. M. P. W. C. van
der —geb. Scheltema) dl. III.
404.
Dommelen (Van) dl. HI. 474.
Donker (N.) dl. H. 6o, 279 ;
dl. HI. 386, 417.
Donker Curtius (B.) dl. I. 269.
Donkersloot (Dr. N. B.) dl. III.
38 5, 386, 4 1 7.
Doorenbos (Dr. W.) dl. II. 62,
65, 372 ; dl. III. 236, 409.
Doorn (Mr. W. van) dl. II. 35 1 .
Dorsay (Blanche) dl. III. 471.
Dostojewski dl. III. 477.

Douwes

Dekker (Eduard)
dl. III. 139-192.

Douwes Dekker (Eduard) dl. I.

; dl. H. 330; dl. III.
4 1 4, 42 3, 424, 42 5, 426,
478, 479.
Dozy dl. I. 309 ; dl. III . 444.
Drabbe (L. H. A.) dl. III. 573.
1 34

88 ,
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Dronrijp Uges dl. I. 43 6, 438
dl. III. 43 8.
Drost (Aernout) dl. I. i o, 15,
153, 266 ; dl. II. 62, 79, 83,
84, 85, 86 ; dl. III. 366, 367,
402, 433.
Droz (Gustave) dl. H. 441.
Dryver (F. W.) dl. III. 591.
Ducis dl. I. 29 ; dl. III. 465, 471.
Ducray— Duminil dl. II. 122.
Duinen (Tonnis van) dl. II. 393 ;
dl. III. 390, 417.
Dumas (Alexandre — Senior)
dl. I. 9, 3 1 , 35, 36 ; dl III. 82,
1 97, 47 6.
Duringsfeld (Gravin Ida von)
dl. I. 37.
Duyl (A. G. C. van) dl. II.
279 ; dl. III. 402.
Duym dl. III. 465.
Duys (P.) dl. III. 386.
Dwars (W. A.) dl. II. 4.
E.
Eastman (Samuel C.) dl. I. 397.
Ebers (George) dl. I. 407 ; dl. II.
337 ; dl. III. 380.
Eberty (Felix) dl. I. 16, 305.
Edgeworth (Miss) dl. I. 147.
Eeden (Frederik van) dl III.
325 —348.
Eeden (Frederik van) dl. III.
3 18, 397 , 409, 4 1 4, 455, 462,
463, 47 8, 479, 481, 530, 53 1,
53 6, 539, 562 .
Effen (Justus van) dl. II. 206 ;
dl. III. 77.
Effendi (Murad) dl. I. 16.
Egeling (Lucas) dl. I. 68, 69,
84.
Egeling (L. J.) dl. II. 316, 360.
Eglantine (Fabre d') dl. I. 29.

-_.^..^..^

Eichendorff dl. I. 3o.

Eigenhuis dl. III. 54 8, 55 2, 553.
Eikenhorst (L. van) dl. I. 35;
dl. III. 542.
Ekker (Anna) dl. III. 583.
Eliot (Georg) dl. III. 2 77, 55o.
Ellenberger (Mevr.) dl. III. 474.
Elliot Boswel (G. H.) dl. III. 433.
Elout dl. I. 1 45.
Elze (Karel) dl. I. 16, 305.
Emants (Marcellus) dl. III.
265-295.
Emants (Marcellus) dl. III.
207, 2 37, 39 1 , 397, 405, 478,
480, 482.
Emants (Mevr. E. —Verniers van
der Loeff) dl. III. 397.
Engel (Eduard) dl. I. 16, 305.
Engelbrecht dl. II. 279.
Engelen (A. W.) dl. III. 44o,
441.
Engelman (Meer.) dl. II. 283.
Enschedé (J.) dl. I. 266.
Enschedé (W. A.) dl. I. 260.
Epkema (Dr. P.) dl. I. 299,
301 ; dl. II. 429, 440.
Erckmann Chatrian dl. II. 393,
445.
Erens (Frans) dl. III. 522.
Erman (H.) dl. III. 535.
Ermenius (F. Z.) dl. I. 260.
Esser (Isaak) dl. III. 207.
Esser (J. — Jr,) dl. III. 383, 44 6.
Everts (J.) dl. III. 567.
Eyssel (A. C.) dl. III. 388.
Eysten (J. — Jr.) dl. III. 573.
F.
Faassen (Rosier) dl. III. 479, 480.
Fabius (A. N. J.) dl. III. 89,
387, 482, 490.
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Fabius-Cremer Eindhoven (Mevr.)
dl. III. 591.
Fabre (Ferdinand) dl. IL 392.
Falck (A. R.) dl. I. 139, 1 45.
Falkland dl. III. 495, 497.
Feith (J.) dl. III. 573.
Felix (D.) dl. III. 535.
Feretti (Giovanni Mastai) dl. III.
44.
Ferry (Gabriel) dl. II. 392.
Feval (Paul) dl. I. 34, 35.
Feydeau (Ernest) dl. I. 247.
Fichte dl. I. 26.
Fielding dl. II. 215, 218.
Flavor dl. II. 325.
Flaubert (Gustave) dl. I. 247 ;
dl.I358,40
Flier (A. van der) dl. III. 587,
5 88, 5 89.
Florentijn dl. III. 535.
Florentius dl. III. 535.
Fontaine (La) dl. I. 145.
Fontanes dl. I. 29.
Foore (Annie) dl. III. 39 1 ,
42 3.
Foreest (C. van) dl. I. 269, 308,
3 1 5, 3 23.
Foreestier (Pauwels) dl. II. 127,
128, 131.
Franc van Berkhey (Le) dl. II.
463.
Frank (M. C.) dl. III. 392, 4 2 3.
Fransen van de Putte (I. D.)
dl. III. 202.
Fredericq (Paul) dl. III. 231,
554.
Freiligrath dl. I. 13, 50.
Freitag (Gustav) dl. I. 10.
Frenkel—Bouwmeester (Mevr.)
dl. III. 475.
Frijlink dl. III. 442
Fruin (J. A.) dl. II. 316.
Fruin (R. J ) dl. II. 182, 316;
dl. III. 154.
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Gallandat Huet (Mr. R. H. J.)
dl. II. 347, 348.
Gallé (Francisca) dl. III. 392.
Gauthier (Théoph ile) dl. I. 30,
3 2, 35, 446; dl. II. 267, 475;
dl. III. 443.
Gedeon Huet dl. II. 370.
Geel (Jacob) dl I. 153, 308, 315;
dl. II. 81, 353 ; dl. III. 154, 365.
Geka dl. III. 446.
Gellert dl. I. 22.
Genestet (Peter Augustus de)
dl. II. 490-543.

