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De verluchting van dit boek werd mogelijk gemaakt dank zij
de actieve medewerking van de Culturele Raad Limburg.
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INLEIDING
Roekeloosheid mag in stijlvernieuwende dichters een deugd
zijn, beoordelaars van letterkunde siert voorzichtigheid . Wie
de tachtiger beweging uitsluitend als een revolutie in de literatuur beschouwt, is gerechtigd, Frans Erens op de achtergrond
to stellen ; iemand, die de geestelijke waarde van de literaire
vernieuwingsbeweging wil vaststellen, dient rekening met hem
to houden als met een man, die de beginselen van de school
toepaste op letteren en leven zonder het besef der traditie prijs
to geven . De hulde, die aan onstuimige durvers toekomt, begeerde hij nooit ; ook mat hij zich niet met de wijsgerige theoreticus ; maar kwam het er op aan, de feilbare smaak van de
schoonheidsminnaar to zuiveren tot bijna-onfeilbaarheid toe,
clan werd Erens door geen tijdgenoot overtroffen . Zijn aarzelende voorzichtigheid zal het waarmerk zijner betrouwbaarheid
blijven. Hij streefde naar niets anders . Het meesterschap in de
preciesheid, dat hem lokte, toen hij de schetsen schreef, die in
1893 werden gebundeld onder de titel Dansen en Rythmen, bereikte hij ten voile, wanneer hij zijn weloverwogen oordeel
over meesterwerken gaf.
Frans Erens kende weinig eerzucht, behalve deze : een dienaar
to zijn van het schone . Het is moeilijk, tot zijn diepste bedoelingen door to dringen, omdat hij nauwelijks een bedoeling
scheen to hebben. Hij toont zich een volmaakt belangloze
boekbeoordelaar, niet de verdediger van een programma, noch
de ontdekker van vergeten schoonheid, maar uitsluitend een
keurmeester, die gangbare waarden ijkt nit vrees voor vervalsing .
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In januari 1915 noteerde hij :
wordt bericht, dat Anatole France als gewoon soldaat heeft dienst
genomen in het franse leger. Hij is een zeventiger . Hij heeft zijn heel leven
lang niets anders gedaan, dan het in beeld brengen van zijn dromen, gedachten
en vizies van schoonheid . Hij is geklommen tot de rang van meest geziene
schrijver in Frankrijk. De lijn van dat leven is nu gebroken . Hij wil niet
meer schrijven als artiest, maar hij is nu geplaatst op een bureau om de
Bulletin de l'Armee to helpen opstellen.
Dit besluit van France is een van de meest bedenkelijke verschijnselen
voor de kunst, die ik heb waargenomen in deze tijden van beroeringen . Is
er zo iets gebeurd in andere, in vroegere tij den ? Ene dergehjke gebeurtenis
vind ik alleen in deze tijd . Het vervluchtigen der liefde voor de kunst, het
wegwaaien van de artistieke neigingen door de stormen der wereldevenementen is iets bedroevends . Dat had France niet mogen doen . Het verlaten van
zijn post zou mogelijk in staat zijn ene paniek in het kamp van de artiesten
to werpen . Wanneer hij zo iets doet, wat moeten de anderen dan doen ?
Hij moest toch weten wat de kunst is . Ik had het gebaar willen zien, toen hij
zijn pen weglegde, voor goed, toen hij het opgaf : ik had willen zien hoe
hij de bijl er bij neerlegde." (Vertelling en Mymering, blz. 143) .

Deze dagboekbladzijde zal wellicht door jeugdige lezers niet
meer begrepen worden . Zij belijdt het uiterste, dat haar schrijver
over zichzelf als kunstenaar had mee to delen : het gedurig aanwezige bewustzijn van een plicht, door het vermogen tot
scheppen of genieten opgelegd . In de betrachting van die plicht
week Frans Erens voor niets op de wereld . Het was zijn heldendom, dat hij zonder voorbehoud een dienaar van de schoonheid wilde zijn en blijven, alle verleiding trotserend voor die
ene meesteres . Wat ridderromans verhalen over stoutmoedige
strijders, die verzaakten aan hun moed, wanneer de aangebedene
verlangde, dat zij d e minsten zouden zij n in tweekamp of
tournooi, heeft Erens in de levensstrijd vertoond, uit veneratie
voor de schoonheid. Ook de kunst eist een harde ascese, ook zij
kent beproeving en genade, ook bij haar is de nederigheid de
waarborg der zuivere liefde . Spreekt men over een schoonheidscultus, die voor de tachtigers de godsdienst verving, bij Erens
is men gerechtigd to spreken over een schoonheidscultus, die
aan de godsdienst haar wetten ontleende. Tachtiger was hij,
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en hij was katholiek : het een is bij hem niet ondergegaan in het
ander, omdat hij aarzelend, maar doelbewust, naar een harmonisch levensinzicht zocht, dat recht aan de schoonheid zou
doen .
Bij het lezen van zijn aantekening over Anatole France, die
kordater werd neergeschreven dan meestal zijn beoordelingen
van boeken of mensen, is to bedenken, dat hij Anatole France
geenszins voor een groot schrijver hield . Hij laat immers volgen
„De franse literatuur sinds Zola was meer en meer aan het verzwakken
geraakt en verkwijnde in de ironische glimlach van Anatole France, in het
finale sarcasme van Octave Mirbeau en in het cynisme van Remy de Gourmont . Symptomen van leegte, van laatste poging en worsteling van het
Gallische expressie-vermogen . France geldt voor de meest betekenisvolle
van hen alien en nu houdt hij op met zingen tegenover de grote ineenstorting
der dingen .Wanneer wij dit feit meer en meer zoeken to doorgronden, slaat
ons de angst om het hart en dunkt het mij gewichtiger, dan de inneming
van Antwerpen b .v. Het zijn bier niet de ratten, die het schip verlaten, maar
de kapitein zelf."

Verraad aan de dienst van het schone, zelfs om wille van het
vaderland of om wille van de vrede, stond voor hem met het
verzaken aan een ingeboren roeping gelijk . Dat het werd verdragen, ja bewonderd, leverde hem het bewijs voor zijn mening,
dat er een tijd was ingetreden van algemeen verval . Wie de
ernst van deze gedachte niet inziet, ontzegt zich alle kans, de
betekenis van Frans Erens to begrijpen . Zelden eist deze, dat
men zijn inzicht zal delen, maar bier houdt zijn voorbehoud op .
Want hier had hij de grens getrokken tussen zichzelf en anderen .
Nergens vertoont zijn gedrag of zijn stijl de buitenzinnigheden, die het publiek graag bij kunstenaars waarneemt . Zijn
levensloop is in drie volzinnen verteld 1. Wie het bijzondere
van zijn wezen zoekt, kan dit vinden bij de krasse verzekerdheid, waarmede hij levenslang het schone boven alles stelde,
en het ook afgezonderd hield van al het andere . Zijn betrekking
1 Voor de levensbijzonderheden zie men het Personenregister achter in deze uitgave,
ten name : Frans Erens.
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tot de schoonheidsdroom verdroeg niet, dat er iets onzuivers
in gemengd werd : hij trad de tempel dier eeuwige binnen na
zich van bet aardse gereinigd to hebben . Hij begaf er zich in
stille overweging . De titels van de boeken, die hij deed verschijnen, voeren geen strijdprogram . Ze lokken naar de stilte
,,Litteraire Wandelingen" (1906), ,Gangen en Wegen" (1912),
,,Toppen en Hoogten" (1922), ,Vertelling en Mymering" (1922),
,,Litteraire Overwegingen" (1924), „Litteraire Meeningen" (1928) .

Er is weinig ontwikkeling in deze opeenvolging to vinden . De
schrijver blijft zichzelf gelijk, slechts zijn belangstelling verwijdt
zich van bet eigentijdse en vertrouwde naar bet boventijdige
en grootse. Terwijl de oudste kritiekenbundel grotendeels aan
werk uit Erens' omgeving gewij d is, behandelt de laatste hoofdzakelijk boeken-van-vroeger, waarvoor een aanbeveling overbodig is, doch die tot overweging altijd stof verschaffen .
Is bet spitsvondig, nu al zijn boeken in hun titel een trek naar
eenzaamheid uitdrukken, de oudere werken to beschouwen als
getuigenissen van een beweeglijke geest, die wandelt en wegen
zoekt, terwij 1 de nieuwere ontstonden uit een traag verworven
rust? Geleidelijk ontdoet de schrijver zich van aandacht voor
bet nieuwste ; hij oordeelt niet meer volgens de moderniteit,
maar onderwerpt een letterkundig werk aan een geestelijk
onderzoek, zo nauwgezet, zo vol van eerbied en van schroom,
als ware dit bet gewetensonderzoek der Schoonheid zelve .
In Litteraire Wandelingen spreekt Erens dikwijls over Nederlandse tijdgenoten, ook over lyrische dichters . Deze bundel
bevat kritieken uit de eerste decennia van de tachtiger beweging.
Ze zijn vooral bestemd om de lezer tot bet genot van de nieuwe
schoonheid in to leiden. Maar al dadelijk treft de voorzichtigheid . In een kort opstel over Schaeprnan's „Verzamelde Dichtwerken" oppert de schrijver zijn mening
,,Veel is er, wat eerst wij rhetorica noemen, maar dat voor tijdgenoten
geen rhetorica was. Rhetorica baseert op navolging. Hij, die de eerste was,
kan zich nooit daaraan hebben schuldig gemaakt . Zo is er ook in de
moderne poezie veel onwaars, wat latere geslachten pas zullen ontdekken ."
(blz . 245).
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Kort hierna, in een artikel, dat tot titel voert ,Een onhandig
vriend", waarmede Henri Borel als vriend van de tachtigers
bedoeld wordt, beantwoordt Frans Erens diens uitroep, ,dat
onze literatuur met Perk begint" aldus
„Als men de Heer Borel moest geloven, zou de nederlandse letterkunst
het hoogste hebben bereikt . Ik kan daarin niet met hem meegaan, hoe gaarne
ik het voor Holland zou wensen. Wij hebben nu wel ene heel goede literaire kunst, wier stijl hoofdzakelijk door Van Deyssel is aangegeven, maar
Vondel is nog niet herrezen
Wij zien alleen wat naast en bij ons is,
en ons dunkt dat het mooiste, maar na j aren en eeuwen wisselen de horizonten en krijgt alles van het werk der mensheid zijn plaats" . (Blz. 266-267) .

Hij gaat nog verder

meen nu niet, dat er op de poezie en het proza van 1880 niets zou vallen
of to dingen ; ik meen ook niet, dat de generatie, die in 1880 de heersende
begrippen van literatuur omver wierp, zoveel hoger staat dan de generatie
van Potgieter c .s ." (Blz . 314-315) .
„Zie, zo arbeidt geen serieus dichter door in ijdele zelfverheffing zichzelve
tot toekomstdichter to proclameren . Le moi est haissable, heeft Pascal gezegd .
En dat ,ik" is de wonde plek van de poezie van na 1880 . Het ,ik" zal verdreven worden uit de literatuur . Maar dat zal een nederig man doen, voortschrijdend in vaste stap naar de velden der toekomst . Hij zal waarschijnlijk
niet ter stembus gaan, maar vooral een mens zijn en niets menselijks zal
hem vreemd wezen" . (Blz . 318-319) .

Waren dit correcties op de geestdrift, waarmee de kunst van
de tachtigers in haar eigen tij d bewonderd werd als een o mwenteling, die de traditie to niet deed, ook ten opzichte van de
theorie van de tachtiger school maakte Frans Erens voorbehoud .
Hij is in volle overtuiging tachtiger geweest, maar de dienst
van de schoonheid, door hem als zijn roeping erkend, belette
hem de schoonheid prijs to geven aan de ,kunst" . Daarom kon
hij kerkelijk-gelovige en tachtiger tegelijk zijn . Hij beleed, dat
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de schooriheid in haar opperste vorm haar doel in zichzelf
heeft, maar hij weigerde to geloven, dat de kunst haar doel in
zichzelf heeft .
„Het is ontegenzeggelijk waar : er is voor de letterkunde zelden zo een
moeilijke tijd geweest, niet alleen bij ons, maar overal elders in Europa, en
dat j uist sinds de kunst er om haarzelve is . Toch kan de goede kunst er alleen
zijn, indien zij er is om iets anders . Daarom mag zij nog geen bewuste
strekking hebben of b .v. ene moraal verkondigen, maar zij moet, wil zij
goed wezen, uit innerlijke, onweerstaanbare scheppingsdrang voortkomen .
Verdriet, vreugde, geluk, toorn enz . hebben zich in ene ziel verzameld,
en indien de mens, waarbij dat geschiedt, dichter is, zo zal hij zich van deze
aandoeningen bevrijden door deze voorstellingen de gestalten to doen aannemen van zijne innerlijke passies, beelden, die zich bewegen in klank en
rhytme, maar dan ook zo spontaan moeten geboren worden als de bloemen
uit hunne knoppen of het lied van den Vogel .
Nog onlangs heb ik eens willen nagaan in enkele tragedies van Shakespeare,
wat er toch wel buitengewoons en zoveel beters in is dan in een of ander
modern drama en of zij ook nog voor onzen tijd, oprecht gesproken, zo een
hoog genot geven en ik heb geen andere reden van Shakespeare's superioriteit kunnen vinden dan dat men op elke bladzij de bij hem voelt en gewaar
wordt, dat hij alleen uit lust tot scheppen zijn drama's heeft gefabriceerd .
Het is alles zo vol, zo overvol, en de mensen houden geen slappe praatjes
met elkaar, maar zij stormen op elkaar in met hun complete persoonlijkheid,
en ziedaar de reden, waarom er tegenwoordig zo weinig goede literatuur
is". (Blz. 261-262) .

Het is duidelijk, dat Erens hier van het aanvankelijk inzicht
van de meeste tachtigers afwijkt ten gunste van een kunstbeschouwing, die aan de kunst een middellijke betekenis toeschrijft, en die de schoonheid, door de kunst tot uitdrukking
gebracht, niet met de kunst vereenzelvigd wil zien, maar boven
de kunst verheven, zo hoog als het eeuwige beginsel zich verheft
boven een tijdelijke uitdrukkingsvorm . Over het proces der
uitdrukking dacht Frans Erens zeer oorspronkelijk . Hij was
over dit onderwerp minder bij Willem Igloos dan bij de Franse
symbolisten in de leer gegaan . Zijn eerste kritiekenbundel bevat
verscheidene studies over Franse modernen, Francis VieleGriffin, Gustave Kahn, Stephane Mallarme en het beroemde
opstel over Charles Baudelaire.
10

Toen dit opstel in 1883 geschreven werd, ,als eerste aankondiging in Nederland van Les Fleurs du Mal, onder wier
invloed de moderne Franse poezie is ontstaan", was zelfs de
naam van Baudelaire bier to lande nog zelden genoemd . Is bet
toeval, dat in de uitgave van Litteraire Wandelingen - dus in
1906 -- de naam van Baudelaire boven aan de bladzijden, die
dit opstel behelzen, tot driemaal toe verkeerd gespeld wordt?
Boven blz. 59, 60 en 61 vindt men gedrukt Charles Baudulaire !
Het was in Nederland, in 1906 nog, voor velen een vreemde
naam . Mag men Frans Erens van ,pietluttige zelfbewustheid"
beschuldigen - zoals dr. Paul de Smaele bet deed in zijn proefschrift over „Baudelaire, het Baudelairisme en hun nau~erking in de
nederlandse letterkunde" (Brussel, 1934, blz. 65) - omdat hij
zou gelijken op „hen, die, zodra ze iets nieuws geleerd hebben,
dadelijk over de onwetendheid van de evennaaste hun superieure verwondering uitgalmen" ? Dan miskent men bet karakter
van Frans Erens . Zo weinig als zijn stijl tot galmen, zo weinig
was zijn persoonlijkheid tot superioriteitswaan gezind .
Dr. de Smaele, die niet verder naar bet werk van Erens omkeek dan voor bet schrijven van een dissertatie over bet Baudelairisme nodig was, blijkt weinig to hebben begrepen van hetgeen dit opstel over Baudelaire in het geheel van Erens' geschriften betekent. Het is een van diens oudste artikelen, bet is
echter een van de meest beslissende, want bet behandelt twee
essentiele problemen : de verhouding tussen kunst en schoonheid naast de verhouding tussen kunst en moraal . Zich kantend
tegen wie Les Fleurs du Mal kortweg onzedelijk noemen, wijst
Frans Erens op de oorsprong van bet ,decadente" door een
uitspraak, die op eerste gehoor verbijstert : ,Het gebrek aan
passie is bet zwakke punt van Baudelaire", en ,Bij Baudelaire
ontaardt de hartstocht in „le vice" (blz . 57, 56) . Dat Baudelaire
nochtans een zo groot kunstenaar is, verklaart de beoordelaar
uit de ,zucht naar bet Ideaal", sluimerend in de ziel . Niet om
zijn onderwerpen, doch om zijn ideaal, zelfs bij deze onderwerpen zuiver gehouden, is Baudelaire een groot dichter .
Hij was aangeraakt door de schoonheid, en zijn kunst is een
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verheerlijking van deze schoonheid . Scheppingsdrang dwoxtg
Baudelaire to dichten zoals hij deed, want waarachtig kunstenaarschap veronderstelt ootmoedige gehoorzaamheid .
De karakteristiek van Baudelaire door Frans Erens deelt
weinig mede over de stijl van Baudelaire . Ze ontleedt de aanleg
van Baudelaire . Bij de aanleg van een dichter moet men zijn
geheim zoeken : door deze wetenschap wordt de kritische
werkwijze van Frans Erens beheerst . Zuivere schoorlh.eidsdienst
is onafscheidelijk van trouw aan de eigen diepste aanleg . De
kunst is bet uitdrukkingsmiddel van bet schoorheidsideaal, dat
de dichter voor ogen komt, wanneer hij zich op zijn aanleg
bezint. Tegeiover bet oordeel over Baudelaire staat in bet
werk van Frans Erens bet oordeel over Gabriele d'Annunzio en
de futuristen, gebundeld in Gangen en Wegen
,,De hoofdoorzaak van d'Annunzio's minderwaardigheid is voorzeker
gelegen in de opzettelijke, kunstmatig opgezweepte lyriek in zijn werk . Bij
instinct voelt de lezer of een enthousiasme echt is of slechts is geuit om mensen
to trekken . De lezer voelt al heel spoedig of de schrijver gehoorzaamt aan
een onweerstaanbaren drang of dat hij zijne woorden uit onbezielde kiemen
to voorschijn haalt . Zo min als van hem, is van de Futuristen de verwezenlijking van ene grote kunst to wachten . Zij kunnen echter daartoe het hunne
bijdragen, door het oude of to breken . Maar zelf zullen zij het rijk det Toekomst niet binnengaan . Dit gebeurt alleen, wanneer een dichter of artiest
de volheid van zijn voelen uitdrukt en neerlegt, zonder buitensporige eerzucht, en door heilige motieven gedreven, door onweerstaanbare drang" .
(Blz. 278-279) .

Wat Erens verwerkelijkt had gezien in de dichtkunst van
Charles Baudelaire, dat vond hij theoretisch verantw oord in
de kunstbeschouwing van Leo Tolstol . Herhaaldelijk sprak hij
zijn instemming met deze kunstbeschouwing uit' . Gelijk hij
de eerste geweest was, die in Nederland een artikel over BaudeI Behalve in Litteraire Wandelingen, biz . 278-293, heeft Frans Erens over Tolstol
geschreven in Gangen en Wegen, biz . 45-52, in Toppen en Hoogten, biz . 6 en biz . 209.
Hier zegt hij : „Van alien, die over litteratuur hebben geschreven, is Tolstol misschien
mij nog het liefst." De verhouding van Frans Erens tot Tolstol is onvoldoende helder
weergegeven door dr . Rudolf Jans, Tolstoj in Nederland, Bussum, 1952, biz, 62-64.
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laire schreef, zo vestigde hij ook bet vroegst de aandacht op de
hervormende waarde van Tolstoi's geschrift Wat is Kunst ?.
Zodra dit werkje in oktober 1896 volledig in bet Russisch
was afgedrukt, verschenen er in Frankrijk vertalingen van door
Theodore de Wyzewa en door E . Halperine-Kaminsky. De
Engelse vertaling van Aylmer Maude zag bet licht in 1898 en
werd de grondslag tot de Nederlandse vertaling van J . Sevenster,
die in 1899 to Amsterdam verscheen . Deze uitgave besprak
Frans Erens in bet weekblad De Amsterdammer in twee achtereenvolgende artikelen op 20 november en 27 november 1901 .
Het stuk is in 1906 gebundeld in Litteraire Wandelingen . De
beoordelaar weet, dat dit geschrift van Tolstoi in Europa weinig
bijval heeft gevonden . Hij herinnert aan de strijdgeschriften
ertegen, die verschenen in bet buitenland . Met instemming,
hoewel hij voorbehoud maakt voor haar lengte, haalt hij de
kunst-omschrijving van Tolstoi aan
"Kunst is de werkzaamheid van de mens, die daarin bestaat, dat iemand
met bewustheid door middel van zekere uitwendige tekenen gevoelens, die
hij heeft doorleefd, op anderen overdraagt en dat andere mensen door . deze
gevoelens worden aangeraakt en ze ook ondervinden" (Litteraire Wandelingen,
blz . 285) .

,,Van achter hem stormde de mensheid" zegt Erens over
Tolstoi . Hij beschouwde deze stuwkracht als essentieel . ,Daar
zijn hier wetten, die wij niet kennen en die wij ook nooit zullen
kennen" . Maar juist dit geheim dwingt tot eerbied jegens de
kunst, die wij niet mogen beschouwen als middel tot vermaak,
maar die - volgens Tolstoi - een der levensvoorwaarden is
voor de mens, als een middel van verkeer tussen de ene mens
en de andere. Onvervangbaar is dit middel . Immers hetgeen
erdoor wordt uitgedrukt, is op geen andere wijze mededeelbaar. En bet moet worden medegedeeld . Kunst is dus ook onmisbaar. Zij is niet een aanlokkelijk sieraad van de cultuur,
doch een wezensbestanddeel van bet menselijke gemeenschapsleven. Een samenleving zonder kunst kan evenmin bestaan als
een samenleving zonder arbeid . Ze zou sterven of scheppen .
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Frans Erens deelt de paradoxale gedachte van Tolstoi, dat de
kunst in abstracto „met schoonheid niet to maken heeft", maar
dat zij beantwoordt aan een ingeboren menselijke scheppingsdrang, die zich richt op het maken. Doch dit maken wordt
door het schoonheidsideaal aan een tucht onderworpen. Creatiedrift - zou men kunnen zeggen - is een ingeschapen en actief
heimwee naar eeuwigheid en slechts het schone is onsterfelijk .
Beantwoordt de kunst aan een menselijke aanleg, waarvan ons
de diepste wetten niet bekend zijn gemaakt, zij streeft naar een
ideaal, waarvan ons de volstrekte verwerkelijking onthouden
wordt . Onze hoogste glorie is het teken van onze diepste armoede.
Dringt deze kunstleer door tot het raadsel van de menselijke
persoon.lijkheid, zij laat zelfs bij ontwikkeling van de scherpste
ontleedkracht het wezensgeheim van de schoonheid ongerept,
want voor haar is de schoonheid het goddelijke in de strikte,
theologische zin van dit woord. Frans Erens gebruikt het woord
,,goddelijk" zelden, hij gebruikt het nooit als beeldspraak . Zijn
Aantekeningen over de School van Beuron besluit hij met een
korte bespiegeling over de benedictijnse opvatting aangaande
de sam enhang van de rust met de wil van God .
Hierin beroert hij schuchter het andere vlak van het vraagstuk der verhouding tussen kunst en schoonheid
,,En op den zevenden dag rustte Hij, staat er in de Schrifturen . Lezer !
Hebt gij wel eens nagedacht, dat wij in die zevende dag leven, dat die rust
is onze wet en het einde van ons doel, dat de rust Gods wil is, dat wij als
Zijn beeld ons naar Hem moeten gedragen, dat niet de beweging eeuwig
moet zijn, maar de rust? dat de Heer in de storm niet was? dat de diepste
kreet, die van de aarde ten hemel is gestegen, het woord van Augustinus
was, waarin hij verlangde in de Heer to rusten ? Irrequietum est cor nostrum
donec requiescat in Te . (Gangen en Wegen, blz. 173-174) .

Stelt hij tegenover de uitspraak van Lodewijk van Deyssel :
Kunst is passie, zijn gevolgtrekking uit de Beuroner esthetica :
Kunst is rust, dan is dit niet om de beweeggrond van de artistieke

aandrift to miskennen
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want hierover spreekt hij in zijn werk

to dikwij is en to duidelijk
maar om de creatiedrift to zuiveren
van iedere bewegingsdrang, die zich niet recht op bet eeuwige
recht . Omdat hij geloofde in God, verdedigde Frans Erens de
belangloze schoonheidsdienst .
Niet al zijn tijdgenoten hebben deze samenhang begrepen,
hij is door enkele beoordelaars gesmaad als iemand, die een
estheet wilde zijn, hoewel hij de rooms-katholieke geloofsbelijdenis was toegedaan . Dat hij in bet katholieke kamp een
,,vaandelvluchtige" 1 genoemd werd, bewijst, hoe weinig rijp
men daar was, hoe weinig - door leuzen verbij sterd - in
staat, zich bezig to houden met de levensvragen van de kunstenaar . (Roeping, tweede j aargang, 1923, deel I, blz . 47 .)
Wie de esthetische gedachtengang van Frans Erens in diens
boekbeoordelingen wil nagaan, bevindt, dat de latere kritiekenbundels hiertoe nog minder materiaal verschaffen dan de
vroegere. Het schijnt, dat de schrijver zich niet meer ontwikkelt,
zodra hij eeln vastheid van inzicht verworven heeft, die hem
voorzichtigheid van oordeel voorschrijft . Hij aarzelt nu nog
vaker dan vroeger, maar hij houdt zich nauwelijks meer bezig
met principiele vragen betreffende bet kunstwerk in bet algemeen . Ook trekt hij zich stelliger terug uit de letterkundige
actualiteit-van-den-dag .
De bundel Toppen en Hoogten (1922) bevat maar twee beoordelingen van nieuwe Nederlandse boeken, een Limburgse
roman van Marie Koenen, een Brabantse novellenbundel van
Marie Gijsen . Deze geschriften daagden van nature niet uit tot
bet lanceren van stoute meningen . Het zijn soliede boeken van
de goede, maar betrekkelijk gewone soort, door Erens met voorkeur onder de aandacht gebracht, omdat hij als Limburger
gaarne belangstelling vroeg voor werk uit de zuiderprovincies .
Voor bet overige behandelt hij meesterwerken uit bet verDe schrijver, die deze uitdrukking gebruikte, herriep haar op latere leeftijd nadrukkelijk in het dagblad De Tijd van 23 juli 1957. Frans Erens vond als medewerker aan
De Nieuwe Gids verscheidene malen vinnige bestrijding in katholieke pers-organen,
die later met graagte artikelen van hem zouden opnemen .
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eden, naar eigen bekentenis

,willekeurig gekozen" . Zijn

Woord Vooraf, tekenend voor zijn geest, tracht de positie van de

criticus to bepalen door de moeilijkheden aan to wijzen, die
een beoordelaar van boeken wachten, wil hij betrouwbaar en
lezenswaardig schrijven . In een volzin geeft Frans Erens zijn
ideaal van de kunstkritiek weer
„De waarheid to formuleren, duidelijk en bondig, dat is het ene nodige
bij de critiek, en ook de meest zeldzame kunst" (Biz. 6) .

Velen denken bier anders over . Zij beschouwen de boekbeoordeling als een persoonlijke stijlproef, een noodzakelijke
intelligentie-test, of een middel tot bet verspreiden van hun
eigen meningen . Frans Erens, die aanvankelijk hiertoe geneigd
scheen, of door de strijd van zijn leeftijdgenoten hiertoe bewogen werd, versmaadde in later jaren dit inzicht . Hij stelde
zichzelf op de achtergrond om de aandacht van zijn lezers uitsluitend aan bet werk van de behandelde auteur to gunnen
,Ilk beken, dat ik Tolstoi's methode van critiek redelijker vind dan die
van de lyrische essayisten . Deze laatsten brengen mij niet vooruit, verlichten
alleen hun eigen werk, en niet dat van een ander . . . . Een korte en nuchtere
critiek, indien ten minste het nodige wordt gezegd, verdient naar mijne
mening boven ene bloemrijke en omslachtige de voorkeur . Waarom staat
er niet eens een criticus op, die zich bepaalt tot het geven van zuivere karakteristieken, een werkelijke Tacitus der critiek, die zoals de oude historicus
veel vermag to zeggen met weinige woorden ?" (biz. 6-7) .

Met bet intreden van de rust in Erens' ontwikkeling als
esthetisch denker en als stilist, kwam ook bet besef van de betrekkelijkheid van ieder menselijk oordeel . Niemand zal ooit
precies, voor alien en voor altijd, de waarde van enig kunstwerk bepalen . Het is niet mogelijk . Waardeschatting kan alleen
benaderen. Een bekwaam criticus kan bet oordeel zuiveren ;
het is van nature onzuiver, omdat wij mensen door veel
menselijks beinvloed worden - ; hij kan bet niet vrijwaren
tegen alle onzuiverheid . Vandaar, dat Frans Erens altij d weifelt,
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en b .v . niet kortweg de roman L'Education sentimentale de merkwaardigste van Gustave Flaubert noemt, maar zich omzichtig
uitdrukt, - ja, bijna arglistig neerschrij ft
„Hij, die mocht beweren, dat L'Education sentimentale Flaubert's meest
merkwaardige roman is, zou zich niet vergissen . Het is in ieder geval het
boek, waarin zijn lezers het meest belang kunnen stellen . . . ." enz . (Litteraire
Overwegingen, blz. 55) .

Die omhaal van weifeling hindert, ook nadat men haar
samenhang met de werkwijze van Frans Erens begrepen heeft .
Soms wordt de aarzeling bepaald lachwekkend ; de zucht naar
preciesh eid overwint de behoefte aan concreetheid, wanneer
de schrijver zijn volzinnen stuk na stuk van voorwaardelijke
werkwoordtijden voorziet en bij iedere overweging de mogelijkheid van het tegendeel langs de kier van een „misschien",
een „wellicht" of een Frans ,zonder twijfel" toegang verschaft .
Aan zelfverzekerdh eid heeft Erens niet geleden ; in zoverre
steekt hij gunstig bij talrijke lyrische critici af, maar d e nodige
vastheid van besluit, bij het rechtspreken onontbeerlijk, was
hem zelden eigen . Angst, dat hij onrecht zou doen - in wezen
angst, dat hij ongelijk zou krijgen - heeft aan de kracht van
zijn letterkundig oordeel verscheidene malen geschaad .
Toch schuwde hij de oorspronkelijkheid niet . Durfde hij
met het uitzicht op een langere toekomst voor de Nederlandse
letteren dan de duur van de tachtiger beweging, zich al vroeg
verzetten tegen mode-vergissingen, uit partijdige geestdrift
voortgekomen, hij ontzag zich evenmin, na rijp beraad, to besluiten, dat aan enkele geschriften, die voor klassieke meesterwerken gelden, to hoge achting toegedragen wordt . Zelf heeft
hij opgemerkt, dat dit voor hem merkwaardige verschijnsel
zich in het bijzonder voordeed bij typisch-Hollandse boeken,
zoals de romans van Geertruida Bosboom-Toussaint en de
Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken . Dit boek
vond hij „door en door hollands, ook door en door protestants" .
Hiermee is wellicht het voornaamste verklaard van wat hij zijn
tegenzin noemde . Hij belijdt in zijn gedenkschriften :
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,Ilk ben een plant geteeld ver van Holland in het zuiden van Limburg,
dicht bij de duitse grens . Mijn ouders en voorouders waren uit hetzelfde
land. In mijn kinderjaren heb ik alleen het dialect van onze streek gehoord en
duits of frans, en evenals mijn dorps- en streekgenoten deed de klank van
het hollands mij eerder weeig aan dan nobel beschaafd .
Zoals iemand die begint to roken in de eerste tijd door een onprettig gevoel
wordt aangedaan, maar later door de gewoonte er overheen komt, met
gemak begirt to roken en er smaak in gaat vinden, zo stond de limburger
nog voor een halve eeuw tegenover het hollands . Schoon en voornaam vond
hij alleen de klanken van het duits of van het frans, zo hij dit laatste verstond .
Door de napoleontische overheersing was er nog veel frans in Limburg blijven
hangen. Zelfs nu nog, wanneer ik sommige hyper-hollandse boeken, zoals
die van Wolff en Deken, lees, vind ik er lets in, dat met zuivere schoonheid
niet overeenkomt, al moet ik bekennen, dat wij in onze taal niets beters,
of laat ik liever zeggen, niets echters hebben.
Mijn vriend Charles van Deventer schreef mij kort geleden, dat in een
gesprek, dat hij met Verwey had gehad over mijn bundel ,Litteraire Overwegingen", deze beweerde, dat mijn critiek op Betje Wolf en Aagje Deken
(die hij nog niet had gelezen), niets anders dan een boutade kon zijn . „ Ik
zei echter, dat je het wel degelijk ernstig meende, Frans' , besloot Chap.
Ik kan mij wel het standpunt van Verwey begrijpen, maar hij niet het
mijne. Hij is dus de armere van ons twee . De tegenzin, then ik bij de lezing
van Wolff en Deken ondervind, spruit voort uit het verschil in nationale
oorsprong. Ik weet heel goed wat het voortreffelijke is, dat Verwey er in
vindt en dat de meeste hollandse literatoren er in gevonden hebben ; maar
dat is het juist dat tegen mijn natuur strijdt . Er is dus bier niet het nietbegrijpen in het spel, maar een tegenzin, die voortkomt uit een natuurlijke
geaardheid ." (Vervlogen Jaren, blz. 188) .

Hij meende, als vele zuiderlingen, bijvoorbeeld ook Guido
Gezelle en Paul van Ostayen, „dat door de hollandse taal, door
het hollandse geluid, niet die hoogte der gedachte, niet die omvatting der sensatie kunnen worden bereikt, welke door het
franse of duitse geluid wel kunnen worden bemachtigd ." Het
was dus, naar zijn idee, geen tekortkoming in de Limburger,
die hem de werken van de beroemdste Hollandse romanschrijfsters lager deed aanslaan dan men in Holland gewoon is to doen .
Het was integendeel een verrijking van het vaderlandse besefvan-letterkunde, wanneer eenzijdig-Hollands beoordeelde boeken, die voor dit enig-geldende oordeel meesterwerken leken,
eindelijk eens wat geringer werden geschat .
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Van Multatuli hield Frans Erens niet bijzonder . Hij deed ook
de moeite niet, iets uitvoerigs over Douwes Dekker to schrijven.
Het stond voor hem vast, at deze auteur zijn grootste roem
aan een modegril dankte, al wist hij hem op zijn tijd to huldigen
als „een meester in bet analyseren van gewaarwordingen" .
Maar om de grootheid van Geertruida Bosboom-Toussaint to
miskennen, was hij de man niet . Hij zag dan ook in, dat haar
novelle Een Kroon voor Karel den Stouten een ,werkelijk kunstwerk" is, en dat haar gehele oeuvre ,groot en verscheiden" is,
maar van zeer ongelijke waarde, zodat bet roept om een gids .
,,Zij is to onzent le plus grand des ecrivains qui ne savent pas leur langue, doch
dan ook le plus grand. De waarde van deze lof verliest veel door zijne restrictie
en is heden nog verminderd in vergelijking met vroeger ; m.a.w . de stijl is
heden bij ons in groter aanzien dan vroeger . Wij letten veel nauwkeuriger
dan men vroeger deed op zijne qualiteiten en kunstgrepen . Dat mevrouw
Bosboom voor de historische roman nog geen gelijkwaardige opvolger
heeft, doet hare waarde nog des to meer gevoelen. Wij missen haar nu, meer
dan twintig jaar geleden" . (Toppen en Hoogten, blz . 104) .

Menige toenmaals ,moderne" lezer zal deze waardering meer
dan hoog genoeg gevonden hebben . Mij schijnt ze to laag . Ik
geloof, dat Frans Erens juist zag, toen hij zich een geslotenheid
voor het Hollandse toeschreef, die hem belette, in de figuratie
van onze grootste romanschrijfster uit de vorige eeuw een
kracht to vinden, welke binnen onze landsgrenzen door geen
van haar tijdgenoten, ook niet door Multatuli, is ontwikkeld .
Vandaag klinkt bet in vele oren achterlijk, als iemand zegt,
dat mevrouw Bosboom-Toussaint een schrijfster van genialer
aanleg, grootser conceptie, krachtiger stijl was dan Eduard
Douwes Dekker . Haar thans geringer faam zal betrouwbaarder
blijken, naarmate men gaat inzien, dat de ,natuurlijker" schrijfwijze van Multatuli bet resultaat van een minder aangrijpende
geestelijke bewogenheid en van een grotere gekunsteldheid
was . Zijn ,geval" beet boeiender dan bet levenslot van Geertruida Toussaint, zijn talent is eentoniger en kleinscheepser .
Dat zijn naam op de golving van de tijd hoger deint, wordt door
zijn jongste bewonderaars ten onrechte gehouden voor een
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blijk van eeuwentartende zeewaardigheid . De matige lofspraak
van Frans Erens voor mevrouw Bosboom-Toussaint is een
zwakheid in zijn kritisch werk, niet om de lof, maar om de
matigheid .
Het opstel over Sara Burgerhart is evenwichtiger, maar veel
feller dan bet gelegenheidsstuk over Geertruida BosboomToussaint. De beoordelaar acht dit boek ,niet rijk aan gehalte",
bet is „arm aan natuurbeschrijving en mist iedere psychologische
diepte", bet is ,wat wij in onze tijd zouden noemen, een voortdurend geklets" .
,,Wat Cats in de dichtkunst is geweest, zijn wolf en Deken in het nederlandse proza. Het is bier hetzelfde gedreun en gezeur en geklets, en toch
lees ik Cats nog liever dan deze laag-bij-den-grondse roman. Ja, er is
een zekere levendigheid in de stijl . Dit schijnt aan de meeste beoordelaars
het hoofd op hol to hebben gebracht en nog altijd to brengen . Die levendigheid zet zich echter altijd op dezelfde manier in dezelfde toon voort en zo
krijgen wij geen afwisseling van tonen en klanken, maar eentonigheid . Het
is de levendigheid van een heel klein vogeltj a in een heel klein kooitj e, dat
maar altijd hetzelfde gefluit doet horen" . (Litteraire Overwegingen, blz . 98) .

Hier is alle aarzeling weg . De auteur houdt zich nog een
ogenblik met de vraag bezig, wat de mensen uit de achttiende
eeuw kan geboeid hebben, toen ze dit boek lazen . Hem verveelde bet, en daarmee uit . Hij amuseert zich niet met d e huiselijke schalksheid, bet verholen leedvermaak en bet radde geroddel der ouderwetse juffrouwen met neepj esmutsen . Het is
hem niet sympathiek, want bet is hem niet edel genoeg .
Over De Kleine Republiek van Lodewijk van Deyssel geeft
hij een even duidelijke mening
,,Door zijn vizie to veel uit to zetten tot brede overstroming, verliest
de schrijver de faculteit om in de diepte to gaan . Misschien is dit een gevolg
van zijn echt Hollandse aard en aanleg, want de diepzinnigheid is een
van de meest zeldzame gaven bij den Hollander in het algemeen . In de
Nederlandse literatuur komt men ze niet dikwijls tegen . Ons yolk is
meer aangelegd voor uiterhjkheden en humor . . . ." (Litteraire Meeningen,
blz . 187).
20

Ook bij de beoordeling van buitenlandse schrijvers uit heden
en verleden vertoont Frans Erens een oorspronkelijkheid, die
zich van opgewondenheid vrijhoudt . In de taal van de nuchtere
waarneming herziet hij de heersende mening. Hij durft de
openbare opvatting tegenspreken en hij durft haar delen
hoevelen zoeken hun kracht niet uitsluitend in een van de
twee?
De streving naar betrouwbaarheid doofde in hem het persoonlijke niet, doch verleende hem de rust om bij ieder oordeel
zelfstandig to blijven . Vernieuwingen begroette hij zelden met
geestdrift, maar hij bekeek ze steeds •m et belangstelling, ook
indien hij er weinig heil van verwach tte . Het verbitterde hem,
dat de mensen bezig zijn hun intellect to verminderen ten gunste
van de materiele arbeid . Liever clan hierin de mensheid to volgen
was hij „een oudere van dagen", een ,mens van rijpen leeftijd",
die zijn blikken richt, ,naar het verleden, dat zijn recht van
bestaan zo vele eeuwen heeft gehandhaafd, laat ik liever zeggen
duizenden van jaren" (Toppen en Hoogten, blz . 9) .
Geen ingeboren behoudzucht dreef hem tot afkeer van tijdelijk succes . De geestelijke rust, die hij in toewijding jegens de
schoonheid verwierf, maakte hem er onverschillig voor . Hij
won de onaandoenlijkheid van de belangloze waarnemer in
roil tegen de programma-hartstocht van de partijman .
Bij zijn dood op 5 december 1935 was het zeven jaar geleden,
dat zijn laatste bundel letterkundige opstellen verscheen . In die
tij d had hij nog allerlei bij dragen afgestaan aan literaire tij dschriften. Hieronder bevonden zich uitvoerige en principiele
beschouwingen, zoals zijn opstel over de Belydenissen van
Augustinus in De Genieenschap van 1933 .
Tezamen met kortere aantekeningen en schetsen werd een
deel van dit ongebundelde werk door Pierre van Valkenhoff
in 1941 verzameld uitgegeven onder de titel Suggesties . Hierin
staan de Gedachten over Critiek opgenomen, die Frans Erens in
1928 bijdroeg aan het maandblad Nu van Israel Querido en
A. M . de Jong . Dit stuk verdedigt de koele kritische objectiviteit . Niettemin stelt de schrijver voorop, dat een volmaakte
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kritiek alleen over aanverwante geesten kan worden uitgebracht,
zoals „men alleen kan twisten met mensen, met wie men het
eens is„ .
„Wat in een werk het voortreffelijkst is, kan de critiek niet duidelijk maken .
Het leven zelf, dat in een meesterstuk wordt gevonden, kan niet in woorden
worden gebracht . Twee scheppingen, waarvan de ene alleen bedacht is en
de andere niet alleen bedacht, maar ook is doorleefd, kunnen uiterlijk, naar
de vorm, geheel op elkander gehjken, terwijl ze toch niet het zelfde zijn.
Het verschil wordt alleen gevoeld. De criticus is slechts zelden in staat volkomen mee to voelen en er wordt een grote scherpzinnigheid vereist om het
zuiver bedachte van het werkelijk doorleefde to onderscheiden" (blz . 51) .

Dezelfde voorkeur als voor verstandelijk-verantwoorde kritiek toont Erens voor de zogenaamde koele kunst, die hij verwerkelijkt ziet in de gedichten van Homerus, Shakespeare en
Goethe. Hij stelt haar tegenover de uitdrukking van felle gepassioneerdheid, die hij meeslepend, maar voorbijgaand acht .
Het grondgevoel moet eerst tot rust gekomen zijn, immers
Annette von Droste-Hi lshof schreef uit ervaring : ,Wo man
am meisten fiihlt, weisz man nicht viel zu sagen" .
De koelheid, die Frans Erens voorstond, was geen gevoelloze
verstandelijkheid. Grillparzer heeft over Goethe geschreven
Er war nicht kalt, wie ihr wohl meint,
Nur hielt er die Warme zu wenig vereint
Und da er sie teilte zuletzt ins All
Kam wenig auf j eden einzelnen Fall

Zijn gemoedswarmte gaf Erens niet aan de kunst, die hij
voortbracht, maar aan de schoonheid, die hij diende . Om haar
zo edelmoedig mogelijk to dienen, wilde hij zich vrijmaken
van iedere partijdigheid . Op het voorbije terugziende in Vervlogen Jaren, kan hij dan ook zonder vooringenomenheid of
toorn spreken als een rustig en wijs man .
Het is pikant, zijn gedenkschriften to vergelijken met de
memoriebladen, die Dr. Aegidius W. Timmerman als tachtig22

jarige deed verschijnen onder de vertrouwelijke titel Tim's
Herinneringen . Tim was de bijnaam, die de Homerus-vertaler
als student, en later als leraar in de klassieke letteren, bij vrienden
en leerlingen droeg . Zijn memoires komen in menig opzicht
met die van Erens overeen . De leeftijd van de schrijvers was
ongeveer dezelfde . Beider herinnering ging terug naar dezelfde
of gelijkaardige gebeurtenissen . Beiden beleefden in de vriendenkring van de tachtigers zelf de opkomst van de tachtiger beweging . Beiden ontvingen een academische opleiding en
schreven hun indrukken neer over de universiteit en haar
professoren . Beiden besluiten hun memoires kort na hun mededelingen over de gebeurtenissen uit de tachtiger jaren . Sommige
bladzijden dekken elkander naar de inhoud als gebeurde het
opzettelijk .
Wat Timmerman vertelt over de omgang tussen Willem
Kloos en Hein Boeken wordt door Erens met bijna dezelfde
woorden, slechts korter, verhaald . De indruk, die Lodewijk
van Deyssel op hen maakte, blijkt vrijwel dezelfde to zijn . Ook
hierin komen hun geschriften overeen, dat beide schrijvers
uitvoerig en met vertedering hun prilste jeugd en eerste vorming herdenken, -- dat zij zeer zelfstandig oordelen over het
academische leven van hun tijd, - dat zij het middengedeelte
van hun boek (bij beiden het grootste gedeelte) geheel aan
kunstenaars uit de tachtiger jaren wij den, -- d at zij tenslotte
beschouwingen over de ouderdom ten beste geven, waaruit
blijkt, hoe gelukkig zij zich in hun grijsheid hebben ge- .
voeld.
Zelden zullen twee boeken, zo kort na elkaar in het licht gegeven, zoveel gemeen hebben gehad, zonder dat er sprake
mocht zijn van onderlinge beinvloeding . Het is waar, dat de
auteurs elkanders herinneringsbladen voor een gedeelte gekend
moeten hebben. Beiden publiceerden er stukken uit in De
Nieuwe Gids, die, naar wij met zekerheid weten, door beiden
gelezen werd. BeInvloed hebben zij elkander hierdoor niet .
Beiden gaan uit van het besef, dat zij tussen hun tijdgenoten,
indien al medetelden, dan toch niet schitterden . Ze spreken als
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figuren, die in de schaduw hebben gestaan . Bij Timmerman
is dit bewustzijn levendiger. Hij besluit zijn prettig leesbaar
werk, dat vol anekdoten staat, met de woorden
„Ik heb deze Biografie niet geschreven, omdat ik mijzelf zo belangrijk
vind, maar wel omdat zij de vele dichters, schrijvers en schilders, waarmede
ik heb mogen omgaan en de tijd, waarin zij leefden van een bepaalde,
zij het ook subjectieve kant mogelijk heeft kunnen belichten . Ik wens u
alien een even tevreden ouderdom als ik zelf beleef . . . ." (Biz. 319-320) .