Genestet (P. A. de) dl. I. 35, 4 2 7;
dl. II. 55, 360; dl. III. 77, 154,
434, 443, 444 ,
Gennep (A. van) dl. II. 35 1 , 353.
Gerritsen (Hélène) dl. III. 426.
Gerstacker (Friedrich) dl II. 392.
Geuns (J. J. van) dl., III. 201.
Gewin (J. Chr.) dl. I. 15; dl. III.
3 87.
Gewin (Bernard) dl. I. 260, 266,
267, 268, 273, 3 08 , 373 ; dl. III.
392, 402.
Gibbon dl. III. 535•
Gideon (Oom) dl. III. 387.
Gigch (J. van) dl. II. 316.
Gilse (Mr. J. A. van) dl. II
279, 481.
Glanor dl. III. 88, 478, 480.
Goedkoop (Mevr. C.—De Jong
van Beek en Donk) dl. III.
570.
•
Goes (Frank van der) dl. III.
318, 409, 455, 546.
Goethe dl. I. 6, 8, Io, II, I2,
19, 20, 2I, 22, 23, 24, 25, 27,

30 5, 364
dl. Ill. 246, 379, 44 2 , 448 , 450,
527.
39*
28, 30, 3 2 9 339 36, 92,
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Goethem (J. P. van) dl. III. 442.
Goncourt (Gebr.) dl. III. 408, 414.
Gorkum (Dr. G. van) dl. II. 440,
445.
Gorres (Joseph von) dl. III. 53.
Gorter (Simon) dl. II. 209, 450;
dl. HI. 266.
Gorter (Herman) dl. III. 414,
45 1 , 455, 4 6 1 -463, 47 8, 5 10,
53 0.
Gosler (W.) dl. I. 15; dl. M.
442 , 446.
Gouverneur (J. J. A ) dl. I. 266,
3 1 4, 434; dl, III. 120, 154,
43 2 , 43 8 , 439 , 440.
Graadt van Roggen (W.) dl. III.
535, 536.
Grabbe (Christian Dietrich) dl. I.
13.

Gram (Johan) dl. II. 335 ; dl. III.
88 , 3 82, 38 5, 479.
Gramberg (J. S G.) dl III. 392-,
42 3.
Gravenweert (Van 's-) dl. I. 89,
328; dl. III. 441.
Gravina dl. III. 48.
Greb (F. H.) dl. I. 425; dl. III.
43 1 .
Greif (Martin) dl. I. 16.
Greveling (Mevr.) dl. I. 89.
Groen van Prinsterer dl. I. 5,
87, 98, 104, 108, 109.
Groenewegen (J. H.) dl. H. 68,
6 9, 71.
Groeningen (Van) dl. III. 237,
575.
Groneman (Dr. J.) dl III 42 3.
Groningen (A. P. van) dl. III.
430.
Groot (Josephine de) dl. III. 474.
Gran dl. I 13.
Gunning (J. H. — J.H zn.) dl, III.
51, 442.
Gutzkow (Karl) dl. I. 15.

H.

Haamstede (Prosper van) dl. IIi.
310.
Haar (Bernard Ter) dl. II.
1-52

Haar (Bernard Ter) dl. I, 328,
427, 439, 44 2 ; dl. II. 70, 96,
97, 524; dl. III. 38, 200, 203,
3 2 5.

Haas (K D. de) dl. I. 435.
Habbema (Koos) dl. III. 495.
Hacke (J. C.) dl. I. 300, 301.
Hacke van Mijnden (Dr.) dl. HI.
44 1 , 54 1 .
Haffmans kM. L.) dl. III 54.
Hage (J. van den) dl. I. 183.
Hageman (Eduard) dl. I. 56.
Hagen (Dr. H. G.) dl. H. 440.
Hall (Mr. J. H. van) dl. III. 3 84.
Hall (Mr. J. N van) dl. H. 281,
335; dl. III. 443, 47 2 .
Hall (Floris Adriaan van) dl. I.
99, I O I, 102, 105, I06.
Hall (M. C. van) dl. I. 49.
Ham (K. G. T. W.) dl. HI. 442.
Hamaker dl. I. 224, 304.
Hamel (Prof. van) dl. II. 349,
35 8 , 362, 366, 368, 372; dl. III.
220, 384, 473.
Hamerling (Robert) dl. I. 407,
432; dl II. 337; dl M. 270,
3 80, 442, 446 Hárlingen (Mej. Elisabeth van)
dl. III. 516.
Harrebomee (P. J ) dl. H. 165.
Harte (Bret.) dl. II. 392.
Hartevelt (D.) dl. HI. 382.
Harting dl III. 438.
Hartmann (Eduard von) dl I.
16; dl. III. 278.

Hartmann (Moritz) dl I. 13.
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Hartog (Henri) dl. III. 575, 57 6.
Hartsen (Antoni) dl. I. 59.
Hasebroek (Betsy) dl. III. 389
Hasebroek (Elisabeth Johanna)
di. I. 272, 275, 371, 37 2 .
Hasebroek (Henricus) dl. I. 257.
Hasebroek (Johannes Petrus)
dl. I 257-293.

Hasebroek (Johannes Petrus)
dl. I. 113, I 16, I18, 308, 313,
3 24, 33 8, 370 ; dl. III. 381,
399, 402.
Haspels (G, F.) dl. III. 3 8 5, 563,
64.
5
Hasselt (W. J. C van) dl. II.
19, 87.
Havard (Henry) dl. III. 219,
Haverkorn van Rijsewijk (Dr.)
dl. III. 464.
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Heine (Heinrich) dl I. 13, 51 ;
dl. H. 202, 504, 505; dl. III.
28, 44 8, 5 04, 5 2 7, 53 8 .

Heinsius (Nic. — Jr.) dl. III. 227.
Heldring (Louise) dl. II. 166.
Heldring (0. G.) dl. I. 425, 428.
Hellwald (Von) dl. III. 464.
Helmers dl. I. 2, 44; dl. Ill. 35.
Helvetius van den Bergh (P. T.)
dl I. 425.
Hendriks (F. H.) dl, II. 388.
Hengel (W. A. van) dl. I. 225,
308; dl. II. Jo.
Henny (G. J. B.) dl. III. 9, I I, 20.
Hennique dl III. 408.
Herder dl. I. 21, 25, 57.
Hermes dl. I. 19, 20, 22, 23.
Hertzveld (Estella) dl. III. 433.
Herwerden (H. van) dl III. 44 1 .
Hesselink (H. G.) dl. III. 201.
Heuff Az. (J.) dl. III. 370, 37 2 ,
594•

Haverschmidt (Francois)
dl. III. 1-32.
Haverschmidt (F.) dl. H. 238;
dl. Hi. 77, 437.
Hazlitt dl. H. 206 ; dl. III, 381.
Hebei dl. III. 442.
Hecker (Dr. W.) dl. I. 15, 16o,
42 5, 434 ; dl. III. 438, 439.
Heel (A. van) dl. I. 424.
Heemskerk (J. — Bzn.) dl. H. 278.
Heerdt (Baron van) dl. III. 418,
422.
Heering (P.) dl. H. 393 ; dl. III.
382, 418.
Hegel dl. III. 527.
Heije (Dr. J. P.) dl. I. 260, 263,
266, 314 ; di. II. 79, 84, 85,
86; dl. III. 154, 366; 402, 432,
433, 434, 435.
Heim (Mr. H. J. van den) dl. I.
400.

Heukelum (G. W. van) dl. III. 41.
Heusde (Van) dl. I. 225 ; dl. II.
125.
Heyernians (Herm. — Jr.) dl. III.
482, 484, 495- 502 , 546.
Heyningen (Bastiaan van) dl III.
53 2-- 535.
Heyst (D. F. van) dl. III. 478.
Hilman (Johannes) dl. III. 230,
430, 468.
Hingst (S. B.) dl III. 201.
Hirschig (A.) dl. III. 44 2 .
Hoek (Johannes) dl. HI. 389.
Hoek (Martinus dl. III. 9.
Hoet (Mr. William ten) dl. III.
3 87.
Hoeve (A. H. van der) dl. III. 389.
Hoevell (W. R. Baron van) dl. III.
169, 265, 442.
Hoeven (A. des Amorie van der)
dl. I. 92, 427; dl. II. 35, 37,
5 1 5, 523.
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Hoop (A. van der -- Jr.) dl. I. 269,
42 5, 43 8 ; dl ill. 431.
Hoop Scheffer (De) dl. I. 434,
436 ; dl. III. 438.
Hooykaas (Dr. I.) dl. III. 19.
Hooykaas Herderschee (J.) dl. II.
553.
Hora Adema (J.) dl. III. 367.
Horatius dl. H. 312.
Hout (Jan van) dl. III. 77.
Houten (Jan van) dl. III. 204.
Houten (Mr, S. van) dl. III. 29o.
Hoven (Th.) dl. III. 55 0, 596,
598.
Huberts (W. J. A.) dl. III. 442.
Hubrecht (P. F.) dl II. 318.
Huf van Buren (J.) dl. I. 15;
dl. III. 370, 594.
Hugenholtz (W. N.) dl. III. 442.
Hugo (Victor) dl. I. 9, 1o, 17,
3o, 3 1 , 32, 33, 34, 35, 5o, 187,
1 93, 332; dl. II. 274, 291, 504,
5 16, 518, 536; dl. III. 5 2, 53,
83, 216, 38o, 400, 412, 424,
505, 506, 535.
Hulzen (G. H. I. van) dl. III.
576, 577.
Hunt (Leigh) dl. it. 206; dl. HI.
3 81 , 399.
Hurk (Dr. E. P. J. van der) dl. III.
49.
Huydecoper (B.) dl. II. 317.
Huydekoper (P.) dl. I 92.
Huygens (Constantijn) dl. I. 31 ;
dl. II. 504; dl. III. 77, 445, 540.
Huygens (Cornelie) dl. III. 395,
53o.
Huysmans (J. K.) dl. III. 408,
4 1 4, 41 5.

Hoeven (A. des Amorie van der
— Jr.) dl. III. 147, 148, 1 54,
179, Igo, 181.
Hoeven (Mr. H. A. des Amorie
van der) dl. III. 54, 55.
Hoeven (J. van der) dl. I 224,
227.
Hofdijk (Willem Jacobsz.)
dl. II. 156-197.
Hofdijk (W. J ) dl. I. 1 49, 2 73,
373, 40 3, 427; dl. lI. 157, 294;
dl. III. 237, 2 59, 432, 469, 47o.
Hofman Peerlkamp (P.) dl. I.
224; dl. II. 313.
Hoffman dl. I. 22, 25, 26, 3o.
Hoffmann von Fallersleben dl I.
5o.
Hofstede de Groot (Dr. C. P.)
dl. II. 526.
Hogendorp (Gijsbert Karel van)
dl. 1. 91.
Hogerzeil (T.) dl. III. 569.
Hohenhausen (Elise von) dl. I. 13.
Holderlin dl. I. 25.
Holland (Jan) dl. III. 39o.
Hollidee (H.) dl. II. 393; dl. III,
383, 3 8 5, 4 18, 4 1 9
Holtrop van Gelder (Mevr.) dl. III.
47 8 .
Homerus dl. I 45, 52; dl. II.
3 12, 3 26, 3 28, 364.
Honig (Jacob — Jsz. Jr.) dl. III.
443, 444, 445.
Honigh (Cornelis) dl. lil 443.
Hooft (P. C.) dl. I. 31, 53, 185,
186, 194; dl. H. 2 37, 3 64, 504 ;
dl. III. 77, 226, 443 , 445, 476.
Hoog (G. C. van 't) dl. III. 51o,
52o, 521.
Hoogstraten (P. F. Th.) dl. III.
52I, 522.
Hooijer (J. H.) dl. III. 3 8 3, 5 8 5.

I.