Zo spreekt bescheidenheid, die zich van haar karakter als
sieraad voldoende bewust is . Timmerman voelt, dat zijn boek
vrijwel alle belang ontleent aan hetgeen de schrijver over
anderen vertelt . Hij houdt zich als handelende persoon veel op
de achtergrond . Als beoordelaar dringt hij zich telkens met beslistheid naar voren, hetzij om duidelijk to zeggen, dat hij
Frederik van Eeden, zelfs na diens dood, nog niinacht, hetzij
oxn de nieuwere tijd en het jongere geslacht to vonnissen wegens
tekortkomingen, die van andere acrd ziji dan de tekortkomingen van hun voorgangers .
Tim is gemoedelijk, meestal goedaardig, graag leuk, maar
altijd erg op zijn eigen mening gesteld . Niemand, die zijn
beschrijvingen leest, zal hem dit kwalijk nemen . Tim beschikt
over de vlotte waarnemers-geestigheid van Hollandse realisten
uit de vorige eeuw . Hij schrij ft bladzij den, zoals er staan in de
Camera Obscura van Hildebrand of in Toen 1k nog jong was van
Justus van Maurik. Zijn boek is voorbestemd om bij gedeelten
populair to worden, zolang men belang stelt in Perk, in Kloos,
in Van Deyssel, in Diepenbrock en in Gorter .
Bij Frans Erens is de bescheidenheid van een andere soort .
Deze schrijver verantwoordt zich op een andere wijze . Hij zegt
heel nauwkeurig, hoe hij zichzelf, aan het eind van zijn loopbaan gekomen, beschouwt
Als een van de weinig overblijvenden van mijn generatie sta ik alleen to
staren op de misschien onbelangrij ke evenementen, die ik beleefde. Ik wilde
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er tenminste nog iets van ontrukken aan de duisternis, waarin zij bijna geheel
zijn verzonken . Belangrijk! Belangrijk ! een ijdel woord misschien . Is er
een vaste maat van belangrijkheid ?
Ik weet niet of anderen zullen worden getroffen door dat wat mij aandeed
en in beroering bracht. Dat hangt of van ieders eigenaardige structuur .
Elk mens is gehuld in de sfeer zijner persoonlijkheid, die hem onzichtbaar omstraalt . Is de persoonlijkheid de ziel, omgeven door het lichaam, dat
haar eigen is, dat van haar is doordrenkt, waarmede zij een twee-eenheid
vormt? Is deze de persoonlijkheid? Maar zij is niet vast, zij is niet gestold,
zij is een vlottende ster, zij is een nebuleuse . Met de j a ren, j a met de dagen
verandert de mens en tot vastheid zal hij eerst komen na dit leven op
aarde . Dan zal ook de verscheurdheid ophouden en zal hij klaar schouwen
in de raadselachtige diepte van het eigen wezen. En weer denkend aan
Augustinus zeg ik met hem
,,En wat kan er in mij verborgen zijn, o Heer, voor wiens oogen bloot
ligt de afgrond van het menselijk geweten, ook al wilde ik U niet bekennen ?"
Laat het dus uit zijn met het wroeten in eigen ziel, met het willen begrijpen
en toch niet kunnen, met de gestadige zelfpijniging . Ik word gekend door
de Vader en dat is mij tenslotte genoeg . Ik heb mij aan Hem overgegeven ;
ik heb Hem vergiffenis gevraagd voor mijn dwalingen en gedankt voor het
weinige goed, dat ik deed ; want dat deed ik door Hem.
Mijn hoop is op „den zevenden dag, die is zonder avond . . . . op den
Sabbath van het eeuwige leven" . (Blz. 193-194) .

Deze regels, meldt de weduwe van de auteur in een aantekening
bij de tekst, werden kort voor de dood van de schrijver gedicteerd . De gedenkschriften besluiten er niet mee . Er volgen nog
bladzijden, die een nabeschouwing bieden over het ontstaan
van een nieuwe richting in de literatuur . Ze herhalen voor het
laatst in eenvoudige woorden de kunst-theorie van Frans Erens,
dat de kunstenaar in een onvervangbare en onmisbare taal uitspreekt, wat zijn persoonlijkheid beroert en dat de criticus moet
speuren naar die geheimzinnige openbaring, waarvan ons de
wetten ontgaan
„Om tot de zuivere waardering van een kunstwerk to komen, buiten
den tijd om, waarin het is ontstaan, moet de beoordelaar in staat zijn het
bijkomstige opzij to zetten . De banden, die de voorstellingen aan elkander
houden, veranderen met de tij d ; ene volgende generatie rij gt die aaneen
op ene andere wijze dan de vorige . Daarom zal een werk steeds enigszins
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verbleken, wanneer het bij deze volgende terechtkomt . Doch de ware
criticus, hetzij hij spreekt over het oude of het nieuwe verleden, zal steeds
moeten doordringen tot de kern ."

Tussen de prettige memoires van dr. Aegidius Timmerman
en de persoonlijke gedenkschriften van Frans Erens is een verschil van stij 1 veroorzaakt door een verschil in bescheidenheid .
De een aanvaardde de achtergrond, en was blij, toch ook
een stukj e grond to hebben . De ander koos de achtergrond,
omdat hij daar zijn plaats bepaald wist door zijn lot . Dit betekende voor hem : zijn ,persoonlijkheid" als resultante van
een reeks achterhaalbare factoren, die samenwerkten met een
onachterhaalbaar geheim. Afstamming en afkomst, opvoeding
en ontwikkeling be'invloeden de mens, maar zij scheppen hem
niet. Hetgeen hij werkelijk is, laat zich niet uitdrukken door
begrijpelijke woorden . lets ervan openbaart zich in de ogenblikken van ontroering, waarin hij met voile aandacht naar de
stem van zijn wezen luistert .
Alleen de kunstenaar kan deze stem weergeven in zinhoudende woorden, en vooral in de trilling van die woorden, in de
beweging en bet ritme van de taal . Het zijn dezelfde woorden,
pasmunt der beschaving, maar bet zijn dezelfde waarden niet .
De kunstenaar wisselt ze tegen hun gedaante in goud . Daarom
heeft hij in de beschavingsgeschiedenis recht op een plaats, die
bet vormend handwerk van zijn vakmanschap hem niet zou
verzekeren . Hij is niet enkel een maker, hij is vooral een hoorder
en een ziener van bet wezenlijke .
Wie de gedenkschriften van Frans Erens lezen, zullen er niet
licht toe komen, hem een ziener to noemen . Het dichterschap
miste hij niet geheel, maar hij ontbeerde de kracht-van-visie,
waaraan bet leven zich willig en gehoorzaam onderwerpt.
Hij is een waarnemer van bet innerlijk wezen . Men mag
zeggen, dat hij een zuiver hoorder was . Wat de ziener van de
kijker onderscheidt is een oorspronkelijk vermogen . Hetzelfde
onderscheidt de hoorder van de luisteraar . Maar zoals de werkdadigheid van onze ogen scherper is dan die van onze oren
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terwij 1 anderzij ds de werking van het oor ons meer contact
met medemensen geeft dan die van het oog, zo staat de zuivere
hoorder bij de zuivere ziener achter als kunstenaar, doch is hij
wellicht tot oordelen beter bevoegd .
De bescheidenheid van Erens is die van de hoorder ten opzichte van de ziener, van de mindere, dock die zich in een
opzicht de gelijkberechtigde weet .
In Timmerman ontmoet de lezer een gezellig prater, een
goed kijker en aandachtig luisteraar, in Erens een kunstenaar,
bij wien het vermogen tot horen en zien de natuurlijke onge-reptheid bewaarde . Hij heeft naar het inwendige geluisterd.
Vandaar, dat de toon van zijn proza gedempter is dan bij de
loslippige, joviale, aanhalige en soms een beetje toornige Timmerman. Dat de gedempte klank toch dieper doordringt, komt
doordat hij in de stilte van het leven meedeelt wat de ander
temidden van de luidheid vertelt.
De gedenkschriften van Frans Erens bevatten in de eerste
uitgave (1938) niet al zijn geboekstaafde herinneringen. Ze
waren aan to vullen met verhalend en mijmerend proza, deels
in zijn vorige boeken, deels in verschillende tijdschriften verspreid. Voor deze nieuwe editie zocht Harry G . M. Prick al die
bescheiden bij een . Hij plaatste ze in de volgorde van de ervaring,

niet in de tijdsorde van de bekendmaking . In zijn eerste gedaante bestond het boek uit achtereenvolgende hoofdstukken
met weinig onderlinge samenhang . Ook nu nog kan elk hoofdstuk buiten verband met het geheel gelezen worden . De bindkracht komt van de persoonlijkheid .
Bij het verschijnen van de eerste druk heeft Bernard Verhoeven in het maandblad Bouwen van september 1938 de schrijver als volgt gekenschetst
,,Frans Erens kende nauwkeurig de grenzen en dus de beperkingen van
zijn talent. Er is denkelijk geen twede in de Nederlandse literatuur, die
als Erens, buiten de al to voortvarende ambities van zijn jeugdwerk, zoo ingetogen, ja angstvallig de zuiverheid van het persoonlijk accent zijner
schrifturen heeft behoed. Hij schreef geen stijl, hij schreef zichzelf, op genade
of ongenade . Liever dan een stijlschema to cultiveren en de onvermijdelijke
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windstilten in de inspiratie met lege stijlfiguren to verbergen, wachtte hij
in grenzeloze eerlijkheid het ogenblik der waarachtige bezieling af, onbekommerd om het mogehjke kuchen van een ongeduldig auditorium . Hij
was geen zanger, hij was een verteller, en, omdat hij een gewetensvol man
was, in ogenblikken van verlegenheid een prater . Erens is meermalen voor
het type van een „lettre" aangezien. Hij stamde geestelijk uit Frankrijk,
waar het ambt van „lettre" een der hoogste levensfuncties is, en tenslotte
kan men in een wereld vol specialisten er weinig bezwaar tegen hebben,
dat ook de schoonste voortbrengselen van den mensengeest vakkundig
worden verzorgd . Maar indien de karakteristiek als een verwijt is bedoeld,
dan moet opgemerkt worden, dat deze „lettre" - die Augustinus en Thomas
van Kempen vertaalde, - als geen tweede in het schrijversgilde achteloos
bleek voor die eerste bekommernis van de echte „lettre" : zijn stijl . Frans
Erens had als ' mens meer geweten dan als ambachtsman der schoonheid ;
hij verraadde liever zijn vak dan zijn menselijke rechtschapenheid . En die
keuze van een pijnlijk nauwgezet geweten, met alle offerzin van een dergelijke zelfbeperking, siert hem . Deze schier overmatige gewetensvolheid, die
gedurige vermaning tot innerlijke waarachtigheid, beheerst geheel het
wezen en het werk van Erens, beperkt het stellig in zijn expansie, maar geeft
het ook zijn waarde en adel . Nimmer zou Frans Erens zijn perioden van zuivere belokenheid, van ingetogen en betoomde gratie, hebben bereikt, als
de gewetensdrang zijn talent niet tot ascese had verplicht ."

Als bron tot kennis van de geschiedenis der beweging van
Tachtig is Vervlogen Jaren onmisbaar. Toch is dit niet de hoofdverdienste van het boek . Onder de kunstwerken van de tachtigers vraagt het zijn plaats als het gave prozaverhaal van diepdoorleefde ogenblikken van ontroering .
ANTON VAN DUINKERKEN .
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EIGEN HISTORIE
JONGENSJAREN

Mijn ouderlijk huis stond aan den weg, die loopt van Heerlen
over Nieuwenhagen door Waubach naar de Duitsche grens,
waarvan de afstand tot bij ons maar een halfuur was . Tegenover ons aan de andere zijde van den weg was een hooge haag
van beukenhout, stokken, die over de honderd jaar oud waren
en waaronder kippen hun eieren legden . Naast het huffs was een
langwerpige poel, waaruit het water voor het vee werd gehaald,
beschaduwd door een reusachtigen kastanje, een paar oude
knotwilgen en eenige kwetsenboomen . Daarnaast stond een
hooge plataan, waarvan ik het omhakken nooit zal vergeten
door het gekraak en den smak, waarmee hij op den grond viel .
Voor het huis stonden twee zware lindeboomen in waaiervorm . Zij moeten wel zeer oud zijn geweest ; als kind heb ik
daar nooit aan gedacht, maar in latere jaren heb ik ze geschat
op ongeveer driehonderd jaar .
Een man en zijn vrouw, afkomstig uit Zaandam, die in
Indie geld hadden verdiend, waren in de achttiende eeuw daar
gaan rentenieren. Zij hadden er het woonhuis laten bouwen
en waarschijnlijk hetgeen zij op die plaats vonden, laten afbreken . Zekerheid daaromtrent heb ik uit de traditie niet kunnen achterhalen, maar de twee groote lindeboomen wijzen er
op dat er reeds vroeger op die plaats een huis moet hebben
gestaan . Volgens de traditie zouden die twee Zaanlanders
Schrek hebben geheeten en ik heb altijd hooren vertellen, dat
zij Zondagsmiddags op een bank voor het huis zaten thee to
drinken, waarbij de man een lange Goudsche pijp rookte en
de vrouw thee schonk met een mooie zijden japon aan . De
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herinnering aan de thee en de Goudsche pijp was bewaard
gebleven, omdat in die streken deze twee dingen in lien tij d
onbekend waren .
Het Zaanlandsche echtpaar was to vroeg gaan rentenieren
en er kwam voor hen een moment, dat zij hun huffs niet konden blijven bewonen . Het werd door mijn grootvader gekocht
en mijn grootmoeder heeft mij verteld, dat de Schrekken,
zooals ze bij ons werden genoemd, daarna in een klein huisj e
waren gaan wonen opzij van onze wei en dat zij er zoo slecht
aan toe waren geweest, dat zij hun iederen dag het eten had
laten brengen, zoolang zij nog hadden geleefd .
De sporen der menschen zijn ras uitgewischt . Ik heb in
mijn jeugd nog wel eens navraag gedaan aan ouden van dagen,
doch niemand herinnerde zich ook maar van hooren zeggen,
iets van dit vreemde echtpaar . Zaandam was toen voor onze
streek vreemder dan Parij s of Keulen, dus was er nergens een
aanknoopingspunt gebleven met den oorsprong van deze verdwenen menschen . Hun naam heb ik op den klank gespeld ;
misschien was die in werkelijkheid heel antlers, want nergens
worden de namen zoo verbasterd als in Limburg . Waarom
hadden zij zich zulk een afgelegen oord in het Zuiden van ons
land als woonplaats gekozen ?
Op kleine afstan den van ons huis lagen hier en daar leemen
woningen en niet verder dan zeven of acht minuten van ons
of was een groot dennenbosch . Daar klom ik in de toppen der
boomen en haalde er de eieren uit de kraaiennesten . Ik nam
ze mee naar huis en als de keukenmeid het niet to druk had
kookte zij ze voor mij in een ijzeren keteltje, dat king aan een
ketting boven het vuur . Mijn moeder had mij geleerd het eitje
plat to slaan in mijn hand voor ik het opat.
In het bosch lag de heuvel, de Ravesmaar, wiens naam wel
werd afgeleid van Ave-Mariaberg, maar bij later nadenken is het
mij duidelijk geworden, dat hij wilde beteekenen : de heuvel bij
de maar, waar de raven kwamen drinken . Die maar was ineengeschrompeld tot een kleinen welput in het bosch, waarin het
water kristallijn was, ongeschonden en helder. Ik heb daar als
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kind urenlang gelegen . Nu en dan kwam iemand over bet zandpad tusschen de dennen met een kruik om water to halen . Dikwijls kwam een oude man, die een grooten lap in bet putje dompelde en dan uitperste in zijn kruik. Hij deed dat zoo dikwijls tot
de kruik vol was . Yk kende hem goed, hij woonde op de Keijser,
een afzonderlijk gehuchtje van drie of vier huizen, gelegen aan
een weg die dwars stond op de chaussee . Zijn gevulde kruik
nam hij op den schouder en ik zag hem door de dennen langs
bet slingerend zandpad naar boven klimmen .
Op een dag toen hij weer weg wilde gaan, kreeg hij mij in
bet oog en zei : „ Ik moet zelf gaan, bet Seef is naar de kermis ."
rk wist wel, dat hij daarmee zijn vrouw bedoelde . Zij was
dood, al jaren, maar de eenzelvige man kon dat niet aannemen .
Hij deed alsof hij op haar terugkomst wachtte van een kermis
op een dorp in de buurt .
Op een dag kwam hij naast mij op den grond zitten, haalde
een pakje uit zijn zak en begon voorzichtig bet vuilige, grijze
papier los to wikkelen . Er kwam een kerkboek uit in een witten band, van been, denk ik . Hij liet bet zien met trots ; hij
bewonderde bet . ,Dat is bet knoken mesboek van bet Seef ",
zei hij, „ik bewaar bet tot bet terugkumt ."
Hij pakte het boek weer in en stak het in zijn zak . Hij knikte
tegen mij en ik lag nog Lang to kijken naar zijn gebogen rug,
die ik zag klimmen en tusschen de stammen verdwijnen .
Dat water van bet heiputje was buitengewoon helder en
zuiver . Men kon er zien tot den grond toe . Als jongen schepte
ik met mijn beide handen en dronk en vond bet heerlijk. De
straal van de zon drong tot op den bodem van wit zand en
in lien straal schoten been en weer al spelend insecten die bet
watervlak even beroerden .
Nu zijn de dennen daar gekapt, de plaats om bet Heiputje,
dat nog altijd bestaat, is geheel kaal, doch bet ergste is dat
bet water daar nu vuil is . Niet lang geleden heb ik er een
dooden bond in gevonden then iemand daar had verdronken .
Ik was gehecht aan die bron . Die plaats was voor mij een
thuis geweest en dat verval deed mij pijn .
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En wanneer ik denk, dat vroeger daar hooge dennen stonden,
die ruischten in de stilte, dan valt er een droefheid over mij .
Doch is bet niet goed dat de schoonheid van vroegere jaren
verwelkt en to loor gaat, want anders zouden wij daar steeds
naar terug verlangen? Nu bevrijdt de vernietiging de ziel bij
bet onherroepelijk verlies .
Chateaubriand zegt in zijn Rene : ,Le temps a fait un pas,
et la face de la terre a ete renouvelee" .
Hoeveel to meer is dat nu bet geval . De groote veranderingen
van bet aanschijn der aarde heb ik dus nog beleefd . Te allen
tijde was de mensch laudator temporis acti . Dikwijls is gezocht
naar de verklaring van dat gevoel . Wij in onzen tijd kunnen
in ieder geval met meer recht spreken van de schoonere,
vroegere jaren, wanneer wij ons ten niinste niet door allerlei
snobbistische vooruitgangs-glorien willen wij s maken, dat wij
bet nu toch „so herrlich weit gebracht" hebben .
In die tij den waren de landerij en nog omgeven door hooge
heggen van ahornhout, dat op beuken gelijkt, omdat men ervan overtuigd was, dat de veldvruchten daardoor beter beschermd waren . De stammen en knotten van deze heggen
waren dikwijls hoog en er waren er bij, die wel een paar honderd jaar telden . Daar in de gaten woonden uilen en in de
takken zaten nesten van merels .
Nu zijn de scheidingen overal aangeduid door prikkeldraad .
De schaduwen zijn uit bet landschap verdwenen, de winden
hebben vrij spel en de vogels hebben geen plaats meer om to
wonen.
Op een afstand van ongeveer vijf minuten ten Noorden van
ons huis liep de zoogenaamde Landgraaf, waarvan ik nog vele
stukken heb gekend . Dit was een gracht, door menschenhanden gegraven, die diep en breed was . Het yolk zeide, dat
zij was gegraven door Napoleon . Men schreef den Keizer
allerlei dingen toe, waarvan men den oorsprong niet kende,
maar de Landgraaf was veel ouder dan de Napoleonstijd, die
mijn grootouders zelf hadden meegemaakt . Naar mijne meening staat bet vast, dat hij door de Romeinen is tot stand
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gebracht. Zou hij een restart zijn geweest van een Romeinsch
legerkamp ? De naam van de plaats, waar wij woonden, zou
er aan doen denken, want ons huis werd ,Huis de Kamp"
genoemd .
In den Landgraaf speelde ik vaak als kind. lk vond het
prettig daarin naar beneden to loopen en to rollen en dan
weer op to klimmen langs den rand, waarop hier en daar
boomen waren geplant . Later hebben de eigenaars die boomen
gekapt en het stuk van den Landgraaf, waarop zij recht hadden,
gelijk gemaakt met het overige veld. Voor zoover ik weet,
zijn de sporen van den Landgraaf nu uitgewischt . Alleen door
hen, die nauwkeurig daarnaar zouden gaan zoeken, kunnen
nog overblij fsels worden gevonden .
Bij den Heksenberg, een halfuur verder in de hei gelegen,
zijn ook nog verschillende sporen to zien van grachten of
graafwerk, die op een Romeinsch legerkamp zouden kunnen
duiden. Daar ligt ook een veld van oude grafheuvels, die nog
zij n to onderscheiden .
De hei bij den Heksenberg is buitengewoon van vormen .
Eigenaardige heuvels staan daar op rij . In dat dal liep vroeger
de Sterrebach, ook Roo Baak (Roode Beek) genoemd, die
uit verschillende plaatsen van den grond daar haar oorsprong
nam. Het was een zuiver en helder water . Veel jaren geleden
heb ik er in de zomermaanden vaak gebaad op warme avonden, onder het weemoedig geroep der pluvieren, die daar op
den doortocht waren. In de beek waren ook bloediegels en
kleine zwarte kreeften .
Een huis had daar ooit gestaan, van baksteenen gebouwd .
Ik heb de steenen nog zien liggen en de plaats van den kelder
was duidelijk . De omtrek daar heette het Sterrebosch . Kort
daarbij heette een gedeelte van de hei de Heldewier . Volgens
de traditie moet er ooit een Baron Heldewier hebben bestaan
en ook een Baron von Sterrebach . Zij hebben aan die plaatsen
waarschijnlijk hun naam gegeven .
Wie lang geleden dat brikken huis had gebouwd, zoo midden
in de groote hei en de bosschen, ver van alle menschen ver33
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wij derd, heb ik iooit kunnen vernemen . Het moet wel een
zonderling mensch zijn geweest, die daar in die wijde eenzaamheid zich had gevestigd . Aan bet begin van die hei heb
ik eenige jaren geleden op een halfuur afstands van de Sterrebach bij bet zoeken naar bet hol van een das, brokken gevonden
van de steenen fondamenten van een ander huis . Het was aan
niemand bekend, ook niet aan de oudste menschen in de streek,
dat daar ooit een bouwsel had gestaan en geen aanwijzing was
er over to achterhalen . Dat bet geen hut kan zijn geweest, bewijst bet op de plaats gevonden metselwerk . Hutten werden
slechts uit leem en gevlochten takken opgetrokken . De dennenbosschen hebben zich vroeger uitgestrekt tot over de Duitsche
grens bij Gangelt . Het waren hooge dennen ; ik heb er nog
enkele gedeelten van gekend .
Die hei was zeer zeker een der merkwaardigste gedeelten
van ons land . Wanneer men van een der heuvelen naar beneden ziet, kan bet niet anders of men raakt overtuigd, dat
hier in dit dal bij de bronnen van de Roo Baak in vroeger
eeuwen menschen hebben gehuisd, beschermd door de beboschte hoogten . Meer dan dertig jaar geleden ontmoette ik
daar een scheper met zijn kudde, een stillen, door ouderdom
gebogen man. Toen ik zoo met hem sprak over de hei, zei hij
met een grootsch gebaar op den grond wij tend : „In de hei
hier steekt van alles ." Hij meende, dat niemand nog kende,
wat er in dien bodem lag verborgen . In dien tijd was de Roode
Beek door mijnbouw nog niet uitgedroogd ; nu is de streek
verwoest .
Yk heb alleen nog stukken gekend van bet groote Sterrebosch. Het waren hooge dennen. Ik heb er veel geloopen en
er onder liggen luisteren naar den wind, nu en dan opgeschrikt
door een in de takken opspringenden eekhoorn of verrast
door bet voorbijschieten van een konijn . Ook hazen zag ik
over de vlakke hei weggaloppeeren en in de hoogte sperwers
op uitgespreide vleugelen drijven. Vossen zag ik soms op
groote afstanden vluchten . In Augustus, wanneer de hei zoo
ver bet oog reikte in vollen bloei stond, was bet loopen in die
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paarse oneindigheid voor mij een genot . In lien tijd waren
er nooit hei- of boschbranden, want menschen kwamen er
niet om to wandelen, alleen hij die naar Gangelt of Schinveld
moest, volgde bet nauwelijks zichtbare pad, dat liep naar de
Duitsche grens langs den „Blauwen Paal", die de grenssteen
was geweest van de Oostenrijksche Nederlanden. Hij is van
blauwen hardsteen en draagt nog den dubbelen Oostenrijkschen
adelaar, die er in is uitgehouwen en nog niet door bet mos
is weggevreten . Niemand heeft then Blauwen Paal ooit verwij derd. In zijn afgelegenheid h eeft hij niemand gehinderd
en op bet oogenblik staat hij er nog . Rondom hem zijn grenzen van koninkrijken veranderd . Oorlogen zijn uitgevochten,
maar de tijden hebben hem niet gedeerd . In de stilte om hem
been klinkt alleen bet droefgeestig geroep van den geelgors . Hij
is voor die streken steeds geweest een niijlpaal, die den weg heeft
gewezen aan reizigers, jagers, smokkelaars en vluchtelingen .
In bet begin van de negentiende eeuw kreeg mijn grootvader op zekeren dag een brief, waarin hem werd aangezegd,
dat wanneer hij niet op then of then dag 2000 francs op een
bepaalde plaats bij den Heksenberg zou laten neerleggen, zijn
huis zou worden in brand gestoken .
Mijn grootvader deed door de twee paardenknechten een
zak met waardelooze muntstukken op de aangewezen plek
brengen en hij zelf verborg zich daarna met de twee mannen
op een afstand in bet struikgewas . Het was maneschijn en
mooi weer . Over de bosschen en de stukken hei rondom den
Heksenberg lag een volkomen stilte .
Nadat zij eenige uren daar hadden gelegen, zagen zij een
kar met een paard bespannen aankomen. De kar ging voorbij,
zij zagen er niemand op zitten of er naast loopen . De kar
ging langzaam door de hei en verdween in de verte in de
richting van de Duitsche grens . Verder bleef alles stil en geen
geluid werd gehoord, dat van menschen kon komen . Na nog
eenigen tijd to hebben gewacht op de plaats, waar zij lagen,
gingen zij kijken en vonden den zak niet meer .
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Wat was er waarschijnlijk gebeurd? De kar was de plaats
gepasseerd, waar de zak lag. In den bodem moet een gat zijn
geweest en er moet iemand in de kar hebben gelegen, dien
men in den nacht niet had kunnen onderscheiden en die den
zak had gegrepen .
De drie mannen gingen daarop naar huis . Mijn grootvader
hoorde van de zaak niets meer en er is ook Been brand gesticht .
In die tijden werd er in de omstreken van Schaesberg en
Nieuwenhagen vaak ingebroken des nachts . Alhoewel de
Bokkenrijders-tijd voorbij was, zat het stelen en inbreken nog
bij somniige menschen er in en des morgens vroeg men zich
af: ,Waar mogen ze vannacht maar gestolen hebben?" Eens
op een nacht hoorde mijn grootvader, dat er aan de luiken
werd gebroken . Hij ging naar het venster en schoot eenige
malen in de lucht . De dieven, het moet een heele bende zijn geweest, verdwenen onder groot lawaai, geluiden, die aantoonden,
dat er ook op wacht hadden gestaan .
Mijn grootvader heb ik nooit gekend . I-Tij was jong gestorven, vele jaren voor mijn geboorte . Mijn grootmoeder kan ik
mij nog herinneren als een oude vrouw, die altij d in een leuningstoel zat, het (Amsterdamsche) Handelsblad lezende en de Echo
der Gegenwart uit Aken. Zij ging niet meer uit, ook niet in een
rijtuig . Ik heb haar alleen gekend, toen zij tachtig of eenentachtig jaar was . Dat zij het Handelsblad las, was in onze streek
iets bij zonders, want niemand kend e in dien tij d genoeg Hollandsch om een courant in die taal to lezen. De beschaafde
menschen spraken Fransch of Duitsch en ook uitten zij zich in
het plat, dat bij ons in dien tijd een plat Duitsch was .
Bij de meer ontwikkelden vond men als eenige dichter
Schiller op de kast staan en zelfs kleermakers en naaisters kenden
Das Lied von der Glocke van buiten. Toen een herderlijk schrijven
van den bisschop van Roermond door den pastoor van Schaesberg moest worden voorgelezen, ondernam hij het, dat stuk
voor zijn parochianen in het Duitsch over to brengen ; doch
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zelf het Hollandsch niet machtig zijnde, vertaalde hij dapper
de woorden : „De toorn des Heeren is tegen ons opgerezen",
door : „Der Zorn des Herrn hat sich gelegt" . Hij was in de
war gebracht door het woord ryzen, dat hij de vertaling dacht
to zijn van het Duitsche rieseln, welke opvatting hij in het plat
verdedigde, toen men hem daarover ondervroeg, met de
woorden : ,Wat riest, dat fallt" .
Des morgens en des avonds bad mijn grootmoeder in een
groot oud kerkboek met zwartleeren band, dat nog van haar
moeder kwam. Ik heb het later gevonden ; het was
„Der grosse Baurn-,Garter, im grossen Druck : Darin uberausz krafft- and anmutige Gebetter . . . Eingerichtet and verfertigt durch P . Martin von Cochem ."
Deze pater von Cochem wordt in de bekende literatuurgeschiedenis van Wilhelm Scherer hoog geprezen om zijn
levendig en indringend proza .
Ik herinner mij, dat bij onweer uit dit kerkboek gebeden
werden voorgelezen . Nu ik ze bij het schrijven dezer opteekeningen overlees, valt hun krachtige, drastische, bijna naieve
toon mij op . Het volgende gebed, dat ik in mijn kindertijd
verschillende malen hardop heb hooren bidden, is een bezwering
van het onweer en luidt aldus
„Im Namen Gottes Vatters, and des Sohns, and des H .
Geistes, Amen .
Ich beschwore euch ihr tribe Wolcken, Blitz, Donner, Hagel
and Ungewitter, durch die Allmacht Gottes Vatters, durch
die Weisheit Gottes Sohns and durch den Gewalt Gottes
heiligen Geistes, dass ihr each zertheilet, and keinen Menschen,
noch einiger fruchtbaren Creatur Schaden zuftiget . Ich beschwore euch durch den lebendigen Gott, durch den wahren
Gott, durch den heiligen Gott, dasz ihr aufhoret zu wuten,
and die menschliche Hertzen zu erschrocken . Ich beschwore
euch durch die Krafft des heiligen Creutzes, daran unsex
Herr Jesus Christus mit ausgestreckten Armen gehangen, and
die Luft gereiniget, and von dem Gewalt des bosen Feindes
befreiet hat .
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Ich beschwore euch durch die GlorwUrdigkeit der seligsten
Jungfrau Maria ; durch den Gewalt der heiligen Apostelen ;
durch das Leiden der heiligen Martyrer ; durch den Sieg der
heiligen Beichtiger ; lurch die Reinigkeit der heiligen Jungfrauen, and durch die Verdienste aller Heiligen, dass ihr euch
von dannen hinweg begebt, and in ein wildes Land, da ihr
niemand schaden konnt, entweichen sollet.
Ich beschwore dich du grausames Ungewitter, wann dich
vielleicht der leidige Satan solle erweckt haben, durch die
Ueberschattung so die Krafft des Allerhochsten caber die Mutter
Gottes gemacht hatt .
Ich beschwore dich durch das hochgebietende Wort, so
unser Herr Jesus Christus am Meer Genesareth caber dich gesprochen hatt .
Ich beschwore dich durchh alle Beschworungen, so alle
Heiligen Gottes gegen dich gethan haben .
Und ich beschwore dich durch das Zeichen des heiligen
Creutzes, so ich mit grossem Glauben and Vertrauen zu
Gottes Ehren gegen dich mache ; das du aufhorest zu wuten,
zu donnern, zu blitzen, zu hageln and zu brausen : damit wir
von alien Schrecken erlost, and vor allem Schaden bewahrt,
preisen den allmachtigen Gott Vatter, Sohn and heiligen
Geist. Amen ."
Zoo gauw men dit gebed begon werd de gewijde kaars opgestoken, die in ieder huis werd bewaard . Zij verlichtte met haar
vlam . d e neergeknielde huisgenooten, terwijl iedere bliksemflits
alien telkens het kruisteeken deed maken en d e Bond erslag
iedereen deed schrikken . Ook werden er bij onweer een paar
bloemen van de kroetwusch op het haardvuur geworpen .
Die kroetwusch was een bundel bloemen en kruiden, die
op den 15den Augustus, Maria-hemelvaartsdag, ieder jaar
werd gewijd. Op lien dag ging uit ieder huis iemand naar de
hoogmis met den bundel bloemen in de hand . Voor de mis
werden deze bloemen door gebeden en zegening gewijd . Dit
gebruik bestaat nog in Limburg, misschien ook in Duitschland en B elgie.
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De traditie wilde, dat er bepaalde bloemen en kruiden daarvoor werden gekozen . Ik herinner mij nog een kruid, dat
stond onder een bloedpereboom in onze wei . Het spijt mij,
dat ik geen botanicus ben, om den naam er van to achterhalen. Het blad was gezikzakt of ingesneden en het rook sterk,
wanneer het in de hand werd gewreven . Het middenstuk van
de kroetwusch was altijd de bloem van een kaars, met de
bleek-groene wollige bladen er om been .
Die kaarsplant heb ik altijd iets bijzonder moois gevonden,
terwijl veel andere bloemen mij onverschillig laten . Ik vond
er een persoonlijkheid in, een plant, die zonder vertakkingen,
onafhankelijk van andere, recht naar den hemel ging. Zij had
voor niij lets fiers. In de tuinen heb ik haar altijd met achting
behandeld, en ik herinner mij nog mijn hevige verontwaardiging en mijn drift als kleine jongen toen een tuinman er een
als onkruid had uitgeroeid .
Mijn ouderlijk huis, zooals ik het in mijn kindsheid heb
gekend, was in verschillende perioden gebouwd . De twee
Zaanlanders, die het oorspronkelijk bouwden, hadden er een
woonhuis van gemaakt, maar nadat mijn grootvader het had
gekocht, veranderde hij het omstreeks 1810 in een boerderij
in den vorm, die nu nog veel voorkomt in Zuid-Limburg,
Belgie, Noord-Frankrijk en het aangrenzende deel van Duitschland : schuur, stallen en woonhuis op een wij ze gegroepeerd,
dat zij in een vierkant liggen . Daardoor ontstaat een binnenplein en in het midden daarvan is gewoonlijk de mest . Bij ons
lag het heerenhuis aan de boerderij vast .
Omdat in then mest alleen het stroo van onder de beesten
wordt gestapeld, is hij weinig hinderlijk. De ruimte tusschen
den mest en de gebouwen is geplaveid en wordt spronk genoemd . Het geheel wordt afgesloten door een zware inrijpoort .
Het grondtype van deze bouworde is de Romeinsche villa .
Wanneer de poort en alle blinden aan den kant van de chaussee
waren gesloten, zag ons huis er uit als een vesting .
Ik herinner mij, dat bij het uitrijden van de hoog gevulde
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karren stalstroo de paarden schravelden over de keien etc. door
geschreeuw en zweepslagen moesten worden gedreven om de
kar to trekken uit den diepliggenden mest . Ik weet, dat ik
als kind stond to kijken naar bet spatten der vonken uit de
keien. Dat gaf een angstig gevoel en de telkens mislukte pogingen om de kar uit de diepte to krijgen bezorgden mijn moeder
grooten angst voor ongelukken, wanneer zij bet toevallig zag .
Zij vertelde nu en dan een geschiedenis, die grootmoeder
haar had verhaald en die oorspronkelijk was meegedeeld door
een vriend van bet huffs, toen zij op een keer alien bij toeval
stonden to kijken naar bet moeilijk uitrijden van zoo'n kar
mest . Min moeder geloofde zelf niet veel van dat verhaal ; dat
kwam niet overeen met de gesteldheid van haar geest.
De vriend had verteld, dat op zijn goed de mest bijzonder
diep lag, zoodat bet uitrijden der zwaar geladen karren met
groote inspanning moest gebeuren . Toch was er onder zijn
yolk een jonge paardeknecht, die bet paard maar bij den
teugel behoefde to grijpen en voort to sjorren om de kar als
een _veer uit de diepte to doen wippen en de poort to doen
uitrijden. Dat kwam iedereen vreemd voor. Niemand kon bet
zooals hij, ook niet oude, ervaren mannen, die hun heele leven
met paarden hadden omgegaan . De jongen wist zelf niet hoe
hij bet deed.
Eens op een dag dat de pastoor van bet dorp een bezoek
bracht en er toevallig mest werd gereden, nam de huisheer,
die over den jongen had gesproken, den geestelijke mee naar
den spronk om hem to laten kijken hoe bet ging . Een zwaar
geladen kar stond juist klaar en d e oudste paardeknecht deed
veel moeite om de kar to laten oprijden . De jonge man, die
bet zwoegen mede stond aan to zien, riep : ,Laat mij er eens
aan !" De ander liet hem den teugel over . Hij pakte dien beet,
riep hetd
paard toe, trok bet vooruit en in een oogenblik daverde
de kar over de gladde keien de poort uit . Niemand kon begrijpen
hoe dat in zijn werk was gegaan . De pastoor zei : ,Stuur lien
j ongen eens naar mij toe ."
De huisheer gaf den volgenden dag den jongen een brief,
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dien hij bij den pastoor moest gaan brengen . Na eenigen tijd
to zijn weggeweest, kwam hij terug en zei : ,Meester, daar is
de brief, ik heb hem niet kunnen afgeven ."
De huisheer was zeer verwonderd en de jongen verklaarde,
dat bet hem onmogelijk was geweest de pastorie to bereiken .
Hij had er zelf niets van begrepen.
Dit werd aan den pastoor meegedeeld en deze kwam kort
daarna nog eens om de zaak to onderzoeken . Maar ook aan
hem kon de j ongen geen andere verklaring geven, dan dat hij
niet aan de pastorie had kunnen komen .
Toen vroeg hem de pastoor of hij altijd zoo sterk en handig
in bet werk was geweest, zoo zelfs, dat hij dingen kon doen,
die aan nude ervaren mannen onmogelijk waren .
,,Neen", zei de jongen, ,dat heb ik geleerd van een vreemden man ."
Op bet nader uitvragen van den pastoor vertelde de jongen,
dat toen hij eens moeite had gehad om met een zwaar geladen
kar een helling op to rijden, een man, die ook op den weg
liep, bet paard bij den teugel had gegrepen en blijkbaar heel
gemakkelijk met de kar de hoogte was opgegaan . Hij had
den vreemde gedankt en hem gevraagd hoe hij dat zoo gauw
had klaargekregen. Toen had de man hem een ring gegeven
en gezegd
,,Draag dezen ring altijd bij je en als iets moeilij k voor je
is, denk dan maar aan mij en alles zal goed gaan ."
Sedert dien tijd had de jongen dat dan ook gedaan en de
vreemde man bleek waarheid to hebben gesproken . Hij liet ook
den ring zien, een donker onoogelijk ding, dat geen waarde
had.
,,Geef mij dien eens hier", zei de pastoor, „en rij nu die kar
uit den mest ."
De jongen greep bet paard bij den teugel en riep en sjorde .
Na veel geschreeuw en gezwoeg reed de kar eruit, nadat de
mannen hadden geholpen door tegen de raderen to duwen .
Maar dat was niets bijzonders ; zoo ging bet bij de andere
knechten ook.
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Sedert dien tijd was de jongen zijn meer dan gewone kracht
en handigheid kwijt . Hij was een goede werker, maar hij kon
niet meer volbrengen dan de overige knechten. Hid was nog
lang op bet landgoed gebleven en iedereen had hem graag
mogen lijden. De pastoor had den ring meegenomen ; hij had
hem later vernietigd .
Min moeder deed dit verhaal altijd op de haar eigen
manier, waarin een kalme aanvaarding lag van alles wat het
leven bracht, gemengd met een lichten humor en halve
ironie .
Mijn grootvader had een put laten boren vlak naast bet
huis, zoodat bet puthuis, dat een afzonderlijken ingang had
en geregeld werd gesloten, met de woning een gebouw vormde.
Yeder die aan den put kwam, moest den sleutel weer binnen
brengen. Zelden heb ik beter water geproefd dan dat van mijn
ouderlijk huis . Het was helder en zonder den geringsten bijsmaak . Andalusiers, die bekende fijnproevers van water zijn,
zouden zich aan dezen drank hebben kunnen verlustigen .
Een eigen put to hebben was in dien tijd in onze streek een
zeldzaam voorrecht .
Het water uit een in den grond geboorden put werd kortweg „put" genoemd, ter onderscheiding van bet water uit de
poelen, waarmee bet vee werd gedrenkt. Alleen „put" werd
gedronken en gebruikt om bet eten klaar to maken . Elk ander
water werd kortweg water genoemd . Men had er een soort
eerbied voor put, want bet was met moeite uit de diepte naar
boven gehaald en in sommige tij den was de voorraad beperkt . Toen dokter Wenckebach, de bekende Weensche professor, die vroeger dokter in Heerlen was, eens aan een zieke
had verordonneerd veel water to drinken, kreeg hij van de
verontwaardigde vrouw ten antwoord, dat zij dat aan haar man
nooit zou geven . De dokter, die de bedoeling der vrouw niet
goed had begrepen, vertelde bet geval aan xnijn moeder . Zij
lichtte hem in over water en put. In bet vervolg schreef hij
put voor .
42

Weldra vroegen de menschen, die niet ver of woonden, of
zij het water bij ons mochten komen halen, omdat zij antlers
naar den gemeenteput moesten gaan, die op grooteren afstand
lag . Het werd meestal toegestaan en om erfdienstbaarheid to
voorkomen werd jaarlijks een klein bedrag als schadevergoeding vastgestel .
De twee zware houten emmers met ijzeren banden beslagen,
die het water uit den put naar boven brachten, werden opgetrokken door een groot houten rad, dat met de hand moest
worden gedraaid . Aan den buitenkant van het rad waren uitsteeksels, die dienden om het vast to grijpen . Het zeel (touw)
liep in de hoogte over een houten rol, die ,wel" werd genoemd . Wanneer het rad niet werd gedraaid, moest het worden
vastgelegd met een ketting, want het terugloopen ervan was
gevaarlijk ; dan zou het zeel kunnen breken en dan viel een
der twee zware emmers naar beneden. Was de emmer in den
put gevallen, dan daalde er iemand in of om hem weer naar
boven to brengen . Mannen uit de buurt werden gehaald, die
het rad moesten vasthouden, zoolang degene die zich in den
anderen emmer naar beneden had laten zakken, in de diepte
werkte. Het was dan doodstil in en voor het puthuis . Er mocht
niet worden gesproken, want een onoplettendheid kon den
man beneden doen verongelukken . Wanneer ik over den rand
van het muurtje keek naar beneden in de diepte, zag ik daar
de geheimzinnige vonk van de „lucht" (lantaarn), waarbij de
man, die was afgedaald, zijn herstellingswerk deed . Nu en dan
riep hij lets naar de oplettende mannen boven. Het was een
zwak geluid en kwam van heel ver .
Het was altijd koel, maar nooit kil in het puthuis en het
licht was er gedempt . Vooral zomers was het er prettig . Ik
herinner mij, dat er soms veel lawaai was en gegooi met
emmers, gepraat en gelach van de vrouwen en kinderen, die
het water kwamen halen . Toen ik een kind was, waren de
puthalers nog niet zoo talrijk als later . Zij kwamen dikwijls
met dikbuikige steenen kruiken, die in Raeren werden gebakken.
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Nadat die gevuld waren, werden zij buiten gezet en bleven
de vrouwen zonder ophouden met elkaar staan praten, want
de put was het punt, waar de menschen elkaar ontmoetten .
De gang naar den put was voor vele vrouwen en meisj es de
glorie van den dag . De vrouwen kwamen 's morgens en vertelden elkaar over hun man, hun kinderen, hun buren ; de
meisj es kwamen liefst 's avonds, als de jongemannen vrij van
het werk waren . Die draaiden dan voor haar het rad en lieten
de vaten en kuipen vol loopen . Als het druk was, stonden er
hondekarren en kruiwagens van allerlei soort voor het puthuis onder de linde . Dan was er lawaai, gelach, gepraat, geblaf
van honden, gerinkel van iizeren emmers, geplas van water,
geschreeuw van kinderen.
In een tijd van droogte of als de gemeenteput niet in orde
was, kwamen de menschen soms smeeken om water . Er werd
bij ons gegeven zoolang wij hadden, maar als ons water op
was, heb ik wel eens twee vrouwen zien vechten om den laatsten emmer van then dag .
Nu hebben die dorpen waterleiding en zijn de putten gesloten en verzand en kokeren zij in eenzame diepte .
Wanneer de vrouwen haar gevulde kruik buiten hadden
gezet en in het puthuis bleven praten, liet ik als jongen wel
eens uit het raam van de kamer daarboven een haak aan een
touw naar beneden en trok de voile kruik naar mij toe . Ik
goot het water uit in de waschkommen en liet de leege kruik
weer voorzichtig op dezelfde plaats naar beneden zakken . Als
de vrouw, aan wie de kruik behoorde, merkte, dat zij geheel
leeg was, begon zij luid en schreeuwend haar verwondering
to uiten . Maar zij kon geen verklaring vinden en moest het
zich ontgeven . Zij ging de kruik opnieuw vullen en de gesprekken bedekten het onopgeloste raadsel .
Ik vond het altijd een genot to hooren hoe een in de diepte
van den put geworpen steentje naar beneden bruiste. Soms
liet ik het in het midden langs het touw naar beneden vallen .
Dan hoorde ik alleen een gesuis en een zwakken plons, wanneer de steen in het water terecht was gekomen . Maar soms
44

ook wierp ik hem tegen den wand, waarna hij bonsde tegen de
tegenovergestelde zij de en weer terugsprong, telkens en telkens den wand rakend met brommend gebruis, tot hij eindelijk
in het water plonsde. lk nam niet een grooten, maar een kleinen steen, die zeer zuiver was, want ik wilde het water niet
verontreinigen. Toch deed ik het maar zelden . Wanneer ik
eenmaal den val van den steen had gehoord en de sensatie van
de diepte had geproefd, had ik er voor langen tijd genoeg van .
Toen de put eenige jaren had bestaan, voldeed hij niet meer .
Hij was niet diep genoeg ; het huffs lag op een hoogvlakte .
Omdat hij to weinig water gaf, moest hij dieper worden gemaakt ; daarvoor werden puttenmakers gehaald uit de Belgische
Kempen . Bij het eerste graven waren mergelblokken onder
in den put gebracht, die nu in de diepte moesten worden
uitgezaagd en naar boven geheschen . Dat was een gevaarlijk
werk en het ging met zeer veel moeite . Als zoo'n blok zou
kantelen, zou de man, die er beneden in zat, er door verpletterd
kunnen worden .
Mijn grootmoeder had hevigen angst daarvoor en liet iederen
avond alle huisgenooten een gezamenlijk gebed doen voor de
puttenmakers en ook liet zij in de kerk iederen dag een mis
lezen voor hun behoud, zoolang het werk duurde . Dat was
een heele maand .
Het liep zonder ongelukken of en de put kwam op een
diepte van ruim tweehonderd voet . Dat was heel veel ; het
werd de diepste put van den geheelen omtrek .
In de dagen der Napoleontische oorlogen overzwermden
vreemde troepen de dorpen Heerlen, Schaesberg, Nieuwenhagen, Eijgelshoven, Waubach, die dicht bij de Duitsche grens
liggen . Wanneer ze kwaad hadden gewild, dan zou het yolk
weerloos daartegen zijn geweest . Om dit to voorkomen liet
mijn grootvader dagenlang aan de soldaten, die voorbij ons
huffs trokken, boterhammen met ham uitdeelen en een glas
bier of jenever er bij . Manden klaargemaakte boterhammen
stonden daarvoor aan de poort . Het vreemde krijgsvolk heeft
dan ook in ons dorp den menschen geen overlast aangedaan .
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Zij namen dankbaar aan wat hun werd gegeven en de Kozakken '
loofden de jenever en zeiden : „Gut Schnaps" .
In de hei bij den Heksenberg waren groote troepenmassa's
gelegerd. Dat waren voornamelijk Duitschers . De generaal,
die daarover bet bevel voerde, was ingekwartierd bij mijn
grootouders . Daar had hij de twee kamers boven, die ,vorenlangs" werden genoemd, omdat zij bet uitzicht hadden op de
chaussee ; de haak, die hij er in den balk heeft l aten slaan om er
den kleurigen veerenbos van zijn steek aan to hangen, is er nog .
Om zijn erkentelijkheid voor de goede verzorging to toonen, noodigde hij mijn grootouders uit tot een bezoek aan bet
legerkamp . Mijn grootmoeder ging in bet rijtuig met de
kinderen en mijn grootvader met den generaal to paard. In
bet tramp werden zij goed ontvangen en rondgeleid. Tante
Phina vertelde mij in latere jaren, dat bet eenige, wat zij zelf
zich van dat bezoek herinnerde, was, dat zij er mooie gele
pruimen had gezien . Dat de pruimen rijp waren, toont aan,
dat dit na Waterloo gebeurde en de troepen op hun terugtocht waren.
Ik was als oudste in mijn ouderlijk huis meestal op mijzelf aangewezen . Mijn jongere broers en mijn zuster verschilden to veel
in j aren met mij om alles met hen mee to doen en aanhoudend
met hen to spelen . Ik moest alleen naar de kerk en alleen naar
school . Ik ging alleen naar de bosschen en men bekommerde
er zich niet veel om, wat ik den heelen dag uitvoerde .
In huis woonden nog twee tantes, zusters van mijn vader,
vrome ongetrouwde vrouwen, die de huishouding deden, maar
voor bet overige haar tijd aan gebed wijdden . Naar de kerk
gingen zij in bet algemeen alleen des Zondags, omdat de afstand tamelijk groot was en haar natuurlijke geest van afzondering bracht haar er niet toe om dikwijls de sjees to laten
inspannen en in de week een mis of een lof to gaan bijwonen .
Een van haar was in Luik op een kostschool geweest en de
andere had haar opvoeding in Aken gehad .
1 Deze arriveerden op 12 januari 1814 in Schaesberg
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Overdag waren zij in de huishouding bezig ; zij waren daarin
zelfs zeer actief, vooral de oudste, tante Phina . Meer contemplatief was tante Marianne, die zich zelfs in de groote mystieken verdiepte . De werken van de H . Theresia las zij in een
Fransche vertaling en die van Johannes van het Kruis in het
Duitsch. Zij hadden een heele bibliotheek van vrome boeken.
Des avonds werd ik mee naar haar groote slaapkamer genomen, waar ik haar lang avondgebed bijwoonde, zonder
er aan mee to doen . Tante Marianne bad voor . Nog klinken
mij in de ooren de woorden van het gebed om een goeden
dood : ,Wenn meine Zunge nicht mehr stammeln kann . . ." ;
daarbij kreeg haar toon lets plechtigs, smeekends en treurigs,
dat op nn.ij een diepen indruk maakte, iederen dag opnieuw .
Wij zaten meestal bij het licht van een quinquet-lamp,
waarvan de olie nu en dan moest worden opgepompt om de
letters goed to kunnen onderscheiden . In de kamer stonden
op een commode eenige beelden van heiligen en aan de muren
hingen gravures, heiligen voorstellend . Het was de tijd, dat
de verschijningen van La Salette veel werden besproken . Lourdes
hoorde men toen nog slechts een enkele maal noemen .
De tantes spraken ook veel over den pastoor van Ars en
vertelden van hem allerlei bij zonderheden en wonderen uit
zijn leven . De lamp gaf maar weinig licht . Wij zaten om een
ronde tafel . Het overige gedeelte van de kam er, die zeer groot
was, bleef bijna donker . Een kolomkachel met den imperialistischen adelaar op het deurtje gaf in een verren hoek nog
een zwakken lichtschijn. De gebeden waren alle in het Duitsch ;
slechts viel er nu en dan een schietgebedje in het Fransch
tusschendoor.
Wanneer op zoo'n langen winteravond het gebed was afgeloopen en de boeken op een stapeltje waren gelegd, het kleinste
op den top en het grootste onderaan, zoodat zij een pyramide
vormden, ging ik naar beneden in de keuken, waar in de open
schouw een groot vuur brandde . Daaromheen zaten de knechten en tuurden in den breeden gloed van „de kluten", die weerkaatste in de koperen koffiekannen, ketels en pannen, die als
47

versiering uitgestald waren op planken langs de witte muren .
Nu en dan sprak er een een woord . Op tafel stond een oude
tinnen olielanip, of ook wel een, die groen was geschilderd
en deze kwam mij altijd voornamer voor dan die van tin.
De wiek, die uit het armpje to voorschijn kwam, moest, wanneer zij aan het verkolen ging, worden gesnoten om het walmen to voorkomen . Somtijds, wanneer de avonden op het
langst waren, speelden de knechten kaart aan de keukentafel . Zij zetten dan een olielampj e op een omgekeerde steenen pan en ik herinner mij de hoekige gezichten verlicht,
aandachtig turend op de heen en weer gaande kaarten .
Van een Bier knechten, Gradus, hoorde ik voor het eerst, dat
wij woonden in het werelddeel Europa . Ik herinner mij nog, dat
dit woord een groote ruimte in mijn kinderbrein schiep . Gradus
werd door de andere knechten geleerd genoemd. Dit was niet
ironisch, maar wilde zeggen, dat hij kon lezen en schrijven .
Met hem ging ik dikwijls mee, wanneer hij werd gestuurd
naar Scherpenseel, het eerste dorp over de Duitsche grens,
om daar boodschappen to doen . Ik ging graag mee daarheen ;
ik hield van het gekletter en getik der weefgetouwen, dat
zomers door de open deuren naar buiten kwam . Wij brachten
daar wel garen, dat moest worden geweven . Het was in huis
gesponnen van ons eigen vlas . Ik weet nog goed, dat Marie
Angenes aan het spinnen was . Ik stond er naar to kijken hoe
zij den draad door haar vingers liet loopen .
Toen Gradus met Marie Angenes in de kerk trouwde, was
zij onder de mis ingeslapen. Zij waren beiden eigenaardige
menschen . Zij waren getrouwd om to doen als anderen ; een
eigen gevoel hadden zij daar niet bij gehad . Zij woonden
vriendschappelijk met elkander ; als man en vrouw to leven
is niet in hun gedachten opgekom en . Het was de simpelheid
in haar hoogsten graad . Gelaten deden zij alles, omdat anderen
ook zoo deden. Zij spraken niet veel, lachten zeer weinig en
nooit luidruchtig . Zij zeiden altijd u tegen elkaar, nooit je
of jy. Eigenlijk gebruikten zij die Hollandsche woorden niet,
maar hun equivalenten in het plat .
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Wanneer ik nu nog aan hen terugdenk, veronderstel ik,
dat zij wel zeer pure menschen geweest zijn, zeldzame menschelijke individuen, voor wie de genotzucht bijna niet bestond of alleen tot een heel dun bovenlaagje was beperkt ;
bet noodige om hun existentie op peil to houden . Zij deden
hun werk langzaam in een vast tempo, zonder zich veel to
bewegen, alles goed vindend wat men hun opdroeg ; want hun
vertrouwen in de familie was onbeperkt . Omdat zij zoo waren,
spreidden zij kalmte rondom zich . Zij waren wel passief, maar
hun wezen activeerde toch op hun omgeving .
Een van onze andere knechten was Mathies ; hij was de
broer van Marie Angenes . Hij was niet getrouwd ; hij had
nooit naar een meisje omgekeken . Hij kon lezen noch schrijven .
Hij was heel jong bij ons gekomen en was alleen weg geweest toen hij in ' enst moest, „our den keuning to dienen",
zooals hij dat noemde . Hij was in Den Haag geweest, in Alkmaar, Den Bosch en Maastricht . Van Den Haag zei hij altijd,
dat bet bet grootste dorp van Nederland was . Hij had dit in
de kazerne hooren zeggen en bet had zijn oorsprong daarin,
dat Den Haag nooit muren had gehad . Voor zijn soldatentijd
was hij al knecht bij ons en toen zijn militaire dienst was afgeloopen, kwam hij weer terug en bleef zijn heele leven in
mijn ouderlijk huis . Hij hielp overal aan mee . Hij stookte
den oven bij bet broodbakken en hield de wacht bij bet gaarworden. Hij wist precies hoe heet de oven moest zijn voor
vlaaien, taarten, wit of zwart brood ; op welke plavuis een
taart moest staan - om langzaam en goed doorbakken to worden .
Hij nani daarvoor stukjes papier mee naar bet bakhuis, legde
die op de plavuizen in den oven en uit de kleur, die zij aannamen, berekende hij de warmte .
Hij sprak weinig ; van zijn innerlijk wezen kon ik mij moeilijk
een voorstelling rnaken . Het leek sours of hij vreesehjk diep zat
to peinzen. Toen mijn moeder hem eens lang had zien staren
in de brandende takkenbossen van den oven, vroeg zij hem
,,Mathies, wo dinkst de as?" ,Nurgens", antwoordde hij .
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Waarschijnlijk was dit zoo . Zijn gedachten waren geen
scherp omlijnde voorstellingen. Zoo vertelde hij, dat hij eens
op een avond van Heerlen komend, in het Streeperbosch een
klap in het gezicht had gekregen . Hij had niets gehoord, maar
plotseling had hij den slag gevoeld, waarop hij dapper had
geroepen : „We deet mich dat ?"
Hij regelde het snijden van het steelmoes . Dat waren de
raapstelen, die moesten worden gesneden om to worden ingemaakt in de baren . l De knechten deden dat 's avonds bij
het lange licht der eerste zomerdagen . Zij zaten dan onder
de groote inrijpoort, waar het gezellig zitten was, want boven
de poort waren kamers gebouwd . Zij zongen gezamenlijk het
eene lied na het andere en er kwamen menschen uit de buurt
meehelpen snijden en zingen, louter voor de gezelligheid . Het
waren altijd Duitsche liederen, die zij zongen en vooral is mij
bij gebleven „Ich hatte einen Kameraden" en „Morgenroth,
Morgenroth, Leuchtest mir zum friihen Todt" .
Mathies deed in alles nauwkeurig zijn werk, alles op zijn
tijd, haastte zich nooit, morde nooit tegen een opdracht . Zoo
werd hij eens midden in den nacht gewekt om voor een zwaar
zieke 2 naar Aken to gaan om ijs to halen, een tocht van drie uur .
Min moeder riep : „Mathies, je moet dadelijk naar Aken gaan ."
Nauwelijks ontwaakt en nog half in slaap riep hij vanuit
het bed : ,Waar is de korf?"
Hij zocht naar den korf, waarin hij altijd boodschappen
meebracht .
Het klinkt in onzen tij d van sociale eischen wel eigenaardig,
dat men midden in den nacht een knecht uit zijn slaap kon
halen en hem drie uren ver sturen, zoodat hij ook Brie uren
voor den terugweg noodig had en men hem dus zes uur liet
loopen. Maar Mathies deed dat graag . Hij vond het vanzelfsprekend dat hij ging .
Toch was deze man, noch een der andere knechten, een
slaaf. Zij werden in alles geeerbiedigd en behoorden tot het
1 Steenen potten - F. E.
2 Emile Erens - H. P.
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gezin. Mathies sprak over mijn ouderlijk huis altijd als : bie
os (bij ons) . Hun individualiteit behielden zij volkomen . Ieder
van hen was meester in de sfeer van zijn werk en zoo voelde
hij zich daarin als een bepaalde alleenheerscher . Toen Mathies
eens in een ander d orp bij kennissen was, zei hij : „Er hoort
wat toe om zoo'n goed in stand to houden" .
Dit was geen uiting van arrogantie, maar een van zelfbewustzijn in zijn eigen sfeer, welk zelfbewustzijn hem niet
naar een anderen werkkring deed verlangen, maar hem tevredenheid gaf in zijn eigen gewoon dagelijksch werk .
Deze simpele menschen wisten instinctmatig hunne existentie of to bakenen . Zij vervloeiden niet tot buitensporige
eischen, en omdat zij in de begrenzing van hun doen en laten
zoo precies voelden, wat zij konden en mochten doen, werden
zij ook door mijn familie met een zekeren eerbied behandeld .
Daardoor zijn zij ook alien tot aann hun flood in onzen dienst
gebleven .
Mijn vader, die een stille, teruggetrokken man was, ging
dikwijls des avonds met een lange Duitsche pijp in de keuken
voor het vuur zitten en bepraatte dan met de knechten het werk
van den afgeloopen en den volgenden dag . De meiden liepen
heen en weer en waschten de borden en schotels . Eens op een
avond toen mijn vader voor het vuur zat, had zich een jachthond, een groote hazenwind, voor zijn voeten gelegd . Het
lange dier nam veel plaats in en toen mijn grootmoeder toevallig in de keuken kwam, struikelde zij er bijna over . Zij
gaf hem een duw met haar voet en zei
„Jij, onnut Bier, maak dat je weg komt . Je bent voor nets
goed, dan om het wild op to eten ." Dat deed die hond nu en
dan op de jacht .
Mijn grootmoeder zei dat half voor zichzelf en dacht er
verder niet over. Maar de hond, die was opgestaan en weggeloopen, kwam eenige minuten daarna weer binnen met een
half opgegeten haas, die hij voor haar voeten neerlegde. Hij
had hem uit den klutendrek (den sintelhoop), waarin hij hem
had verborgen, weer opgedabd . Wanneer ik het niet uit
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volkomen betrouwbare bron had vernomen, zou ik er geen
geloof aan hechten . Flier was een bijna menschelijk schuldbewustzijn, opgewekt door den verwijtenden Loon van mijn
grootmoeder, dat het dier deed handelen .
Het gesprek rondom het groote haardvuur in de keuken
werd in een zwaar Duitsch plat gevoerd . Door de warmte kon
het wel gebeuren, dat de een of ander voor het vuur indommelde . Dit overkwam echter aan Mathies nooit ; hij zat steeds
onbeweeglijk in een richting to staren. Soms zag ik hem met
een groot houten plateel op de knieen zitten . Daar was mosterdzaad in, dat hij kwetste door er een ouden kanonskogel in to
laten rondrollen . Zoo zorgde hij voor het maken van den
mosterd . Slechts zelden mengde hij zich in het gesprek ; hij
liet de anderen spreken . Wanneer mijn vader hem lets opdroeg, zei hij steeds, dat het goed was, dat hij het zou doen .
Maar er kwam een gebeurtenis in zijn eenvormig leven
In het dorp Nieuwenhagen werd een schutterij opgericht . Zij
bestond uit dertig a veertig schutters, die op buitengewone
feestdagen met een geweer moesten optrekken en, vreemd
genoeg, men koos den stilzwij genden Mathies tot generaal en
chef van den troep . Dit generaalschap was voor Mathies de
grootste vreugd van zijn leven. Wanneer hij er aan dacht of
men er hem over sprak, dan fonkelden zijn oogen en er kwam
licht in zijn gezicht. Hij zei dan wel niet veel, maar grinnikte
onhoorbaar van plezier . Waar hij hem vandaan had gehaald,
weet ik niet, maar hij droeg bij den optocht een grooten
generaalssteek met pluimen en een sabel . Hij commandeerde
niet, maar liep als eerste voorop, onmiddellijk achter den
trommelslager . Ook schoot hij niet naar den houten vogel
op de stang, maar liet dat aan zijn ondergeschikten over .
Men had hem gekozen als een decoratieve figuur en dat
was hij, breed met zijn boersch Napoleon-type . Voor hem was
de schutterij het belangrijkste in zijn leven . De functie van
generaal vervulde hij met diepen ernst . Wanneer hij door de
rijen dorpsbewoners op een Zondagnamiddag zijn vaste stappen zette, imponeerde hij mannen, vrouwen en vooral de toe52

gestroomde kinderen door zijn martiaal voorkomen . Dit was
voor hem ook niet zoo maar uit de lucht komen vallen ; men
had hem tot generaal gekozen omdat hij soldaat geweest was .
De commando's van de schutterij luidden o.a . : „Op de
plaats, rust" . Wanneer zij ergens gekomen waren om eer to
bewijzen, riep de commandant, voor zij weggingen ,Presentiert das Gewehr" .
Eens in het jaar, op den dag van het vogel-schieten, trok
de schutterij om een der twee groote lindeboomen, welke voor
mijn ouderlijk huis stonden . Wij, kinderen, liepen (Ian natuurlijk uit om Mathies to zien, dien wij in zijn functie niet durfden
aanspreken . Op dien feestelijken dag trokken de trommelslager en de fluitspeler des morgens heel vroeg, om zes uur,
door het dorp . Wij werden gewekt in vroolijke stemming,
want dat was de feestdag, die werd aangekondigd .
De optocht om de linde gebeurde des namiddags, nadat de
vogel was afgeschoten. De koning, dat wil zeggen de schutter,
aan wien dat was gelukt, kwam met den commandant in
onze huiskamer, waar hem de eerewijn werd aangeboden .
De commandant verklaarde op plechtige manier, dat hij aan
ons alien de „nieuwe Majesteit" kwam voorstellen . Deze was
gewoonlijk zeer onder den indruk van zijn nieuwe qualiteit .
Op zijn borst hing een groote zilveren vogel to midden van
veel zilveren platen, waarop data van prij zen waren gegraveerd .
Onder de linde stond en dan de andere schutters met Mathies
to wachten en aan hen werden door de meiden uit groote
tinnen kannen glazen bier geschonken en sigaren rondgedeeld.
Achter de schutters stonden op den weg de uit de buurt toegeloopen menschen, waaronder vele kinderen to kijken .
Op de dagen van zoo'n schuttersfeest kwam Mathies gewoonlijk niet voor tien uur 's avonds thuis en slechts eenmaal
herinner ik mij, dat het overmatig aantal glazen bier zijn
verstand had beneveld . Hij ging dien avond stil aan de tafel
in de keuken zitten in zijn uniform met den generaaissteek
op. Hij zeide geen woord en begon een groot bord karnemelksche pap, dat een der meiden voor hem had neergezet,
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to eten. Zoo zat hij alleen op de bank . Door den kier van de
deur kon ik zien, wat er gebeurde in de schemerige keuken,
waar het olielampj e brandde en de resten van het vuur nog
lichtten . Knikkebollend boog hij voorover en de pluim van
den generaalssteek op het slaperige hoofd doopte zich nu en
dan in de botermelk. Maar gauw strompelde hij naar zijn
kamertje om zijn roes uit to slapen, zonder tot iemand een
woord to spreken .
Onze eerste paardeknecht heette Paulus, de tweede Peter ;
zij waren broers . Van den eersten herinner ik mij weinig . Hij
trouwde met Marie Cathrien. Zijn gestalte docht mij stijver
en deftiger dan die van zijn broer, die in zijn bewegingen meer
buigzaam was. De eerste is slechts zeven of acht jaar bij ons
gebleven, zijn broer Peter is vijftig jaar in onzen dienst geweest .
Hij was getrouwd en woonde met zijn vrouw op vijf minuten
afstand van ons huffs .
Peter had geen bijzondere eigenaardigheden ; hij was het
type van een goeden en trouwen man . Hij was misschien wel
de meest intelligente van onze knechten, doch ook hij kon
lezen noch schrijven .
Wanneer mijn vader des avonds bij het vuur zat, voerde
hij voornamelijk met Peter het gesprek . Deze was weetgierig
en wilde graag op de hoogte blijven van wat er omging in de
wereld . Hij beweerde, dat hij in den tij d van den Krimoorlog
de belegering van Sebastopol in de lucht had gezien. Ilet was
voor zonsondergang gebeurd . Flij had paarden en kanonnen
zien rijden langs den Westelijken avondhemel .
Ook vertelde hij wel aan ons, kinderen, dat hij 's nachts
een vuurman had zien zweven, een grooten, gloeienden bol in
het Streeperbosch. Hij had hem zien gaan langs de stammen
der boomen. 1k werd bang, wanneer hij het vertelde. Ook zei
hij, dat op een winteravond tegen tien uur hem iets op de
schouders was gesprongen, dat hij niet van zich of had kunnen schudden en dat pas verdween, toen hij de deur van zijn
huis binnenging .
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Menigmaal vertelde hij ook, dat hij eens op een avond, laat,
het was al over elven, met een kar terug kwam uit Heerlen
en dat toen bij het opgaan van den Streeperberg een der raderen
in de taaie modder was weggezakt . De Streeperberg was in
then tijd met bosch bedekt en de weg lag diep tusschen twee
hellingen . De regen had opgehouden en het was zoel winterweer, zoodat Peter bij het sj orren aan de kar zich in het tweet
had gewerkt. Hij wist geen raad om het rad uit de modder
to krij gen, want het was stikdonker ; hij kon niets zien en
zwavels had hij niet bij zich . Of hij het paard al sloeg en de
zweep in de lucht deed knallen, het hielp niets; het paard
schravelde en kon niet verder . Toen zei hij halfluid
,,Kwam een vuurman mid nu he pen . '
Op hetzelfde oogenblik zweefde een dwaallicht langs hem
heen . Bij het schijnsel daarvan haalde Peter het rad uit de
modder en hij kwam met zijn kar tot boven op den berg, terwij 1 de vuurman voor hem uit ging . Daar sprak een stem
plotseling tegen hem
,,En wat heeft de luchter nu verdiend? !"
,,Gods loon", antwoordde Peter .
,,Daar heb ik nu al dertig jaren op gewacht", zei de stem
en het dwaallicht verdween .
Peter is de knecht met wien ik het meest in aanraking ben
geweest, want hij moest ons steeds rij den naar de kerk, naar
de stations, die op uren afstands waren of ook wel naar Aken .
Het was een groot feest voor ons, als wij met mijn moeder
in de maand Augustus naar Aken reden, naar de Bend . Dat
was de jaarlijksche foire . De kindermeiden hadden er ons
zooveel van verteld, dat de Bend voor nzij een plaats was
geworden, waar alles was to zien en to krij gen, een stuk van
het land van belofte.
Wij reden dan met de barouchette in den vroegen morgen
weg en na een paar uur ratelde zij door het massale Pontthor
de Pontstrasse af. Dat waren de keien van Aken, de zware
afgesleten steenen, die mij in een andere wereld verplaatsten .
Overal menschen, menschen van Aken en menschen in Zon55

dagsche kleeren uit de dorpen van den omtrek . Dat waren de
mannen in zwarte pakken en de vrouwen met breede mantels
en kleurige doeken om het hoofd, die langzaam door de
straten gingen, alles bekijkend en overal stilstaand.
Er stonden op de Bend heele straten van kramen . Ik herinner mij er ook een vlooiencircus, dat zoo'n indruk op mij
heeft gemaakt, dat ik het mij nu nog levendig kan voorstellen .
De gedresseerde vlooien deden daar de ongeloofelijkste dingen,
als duelleeren en elkaar in een wagentj e rondrij den.
Wij aten altijd bij Michels in den Konig von Spanien . Deze
hotelier had een broer, een bekenden grappenmaker, die
pastoor was . Wie kende niet pastoor Michels van Oirsbach ?
Er werden allerlei koddige verhalen gedaan over zijn gevatheid en slagvaardigheid . Een groote, sterke kerel was hij met
een breed hoofd en zijn humor was van de meest drastische
soort . Omdat ik altijd van hem had hooren spreken als den
broer van den Konig von Spanien, dacht ik als kind, dat hij
werkelijk een broer van den koning van Spanje was .
Behalve de barouchette hadden wij een sjees, die kleiner en
lichter was . Ik weet nog, dat deze werd aangeschaft in plaats
van het ouderwetsche, dikb uikige, op-en-neer-hotsende rijtuigje, dat geheel was versleten . Van dat soort ziet men er
tegenwoordig nooit meer . Ik meen, dat ik er eenige jaren geleden nog een in een afgelegen dorp van Brabant ben tegengekomen . Hij, die het nooit gezien heeft, kan zich zulk een
vehikel niet voorstellen .
Peter was vol geestdrift over de nieuwe sj ees . Het was iets
bij zonders in zij n leven. Die sj ees en die barouchette waren de
getrouwe begeleidsters van alle gebeurtenissen in mijn ouderlijk huis. Die barouchette - wij noemden ze altijd „den
wagen" - heeft ons kinderen naar den doop gereden en er
was geen feest of plechtigheid, waar zij niet bij to pas is gekomen. Zij imponeerde mij, omdat zij van binnen met blauwe
stof was gecapitonneerd en er gele kwasten aan de blauwzijden gordijntjes hingen . In de dorpen van den omtrek wist
ieder, dat dat onze wagen was, wanneer hij voorbij rolde .
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Wanneer Peter Heerlen binnenreed langs de eerste huizen,
gooide hij de zweep over het paard, zoodat dit in vollen draf
ganging en de wagen ratelde over de keien ; maar zoo gauw
wij er uit waren, temperde hij den gang, om het dier to sparen .
Aan sommige paarden was hij erg gehecht . Mijn vader had
een rijpaard van echt ras, een vos met fine dunne beenen,
dien wij Zenno noemden . Doordat mijn vader ouder werd en
weinig meer to paard uitging, werd het dier verkocht . Peter
moest hem wegbrengen en toen hij hem aan den kooper, den
graaf van Schaesberg, afleverde, liepen hem de tranen over
de wangen . Hij kon van het dier niet scheiden. De graaf was
getroffen door het gevoel van den knecht en gaf hem een
bijzonder groot drinkgeld .
Min vader zelf, zoo vertelde mijn moeder later, had de
goudstukken, die hij voor het paard had gekregen, weggelegd
in een papier gewikkeld in een hoek van zijn schrijftafel .
Toen mijn moeder ze eenige jaren later toevallig vond en
vroeg waar dat geld toch van was, antwoordde mijn wader
,,Laat maar liggen, dat is van Zenno" . Hij bekende haar, dat
het hem to pijnlijk was geweest om dat geld voor iets to gebruiken.
Peter was erg aan de paarden gehecht en de dieren aan
hem . Eens had mijn vader een werkpaard verkocht naar Roermond, waarheen het door den kooper was meegenomen . Maar
op een vroegen morgen, het was nauwlijks vier uur, bonsde
het paard tegen de poort en stond met zijn hoeven op de
steenen to stampen. Het was van den kooper weggeloopen en
had zijn langen weg, tien uren gaans, alleen gevonden .
Dieren hechten zich soms aan menschen om redenen, die
men niet kan achterhalen . Zoo had mijn vader eens een jachthond verloren ; het dier was gestorven . Hij had onmiddellijk
een anderen bond noodig, want het was midden in den jachttijd . Hij zei dit aan zijn vriend Jupel Stassen, die hem een zijner
honden aanbood. In het eerst weigerde mijn vader omdat het
dier al van verschillende plaatsen was teruggeloopen naar zijn
meester . Maar omdat hij op dat oogenblik geen anderen goeden
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bond had, nam hii dezen mee naar huis, waar hij hem een paar
dagen vasthield . Daarna gebruikte hij hem op jacht en bet
dier bleef goed bij . Na verloop van een paar weken wilde mijn
vader hem op de proef stellen en ging, van de j acht terugkomend
met den bond, die los liep, voorbij bet kasteel Schaesberg, waar
Jupel Stassen woonde. De bond bleef dicht achter zijn nieuwen
meester aanloopen en keerde den kop niet om naar de poort
van zijn ou e woning .
Ik herinner mij nog van Peter, dat hij eens op een avond
thuis komende met zijn paarden uit bet veld --- bet was een
zeer heete dag geweest - de boodschap meebracht, dat , ,,de
Franzosen totaal verslagen zouden zijn" . Ik zie Peter nog voor
mij, diep zich buigende terwijl hij bet zeide, als onder den
druk van een on g eluk . Het was waarschij nlij k de tij ding
van den veldslag bij Worth of Gravelotte, die hij onderweg
had gehoord . Ik weet nog, dat ik er ook van rilde . Frankrijk
had toen nog nets van de vroegere consideratie verloren en
stond in de ziel van ons yolk niet gelijk met de andere landen .
In then tijd leefde men in Limburg meer mee met Frankrijk
en Duitschland dan met Nederland en de Limburgers gingen
gemakkelijker naar Parijs dan naar Amsterdam . De doctoren,
die ik als kind heb gekend, hadden in Parijs gestudeerd ; een
van hen in Wurzburg .
In die eerste dagen van den Fransch-Duitschen oorlog zie
ik nog de Italiaansche doedelzak-spelers voorbij trekken op
warme zomeravonden over de stoffige wegen en ik hoor ze
nog zingen : ,Vive la Francia, morte alla Prussia" . Of zij zongen het omgekeerde, al naar zij dachten, dat bet to pas kwam .
Ik hoor nog bet pijpen van den doedelzak klinken op onze
spronk onder de poort . Praten kon ik niet met de spelers en de
zangers, maar zij brachten de sfeer van bet verre Italie . Ik
dacht, dat zij nog de stof van de Italiaansche wegen op hun
versleten lompen droegen en de zon van Italie op hun bruine
gezichten. Hun pijpen klonk als een treurnis van ballingschap .
Het klonk op met gedaver over de spronk tegen de muren
en de toegeloopen kinderen uit de buurt stonden met open
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monden, zonder to lachen, met een zekeren eerbied voor het
vreemde, maar voor een vreemd iets, dat echt was en dat zij
niet begrepen .
Laat ik nu nog eens spreken over onzen Werden . Dat was
een eigenaardige man. Hij was geen knecht, gehuurd met
vooraf bedongen loon ; maar hij had zichzelf ingevlochten in
de behoeften van ons huis, waarvan hij geleidelijk een onmisbaar deel is gaan uitmaken . Hij was afkomstig uit Schinveld,
een heidorp bij de Duitsche grens . Hij was een kleine man,
zonder baard of snor ; hij liep een weinig voorovergebogen en
zijn bewegingen waren stil, maar gedecideerd . In zijn geboortedorp was hij timmerman geweest, ongeveer tot zijn veertigste
jaar en in dien tijd kwam hij ook in mijn ouderlijk huis werken . Wat hem daarin bij zonder aantrok, weet ik niet, maar
hij vond het nergens genoeglijker dan bij ons . Hij was een
verstandige man, die niet veel sprak . Toen mijn vader ziek
werd en door de jicht niet meer kon loopen of zich bewegen,
werd hij langzamerhand zijn oppasser en bleef hij in oils buis
wonen. Hij droeg mijn vader 's morgens naar beneden en
's avonds naar boven en week niet van zijn zij . Wanneer er
bezoek kwam en hij bij mijn vader nloest blijven, had bij den
tact zich niet in het gesprek to mengen en wist zeer goed,
wanneer hij dat kon doen of niet . Hij had de eigenaardigheid
dat hij nooit wilde zeggen hoe oud hij was ; alleen toen hij
vijfenzeventig jaar was, begon hij er voor uit to komen . Toen
vond hij, dat hij zich op zij n l eeftij d kon b ero emen .
Des Zondagsavonds of ook wel in de week ging hij naar
het Cafe Heerings to Nieuwenhagen, de eerste herberg van
het dorp, een ouderwetsch huis, waar de oude Nieuwenhagers
gewoonlijk samen kwamen en kaart spelende de lange winteravonden doorbrachten . Bij ons in de keuken werd hem aan
een afzonderlijk tafeltje zijn eten opgediend . Dit voorrecht
wekte niet de jaloerschheid op van de knechten of meiden,
omdat zij vonden, dat hij als vroeger onafhankehjk timmerman, in rang boven hen stond ; hij was dan ook langzamerhand
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een soort rentmeester bij ons geworden . Hij was met alles
tevreden en maakte nooit eenige aanmerking . Hij voelde zich
geheel met ons verbonden . Mijn moeder liet hem ieder jaar
aan mijn broers Josef en Ernest, die in Roermond op kostschool waren, hun Sint Nicolaas brengen en clan zei hij tegen
de paters op de jongens wijzend : „Ich hub ze groot gebracht" .
Hij is meer dan tachtig jaar oud geworden en is bij ons gebleven tot aan zijn dood .
Wanneer ik mij die oude knechten nog eens voor den geest
haal, dan begrijp ik nu de volkomen harmonie van hun leven,
dat in zijn gang zoo onverstoord tot het einde is geloopen .
Wij leefden in een kleine, patriarchale republiek, waar aan
ieders behoefte werd voldaan . Zij waren ondergeschikt niet
zoozeer aan den een of anderen persoon als aan een bestaanden,
van-zelf-sprekenden toestand . Daardoor bleven die knechten
tot in hun hoogen ouderdom daar, waar zij als jongemannen
waren gekomen . Zij waren tevreden en gingen op in het leven
van mijn grootouders en ouders en dezen ginger voor een
groot deel weer op in hun leven. Bijzondere gebeurtenissen
waren er zelden . ledere dag geleek op den vorigen. Wel was
dat eentonig, maar die eentonigheid was de vruchtbare akker,
waarop het zaad tierde van een lumineus aardsch bestaan .
Waarom ook de voortdurende verandering ? Is de stabiele
toestand niet de meest benij dbare ? Hoeveel rnenschen werpen
het goed weg, dat zij hebben, om to ijlen naar het land der
onzekerheden ! Het is zwakte de voortdurende verandering to
willen, zwakte niet to kunnen blijven in een toestand, die draaglijk is en die door het volhouden stellig zou verbeteren . Het
eenmaal door het lot toebedeelde is dikwijls het ware ; het is
mogelijk de vrucht van een onfeilbaar werkende omgeving . Ik
geloof, dat de tegenwoordige veranderingszucht, die in alle
menschengroepen is doorgedrongen, weinig tot het geluk zal
bijdragen, misschien wel de grootste bewerker van ongeluk zal
zijn . De bloem van het geluk is een heel teere plant ; zij kan
alleen bloeien in een volmaakt ongestoorden zonneschijn, die
komt van het innerlijk leven en niet van het uiterlijke .
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Wanneer na volbrachten arbeid het avondeten voorbij was
en het eentonig gebed van den rozenkrans in onze keuken
stil voor zich been bromde, dan kwam er een vrede over die
verzamelde hoofden, die door niets werd gestoord. Duidelijk
en met luide stem bad Peter voor . Allen knielden op hunt stoel
en in het schijnsel van het haardvuur zag ik hun baardige gezichten en hun gevouwen handen, steunend op de leuning
van hun stoel.
Alle gebeden waren in het Duitsch . Na den rozenkrans
baden zij met uitgestrekte armen vij f Onze-Vaders en vij f
Weesgegroeten ter eere der vijf wonden van Christus . Daarna
zei Peter : Uebung des Glaubens, waarop een doodsche stilte
inviel en zij ieder voor zich de aktes van Geloof, Hoop en
Liefde bad en. D e meiden, die wel meebaden, maar onderwij 1
nog been en weer liepen om borden en schotels to wasschen
en op to bergen, vielen dan op haar knieen .
Ik weet nog dat Peter altijd eindigde met een gebed om
een goeden dood, waaraan hij vooraf liet gaan : ,Wenn het us
selig is", zooals het de gewoonte is to doen, wanneer om tijdelijke dingen wordt gebeden .
Mijn ouders lachten nooit daarom en lieten hem stil begaan .
De mannen van wie ik hier heb verteld, waren onze vaste
knechten, die het werk deden op de boerderij en op de bier
en daar verspreid liggende stukken land gingen zaaien, ploegen en maaien . Wanneer dat noodig was, kwamen in de drukke
tij den ook menschen uit de buurt meehelpen en zoo was nu
en dan bij ons aan het werk een man die Sieveriks heette . Hij
hielp meestal bij het dorschen van het koren . In lien tij d waren
er nog geen dorschmachines, maar dat werk werd gedaan met
vlegels op de deel in de schuur . Er waren er drie of vier, die
dorschten en zij sloegen neer in een vast tempo . Iedereen
zorgde, dat hij niet uit de maat kwam, maar in harmonie en
op het juiste moment zijn slag deed, waarbij de graankorrels
uit het neergestrekte koren opsprongen .
61