1

Ibsen (H.) dl. III. 477, 500, 501,
502, 507.
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Iffland dl. I. 22, 24, 25, 36.
I Jzer inan—Junius (Mevr. F. J. J.
A.) dl. III. 423.
Ilsen dl. III. 482, 527.
Immermann (Karl) dl. I. 50.
Immerzeel (J. — Jr.) dl. I. 302,
306, 421; dl. 1II. 541.
Immink (Wernerus) dl. II. 8, 43•
Irving (Washington) dl. III. 399.
Isaachsen (Mevr. — Dudoc van
Heel) dl. III. 563.
Ising (A. L. H.) dl. I. 15; dl. II.
217, 3 2 3, 334, 387, 398, 402 ,
4 1 9, 473; dl. III. 366, 368, 444,
481.
I sing ( Jr.) dl. III. 474.
Ivans dl. III. 487.
J,

Jackson (Andrew) dl. III. 83.
Jacob (E. H. 's) dl. II. 506; dl. III .
206.
Jaeger (F. M.) dl. III. 589, 590.
Jagher (F. L. A. de) dl. Ill. 28.
Janin (Jules) dl. III. 400.
Jansen (Dr.) dl. III. 482.
Jauffret (L. J.) dl I. 29.
Java (Melati van) dl. III.
246-264.

Java (Melati van) dl. III. 391,
423, 427, 479.
Jelgerhuis dl. 111. 464.
Jelgersma (Dr.) dl. III. 318.
Jochems (Mr. J.) dl. II. 351.
Jokaï (Morisz.) dl. II. 393.
Jonckbloet (G.) dl. III. 446.
Jonckbloet (Dr. W. J. A.) dl. I.
200, 425; dl. III. 154, 2 35, 399.
Jong (de) dl. III. 474.
Jong (Selly de) dl. III. 537.
Jonge (J. K. j. de) dl. II. 316,
318, 3 2 5, 35 1 .

Jonge van Ellemeet (Jhr. Mr. W.
C. M. de) dl. III. 55.
Joosten (D. H.) dl. III. 482.
Jorissen (E. J. P.) dl. II. 435,
436; dl. III. 54.
Ju ngiu s (Marie) dl. III. 537.
Junius (Francisca) dl. III. 39 1 .
Juta (Betsy) dl. III, 537.
K.

Kaay (Willem van der) dl. III.
9, Jo, I I, 12, 14.
Kalff (S.) dl. III. 596.
Kalff (Dr. G.) dl. III. 384.
Kampen (N. G. van) dl. I 82.
Kant (Immanuel) dl. I. 19, 20,
21, 30; dl. III. 278.
Ranter (B. Ph. de) dl. I. 425
dl. HI. 432.
Kappeyne van de Coppelo (J.)
dl. II. 350.
Karssen (D. J.) dl, 111. 529.
Karsten (E. H.) dl. III. 201.
Kate (Herman ten) dl. I. 418.
Kate (Lambert ten) dl. I. 418 ;
dl It. 3 1 7.
Kate (Jan Herman ten) dl. I. 418,
4 1 9.
Kate (Jan Jacob Lodewijk
ten) dl. I. 418-467.

Kate (J. J. L. ten) dl. I. 14, 35,
278; dl. II 99 ; dl. III. 1 54,
32 5, 442, 443.
Kaulbach (Mej. A.) dl. III. 567
Keats dl. III. 459.
(Albertine) dl. II. 7, ;
Kehl.
dl. III. 443.
Keller (Gerard) dl. II. 460—
489.
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Keller (Gerard) dl. II. 217, 3 2 3,
324, 335, 386, 387, 398 , 402 ;
dl. III. 88, 265, 366, 382, 479.
Kempe (B.) dl. III. 591.
Kemper (Johannes Melchior)
dl. I. 56, 145.
Kepper (G.) dl. III, 392, 59o.
Kerbert dl I. 438; dl. III. 438.
Kerkhoff (Van) dl. III. 529.
Kern (H.) dl. II. 435 ; dl. III. 402.
Ketelaar dl. III. 600.
Keyser (Dr. J. P. de) dl. II. 274.
Kiehl (Mr. E. J.) dl. II. 246, 316.
Kielstra (E. B.) dl. III. 385.
Kinderen (T. H. der) dl. II. 316,
317, 350.

Kinderman (J. C.) dl. III. 392.
Kingsley dl. III. 1 75.
Kinker (Mr. J.) dl. I. 89; dl. II.
246.
Kist (Prof.) dl. I. 225, 3o 8, 3 1 9.
Kleine-Gartman (Mevr.) dl. II.
283; dl. III. 472, 474.
Kleist (Heinrich von) dl. I. 22,
23, 25.
Kleyn (Anna Maria Theresia)
dl. I. 257, 258.
Klijn (Barend -- Bzn.) dl. ii 74.
Klijn (H. H.) dl. II, 74, 124, 27 1
dl. III. 464.
Kloos (Willem) dl. III. 271, 2 74,
318, 409, 45 1 , 455 -45 8, 462 ,
5 12 , 53 1 , 546 .
Kloosterman (J. R.) dl. III. 537.
Klopstock dl. I. 19, 23.
Kneppelhout (Johannes) dl. I.

266, 268, 273, 308, 4 2 5, 437;
dl. II 353; dl. III. 265, 382,
397- 402 .
Knoll (P.) dl. 1. 141.

Knuttel— Fabius (Elise) dl. III.
45 1 .
Knutzen (G.) dl. III. 446.
Koelman (J. Ph.) dl. III. 39o.

1

Koenen (Mr. H. J.) dl. I. 92, 328.
Koetsveld (Cornelis Eliza van)
dl. I. 219-256.

Koetsveld (C. E. van) dl. II. 99 ;
dl.I385,4
1 7.
Kok (A. S.) dl. II. 99; dl. III.
1 40, 1 41, 441, 47 1 , 5 1 5.
Kolff (Gualtherus) dl. II. 468, 480.
Kolff (G. J.) dl. III. 479.
Koo (J. de) dl. III. 302, 491, 492.
Koopmans van Boekeren (R.)
dl. H. 440; dl. III. 391.
Korner (Theodor) dl. III. 34, 448.
Koster (Bern. --- Jr.) dl. I. 388,
394, 396.
Koster (Edward B.) dl. Ill. 451,
5 10.
Kotzebue (August von) dl. I. 22,
23, 24, 2 5, 2 9, 36; dl. III. 466.
Koubert (Anna) dl.-III. 59 2, 593.
Krabbendaln (J. — Pz.) dl. III.
39 2 .
Krebbers (H. J.) dl. III. boo.
Kretzer dl I. 438.
Krieken (A. Th. van) d1.111. 442.
Krieken (J. van) dl. III. 442.
Kruse (Heinrich) dl. 1. 16.
Kruseman (A. C.) dl. II. 36o, 418.
Kruseman (J. A.) dl. II. 495.
Kruseman (Mina) dl. III. 84,
8 5, 392 , 423, 4 24, 478 .
Kuenen (A.) dl. II. 316, 353;
dl. III. 8.
Kuipers (Mej. Aafke) dl. III. 478.