Dat dorschen werd meestal gedaan met de poort van de
schuur open en ieder die over den weg kwam, kon zien wie
er aan het werk was . De slagen klonken harmonisch naar buiten
tot ver den weg over . Dat was een prettig gehoor, wanneer
de sneeuw overal uitgestrekt lag, die klank van den dorschvloer. Het was het vaste rhy,hme, waarin zich het landleven
van den winter ag uitte .
Op een dag in Januari, toen de slagen over den stillen weg
klonken vanuit de schuur, waar Mathies en Peter met Sieveriks aan het dorschen waren, is een onbekende jongeman met
zwart haar en donker van gezicht, aan de open poort van de
schuur gekomen, heeft Sieveriks bij zich geroepen en hem
gezegd, dat hij zich gereed moest maken voor de eeuwigheid . Nadat hij die boodschap had gedaan, is de jongeman
weggegaan zonder verdere uitlegging . Niemand heeft hem
g ekend .
Sieveriks volgde den raad op, ging biechten en stierf plotseling na weinige dagen . De knechten dachten, dat het de heilige
Josef was geweest, die deze waarschuwing had gebracht .
In den tijd van heden, in dezen tijd van positief denken, zou
aan zulke verhalen weinig geloof gehecht worden, maar in
de dagen van vroeger schemerde het bovennatuurlijke in het
gewone leven meer door dan in onzen tij d, nu het rustelooze
gejaag naar genot de verdieping der ziel tegenhoudt .
Zoo kwam er nu en dan bij ons werken een oude vrouw,
Mechel geheeten . Zij had een dik, rond, bleek en zeer goed
aardig gezicht en zij liep ietwat voorovergebogen . In den tijd,
dat ik haar heb gekend, was zij weduwe ; haar man had Bastiaan
geheeten . Zij had geen kinderen . Zij was arm en haar woning
bestond uit een vertrek, dat vroeger een stal was geweest . Een
paar menschen, die bij haar waren, toen zij stierf, vertelden, dat
de stal, waarin haar bed stond, bij haar dood vol licht was .
Zij, die dat hadden gezien, zeiden dat het een bovennatuurlijk
licht moest zijn geweest, want er was geen natuurlijke oorzaak
voor to vinden . Zij geloofden, dat de oude Mechel onmiddellijk
naar den hemel was gegaan.
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Van de boerderijgebouwen bij ons huis was bet de schuur,
die mij bet meest aantrok in mijn jongensjaren . Door haar
afmetingen reeds was zij overweldigend voor mijn verbeelding : zoo hoog als een kerk, daarbij breed en vooral zeer lang .
Er was daar iets geheimzinnigs in die groote donkere holte
zonder vensters . Behalve door een paar glaspannen en enkele
kiertjes in bet dak viel er alleen nog eenig licht in den schemer
door een zeer kleine vierkante opening in den hoogen gevel .
Dit gat diende eigenlijk om er den met linten en gekleurde
papieren bloemen versierden denneboom in vast to zetten op
den avond in Augustus, als de laatste tarwe van bet veld was
binnengebracht.
Dat was een groot feest . In de late zomerzon van zeven uur
naderde de lange oogstwagen, bespannen met drie opgetuigde
paarden achter elkander, slechts halfvol geladen met de goudgele schooven en daarop de knechten met groote stroohoeden,
de meiden met bonte hoofddoeken om de verhitte gezichten
en de kleurige denneboom in bet midden van den wagen
omhoog . Voor bet huis werd stil gehouden, dan moest de
familie naar buiten komen en Peter, de hoofdknecht, riep met
luide stem een hoera voor ieder familielid .
Daarna werdd gefeest en gezongen bij schuimend bier en
peperkoek en tenslotte moest de versierde boom bevestigd
worden in de hooge gevelopening .
In de lengte langs den muur was een groote dorschvloer
daar stonden in den winter de mannen to dorschen met vier
of vijf samen . Soms klom ik langs een loodrechte ladder tot
in de nok, dan zag ik diep beneden mij de dorschvlegels in
den vluggen, rhythmischen vierslag, die ver naar buiten klonk
door bet dorp, een vroolijk, bijna zingend geluid in de druilerige winterstilte .
Soms ook vermaakte ik mij door to springen van de hoogte
der opgetaste schooven naar beneden op bet stroo . De prikkel
hiervoor was om den sprong to nemen van altij d grootere
hoogte en aldus den moed to staven .
Dikwijls zat ik in de schuur, wanneer daar niemand was,
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luisterend naar mysterieuze geluiden, die ik meende to hooren
in den wijden schemer rondom mij en allerlei verhalen doken
dan in mijn verbeelding op . Soms viel ik er heerlijk in slaap
gedurende de broeiende middagrust.
In den zomer, wanneer de knechten in bet weld bezig waren
met bet maaien van bet koren, ging ik er graag been . Ik stond
dan to kijken naar het vallen der aren . Wanneer een knecht
iemand van de familie zag komen, liep hij toe, liet zich op den
grond vallen en begon hem met gejuich en geschreeuw de
schoenen met een handvol stroo of to wisschen .
Aara wien dit werd gedaan, die moest trakteeren .
Gewichtig waren in den tij d van mijn eerste jeugd in de
omstreken van Schaesberg, Heerlen, Nieuwenhagen en andere
dorpen, de kermisdagen. Later, toen ik een groote jongen
was, had de kermis al van haar glorie verloren, maar in mijn
kindertijd was zij nog in bloei en mijn tantes wisten van de
echte oude kermissen nog veel to vertellen . Zij waren gelegenheden om elkander to komen bezoeken . De menschen kwamen
dan ook uit verre dorpen en steden, uit Aken en Keulen, uit
Maastricht en Tongeren en Luik . Wat in Holland kermis genoemd word t, was toen in Zuid-Limburg niet bekend .
Voor de kermis werd bet heele huis schoongemaakt en opgeknapt, want die van ver kwamen, bleven een of meer nachten
over . Aan Peter, onzen knecht, die de rij tuigen en paarden van
de gasten moest verzorgen, vielen de meeste drinkgelden ten
deel en daarom paste hij er voor op, dat niemand werd vergeten
bij bet uitnoodigen. Hij kwam al lang vooruit aan tante Phina
zeggen : „Zou ik niet die van Geilenkirchen op de kermis gaan
vragen of die van Strijthagen of anderen?"
Dat men bij elkaar op de kermis kwam, was een teeken van
goede verstandhouding en intimiteit . Hij, die werd genoodigd,
was een zeer goede vriend . Wanneer aan iemand werd gevraagd of hij dien of dien kende, was dikwijls het antwoord
,,Zou ik hem niet kennen, ik kom daar op de kermis ."
Met de kermis trok iedereen zijn beste kleeren aan en de
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meiden poetsten de schoenen der knechten met bijzondere vlijt .
Er werd niet gewerkt en er werd langer geslapen dan gewoonlijk. Voor den Zuid-Limburger was de kermis iets heerlijks
en het waren voor hem de gelukkigste dagen van het heele
jaar . Tot in de kleinste huizen, waar geen planken of steenen
vloeren lagen, maar de bodem van vastgestampt leem was,
werd gepoetst en geverfd en de leemen bodem werd er met
wit zand bestrooid. Buiten voor de huisjes werden figuren
van wit zand op den weg gemaakt en ieder stukje koper werd
glimmend geschuurd .
Als de kermis voorbij was, werd er nog lang over nagepraat .
Men wist to zeggen, wie er waren geweest, wat er was gegeten,
of er goed was gekookt, welke oude wijnen er uit de kelders
waren opgehaald, hoeveel taarten er waren gebakken, hoeveel
hanen of kapoenen er waren geslacht, welke fijne compotes
er waren gegeven. Ook de kalkoen of schroethaan mocht op
geen groot diner ontbreken . Hij kwam als een der laatste
porties, glorieus met kleurig papier versierd, op de tafel, wanneer de oude Rijnwijnen goud-fonkelden in de glazen en de
eerste flesschen Bordeaux waren geledigd . Hij werd opgediend
als koude schotel . Hij was omgeven door gelei, die glansde
en bibberde, doorzichtig om het sneeuwwitte en bruine vleesch .
Zij die niet op het diner waren geweest, vroegen meestal
nieuwsgierig : ,Hadden ze ook een schroet ?", zoodat de gastvrouw, om de eer van het huffs op to houden, zich verplicht
zag den kalkoen niet to laten ontbreken .
De kermissen uit vroeger tijd waren groote familie-feesten . Zij
hadden tweemaal in het jaar plaats, de zomer- en de winterkermis en zij vielen to zamen met het feest van den patroonheilige
der dorpen . De winterkerm s was intiemer dan de zomerkermis .
Dat kwam omdat dan de lampen vroeg werden aangestoken .
Het stille, witte licht van de hooge quinquetlampen gaf een
zekere plechtigheid aan het samenzijn, iets dat niet was van
iederen dag.
De kermis duurde drie dagen : Zondag, Maandag en Dinsdag .
Omdat de patroonfeesten in de verschillende parochies ook ver65
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schilden, was er gelegenheid elkander over en weer to bezoekein .
De kermis was voor de huisvrouwen een moeilijke tijd .
Meestal konden zij het met hun meiden niet of en dan werd
de een of andere kokin ontboden, die de fijne kookkunst verstond. Bij ons kwam bij zulke gelegenheden vrou`v Faasen .
Yk heb als kind een paar kleine, gele kopj es van haar gekregen
en nog steeds, wanneer ik denk aan vrouw Faasen, denk ik
aan die kopjes . Toch behield tante Phina gedurende de kermisdagen de directie in de keuken, want vrouw Faasen was beter
om to volgen dan om to leiden . Ik hoor mijn tante nog roepen :
„vrouw Faasen, de kapoenen moeten worden bedropen", of
„doe wat water bij de groente", of ,het filet staat to warm!"
Ik zie nog de zwart-ijzeren ketels aan kettingen boven het
groote vuur hangen, dat in den schoorsteen brandde ; de geelkoperen pannen met de lange stelen stonden op de twee gemetselde fornuisjes in de hoeken . Daar waren ook ovens ingebouwd, die een afzonderlijk schoorsteentje hadden .
Yk heb den meest glorieuzen tijd der Limburgsche kermissen
alleen in mijn kinderjaren meegemaakt . Toen ik ouder werd,
was het feestvieren al wat bedaard, maar in lien goeden ouden
tijd werden er bij zoo'n kermis tweehonderdvijfendertig vladen
en taarten gebakken . Doch al dat gebak werd niet alleen in
ons huis opgegeten ; er werd van rondgedeeld aan bekenden en
vrienden en ook aan de armen uit de buurt . Daarenboven werd
er gezorgd voor een groot aantal wittebrooden . Men vergete
niet, dat het wittebrood in lien tijd lets bijzonders was en op
weeksche dagen zelden werd gegeten . De dienstboden en de
weinig gegoede menschen aten zwartbrood, uitgenomen des
Zondags . Wij, kinderen kregen een soort grauw brood en
alleen des Zondags mochten wij wittebrood eten . Nu ik daarover nadenk, valt het mij in, hoe prettig dat was . Op die
manier werd een gent uitgespaard, dat nu is weggevallen .
Toen was dat Zondagsche wittebrood iets heerhjks ; nu bestaat
dat genot niet meer .
Het klaarmaken van sommige taarten moest in den kelder
gebeuren om de boter stijf to houden . Mijn tantes stonden
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daar geduldig het deeg to rollen in de dagen, die aan de kermis
vooraf gingen . Wanneer de taarten en vladen gevormd waren,
werden zij op ronde ijzeren platen naar den bakoven gebracht,
waar Mathies het vuur had gestookt en het toezicht hield .
De vla is in Z .-Limburg nog altijd een geliefkoosd gebak en
wordt ook in Belgie en in de aangrenzende gedeelten van
Duitschland gegeten. Ik herinner mij vladen met witte en met
donkerbruine spijs er bovenop . De eerste kwam van versche
appelen, de tweede van gedroogde appelen van het vorig jaar,
die „of " worden genoemd . Eens was er ruzie gekomen tusschen
de knechten over de vraag of de donkere vladen beter smaakten
of de lichte .1k stond naar hun getwist to kijken en to luisteren .
Alhoewel flauw en in de verte mijner herinnering teruggeduwd, staat mij toch nog een oud kermisdiner voor oogen .
1k zie een lange ovaalronde tafel, gedekt met fijn damast, waarop kristal en zilverwerk flonkerden in het schemerige licht
van twee hooge quinquetlampen, waarvan de vlammen met
melkwitte bollen waren omgeven . De twee lampen stonden
naar de beide uiteinden van de tafel toe, maar zoo, dat de
voorsnijder in het midden nog licht genoeg had. Aan ons,
kinderen, was slechts vergund een blik to werpen door de
deur, wanneer het diner ten einde liep en het dessert werd
gegeten . Dan zie ik nog zitten de bekende heeren en dames
uit den omtrek, de heeren in zwarte jassen, de dames in kleurige zijden kleederen . De verschijning der kinderen in de zaal
was een welkome afleiding voor de conversatie en om de beurt
riepen de gasten : , Kom eens bier, Francois", en dan werd
gevraagd hoe oud ik was, of ik al lezen en schrijven kon en
wat ik wilde worden.
Het diner begon om een uur in den namiddag en duurde
gewoonlijk tot zeven of acht uur . De verschillende schotels
volgden elkaar langzaam op en de vroolijke stemming der
gasten verhoogde het genot der conversatie . Wanneer het
dessert was gegeten en de oude wijnen waren gedronken,
lieten enkelen hun rij twig inspannen en gingen naar huis,
terwijl degenen, die nog bleven, met een ,Gaan jullie nu al
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weg ?" protesteerden . Tante Marianne speelde soms mandoline, terwijl een der vrienden, Jupel Stassen, haar met de klarinet
begeleidde .
Die Jupel was een fijne geest . Hij was een lezer van de Duitsche
klassieken, vooral van Lessing en Schiller . Met een : „So sagt
Lessing", eindigde hij dikwijls een betoog . De Stassens spraken
onder elkander ook altijd Duitsch . Zij kenden geen woord
Hollandsch en waren nooit in Holland geweest .
Tante Phina, die het toezicht over den kelder had en veel
verstand had van de verschillende wijnsoorten, haalde voor de
een of andere pratende groep een bijzondere flesch op . Zij
zelf dronk nooit wijn, maar de gasten, die met de oude flesch
bedacht werden, hieven hun glas op ter harer gezondheid .
Bij de groep van praters, die het over politiek hadden,
klonk de stem van den pastoor van Afden meestal luidop bij
het verkondigen zijner meeningen . Hij had het dikwijls over
den republikeinschen generaal Cavaignac . Dat is mij later
verteld . De uitspraken van pastoor Klausener van Nieuwenhagen vielen dan meestal dempend neer op de beweringen
van zijn Duitschen ambtgenoot .
Een vaste kermisgast was de uitgever en boekhandelaar
Hensen uit Aken, die op enkele momenten door zijn echt
Akenschen humor een breed gelach aan tafel deed opstijgen .
Sommige menschen lachen in 0, dat zijn de verwaanden ;
anderen in A, dat zijn de oprechten, de vroolijken ; weer
anderen in I, dat zijn de stille spotters . Van deze laatsten was
Herr Hensen er een ; hij lachte in 1 .
Hij was een gezien uitgever en hij was bekend met de voornaamste Katholieke schrijvers . Hij woonde met zijn drie ongetrouwde zusters -- zelf was hij ook niet getrouwd - in
een oud huis op de Bi chel, het hartje van Aken . Dat huffs
droeg en draagt nog in den voorgevel een vergulden leeuw
en bestaat nog precies, zooals Herr Hensen het bewoonde .
Hij had zijn vaste logeerkamer boven de poort, tegenover
een der groote lindeboomen, die met hun takken tot aan de
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vensters reikten . Alhoewel hij het Akener dialect g oed kende,
sprak hij bij ons nooit anders dan Hoog-Duitsch . Met de autoriteit van deze taal bad hij op sommige momenten aan den
kermisdisch een overwicht door zijn conversatie, zoodat men
gaarne naar hem luisterde . Dan verhaalde hij van kardinaal
von Geissel, then hij verschillende keeren had gesproken en
van diens voorganger, den aristocratischen aartsbisschop, graaf
Spiegel, die altij d alleen in de vergulde zaal van zij n paleis
met gouden vorken at . Ook stak hij de vrooliikheid in de
rij en der gasten als een loopend vuur, wanneer hij laid sprekend
zijn drastische Akener grappen vertelde . Met zijn gladgeschoren
gezicht, zonder snor of baard boven zijn vadermoorder zag
hij er uit als een minister van Louis Philippe .
Ja, die Herr Hensen is een figuur uit mijn kinderjaren, die
mij geleerd heeft to bewonderen en die mijn wereld verwijdde .
Hij kwam dikwijls bij ons logeeren en ging dan met mij
wandelen. Hij beijverde zich mij allerlei dingen to vertellen
en uit to leggen en hij vond in mij een gewilligen luisteraar .
Hij droeg een witten stroohoed met breeden rand en hij had
altijd een dikken stok bij zich . Onderweg vertelde hij mij
dikwij is van den Fransch-Duitschen oorlog . Hij stelde het
voor alsof Saarbri cken, het begin, maar een val was geweest
over de grens gespannen, waarin de Franschen werden gelokt . „wij lieten die kereltjes komen tot in ons land, maar
daarna gingen wij pas ernstig aan het werk ." Zoo sprak hij en
ik stond verbaasd over de krijgskunde van het Duitsche leger .
Ik zie nog in mijnn geheugen hoe hij aan de Kempkeswei
bij het Streeperbosch onder een van de zware eikeboomen
met zijn stok, die een groot ivoren handvat had, op den weg
het plan teekende van den slag bij worth of Gravelotte : hoe
de rechter- en de linkervleugel van de Duitschers vooruitrukten en het centrum een heftigen strij d deed ontbranden .
Of dit allemaal zich zoo heeft toegedragen, heb ik later niet
nagegaan, maar zijn woorden wekten in mij zulk een groote
geestdrift, dat ik met mijn neef, Josef Starren, in de winkels
van Heerlen portretten ging vragen van Duitsche generaals .
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Wanneer men niet dadelijk begreep wat ik wilde, zei mijn
neef op zijn Maastrichtsch : ,Hebt gij geen generaols?"
Met moeite werd ik een klein boekje met gebrekkige fotografietjes machtig, portretten van twintig generaals, die in
den oorlog van 1870 dienst hadden gedaan . Het best herinner
ik mij de figuur van generaal Vogel von Falkenstein met zijn
langen baard . Zijn prachtige naam zal er ook wel toe hebben
bijgedragen, dat hij in mijn memorie zit vastgespijkerd. Falkenstein ! dat suggereerde een hooge rots, waaromheen op breede
vleugelen de valken dreven . Beter zou ik mijn bewondering
besteed hebben aan Moltke, van wien Hensen zeide, dat hij
de plannen voor den heelen veldtocht had gemaakt. Hij was
maar ,ein kleines Kerlchen" voegde hij er bij . Dit laatste is
niet geheel juist . Toen ik in 1880 bij het Domfeest op een
avond den grooten strateeg door een straat van Keulen zag
wandelen, kwam hij mij volstrekt niet zoo klein van gestalte
voor. Het was een stille straat en toen ik toevallig Moltke
daar zag aankomen, nam ik heel diep mijn hoed af.
Was bet de nawerking van Herr Hensens woorden, die mij
den hoed deed zwaaien, of was het het ascetische aspect van
den man, die de meest eigenaardige figuur was onder de
bouwmeesters van bet Duitsche keizerrijk? Het gaf mij een
groote satisfactie van dezen man een wedergroet to hebben
ontvangen en ik voelde een aandoening van leedwezen, omdat
ik dit niet aan Herr Hensen kon gaan vertellen . Ik had opeens
een groot verlangen naar lien ouden vriend, die met mij had
gesproken als met een groot mensch, toen ik nog een kind
was ; die zijn volwassen verstand en begrip op een peil had
gesteld met het mijne, dat toen nog niet tot rijpheid was gekomen . Eerst later heb ik de waarde van zijn omgang met
mij begrepen en ik heb het gevoeld als een verdriet, dat ik
hem niet dankbaar genoeg ben geweest . Ja, het bewustzijn
dikwijls in dankbaarheid to zijn tekort geschoten, is een verdriet van mijn leven ; bet is een verdriet voor altijd .
Als een schat bewaarde ik een ingebonden exemplaartje
van Goethe's Faust, dat hij mij had gestuurd. Ik moest het
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op Rolduc zorgvuldig verstoppen, want Faust was daar zware
contrebande . Yk las er wel in bij bet lamplicht op de slaap-zaal . Ik legde bet diep in mijn kleerkastje, en als ik bet had
weggelegd, streek ik er nog eens over om to weten of bet wel
goed lag . lederen avond voelde ik er naar of bet er nog was .
Ook had ik van hem een exemplaar gekregen van Schillers
Wallenstein met illustraties . Het was een mooie, groote uitgaaf en ik voelde mij erg gelukkig met die boeken . Maar ik
weet niet welke jongen verried, dat ik ze had en ik werd bij
een der leeraren geroepen om ze uit to leveren . Dat was vreeseIijk voor mij ! Toch voelde ik heel goed, dat er verschil was in
het leed, dat bet verlies van de beide boeken mij deed, want
ik kon mij wel begrijpen, dat er tegen Faust bedenkingen
konden bestaan, maar Schillers Wallenstein was op Rolduc
geoorloofde lectuur en diep voelde ik dus bet onrecht van
den eisch. Daarna hoorde ik, dat die leeraar mijn Wallenstein
cadeau had gegeven aan een anderen jongen . Over dat onrecht heb ik mij, ook in latere jaren, moeilijk kunnen heenzetten, wanneer bet mij in de gedachten viel . Dat is nu bijna
zestig jaar geleden, maar als die Wallenstein in mijn geheugen
opduikt, gaat er nog een pijnlijke aandoening door mij been .
Mijn Faust-exemplaartje is lang daarna bij mij teruggekomen
en ik heb het nog . Het is niet meer verloren gegaan in den
loop der jaren, zooals zoovele andere boeken, die schijnen weggevlogen to zijn, ik weet niet waarheen.
Toen pastoor Gerardus Klausener van Nieuwenhagen in
1874 was gestorven en zijn kapelaan Josef Vreuls tot zijn opvolger was benoemd, was door pastoor Baggen van Oirsbeek,
die daar zeer behendig in was, bet chronogram gemaakt . Het
luidde
Gaudet coelitus Gerardus,
Sibi succedere Joseph .
Wie de Romeinsche cijfers, die in deze regels voorkomen,
wil opzoeken en samenstellen, zal zien, dat 1874 de som daar71

van is . Ik heb dat chronogram nooit vergeten, omdat het zoo
weinig gezocht lijkt en daarom een model is in zijn soort .
Het chronogram was op een stuk bordpapier geteekend,
dat met groen omlij st boven de kerkdeur was vastgemaakt .
De letters, die de Romeinsche cijfers vertegenwoordigden,
waren grooter geteekend dan de andere en met een andere
kleur .
Pas eenige jaren geleden had pastoor Klausener zijn 50-jarig
priesterschap gevierd en werd toen afgehaald vanuit ons huis
door een stoet van dorpelingen en geestelijken . De bisschop
Laurent was een halfuur van to voren gekomen om mee to
trekken naar de kerk . Deze was door politieke verwikkelingen
uit zijn diocees in Luxemburg verdreven en leefde in ballingschap in Zuid-Limburg . Dat was nog voor den Kulturkampf
gebeurd . Hij was een eminente persoonlijkheid . Als jong kapelaan in Aken hadden zijn preeken een groote aantrekkingskracht, vooral wegens den klassieken vorm . Deze is in onzen
tijd uit preeken en redevoeringen verdwenen . Men zegt nu
voor de vuist, wat er to zeggen is . Andere tijden, andere
zeden .
De voorganger van pastoor Klausener, pastoor Damoiseau,
die ook een huisvriend was, kwam meestal Zondags bij mijn
grootouders eten . Dat verweet hem eens een Nieuwenhager
en om zijn democratische gezindheid to toonen, vlocht de
pastoor den volgenden dag in zijn preek onder de hoogmis de
bewering in, dat alle menschen voor hem gelijk waren . j a,
wat Beef ik om een Erens ! Wat geef ik om een Loyson !"
had hij geroepen met breed gebaar zijn arm uitslaande . Mijn
grootmoeder zat in de kerk en moest dat aanhooren, maar
toen hij des middags kwam eten, vroeg zij hem : ,Wat hebt u
toch maar van ons gezegd, Heer pastoor ?"
Toen lachte de pastoor in zichzelf en zei : ,Och, dat moet
u maar zoo laten . Ik moet al eens wat zeggen ." Hij at daarop
gemoedelijk met de familie mee .
Mijn grootmoeder lachte er om en in het dorp werd het
gauw vergeten .
72

De eenige broer van mijn wader was pastoor in Waubach,
een dorpje aan de Duitsche grens bij Palenberg . Hij woonde
in een groot donker huis, gelegen bij de kerk in een twin,
waarin veel knoestige, uitgeleefde vruchtboomen stonden
tusschen aardbeien en groenten . Als kapelaan was hij reeds
in het dorp gekomen en altijd was hij gebleven in het oude
huffs ; een stille man, die nooit, zelfs niet naar zijn collega's
ging om to babbelen . Waubach was maar een halfuur ver
van mijn ouderlijk huis en ik kwam dikwijls bij mijn oom in
den vacantietij d.
Het huffs had iets sombers, maar ook weer iets weldadigs en
vriendelijks van afgeslotenheid . Er was een lange, breede gang,
bevloerd met roode en blauwe plavuizen ; daar stond geen
enkel meubel in, niets king aan de witte muren en er kwam
maar weinig licht door eenige glasruiten boven de deur ; een
groot houten luik lag in den vloer . Bij het binnenkomen klonken mijn stappen als in een wijde rust, maar de huishoudster
Louiske, een mager, reeds gebogen vrouwtje met een groote
muts over het grijze haar, maakte dan zooveel vriendelijke
drukte om mij binnen to brengen, dat het eenzame geheel
verdween.
De zitkamer van mijn oom was klein en slechts een hoog
raam met kleine ruitjes aan den westkant gaf licht in de kale
ruimte, waar slechts zeer eenvoudige meubeltjes stonden, ook
een rieten armstoel voor hemzelf. Het zilveren tafelgerei en de
fluweelen stoelen, die mijn grootmoeder voor hem had gekocht, toen hij zijn mooning moest inrichten, had hij haar
teruggestuurd . Van het donkere, verkleurde behang was maar
weinig zichtbaar, want rond, langs het geheele vertrek hingen
groote landkaarten, evenveel verschoten en bruin geworden
van ouderdom en tabaksrook in de lange jaren, dat hij hier
leefde. Want in zijn kapelaansjaren was die oom Frans een
sterke rooker, totdat hij plotseling besloot het rooken op to
geven en dit ook volhield tot aan zijn dood .
Hij was een zeer sober man . De goede wijnen, die hij in
zijn kelder had, waxen om aan bezoekers to schenken of weg
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to geven aan zieken. Zelf dronk hij water, waarin hij een klein
scheutj e wij n deed .
Aardrijkskunde was een van zijn liefste studies geweest in
zijn jonge jaren, daarom hingen er al die landkaarten . Hij
las veel reisbeschrijvingen en verhalen uit missietijdschriften,
maar zelf reizen deed hij nooit . Hij was slech is eenmaal in
Keulen geweest en eenmaal in Trier . Hij las veel in Daniels'
Geografie, een Duitsch werk in een groot aantal deelen en
toen het Suezkanaal zou worden gegraven door de Lesseps,
was hij op grond van zijn geografische studies zoo overtuigd
van het slagen dier onderneming, dat hij zijn geheele vermogen in aandeelen daarvan wilde steken . Slechts de opvatting, dat een priester niet moet speculeeren op aardsch bezit,
weerhield hem daarvan .
E en andere n eiging van hem, die bij g eestelij ken dikwij is
voorkomt, was die van het bouwen . Hij was een bouwpastoor .
Zoo bouwde hij een nieuwe kerk, doch onder een weinig kunstzinnigen architect, die niets anders kon bereiken dan een
aftreksel van gothiek . Daarna een klooster en school en dat
alles deed hij ter eere Gods hoofdzakelijk uit eigen middelen .
Tenslotte liet hij voor zichzelf in het mooie dorpje Rimburg
een huffs bouwen, waar hij zich terugtrok in zijn ouderdom .
Dat dorp ligt in een dal tusschen hooge bosschen en heuvels,
waar de Worm, een donker riviertj e, de grens vormt tusschen
Nederland en Duitschland . Ook daar was hem de trek om in
zijn verbeelding to reizen nog bijgebleven ; hij luisterde met
genoegen naar de voorbijrazende sneltreinen op Duitsch gebied. Hij zei dan : ,Daar gaat er weer een" .
Bij then oom deed ik ook de indrukken op, die ik later kon
verwerken in mijn stuk De Conferentie, want hij noodigde
mij dikwijls uit tot het bijwonen van kerkelijke feesten, die
eindigden net een diner voor de geestelijken van den omtrek .
Een schilderij heb ik behouden uit die oude pastorie van
Waubach. Het trok mij als kind aan. Wanneer de zon er op
scheen, begonnen roode kleuren erin to gloeien . Jaren later
zag ik, dat het een heel goed schilderij was . Hoe mijn oom
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er aan was gekomen, weet ik niet . Het stelt de bespotting van
Christus voor. Dit gebeurt in een overwelfde ruimte, waarin
het licht komt van een kroonluchter boven een pilaar . Het
doek is oud en lijkt van Duitschen oorsprong . De roode kleur
van het buffs van een der beulen en van de muss van een ander
gloeit ook nu nog in mijn oude gang, zooals in de oude pastorie
en het gelaat van Christus zie ik in hetzelfde wit, waar ik
telkens naar moest kijken, toen ik een kleine jongen was .
PETRUS JOSEF SAVELBERG

Op het oogenblik is Petrus Josef Savelberg uit Heerlen, de
stichter van de Congregatie der Kleine Broeders en Zusters
van den H. Josef, een algemeen bekend man . De voorbereidingen tot het proves van zijn zaligverklaring zijn begonnen, een levensbeschrijving van hem is reeds in druk verschenen.
Met dezen merkwaardigen man, die een geestelijke congregatie, om zoo to zeggen uit den grond heeft gestampt, is mijn
familie steeds bevriend geweest . In 1863 was hij kapelaan in
onze woonplaats Schaesberg geworden en woonde daar in bij
den toenn-ialigen pastoor van de parochie, den Z . E. Heer
Bursgens, die een huisvriend bij ons was . Ik was in dien tij d
nog een kleine jongen, maar ik herinner mij dien pastoor zeer
goed, die in dat zelfde jaar moet zijn gestorven . Hij was een
man niet groot en met een voornaam uiterlijk ; hij had fijne
manieren, zijn bewegingen waren stil en hij sprak bedaard .
Men zeide van hem in het dorp : ,Het is een man als een bisschop" .
Ik begrijp zelf niet hoe ik dien ernstigen man op een dag,
dat hij bij ons kwarn eten, voor wij aan tafel gingen, durfde
vragen: ,Herr Pastoor, wollen wir mal tanzen ?" En ik weet
ook nog heel goed dat hij antwoordde : ,Mijn liebes Franzchen,
tanzen and springen sind vergangliche Dinge" . Niemand dacht
er toen aan in ooze streek Hollandsch to spreken . Het antwoord van den pastoor is mij steeds bijgebleven en in mijn
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leven heb ik het op wel andere dingen kunnej-1 toepassen dai-,
alleen op dansen en springen .
Het was een groote treurnis voor de parochie Schaesberg
toen die goede en vrome man stierf. Het was op Witten Donderdag, dat hij werd begraven en ik ging er heen met mijn
tan te Phina. Het vroor nog want een vrouw, die van den Lichtenberg kwam, vertelde ons later, dat op weg naar de kerk haar
de tranen op de wangen waren bevroren, toen zij het Schaesbergerveld door moest . In de kerk zat ik bij mijn tante boven
op het kleine koortje, waar alleen vrouwen werden toegelaten,
maar waar ik als kleine jongen wel zitten mocht. Ik hoor nog
de geweldige slagen op de groote trom, die van boven of door
de kerk klonken . De heele harmonie zat daar op het oxaal ;
zij bliezen op hun koperen instrunienten en de hoofdonderwiizer Vliegen dirigeerde .
Toen de plechtige begrafenis was afgeloopen, waagde ik het
mij meer naar voren op het koortje to dringen en in de kerk
to kijken ; ik zag daar uit de sacristie komen een geestehjke
met een vastberaden uiterlijk en in voortvarenden gang . Hij
imponeerde mij zoo sterk, dat ik tegen mijn tante riep : jk
heb daar al den nieuwen pastoor zien aanstappen", wat pure
kinderfantasie was .
Kaplaan Savelberg was een stille man ; hij verhief nooit zijn
stem tot een veralgemeenend geluid. Wanneer hij sprak,
schudde hij altijd zijn hoofd en in zijn oogen blonk de fonkeling
van een innerfijk vuur . Na eenige jaren werd hij naar Heerlen
verplaatst, waar hij al spoedig begon to werken aan de oprichtm*g van een klein en in den aanvang zeer primitief Lasthuis, de kern van zijn latere stichting . Voor Schaesherg is hij
altijd veel blijven voelen. Hij was een trouwe bezoeker van het
oer-oude Mariakapelletje in de Streep, op een heuvel in een
beukenbosch, en tot in zijn hoogen ouderdom is hij er dagelijks
heen gegaan om er den rozenkrans to bidden . De oorsprong
van dit kapelletje ligt volkomen in het duister . Het moet uit
de vroege middeleeuwen zijn en is misschien de eerste kerk in
onze streek geweest ; men heeft gezegd, dat het een jachtkapel
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van Karel den Groote zou zijn geweest, lets wat moeilijk zal
zijn to bewijzen . Het kapelletje is opgebouwd uit ongelijke
brokken natuursteen, die aan elkaar zijn gemetseld . Het is niet
ruim en niet hoog, doch het zal wel een twintigtal personen
kunnen bevatten . Het heeft geen vensters, maar ontvangt het
licht door twee trechtervormige openingen in de muren, die
ruins een meter dik zijn . Voor in den gevel staat het wapen
der Rijksgraven van Schaesberg, doch dit is een usurpatie ;
waarschijnlijk heeft een der graven het laten aanbrengen omdat
het stamslot daar in de buurt lag ; het is er blijkbaar bij een
herstelling met een andere steensoort ingezet .
In mijn tijd nestelden er veel kauwen onder het dak en hun
gekrjjsch weerklonk tusschen de beukeboomen vooral tegen
den avond voor dat zij slapen gingen . Tegen het einde van de
18de eeuw gebruikten de bokkerijders dit kapelletje voor hun
bij eenkomsten en daar werd de eed afgelegd, voor dat zij tot
de vereeniging werden toegelaten . Zij moesten zweren met
den voet op het kruisbeeld en met de hand op het Evangelieboek .
De Maria-veneering is altijd bizonder levendig geweest in
Schaesberg, zoodat onze kaplaan Groote, de opvolger van
kaplaan Savelberg, zelfs sprak van „das Marianische Schaesberg" .
Ook toeri hij Schaesberg had verlaten, bleef Kaplaan Savelberg voeling houden met mijn familie en bij het feest van
mijn eerste commune werd hij op het middageten genoodigd .
Ik weet nog, dat hij een toast hield, waarin hij de hoop uitsprak,
dat ik, evenals hij, eenmaal priester zou worden . Ik herinner
mij ook, dat ik in later jaren bij een diner op de Kamp (mijn
ouderlijk huis), waar hij ook aanwezig was, onder de gesprekken
had zitten beweren, dat de leer van Darwin niet met de principes van de Katholieke Kerk in strijd was en dat hij daarop
zonder mij tegen to spreken zeide : ,Kom eens bij mij in Heerlen,
Francois, dan zal ik je een Katholiek filosoof to lezen geven" .
Ik ben toen ook naar hem toegegaan en hij gaf mij Les Soirees
de Saint Petersbourg van Joseph de Maistre .
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Wet was kaplaan Savelberg in zichzelf gekeerd, maar goedaardig . Hij had lets, dat ik ,grubelend" zou willen noemen,
zonder dat dat degenen afstootte, die met hem in aanraking
kwamen . Hij was altij d zeer vriendelijk voor mij . Toen ik nog
op Rolduc was en thuis was in vacantie, had hij mij bij zich
in Heerlen op de middag-koffie gevraagd en ik ging er heen
met mijn neef Josef Starren, die bij ons in de vacantie logeerde .
De kaplaan was erg aardig voor ons en een groote rijstevla
kwam op tafel . Wij jongens hadden honger van de wandeling,
maar wij durfden niet toetasten naar onzen eetlust, waarop
onze gastheer, die dat bemerkte, herhaaldelijk zeide : „Jullie
moeten die vla Been schande aandoen" .
Rector Savelberg, zooals hij later werd genoemd, toen hij
niet meer als parochie-geestelijke werkte, niaar zich uitsluitend
bezig hield met de leiding van zijn stichting, wilde in 1877
een refs naar Marpingen maken en op aandringen van mijn
tantes heb ik hem daarbij vergezeld . In dat dorpje in bet Zuidelijkste gedeelte van Rijnland zouden verschijningen van de
Moeder Gods hebben plaats gehad . Drie kleine meisjes zouden
Onze Lieve Vrouw herhaaldelijk in een boschje hebben gezien
en er was daar ook een bron ontsprongen op een plaats, waar
er vroeger nooit een was geweest . De rector stelde bizonder
belang in bet geval en wilde op de plaats zelf beproeven lets
meer van de zaak to weten to komen . Een neef van hem, Baltus
Savelberg uit Brassel ging ook mee . Wij troffen elkaar in
Aken en reisden tot Rolandseck, waar Baltus en ik in een hotel
logeerden en de rector op Nonnenwerth . Voordat hij in
Schaesberg werd benoemd, was hii rector geweest in Nonnenwert.i, bet vrouwenklooster met meisjeskostschool op bet
eilandj e in den Rij n tegenov er Rolandseck en hij was daar altij d
een welkome en goed geziene gast .
Des anderer daags gingen Baltus en ik ook een kijkje nemen
op Nonnenwerth. Wij voeren over met een klein bootj e en
omdat wij in bet gezelschap van haar vroegeren rector reisden,
werden wij door de zusters heel vriendelijk ontvangen . Een
van haar leidde ons rond door bet huis en liet ons alles zien .
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Toen wij in de groote speelzaal kwamen, waar de leerlingen
op dat oogenblik bijna allen bij elkaar waren, gaf de daar aanwezige non een teeken, waarop al die meisjes moesten opstaan
en een diepe buiging voor ons maken. rk voelde mij daardoor
hoog geeerd ; zooveel eer was mij nog nooit to beurt gevallen .
In Rolandseck namen wij den trein naar Sanct Wendel en
reden in een goed bezette omnibus naar Marpingen . Het was
een armoedige plaats, maar zindelijk en de huizen waren er
tamelijk verzorgd . Het lag in de nabijheid van groote bosschen
en de menschen van het dorp waren allen houthakkers of
landbouwers . Omdat er geen hotel was en wij het eerst naar
het huffs van de kleine meisjes waren gegaan, zijn wij daar
's nachts blijven slapen . Yk weet nog, dat er heel primitieve
bedden waren.
Den volgenden morgen las de rector de mis in het kerkje
van het dorp . Op het koor naast het altaar zat een deftig heer
met een jong meisje . Het waren een Oostenrijksche groothertog
en zijn dochter, die ook daar waren gekomen op het gerucht
der verschijningen. Anders was er geen toeloop van vreemdelingen, want het was bekend geworden, dat niemand meer bij
de bron werd toegelaten en dat deze was afgezet door militairen .
Het was in het heetst van den Kulturkampf.
Nadat wij bij de ouders der meisjes een kop koffie met een
stuk brood hadden gekregen, gingen wij naar de plaats der
verschijningen, maar wij vonden den toegang daarheen versperd door een reusachtigen ouden militair, met een Pickelhaube op het hoofd . Ik zie hem nog . Hij had den baard gesneden,
zooals die van keizer Wilhelm I en hij was ook even lang als
deze . Het was onmogelijk om de plaats to bereiken ; wij waren
er met een tiental menschen . Wij stonden alien zwijgend naar
den militair to staren, die met een zelfbewusten glimlach naar
ons keek en ons op een afstand hield met het geweer in de hand .
Wij moesten terugkeeren naar het dorp en omdat wij er verder
niets konden uitrichten, reisden wij af.
De meisjes vertelden ons nog, dat zij heel zeker de Moeder
Gods hadden gezien en dat die hun gezegd had : ,Ihr muszt
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beten and nicht sundigen" . Zij had hun ook op bet hart gedrukt
vooral aan den Heiligen Geest to bidden en bet Veni Creator
aanbevolen. Zij waren aan bet hout halen geweest in bet bosch,
toen zij op eens de Heilige Maagd hadden gezien in een stralenkrans. De plaats der verschijning was een dicht bosch ; bet was
er heuvelachtig en de dennen waren van middel grootte .
Voor dat wij vertrokken schreven de meisjes hunne namen
op de prentjes, die zij ons gaven en waarop de Moeder Gods
was afgebeeld, zooals de kinderen haar beschreven hadden,
zittend met het Jezuskind op den arm . Er stond ook op afgebeeld
de plaats der verschijning en de plaats der bron . Twee van de
meisjes waren zusters, de derde was uit een ander huisgezin
van bet dorp . Zij waren van tien tot twaalf jaar oud, bleek en
spichtig en hadden bruin haar. Zij zelf en hunne ouders maakten
een goeden indruk. Zij waren stil en eenvoudig en bedrog was
bij hen niet to vermoeden . Wat zij vertelden leek echt . De
rector had ze nauwkeurig ondervraagd en ook bij zeide den
indruk to hebben gekregen, dat bier geen leugen of bedrog was
to vinden.
Later vernam ik, dat speciaal op initiatief van Bismarck deze
devotie-beweging was tegengegaan ; het was de tijd, dat iedere
opzienbarende katholieke beweging door de Pruisische regeering den kop werd ingedrukt .
Op de terugreis hadden Baltus en ik den rector verloren op
bet station van Keulen . Na lang zoeken vonden wij hem in
den trein . Hij zat stil voor zich uit to staren in een hoekje van
een derde klasse-coupe.
In den eersten tijd der verschijningen to Lourdes hebben de
Fransche overheidspersonen door plagerijen ook daar de devotie zoeken to vernietigen en de bedevaart-gangers op de
vlucht pogen to drijven . Er is een tijd geweest, dat hij die bij
de grot durfde komen bet er voor over had een boete op to
loopen. Doch Napoleon III was in den grond niet tegen den
Katholieken godsdienst en in Lourdes zijn die vexaties spoedig
opgehouden . Toen er op zekeren dag bij de grot aan de aanwezige
personen een proces-verbaal zou worden opgemaakt en zij
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Huize De Kamp to Schaesberg, waar Frans Erens op 23 juli 1857 werd geboren .
Particulier bezit

Frans Erens (1e rij, 2e van links) to midden van zijn medestudenten op Rolduc (± 1873) .
Archiej'Rolduc

Frans Erens, gefotografeerd door Willem Witsen (+ 1892) .
Ned. Letterkundig Museum

Van links naar rechts : (staand) Willem Kloos, Martha van Eeden-Van Vloten, Hein
Jloeken, (geknield) Hans van Eeden en Betsy Witsen-Van Vloten (± 1893) .
Ned. Letterkundig Museum

hunne namen moesten opgeven, waren daar onder Louis
Veuillot en de gouvernante van den Prince Imperial .
Anders werd door Pruisen to werk gegaan ; systematisch is
in Marpingen de devotie gedwarsboomd . Heeft Heine niet
vroeger al gezegd : ,Preussen ist eine Protestantische Macht
and von Protestantischer Sendung" . Waarom de Moeder Gods
zich in Marpingen niet meer aan de menschelijke waarnenlingen
heeft getoond, is haar geheim.
In later jaren ben ik niet veel meer met Rector Savelberg in
aanraking geweest . Over zijn strijd, zijn moeilijkheden en zijn
welslagen kan men in zijn levensbeschrijving lezen. Yk heb alleen
eenige momenten willen geven, waarop ik met hem in aanraking
ben geweest . Hij was een gesloten natuur, die zijn zieleleven
geheel voor zich behield . In onze omgeving waren veel brave
en vrome menschen, priesters en leeken, en zijn vroomheid
viel voor den buitenstaander niet meer op, dan die van anderen .
Hij was intelligent en had een subtiel aanvoelingsvermogen in
zijn omgang met de menschen . Hij nam deel in vreugde en
Teed. Hij gaf zich . Hij kwam op familiediners en at en dronk
en rookte dan gewoon mee met de andere gasten, maar altijd
zeer matig .
Wanneer ik .mij wil to binnen brengen wat ik over hem
dacht toen ik twintig jaar oud was, kan ik zeggen, dat ik hem
zag als een man van mogelijkheden, als iemand die tot allerlei
in staat was, in wien een groote verborgen kracht woonde .
Ook vond ik hem goedig en sympathiek .
ROLDUC

In den herfst van 1868 kwam ik op de kostschool Rolduc .
Slechts eenige maanden tevoren was uit het corps professoral
Everts tot directeur benoemd . Ik meen dat de meeste professoren liever den „langen Jansen" op die plaats hadden gezien,
maar bisschop Paradis deed een andere keuze .
Den dag na aankomst werden wij geroepen om een toelatingsexamen to doen. Dat ging toen zeer eenvoudig : wij
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moesten mondeling eenige vragen beantwoorden . Wij waxen
met twee candidaten voor de ,sixienle latine", een zekere
D e Haas uit Zwolle en ik .
,,Om op de sixieme latine to komen, moeten jullie wat
Fransch kennen", zei de directeur en zich tot mij wendend,
vroeg hij : „Ken jij dat, Erens ?"
,,O, ja", zei ik met veel zelfbewustzijn, ,daar heb ik veel
aan gedaan."
De Haas antwoordde, dat hij wel wat Fransch kende, maar
toch niet zoo heel veel .
,,Dan zal ik je een paar vragen stellen", zei de directeur .
,,Zeg mij eens, wat is anderhalf j aar in het Fransch ?"
De Haas werd benauwd, want hij wist het niet . Hij was
een lange, bleeke jongen met blond haar en een plat gezicht .
Nu was hij heel rood geworden en hij zag er wanhopig uit .
De directeur had erg minzaam met ons gesproken . Er lag
nog niet het autoritaire in zijn wezen, dat hem in de toekomst
zou kermerken en al was zijn haar toen donker, de bijnaam
,,de Zwarte", waarmee hij later werd aangeduid, was toen nog
niet geboren in de jongensbreinen . In het begin had hij ons
met een glimlach ondervraagd, maar toen de verlegen j ongen
bleef zwijgen, werd zijn uitzicht zeer streng .
Ik kreeg het ook benauwd, want ik wist ook niet hoe
ik „anderhalf jaar" in het Fransch zou zeggen en het trok
in mijn hersens bij elkaar van het denken, hoe ik zou moeten antwoorden, wanneer 't mij werd gevraagd, maar ik
zweeg .
De spanning zal wel niet lang hebben geduurd, maar ons
jongens leek die tij d van onzekerheid vreeselijk lang . Eindelijk sprak de directeur weer en hij zei :
,,Erens, jij kunt op de sixieme latine komen, maar De Haas
komt op de sixieme hollandaise ."
Ik was zelf over deze uitspraak geweldig verbaasd en heelemaal in de war trokken wij twee kleine jongens af . Ik weet nog
we], dat ik medelijden had met mijn examen-kameraad en dat
ik dacht : had hij ook maar gezegd, dat hij er veel van wist .
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Later heb ik nog dikwij is over dit voorval g edacht . In mij n
kind erlijke bekrompenheid had ik gemeend, dat wat ik wist,
al heel veel was ; ik wist toen nog niet, dat er nog zooveel
was, dat ik niet kende . Mijn bekrompenheid had mij toen het
zelfbewustzijn en de verzekerdheid gegeven, die den directeur
zoozeer hadden voldaan, dat hij niet verder vroeg.
Als ik mij mijn jongenstijd to Rolduc voor den geest haal,
zie ik, dat ik aan de literatuur met voorliefde begon to denken ; zij was voor mij een levende realiteit . Zoo begon ik to
lezen Corneille's Cinna . Ik begreep het eerst niet, maar de
suggestie van het prachtige dwong mij to bewonderen en ik
eindigde met toch to begrijpen en to gelooven in het grootsche
van het sonore woord .
Op een heeten zomerdag in de vacantie, toen ik onder de
dennen lag bij het Heiputje, had ik een drama bedacht, dat
speelde in de middeleeuwen aan den Rijn . Als jongen heb ik
ook eens een brief geschreven aan de directie van Reklams
Universalbibliotheek om haar to verzoeken de werken van
Vondel in Duitsche vertaling uit to geven . Yk heb natuurlijk
nooit eenig antwoord ontvangen en men is er oo niet op
ingegaan ; alleen verscheen eenige jaren daarna Hildebrands
Familie Kegge in diezelfde bibliotheek .
Van mijn leeraren heb ik nooit steun of aanmoediging in
mijn drang naar de literatuur gehad, dan alleen van Josef
Thissen, die een origineele geest was . Ik moest integendeel
mijn zucht tot lezen verbergen en zoo deed ik dat 's avonds
laat of 's nachts .
Naast onzen grooten dortoir was een kleinere, waar de leerlingen van de normaalschool sliepen ; er brandde daar den
heelen nacht een petroleumlamp, die nogal goed licht gaf . Ik
wachtte 's avonds tot iedereen sliep en ging dan stilletjes in
dat zaaltje onder die lamp staan om Vondel to lezen . Omdat
het dikwij is koud was, trok ik mij n over] as aan, deed een
cach-nez om, zette er zelfs een pet bij op . Niemand heeft mij
daar ooit betrapt, maar ik geloof wel, dat het niet heilzaam was
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om de bijziendheid tegen to gaan, die ik had opgedaan door
de gebrekkige verlichting in de studiezaal, waar des avonds
gedurende twee uren een petroleumlamp vanuit de hoogte
zes of zeven banken moest verlichten . Toen ik op ,Rethoriek"
was, de hoogste klas van het gymnasium, had ik eindelijk
een chambrette gekregen met een venster en daar las ik in
den zomer, des morgens tegen vier uur, de drama's van Schiller .
Tot lien tijd had ik altijd op donkere chambrettes moeten
slapen, waar ik geen hand voor oogen kon zien ; dat was jarenlang .
Eenige Rolducsche leeraren leven nu, na vijftig jaren en
meer nog in mijne herinnering ; doch evenals op oude fresco's
langzaam de lijnen en vooral de kleuren wegzinken, zoo vervloeien de figuren van het Rolducsche leven van zoolaig
geleden naar het ijle en het onbestemde .
Van de in mijn jeugd doceerende leeraren is er geen geweest, die een dieperen indruk op mijn geest heeft gemaakt
dan Josef Thissen, en geen, wiens ideeen en voordracht zoo
scherp bij mij zijn ingeslagen, als de zijne ; hij is de eenige,
die invloed op mij heeft gehad.
Ik kan wel zeggen, dat de norm om een auteur to beoordeelen, het voortreffelijke van het niet voortreffelijke to scheiden, ook in mijn later leven volgens zijn aanwijzingen bij
mij heeft stand gehouden. Niets is zoo moeilijk als het werkelijk
prachtige van een schrijver to vinden, zich to vergewissen of
men met goud, met koper of met ijzer to doen heeft .
Wanneer hij sprak, gloeide zijn hoofd en zag men het vuur
zijner oogen, dat bij hem door den bril niet gedoofd scheen,
zooals bij de meeste andere menschen . Hij gesticuleerde bij
zijn voordracht met een lang potlood in de rechterhand, dat
hij been en weer bewoog . Zijn groot, rood hoofd had lets van
een stier en gaf aan zijn wezen den indruk van kracht . Zij n
beweringen waren dikwijls kras, apodictisch en wanneer hij
in een vers de een of andere bijzonderheid had geobserveerd,
dan toonde hij die nauwkeurig aan en zeide : „flier heeft
Homerus weer de natuur betrapt op heeterdaad ."
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Zoo wees hij ons op de vondsten van den dichter, waar deze
tot zuivere en aanschouwelijke voorstelling kwam . Zij werkten als verrassingen en wij moesten innerlijk bekennen : „He
ja, dat heeft Homerus juist gezien !"
Hij bewonderde den zanger van de Ilias boven alien, hij las
hem vlot in het oorspronkelijk. Hii zeide, dat hij het in het
Grieksch zoo ver had gebracht, dat hij ieder auteur van het blad
lezende verstond . Zijne groote bewondering voor Homerus,
die ik steeds ten voile heb gedeeld, deed hem wel eens onrechtvaardig oordeelen over andere dichters . Zoo had hij voor
Virgilius, naar mijne meening, to weinig ontzag . Ja, hij was
voor Homerus zoo exclusief, dat toen hij eens over Goethe
met groote waardeering sprak, ik verwonderd was, omdat er
nog een dichter buiten Homerus bij hem genade kon vinden.
Geen andere Rolducsche leeraar had zulke van de routine
onafhankelijke meeningen als Thissen. Wij voelden dat alien .
Wij voelden de innerlijke gloeiing van zijn geest en zelfs de
directeur Everts met al zijn autoriteit in de regie van het gesticht
bleef in onzen geest een bleekere figuur dan Thissen . Ja, wij
gingen zelfs to ver bij het jurare in verba magistri, omdat wij
wisten, dat tusschen Everts en Thissen een latent antagonisme
bestond en wij liever de macht van het intellect erkenden, dan
de meer officieele autoriteit van den directeur .
Nog op ,sixieme" zijnde, dus in mijn eerste jaar van Rolduc,
vroeg ik eens aan een zekeren Wolters, die op de ,cinquieme
hollandaise" zat, wie wel de geleerdste professor zou zijn van
allemaal . Deze antwoordde mij zonder aarzelen : ,,0, dat is
Thissen" . Ik vroeg mij later dikwijls af, hoe die jongen, die
heelemaal geen les van Thissen had, aan die bewering kon gekomen zijn.
Niet alleen ontvouwde hij ons de schoonheid van Homerus,
maar hij wees ook op de beknopte, indringende kracht van
Demosthenes . En dan kon hij soms schelden op Cicero, then
hij bij al zijn mooie taal „een kwast" noemde en „een karakterlooze" . Ook herinner ik mij nog zijne meening over Bossuet.
De Oraisons fun~bres vonden bij hem geen genade, maar het
85

b este ged eelte van het rhetorische werk van dezen auteur waren,
volgens hem, de preeken, waarvan hij de scherpte en den degelijken betoogtrant bewonderde. Daar, zeide hij, had iedere
volzin zijne beteekenis en zijn gewicht .
Zoo kreeg de leerling op onze klas door de lessen van Thissen
de eerste aanwijzingen tot het vermijden van valschen pathos
en ijdele rhetoriek en werd voor hem de vaste heerbaan gelegd,
waarop hij zich in het verdere leven veilig kon bewegen om
to komen tot de onderscheiding van het meer- of minderwaardige bij een litterair product .
Bij mijne aankomst in Rolduc als kleine jongen was Everts
nog slechts eenige maanden directeur . Hij was de opvolger
van den algemeen geliefden directeur Jansen, die onder de
vacantie bij een zijner vrienden, die kapelaan was, plotseling
overleed .
Everts trad met veel autoriteit op en het was in de eetzaal,
dat hij, aan het hoofd der lange middentafel, zij n reglementen
en bevelen in het Fransch afkondigde . Zoo herinner ik mij nog
levendig, dat hij op een Woensdagavond, na het schelletje, dat
bij hem stond, to hebben doen klinken, zei : ,Ce soir it faut se
laver le cou" . Dat wilde zeggen, dat wij des Woensdags en des
Zaterdags voor het naar bed gaan onzen hals moesten wasschen .
Hij sprak altijd in zeer zuiver Fransch, waarin hij slechts een
mededinger had in Pothast, den musicus. Van deze werd gezegd, dat hij alle regels van de Fransche syntax, tot de kleinste
uitzonderingen toe, had in zijn hoofd, waarvan de lange blonde
haren tot ver over zijn hals in krullen vielen . Die schudde hij
nu en dan, als onder eene zegevierende inspiratie .
Everts en ook Pothast waren zeer geziene gasten op de kasteelen van den omtrek, en toen de comtesse d'Oultremont, de
weduwe van Koning Willem I, die in de buurt van Aken woonde, eens Rolduc bezocht, moesten zij beiden de honneurs waarnemen . Pothast heb ik nog hooren vertellen, hoe hij hare opmerkingen met veel geest had beantwoord .
Ben heel fijne man ook, ik heb hem nog gehad als professor
van de ,rhetorique", was „de lange Janssen", die de regels van
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de rhetorica ook in het dagelijksch leven zoo veel mogelijk
toepaste . In een gesprek begon hij altij d met eene inleiding,
zeide dan wat hij to zeggen had en sloot met eene welwillende
peroratie volgens de regels der rhetorica . Ook zijne berispingen
waren in then vorm ingekleed en ik weet nog dat, toen ik iets
misdaan had, (ik was op ,rhetorique") hij mij verzocht bij hem
to komen . Hij begon met heel vriendelijk mij to doen plaats
nemen naast hem op de canapee, waarna hij eene wel in elkaargezette vermaning hield, terwijl zijn scherpe kin boven mijn
hoofd onophoudelijk op en neer ging, bij afwisseling goedig
knikkende . Hij was een man met zeer fijne manieren en geen,
die met hem in aanraking kwam, ging onvoldaan weg .
Een goed docent kan ik hem niet noemen. Wij moesten
hoofdzakelijk bij hem Cicero in het Frans vertalen, doch een
groot deel van het lesuur besteedde hij aan het dicteeren van
het zoogenaamde „correct", dat hij uit een Fransche Cicerovertaling ons voorlas .
Hij keek meestal ons werk niet na en begon met eenvoudig
to zeggen : „Ecrivez le correct" . Ik betwwijfel of dit een goed
Fransch woord is, maar het werd steeds in onze klas gebruikt .
Toch gaf hij zijn lessen met veel toewijding en iedere leerling
zag met liefde en eerbied tegen hem op . Hij gaf ook de kerkgeschiedenis . Hij schreef met veel preciesheid zijn les meestal
op en wij moesten die copieeren in de studie.
Sedert ik rondliep in de oude abdij Rolduc hebben die gangen geklonken onder de stappen van honderden, ja duizenden . Veel is er veranderd heden in het Rold ucsche leven . Het
onderwijs is er tot meer volmaaktheid gekomen . De man, die
na jaren nog eens de bogen dier kerk terugziet, nog eens voor
den slanken toren staat, kan een zekere ontroering niet onderdrukken en ik kan begrijpen, wat de oud-leeraar Deutz, de
deken van Kerkrade, mij eens vertelde van een bejaarden
Pruisischen maj oor, een vroegeren leerling van Rolduc, dat
deze bij een bezoek niet uit de kerkbank was weg to krijgen
en zat to snikken van aandoening, denkende aan zijn vervlogen
kinderj aren .
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LEIDSCHE STUDENTENTIJD

In 1876 moest ik to Leiden admissie-examen doen ter toelating aan de universiteit . In dien tijd was voor een ZuidLimburger een reis naar Holland ver en gewichtig . Daar
Schaesberg nog niet met de spoorlijn naar Roermond was
verbonden, vertrok ik op een namiddag naar Heerlen . Een
koffertje bezat ik niet, maar ik had een reiszak meegenomen,
waarop groote roode bloemen waren geborduurd . De zak was
oud en ik herinner mij, dat ik de verschoten kleuren daarvan
mooi vond.
In Heerlen kreeg ik den postwagen van Cremers naar Valkenburg en nam daar den trein naar Maastricht . Daar het
dien avond to laat was om mijn reis voort to zetten, bleef ik
bij een tante overnachten en vertrok den volgenden morgen
van het Hollandsche station - er was ook een Belgisch station
naar Rotterdam. In Feijenoord aangekomen, namen de
reizigers de boot .
Aan de kade stond een omnibus, die ons naar bet station
zou brengen . Ik klauterde bet laddertje op en bovenop de
imperiaal gezeten met mijn gebloemde reistasch op mijn knieen,
keek ik naar de straten van Rotterdam, die ik voor bet eerst
zag. Ik vond die straten ge`weldig druk en woelig en die indruk van woeligheid werd nog versterkt door den bus zelf,
die, voortgetrokken door twee galoppeerende paarden, voortdurend heen en weer schommelde, zoodat ik met een hand de
ijzeren leuning vastklemde en met de andere mijn reistasch .
In Rotterdam werd ik voor het eerst dien voor den Limburger zeldzamen geur gewaar, dien ik later aan het branden
van turf heb toegeschreven . Het is iets eigenaardigs, dat den
Limburger en den buitenlander bij zonder opvalt en dat hi*
overal in Holland waarneemt . Het scbijnt, dat nooit iemand
daarover heeft geschreven . Verschillende Limburgers hebben
mij verzekerd, dat zij bet ook opmerkten . Bij mijn terugkeer
in Holland, n a een verblij f in Limburg of in bet buitenland,
heb ik bet telkens opnieuw geconstateerd . Wanneer ik eenige
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weken in het Noorden was, rook ik het niet meer . De geur
van een stad of een land is toch wel iets zeer eigenaardigs ;
men moet er continueel in leven, daarom is dat ook gewichtig .
Tussch en vier en vij f kwam ik in Leiden aan . In het hotel
liet ik mij den laatsten Leidschen studenten-almanak geven,
waarin het portret van professor Buijs stond, dat ik met groote
bewondering beschouwde . Een Leidsch professor was voor
mij een wezen van een hoogeren rang ; ik had er een grooter
idee van dan van een prins van den bloede . Toen ik dan ook
den volgenden dag professor Bierens de Haan zag binnenkomen met wijde stappen in het groote lokaal, waar de examinandi allen op banken zaten, was ik vervuld van ontzag .
Naast mij op de bank zat een Duitscher, met wien ik kennis
maakte, evenals ik in een gekleede jas . Omdat bet een schriftelijk examen gold, was die gekleede jas niet noodig geweest ;
op de mondelinge examens behoorde hij tot de usantie, zooals de rok bij de promotie .
Bierens de Haan hield het toezicht en wandelde been en
weer door de zaal . In de deur stonden twee of drie studenten,
die onder het vijftigtal examinandi nu en dan een prop gooiden,
waarin de oplossing der vragen stond . Ook in mijn buurt
kwam er een terecht, dock ik liet haar stil liggen . Ook rnijn
buurman, de Duitscher, nam er geen notitie van . Waarom
hij eigenlijk - hij was uit Emmerich - examen kwam doen
in Holland, heb ik nooit begrepen . Hij leek mij een interessant
jongmensch en goed onderlegd. Ik meen dat hij zei, dat hij
in Rome had gestudeerd ; hij zag er uit als een Italiaan . Zijn
naam was Efferts. Ik heb later nooit meer iets van hem vernomen, hoewel hij voor het admissie-examen was geslaagd . Ik
meen mij to herinneren, dat hij het Grieksch en Latijn in het
Duitsch vertaalde, wat werd aangenomen ; hij had dat waarschijnhjk van tevoren aangevraagd .
Toen ik mijn vragen zoo goed mogelijk had beantwoord, gaf
ik, zooals de anderen, de papieren aan den surveilleerenden
professor en ging weg om ergens koffie to drinken . Hoewel
ik inwendig tamelijk voldaan was over mijn gegeven antwoor89

den, was ik toch niet zeker of ik er doorkwam of niet . 1k had
het examen gewaagd met een onvoldoende voorbereiding .
Wanneer ik zou zakken, zou ik mij niet behoeven to verwonderen, maar ik zou nog een jaar moeten wachten .
Om halfvier des namiddags moesten wij in hetzelfde lokaal,
waar wij geexamineerd waren, het resultaat komen vernemen .
Daar vonden wij den pedel, staande op den katheder en door
het lokaal heen stonden en bewogen zich de jonge menschen,
die den uitslag kwamen vernemen. Tot mijn niet geringe verwondering hoorde ik mijn naam aflezen en zag mij tegelijkertijd het papier toesteken van den hoogen katheder . Het was de
pedel Oostveen, die de papieren uitreikte ; professoren zag men
toen niet meer . 's Avonds tevoren was ik al eens bij hem aan
huis geweest om to informeeren ; ik herinner mij, dat ik daarvoor glacehandschoenen had aangetrokken .
Ik telegrafeerde niet naar huis . Door de betrekkelijke afzondering, waarin wij woonden, had ik niet de gewoonte daarvan
en schrijven was onnoodig, omdat ikzelf nog eerder dan de
post hoopte aan to komen. Ik stopte dus de bul in mijn zak,
ging mijn hotelrekening betalen en nam den trein naar Rotterdam . Het was geloof ik op de Noordblaak, dat ik in een hotel
om een kamer vroeg, steeds met mijn gebloemde karbies in de
hand . In het hotel scheen het niet druk ; ik zat alleen mijn broodje
to eten en ik vond het vermakelijk, dat de vier dochters des
huizes naar mij kwamen loeren, alsof ik een merkwaardigheid
was . Des andren daags nam ik weer de Feijenoordsche boot en
zorgde om halfvijf in Valkenburg to zijn om met den wagen
van Cremers naar Heerlen to vertrekken .
Het geluk van het slagen voor mijn examen verhelderde
mijn reis, doch ik liet niets blijken . In het Hollandsche station
to Maastricht, waar ik moest uitstappen, ontmoette ik toevallig mijn leeraar in de meetkunde Smit, die mij reeds wilde
condoleeren met den slechten afloop van mijn examen en
een paar zinnen van ,moed houden" scheen to prepareeren .
Toen ik hem vertelde, dat alles goed was afgeloopen, was hij
grootelijks verbaasd, want hij had de noodige stof lang niet
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voldoende met mij behandeld, maar ik had geluk gehad e n
mij helpend met het mij bekende, mij door het onbekende
heengeworsteld . Hij was erg tevreden en zei, dat het jammer
was, dat ik niet in de mathesis zou doorgaan, want dat ik
daar, volgens hem, aanleg voor had . Dit gunstig oordeel
schrijf ik toe aan zijn zielvolle manier van doceeren, want
later had ik er alle ambitie voor verloren . De professoren
Van Geer en Bierens de Haan, die mathesis doceerden, hadden
niet de bezieling van den leeraar Smit, en die bezieling ware
juist noodig geweest, want zoo ik al aanleg had, dan miste
deze toch alle spontaneiteit . Ik heb dat later ondervonden
toen ik voor het examen Klein-Mathesis repeteerde en mijn
toenmalige repetitor beweerde, dat het moeite kostte mij de
stof duidelijk to maken. Toen echter de nood drong en ik
examen moest doen, het nu reeds lang afgeschafte KleinMathesis, werd mij gezegd, dat de repetitor Frackers „j e repetitor" was. Ik ging naar hem toe en zag onmiddellijk een heel
ander docent in hem . Met vliegende vaart ging de man met
mij door de stof; hij maakte in mij iets open, zoodat ik die
weer kon opnemen en na nauwelijks tien lessen presenteerde
ik mij voor het examen . Minstens een derde van de materie
had hij niet met mij behandeld, maar het geluk wilde, dat
ik door het examen kwam. Eenige vraagstukken, die de leeraar
niet had kunnen aanraken, had ik niet kunnen beantwoorden
en de hoogleeraar, die mij examineerde, trok een bedenkelijk
gezicht. Doch, zei hij, daar ik voor het overige zoo goed had
voldaan, kon hij mij er door laten .
De blijdschap bij het slagen voor dit examen was lang niet
zoo groot als bij het admissie . Toen was het succes geheel onverwacht en ik had daarbij mathematische vragen beantwoord, alleen ten gevolge van een groote inspanning van den
geest . Vooraf was iedereen er toen van overtuigd geweest, dat
ik zou zakken. Toen ik thuis kwam, zei mijn moeder, nog voor
ik een woord had kunnen uitbrengen : ,Wij zullen het voor
iedereen stilhouden" . De uitkomst was voor haar een heele
verrassmg.
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Toen bet groenloopen was begonnen, vond ik bet gedwongen bezoeken afleggen bij allerlei studenten zoo' vervelend,
dat ik besloot er mee op to houden en geen lid van bet corps
to worden, zooals een dertig of veertig andere studenten in
Leiden . Ik had ook gehoord, dat sommige groenen op de zoogenaamde donderjolen tot leelijke handelingen waren gedwongen en mij dock bet geheele gedoe zoo weerzinwekkend
en vervelend, dat ik mij terugtrok . Maar de Limburgers, aan
wie dit ter oore kwam, vonden bet verschrikkelijk en twee
van de meest welbespraakte provinciegenooten verschenen
eenige dagen voor de inauguratie op mijn kamer . Het waren
Piet Truij ens en Willem Lemmens . Ik had ze beiden op Rolduc
gekend . Truij ens zag er trouwens reeds uit als bet type van
een advocaat. Zij meenden bet goed en dachten, dat ik, als
niet-lid van bet corps, een leven van schand e zou ingaan . Zij
waren geheel belangeloos .
Ik zeide hun dan, dat zij bet pleit gewonnen hadden op
conditie, dat ik volkomen met rust wou worden gelaten en dat
ik slechts enkele visites zou behoeven to maken . Zij beloofden
daarvoor in to staan en ik heb mij dan ook niet over eenige
slechte of onaangename behandeling to beklagen gehad .
De jurist Geradts ontving mij zeer welwillend, praatte wat
met mij en legde mij een dik cahier voor, waarin ik bet een
of ander gedicht of een gedachte moest opschrijven .
Het eerste wat mij inviel was de aanhef van Bilderdijks
De ondergang der eerste waereld, waarvan ik een dental verzen
neerschreef. Hij vroeg mij of ik dat voor de gelegenheid van
buiten had geleerd en toen ik begon to lachen en zei, dat ik
bet al lang kende, scheen hij verwonderd .
Bij de ontgroenings-plechtigheid werd de inauguratie-speech
gehouden door den toenmaligen president van bet corps E . Baak,
een bleeken j ongeman met een zwarten baard, waarna de afscheiding tusschen groenen en studenten omver werd geworpen, zoodat zij zich vrij konden vermengen en alien het Io vivat aanhieven .
Als in 1876 to Leiden aankomend jurist teekende ik, zooals
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de andere studenten, ook in op eenige colleges, na afloop waarvan een testimonium werd afgegeven door den professor, die
zich meestal niet veel bekommerde over de meerdere of mindere mate van kennis bij den student . Ik doel hier op de colleges
van professor Land, wijsbegeerte, van Fruin en van Mathijs de
Vries, den bekenden taalkundige .
Hij die een testimonium van logica wilde hebben, om bij het
afleggen van zijn propaedeutisch examen to presenteeren, ging
naar Land toe, die den student bij zich ontving, in een fauteuil
deed plaatsnemen en hem een paar vragen over de logica stelde .
Of de student er nu veel van wist of niet, de professor zei steeds,
dat hij hem het testimonium wel zou geven .
Land was een der baanbrekers voor het Syriaksch en was
ook goed thuis in de andere Semitische talen, maar kwam
hoofdzakelijk met de studenten in aanraking als professor der
wijsbegeerte. Hij heeft een „ Inleiding tot de Wijsbegeerte"
geschreven . Hij was het type van een geleerde . Zijn college's
waren droog en niet bijzonder opwekkend, onbewegelijk verzonken als hij steeds was, ook op den katheder, in bespiegelende
gedachten .
Nu en dan liep ik college bij Fruin, den historicus . Zijn
publicaties verschenen in then tijd nog niet in boeken, maar
in verspreide tijdschriftartikelen, voornamelijk in De Gids,
waarvan hij redacteur is geweest . Zijn collegezaal had hij
ingericht in een achterkamer van zij n ruim h uis op de S teenschuur. Die kamer lag gelijkvloers en keek uit op een kleine
binnenplaats, zoodat het er tamelijk donker was . Wij studenten zaten met den rug naar de beide vensters ; de kleine katheder
stond recht tegenover ons, vlak bij een deur, die de verbinding
vormde met de voorkamer van het huis . Onhoorbaar steeds
kwam de professor daardoor to voorschijn en dikwijls stond
hij al op zijn katheder, wanneer wij nog pratende waren of
lezende in afwachting van zijn komst . Hij had geen stoel, maar
stond rechtop, in zijn beide handen een klein papiertj e met
notities, die hem den weg in zijn beschouwingen wezen . Hij
hield zich steeds onbeweeglijk en kaarsrecht was zijn breede,
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maar kleine gestalte, waarop een groot, breed hoofd stond .
Hij droeg zwarte bakkebaarden .
Strak en onbewogen somde hij de verschillende feiten der
historie op . Hij was een zeer ernstig man en het was alsof die
ernst geheel overging op de daar aanwezige leerlingen . Het
was alles zakelijk en kort wat hij vertelde, een bloote opsomming van feiten, nu en dan aaneengeschakeld door stille beschouwingen . Indien ik mij wel herinner, was Fruin niet getrouwd . Zijn verschijning deed denken aan een of anderen
beroemden predikant uit de 17de eeuw . Hij sprak zijn woorden alle op een toon, zacht en zonder een enkele verheffing
van stem . De toehoorders schenen een aandachtige gemeente
to vormen en men hoorde evengoed hun pennekrassen als de
woorden van den professor . Wanneer het college uit was, verdween hij weer geluidloos door de donkere deur, waardoor hij
was gekomen. Hij gaf den indruk met het grootste gemak uit
enorme stapels van kennis to putten .
Bij Cobet liep ik, zooals men dat noemt, Romeinsche antiquiteiten en Grieksch . Weinig professoren hadden een grootere
vermaardheid dan hij, want hij was als graecus in de heele
wereld bekend. Zijn uiterlijk had iets van een verouderden
Napoleon, maar hij was magerder en grooter van gestalte dan
de keizer der Franschen. Hij liep steeds gebogen . Een eigenaardigheid van hem was, dat hij nooit iemand aankeek, met wien
hij sprak . Wanneer hij in de collegezaal binnen kwam, rende
hij met zijn boek onder den arm naar den katheder, wierp het
op den lessenaar, bet zich vallen op den linker elleboog en begon
to oreeren, steeds Latijn sprekende en in die taal zijn uitleggingen
gevende . Ik heb nooit een Hollandsch woord van hem vernomen .
Ook op 't propaedeutisch examen, waarbij hij mij in het
Grieksch examineerde, hield hij zijn redeneeringen in het
Latijn. En toen ik aan zijn vragen voldeed, had hij er plezier
in tegen mij to betoogen, dat zijn opvatting van den tekst de
voorkeur verdiende boven de gangbare uitlegging.
Met een ornatissimi commilitones begon hij steeds zijn
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college en de studenten, die zich hadden opgegeven om to
respondeeren, sprak hij altijd aan met ornatissime . Zijn volzinnen
bewogen zich in een strikt afgebaken den gedachtenkring . Bij
de Romeinsche antiquiteiten doceerde hij ieder jaar dezelfde
materie wat hem het geven van zijn college in het Latijn natuur-lijk vergemakkelijkte .
Hij woonde op het Rapenburg in een mooi huis, dat hij had
laten bouwen in Griekschen stijl .
Wat ik mij altijd herinneren zal, is zijn groote bewondering
voor Ricardus Bentley, wiens filologische methode voor hem
het beste op dat terrein vertegenwoordigde . Bij iedere gelegenheid spoorde hij aan tot de lezing van Aulus Gellius en Suetonius, die volgens hem het meeste licht over de Romeinsche
geschiedenis deden opgaan .
Een eigenaardig college was dat van den grooten Arabicus
Dozy, den man die voor de bestudeering van de historie der
Mooren de in manuscript aanwezige documenten der Arabische geschiedschrijvers heeft ontcijferd en tal van nieuwe
feiten en beschouwingen over het onderwerp heeft gegeven .
Zijn geschiedenis der Mooren heeft hij in het Fransch geschreven en men zegt, dat hij om zich daarvoor een zuivere
en correcte taal eigen to maken, een Franschen roman in het
Hollandsch heeft vertaald en lien daarna weer in het Fransch
heeft overgezet. Na de voltooiing van deze tweede vertaling
vergeleek hij haar met den oorspronkelijken tekst en verbeterde
haar daarop .
Voor de colleges in de geschiedenis had hij uitgekozen het
begin der nieuwere geschiedenis, een aanvang nemende bij de
ontdekking van Amerika . Hij gebruikte daarbij als leidraad
het boek van Michelet Precis de l'Histoire Moderne, dat hij om
zijn buitengewoon groote bijziendheid altijd vlak voor zijn
gezicht hield. Hij las daaruit voor . Daarbij viel op de hoog-zingende, luide toon, waarmede hij de Fransche volzinnen den
een achter den ander opdreunde, hetwelk voor ons, studenten,
in het begin lets komisch had . Wanneer hij eenige regels had
gelezen, vulde hij die aan met zijn opmerkingen . Ik kan niet
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zeggen, dat deze zeer belangrijk waren, maar omdat zijn reputatie groot was en zijn kennis der historie uitgebreid, hadden
wij toch in zijne uitingen veel vertrouwen .
Hij was een kleine, magere man met vollen grijzen baard ;
hij droeg altijd een bril . Hij bewoonde met zijn familie een zeer
groot en mooi huis op de Steenstraat .
Wanneer men een examen moest doen, was het usantie bij
eenige professoren om visites van de studenten to ontvangen.
Met een mijner kennissen, die evenals ik voor het examen
stond, vroeg ik aan professor Bierens de Haan, wanneer ons
bezoek hem gelegen kwam . Hij bestemde daarvoor eenige
dagen later het theeuur . Mijn vriend en ik hadden ons in onze
gekleede jassen gestoken en bij het middageten waren wij reeds
zenuwachtig. Toen wij bij den professor binnenkwamen, vonden wij er nog eenige andere studenten, die ook genoodigd
waren en zoo zaten `vij met ons zessen of zevenen eerbiedig
geschaard om den hoogleeraar in den ruimen salon van zijn
huffs op het Rapenburg .
Wij wisten allen, dat hij een zwak had voor Engeland en
wie hem aangenaam wilde zijn, begon tegenover hem steeds
over dat onderwerp to spreken. Nu wilden wij alien, die voor
ons examen stonden, hem aangenaam zijn en dus hadden wij
allen bet voornemen bet gesprek daarop to brengen, maar
een geschikte gelegenheid daartoe moest worden afgewacht .
De een was bang, dat de ander hem voor zou zijn en zoo zaten
wij in een lichte spanning . Op een oogenblik begon de professor iets to vertellen zonder zijn zin of to maken . Blijkbaar
dacht hij verder na en daar deze onderbreking zich nogal lang
trok, school ik op vragenden toon er tusschen : ,Zooals in
Engeland, professor ?"
Het viel in goede aarde, hij knikte mij vriendelijk toe, zeggend dat dat zijn bedoeling was geweest . Ik voelde een soort
ontspanning en een lichte golf van teleurstelling door onzen
kring gaan, terwijl over het gezicht van eenige mijner medestudenten een zwakke glimlach gleed, verwekt door den humor
der situatie . Waarover het gesprek liep ben ik vergeten .
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PARIJSCHE HEUGENISSEN

Het is reeds lang geleden, ik durf haast niet zeggen hoe tang,
dat ik in Parijs woonde . Als jongentje van veertien jaar was ik
er al eens acht dagen geweest, ik was toen van mijn begeleiders
afgedwaald en liep op goed geluk door de straten . Hoe meer
ik ging, hoe trotscher ik werd, zoo alleen door Parij s to durven
wandelen . Ik kwam Tangs een groot gebouw en naar de afbeeldingen, die ik in een oud nummer van Le Magazin Pittoresque had gezien, docht bet mij, dat ik voor bet Louvre stond .
Om zeker to zijn, vroeg ik aan een beer, die voorbijkwam :
„Is dit het Louvre, mijnheer ?" „Ja", zeide hij,,,dat is bet Louvre" .
Yk zie den man nog voor me, hij was gladgeschoren, tamelijk
groot, hij had een deftig voorkomen, hij liep met een wandelstok en had een portefeuille onder den arm . Op mijn vraag
bekeek hij mij wantrouwend, waarschijnhjk, omdat hij niet
kon begrijpen, dat iemand niet zou weten, dat dat bet Louvre
was en ook omdat hij niet begreep, wat ik met die vraag wilde .
Je vraagt toch niet : „ Is dat de Seine? Is dat de zon, die daar
schijnt?" Ja, ik wilde zekerheid hebben, die zekerheid moest
mij worden bevestigd door een menschelijke stem, die zekerheidzou mij trotsch maken, mij, den kleinen jongen, die nog
meer behoefte bad aan de menschelijke gezagsstem dan aan
de autoriteit van een plaatj e, dat toch zeer nauwkeurig was . De
man sprak trotsch en met een zekere minachting keek hij op
mij veer, nadat zijn eerste wantrouwen was verdwenen .
Na mijn afdwalen vond ik gelukkig den weg naar huis,
maar eerst, o toeval van Parijs, ontmoette ik op mijn weg vier
menschen van mijn reisgezelschap in een open rijtuig gezeten .
Deze mij ziende alleen wandelen, hielden stil en wilden mij
meenemen, nadat zij van hunne verwondering waren bekomen, maar ik zei, dat dat niet noodig was, dat ik wel weer
gauw bij hen zou zijn in bet hotel en mijn aplomb was zoo
volkomen, dat zij geen bedenking hadden mij den terugweg
toe to vertrouwen .
Des anderen daags kwam ik met mijne reisgenooten weer
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langs het Louvre en wij zagen daar onder de groote poort een
schildwacht, waarop een onzer, die zijn litteratuurkennis wilde
luchten, op plechtigen toon Malherbe's woorden declameerde :
Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre, enz.
Zoo werd het op school aangeleerde tot werkelijkheid en
deze werkelijkheid, waarop ik aldus door jarenlange kostschoollessen was voorbereid, was daarom voor mij des to kostelijker
en vervulde mij met het gevoel van eigenwaarde : want ik,
kleine jongen, beleefde dat met een grootsch gevoel ; want ik
besefte, dat ik iets had bereikt en ik was tevreden innerlijk,
dat de school niet was voor de school, maar voor het leven .
Parij s maakt op een jongen en ook op een jonge vrouw of
man een diepen indruk. Deze indruk blijft ook in latere jaren
nog nawerken en wordt door de herinnering verlevendigd .
Die eerste impressies van de jonge jaren, men krijgt ze later
niet meer . Maar ook voor hem, die Parijs op lateren leeftijd
voor het eerst betreedt, gebeurt er lets ongewoons in zijn leven.
Er wordt iets vervuld van zijn meest onbewusten levenswensch,
er gaat voor den mensch van rijpen leeftijd een licht op, een
licht waarin hij de droomgestalten van zijn leven tot meer
tastbare vastere vormen ziet verwerkelijkt . Want die stad heeft
onze moderne cultuur geschapen en de bewegingen van het
leven in de meeste landen zijn een reflex van die, welke in
Frankrijks hoofdstad een aanvang nemen .
Toen ik in Bonn bedacht, dat ik evengoed mijn studie in
het Romeinsch Recht voor mijn candidaats-examen in Parijs
kon doen, besloot ik daarheen to vertrekken . De huur van
mijn kamers op den Belderberg was om en het semester was
bijna afgeloopen en op een goeden morgen ging ik met den
sneltrein van Keulen naar Parijs . Ik kwam zoowat tegen zeven
uur aan, liet mij brengen naar het Hotel des Etrangers in de
Rue Vivienne en nadat mij een kamer was aangewezen, ging
ik door de stad flaneeren en zoeken iets to eten to krijgen .
Het was ruim halfnegen geworden en het was moeilijk nog
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een gelegenheid to vinden om to dineeren, vooral in lien tijd,
toen dat vroeger werd gedaan dan nu .
Yk had in mijn zak een klein blaa dj e, waarop de naam van
een derde-rangs-restaurant stond ; ik had dat in Keulen gekregen van een kennis . Het was nog een wonder, dat ik dit
restaurant zoo gauw vond in de buurt van de Bourse, maar
toen ik er kwam, was er geen eten meer to krijgen . Ik ging
terug naar mijn hotel en bestelde daar een broodje met een
kop koffie . Die kreeg ik geserveerd in een mooi verzilverd
kannetj e, waarin niet een, niaar twee koppen waren . Dit was
meer dan ik had verlangd, want ik had maar een kop besteld .
Later vond ik voor dat kleine broodje met een kopje koffie
4 francs op mijn rekening, wat in then tijd ongeveer 2 gulden
was. In bet hotel was men niet bij zonder afzetterig, maar
mijn bestelling was niet volgens de gewoonte geweest, iets
wat men op reis moet vermijden ; dat heb ik later begrepen .
Ik heb dat geval altij d onthouden, omdat ik er als jong student
zulk een schrik door had gekregen .
Den volgenden morgen bij bet ontwaken voelde ik de heele
stad Parij s op mij drukken . 1k stond bier alleen, zonder een
vriend of kennis, doch ik voelde mij krachtig en de last van
de groote stall kwam mij niet to zwaar voor . Instinctmatig
narn ik een bus naar bet Quartier Latin . Ik deed niet zooals
mijn latere vriend Barres, met wien ik eenigen tijd daarna
kennis maakte . Deze vertelde mij, dat hij bij zijn aankomst
uit Charmes aan de Gare de l'Est een rijtuig nam en tot den
koetsier zei : „Conduisez-moi au Quartier Latin a un hotel
quelconque" .
Of bet verhaal van deze nonchalance opsnijderij was, weet
ik niet, maar ik denk bet wel . Hij kwam terecht in bet hotel
de France .
Ik ging op zoek naar kamers in de buurt van l'Ecole de
Droit . Met een zeker genot zocht ik in die oude straten van
de stad, Rue des Fosses saint Jacques, Rue Victor Cousin en
hoe zij allemaal heeten . Het trok mij naar die buurt. In een
rommelig hotel, waarschijnlijk een paar eeuwen oud, vond ik
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de heele familie aan tafel, toen ik kamers kwam vragen . De
patronne zei tnlj : „Pas de menage, monsieur, vous savez . . .
l a jeunesse . . .
Op andere plaatsen hoorde ik hetzelfde verbod. De verhuurders van kamers waren niet gediend van klanten, die er
met een grisette a la Murger hun studententijd wilden doorbrengen. Dat was eigenlijk niet voor de zedelijkheid, maar
voor de rust en de stilte van het huis . Daarenboven zouden
zij door twee personen toe to laten geen voordeel hebben, daar
de prij s voor de kamer werd betaald en niet werd berekend
per persoon.
Schuin tegenover het Odeon in het Hotel Beranger nam ik
een kleine kamer van 50 francs in de maand . Dat was niet
goedkoop voor then tijd, maar het was op de eerste etage en
vlak bij het vertrek van de bussen Odeon-Clichy . Het was
bij na op den hoek van de Rue Medecis . D ezen winter h eb ik
het teruggezien . 1 Het scheen nog onveranderd na vijfenveertig jaar . Ik kende het venster terug van de kamer, die ik
had bewoond en ik wees het aan mijn vrouw . Alleen had het
huis een anderen naam gekregen en heette nu Hotel Michelet .
In Frankrijk blijven de huizen langer in eenzelfden toestand dan bij ons en zelden wordt er tot afbraak zonder reden
overgegaan. Hoe komt dat ? Wij, Nederlanders, hebben de
reputatie van kalm to zijn en de Franschman heet wispelturig,
maar laten wij ons niets wijs maken . Wij zijn de onrustigen,
de wispelturigen, die altijd aan het prutsen en het veranderen
zijn. Daardoor zitten wij in een ongezellig kaal land . Wij laten
nets met rust . Wij laten de dingen om ons heen niet bezinken .
Wij willen geen mos op de muren en veroordeelen den muur
om het mos.
De eeuwige zucht tot verand eren, die bij ons woedt, berooft
het leven van alle innigheid. Men laat het wezen der dingen
niet om ons heen groeien tot eenige vastheid.
Toen ik het Hotel Beranger terugzag na zooveel jaar, was
1 1926. -- F. E.
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bet 10 December . Ik wil even van dat bezoek aan Parijs vertellen, hoewel de draad van deze herinnering er door wordt
afgebroken .
Toen ik uit Rueil aan de Porte Maillot aankwam, vond ik
daar eene bijna volslagen duisternis . In de eerste momenten
kwam bet vreemde daarvan mij nog niet duidelijk tot bewustzijn en ik dacht, dat er een nevel hing, die wel gauw zou optrekken. Wij namen een bus, die naar bet Palais Royal ging
en naarmate wij meer bet hartj e van Parijs n aderden, werd
bet steeds donkerder en ik zag, dat de duisternis om twaalf
uur 's middags dezelfde was als to middernacht . Om er een
juist denkbeeld van to krij gen, moet men weten, dat de menschen wel in bet donker liepen, maar niet in den mist . Zoodoende werd bet verkeer volstrekt niet gestoord en ging alles
toe zooals big' avond . De mist hing hoog boven de stad en
sloot bet daglicht volkomen af. Dit duurde tot vier uur ongeveer . Toen brak bet daglicht even door en iedereen stond er
verwonderd naar to kijken, maar gauw maakte bet plaats
voor de duisternis van den avond.
Den volgenden dag kocht ik een paar kranten om na to
gaan of de berichten een denkbeeld zouden geven van bet
gebeurde, maar ik vond geen enkel dagblad, waarin het precieze erover werd gezegd. Toen bet verschijnsel zich na eenige
dagen herhaalde, werd bet beter beschreven . Het schijnt, dat
eerst na een herhaalde waarneming de werkelijkheid tot de
menschen doordringt .
Om den draad van mijne herinneringen to hervatten : Ik
was blij uit bet Hotel des Etrangers weg to zijn en een eigen
kamer to hebben in bet quartier, waar ik wilde wonen . Ik was
alleen naar dat hotel gegaan, omdat mijn moeder mij dikwijls
had verteld, dat zij daar met mij n vader op de huwelij ksreis
had gelogeerd . Men knoopt altijd graag vast aan iets, dat bekend is .
Des avonds nadat ik mijn nieuwe kamer had betrokken,
ging ik in een dichtbijgelegen cafe een glas bier drinken in
een sterk verlicht koffiehuis en tot mijn verwondering zag ik,
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dat daar vrouwelijke bediening was . Ik was terechtgekomen
in een zoogenaamde brasserie de femmes, het was de Brasserie
de Medecis, waar eenige meisjes ieder drie tafels bedienden .
Het was er nogal druk en toen ik met mijn bedienster een
praatje maakte, vernam ik, dat zij in Rotterdam was geboren
en De Haan heette, maar als klein kind reeds naar Frankrijk
was gegaan . Zij kende geen Nederlandsch .
Toen ik er zoowat een kwartier was geweest, kwamen aan
het tafeltj e naast mij twee bezoekers zitten, van wie de een
nog heel jong, nauwelijks achttien jaar was en de ander ruim
tien j aar ouder scheen to zij n .
Een der bediensters sprak den oudste van beiden aan met :
,,Monsieur le Hollandais".
Daarop vroeg ik den bezoeker of hij werkelijk Hollander was .
j a", zei hij, „en deze mijnheer is een Spanj aard", wij zende
op den jongeman naast hem . De naam van den Spanjaard
was Don Miguel Utrillo y Morlius . Men herinnert zich zulke
dingen, omdat zij de eerste indrukken zijn van een nieuw
leven . Jaren later zou ik die twee bezoekers, al was dan een
van hen een Hollander, waarschijnlijk niet hebben aangesproken, maar in al het onbekende, dat om mij been was,
klampte ik mij aan het geringste vast . Vooral kwam ik daartoe, omdat ik toen zoo jong was .
Ik heb die twee bezoekers sinds dien avond nooit meer
teruggezien . De naam Utrillo y Morlius meen ik wel als dien van
een schilder omtrent 1920 in een courant to hebben gelezen .
In de Medecis ben ik na dien tijd niet veel meer geweest .
Alleen na of loop van het potverteren van onzen cercle litteraire Les Gringoires, zijn wij er met een tiental oud-leden van
dien kring nog eens terechtgekomen . Er werd toen door ons
druk gezongen en wij lieten de schoone Fernande, die daar
bedienster was, lang leven .
De Medecis was onder die brasseries de femmes de meest
geziene en trok het meest de aandacht, toen de Parijsche gemeenteraad van plan was die soort cafe's met vrouwelijke
bediening op to heffen . De brasseries de femmes waren in.
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dien tijd zeer talrijk in het Quartier Latin . Voor iemand die
niets zocht dan een praatj e to maken met een kellnerin, waren
die lokalen heel geschikt . Onzedelijkheid gebeurde er niet .
Het was de gewoonte om aan de bediensters een dubbele
fooi to geven . Ook gebeurde het, dat de bezoekers haar een
Bock of een Fine aanboden . Zij hadden tot taak de vertering
van de klanten aan to moedigen, maar ik kan niet zeggen,
dat daar misbruik van werd gemaakt door deze vrouwen ; zij
bleven in al die brasseries op een netten afstand en zelden
kwam het tot familiariteiten .
Kort na mij n komst to Parij s kwam mij door een toeval,
ik weet niet meer van waar, een klein blaadje in handen, geheeten La Vaudroui lle . 1 Het was een onoogelijk klein ding .
Hij die zich hoofdredacteur daarvan noemde, heette Vautier
en als bureau van de courant w erd daarin opgegeven Hotel
Soufflot Rue Toullier . Daar had ik toevallig ook een kamer .
Ik was verbaasd, dat een studentenblad zijn bureau in mijn
eigen hotel had . Bij den concierge informeerde ik naar dien
mijnheer Vautier en van een der garcons kwam ik to weten,
dat Vautier veel in een brasserie de femmes kwam, Rue Victor
Cousin.
Ik ging daarheen en bestelde bij een bedienster een Bock .
Ik informeerde naar Vautier, maar deze was er niet en het
meisj e riep van een tafeltj e een student naar mij toe en zei
,,Hier is een etudiant etranger, die vraagt naar Vautier" . Ik
sprak hem over „La Vaudrouille" . Hij zei dat hij daar niet
veel van wist, maar hij vertelde mij, dat hij lid was van een
cercle litteraire ,les Gringoires" geheeten ; dat die eenmaal
per week 's avonds vergaderde in het cafe Procope, in de Rue
de la vieille Comedie . Dit was een eeuwen-oud cafe, waar Jean
Jacques Rousseau, Diderot en vele der Encyclopedisten waren
gekomen. Ik wilde zulk een vergadering meemaken en op dag
en uur, het was 's avonds tegen halfnegen, ging ik erheen
met Delaunoy (zoo heette de student) dien ik in de brasserie
1 La Vaudrouille was een studenten-term ; het beteekent het omzwerven door de
cafe's en de straten . - F. E.
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afhaalde . Vautier zag ik nergens . Een maand later ontmoette
ik hem . Hij scheen mij niet erg serieus . Hij vroeg mij of ik
voor zijn courantje nu en dan eenige Hollandsche moppen
ten beste wilde geven . Ik beloofde bet, maar V autier verdween kort daarn a en ik meen, dat men mij heeft verteld,
dat de kas van de Vaudrouille met hem zoek was geraakt . Hij
was de aanleiding, dat ik kennis maakte met Delaunoy en
den Cercle des Gringoires' ; Louise, de femme de brasserie,
had mij met hem in verbinding gebracht en vanuit die donkere brasserie van de Rue Victor Cousin begon mijn kennismaking met de toen jonge Parijsche litteratoren .
Toen ik met Delaunoy 's avonds om acht uur op bet bovenzaaltj e van de Procope aankwarn, vonden wij daar nog niemand ; alleen aan de bestuurstafel zaten drie jonge menschen :
de president Paul Belon, de secretaris Emile Michelet en de
pennir_gmeester Maurice Allard ; deze twee laatsten waren
studenten in de Rechten .
Beneden in bet cafe had ik muurschilderingen gezien uit
het einde der achttiende eeuw, voorn .amelijk portretten der
Encyclopedisten.
Met de drie jongelui van de bestuurstafel werd ik kort daarna bekend en bevriend, ik trof ze haast iederen avond in bet
cafe La Source op den Boulevard Saint Michel. Dit cafe was
iets meer populair dan de Vachette, kort daarbij gelegen op
den hoek van den boulevard en de Rue des Ecoles . Zij, die wat
meer to verteren hadden, gingen dagelijks in de Vachette ;
daar tegenover op den anderen hoek van den boulevard lag
le Souf et, ook een studenten-cafe, waar voornamelijk de
vreemde studenten kwamen . Het waren vooral de oosterlingen, zooals de Roemenen, die daar de tafeltj es bezetten . De
Soufflet bestaat nog, maar ik geloof, dat de Vachette heeft
plaats gemaakt voor een bankgebouw . V eel van de Vachettebezoekers zijn later celebriteiten geworden, b .v . Moreas,
1 Gringoire was een Fransch dichter van het einde der middeleeuwen . Hij maakte
satyren en zotterneien. Banville heeft hem in een 66n-acter op het tooneel gebracht .
- F. E.
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Barthou en anderen . De prijs van een Bock was in de Vachette
40 centimes, in de Source 30. Dit onderscheid van 10 centimes
heeft natuurlijk zijn invloed op bet slag der bezoekers . In de
Source was meer gemoedelijkheid en de drukte was er grooter
dan in de Vachette . Ik heb studenten gekern_d en oak andere
jonge menschen, die bijna hun heelen dag doorbrachten in
de Source . Zij kwamen er na bet dej euner van twaalf uur,
dronken hun glas koffie, begonnen to kaarten en gingen daarmee door tot aan den aperitif. Daarna dineerden zij tegen
half zeven in de buurt en kwamen gauw terug om weer een
glas koffie to drinken met een cognac . Dan werd er gepraat
en dan weer gekaart tot laat in den avond onder bet drinken
van den eenen Bock na den anderen, of van een menthe, een
Raspail, een cognac etc . Vrouwen alleen werden noch in de
Source, noch in de Vachette bediend . Dat was een verstandige
maatregel, die bet cafe op peil hield. Het was er niet minder
druk om en somtij ds was er nauwelijks een plaats to krij gen .
Als bet laat in den avond werd, kon men er een choucroute
au jambon eten of een soupe a l'oignon .
1k maakte daar kennis met den graaf Prawchitz de Szawinski,
een Pool, die beweerde in de keizerlijke garde to Berlijn to
hebben gediend en lien ik dikwijls in de Source ontmoette .
Wat deed hij eigenlijk in Parijs ? Uit wat hij mij nu en dan vertelde, moest ik opmaken, dat hij op een kantoor werkte . Veel
van die existenties in een groote stad zijn dubieus, velen houden
geheim hoe en waarvan zij leven . Het zijn dikwijls goede,
aangename menschen, doch hoe zij eigenlijk bestaan, daar
komt men niet achter . In de provincie is dat geheel anders .
Daar ligt de wij ze van doen en laten en leven der menschen
meer open . In Parijs is bet gemakkelijker zich met geheimzinnigheid to omringen en, als men bet verkiest, to verdwijnen .
Maar om terug to komen tot de Procope, langzamerhand
vulde zich bet zaaltje en de president Belon kondigde aan, dat
de zitting was geopend . Er werden nu door de aanwezigen
verzen voorgedragen, meestal eigen gedichten . Met de meeste
der leden maakte ik kennis en na afloop der vergadering ging
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ik nog met den een en den ander in een cafe een Bock nemen .
Van de leden van den Cercle des Gringoires, herinner ik
mij nog Alfred Martineau, die in 1890 als depute Boulangiste
werd gekozen. Hij declameerde nu en dan zijn eigen gedichten,
die geen groote waarde hadden . Later heeft hij veel over
Madagascar geschreven . Ook was lid een zekere Francisquety,
een Corsicaan, met echt zuidelijk type en pikzwart haar . Hij
vroeg op een avond het woord om een gedicht van een zijner
kennissen, zooals hij zeide, voor to dragen. Het was een pornografisch gedicht. Toen hij met zijn declamatie klaar was, zei
de president Belon, dat niet een vriend, maar mijnheer Francisquety zelf wel de auteur zou zijn, waarop de dichter niet protesteerde, maar stil voor zichzelf lachte .
De toevallige aansluitingen van mij met niet-literatoren
bleven zonder verdere aaneenschakeling . De literatuur, of laat
ik liever zeggen, de kunst was een grond, waarop de relaties
konden voortbouwen ; er was dan een gelijkheid van belangstelling . Wanneer een grond ontbreekt, loopt het streven van
twee menschen dood . Ik maakte b .v . kennis met een zekeren
Debeauvallon, een militair uit Rennes . Wij waren uitstekend
samen, doch aan hem heb ik mij niet nauwer aangesloten .
Was hij een artiest geweest, dan zou ik met hem vaster gebonden
zijn geworden . Nu bleef het bij onze enkele kennismaking en
verdere ontmoetingen in de Taverne des Ecoles . De betrekkingen van mensch tot mensch worden meestal door een gemeenschappelijk streven in stand gehouden .
Een der leden van den Cercle des Gringoires was de musicus
Gaston Dubreuil uit Nantes . Ik heb veel met hem omgegaan
en hij is een van de Franschen geweest, die ik tot een vriend
heb kunnen rekenen. Componisten schijnen zeldzaam to zijn .
In Holland heb ik er nzaar een gekend : Alphonse Diepenbrock . Schilders heb ik steeds zeer velen ontmoet . De muziek
schijnt zich slechts aan enkele individuen to openbaren, zoo
dat zij tot een creatie in staat zijn . Toch spreekt zij tot menschen,
die ongevoelig zijn voor iedere andere kunst, tot menschen,
die onverschillig blijven bij een mooi gedicht, een heerlijke
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schilderij of een schitterend gebouw . leder mensch, hetzij van
hooge of lage cultuur, ondergaat den invloed der tonen . Zeer
weinigen kunnen muziek werkelijk beoordeelen, maar iedereen
voelt er iets bij .
Wat rnij altijd trof, was dat Dubreuil mij dikwijls onder het
hooren van muziek zei : „Let op en denk niet aan andere dingen,
want dan bestaan de klanken niet voor je ."
Bij muziek moet dus ook de aandacht scherp gevestigd
bhjven . Veel menschen hebben de neiging hun gedachten
over allerlei to laten gaan, terwiil zij muziek aanhooren . Zij
meenen, dat dat heel best gaat, maar het is niet zoo . Muziek
eischt evenzeer de aandacht als een schilderij of een gedicht .
Dubreuil vertelde mij eens, dat hij op een avond in een
grooten salon was, waar een dertig of veertig menschen bij
elkaar waren. Men vroeg hem en ook anderen iets voor to
dragen ; er waren ook dichters, hij was de eenige musicus . Hij
speelde toen een stuk van zijn eigen compositie en zei, dat het
van Beethoven was . Iedereen was vol bewondering . Een halfuur later verzocht men hem nog eens en hij speelde toen
werkelijk Beethoven, maar zei, dat het een van zijn eigen
composities was . Het stuk sloeg heelemaal niet in en aan den
toon van appreciatie kon hij merken, dat de gasten niet veel
bewondering hadden voor de werkelijke compositie van den
grooten meester.
,,Men kan op het punt van muziek den menschen alles wijs
maken", zei hij .
Ik zal niet beweren, dat zulke vergissingen ook niet bij de
andere kunsten kunnen plaats hebben, doch bij de muziek
komt dit toch wel gemakkelijker voor . Waaraan dit precies
is toe to schrijven, is moeilijk to ontleden .
Dubreuil heeft een heel aardig boekje over muziek geschreven,
L'e'cole du dilettante, dat op het oogenblik onvindbaar is . In het begin der negentiger jaren zat hij dagelijks in de Vachette of in het
cafe Francois met Moreas en andere bekende jonge literatoren .
Zijn illusie oni eenmaal een universeel bekende muzikale glorie
van Frankrijk to worden heeft hij niet kunnen verwezenlijken .
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Met hem bezocht ik dikwijls de middagconcerten van
Lamoureux in den Chatelet, waar hij met jeugdig enthousiasme
opstaand, met handgeklap en geroep van ,Vive Lamoureux",
ovaties aan lien door hem bewonderden orkest-directeur zocht
uit to lokken .
Op een avond van studenten-relletj es in het Quartier Latin
tegen de maquereaux (souteneurs) vond ik hem op mijn kamer
zitten . Hij was door een politie-agent geblesseerd en een paar
studenten hadden hem bij mij binnengebracht . Wij hebben
hem verbonden en met een rijtuig naar huis gebracht .
Dubreuil was een zeer begaafd artiest en een goed muziekcriticus . Zijn medewerking aan den Ministrel was er bet bewijs
van, maar zooals bij velen werd zijn aandacht door dagelijksch
langdurig cafe-bezoek verslapt. Hij redeneerde urenlan g over
allerlei theorieen en als hij dan thuis kwam, had hij meestal
geen lust meer tot eigen compositie . Wel kan bet soms voorkomen, dat druk cafe-bezoek vruchtbaar werkt, doch velen
laten zich bij die gelegenheden meesleepen tot eigen woordenpraal en zijn tevreden met bet ten beste geven van fraaie volzinnen tusschen de slokj es absinthe, bij bet glas koffie of bet
glas bier . Daar blijft bet dan bij . Zij doen hun talent niet aangroeien door stille overweging, maar zij verbeuzelen hun
dikwijls juiste inzichten in noodeloos gezwets . Van Dubreuil
had heel wat meer kunnen groeien.
Hij had in zijn doen en laten eenige eigenaardige gewoonten .
Zoo sprong hij steeds uit den in voile vaart rijdenden omnibus
in de richting tegengesteld aan de beweging van bet vehikel .
Hij liet zich bij bet uitspringen met het bovenlijf naar voren
vallen en kwam door de vaart van den omnibus recht op zijn
beenen to staan.
Op een avond kwam Dubreuil mij vertellen, dat hij nu een
nieuw Fransch woord had uitgevonden, bet was ,s'erenser" en
beteekende : zich afbeulen door overal been to gaan . Hij had dat
bedacht, omdat ik mij, volgens hem, zooveel in Parijs bewoog .
Ik had bet dan ook altijd erg druk, ik was den geheelen dag
in touw . 's Morgens was bet college loopen aan de Ecole de
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Droit, 's middags College de France of Sorbonne en 's avonds
literatuur . Daarvoor moest ik op de bussen zitten naar alle
hoe ken van Paris.
Dubreuil was een der gezelligste causeurs, die ik onder de
Franschen heb ontmoet . Hij sprak de taal altijd zeer correct
en mooi gearticuleerd, iets wat niet zooveel voorkomt . De
neusklanken der Fransche taal klonken bij hem voortreffelijk.
Eens bezochten Michelet en hij mij in het hotel en toen zij
van den concierge ten antwoord kregen, dat ik niet thuis was,
zei Dubreuil : ,Veuillez dire a monsieur que Victor Hugo et
Wagner sont venus le voir ." Michelet vond dat niet erg prettig .
Emile Michelet was een geheel andere persoonlijkheid . Hij
noemde zich later Victor Emile, omdat hij onder lien naam
in de geboorteregisters van Nantes was ingeschreven ; hij
meende dat de toevoeging Victor aan zijn naam hem den
triomf in het leven voorspelde .
Hij is een dichter in den waren zin des woords . Voor hem is
het dichter-zijn een eigenschap, die den geheelen mensch bestemt, hem tusschen de andere menschen kenmerkend onderscheidt. Hij heeft zich ook veel met occultistische bespiegelingen
beziggehouden . Hij was de vriend van Villiers de l'Isle Adam
en van Barbey d'Aurevilly . Deze twee mannen heeft hij grondig
besproken. De opstellen over hen komen voor in zijn Evocateurs.
Indertij d heb ik een artikel over dezen bundel in de Nieuwe
Gids geschreven . Hij bevat voortreffelijke en diepgaande opstellen . Zij n dichtbundel La Porte d' Or verkreeg een Sully
Prudhomme-prijs . Deze laatste had de som, die hij voor den
Nobel-prijs had ontvangen, voor een door hem zelf gestichten
prijs estem .
In Michelets Contes Surhumains komen prachtbladzijden voor ;
vooral zijn prozawerk is van groote diepte . Voortreffelijk is zijn
stijl, toch is die eenvoudig . Hoewel hij een zeer gezien schrijver
is geworden, heeft hij het niet tot eigenlijke beroemdheid gebracht; doch de literatoren kennen hem allen en schatten hem
hoog .
Toen ik jaren later nog eens met hem in Parijs zat to praten,
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vertelde hij, dat hij een banket had bijgewoond, waar ook
Prof. Marius Treub was . Hij had met dezen over mij gesproken .
Hij had ook le poete hollandais Beuken gezien, zei hij . Ik moest
mij daarop bedenken en kwam tot de conclusie, dat dat niemand
anders was dan mijn goede vriend Hein .
Onistreeks 1883 hadden wij ons onder vrienden en kennissen voorgenomen een eigen tijdschrift to doen verschijnen .
Michelet zou hoofdredacteur worden . Men was niet meer
tevreden met bet naturalisme ; bij de jongeren hadden zich
reeds andere denkbeelden over de kunst gevestigd . Het naturalisme werd wel niet geheel veroordeeld, zijn verdiensten
werden erkend, maar bet toen opkomend geslacht voelde,
dat bet zelf iets moest zeggen, dat bet niet de slaafsche navolger
van Zola kon zijn . Er waren er toen reeds velen, die anders
dachten dan de zuiv ere naturalisten . De decadentie van bet
naturalisme was begonnen, al kwam er dan nog een meesterstuk
voor den dag, zooals Germinal .
In Holland was van deze literaire evolutie toen nog niets
bekend . Slechts een paar jaar later verscheen bet geestdriftig
opstel over La Terre door van Deyssel in de Nieuwe Gids,
terwij 1 N etscher en Prins begonnen waren met bun naturalistische schetsen . Het bewustzijn van den toenmaligen stand
der literatuur was nog niet in Holland doorgedrongen en zoo
stond ik later dikwijls machteloos om aan vrienden en kennissen der jongere generatie dit duidelijk to maken . Ja, dikwijl
was ik machteloos om in de langdurige gesprekken, die ik
met de Amsterdamsche vrienden en kennissen voerde op onze
kamers of bij Willemsen op den Heiligeweg, bun duidelijk
to maken, dat de levende kracht van bet naturalisme reeds
aan bet verslappen was . Na de kleurlooze periode, die de
Nederlandsche literatuur voor tachtig had meegemaakt, was bet
naturalisme niettemin een verfrissching, en ik, de verdediger
der jongste richting, zooals die van Dujardin, Barres, Rod
en anderen, dacht soms, dat d e onkunde der jongere Hollandsche literatoren ten opzichte der literatuur-evolutie misschien
een geluk was . Want waren de jonge strijders voor bet natu110