L.
Lafontaine (August) dl. I.
2 3, 2 5, 34; dl. III. 34.
Lagaay (Anny) dl. III. 537.

22,

Lamartine dl. I. 16, 5o, 57, 5 8,
305 ; dl. 11. 504.
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Lamb (Charles) dl. III. 380,
381, 399.
Lamers (G. H.) dl. III. 200.
Lamping (J. A.) dl. III. 402.
Langbein dl. I. 22, 23, 25, 34.
Land (J. P. N.) dl. III. 10
Lans (J. R. van der) dl. III. 595.
Lapidoth (Frits) dl. III. 510,
512, 513, 581.
Laurillard (E.) dl. IIi. 442.
Lebrun (Ecouchard) dl. I. 29.
Leconte de Lisle dl. II. 337.
Ledeganck (K. L.) dl. I. 15.
Leendertz (P ) dl. I. 434, 436 ,
43 8 ; dl. III. 438.
Leemans (C.) dl. I. 260, 262.
Leent (F. H. van) dl. III. 523.
Leer (Willem van) dl III. 482
Leeuw (Mej. A. G. de) dl. III.
boo, 6o1.
Leeuwen (Dr.j van — Jr.) dl. III.
442.
Lemans dl. I. 45, 46•
Lemcke (Prof. Carl) dl. II. 57, io6.
Lenau dl. I. 13.
Lenis dl. III. 389.
Lennep (Mr. Cornelis van) dl. I.
141, 142, 161.
58d
,
dl.I.
Lennep (David Jacob van)
84,
6 , 42 , 47, 49, 50, 51,
92 , 95, io6, 1 40, 1 43, 1 44, 1 5 2 ,
161, 162, 200, 328; dl. H. 9;
dl. III. 365, 441.
Lennep (Mr. Jacob van) dl. I .
132--182.

Lennep (Mr. Jacob van) dl.

I.

9, 10, 14, 15, 118, 190, 2 73,
303, 311, 328, 338, 427; dl. I1.
77, 1 73, 1 77, 18 5, 27 2, 273, 366,
494, 501, 504; dl. IIi. S7, 82,
1 54, 318, 367, 436, 46 7, 468,
470, 47 1 , 54 1 .
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Lennep (Warner van) dl. I. 164.
Lessing dl. I. 6, 19, 20, 26, 27, 31.
Lesturgeon (A. L.) dl. I. 434;
dl. il. 393; dl. III. 389, 438.
Levyssohn Norman (Mr. H. D.)
dl. III. 9, 10, 206.
Liede (Conrad van der) dl. III. 572.
Lier (A. van) dl. III. 471.
Lier (Lion van) dl. III. 482.
Limburg Brouwer (Petrus van)
dl. I. 6, 15, 153, 222, 223 ; dl. H.
2 79, 3 24, 337; dl. til. 365.
Limburg Brouwer (Mr. P. A. S.
van) dl H. 369, 370.
Linde (Gerrit van de) dl. 1. 260,
263, 266, 304; dl. III. 436, 437.
Lindner (Albert) dl. I. 15.
,

Lindo (Mark Prager) dl. II.
198-226.

Lindo (Mark Prager) dl.II. 235;
dl. III. 24, 366, 386.
Linke (Oskar) dl. III. 527.
Lisle (Leconte de) dl III. 454.
Lochem (Mr. M. G. L. van)
dl. III. 297-324.

Lochem (Mr. M. G. L. van) dl. II.
335; dl. iii. 388, 446.
Locke dl. I 18.
Lockhart (John Ingram) dl. I.
300, 301, 302.
Loeve—Weimars dl. I. 30.
Longfellow dl. III. 432.
Longus dl. I. 2 33.
Loo (Henriette van) dl. III. 386.
Loosjes (Vincent) dl. HI. 566, 567.
Loots dl. I 89.
Looy (J. van) dl. III. 318, 566.
Loti (Pierre) dl. III. 114, 309,
36o.
Lotze (J. A.) dl. 1. 82.
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Loudon (Alexander) dl. II. 353.
Loudon (James) dl. II. 353.
Loveling (Rosalie en Virginie)
dl. I. 235; dl. II. 393 ; dl. III.
553.
Lovendaal (G. W.) dl. III. 272,
5 1 3.
Lublink Weddik (B. Th.) dl. I.
425; dl. III, 389.
Lugt (van der) dl. III. 481.
Lurasco (Francesco) dl. II. 1 33,
1 35.
Liitkebtihl (C. L.) dl. III. 446.
Lytton (Lord) dl. II. 215; dl. III.
57, 380, 466.

M.
Maaldrink (D. M.) dl. II. 393 ,
4r 8, 4V 1 , 479, 481 , 489.
Macaulay dl. I. 305.
Maclaine Pont (Mej. M. W.)
dl. III. 585.
Macpherson dl. I. 185.
Maciách (Emerich) dl. III. 44 2 .
Maerlant dl. III. 461.
Maeterlinck dl. III. 415.
Majofski dl. III. 465.
Mallian dl. I. 35.
Malon (Irma) dl. III. 471.
Manzoni dl. III. 43, 83.
Margadant (J.) dl. II. 335.
Margadant (W. F.) dl. III. 438.
Marius dl. III 395.
Marryat dl. III. 82.
Marx dl. III. 527.
Marx—Koning (Mevr.) dl. III.
5 22, 558, 561, 562, 563.
Masdorp (Evert) dl. II. 159, 163;
dl. III. 372
Masdorp (M. P.) dl. I. 1o, 15.
Masoch (Sacher) dl. II. 393.
Matthes (P. A.) dl. III. zo, I1.
Maupassant (Guy de) dl. II. 211;
dl, III. 408, 443.