ralism e in Ned erland zich ervan bewust geweest, dat zij een
stervende richting verdedigden, dan hadden zij dat nooit met
zooveel geestdrift en kracht kunnen doen en menig mooi brok
literatuur ware niet onstaan .
In ieder geval is bet merkwaardig, dat een strooming zich
bij ons baan brak, toen haar oorsprong reeds opdroogde .
30 Augustus '85, ik was toen in Holland, schreef Barres in
een brief mij o .a . bet volgende :
,,Mais enfin mes affaires vont pour le mieux ; nous avons
ete tres attaques ces temps ci (moi et un petit groupe d'amis
qu'on veut traiter de decadents) par le Temps et tous les journaux ; le Figaro, sans me nommer d'ailleurs, a mentionne,
comme une esthetique nouvelle, certaine chronique mienne
a la vie Moderne . Nous sommes a la veille de flanquer a l'eau
cette tourbe immonde des naturalistes et je compte sur un
bel hiver."
Ik betoogde in Amsterdam bet goed recht van de jongste
richting, maar vond dikwijls weinig gehoor, omdat de kunst
van Zola nog de alleenheerschende was . En toch had Verlaine
toen reeds zijn mooiste verzen gezongen . Op die manier liepen
de richtingen der ouderen en die der jongeren nog door elkaar .
In de literatuur gaat deze evolutie zeer langzaam, de richtingen
komen later slechts duidelijk to voorschijn, om dan plaats to
nemen in den stoet, die optrekt naar de vergetelheid .
Om op Michelet terug to komen . In bet Quartier Latin
werden plannen beraamd tot stichting van een revue. Men
wist niet hoe ze to noemen . Verschillende namen werden voorgesteld. Ik gaf in overweging ze ,Le Montaigne" to noemen,
omdat de auteur van de essais over alle mogelijke onderwerpen geestig en diepzinnig zijn gedachten heeft gegeven .
Mijn voorstel werd niet aangenomen, maar op een zekeren
morgen tegen halfnegen, ik lag nog to bed, werd er aan mijn
kamer geklopt en Michelet kwam binnen . Hij zeide mij, dat
die naam ,Le Montaigne" nog zoo slecht niet was, dat hij
zich daarmee kon vereenigen, dat Catulle Mendes indertij d,
toen hij achttien jaar was, een revue had gesticht en daaraan
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den naam van Revue Fantaisiste had gegeven. Die had eenigen tijd bestaan . Die naam zou eigenlijk de beste zijn, die
kon worden bedacht, zei hij, maar men kon hem niet nemen,
omdat Mendes hem al had gevonden . Voorloopig kwam van
de revue niets en de plannen voor een nieuw tijdschrift werden door de Fransche kameraden opgegeven . Een paar jaar
later schreef Michelet mij, dat er een revue door de jongeren
was opgericht, waarvan h j hoofdredacteur was, La Jeune
France.

Het was in die periodiek, dat ik op verzoek van de redactie
om een bijdrage, mijn afbrekend opstel schreef over de Nederlandsche literatuur. Dat artikel, waaruit een zekere overtuiging
sprak, is mij zeer kwalijk genomen . Ik zou nu mijn oordeel
in veel opzichten wijzigen, maar blijf toch eenige mijner in
dat opstel uitgesproken meeningen handhaven .
Bij den schilder Joseph Belon vierden wij in '83 den MardiGras . Wij waren daar met een dental ongeveer . Paul Belon,
de jonge politicus Farge, Michelet, Paul Fremeaux, Dubreuil
de musicus, Maurice Bosch de dichter en nog een paar anderen. Die een meisje had, had haar meegebracht . Wij waren
alien j onge menschen vol hoop en ambitie . In dit atelier stonden en hingen de beschilderde doeken langs de muren en een
van ons maakte het gelukkige woordspel : II n'y a que d'etoiles .
Die calembour had veel succes .
De vroolijkheid in het atelier was buitengewoon . Tegen
twaalf uur gingen wij weg om in de buurt van het Odeon,
ergens in een cafe den avond to besluiten . Maurice Bosch
stelde voor om bij Polydor, een restaurant in de Rue Vaugirard bij het Odeon, waar wij meestal dej euneerden, een serenade to brengen, doch Michelet gaf den verstandigen raad
den goeden man niet uit den slaap to halen : „Laissons dormir
ce brave homme . Soyons contents qu'il nous donne de bons
gigots ."
Wij trokken dan verder de straten door, een lied zingend, dat Belon en Bosch voor lien Mardi-Gras hadden
gemaakt
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Trois sous de riz et trois de chocolat
On s'en fourre jusque la
Chez le pere Polydore,
Et sans prendre d'omnibus
Cornib us
On peut marcher encore .
uQ and nous sortons
Nous allons sous l'Odeon
Pour faire la digestion
En fumant des cigares,
Et chez Flammarion
Et Marpon
On voit des bouquins rares .
Le Mardi-Gras
Nous nous rendons tous la-bas
Pour manger le chocolat
A 1' impasse du Maine
Chez le peintre Belon,
Nom de nom!
C'est lui giii nous y xnene.
Voila comment
On s'amuse gentiment,
Rapins et etudiants,
Sans faire trop de depenses,
Mais quand nous arrivons,
Nom de nom,
Nous ferons tous bombance !
Waar zijn deze alien gebleven? Een paar van hen gingen
naar de provincie terug, vanwaar zij gekomen waren. Enkelen
bleven to Parijs, doch niet alien hebben de droomen hunner
jeugd kunnen verwezenlijken. Van een paar anderen ben ik
het spoor kwijt geraakt . Zij waren alien begaafd . Maurice
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B osch maakte b .v . een mooi gedicht om zijn gevoel uit to
drukken bij de verbreking van zijn verloving met een zeer
mooi, doch wispelturig meisje . Hij kwam het mij voorlezen .
Het is waarschijnlijk nooit gepubliceerd, de dichter is naar
zijn provincie teruggegaan en is jong gestorven. Yk herinner
mij nog de strophe
Nous avons aime pour quelques semaines
Les memes chemins, les memes chansons,
Nous avons seme nos deux times plaines
Et de baisers morts glane les moissons .
Toen zij haar verloving had verbroken en niemand had om
op een Mardi-Gras den avond door to brengen, liet zij mij
vragen met haar to willen uitgaan . Ik kon moeilijk weigeren
een zoo mooi meisje to begeleiden en gearmd togen wij den
Boulevard Saint Michel of en gingen van het eene cafe naar
het andere. Toen zij met andere j uffertj es tegenover de Vachette
op den boulevard ronddanste en zich een kring van meer dan
honderd wandelaars om ons heen had gevormd, hoorde ik
uitroepen van bewondering : 0, la belle femme !
Onze vriend bleef om haar treuren en ik probeerde hem to
troosten door hem to zeggen, dat hoewel dat meisje een zeer
mooie vrouw was, haar toch volgens mij de innigheid ontbrak, die noodig is om een man werkelijk to captiveeren . Dat
zij in mijn herinnering een mooie vlinder was geweest, donzig,
zacht, gauw verdwijnend . Later kwam hij mij zeggen, dat hij
veel over mijn woorden had nagedacht en dat ons gesprek
voor hem het begin was geweest van berusting .
Toen ik vele jaren later in Bordeaux naar Bosch informeerde, vernam ik, dat hij was gestorven . Hij had een courant
in Libourne opgericht en toen het hem goed begon to gaan,
was het met zijn leven uit geweest, zei zijn parente, een nicht
van hem, die zijn oude moeder verzorgde .
Paul Belon was aanvankelijk medisch student, loch ging al
gauw in de journalistiek . Hij werd redacteur van de Gazette
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Illustre'e . Als zoodanig vroeg hij mij of ik niet een portret

bezat van ,ce fameux critique hollandais", over wien ik hem
had gesproken en die in Parijs woonde in de Rue de Medecis .
Ik ging toen naar Huet toe en deze gaf mij een portret, dat
ik nog in mijn bezit heb . Belon liet het in zijn courant publiceeren en plaatste ook een bijschrift, dat hij opstelde volgens
mien in is tingen .
Huet was er zeer mee ingenomen en liet aan den journalist
door mij zijn dank overbrengen .
Ik heb van Belon onthouden, dat hij mij eens zeide : ,Ce
mot de rate me donne froid dans le dos . Pour arriver je marcherais stir les cadavres de mes arms ."
Eenige jaren daarna is hij in de redactie gekomen van Le
Petit Journal. Hij heeft een roman geschreven, geheeten Gens
de Lettres. Alhoewel men beweerde, dat hij voor een der daarin
opgevoerde personen mij als prototype had genomen, heb ik
er mijzelf niet in kunnen ontdekken . Het boek is middelmatig
en heeft nooit succes gehad . De laatste berichten, die ik over
hem kreeg, waren, dat hij zich in Egypte had gevestigd . Zijn
broer Joseph, schilder, teekenaar en caricaturist, werkte als
zoodanig aan eenige couranten in Parijs . Hij schilderde in lien
tijd een portret van mij, dat ik nog bezit . Hoe het hem later is
gegaan, w eet i niet .
Ik moet ook nog gedenken mijn goeden vriend Maurice
Allard, die indertijd de kas beheerde van den Cercle des Gringoires . Hij was uit Tours naar Parijs gekomen om de Rechten
to studeeren. Ik trof hem dagelijks in de Source, waar hij het
grootste gedeelte van den dag doorbracht, pratende, kaartende of couranten lezende . Hij ging in de politiek, werd
socialist en helde over tot het anarchisme . Hij leidde politieke
vergaderingen onder de studenten en toen bij eens uitriep
,,Nous irons meme jusqu'~ la dynamite", werd hij van de
bestuurstafel weggeduwd. Een paar jaar daarna is hij depute
geworden en ik zag zijn naam nu en dan in de couranten .
Waar hij is gebleven, is mij niet bekend . Het spijt mij, dat
ik hem uit het gezicht heb verloren, want niettegenstaande
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de zeer hevige socialistische en anarchistische neigingen zijner
jeugd, was hij een bijzonder sympathieke man en prettig in den
omgang .
Paul Fremaux was leerling aan het conservatorium, en wilde
acteur worden . Zijn zuster was actrice aan het Theatre Francais .
Hij declameerde graag en met pathos en dikwijls gaf hij het
stuk ten beste van Coppee, dat begint met
C'etait en mil huit cent neuf, nous primes Saragosse,
J'~tais sergent, ce fut une journee atroce . . .
Wij lieten hem zijn gang gaan, maar niemand vond het
erg mooi . Hij had ambitie om tooneelspeler to worden, maar
heeft die laten varen . Later heeft hij een klein boek over de
laatste dagen van Napoleon op Sint Helena geschreven, dat
algemeen is verspreid geworden . Hij heeft daarmee geluk gehad. Hij was, wat men noemt, een goede kerel .
Toen ik in later jaren dat boek dikwij is zag geciteerd, moest
ik altijd denken aan het vers, dat hij als jongeman steeds met
donderende stem voordroeg . Hij was den keizer trouw gebleven
van zij n j eugd af.
Jean Rameau is een vruchtbaar romanschrijver geworden .
Hoewel veel van zijn werk literaire waarde heeft, is hij niet
gestegen tot die hoogte, waarop enkelen meenden, dat hij zich
zou verheffen .
Hij was een apotheker uit de buurt van Bordeaux en was
zonder middelen van bestaan naar Parijs gekomen . In then
begintijd publiceerde hij alleen gedichten . Velen hadden een
hoogen dunk van hem en soms werd er gezegd : „Il est le plus
fort de nous tous ."
Hij was forsch van gestalte, niet groot en liep mark. Hij
had groote rollende oogen, die vol expressie waren ; een pikzwarte baard omringde zijn gezicht .
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MAURICE BARRES

Op een zonnigen Zondagmorgen stelde Emile Michelet
onder de Galerie de L'Odeon mij voor aan een jongen bleeken
man, Maurice Barres. Wij waren hem daar tegengekomen .
„Je suis heureux de rencontrer un grand homme", zei
Michelet .
„J'espere, Messieurs, que vous 1'etes aussi", antwoordde de
aangesprokene lachend .
Maurice Barres was toen pas uit Nancy, waar hij begonnen
was de Rechten to studeeren, in Parijs gekomen . Hij was toen
achttien jaar ou .
Wij wandelden vergenoegd onder die galeries, waar bet
Zondagsmorgens een prettige drukte was . De boeken, couranten en tij dschriften waren dan geetaleerd tot twaalf of een
uur en uit bet heele Quartier Latin vloeiden daar dan de flaneurs been, die in de daar liggende publicaties stonden to lezen .
Dat is altijd zoo gebleven . Er is daar op dat uur een heen-enweer-geloop en er wordt door de boekhandelaars, die onder
de galeries zijn gevestigd, veel verkocht . Die galeries zijn vooral
om de arcades bij zonder gezellig .
Wij wandelden eenigen tijd heen en weer. Ik wist toen van
Barres niets dan dat hij een artikel had geschreven over Rollinat,
waarvan Michelet zei : ,C'est epatant" .
Dat was het woord, dat men gewoonlijk gebruikte voor
supremen lof. Daartegenover stond de uitdrukking van krasse
afkeuring bij middelmatige producten : ,Cela n'existe pas" .
Toen al bij het Odeon, zag ik, dat de jonge student, die aan
mij werd voorgesteld, niet de eerste de beste was . Een paar
dagen daarna ontmoette ik hem weer in de cremerie Polydor
met zijn vriend Stanislas de Guaita, insgelijks uit de buurt
van Nancy, die zijn vriendin had meegebracht .
Yk zei tegen dezen, dat nog niet lang geleden in Aken een
familie had gewoond van lien naam .
j a", zei hij, ,dat kan wel, maar ik weet alleen van de Guaita's
in Frankfurt."
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In tegenstelling met Barres, die donker, bijna zwart haar
had, was de Guaita zeer licht blond . Zijn ouders bewoonden
een kasteeltje in Lotharingen . Hij en Barres hadden elkaar als
jongens reeds leeren kennen en waren goed bevriend .
Hij was hoofdzakelijk dichter en publiceerde later in La
Jeune France . Ik ontmoette hem dikwijls in cafe's en restaurants en wij praatten dan samen . Hij in teresseerde zich voor
de occulte wetenschappen en een dental jaren daarna was hij
een der hoofdmannen van bet occultisme in Parijs . In den
eersten tij d, dat ik heni leerde kennen, bleek nog uit niets,
dat hij zich ernstig zou toeleggen op de geheime wetenschappen, waarin hij bet later ver heeft gebracht .
Hij was een stille man, niet luidruchtig . Hij praatte zonder
de geringste aanstellerij . Als occultist heeft hij een wereldvermaardheid gekregen door zijn boek Le Serpent de la Genese
en andere . Zijn bibliotheek, die na zijn dood werd verkocht,
was een der rijkste verzamelingen van werken over magie en
occultisme .
Kort voor zijn dood, toen hij zwaar ziek was en reeds in
doodsgevaar, sprak een aantal vrienden van hem of op een
bepaalden dag, uur en minuut zijn genezing zeer sterk to
wenschen, om hem in bet leven to houden door de uitstralende
krachten van hun ziel . Zij hebben bet gedaan, doch zonder
resultaat. De Guaita is kort daarna gestorven .
De mislukking dezer wenschen verwondert mij niet. Wanneer de wensch ,w erkelijk uit natuurdrang wordt geboren,
kan hij misschien eenig resultaat bereiken, maar wanneer
een zuiver opzettelijke wil in bet spel is, is deze steriel . De
gloed der levensziel ontbreekt . Het werken van den wil is in
vele gevallen problematisch . Wel mag w orden aangenomen,
dat een uit de natuur voortvloeiende, strevende drang met
volle overgave en krachtige concentratie eenig effect kan bereiken .
Wanneer bij den wensch het gebed tot God komt, is er een
veel grootere kans tot doelbereiking dan bij den zuiveren, van
Gods hulp afzienden wensch. Gebed moet zijn een geheele
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overgave, en hij die het op de juiste manier doet, heeft groote
kans op de uitwerking, die hij wenscht, omdat dan de wil op
den achtergrond raakt . In ieder geval zal er een uitwerking
zijn, die hem gunstig is .
Barres had zijn kamer in de Rue Victor Cousin, die op de
Rue Soufflot uitkomt. In de Rue Toullier, een parallelstraat,
was het hotel, waar ik woonde . Zoodoende bezocbten wij
elkaar nu en dan op onze kamers . In Holland bezoeken de
jongelui elkaar meer op hun kamers dan in Parijs, waar het
de gewoonte is elkaar in de cafe's to ontmoeten .
Barres schreef nu en dan een artikel in den Temps. Een jongmensch van achttien jaar medewerker van die courant, misschien
de voornaamste van Frankrijk in lien tijd, was niet gewoon .
Wanneer ik bij hem kwam en hij juist bezig was aan zijn artikel
voor den Temps, nam hij een air aan alsof hij dat spelend deed
en ik hem heelemaal niet stoorde . Ik bleef dan niet lang, wilde
hem niet van zijn arbeid afhouden .
Ik heb over Barres al dikwijls gesproken, hier en daar in
tijdschriften en couranten. Wat misschien niet bekend is, is dat
hij in zijn jongeren tijd, omstreeks '91 of'92, heel graag lezingen
zou zijn komen houden in Holland . Hij heeft er mij toen
eenige malen over geschreven . Het was hem meer to doen om
algemeen bekend to worden, dan om er veel mede to verdienen .
Wanneer hij zijn reis- en verblijfkosten had goedgemaakt,
verlangde hij niet veel meer, zei hij . Ik sprak er toen mij n vriend
Arnold Ising, den tooneelspeler over, wiens vader bestuurslid
was van het Servetje, den meest gezienen letterkundigen kring
van Den Haag . Bekende sprekers en schrijvers werden door
het bestuur uitgenoodigd voor een spreekbeurt .
Ising ontving van zijn vader als antwoord, dat ,Het Servetje" Barres liever niet wilde kiezen als spreker, omdat hij
Boulangist was en verder als literator voor hen onbekend .
Zoodoende kwam er niets van .
De naam van ,Het Servetje" kwam van het souper, dat na
iedere lezing de leden van het gezelschap vereenigde .
Het is jammer, dat die Haagsche kring zoo kortzichtig is
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geweest, want hij zou Barres toen gehad hebben in zijn beste
periode en het zou altijd een eer voor ,Het Servetje" zijn
gebleven, dat zijn bestuur de belangrijkheid van den auteur
van Un Homme Li bre zoo vroeg had ingezien .
Zijn boeken zijn genoeg bekend, maar wat weinigen zullen
weten is, dat hij ook een plaquette Le Quartier Latin heeft geschreven met kleine illustraties „par nos meilleurs artistes",
zooals op het titelblad staat vermeld . Het dateert van '88 . Hij
stuurde het mij en hij had op den omslag onder mijn naam
geschreven Souvenir de ce quartier la .
Het is een aardig boekje, niet grooter dan 35 bladzijden .
Iii neemt het er o .a . in op voor de brasseries de femmes, de
koffiehuizen met vrouwelijke bediening en hij zegt ervan :
,,Les artistes les plus delicats de cette epoque ont beaucoup
frequents dans les brasseries . C'est la qu'ont ete muries la plupart
des esthetiques depuis 1870 . Beaucoup de ces cris du coeur
qui nous touchent, vous et moi, s'adressent a quelqu'une de
ces dames servantes . . . . Le sentiment de 1'isolement, voila toute
1'explication de la vie au Quartier Latin, le malaise qu'adoucissent
les brasseries ."
Mee van het beste, dat hij heeft gegeven, waren zijn artikels
in La Cocarde, een courant door hemzelf opgericht in de negentiger jaren, waaraan hij ook uitstekende medewerkers had, o .a .
Camille Mauclair, die er prachtige artikels voor schreef en de
meer dan een kwarteeuw later algemeen bekend geworden
Charles Maurras .
Van Barres heb ik gedurende een tiental jaren verschillende
brieven ontvangen. Vele daarvan zijn verloren geraakt, eenige
zijn nog overgebleven, zoo o .a. de volgende, waarin hij over
vroegere vrienden spreekt uit het Quartier Latin
M on cher Erens,
Je viens de recevoir un mot du Dagblad (?). L'affaire est arrangee . Je vous en sais un gre tres vif. Je souhaite d' etre a meme
de vous rendre service quelque jour le plus tot possible . Le
souhait est brutal, mais vous voudxez bien 1'excuser .
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Les conditions sont un article par quinzaine a 20 fl . l'article .
Rien a dire . C'est amerement peu paye, mais enfin c'est aussi
peu de travail . Puis c'est un pied, - une plume plutot
,
dans un pays ou on achete des livres . Et quelque jour je pense
vous en donner un . 1
Il est regrettable que les places sont si rares en France ; je
ne desespere pas et je ne cesse pas de m'inquieter . Comptez
que j e vous previendrai de suite .
Vous demandez des nouvelles de Paris . Puis-je en donner?
Je vis comme un loup : Je vais ca et la daps le monde - utilitatis causa - . Je ne vois guere les amis de Fan dernier . Deja
tout s'eclaircit dans les rangs .
Bauclair - le seul parisien de tous et un bien charmant
esprit - n'est plus qu'un provincial . Les duretes de la vie font
chasse a Lisieux (Normandie) . Je n'ai pas un traitre de mot
de lui.
Pour Vogel qui est bien le plus solide de mes amis, j'ai eu
le regret de le congedier. Il s'etait conduit d'une facon gamine
et indigne de son age venerable . 2
Je crois que Michelet se porte bien . Bosch n'a pas ete vu
une seule fois cette annee . On le soupconne d'etre commercant quelque part ou ailleurs .
Il m'arrive de fois a autre de rencontrer Dubreuil et Belon .
Leur sante semble les satisfaire .
Vous me parliez je crois un jour de la Philosophie de l'Inconscient, c'est un fort beau livre . Il est la sur ma table, et ses
feuillets servent de pupitre a cette feuille . Je ne crains pas
pourtant que vows trouverez daps ma lettre toute la belle
tristesse de Hartmann. Le premier volume est de tous points
exquis, quoique la digestion soit toujours un peu penible . Pour
e second la partie metaphisique m'ecrase ; j'aime mieux passer

i Het dagblad waar Barres over spreekt was de Amsterdammer. Hoe het met zijn
medewerking aan die courant is afgeloopen, weet ik niet goed .
Hij heeft zich meen ik teruggetrokken, omdat hij niet werd betaald . - F. E.
2
Hermann Vogel, de bekende teekenaar van de Fliegende Blaster. Hij heeft voor mij
eens een door hemzelf gedichte ballade gereciteerd .
F. E.
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par dessus et arriver a La Deraison du Vouloir et le Non Sens
de l'Existence.
Je vous serre la main mon cher ami
Maurice Barres,
9 Rue Victor Cousin .
8 mars '87.
Later is Barres in de politiek opgegaan . Dat heeft zijn productie veel geschaad. Wel zijn er uit die periode mooie bladzijden van hem, dock zijn beste werk zal toch blij ven hetgeen hij schreef, voor dat de politiek hem bijna geheel en al
in beslag nam.
Reeds voor hij in die richting ging, maakte hij zich vijanden . Ik herinner mij een uitspraak van den uitstekenden schrijver Paul Marguerite, die hem in zijn jonge jaren een zeer
onaangenaam mensch vond . Toch kon men hem niet een arrivist noemen, omdat talent en genie hem ruimschoots ten dienste
stonden.
Al had de politiek hem verzwolgen, hij wilde de literatuur
niet loslaten, want hij begreep, dat zijn eigenlijke roem daarop
zou moeten steunen . Hem zweefden allerlei voorbeelden voor
den geest uit het verleden, Goethe, Lamartine en anderen .
Hij zocht de politiek met de literatuur to vereenigen, doch hij
vergiste zich daarin . Werkelijk groot kan iemand slechts zijn
in een van de twee .
Wat men ook van Barres' werk moge zeggen, dat van zijn
eerste levenshelft zal het mooiste blijven .
Hem weer to zien in later jaren had voor mij iedere bekoorlijkheid verloren . Door zijn opgaan in de politick was een
slagboom gevallen, die ons beider levensrichtingen scheidde .
Vriendschappen sterven weg, wanneer de wegen to ver uit
elkander gaan .
Aan zijn omgang had men veel, omdat hij expansief was
en correct. Zijn conversatie was schitterend. Hij verbaasde
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aanhoudend door telkens nieuwe inzichten . Hij ontvo uwde
allerlei levensbeschouwingen en ankerde waarheden vast en
dat alles op de meest gemakkelijke, geleidelijke wijze . Men
was geneigd hem nu en dan tegen to spreken om het vuurwerk zijner conversatie voller to zien spatten . Zulke menschen
zijn zeldzaam. Groote schrijvers zijn niet altijd schitterende
causeurs ; doch het kan voorkomen, dat hunne gesprekken een
even onvergetelijken indruk nalaten als bun boeken .
Als ik in ons land zoek naar een causeur, dan valt mijn
gedachte onmiddellijk op Van Deyssel, wiens conversatie in
zijn goede momenten mij als een schittering in het geheugen
ligt.
Conversatie ! Er is nog een an ere soort van conversatie,
die waarbij de spreker voor zich alleen spreekt, alsof hij een
langen monoloog houdt . Zoo iets is een genot to hooren, doch
zelden doet die gelegenheid zich voor . Zij kan alleen voortkomen uit een relatie, die door volkomen begrijpen en langdurige gewoonte zich heeft vastgezet en gekristalliseerd .
Een causeur is in Barres verdwenen, zooals er zeker weinig
worden gevonden . Van Villiers de l'Isle-Adam zei Mallarme
mij, dat hij een causeur „sans pareil" was, doch Barres was
dit niet minder . Hij was een charmeur en naar ik heb gehoord,
is hij dat tot op het einde van zijn leven gebleven .
Het is zeker to betreuren, dat hij door zijn fel streven naar
de politiek zijne natuur geweld heeft aangedaan en moge hij
daardoor al sneller tot algemeene bekendheid en beroemdheid zijn gekomen, hij heeft zijn geestelijke krachten verminderd en zichzelf iets ontnomen, dat hem meer duurzamen
vrede en voldoening zou hebben gegeven . Rustte zijn roem
alleen op zijn letterkundig werk, zeker zou deze langer den
tij d kunnen weerstaan dan nu het geval zal zij n.
Nu ik zijne aan mij gerichte brieven nog eens heb gelezen,
kan ik een soort van berouw niet onderdrukken, omdat ik in
later jaren nooit meer een ernstige poging heb gedaan om
deze jeugdvriendschap in stand to houden. Ik had mij wellicht to vast in het hoofd gezet, dat hij, zooals ik hem zag, ver1 23

dronken in bet publieke leven, een met mij to ongelijksoortig
mensch was geword en . Bij bet bericht van zij n dood, waarbij
ik den politicus geheel vergat, voelde ik toch, dat er een oude
vriend van mij was heengegaan .
Maar komt bet niet dikwijls voor, dat men in den omgang
met menschen moet zeggen : 1k had anders moeten handelen
en minder onverschillig ?
LE CHAT NOIR

Gesprekken over kunst werden intens gevoerd in Le Chat
Noir, bet lokaal van Rodolphe Salis op den Boulevard Rochechouart . Achter bet kroeglokaal, waar bet buffet stond, kwam
men in een klein nevenvertrek, waar niet meer dan een twintig
menschen konden zitten . Dat was door Salis bestemd voor
de ingewij den en vrienden en daar werd druk getwist over
kunst en literatuur. Ik had er toegang en kwam er dikwijls .
Toch heb ik nu spijt, dat ik niet meer gebruik heb gemaakt
van deze gelegenheid om allerlei menschen to leeren kennen .
Veel gesprekken heb ik er gevoerd met Willette - den teekenaar -, met Moreas, Armand Masson - den dichter van
bet sonnet L'ame des haricots -, met Emile Goudeau - president
van Le Chat Noir -, met Ferdinand Icres en anderen . Ook
kwam Rollinat er, vooral toen hij nog niet beroemd was geworden door bet artikel van Wolff in de Figaro . Zoo was bet
met de lui gesteld : Als ze aan den vooravond van beroemdheid dachten to staan, dan vonden zij zich to voornaam voor
den dagelijkschen omgang met de nog niet gearriveerden.
Eenigen keken daar niet naar, zooals Willette, wien bet voornamelijk to doen was om to leven, to genieten in den kring
der bohemes, terwijl hij buiten Le Chat Noir reeds naam begon to maken. De Parijsche advocaat Decori kwam er ook
nu en dan, maar vond zich toch eigenlijk to voornaam voor
het gezelschap, dat hij daar aantrof. Zoo stelde hij zich voor
aan een dichter van Le Chat Noir, als de broer van den acteur
Decori van den Ambigu, zonder zijn eigen qualiteit to noemen .
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Ik was er verontwaardigd over en ook Barres, aan wien ik bet
vertelde .
Willette, die een paar jaar geleden is gestorven, is op bet
laatst van zijn leven zeer vroom geworden en heeft een stichting gemaakt van een jaarlijksche mis voor overleden kunstenaars .
Emile Goudeau, de president, was een eigenaardig type .
Hij had een groot, breed hoofd met zwarte Karen . Een oog
van hem was gebrekkig ; of hij scheel was of dat hij bet oog
geheel miste was moeilijk to onderscheiden . In zijn manier
van doen, alhoewel hij bet type van een bohemien was, lag
iets superieurs . In geestige zetten en grappen was niemand
hem de baas . Wanneer hij werd aangezocht om iets voor to
dragen, hetzij in Le Chat Noir of in een anderen cercle litteraire,
dan gaf hij altijd ten beste bet gedicht, dat aldus aanving
„ Je suis alle aux Champs Elysees
Pour voir le nomme Printemps . . .

99

Daarmee had hij altijd succes . Later heeft hij, meen ik, een
boek of een bundel gedichten uitgegeven ; meer is er niet van
hem overgebleven. Doch hij was de meest markante figuur
van den beginnenden Chat Noir. Hij was ook de hoofdredacteur van bet blaadje Le Chat Noir, dat Salis wekelijks deed
verse ijnen .
Die eerste tijd van Le Chat Noir was de beste, ontegenzeglijk. Ik heb al eenigen genoemd van de bezoekers . Ik moet
Henri Riviere niet vergeten, den teekenaar . Hij arrangeerde
kleine voorstellingen van lichtbeelden . Ook Marie Kryzinska,
de Poolsche dichteres en musicienne, was een trouwe bezoekster . Zij was de dochter van een Joodschen advocaat
uit Warschau en was met haar zuster naar Parijs gekomen .
Door haar bemiddeling heb ik met talrijke jonge schrijvers
en artiesten kennis gemaakt . Eerst woonde zij in de Rue
Monge ; zij had daar een jour . Ik trof daar wekehjks allerlei jonge artiesten, de meesten daarvan ben ik nu vergeten .
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Hij die mij bet levendigst voor den geest staat is Leo Trezenik,
dichter en hoofdredacteur van bet kleine blaadje Lute ce . Zijn
levensloop in de latere jaren is mij niet bekend . Nu is hij dood .
Het was een lange, slanke, voornaam uitziende jongeman, met
een weligen haardos, bleek van gezicht en met scherpen blik.
Hij had een wage gelijkenis met Rollinat .
Na haar verblijf in de Rue Monge ging Marie Kryzinska
wonen in de buurt van Montmartre, ik meen in de Rue des
Martyrs, waar zij ook regelmatig iedere week een avond ontving. Barres had mij gevraagd of ik hem niet op een avond
bij haar zou kunnen introduceeren . Ik deed bet n atuurlij k heel
graag en wij gingen op de imperiale van Odeon-Clichy naar
de woning van de Poolsche artiste. Daar vonden wij eenige
vrienden verzameld, waaronder Moreas, then ik aan Barres
voorstelde . Moreas had toen al naam in de verschillende
cercles litteraires ; Barres was nog geheel onbekend . Een
paar jaar later waren zij intieme vrienden en zijn dat tot bet
einde gebleven . Bij den dood van Moreas heeft Barres hem
een zeer gevoelvol artikel gewijd, dat afzonderlijk is uitgegeven.

MOREAS

Zij waren beiden eigenaardige menschen en zeldzame ver--

schijningen. Vooral Moreas was een man, die op zichzelf stond
en op niemand geleek in zij n optreden . Nu hij niet meer is,
spijt bet mij soms, dat ik niet nog meer zijn omgang heb
gezocht, vooral in den beginne, niet zoozeer later, toen hij
reeds beroemd was en steeds uit de hoogte sprak . Hij deed
dat met iedereen, hij handhaafde altijd zijn persoonlijkheid,
ook tegenover later beroemd geworden politici, die met hem
in bet cafe La Vachette zaten .
Hij had eenige maanden voordat hij in Parij s kwam in Bonn
doorgebracht. Hii kwam uit Athene en zijn naam was Johannes
Pappadiamantopoulos, naar ik meen ; Moreas was een door
hem aangenomen naam. Hij vertelde mij, dat hij in Bonn
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kennis had gemaakt en meermalen in de kroeg had gezeten
met den musicus Plomberg, die vroeger orkestdirecteur was
geweest to Bergen in Noorwegen . Eigenaardig, dat ik met then
man ook menigen avond in de kroegen van Bonn had doorgebracht .
Moreas' ambitie in Parijs was een groot Fransch dichter to
worden . Voor het publiek heeft hij dat doel wel bereikt .
Alhoewel hij niet met Verlaine b .v . op een lijn kan worden
gesteld, heeft hij toch menig schoon vers in de Fransche literatuur
gebracht .
V ier of vij f keer heb ik met hem een nachtelij ken tocht
door Parijs gemaakt . Ik weet nog, dat wij in cafe Sylvain bij
de Opera met een paar vroolijke dames zaten, die wij daar
hadden leeren kennen en tegenover wie Moreas met een
zekere superioriteit optrad. Zij durfden hem niet aan. Wij
gingen van cafe tot cafe, begeleidden een vrouw naar hare
woning in de buurt van Monmartre .
Aan het huis gekomen, waar zij woonde, zei Moreas : „Wij
willen wel eens zien hoe u geinstalleerd bent, dan rusten wij
meteen wat ult .
Toen gingen wij door allerlei donkere gangen, stegen eenige
donkere trappen op en kwamen eindelijk aan een soort galerij
met Gothisch snijwerk . Daar was haar woning, een kamer,
haar zitkamer en slaapkamer tegelijk .
Alles was stil om ons been . Yk keek over de balustrade naar
beneden en kon daar in het donkey bijna niets onderscheiden .
Boven ons was nog een dergelijke galerij . Waarvoor dit
bouwsel ooit gediend had, was mij een raadsel, maar op dit
uur van den nacht was het geen tijd om daarnaar onderzoek
to doen.
Wij gingen op een canape zitten en Moreas vertelde eenige
grappen op luiden toon en op een hoogdravende manier . De
dame kwam onder den indruk, zij leek een goedige meid en
lachte mee . Zij was in het geheel niet boos, dat wij opeens
afscheid van haar namen, zeggende, dat wij weer vroeg op
de drukkerij moesten zijn.
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,Ja", zei Moreas, ,geen vrouw kan mij verleiden als ik mij
dat eenmaal zoo heb voorgenomen om onverschillig to zijn ."
Waar dat huis lag, weet ik niet meer, het moet in de buurt
van de Rue Blanche zijn geweest . Zij leidde ons weer het
labyrint uit met een kaars in de hand.
Daarna marcheerden wij naar de Halles, waar het leven zich
al begon to roeren. Het zal toen halfdrie of drie uur zijn geweest . Wij aten daar oesters, gingen nog een paar kroegen
binnen en trokken tegen zes of zeven uur naar huis . Wij liepen
samen tot in het Quartier Latin den Boulevard Saint Michel
op, vanwaar ik gauwer op nzijn kamer was dan Moreas, die
nog een eindj e moest loopen tot bij het park Monsouris, waar
hij woonde, geheel in het Zuiden.
Verschillende malen heb ik met Moreas zulk een nachtelijken tocht door Parijs gemaakt . De eene leek op den anderen .
Op een daarvan ontmoetten wig in een cafe, ik meen in Americain, Jules de Marthold, een bewonderaar van Francois Villon .
Hij was een man van middelbaren leeftij d, voornaam uitziend, slank en kaalhoofdig . Ik herinner mij, dat ik hem zei,
dat een dr . Byvanck, een Hollander, een artikel of boek over
Villon had gepubliceerd . ,Laat hij mij dat sturen", antwoordde
hij, „dan zal ik hem een artikel wij den .
Moreas en ik namen eens deel aan een banquet . De schrijver
Thiaudiere was president . Ik ben de reden van het banquet vergeten, maar wel weet ik, dat het plaats had in het vanouds bekende restaurant La Peyrouse, een restaurant, dat nu nog bestaat en den roep van zijn fijne keuken handhaaft . Het is gelegen
op den linker Seine-oever, bij den Quai Malaquais .
Aan het dessert moest iedereen iets voordragen . Ik herinner
mij nog een der gasten, een man van ongeveer zestig jaar
met een reusachtigen grij zen baard, die een gloeiende berij mde
satyre afstak tegen den general de Martimprey. Zijn toorn en
verontwaardiging lieten ons allen koud, maar wij hoorden
deze verzen van haat toch met een zekere consideratie aan .
Of de generaal de Martimprey deze geeseling had verdiend, ben
ik nooit to weten gekomen .
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Toen men mij vroeg een Hollandsch gedicht to laten hooren
om den klank to vernemen van de Hollandsche taal, wist ik
niets beters to doen, dan een paar verzen van Bilderdijk uit
zijn Ondergang der eerste Waereld to citeeren, om aan to toonen,
dat bet Hollandschh in staat was een zoogenaamde harmonie
imitative weer to geven . De verzen waren :
„Als 't dof gebrom van verre donderslagen
Op vleugelen van den storm de dalen rond gedragen
En met den hollen galm van kluft en rotsspelonk
Al rommelend voortgerold in dreunend berggeronk" . . .
enz.
Hoe bet verder was weet ik niet meer, maar bet kwam op
deze regelen aarn, die bet geluid van den donder trachtten na
to bootsen . Een van de gasten zei : ,On peut s'en faire une
idee".
Toen eenigen Moreas zochten over to halen een van zijn
gedichten voor to dragen, riep ik met harde stem naar hem
toe: Viandes de Gargote .
Hij gaf mij een wenk om to zeggen : ,Dat zal ik doen", en
hij begon op zijn gewonen, luidklinkenden toon bet gedicht
to zeggen.
Ik geef bet bier omdat ik meen, dat bet niet is gepubliceerd .

VIANDES DE GARGOTE

Sous la coupole d'or des vieilles basiliques,
Les rudes preux aux yeux petillants de defis,
Offraient leur coeur loyal aux vierges catholiques
Devant les cardinaux aux pieds des crucifix .
En remontant le Tendre en des barques fretees
Par le magicien qui s'appela Watteau,
Avec des fins marquis les marquises futees,
Marivaudaient gaiment sur l'herbe du coteau .
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Mais les jours sont passes, les mois et les annees
Et les marquis sont morts, les marquises aussi,
Sur les coteaux deserts le gazon est roussi
Et les roses d'antan s'eparpillent fanees .
Plus de reves d'azur au fond des bosquets verts
Ou le rossignol pleure dans les charmilles
Au clair de lune ainsi que les minnesaengers,
Plus de serments sous les balcons des jeunes filles .
Plus d'escalade, plus de grands coups d'espadon,
Plus de fins madrigaux pendant la pastourelle
Ou la blonde Venus danse avec Cupidon . . . .
Pas meme assez de temps pour tromper Sganarelle !
Car to serres nos coeurs pantelants et meurtris
O Stryge Ambition dans l'etau de tes griffes,
Et nous courons ce grand handicap de Paris
Piquant de l'eperon d'etranges hippogriffes .
Nous nous moquons un peu de la fleur d'oranger,
Foin de l'amour galant, foin de l'amour levite !
Comme les morts de la ballade de Burger,
Hop ! hop ! au clair de gaz que les amours vont vite !
Maintenant on a Blanche, Angele a l'oeil moqueur
Ou la grosse Toinon que maitre Worth fagote,
Et pour quelques louis on s'empiffre le coeur,
Son pauvre coeur, avec ces viandes de gargote
Het gedicht had veel succes .
Onder de aanwezigen was ook de oude beer Read, de vader
van een jongen dichter, toen reeds overleden . Zijn dochter is
de vertrouwelinge geweest van Barbey d'Aurevilly, den grooten
Katholieken schrijver. De Reads waren protestant, zij waren
van Fransch-Engelsche afkomst .
Melandri, de bekende fotograaf, ook auteur van een paar
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boekjes, vertelde mij dat hij eens op een avond iemand moest
zoeken en then eerst in bet derde door hem afgezochte theater
vond . In alle drie de schouwburgen zag hij den beer Read,
die er een halfuur ging doorbrengen . Deze had overal introducties en bewoog zich veel in de Parijsche artiesten-wereld .
1k trof hem in de meest afgelegen lokalen van de bohemeartiesten .
Zijn dochter Louise was twaalf jaar ouder dan zijn zoon
Henri Charles, de dichter . Zij was een moeder voor den
jongeren broer geweest en zij heeft haar leven lang om hem
getreurd . Zij was een fijne vrouw en had een intense behoefte
om zich toe to wijden en op to offeren . Coppee zeide van haar,
dat zij alleen hield van ongelukkigen en bedroefden . Ook voor
dezen dichter is zij een trouwe vriendin geweest, zij heeft hem
in zijn laatste ziekte bijgestaan tot aan zijn dood .
Barbey besefte wel, wat zij deed voor zijn persoon en zijn
werk . Hij noemde haar : „Mlle Ma Gloire" . Zij is een ware
liefdezuster voor hem geweest ; zij zorgde met groote toewijding en zelfopoffering voor zijn welzijn . Na zijn dood
bekostigde zij een uitgave van zijn werk, waardoor hetgeen
hij in couranten had gepubliceerd werd bewaard . Ook gaf zij
zijn verzameling notities uit, losse aanteekeningen, invallende
gedachten, waarin een auteur zich op de meest intieme wijze
doet kennen.
Zij was een slanke, blonde vrouw, met eenn fijn en zeer
karakteristiek gezicht . Haar vader was vriendelijk en hulpvaardig en deze beide zeer goede menschen waren dadelijk
bereid mij bij hun vrienden en kennissen, die zeer talrijk waren,
to introduceeren .
De beer Read, een geleerd historicus, was de stichter van bet
Museum Carnavalet . Hij had een tijdschrift opgericht, L'Intermediaire des chercheurs et des curieux, waarvan de medewerkers
historische raadsels trachtten op to lossen. Hij zeide mij, dat er in
Holland een tijdschrift met dezelfde strekking bestond, De Navorscher. Hij heeft ook eenige werken uit de 16de eeuw uitgegeven .
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Moreas was een eigenaardige persoonlijkheid . Hij verstond
de kunst zijn wezen steeds in de hoogte to houden . Voor
niemand deed hij onder . In het samenzijn met de menschen
drukte hij dat uit door het telkens opheffen van zijn hoofd .
Zijn kin kwam daardoor in de hoogte en zijn blik liet hij dan
over zijn wangen glijden . Deze kracht, of noem het handigheid, liet zijn carriere gelukken . Hij deed niet alleen niet onder
voor gewone of onverschillige menschen, maar ook niet voor
hen, die in de politieke of sociale kringen tot de meest krachtige
persoonlijkheden behoorden .
Ik weet niet wat Moreas in mij vond of zag . Ik trad steeds
egaal onverschillig maar positief tegenover hem op . Zooals ik
mij hem herinner, bleef hij zich tamelijk gelijk, zoowel tegenover eenvoudige menschen als tegenover meer gecompliceerde
en zelfs schitterend begaafde . Ik betreur nu, dat ik zooveel
van zijn literaire opinies heb vergeten. Maar niet alleen van
zijn literaire opinies, ook van de andere dingen, die hij mij
vertelde, is mij veel ontschoten.
Hij was een bewonderaar van Homerus . Zoo deed hij tenminste, maar nooit citeerde hij iets anders dan de woorden
poluplosboio thalasses, om aan to toonen hoe Homerus over
de zee zong . Hij vond de Homerus-vertaling van Leconte de
Lisle slecht en zei, dat hij nog liever die van Madame Dacier
had . Dat is eene bewerking uit de achttiende eeuw .
Terugkomend van een soireetj e bij Charles Cros zei hij
tegen mij, dat hij voor Daudet niet veel bewondering had,
maar dat de eenige romanschrijver, die hem op dat oogenblik
imponeerde, Zola was . Van de dichters en tijdgenooten vond
hij Verlaine wel de grootste en hij citeerde gewoonlijk van
hem met zijn eigenaardige intonatie :
Sur ton j eune sein laissez rouler ma tete,
Toute sonore encore de tes derniers baisers .
Dat vond hij den mooisten regel van Verlaine en daarbij
zei hij eens tegen ons alien --- wij waren met een tiental bij
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elkaar
: ,C'est bien le plus fort aprs Baudelaire" . Er blijkt
daaruit, dat de zanger van Les Fleurs du Mal voor de toenmalige, jonge Fransche generatie de hoofddichter was, de
dichter, wiens uitspraken onomstootelijk vaststonden .
Wij troffen Madame Verlaine nu en dan bij Charles Cros,
die woonde in de Rue de Rennes . De kamers waren op een van
die avonden gevuld met bezoekers. Moreas en ik stonden in
een hoek to praten, toen Charles Cros bij ons kwam en zeide,
dat bet toch zoo jammer was, dat Verlaine en zijn vrouw
die dit gesprek niet kon hooren -- van elkaar waren gegaan
en hij vroeg of Moreas, die Verlaine nogal goed kende en die
toen een groot bewonderaar van hem was, hen niet tot elkaar
zou kunnen brengen. Toen zei Moreas tegen mij
,,Wij zullen bet eens probeeren . Ga jij mee, dan gaan we
samen naar Verlaine toe ."
Ik heb toen een ontwijkend antwoord gegeven, bewerende,
dat ik hem persoonlijk niet kende . 1k weet niet of bet gelukt
zou zijn, maar in ieder geval, wij hebben geen poging tot
verzoening bij den dichter gewaagd, en ik heb dezen pas later
in Amsterdam op bet atelier van Witsen leeren kennen ; dat
moet in een- of tweeennegentig zijn geweest .
Verlaine was in bet begin der tachtiger jaren nog slecht
gezien en werd zooveel mogelijk gemeden wegens zijn Belgisch avontuur met Rimbaud. Hij ging toen clan ook weinig
met andere artiesten om . Barres had in 1883 bet plan van de
verhouding tusschen Verlaine en Rimbaud een kleinen roman
to maken . Hij kende in then tijd Verlaine niet persoonlijk, hij
had hem nooit gezien . Hij heeft dit plan laten varen, toen hij
persoonlijk met den auteur van Sagesse bekend raakte. Het
zou inderdaad to veel tegen bet gevoel indruischen bet doers
en laten van een kennis in de meest intieme bijzonderheden
voor den dag to halen .
Mevrouw Verlaine had mij m enig staaltj e van bet zonderling gedrag van haar man verteld . Zoo o.a . dat hij dikwijls
dronken thuis kwam en met zijn schoenen aan in bed ging
liggen en dat hij die dan absoluut niet wilde uittrekken . Hij
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was altij d koppig . Dat waren allemaal redenen, waarom ik
mij met een verzoening, die zeer problematisch was, liever
niet wilde bemoeien .
Mevrouw Verlaine zag er in lien tij d breed en welgedaan
uit . Zij was middelmatig groot . Ik heb haar meestal in een
zwartzijden japon gezien. Zij was buitengewoon beminnelijk
en had ook iets zeer bekoorlijks . Zij had bijzonder fraaie
armen en was wat de Franschen noemen ,une belle femme".
Wel was zij wat gezet . Zij zeide mij, dat zij naar de Amsterdamsche wereldtentoonstelling ('83) wilde Pan en beloofde
mij to komen opzoeken, wanneer ik dan in Holland zou zijn .
Zij leek mij niet de vrouw, die de onderneming om Verlaine's
echtgenoote to zijn, tot een goed einde zou kunnen brengen .
In alle geval is het zeker, dat Verlaine voor het huwelijksleven weinig geschikt was . Misschien hebben zijn vrouw en
hare familie hem niet genoeg vrijheid van beweging gelaten
en is door deze omstandigheden een conflict gekomen . Zij
was uit de gegoede bourgeoisie ; zij zeide mij dat zij de dochter
van een notaris was . Zij vertelde, dat Rimbaud een zeer slechten
invloed op hare verhouding met haar man had gehad .
Maar om op Moreas terug to komen : deze verhaalde eens
van een duel dat hij had gehad . Hij zei niet met wien . Ik herinner mij nog wel, dat hij vertelde, dat hij in den vroegen
morgen, toen het nog donker was, met zijn secondanten naar
het terrein ging, waar het duel zou plaats hebben . Jammer
genoeg zijn mij allerlei bijzonderheden daarvan ontgaan . Alleen
is „de koude rilling van lien ochtend" nog in mijn geheugen
blijven hangen . Het was niet de angst, die hem deed beven,
dat zou hij nooit toegegeven hebben, maar de kou .
Het is weinig bekend, dat Moreas een of twee zijner gedichten
aan de Hollandsche literatuur heeft ontleend . Dit kwam zoo
Op een morgen klopte hij bij mij aan en vroeg of ik hem
niet het een of ander gedicht uit het Hollandsch in Fransch
proza zou kunnen vertalen . Hij wilde het dan verwerken tot
een gedicht, zei hij . Ik dacht toen aan een ballade van Hofdijk
en daar ik het boek niet bij mij had, schreef ik aan mijn broer
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Emile mij daarvan de vertaling to sturen . Deze stof uit de
middeleeuwen moet Moreas eenige jaren daarna tot een of
twee gedichten hebben verwerkt, want in een Nederlandsch
tij dschrift heb ik in de tachtiger jaren de vraag zien opgeworpen of Moreas Hollandsch kende . Zijn verzen naar Hofdijk
zijn mij nooit onder de oogen gekomen en ook heden weet ik
niet of ze in een van zijn bundels zijn to vinden .
Hij was in het algemeen een prettige man in den omgang,
maar als men met hem alleen was, werkte hij soms vermoeiend.
Het aardigst was hij, wanneer er anderen bij waren en hij met
zijn gezegden ingreep, wanneer het to pas kwam .
Den laatsten keer, dat ik hem heb gesproken, was in La
Vachette . Ik kwam daar binnen met Isaac Israels en wij namen
plaats dicht bij de deur. Moreas zat in den uitersten hoek met
eenige aankomende politici . Toen hij ons in het oog kreeg,
kwam hij naar ons toe en vertelde zeer uitvoerig en met luide
stem hoe zijn tragedie Iphige'nie overal succes had gehad, in
Athene, in Cairo, in Alexandria en hij noemde nog menige
andere stad met grooten ophef.
„ Iphigenie a ate jouee a Athenes, au Caire, a Alexandrie . . ."
Dat alles droeg hij voor als het ware op luidklinkenden toon
met zijn gewone hoogdravende intonaties .
Hij hield dien toon ook vol in zijn verder gesprek, niettegenstaande hij zich beijverde beminnelijk to zijn. Wij, Hollanders, wij vonden dien toon op het laatst wel wat vermoeiend .
Toch was het gesprek in La Vachette een prettig intermezzo .
Aan den persoon van Moreas zaten voor mij zooveel herinneringen vast, dat niettegenstaande zijn opsnijderijen van dien
avond deze bij eenkomst een aangenamen indruk heeft achtergelaten . Men kon het trouwens van hem verdragen . Niemand
nam hem dien toon kwalijk, dien men van een ander niet zou
hebben kunnen velen . Deze ontmoeting was in 1905 ; in 1910
is hij gestorven .
Moreas was een goede man, hij was altij d behulpzaam . Hij
was ook dankbaar . Eens had ik als correspondent van het
Leidsche studenten-weekblad Minerva eenige verzen van hem
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daarin geciteerd . Daarvoor toonde hij zich steeds erkentelijk .
Om zijn persoonlijkheid blijft een geheimzinnig waas hangen .
Men wist niet waarvan hij leefde. Hij woonde meestal in
excentrische buurten, zoo bij bet park Monsouris .
Hoe en waarom hij naar Parijs is gekomen heeft hij nooit
duidelijk verteld . In Athene had hij to voren reeds eenige
Nieuw-Grieksch e verzen gepubliceerd . Wat hem aanleiding is
geweest zich geheel to geven aan de Fransche literatuur is mij
niet bekend.
In ieder geval zijn zijn verschijnen en slagen in bet hem
vreemde idioom geheel eenig . Meer dan andere buitenlanders
(ik noem slechts Fiorentino, Heine) is hij er in geslaagd zich
met bet Fransche element to vereenzelvigen . Alle andere buitenlanders, die zich van de Fransche taal hebben bediend, doen
zich voor als vertalers, correct weliswaar, maar niet zoo „urwuchsig" als gebruikende hun eigen idioom .
Hij heeft bet zelfs klaar gekregen een eigen school van
poezie to stichten, n .l . de Ecole romane . Veel is er niet van
overgebleven en tegenwoordig behoort zij geheel tot bet verleden. Om dieper in bet Fransche idioom door to dringen,
zocht hij bet bij de bronnen, zoo bij Francois Villon en vooral
bij Ronsard. Deze laatste had zijn groote bewondering .
Het slagen van Moreas in de Fransche literatuur staat geheel op zichzelf. Dat hij als vreemdeling daarin scheppend
werk heeft verricht, is een geval, waarvan ik geen ander voorbeeld weet. Ik sprak van Fiorentino en Heinrich Heine, die in
bet Fransch hebben geschreven, doch dat waren vertalingen
of critieken . Het is heel iets anders een gedicht in een vreemde
taal to laten klinken, dan wetenschappelijk werk daarin to
leveren . Toen hij zijn Fransch werk over de Mooren in Spanje
wilde schrijven, vertaalde professor Dozy, om zich to oefenen
in bet Fransch, een Franschen roman in bet Hollandsch en
bracht daarna zijn eigen overzetting weer in bet Fransch
terug . Zijn werk over de Mooren is in goed Fransch geschreven,
dock heel wat moeilijker is een vers to voorschijn to brengen,
dat in geen enkel opzich t een vreemde herkomst verraadt .
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De dichter Moreas heeft geheel moeten uitgaan, niet van zijn
Grieksche origine, maar van bet Fransche gevoelselement . Hij
heeft zich niet moeten aanpassen aan de Fransche taal, maar
hij heeft zich moeten onderdonipelen in bet Fransch, er zich
geheel van laten doordringen en alle andere talen heeft hij
moeten vergeten ; alle andere talen moesten niet meer voor
hem bestaan . Zeker, hij was nog jong, toen hij in Parijs zijn
literaire loopbaan begon, maar dan nog zou een ander hem
dit niet zoo gemakkelijk hebben nagedaan . Van de waarde
zijner verzen afgezien, is dit reeds een buitengewone tour de
force geweest .
Doch zijn verzenbundels hebben waarde voor de literatuur,
dat kan niemand ontkennen. Hij is een dichter, then men niet
moet minachten, maar zijn hoogdravendheid, die reeds in de
conversatie kwaad deed, doet dat ook in zijn beste verzen .
Die hoogdravendheid maakt, dat velen zijner gedichten hol
klinken . Stel een vers van Verlaine als
Il pleut dans mon coeur,
Comme it pleut sur la ville . . .
naast een van Moreas, dan vinden wij twee contrasten . De
een zuiver uitzeggend gevoel, de ander trompetteerend met
harden klank in de lucht . De aanvankelijk groote bewondering van Moreas voor Verlaine is dan ook later op een soort
antagonisms uitge oopen.
Moreas' dichtkunst ontsprong aan een valsch beginsel. Hij
begon met zijn stem to verheffen, terwijl zijn aandoening nog
afwezig was . Als Verlaine begon, was hij vol emotie, diep in
zichzelf was hij aangedaan en dan stortte hij uit wat hem
bezielde of drukte . Moreas ging uit van de leegte, Verlaine
van de volte . Zij ontmoetten elkander op bet analoge terrein,
doch Moreas zondigde vanuit bet principieele, vulde langzaam
de kokers van zijn verzen, terwijl Verlaine slechts ordenend
optrad in de borrelende wateren van zijn emoties .
Verlaine was de echte dichter, Moreas was dikwyls, ik zeg
niet altijd, een rederijker . Zeker was hij dat niet altijd, want
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somtijds is bij hem de emotie niet to miskennen, doch meestal
bedierf hij bet effect door de zucht om groot to willen doen,
om zijn eigen geluid to hooren .
Dit willen-hooren van bet eigen geluid is verderfelijk, bet
laat de emotie niet opkomen en vermeit zich alleen in zijn
eigen superioriteit, die boven de emotie uitkomt . Het plezier,
dat zoo een dichter aan zichzelf heeft, ontneemt bet plezier
aan den lezer of toehoorder. Zelfs de conversatie van menschen, die zichzelf graag hooren spreken, mist meestal alle
bekoring en de preek of redevoering van dergelijke liefhebbers
van hun eigen geluid is zonder effect en kan hoogstens verbluffend werken.
Hoewel bet overvloedige opborrelen der emotie bij Verlaine
een voortreffehjke eigenschap is, raakt bet intellectueele moment
bij hem to veel op den achtergrond en wordt verduisterd en
verneveld door bet sentiment, dat hij niet in kan houden .
Een voorbeeld van een dichter, bij wien bet intellect en bet
gevoel zich tot prachtige harmonie meestal vereenigden, is
Ronsard, die dan ook de voile bewondering had van Moreas .
Welbeschouwd, hebben de verzen van dezen Griek meer kiaarheid van structuur dan die van Verlaine en daarom heeft hij
iets weldadigs.
Moreas' kleine lyrische gedichten zijn stellig zijn beste . Zij
zijn zeker meer waard dan zijn Iphigenie . Hij was vooral sterk
door zijn overdonderenden uitval . Dat was zijn kracht, daardoor imponeerde hij, daardoor bleef hij altijd de baas .
In zijn laatste ziekte had Moreas bepaald, dat zijn lijk moest
worden verbrand en hij had zijn vrienden verzocht zijn asch
in de Seine to strooien. Hij gedroeg zich als een stoicijn en zag
kalm den dood aankomen . Geheel anders dan Hugo . Toen
Mendes uit diens sterfkamer kwam, zeide hij tot de wachtenden
voor de deur : „C'est la mort du taureau" . Een mijner vrienden
stond er bij en hoorde bet .
Moreas was alleen neergedrukt door zijn lichamelijke ellende,
maar de kracht van zijn geest heeft hij tot bet uiterste toe in
stand gehouden.
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„ Il parait que le perron fait tres beau . Belle grille ! Ce sera
un bel enterrement . Il y aura de bons discours . Vous verrez . . .
. . . Des fleurs, mais en gerbes ; j'ai horreur des couronnes . Je
ne parle pas, bien entendu, des couronnes metalliques ! ! Apres
l'incineration, au soleil couchant, vous irez en barque sur la
Seine et vous jetterez, chacun sa poignee, mes cendres au fil
de l' eau .
..... ............. .... .... . ... . .... ... ............
,,Allons, vous pourriez etre attristes si je n etais pas parti au
printemps ."
Zoo zei hij op zijn sterfbed tegen zijn vrienden, die dit later
hebben verteld .
Moreas introduceerde mij bij Charles Cros, die met zijn
vrouw gewoonlijk Donderdagsavonds tegen halfnegen ontving . Cros woonde in de Rue de Rennes, kort bij de Gare
Monparnasse . Zijn vrouw was een Deensche . Hij had een paar
kinderen, die toen nog klein waren . Van al de Fransche literatoren, die ik heb ontmoet, was hij wel een van de meest
sympathieke . Hij was ingenieur ; men zeide, dat hij de uitvinder was van de fonograaf en dat hij nog verschillende andere
uitvindingen had gedaan. Hij was zeer zeker een geniaal mensch .
Hij was niet sterk van gezondheid en somtijds bij een avondreceptie overviel hem een zwakte, zoozeer, dat hij zich moest
terugtrekken . Zijn vrouw bleef dan bij oils . Wij circuleerden
door de twee of drie kamers, die voor de gasten disponibel
waren .
Daar kwamen allerlei artisten to zamen en er werd dan
voorgedragen . Er kwamen musici, schilders, schrijvers . Charles
Cros was de auteur van een bundeltje verzen, dat ik nog van
hem heb. Het beet Le Coffret de Santal. Daarin komt o .a. voor
de bekende monoloog Le Hareng Saur, die Coquelin bij iedere
voorkomende gelegenheid ten beste gaf; een gedicht, dat
altijd succes had . Hij is niet oud geworden ; hij stierf in '88 .
Zijn broer Antoine was ouder dan Charles . Hij was doctor
in de medicijnen. Hij droeg een langen profetenbaard . Hij
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kwam veel op de avonden bij Marie Kryzinska en ook in Le
Chat Noir. Wat ik nog van hem heb onthouden, is dat hij
mij eens vertelde ontdekt to hebben de multiplicatie van bet
menschelijk aangezicht op de verschillende deelen van bet
lichaam. De borsten b .v . beschouwde hij als ,des faces eteintes" ;
ook den rug noemde hij zoo, evenals bet achterhoofd, dat voor
hem ,une face eteinte" was. Hij wilde die ontdekking publiceeren. Antoine Cros was in ieder geval ook een geniaal mensch .
Den derden broer, die een gezien beeldhouwer was, heb ik
niet gekend ; ook hij was een artiest van beteekenis .
Tot de trouwste bezoekers van de avondjes bij Charles Cros
reken ik den beer en mevrouw Jacquemins . Hij een groote,
zeer ernstige man, zij, een kleine, mooie, geestige jonge vrouw .
Ik meen, dat hij schilder was ; ook zij was artiste. Er kwam
daar de etser Guinard, een goed artiest.
De drie broers Cros waren menschen van genialen aanleg,
doch zij hebben to weinig van hun genie geprofiteerd . Het
meest misschien nog heeft de beeld .houwer gedaan, die verschillende werken heeft nagelaten . Charles is niet erg productief geweest ; zijn droonierig talent bestemde hem niet tot
activiteit . Dat is zeer to betreuren, want hij had door zijn aanleg voor fysische wetenschappen heel wat meer kunnen geven,
dan hij heeft gedaan, en hij had als uitvinder rnisschien een
wereldreputatie kunnen hebben . In zijn Cofet de Saratal komen
enkele delicate, fijngevoelde verzen voor, ook een paar brokken
rhythmisch proza . Op den bodem zijner ziel lag een neiging
tot weemoedigen humor. Le Haretig Saur is er een voorbeeld
van en in zijn Coffret komt menig vers voor vol van fijne
melancholie .
De broeders Cros, bij al hun talenten en bij bun omgang
met los levende artisten, waren ernstige, solide menschen .
Een uitvloeisel daarvan was dan ook zijn verzoek de Verlaines
weer tot elkander to helpen brengen . Hier vergiste hij zich ;
„le pauvre Lelian" was de meest verstokte boheme, die toen
in Parij s rondliep .
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Een geheel antler soort mensch was Maurice Rollinat . Hij
was uit de departement de la Creuse . Of Georges Sand daar
ergens heeft gewoond, weet ik niet . Hij vertelde nzij, dat hij
een petekind van haar was . Zij was in '76 gestorven .
Rollinat is eenigen tijd op een administratie-bureau geweest en publiceerde toen een dichtbundel, geheeten : Dans
les Brandes . Hij trouwde, doch tusschen hem en zijn vrouw
was een voortdurende oneenigheid . Hij vertelde mij, dat toen
zij eens samen gingen wandelen, hij met het geweer aan den
schouder hangend, zijn vrouw plotseling tegen hem zei : ,Geef
mij dat geweer eens !" Hij gaf het haar en zij schoot een vogel,
die in een hoogen boom zat, naar beneden .
,,Ziedaar hoe ik met jou zal doen, wanneer dat noodig is",
zei zij .
De twee echtgenooten zijn kort daarna voor goed uit elkaar
gegaan. Hij is in Parijs gaan wonen . Hij zeide mij, dat zij een
buitengewoon intelligente vrouw was.
Tot zijn vijfendertigste jaar was hij geheel onbekend, totdat hij op een avond bij Sarah Bernhardt een paar zijner gedichten voordroeg . Toevallig was Wolff daar en deze schreef
eenige dagen later een Courier de Paris van anderhalve kolom
in zijn courant de Figaro over den nieuw ontdekten dichter .
Hij vertelde, dat hij een van zijn meest bekende gedichten
had gemaakt in den nacht na het verschijnen van het artikel van
Wolff, ,, . . . la gueule pleine de cognac et de gout de tabac" .
Zoo was hij drastisch in zijn spreken en ook in zijn gedichten
zag hij er niet tegen op krasse uitdrukkingen to gebruiken,
Rollinat was dus, wat men noemt, arrive' met vijfendertig
jaar . Zij, die zijn talent afbraken, zeiden, dat hij een oude
man was, want de meeste toen beginnende literatoren waren
nauwelijks twintig en tweeentwintig jaar . Barres schreef een
artikel over den in then tij d pas verschenen bundel Les Nevroses.
Hij prees den dichter daarin niet erg . Wel zei hij de tekortkomingen niet ronduit, maar tusschen de regels door kon
men die duidelijk lezen . De dichter was er dan ook niet erg
over gesticht. Barrel woonde toen nog in Charmes.
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In '83 schreef ik een artikel over Rollinat in het studentenweekblad Minerva, dat de Leiden verscheen . Ik prees daarin
de naturalistische tendenz, het durven-bij-den-naam-noemen
van de dingen.
Rollinat had zijn uiterlijk voor . Een lange, slanke man met
bijzonder expressief gezicht . Zijn trekken waren scherp en
zijn gelaat was reeds gegroefd met zijn vijfendertig jaar . Hij
droeg alleen een snor . Zijn voile, lange haren waren donkerbruin . Toen Wolff de loftrompet over hem had gestoken, was
hij in Parijs de dichter die het meest over de lippen ging . In
zijn verzen was, evenals in die van Moreas, iets gewilds, jets
opzettelijks, maar bij hem was minder rethoriek . Rollinat
zocht de sentimenten en voorstellingen zijner gedichten den
lezer of toehoorder in to stampen . Hij zocht hem to overdonderen, bij voorkeur met horribele beelden .
Hij kwam in een zijner gedichten o .a . op tegen de dichters,
die zich alleen lieten meesleepen door het gevoel tot sensatie
geworden ,, . . . qui flottent sans guide et sans boussole sur
le cloaque de la sensation" .
Dit vers was gericht tegen de in aanzien groeiende dichtkunst van Verlaine . Rollinat zocht in tegenstelling daarmede,
het intellect en den wil in de poezie to laten domineeren . Hij
was een bewonderaar van Baudelaire . Hij beriep zich op dezen,
als op zijn meester . Doch de voorstanders van de kunst der
sensatie deden dat ook . Wie bier de werkelijk orthodoxen
waren, is twijfelachtig . Ik zou haast meenen, dat Rollinat
meer op Baudelaire geleek, dan Verlaine of Moreas .
Gelukkig zijn er in de scholen der poezie geen, die dwingen
tot navolging . leder dichter staat liefst op zichzelf. In den
gloed van zijn zang moet hij den weg volgen, die hem door
den innerlijken dwang wordt aangegeven . Hij is niet vrij om
to kiezen ; de inspiratie moet hem leiden, daarheen waar zij wil .

Est dens in nobis agitante calescimus illo
Ik zei eens tegen Rollinat, dat zijn poezie het tegenovergestelde was van die van Musset . Toen ik den volgenden keer
bij hem kwam, zag ik het portret van den dichter der Nuits
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boven zijn schrijftafel hangen, waar bet vroeger niet was .
Hij had bet zich aangetrokken . Hij ging dikwijls in, op wat
ik hem zei . Toen ik in Amsterdam was, kreeg ik een brief van
hem, waarin hij mij schreef : ,Vous etes un esprit profond
et scrutateur", een uitdrukking, waar Kloos mij later wel mee
plaagde.
Ontroerend werkte Rollinat wel bet meest, wanneer hij
gedichten voordroeg van zichzelf of van Baudelaire en zich
daarbij op de piano accompagneerde . De muziek, die hij daarvoor had gecomponeerd, was uiterst eenvoudig . Mooi was die
vooral bij Baudelaire's La mort des pauvres . De voile accoorden, die hij dan met wilden slag van de toetsen deed opstijgen,
waren indrukwekkend en deden de gespannen attentie der
toehoorders rijzen tot bewondering . Zoo zong hij ook naar
eigen muzikale opvatting Baudelaire's Invitation au voyage
„Mon enfant ma soeur, songe a la douceur . . ." waarvan men
zei, dat de dichter toen aan Holland had gedacht . Het wiegelen
en bet zachte geschommel der tonen waren allerbekoorlijkst en
gaven bet deinen weer van een bootje op bet stille grachtwater .
Rollinat was geen geroutineerde componist, doch hij musiceerde, zooals een innerlijke stem bet hem ingaf en hij bereikte
dan werkelijk mooie dingen . De musici van professie vonden
hem geen componist, maar hij stoorde zich daar niet aan, zong
op zijn manier en steeds ontroerde hij zijn toehoorders . Zoo
met bet lied
AUTOMNE.