1 Maurik (Justus van -- Jr.)
dl. III. 76-113.
Maurik (Justus van — Jr.) dl. III.
476, 478, 479, 482, 484.
Maurits dl. III. 387.
Meerkerk (J. B.) dl, III. 482
Meer van Kuffeler (F. C. van
der) dl. I. 268.
Mees (M.) dl. II. 435, 43 6.
Meester (Johannes de) dl, III.
3 18, 546, 5 64, 565, 566.
Meijer (Hendrik Anton) dl. III
437, 43 8•
Meijer (Jonas Daniel) dl. I. 48, 49.
Meissner (Alfred) dl. I. 13.
Meyboom (Dr.) dl. II. 526;
dl. III. 8o
Meyer (Eduard) dl. II. 317.
Mendes da Costa (M. B.) dl. III
318, 479, 493.
Mercier—Dupaty dl. 1. 29.
Merimée (Prosper) cll. I . 9.
Merken (Lucretia Wilhelmina
van) dl. I. 57; dl IIl. 77, 4 64.
Meurs (B. van) dl III. 442, 446
Mill (John Stuart) dl. III. 53.
Milton dl. I. 29; dl. III. 44 2 .
Mirza Schaffy dl. III. 442.
Morhman dl I. 438.
Molewater (J. B.) dl. I. 268, 309.
Molière dl. II. 364; dl. III 34,
309, 4i 2, 465.
Moll (W.) dl. I. 266, 313.
Molster (Mr. J. A.) dl. 1I. 99,
279; dl. III. 386.
Molton (Albert) dl. I. 232 i
Monod (Adolphe) dl. I. 277.
Mont (Pol de) dl. III. 2 74.
Moor dl. III. 474, 475.
Moore (Thomas) dl. I. 305;
dl. III. 43 1 , 535.
Moraaz (J. F.) dl. III. 334.
Morgan de Groot (J.) dl. III. 567.
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Morin dl. III. 474.
Motley dl. I. 194.
Motte Fouqué (Baron de la)
dl. I. 9.
Moulin (Jurriaan) dl. III. 47 1 .
Mounier dl. II. 34.
Miihl—Nickel (Mevr.) dl. III. 573.
Mulder (Christina) dl. III. 397.
Mulder (Lodewijk)
227 —257.

dl. II.

Mulder (Lodewijk) dl. I. 15;
dl. II. 211, 212; dl. III. 88,
367, 368, 431, 479, 489.

Mulder (Louis) dl. III. 402.
Muller (P. N.) dl. II. 68, 91,
.
2 79, 372.
Muller (Hugo) dl. III. 318.
Muller (H. C.) dl. III. 318.
Muller Massis dl. III. 529.
Muller (Wilhelm) dl I. 12.
Muralt dl. I. 18.
Murger (Henri) dl. II. 211.
Musset (Alfred de) dl. I. 17,
18, 32, 35 , 33 2 ; dl. II. 317,
504, 5 1 7, 5i 8 ; dl. III. 7, 50,
448, 450.

N.
Naber (Johanna W. A.) dl. III.
596.
Naber (S. A) dl. II. 316, 328,
359 ; dl. III. 224, 3 03, 544.
Naeff (Top) dl. III. 581.
Nagel (Louise Victorine) dl. III.
3 87.
Nanning (Frederik Petrus Gisius)
dl. III. 430.
Nayler (B. S.) dl. II. 128.
Nepveu (Mr. J. J. D.) dl. III.
382.
Nerval (Gérard de) dl I. 30 ;
Letteren. III.

Nessuno dl. III. 397.
Netscher (Frans) dl In. 207,
2 37, 388, 397, 408- 41 2 , 4 1 5,
4 16, 455.
Neufville (M. J. de) dl. I. 9,
151, 152, 153, 238; dl. III. 367.
Nietsche dl. III. 527.
Nievelt (C. van) dl. III. 382,
543.
Nieuwlandt (W. -- Szn.) dl. III.
388.
Nijhoff (Isaac Anne) dl. II. 203.
Nijhoff (Martinus) dl. II. 323,
32 5.
Nippold (Dr. F.) dl. II. 62, 90.
Nispen tot Sevenaer (Jhr. Mr. C.
J. C. H. van) dl. III. 54, 55.
Nomsz dl. I. 57 ; dl. II. 271;
dl. III. 464.
Noorda (P. J. van der) dl. III.
386.
Noordziek (J. J. F.) dl. I. 425.
Noot (Jonker Jan van der) dl. III.
461.
Nooten (S. E van) dl. I. 226.
Nordau (Max) dl. III. 507.
Nore (Ada) dl. HI. 3 85 •
Nouhuys (W. G. van) dl. III.
274, 4 10, 446, 482 , 485, 486,
487, 5 84, 5 8 5.
Nuyens (Dr. W. J. F.) dl. III.
48, 49, 412.
Nyhuis tJeannette) dl. III. 535.

O.
Ockerse (Willem Antony) dl. I.
258.
Oehlenschlager dl. I. 10.
011efen (van) dl. III. 474, 475.
Oltmans (Abraham) dl. I. 209.
Oltmans (Alexander) dl. I. 209.
dl.I267

TEN BRINK. N.-N.
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Oltmans (Jan Frederik) dl. I.
183-218.
Oltmans (Jan Frederik) dl. I. io,
1 5, 153; dl. II. 291; dl. III.
36 7, 382.
Ondere (Jochem van) dl. II. 39 0.
Oordt (Adriaan van) dl III. 524,
595.
Oordt (J. W. G. van) dl. H. 316,
35 1 , 353.
Oort (P. van) dl. III. 114, 395,
4 1 7, 422.
Oosterwijk Bruyn (Jacob van)
dl. III. 430, 432.
Oosterzee (J. J. van) dl. III. 266.
Opzoomer (Adèle) dl. III. 372.
Opzoomer (Cornelis Willem)
dl. I. 268 ; dl. II. 209, 434,
441; dl. III. 54, 200, 20 7, 44?.
Oristorio di Frama (Stella) dl. III.
424.
Orobio de Castro (S.) dl. III.
49 2 .
Ottema (Dr. J. G.) dl. III. 5,
Otto (Willem) dl. III. 387.
Oude (J van den) dl. III. 274,
3 83 543.
Ovidius dl. III. 448.
Ovink—Soer (Mevr. M. C. E.)
dl. III. 592.

P.
Paaltjens (Piet) dl. HI.I. 7.
Paap (Mr. Willem A ) dl. III.
3 18, 455, 482, 483, 544, 545,
546 .
Pailleron (Edouard) dl. III. 92,
476.
Palm (J. H. van der) dl. I. 5,
8 4, 224, 265, 3 04, 30 5, 307, 3 1 9,
3 23, 33 8 ; dl. II. 515; dl. III.
197.

Parodi dl. III. 476.
Patrat dl. I. 29.
Paul (Jean) dl. I. 21;

dl. III.

50 5.
Peladan (Josephin) dl. III. 527.
Pellico (Silvio) dl. Ill. 83.
Penning (W L. — Jr.) dl. III.
45 1 , 511.
Penon (Dr. George) dl. I. 163 ;
dl III. 354.
Perelaer (M T. H.) dl III.
395, 42 3, 42 7.
Perk (Betsy) dl. III. 386, 425,
479.
Perk (Jacques) dl. III. 2 37, 447,
448- 45 1 , 453, 454.
Pestalozzi dl. I. 234.
Peters (Anton) dl.11.467.271 0 272,
275, 283; dl. 111.
Petofi dl. III. 532.
Petrarca dl. II 26o; dl. Ill. 448,
450, 453.
Philips (Jacques) dl. III. 9, II.
Phocius dl. III. 555.
Picot (Emile) dl. I. 163.
Piepers (Mr. H.) dl. 11. J51
Piepers (Dr. J.) dl. II. 351.
Pierson (Allard) dl. I. 78, 87;
dl. II. 334, 36o, 366, 435, 5 1 9;
dl III. 220, 382, 397, 402 , 442,
473.
Pigault—Lebrun dl II. 463.
Pijzel (Dr. E D.) dl. III. 307, 318.
Pinto (Mr. A. A. de) dl. 11. 316,
35 1 .
Platen (August von) dl. I. 50;
dl. III. 448.
Plas dl. III. 474.
Pleyte (Dr. W.) dl I. 401; dl. III.
201.

Pluygers (W. G.) dl. I. 260, 309.
Poolman (Mej. Chr.) dl. III. 474.
Poolman (Mej. Tonia) dl III. 474.
Pol (H.) dl. III. 382.

r

.....,..^

..-_....^. ALPHA13ETISCH REGISTER.

Polman (Hendrik) dl. I. 299.
Pols (Mr. J.) dl. II. 316, 351.
Pope dl. I. 29.
Possart dl. Ill. 476.
Post dl.
537.
Postl (Karl Anton) dl. H.

Quesne van Bruchem (Mr.
T. du) dl. HI. 446.

J. P.

R.
392.

Potgieter (Everhard Johannes) dl. II. 53 -116.
Potgieter (E. J.) dl.
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1. 14, 31,

50 , 73, 94, I17, I18, 184, 212,
235, 272, 2 73 , 2 79, 3 1 4, 321,
366, 368, 369, 37 0 ; dl. II. i 1,
15, 25, 26, 132, 181, 189, 270,

272, 2 73, 275, 277, 2 78, 360,
36 5 , 3 86, 398, 402, 405, 439,
53 2 ; dl. III. 43, 60, 62, 154,
1 77, 265, 354, 366, 382, 43 2,
433 , 435, 43 8, 443, 444, 467,
511.
Priem (G. H.) dl. III. 492, 522,
5 69.
Prikker (Thorn) dl. III. 593.
Prins (A.) dl. III. 388, 408, 564.
Prins (J. J.) dl. III. 8
Prinsen (P. J.) dl I. 298, 299.
Prot (Gustave) dl. 111. 494.
Prudhomme (Sul yl dl. I . 4 3.
Pruys van der Hoeven (C.) dl. I.
319; dl. II. 353.
Piickler--Muskau (Vorst) dl. I.
I5
Punt dl. Ill. 465.
Putman (J. J.) dl III. 51.
Pyat (Felix) dl. III. 466.

Racine dl. I. 6, 26, 27; dl.
Rajna (Pio) dl. III. 355, 35 6.
Rana (Soera) dl. II1. 446.
Rau (Sebald, Jean, Everard)
441.
dl.I
Rauwenhoff dl. Ill. 54.

Raynouard dl. I. 29.
Reddingius dl III. 537.
Redichem (A. van) dl. IiI.

5 87,

588.
Reeder (Theo) dl. III 536.
Reenen (Van) dl. I Io8.
Rees (Cath. F. van) dl. III. 386.
Rees (Otto van) dl. III. 402.
Rees (Richard P. A. van) dl. III.
395.
Rees (W. A. van) dl. III. 390,
42 3.
Reesetna (W. van) dl. I. 309.
Regt (de) dl. III. 537 ,
Reichelt (Theodoor) dl. II. 123.
Reiger (A. T. J.) dl. III. 4 5 1.
Renan ( Ernest) dl. H. 364, 373.
Renn e feld dl. III. 472 .
Rensburg (J. K. van) dl. III.
5 2 5, 5 26 , 527.
Reuter (Fritz) dl I. 2 35, 2 38 ;
39 2.
dl.I
dl I. 397 ;
Reville (Albert)
dl II. 36o, 366.
Reyding (A.) dl. III. 490, 494,

573 ,
Q
Quack (Mr. H. P. G.) dl. II.
97, 188, 279, 36o; dl. III. 201.
Quérido (I.) dl. III. 573, 576,

57 8, 579.

van Stuwe (Jeanne)
523, 5 24, 547, 548.
Richardson dl I. 8, 9, 157;
dl. II. 206.
Riehm (H.) dl. II. 278.
Rieu (W. N. du) dl. II. 316.

Reyneke
dl. III .
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Rijckevorsel (Dr. van) dl. III. 266.
Rijk (J. A. de) dl. III. 54.
Ritschzl (Giza) dl. III. 53 6, 537•
Robbers (Herman) dl. Iii. 546,
555, 556•
Rochussen (Mr. Charles) dl. III.
206.
Rochussen (Mr. J. G.) dl. II 35 1 .
Roemer (J.) dl. I. 82.
Roland Holst (Mevr.) dl. III.
529, 530, 53 1
Rompel—Koopman (Mevr. Frederik) dl. III. 583, 584.
Ronsard dl. 1. 31.
Roobol dl. II. 283.
Roodhuyzen (H. G.) dl. III. 479.
Roosdorp (F.) dl. III. 582.
Rop (Ant. L. de) dl. II. 99;
dl. III. 433, 44 2.
Rosetti dl. III. 46o.
Rosmade (M. P.) dl. III. 372,

Sand (George) dl. I. 3 5 ; dl It
267; dl Iti. 424, 466.
Sandifort (C. E. A.) dl. I. .268.
Sankey (Ira D.) dl. I. 444.
Sardou (Victorien) dl. III. 89,
2 97, 476•
Savage Landor (Walter) dl 1.
6, II.
Savornin Lohman (Jonkvrouwe
de) dl. III. 5 5 8, 5 59, 56o, 561,
586.
Scarron dl. III 544
Scato dl. Hi. 386.
Schaepman (E. L. C.) dl. lt. 519,.
527.
Schaepman (A. J.) dl. lit. 38, 40,

43 •
Schaepman (Herman Johan
Aloysius Marie) dl. III.
33-75.

373, 374.
Rostock (J. W. van) dl. III. 388.
Rossing (J. H.) dl. H. 335 ; dl. III.
410.
Rossing— Sablairolles (Mevr.)
dl. III 483.
Rousseau (J. J.) dl. I. 28 ; dl. III
507.
Royaards (W.) dl. III. 478, 4.82•
Royer (Louis) d1.1. 118 ; dl.III. 41.
Ruckert dl. I. 13; dl. II. 502;
dl. III. 448.
Ruysbroek dl III. 415.
Ruyter (A. H. M.) dl. III. 528.
.

S.
Sablairolles (Mej. A.) d1.111. 474.
Sachse (J. E) dl. HI. 28.
Sachse (J. G. S.) dl. II. 335.
Saint-Pierre (Bernardin de) dl. III.
1 73.
Sainte-Beuve dl. H. 364, 366;
dl. III. 146.

Schaepman (H. J. A. M.) dl. Ill
220, 2 33, 4 1 3 , 443.
Schaik (C. van) dl. I. 234;
dl. It. 393; dl. III, 390, 417.
Schalk (Henriëtte van der) dl. III.
5 29.
Scharten (C.) dl. III. 516, 517,
518.
Scharten (Mevr.) dl. III. 571.
Scheffer (Ary) dl. I. 31.
Scheffer (Leopold) dl. I. 13.
Scheffel (Joseph Victor von) dl. lil.
38o, 44 2•
Scheffer (Dr. W.) dl. II. 440.
Schepers (Dr. J. B,) dl. HI. 51o,
5 18, 5 1 9, 5 20 .
'Schevichaven (Van) dl. III. 4R2,
487. 488.
Schiller dl. I. 6, 20, 21, 22, 23,
2 4, 2 5, 2 7, 3 0, 32; dl. III. 51,
83, 162, 379, 442.
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Schimmel (Hendrik Jan)
dl. II 258-304.

Schimmel (H. J.) dl. I. 15, 118,
40 7; dl. I I . 402; dl. III . 88,
154, 277, 302, 367.
Schlegel (August Wilhelm) dl. I.
16, 19, 23, 24, 26.
Schlegel (H.) dl. I. 16, 19, 23,
24, 26, 260.
Schneevoogt (G. E. Voorhelm)
dl. I. 300, 301, 309; dl. II. 278.
Scholl van Egmond (Abraham)
dl. I. 268, 308.
Scholten (J. H.) dl. II. 352, 441,
dl. HI. 8.
Schoonhoven (van) dl. III. 474.
Schopenhauer dl. I. 16; dl. III
278.
Schroder (Gerhard) dl. H 236.
Schroder dl. I. 25.
Schroter (J. J. E. F.) dl. I. 82.
Schulze dl. III 474•
Schut (J. E.) dl. I. 184 ; dl. II.
85, 96
Schwab dl. 111. 47 8.
Scott (Walter) dl. I. 8, 9, 15,
.

18, 25, 27, 3 0, 3 2, 33, 1 4 1 , 1 47,
152, 187, 196, 201, 206, 231.,
301, 305, 363, 364; dl. III. 197,

365, 380.
Scribe dl. I. 36
Seidel dl. III 481.
Seipgens (Emile) dl. I1. 393 ;
dl. III. 387, 418, 420, 479, 482,
599, 600.
Séjour (Victor) dl. I. 36; dl. III.
466 , 475Senancour dl. I 28.
Senden (G. H. van) dl. III 266.
Shakespeare dl. I. 6, 8, 9 19,
25, 26, 29, 5 2 , 1 38 , 139; dl. III.
379, 465, 47 1 , 477, 506, 510,

5 1 5•

Shelley (Percy Bysshe) dl. I. I i ;
dl. III. 448, 459 , 535.
Sheridan (Richard) dl. II. 253;
dl. III 91.
Siefert (Louise) dl. Ill. 451.
Siegenbeek dl. I. 224.
Sifflé (Mr. A. F.) dl. III. 430.
Simons (L.) dl II1. 482.
Simons (Mevr J. — Mees) dl. III.
482.
Sipman (M. A.) dl. III. 482.
Slee (J. C. van der) dl. III. 442.
Sleeckx dl. II. 393.
Sloet tot Oldhuis (Baron B. W.
A. E.) dl. lil. 431.
Sloot (B.) dl. III. 386.
Sloot (Mej. N. Marie C.) dl. III
246
Sloten (Jo van) dl Ill. 482, 483.
Slotemaker (L. H.) dl. II. 435.
Sluiters (Mej.) dl. III. 483.
Sluyters (Mevr. van) dl. III. 474 ,
(Nicolaas) dl I. 56.Smalenburg
Smissaert (Jhr Mr. H ) dl. III.
3 8 5.
Smissaert—Boogaert (P.) dl. HI
5 8 3.

Smit Kleine (F.) dl.

III. 1 93 ,
265, 3 8 3, 4 0 5 -408 , 44 2, 446 .
Smits (Judocus) dl. HI 42.

Smits (W. P.) dl II. 318.

Snellen van Vollenhoven (Mr. S.
C.) dl. H. 217.
Snij der—van Wissenkerke (Mevr.)
dl. III. 481, 482, 587.
Snoek dl. III 465.
Soer (Elise) dl. lit. 388, 59 2 , 595.
Soera Rana dl. III. 383.
Someren (van) dl. III. 431.
Sorgen (Mr. W. G. F. A. van )
dl. III, 3 02 , 39 2, 464
Soulary dl. III. 451.
Soulié (Frederic) dl. I 34.
Southey (Robert) dl. I. II, 29, 57.
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