Les nuages sont revenus,
Et la treille qu'on a saignee
Tord ses bras maigres et nus
Sur la muraille renfrognee .
La brume a terni les blanch ears,
Et casse les fils de la Vierge,
Et le vol du martin-pecheur
Ne frissonne plus sur la berge .
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Viens cueillir encore un beau jour,
Et en depit du temps qui nous brise,
Melons nos adieux d'amour
Aux derniers parfums de la bise .
Louise Read, die een fijn muzikaal talent had, gaf o .a. de
composities van Ro inat zeer mooi weer .
Hij verzamelde in een album de liederen, die hij had gecomponeerd.
Na het succes van Les Ne'vroses gaf hij nog verschillende
bundels verzen en proza. Zijn einde is treurig geweest . Hij
verloor zijn verstand en verviel in krankzinnigheid . De oorzaak hiervan was, dat hij zijn gevoelens to hevig wilde beleven .
Het leven op zichzelf is bij iederen mensch een kunst . Hij die
uit instinct of inzicht de paden volgt, waarop zijn eigen natuur
hem leidt, is een gelukkige . Hij die niet afwijkt door eigen
schuld van den voorgenomen weg, is een levenskunstenaar .
Maar niet iedereen weet zich to laten gaan, wanneer de stem
hem roept .
Rollinat's aanzien als dichter is nooit zoo groot geweest
als dat van Sully Prudhomme of Leconte de Lisle . Hij is tamelijk
geisoleerd blijven staan . Zijn roem is eerder achter- dan vooruitgegaan . Hem ontbrak het ware lyrisme . Hij was ook niet de
ware zanger . Hij was meer een docent, hij wees aan . Aan de
beweging van zijn verzen ontbrak de spontaneiteit . Voortdurend zocht hij to ontroeren . Wel bereikte hij veelal zijn doel,
doch dit kwam door zijn hardnekkigen wil . Een enkele maal
slechts bereikt hij 1a note enue en dan is hij op zijn best .
Voor het artikel van Wolff kwam hij nog wel in Le Chat
Noir. Daarna zag men hem er niet meer .
Rollinat had zijn uiterlijke omstandigheden voor, meer dan
de meesten. Een mooi klinkende naam, een in alle opzichten
gunstig uiterlijk, hij was van goede familie, hij was niet geheel
onbemiddeld . En toch heeft hij schipbreuk geleden . Er zijn
dus nog andere factoren, die den mensch brengen tot het
welslagen . Er is die onnaspeurlijke handigheid in het kiezen
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van den waren weg, die den mensch tot de victorie moet
leiden . Doch vast was zijn wil . Langs allerlei klippen heeft hij
moeten zeilen en met een gehavend vaartuig heeft hij de rust
moeten bereiken .
Een kennis, om niet to zeggen een vriend, van Rollinat
was Edmond Haraucourt, evenals Huysmans en Maupassant
op een regeeringsbureau werkzaam . lederen morgen zag men
hem daarheen den boulevard Saint Michel afdalen met zijn
serviette onder den arm . In den Cercle des Hirsutes en elders
droeg hij zijne scabreuze gedichten voor, die hij een jaar daarna
in een bundel vereenigde, onder den titel van La legende des
sexes en uitgaf onder bet pseudoniem van de Chamblay. Het
was niet bij een gewonen uitgever to krijgen en bet werd in
stilte verkocht. Barres, die nogal bevriend was met Haraucourt,
vroeg of ik niet een exemplaar wilde nenien, bet kostte toen
maar 10 francs en bet zou er over eenige jaren wel 100 waard
zijn. lk deed bet niet en ik denk, dat zonder mijn medewerking
de exemplaren wel zullen zijn verkocht geworden.
Haraucourt was een dichter eventjes boven bet middelmatige .
Lichamelijk een flinke kerel met een satyrskop . lemand, die
goed was aangelegd om zijn weg to vinden . Verscheidene malen
was hij candidaat voor de Academie Francaise en is bet geloof
ik, eindelijk geworden . Hij is ook al lang directeur van bet
Musee de Cluny, een zeer importante betrekking, waarin hij
zich veel moeite geeft. De directie is hem goed toevertrouwd .
Een tiental jaren geleden zag ik hem in Cluny staan praten
met eenige bezoekers. Hij was nog dezelfde, behalve dat hij er
meer welgedaan uitzag, waarvan een dikke buik bet beste bewijs
was . Ik heb hem toen niet aangesproken, hij kende mij blijkbaar
met terug en ik voelde er nets voor om opnieuw aan to knoopen .
Als diseur van monologen, vooral in den Cercle des Hirsutes,
was zeer bekend in bet Quartier Latin een zekere grappenmaker,
die zich noemde Sapeck. Ernstige gedichten of monologen
declameerde hij nooit, maar wel grappen en moppen van zijn
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eigen vinding . Als onweerstaanbare komiek was hij een vermaardheid. Waarschijnlijk was Sapeck niet zijn eigenlijke naam .
Wanneer hij in den cercle de trappen opklom om lets ten beste
to geven, verkneukelden alien zich reeds in bet vooruitzicht
van eens goed to kunnen lachen . Zijn gelaat vertoonde dan een
onweerstaanbaren ernst met enkele schuinsche trekken van
ondeugendheid, waarbij zijn kleine oogen scherp loerden .
Hij was een groote, zware kerel . Ik heb hem ziende, dikwijls
moeten denken aan den in Leiden welbekenden student Schultetus Aenae, bijgenaamd den Griek, omdat hij zoo goed Grieksch
kende . Men zei, dat hij iedereen ,overdonderde" met allerlei
komisch e zetten. Hij was vele jaren Lang student, niet in de
letteren, maar in de medicijnen . Doch ik wil bet nu niet over
dezen hebben, misschien bij een andere gelegenheid .
Sapeck droeg gewoonlijk een reusachtige blauwe das, die
breed over zijn borst zich spreidde . Hij was een ouderwetsche
boheme in den waren zin van bet woord . Een figuur in bet
Quartier Latin, zooals ze zelden voorkwamen. Jammer, dat
niet meer to achterhalen is, waar die man is gebleven . Hij
zou nu al heel oud zijn, waarschijnlijk is hij dood. Maar gaarne
had ik iets meer van zijn levensloop vernomen . Ik heb nog een
plaquette van hem, een monoloog, ik meen geillustreerd door
door hemzelf.
Sapeck was een heel andere man dan Jules Jouy, een klein
mager mannetj e, ook voordrager van komieke monologen . Hij
zat veel in de Chat Noir. Hij kwam ook wel bij Marie Kryzinska .
Ook hij was een onweerstaanbare komiek . Hij publiceerde
komische sonnetten en invallen in de courant van de Chat Noir.
Hij was wat men noemt „een droge komiek" . Alles wat hij
voordroeg, deed hij diep ernstig en verwekte daardoor nog
meer lachlust. Een van de aardigste monologen was die, waarin
wordt verhaald, dat de gemeenteraad van een klein dorp bet
besluit neemt een paar banken to laten aanbrengen, omdat de
wandelaars wel eens behoefte hadden om to gaan zitten. De
conseiller Roublard was op dat gelukkige idee gekomen . Van
die banken en van den conseiller Roublard werd dan allerlei
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verteld . Het komieke was hierin gelegen, dat de dingen, die
van zelf spraken, werden voorgesteld als buitengewone vondsten .
L'Ecole de Droit ligt op de hoek van de Rue Soufflot en de
Place du Pantheon. Zij gelijkt een Grieksche tempel . Het pendantgebouw daartegenover wordt ingenomen door de mairie
van het arrondissement . De Ecole bevat eenige plechtige lokalen, waarin de rechtscolleges worden gegeven . Een daarvan
is een halve cirkel met amphitheaters-gewij s opstij gentle trap .
pen . De professor wordt bij het binnenkomen gevolgd door
een zoogenaamden „appariteur", die naast hem gaat zitten .
Deze is gekleed in uniform en geeft hem het glas drinkwater
aan of het een of ander boek, dat hij noodig heeft . Meestal
dommelt de appariteur in, maar op den geringsten wenk van
den professor wordt hij weer wakker .
De professor wordt bij zijn binnenkomen ontvangen met
handgeklap en wanneer hij weggaat wordt hem een salvo
van handgeklap meegegeven . Dit handgeklap is min of meer
chaleureus, naar mate de professor in den smaak valt .
Yk kan niet anders zeggen, dan dat door de juristen in mijn
tijd hard werd gewerkt . De juridische colleges waren goed
bezet. Er waren zoo wat in een college honderd a tweehonderd
toehoorders, die ijverig de woorden van den professor noteerden . Een der meest bezochte colleges was dat van Leveille,
den hoogleeraar in het strafrecht . Van hem sloeg ik geen
college over . Hij was weisprekend en zijn betoog was helder
en duidelijk. Eenmaal zelfs herinner ik mij, dat hij ons op onderhoudende manier vertelde de affaire Lesurques, de bekende geschiedenis van den courier de Lyon . Hij vertelde die zaak zeer
uitvoerig, onder ademlooze stilte . Daverend handgeklap begeleidde steeds zijn binnenkomen en zijn weggaan. Leveille
was een man van middelmatige gestalte en breed geschouderd .
Hij droeg zwarte bakkebaarden . Ik hoor hem nog zeggen,
toen hij op lets nadruk wilde leggen : ,Parmi vous, messieurs,
sur ces bancs, se trouvent les legislateurs futurs" . Later dacht
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ik wel aan dat woord en vermoedde, dat toen Poincare en
Briand daar ook hadden gezeten .
Het Romeinsche Recht werd uitstekend gedoceerd door
Acollas ; het Burgerlijk Recht fielder en duidelijk door Beudant .
Dat was een zeer goed college . Minder goed was dat van den
ouden professor Duverger, die ook een afdeeling van het
Burgerlijk Recht gaf. Ik droeg in then tijd een licht grijs costuum en zat daarmee op de college-banken . De andere studenten
hadden alien een donkere jas aan . Uit de verte van den katheder
vermoedde de professor daardoor in mij den vreemdeling en
keek soms scherp naar mij been . Dat lichte pak scheen hem
to prikkelen . Ik had het ongeluk, wanneer hij zich to veel herhaalde, even in een courant to kijken . Sommige andere studenten
deden dat ook en hij zei er niets van . Maar toen hij mij in een
courant zag turen, sloeg hij met de hand op den katheder en
zeide, dat het niet geoorloofd was onder de les een courant to
lezen . Ik deed dan ook gauw het blad weg . Een ander maal
zette ik om beter to kunnen noteeren, mijn voeten op de volgende bank, zooals ook enkele andere studenten deden. Maar
toen ik dat waagde, zeide hij met verhefling van stem, dat hij
wilde, dat iedereen une position convenable onder de les zou innemen en om de kroon op den aanval tegen mij to zetten, zei
hij nog op het einde van de les, dat zoo er onder de toehoorders
vreemdelingen waren, die een getuigschrift van het volgen der
lessen noodig hadden, hij na afloop van het college in den
katheder zou wachten, opdat zij hun naam zouden kunnen
opgeven. Ik deed dit ehter niet, omdat zulk een getuigschrift
mij van geen nut kon zijn .
De man had de eigenaardigheid alles wat hij zei to repeteeren, twee of drie maal, b.v . : ,Nous avons vu que daps le
droit romain . . . ." en dan volgde weer : ,Oui, nous avons
vu que dans le droit romain . . . ." waarop dan dezelfde bewering volgde . Achter iedere uitlegging zei hij ook altijd
,,Voyez monsieur Laurent, tel volume" . Laurent was de
Gentsche hoogleeraar van het Civiel Recht, stellig een man
van groote wetenschap .
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Een veel beter college was dat van den professor Glasson,
dat alhoewel om acht uur in den morgen gegeven, toch voile
banken trok. Hij doceerde de Burgerlijke rechtsvordering .
Aan de Sorbonne werd de Engelsche litteratuur en grammaire
behandeld door den heer Beljame, een lange man met een
schoone kastanje-bruine, lange baard . Hij deed ons Dickens'
Hard Times lezen . Verscheidene malen ben ik op dat college
geweest . Het stood niet hooger dan de lessen van een middelmatig onderwijzer . De heer Beljame scheen mij to hebben
opgemerkt, want bij het einde van een les zeide hij, dat de
studenten, die een diploma in het Engelsch wilden halen, zich
bij hem moesten aangeven . Hij keek daarbij heel scherp naar
mij, maar ik had geen plan examen in het Engelsch to doen en
ik ging er dus niet op in.
Zooals hij toen werd gegeven, was de cursus in het Engelsch
aan de Sorbonne van geen bizondere beteekenis . Noch de
manier van doceeren, noch dat wat gedoceerd werd, verhief
zich boven een oppervlakkig gepraat . Men zou iets beters
hebben verwacht . Flier had moeten zijn aangesteld een welsprekend of bizonder kundig docent, die verschillende stukken
van Engelsche litteratuur behandelde . Beljame liet alleen eenige
bladzijden van Hard Times gedurende de les in het Fransch overbrengen en voegde daaraan zoo goed als geen enkele oprerking
toe.
Guizot behandelde aan het College de France de stukken van
Shakespeare, doch volgens een Fransche tekst . Deze les was
zeer druk bezocht. De professor had ieder keer ruim tweehonderd toehoorders . Daaronder waren veel dames en veel oude
heeren, waarvan er altijd eenige sliepen . Dit was een minder
dan middelmatig college, doch daar scheen het publiek zich
Diet aan to storen en het kwam druk op . Zoo zitten in Parijs
en ook elders dikwijls de goede en de slechte restauraties gelijkelijk vol. De menschen schijnen het verschil niet to bemerken .
Guizot was geen welsprekend leeraar en dat wat hij over
Shakespeare zei, was van weinig gewicht .
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Aan het College de France heb ik de lessen van menig professor bijgewoond . Ook daar was, evenals aan de Ecole de
Droit en aan de Sorbonne, het onderwijs gratis . Men kan er
in- en uitloopen onder lessen, zooals men wil.
Zoo ben ik voor de curiositeit eenige malen binnengeloopen
in de collegezaal van Renan. Hij had het over Syrische inscripties, waarvan ik zoo goed als niets begreep . Ik bleef dan daar
eenigen tijd met de andere toehoorders zitten . Dat waren
er niet veel . Een moole jongedame met een Engelsch uiterlijk, die ijverig notities maakte en Brie jongemannen, die insgelijks opschreven, wat Renan vertelde . Het interessante was
het aspect van het geheel en het toezien hoe Renan zijn les
gaf. Hij zat op een stoel voor een groot bord, half met den
rug naar zijn toehoorders toe. Hij wees daarbij op het bord,
waarop hij eenige Syrische of andere Semietische letters had
geschreven en sprak boven zijn vooruitstekenden buik, als het
ware voor zichzelf, over de mogelijkheden van wat die letters
konden beteekenen .
Hij redeneerde met zichzelf en zei : ,Zoo kon het zijn . .
maar, lies hij er dan op volgen, ,zoo kon het ook zijn .
En dan ate hij en schudde met zijn groot hoofd . Hij had
een korte en breede gestalte en zag er uit als, wat men noemt,
,,een pater-goed-leven" . In stilte schreven de leerlingen zooveel mogelijk op wat hij zei .
Eenige jaren tevoren had ik de lezing van Renan bijgewoond in de Leidsche gehoorzaal, waar hij het had over het
thema : ,Qu'est-ce-que une nation?" Prins Alexander was van
Den Haag overgekomen om hem to hooren . Ik zie nog liens
gebogen gestalte binnenkomen, zijn grooten, bruinen baard .
Toen I Renan op zijn college in Parijs weer zag, scheen hij
mij nog precies dezelfde .
Als geleerde en vooral als stylist verdient hij consideratie .
Groote bewondering heb ik echter voor hem nooit gehad, omdat ik vond, dat hij noch als geleerde, noch als stylist, dat hoogtepunt heeft bereikt, dat een onafzienbare verte doet schouwen ;
maar beroemd was hij, zooals geen ander Franschman .
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Ik heb ooit van hem gelezen, dat hij altij d royalist is geweest en dat hij trouw was aan tradities. Dit heb ik eens gezegd in een klein bericht, in lien tijd door mij gezonden aan
den Limburger Koerier, die toen in Heerlen verscheen en waarvan de oprichter, de heer Weijerhorst, mij had verzocht hem
nu en dan eens wat over Parij s mee to deelen . Ik vertelde
dan in het Heerlensche courant] e, dat men moest erkennen,
dat in de politiek Renan trouw aan de traditie was geweest .
Dit werd toen in Limburg slecht opgenomen . Een kapelaan
was verontwaardigd geworden en schreef een artikel in een
courant van Gulpen tegen mij, „den anoniemen zoogenaamden
Parijschen correspondent" . De pastoor van Mechelen, die
abonne was op het Heerlensch blad, zeide onmiddellijk zijn
abonnement op en zijn huishoudster vertelde overal road, dat
de Limburger Koerier een zeer slechte courant was geworden .
De eigenaar-uitgever kreeg nu den schrik en wilde van mij
geen berichten meer.
Een geringe lof aan Renan gegeven had dit onvoorziene
gevolg . De antipathie tegen hem moest dus wel diep zijn geworteld bij enkele menschen . Een wijdverspreide antipathie
maakt nog niet den grooten man, maar wel den man van
beteekenis. Ik vind Renan een keurig stylist, die aan zijn taal
een zacht deinend, hem eigen gegolf heeft weten to geven .
Deze man van wetenschap telt mee in de literatuur . In dat
opzicht zijn zijn Souvenirs misschien wel het beste, dat hij heeft
gegeven . Meermalen heb ik vroeger hooren spreken over
„la philosophie de Renan", maar ik heb nooit goed begrepen,
waarin die bestond . In ieder geval geloof ik, dat zijne wijsgeerige beweringen allesbehalve oorspronkelijk zijn .
De meest schitterende lessen aan de Sorbonne waren die van
Caro en Boissier . De eerste vooral was een bekende litteraire
figuur. Als hij sprak zaten er minstens drie a vierhonderd
menschen to luisteren. Geen plaats was onbezet . Hij was een
voortref felijk spreker . Vooral de dames bewonderden hem .
Bekend is, dat de figuur van Bellac in Le Monde ou l'on s'ennuie
door Pailleron, naar Caro werd gemodelleerd . Alhoewel wat
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hij zei niet zonder beteekenis was, waren toch zijn boeken nog
voller van inhoud. Maar ook uit zijn lessen ging men zelden
onvoldaan weg . Meestal behandelde hij wijsgeerige onderwerpen, die hij met de litteratuur en de sociale filosofie in verband bracht . Hij zag er altijd zeer correct uit . Hij droeg bruine
bakkebaarden .
Lets ouder clan Caro was Gaston Boissier, die de Romeinsche
historie en litteratuur doceerde . Ook hij droeg bakkebaarden,
maar zij waren reeds peper en zout . Het was vooral een genot
Boissier to hooren . Ook bij hem was het altijd goed bezet .
Ik heb hem over Cicero en zijn vrienden gehoord . Hij vertelde
daarvan zoo aanschouwelijk, alsof hij tot die vrienden behoorde .
De geschiedenis van then tijd leefde op onder zijn woord . Hij
sprak vloeiend . Keurig waren zijn volzinnen . Zijn les was als
een boek. Hij vertelde allerlei wetenswaardige dingen . Hij was
een geleerde, die in zijn vak door weinigen is overtroffen of
zelfs geevenaard .
Doch niet alleen zijn lessen, zijn boeken ook zijn van voortreffelijk gehalte . Een van zijn eerste is Ciceron et ses amis, dat
bizonder boeiend is ; een van zijn laatste werken is La fin du
paganisme . Vooral dit is rijk aan inhoud en waard door iedereen
to worden gekend . Zijn boek over Virgilius en Horatius is
van minder beteekenis .
Ook veel lessen van Taine heb ik bijgewoond . Deze werden
gegeven aan de Ecole des Beaux Arts . Taine was noch aan het
College de France, noch aan de Sorbonne aangesteld . Wat hij zei
over de schilders, die hij behandelde, was wel degelijk en
goed, maar zijn voordracht was allesbehalve schitterend . Hij
was een denker en geen spreker . Zou het dan toch waar zijn,
dat beide qualiteiten van een mensch, denker en spreker, zich
niet altijd in den hoogsten graad vereenigen ?
Het kwam mij voor, dat hij eenigszins geleek op den Leidsch en professor der econo mie Vissering . Hij had niets in zij n
voorkomen, dat hem tot een buitengewoon mensch stempelde
en toch, deze man was een der belangrijkste schrijvers-figuren,
die de negentiende eeuw heeft opgeleverd . Een geest, die zijn
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invloed over heel de wereld heeft doen gelden als wijsgeer en
historicus . Bijna alles wat hij heeft geschreven, heeft een superieur cachet .
Doch laat ik hem geen historicus noemen . Pas in den laatsten
tijd heb ik begrepen zijn eigenlijk karakter als schrijver . Hij
was geen historicus, omdat hij zich met bet vertellen van de
opeenvolgende feiten der geschiedenis niet heeft ingelaten .
Werp mij niet op, dat hij toch een geschiedschrijver was in
zekeren zin, dat weet ik wel, maar naar mijn meening was
ha j niet een historicus, zooals ik bet woord versta . Taine was
een criticus . De feiten veronderstelt hij bekend to zijn. Hij
schreef de critiek van den menschelijken geest, (De l'intelligence) van dichters en prozaisten (Litt~rature Anglaise en essais)
en van bet gebeurde in den schoot eener natie (Origines de la
France contemporaine) . Hij was de ontleder . Zoo moet men hem
zien en niet anders . Het critiseeren was zijn element en daarom
is ook zijn roman een mislukking en zijn Graindorge niets anders
dan een critische beschouwing van bet Parijsche leven van zijn
tijd . Daarom is ook zijn Origines niets anders dan een critiek
van bet oude Frankrijk en bet Frankrijk van bet begin der
negentiende eeuw, een critiek opstijgend tot de hevigheid van
een wijdomvattend en grootsch requisitoir . Hij heeft daardoor
een standpunt ingenomen, van waaruit hij niet rond om zich
been kijkt, maar waarbij hij zijn superioriteit boven de door
hem behandelde stof blij ft handhaven.
Na de les liet hij ons gewoonlijk de reproducties zien van
de schilderij en, waarover hij had gesproken en wij maakten
dan eenige opmerkingen daarover . Ik had bet geluk nu en
dan bet een en ander to zeggen, dat zijn attientie trok . Op
den weg, die naar den uitgang voerde, stond ik eens na de
les een beeldhouwwerk to bekijken en Taine, die denzelfden
weg ging, kwam daar naast mij staan, alsof hij verwachtte,
dat ik hem nog iets zou vragen . Ik deed bet niet . De persoonlijkheid van den grooten man imponeerde mij zoo, dat ik geen
woord kon uitbrengen en ik ging weg .
Clemenceau was in bet begin der tachtiger jaren nog niet
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die figuur van wereldbeteeekenis, die hij later zou worden,
maar bij het jongere Frankrijk was hij al zeer gezien . Toen
nu eenige studenten hem des avonds in een gymnastieklokaal
hadden uitgenoodigd om hem een punch aan to bieden, waarop
hij dan het woord zou voeren, ging ik er heen .
Hij sprak erg kameraadschappelijk en toch was zijn betoog
van een onweerstaanbare superioriteit, waartoe zijnn welluidende
stem, zijn duidelijk geaccentueerde toon en voordracht het
hunne bijdroegen. Reeds in then tijd kon iemand, die Clemenceau hoorde, zich voorstellen, dat hem nog een groote toekomst
wachtte . Indertijd heb ik ook Gambetta gehoord en ja, diens
woorden waren als een onweer . Het was een machtig accent,
maar die vibreerende, duidelijke, scherpe redeneering van
Clemenceau heb ik bij hem niet gehoord .
Beiden stonden dikwijls to spreken met de handen in de
broekzakken. Gambetta's zware gestalte met zijn breeden,
zwarten baard, met zijn vooruitstekenden buik, met zijn bulderende stem imponeerde, doch Clemenceau overtuigde .
Ik gaf van de speech een kort relaas in het studentenweekblad
Minerva, waarvan de redactie mij toen verzocht nu en dan een
bericht to sturen over de Parijsche studentenwereld .
Een jaar daarna, toen een paar Hollandsche studenten graag
een Fransche kamerzitting hadden bijgewoond, adresseerde ik
mij aan den comte de Mun, den katholieken depute, maar
deze reageerde niet op mijn verzoek om een introductie, die
noodig was om toegang tot de tribune to verkrijgen .
Ik zei toen tegen mijn Leidsche kennissen : „Ik zal het nog
eens bij Clemenceau probeeren" .
Ik deed het en deze kwam onmiddellijk en stak ons drieen
de hand toe . Dat was bijzonder vriendelijk en aardig, maar
wat bier merkwaardig was, d at was de manier van de hand
to geven, waarachter ik een kracht voelde trillen, die ik
nooit bij iemand had opgemerkt . Dat alles ging bijzonder
Aug, maar het maakte toch op mij een onvergetelijken
indruk .
In den tijd, dat ik in Parijs studeerde, ben ik ook eens bij
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Alphonse Daudet geweest . Dat kwam zoo : Mijn vriend Paul
Belon was met hem bekend geworden . Zij waren beiden uit de
Midi. Landgenooten trekken elkaar aan in den vreemde . Parijs
was nu wel niet een vreemd land voor hem, maar menschen
uit de Mils zijn toch heel anders dan van de oevers der
Seine.
Ik schreef aan Daudet een briefje, waarin ik mijn verlangen
uitdrukte hem eens to komen bezoeken naar aanleiding van
het verschijnen van zijn nieuwen roman L'Evange'liste . Hij
schreef mij terug, dat hij mij met plezier zou ontvangen op
een Zondagmorgen tusschen elf en twaalf uur . Dan kwamen
enkele vrienden bij hem.
Ik ging op dat uur. Hij bracht mij in zijn werkkamertje,
waar nog een paar menschen waren, aan wie hij mij voorstelde . Ik herinner mij nog, dat wij allen stonden, niemand
was gaan zitten . Tot mijn verwondering offreerde Daudet mij
eenn sigaar . Ik was dat van de Franschen niet gewoon . Ik nam
ze aan, zeggende, dat de Hollanders veel meer rookten dan de
Franschen . Hij liet ons nu een paar brieven zien van den hoofdpersoon uit zijn roman, die door godsdienstwaanzin was aangegrepen. Onthouden heb ik, dat hij van de godsdiensten in
het algemeen zei : „ Je les deteste toutes" .
Ik heb een korte aankondiging gegeven van L'Evangeliste
in het studenten-w eekblad Minerva .
Daudet was toen nog in de volle kracht van zijn leven . Een
prachtkerel : niet groot, maar goed gebouwd . Hij had een
keurig gesoigneerden zwarten baard en een vollen haardos .
Hij droeg een monocle . Hij vertelde ons ook nog, dat hij
ergens op een soiree was geweest, waar ook was de kamerpresident Floquet, de man die vroeger bij een bezoek van den
czaar van Rusland aan Parijs, had geroepen : „Vive la Pologne,
monsieur!"
„ Ik heb", zei Daudet, „achter in mijn oog een klein hoekje,
waarmee ik als het ware zie, wat achter mij gebeurt . Ik hoorde
iemand vragen : ,Wie is die meneer?" wijzende op mij . Ik zag,
dat Floquet zijn schouders ophaalde en hoorde hem fluisteren :
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,,Alphonse Daudet" . Hij zag er niet tegen op ons to vertellen,
dat Floquet niet veel eerbied voor hem had .
Daudet had niets stijfs . Ook daarin was hij een echte Meridional. Zijn conversatie was vlot en ongedwongen . Dit bezoek
bij hem blijft mij een prettige herinnering .
Ik heb altijd betreurd, dat ik geen kennis heb gemaakt met
Viliers de L'Isle-Adam, want ik heb er een uitstekende gelegenheid voor gehad hem to or.tmoeten, maar ik gaf er mij eenvoudig geen moeite voor, waarom weet i ze niet .
1k dineerde wel eens bij twee dames, moeder en dochter .
De moeder was een Riquetti de Mirabeau en een voile nicht
van den comte Villiers de l'Isle-Adam, den vader van den bekenden prozaschrijver . Zij vertelden mij, dat nu en dan die
twee neven, vader en zoon, bij haar kwamen binnenstormen .
Dan vloog een van de twee naar de piano en fantaseerde zoo
prachtig, dat zij telkens daarvan and er den indruk raakten,
,, . . . Mais ce sont des fous", zeiden de dames . Zij hadden
niet veel respect voor deze twee fantasten .
In lien tij d was de gezondheid stoestand van den graaf de
Chambord zeer bedenkelijk en de oude dame vroeg mij altijd
bij mijn binnenkomen : „Monsieur Erens, comment va le roi ?"
Van de Orleansen wilden zij niets weten, ,, . . . . car it sons
ete toujours des traitres" .
Zij hadden in de Bretagne een eenigszins vervallen landhuis, Les Fourneaux, waar zij ieder jaar in den zomer naar toe
gingen . Toch waren zij niet rijk. In haar landhuis kwamen
haar dan allerlei vrienden nit den hoogen adel bezoeken . Zij
waren menschen van een verdwij nend type ; in haar zag ik
de verpersoonlijkte traditie van een Frankrijk, dat nog slechts
bier en daar in de provincie en bij grooter uitzondering in
Parijs bestond.
Nu ik na zooveel jaren in mijn ouderdom naar dit landschap mijner jeugd terugzie, hinderen mij daarin eenige gedeelten. Veel zou ik gewenscht hebben, dat anders ware geweest. Ik zeg mij zelf nu, dat ik die of die personen niet had
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moeten verwaarloozen ; dat ik had moeten doordringen in sommige problemen ; dat ik een plan tot een of ander werk beter had
moeten doorzetten . Ik liep toen rond onbezorgd over mijzelf
en de toekomst, tevreden met bet goede oogenblik, tevreden
met de ontdekkingen, die ik voor mijzelf deed, zonder eerzucht en vergenoegd met eigen denksfeer en eigen sensaties .
Maar wie is tevreden over bet gebruik zijner vroegere dagen?
Veel ook is er in dit landschap mijner jeugd, dat ik braak
heb laten liggen, dat ik niet heb bezaaid met de tarwe der
toekomst. En dan klaag ik mijn eigen inertie in stilte aan :
,,Dit had ik moeten doen en dat had ik moeten doen" . Maar
iedereen bedenke, dat waarschijnlijk de later als schuldig geziene inertie, dikwij is de beveiliging is geweest in menig
moment van bet leven.

AMSTERDAMSCHE HERINNERINGEN

Hoe ik eigenlijk aan bet schrijven ben gegaan, dat weet
ik niet. Wie weet zoo iets ? Het ging vanzelf; ik moest . Toch
waren er in rnijn familie geen literaire tradities . Als student
schreef ik in Leiden een opstel over l'Assommoir, maar ik liet
het liggen en verscheurde het . Het was in hoofdzaak een afbrekende critiek . Ik vond den roman to overladen en toch
was van de werken van Zola l'Assommoir misschien nog bet
beste . Toen ik later in Parijs studeerde, werd er door de studenten aan Clemenceau een Punch aangeboden . Hij zou op die
bijeenkomst spreken . Het gebeurde in een schermlokaal, la
salle du Cymnase in de rue Victor Cousin . Ik heb vroeger al
elders daarover verteld . Des anderen daags kreeg ik de idee,
dat ik daarover wel een bericht kon sturen aan bet studentenweekblad Minerva to Leiden, waarop ik nog was geabonneerd .
Tot mijn eigen groote verwondering was de redactie met dat
kleine stukje zeer ingenomen en zij vroeg mij of ik meer van
dergelijke berichten kon sturen . Zij wilde mij gaarne bet
redactiegeheim waarborgen . Zoodoende had Minerva een
correspondent en ontving berichten uit de Parijsche studenten157

wereld en de Vox had er geen. Ik heb dann ook nog verschillende
keeren ingestuurd . Daardoor kreeg ik de gewoonte van to
schrijven . Ik ging naar Daudet, toen diens Evange'liste uitkwam
en vernam van hem daarover allerlei bij zonderheden. Hij liet
mij brieven zien van den hoofdpersoon, die hij in zijn roman
had geteekend. Ik schreef daarover aan Minverva en stuurde
om de veertien dagen een bericht .
Dat ik mij in Parij s bij de beste der toen jonge Fransche
literatoren kon aansluiten was voor mij een chance, want daardoor had ik weinig moeite om in de diepste gronden der
literatuur door to dringen. Ik zat dan ook twee of drie keer
in de week op de imperiaal van een omnibus om verafgelegen
quartiers to bereiken, waar allerlei bijeenkomsten waren van
artiesten. Mijn ideeen over literaire schoonheid werden steeds
klaarder en duidelijker voor mijzelf. Dat kon men niet halen
uit handboeken . Wij waren allemaal jong . Wij hadden allemaal ambitie om van elkaar to leeren . Wij leerden beurtelings
en wij doceerden beurtelings . Ik werd in die gezelschappen
niet als vreemdeling beschouwd . Door mijn eerste opvoeding
was ik al vroeg in de klanken van de Fransche taal ingegroeid .
Limburg was in mij n jeugd meer van de Fransche cultuur
doordrongen dan bet nu is . Deze heeft nu grootendeels plaats
gemaakt voor de Hollandsche . Fransche en Duitsche elementen
gaven aan mijn eerste jeugd den stempel en bet leek mij soms
alsof bet Hollandsch voor mij een aangeleerde taal was .
In die gesprekken met eminente jonge Fransche literatoren
leerde ik de waarde van Fransche dichters en proza-schrijvers
begrijpen . Bij dit apprecieeren of verwerpen moest natuurlijk
met de meeste voorzichtigheid worden to werk gegaan, maar
toch lag er al lets opstandigs in tegen de naturalistische richting,
die toen haar hoogtijd vierde . Het symbolisme was nog niet tot
den bloei gekomen, lien bet later heeft gehad ; bet heeft zich
hoofzakelijk tot de dichtkunst bepaald en in bet proza weinig
bereikt . Zooals ik zeide, heb ik elders reeds van n iijn Parijsche
souvenirs gesproken .
Wanneer ik mij afvraag : ,Wat heb ik gewild, toen ik naar
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Parij s ging, zie ik in, dat die gang in den grond geschiedde
uit een literairen drang . Toch bleef ik trouw aan mijn juridische studies en volgde in Parij s regelmatig colleges van
Romeinsch Recht, Strafrecht en Burgerlijk Recht aan de
Ecole de Droit. Toen ik mij inwerkte in de Fransche literatuur
had ik er geen vast plan mee . Yk moest een loopbaan hebben,
een qualiteit in de wereld en die zou ik bereiken door mijn
studie in de rechten . Ik zou advocaat worden of in de Rechterlijke Macht gaan . Ik had mij vast in bet hoofd gezet, dat dat
moest gebeuren. Maar mijn wezen drong mij naar de literatuur.
Dat was geen verstandelijke overweging, geen dwang van
buiten af, zooals de studie van bet Recht . Neen, die overgave
aan de literatuur was een dwang van binnen uit . Die twee
hebben om mij gestreden, in mij en om mij . Dat heeft de
eenheid van mijn leven geknakt. Het Recht heeft de letterkunde
geknauwd, de letterkunde bet Recht en beide mij .
Zoo is er nog een andere strij d in mij uitgevochten, die
van de culturen, die van de talen . Ook die strijd heeft mij
gepijnigd, maar daarover spreek ik later . Een grensland is
dikwijls bet gemartelde land, waar de brand woedt van de
oude veeten ; zoo is de man van bet grensland gemarteld door
de culturen en de talen, die hij omdraagt in zijn wezen .
Maar toen ik jong was, was ik mij van de smarten, die op
dien bodem lagen, niet bewust . Ik zag alleen de oppervlakte
en ik had toen nog to beschikken over de goederen, die de
mensch meekrij gt in bet leven : jeugd, kracht, gezondheid, de
gemakkelijkheid van beweging, hoop, allerlei verwachtingen,
dingen, die niemand schat, wanneer hij ze bezit . Het zijn de
goudstukken in de beurs, die wij meekrij gen op den levensweg. Als ze zijn uitgegeven dan pas worden zij gemist .
Weinig, to weinig bekommert men zich in den tijd der jeugd
over de problemen van bet leven. Later, wanneer de triestigheid
komt van bet ouder worden, dringen zij zich meer en meer op .
De gecompliceerde menschelijke ziel vindt dan nergens meer bevrediging . De tijd van de hoop is voorbij en er wordt niet veel
meer verwacht van bet leven .
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Het Katholicisme lag op den bodem van mijn wezen . Ik
wist altijd, dat bet voor mij onmogelijk was om iets anders
to zijn dan Katholiek . Dat is voor mij nooit een vraag geweest .
Maar de jeugd, die zooveel meent to bezitten, laat dikwijls bet
religieuze leven eenigszins terzij de liggen, bedolven onder veel
andere dingen . Later, veel later, als al die andere dingen zijn
weggevaagd, als door de vingers is gegleden, wat wij dachten
schatten to zijn, waar nooit een einde aan zou komen, dan pas
is de echte schat blootgespoeld door de jaren . Erkend wordt
de kracht, die er altijd, van is uitgegaan en bet licht, dat niet
meer wordt bedekt door voorbijjagende beelden, begint klaarder to schijnen in de ziel . De jeugd is alleen drang en komt niet
tot zelfbezinning . De zelfbezinning of de eigenlijke inkeer is
in de jonge jaren iets zeldzaams en kostbaars . Met des to meer
bitterheid treedt zij in latere j aren op bij den mensch . Dan begrij p t hij dikwij is niet meer zijn trachten en zijn handelen uit
vroeger tip .
Had ik mijn aanleg kunnen kiezen, dan had ik zeker de
literatuur uit mijn leven verbannen . Aan hoeveel smarten en
verwikkelingen was ik dan ontkomen ! Het onweerstaanbare
van den drang, de natuurdrang, die mij dreef naar de literatuur,
kwam in conflict met den plicht, die mij naar de rechtsstudie
moest sturen . Maar toch, de natuur laat zich niet dwingen .
Er is iets voor to zeggen, dat die levensdrang, die een mensch
stuwt in een bepaalde richting, bet ware is . De moeilijkheid
is hier bet juiste punt to kiezen, waar hij moet ingrijpen met
de remmende bezinning. Dat kiezen is de groote moeilijkheid,
want eerst aan den eindpaal komt de volkomen klaarheid en
weten wij wat wij deden.
In mijn omgang met mijn Fransche vrienden werd de literatuur voor mij bet levende belang . De taal to semen, er mee
to werken, er mee uit to drukken de individueele gevoelens,
de visie op de realiteit, dat was wat zich hoe langer hoe meer
aan mij opdrong als een behoefte . Ik durfde er dikwijls niet
aan denken, want de studie van bet Recht beschouwde ik als
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plicht, maar de literatuur liet zich niet wegjagen ; zij kwam
door het venster binnen, wanneer ik haar de deur had gewezen .
Het naturalisme voldeed ons niet . Wij zochten een andere
visie op de realiteit . De jonge dichters van mijn tij d vonden
het Symbolisme . Dat heeft zich echter tot de dichtkunst bepaald en is in het proza niet doorgedrongen . Uit mijn mijmeren
en denken over de wijze van uitdrukking van de innerlijke
en uiterlijke realiteit, kwam ik tot de overtuiging, dat er
tusschen poezie en proza een tusschenrijk is, waar zij elkaar
ontmoeten, waar een completere expressie van het wereldgebeuren plaats heeft, dan in de zuivere poezie, dan in het
zuivere proza . In dit tusschenrijk konden volgens mij worden
samengevat de verschillende qualiteiten van poezie en proza,
die nu hier niet meer gescheiden, maar gezamenlijk zich konden
openbaren . Ik dacht, dat een samenvatting van poezie en proza
mogelijk zou zijn . Ik wilde dat doen in korte, geconcentreerde
schetsen, die de essentieele lijnen van het gebeurende bevatten .
Zelfs droomde ik van een geheel verhaal, dat de realiteit zou
voorstellen in de geeigende, rhythmische beweging . Doch
hier zou de spanning to sterk zijn geweest en voor een werk
van grooteren omvang zag ik er van af, Voorzoover ik weet,
heb ik daarbij geen voorbeeld gehad .
Doordat ik mij tot plicht had gesteld in Amsterdam mijn
Doctoraal to gaan doen en to promoveeren, keerde ik terug
naar mijn land en vond daar in de hoofdstad het ontkiemen
eener nieuwe literatuur . Een paar jaar geleden heb ik verteld
hoe ik met Biederlack (den nu bekenden Amsterdamschen
advocaat) die mij in Amsterdam kwam bezoeken, in de Caves
de France in de Kalverstraat kennis maakte met Karel Alberdink Thij m en dat van dien avond mijn vriendschap dateerde
met hem en de andere jonge Hollandsche artiesten van dien
tij d. In het begin was ik nog weinig ingenomen met sommige
van hun opvattingen, maar langzamerhand leerden wij elkaar
begrijpen . Wel hield ik mij nog terug, omdat het mij voorkwam, dat mijn nieuwe Hollandsche vrienden nog niet het
volkomen inzicht bezaten, dat ik door ijverig betoogen hun
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zocht bij to brengen. Ik trachtte hen in de Parijsche atmosfeer to brengen en de in Frankrijk opgedane begrippen over
kunst tot bun bewustzijn to doen doordringen . Dat was de
tijd, dat Jan Veth mij zeide, dat de hooding van betoogen voor
hem mij n karakteristieke houding was .
Ja, dat ,zwammen" op allerlei kamers in de Pijp of in de
cafe's, bij Willemsen, Mast, Krasnapolsky, de Poort van Cleve
of in allerlei kleine kroegjes van Amsterdam ! Wat hebben wij
gepraat en wat heb ik gepraat ! Wat heb ik betoogd, verklaard,
verdedigd, afgebroken ! Zoo ontstonden de nieuwe begrippen
over literatuur en andere kunsten ; het broeide toen van alle
kanten . Er waren uit Den Haag ook schilders gekomen, Isaac
Israels, Breitner en nog anderen . En zij zaten met de literatoren
's avonds in de cafe's en zwamden zooals men dat noemt, al
is het dan ook met een leelijk woord . De geboorte der nieuwe
kunstbegrippen had in Amsterdam plaats, zooals dat ook in
Parijs was gebeurd, in allerlei cafe's . Daar was het de Vachette,
de Voltaire, de Source, Le Chat Noir en niet to vergeten de
Procope, waar de geschilderde portretten van eenige Encyclopedisten, vroegere bezoekers, vanuit hunne medaillons op
de muren de latere bezoekers aanstaarden .
Evenals later in Amsterdam, werd er in Parijs gezwamd,
uren en uren lang. Dat heeft zijn goed, maar ook zijn kwaad .
Hij die het een of ander had to berde gebracht, iets had gevonden of ontdekt in de begrippen over kunst, was al dikwijls
tevreden, als hij het maar had gezegd en aan de anderen had
duidelijk gemaakt . Hij vond het dan later onnoodig zijn vondst
nog eens hier of daar to publiceeren in druk . Dit was het kwade
van al dat gepraat . Dikwijls ook stelde zich de betooger tevreden met zijn rol van schatgraver, van vinder, van docent .
De anderen hoorden het aan, verwerkten het bewust of onbewust, publiceerden het en de betooger was er mee tevreden .
Hij lachte vergenoegd, wanneer hij zijn eigen woorden en
begrippen zag in de regels der anderen en voelde zich dan een
occulte kracht in de literatuur . Misschien zal iemand zich afvragen : ,Waar was dan de eerzucht, waar was de ijdelheid van
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een zoo overtuigden en overtuigenden betooger ?" en dan
geloof ik to moeten antwoorden, dat hij die in zijn liefde voor
zijn eigen vondsten had vergeten en dat hij genoeg had aan de
voldoening ze to zien erkend en in practijk gebracht .
Nu, op lateren leeftij d, vied ik al die dingen niet zoo belangrijk meer, maar deze gedachte is bet begin van de ontmoediging en er mag daaraan niet worden toegegeven . Toen
bet enthousiasme ons ten voile beheerschte, toen waren bet
de nnooie oogenblikken, toen was bet de mooie tijd en niet
nu, nu wij dat alles overzien en beschouwen met to veel geringschatting . Op bet oogenblik schijnt mij bet betoogen, bet
praten tot laat in den nacht iets ondenkbaars . Maar zoo beschouwden wij bet vroeger niet . Wij konden niet ophouden
met praten . Wij brachten elkaar allemaal naar huis en als er
een aan zijn huisdeur was gekomen, ging hij niet naar binnen,
maar bracht de anderen weer thuis . Wij bleven staan beweren
op iederen hoek van de straten, waar de enkele late voorbijganger den woordenstroom niet dempte en onze stemmen
bleven klinken langs de donkere huizenrijen in den nacht . Ik
vraag mij of of er nu ook literaire cafe's in Amsterdam bestaan !
Wij, tachtigers, hadden reden om oppositie to voeren . Er
moesten in dien tij d hinderpalen worden opgeruimd. Heden
schijnt dat nog niet noodig ; de deuren zijn opengeloopen en
de jonge krachten kunnen vrij haar gang gaan .
In mijn eersten Amsterdamschen tijd heeft „De Maasbode"
mij eens funk in verlegenheid gebracht . In 1885 vroeg mijn
vriend Emile Michelet mij om een stuk over de Hollandsche
literatuur. Het was bestemd voor „La Jeune France", dat in
dien tijd bet eenige orgaan van de jongeren in Frankrijk was,
hoewel er ook ouderen aan medewerkten, zooals Bourget en
Faguet .
Ik had toen niet veel op met onze literatuur en ik heb haar
in dien tij d, ik beken bet, to veel afgebroken . Ik liet hoofdzakelij k Breero leven ; op hem con centreerde ik mij n lof, terwijl ik Vondel ook voor een groot gedeelte verwierp . De hoofd163

redacteur van de Maasbode, de heer Bots, nam op zich om
mij een aframmeling to geven . Hij begon met to herinneren
aan de woorden van Voltaire : ,Canaux, canards, canaille",
hoewel ik die niet had gebruikt . „Van een Franschman was
dat nog to begrijpen", zei hij, „maar dat een Nederlander
zoo to keer ging, dat was onvergefelijk" . Ik had inderdaad to
veel gezegd. Ik had de minderwaardigheid onzer literatuur
in verband gebracht met de afwezigheid van landelijk schoon,
van bergen en fel stroomende wateren .
Op een avond was ik in lien tijd toevallig met Van Deyssel
op onze wandeling een klein cafe, „Flora" geheeten, in de
Utrechtsche straat binnengegaan. Wij waxen er nog nooit
geweest . De Maasbode lag er op tafel ; ik keek er in en zag
tot mijn allergrootste verwondering een hoofdartikel tegen
mij gericht. Hoe de redactie zoo gauw lucht van mijn stuk
had gekregen, weet ik niet . Ik vroeg aan den cafehouder of
ik de courant mocht meenemen en stale haar in mijn zak .
Ik had het wel wat erg gemaakt tegenover de Nederlandsche
literatuur, maar de hoofdredacteur van De Maasbode maakte
het tegenover mij wel wat erg. Hij protesteerde tegen wat
hij noemde mijn ,eerloos geschrijf" . Uit zijn stuk sprak evenwel geen boosaardigheid, maar hij was vreeselijk verontwaardigd en ging in dat gevoel zoo ver, dat hij mij „de boosaardigheid in persoon noemde en toch nog dom mer dan boosaardig
en wie weed . . . nog goddeloozer dan dom" .
Noch De Maasbode, noch een andere Hollandsche courant
werd in die jaren in Zuid-Limburg veel gelezen, maar de in
het Fransch geschreven Courier d e la Meuse, die in Maastricht
uitkwam, had wat er van mijn artikel in De Maasbode was
geciteerd, grootendeels overgenom en . Deze Maastrichtsche
courant werd in onze streek overal gelezen en mijn Limburgsche
vrienden en bekenden schrokken ervan . De Courier de la
Meuse lag ook in Heerlen in het cafe van Hotel Cloot, waar
de notabelen van de plaats des avonds to zamen kwamen .
Zij maakten geen onderscheid tusschen literaire en politieke
gevoelens en van hooren zeggen werd een onjuiste voorstelling
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van mijn tijdschriftartikel gegeven . Het was bet oude lied
Fama crescit eundo . Deze woorden kunnen gedeeltelijk op dit
geval worden toegepast en zoo kwam bet, dat in Heerlen in
de cafe's werd rondverteld, dat ik een revolutionnair was geworden. Toch heb ik mij mijn leven lang buiten de politiek
gehouden . Heerlen was toen nog een groot dorp, waar een
dergelijk voorval opzien baarde en mijn familie vond bet onaangenaam .
Frank van der Goes schreef in de eerste of levering van De
Nieuwe Gids, die toen pas was opgericb t, een varium tegen
mijn opstel, ironisch en met bij tenden spot . Hij liet bet mij
van to voren lezen en vroeg of ik er iets op tegen had, dat hij
bet publiceerde, maar ik zei : ,Ga je gang" .
Min vriend Aletrino was bet met mij eens en wilde een
artikel tegen Van der Goes schrijven om mij to verdedigen .
Yk dankte hem en zei de zaak maar to laten, zooals zij was en
ze Diet meer in bet publiek to bespreken. Mijn stuk in La
Jeune France had toch al zoo'n misbaar in Limburg gemaakt,
dat ik er liever niet nog eens de aandacht op wilde vestigen .
Zeer zeker werd door mij ten onrechte een algemeene depreciatie van onze literatuur verkondigd . Maar in lien tijd was
het dan ook niet schitterend met haar gesteld en wat er bij
ons werd geschreven, was niet geschikt om buiten onze grenzen door to dringen . Dat is gedeeltelijk veranderd. In de laatste
jaren is men zich blijkbaar meer gaan toeleggen op bet Europeesch-worden van onze literatuur en men is begonnen de
oorzaken op to sporen, die haar verhinderen tot algemeene
verspreiding to komen . Yk heb onlangs in „De Gemeenschap"
hetzelfde verschijnsel aangeroerd, wat ik voor 45 jaar reeds
hanteerde en welks bespreking mij toen de aanklacht van
De Maasbode bezorgde . Door afstamrnng, geboorteoord en
omgeving was ik voorbestemd tot botsing tegen de oerHollandsche elementen . Om een concreet voorbeeld to nemen,
vraag ik mij op bet oogenblik af, of een oer-Hollandsch boek
als bet bekende Jaapje van Van Looy in bet Fransch of Duitsch
zou kunnen worden genoten . Ik Deem hier als voorbeeld een
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boek, dat in Nederland hooggeschat wordt en dat er tot populariteit is gekomen. Ontwijfelbaar gaat bij iedere vertaling een
gedeelte van bet oorspronkelijke to loor . Een donzig waas
wordt vernietigd, maar een kern moet overblijven . In bet geval
van Jaapje zou ik niet durven beweren, dat bet de qualiteiten
bevat, die zijn bestaansmogelijkheid buiten bet Hollandsch
milieu verze eren.
,,Willemsen" op den Heiligeweg was bet cafe, waar wij bet
meest bij elkaar kwamen en dat was 's avonds tegen tien uur .
De artiesten hadden er een vast tafeltje, rechts van den ingang
tegen den muur. Daar kwam ook Roodhuizen, de later bekende politicos en redacteur van Het Vaderland. In lien tij d
schreef hij in De Amsterdammer, bet weekblad van de Koo,
de wekelijksche tooneelcritiek, ik meen, onder bet pseudoniem
Patriot. Hij was bekend om zijn scherpe zetten in de conversatie
en plaagde graag . Hij had bet vooral gemunt op Van Deyssel,
die door zijn deftige manieren zijn spotlust opwekte . Daar
kwamen op die avonden ook Van der Goes en Kloos, met wie
ik daar kennis maakte . Verwey zag men daar niet ; hij was in
dien tijd nog een jongeman van achttien jaar, die vroeg thuis
moest zijn . Toch had hij al een reis naar Amerika gemaakt,
waarheen hij als particulier secretaris van een Amsterdamschen
groothandelaar was meegenomen . Toen Kloos er voor bet
eerst kwam, zat ik toevallig naast hem in den kring . Wij spraken
over Salammbo en toen ik zei, dat Flaubert daarvoor uit Polibius
had geput, raakte ik bij hem de gevoelige snaar aan van bet
classicisme, zonder bet to weten . Hij reageerde daar onmiddellijk
op en dit eene woord was de grondlegging van een soort
broederschap. Sinds dien tijd zijn wij altijd in relatie gebleven .
Een der trouwste bezoekers was de bij bet kadaster werkzame jongeman Ten Bokkel, lid van De Dageraad en later
schrijver van de brochure Dominee, Pastoor en Rabbi . De tooneelspelers Schulze en Schoonhoven lieten er zich een paar malen
zien in de week . Schulze, die een der bij bet publiek meest
geziene acteurs was van bet Nederlandsch tooneel, deed nets
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dan grappen vertellen . Hij had zijn opvoeding to danken aan
Kneppelhout, die hem had laten studeeren voor het tooneel .
De lange Schoonhoven zat er altijd bij deftig als een bisschop .
Ja, wie kwamen er niet bij Willemsen ! Sommigen als vaste
bezoekers iederen avond, anderen sporadisch en bij Coeval verschijnend . Jan Veth zat er heel dikwijls ; hij was toen nog leerling
van de Rijksacademie to Amsterdam . Het was het begin van
den tijd der nieuwe ideeen . De bezoekers zaten nog min of
meer vreemd tegenover elkander en zij begonnen hunne gedachten to wisselen . Er was daar nog niet die confraterniteit,
die later zou groeien in de bijeenkomsten in de Poort van Cleve
en bij Mast, toen wij allemaal beproefde strij ders waren geworden ; de bijeenkomsten bij Willemsen waren het preludium
tot de eigenlijke literaire beweging .
Het schijnt, dat nieuwe ideeen over kunst moeten worden
geboren in tabaksrook, bij het gerinkel van glazen, het heenen-weer-geloop van kellners en het langs-strijken van onverschillige bezoekers. Maar toch moet ik zeggen, dat alhoewel
de eerste kiemen soms ontstaan door het samenstooten der
meeningen, de volkomen gedachte pas tot verwerkelijking
kan komen in stilte en eenzaamheid .
Frederik van Eeden heb ik ook voor het eerst bij Willemsen
ontmoet, hoewel hij nooit aan de gemeenschappelijke artiestentafel ging zitten . Ik kwam er op een avond met Van der
Goes binnen en toen vonden wij hem in den wintertuin, waar
hij alleen aan een tafeltj a zat. Hij was medisch student en
president van het Amsterdamsche studentencorps . Hij had al
eenige gedichten gepubliceerd en een paar van zijn kleine
comedies . Zijn Kleine Johannes had hij toen bijna voltooid
in manuscript.
Dr. Doorenbos hield omtrent 785 voor het Amsterdamsch
publiek eenige lezingen over geschiedenis des avonds in Americain . Hij was historicus van zijn vak . Zijn financieele omstandigheden waren in then tijd slecht en daarom hadden eenige zijner
oud-leerlingen van de H .B .S . hem van Brussel, waar hij woonde, laten overkomen om in Amsterdam to spreken . Vooral
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Van der Goes had zich daarvoor gespannen . Na afloop van de
lezing verzamelden zich rondom hem op zijn kamer boven in
het hotel eenige bewonderaars en oud-leerlingen, waaronder
Kloos, Verwey, Van der Goes . Ik ben ook eens op een avond
bij hem geweest en hoorde dien gezelligen prater met groote
aandacht toe . Hij had een zeer innemend en beteekenisvol
uiterlijk : een groot rond hoofd met zilveren haren, rozige,
frissche wangen, schitterend geestige oogen en hij nam onmiddellijk iedereen voor zich in. Men zag hem den beroemden
man aan . Doorenbos, dat was de man, die aan zijn leerlingen
Jacques Perk, Kloos, Verwey, Van der Goes en anderen zelfstandige literaire ideeen had zoeken bij to brengen . Onze vriend
Arnold Croiset, die eenige artikelen over geschiedenis schreef
in het weekblad De Amsterdammer, was ook uit zijn school .
De menschen, die aanvankelijk zoo tegen De Nieuwe Gids
to keer gingen, haalden er ook meestal Doorenbos bij, aan
wien zij veelal de schuld gaven van de revolutionnaire ideeen
in de literatuur. Hij was overigens een zeer gerespecteerde
persoonlijkheid. Hij had een algemeene geschiedenis der literatuur geschreven, op het oogenblik tamelijk vergeten, maar
die toch enkele goede dingen bevat . Het is een dik volume .
Hij werd later bij het verschijnen van De Nieuwe Gids gevraagd om een historische studie, die in een van de eerste
afleveringen is verschenen.
Men kan zeggen, dat Doorenbos veel invloed heeft gehad
op de nieuwe literaire ideeen van dien tijd. Hij vond in eenige
zijner leerlingen (Kloos, Verwey, v . d. Goes, Croiset e .a .)
menschen, die hem begrepen, die van hem leerden zelfstandig
to denken en to oordeelen . Was hij er niet geweest, dan zouden die jongeren zich misschien niet zoo verbonden hebben
en niet zoo hebben vastgestaan in hun eigen zelfstandige opvattingen. Zoo mag de rol van Doorenbos niet worden vergeten, want hij was een schakel van het oude tot het nieuwe .
Hij was iemand, die sprak met overtuiging, die zijn ideeen
opdron g, inplantte ; omdat hij zelf klaar zag, waren zijn ideeen
helder en claardoor vatbaar voor overplanting.
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FLANOR

Uit het heen en weer vlottend gezelschap, dat bij Willemsen
bij elkaar kwam, scheidden zich langzamerhand die elementen af, die de grondslagen zouden leggen der nieuwere Hollandsche literatuur . Intusschen waren de schilders der Haagsche
school, de Marissen, Mauve en anderen bezig hun stemrrd ..igskunst tot uiting to brengen . In den zomer van 1885 verliep
het gezelschap van Willemsen, het samenzijn begon to ontaarden in fuif-partijen . De serieuze elementen vonden elkaar
terug in Flanor, een literair gezelschap, dat door Van Leeuwen,
den lateren professor in het Grieksch en M . B . Mendes da
Costa, de bekende specialiteit in de Homerische quaestie, werd
opgericht. Leden waren de tooneelspeler Jan C . de Vos, die
zich zeer had beijverd voor die oprichting, zijn vriend Willem
Paap, student in de Rechten. Zelfs Mr . van Loghem was lid
van Flanor. Dit was in zoover opmerkingswaard, omdat hij
onder het pseudoniem Fiore delle Neve gedichten uitgaf en in
zijn richting met ver van de gewone domineespoezie afstond .
Ook werden lid Kloos, Verwey, de dichter en latere advocaat
H. Cosman, Van der Goes, Hein Boeken, Charles van Deventer,
Van Deyssel, de ingenieur Roodenburch, Van Looy, Jan Veth,
beiden leerlingen der rijksacademie, Frederik van Eeden, die
president werd na Van Leeuwen, Albert Sinclair de Rochemont, medewerker van het weekblad De Amsterdammer . Ik
werd door Van Deyssel in het gezelschap binnengebracht en
Aletrino door Van Eeden .
De secretaris Roodenburch was steeds zeer ijverig op zijn
post en maakte notulen op van de vergaderingen, die om de
veertien dagen werden gehouden . De zaak werd zeer ernstig
opgevat. Door een der leden werd een korte lezing gehouden,
hetzij uit eigen werk, hetzij over een of ander literair onderwerp . Zoo las Verwey daar zijn Demeter voor en Van Eeden
zijn Grassprie jes . Na de lezing werd gewoonlijk gevraagd of
iemand het woord verlangde en hij, die lets to zeggen had,
bracht dat dan in het midden . Voor een der laatste verj aar1 69

dagen van Victor Hugo stelde ik voor hem een telegram to
zenden van Flanor uitgaande . Na eenige discussie over Hugo's
verdienste voor de Fransche literatuur werd het voorstel aangenomen .
Een der laatste vergaderingen van Flanor, die ik mij herinner, was samengeroepen tot regeling van de kas . Er waren
maar vijf leden opgekomen : Van Eeden, Roodenburch, Van
Looy, Van der Goes en ik . Tevergeefs hadden wij uitgekeken
naar de deur of er niet meer zouden komen opdagen, maar er
kwam niemand bij ; de belangstelling voor Flanor was aan het
verminderen. Wij wisten niets beters to doen dan voor de
grap een gedicht to maken, waarvan ieder om de beurt een
vers moest zeggen . Ik heb het nog, Van Looy heeft het voor
mij opgeschreven, toen wij later samen in „De Oude Graaf "
zaten, in het begin van de Kalverstraat :
Komt vrienden heft den beker
Op dit herdenkingsfeest
En vreezen wij geen wreker,
Zoo zijn wij blij van geest .
Flanors feestzang is dit lied,
Vrienden, o, vergeet dit niet,
Want wij m aakten 't met ons vij f.
Heeft het veel om 't lijf?
Zeker heeft het veel om 't lijf,
Want wij maakten 't met ons vijf,
Toen op een vergadering
Flanor weer opsting .
De handen uit den tabbaard !
Vraagt niet om kabeljauw
En scheld den kellner lafaard,
Die visch is veel to flauw !
Flanors feestzang enz.
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(Erens)
(v. Eeden)
(v. d. Goes)
(v . Looy)

Kom geef mij nog een appel,
Een volle kelk arak!
Maakt herrie en getrappel!
Hier neven is 't gemak.
Wij minnen groote geesten,
Al schilderen zij een koe,
't Zij koningen, 't zij beesten !
Lang klink' dit ratjetoe !
Eeden, Erens, Roodendoes,
Van der Looy en Van der Goes,
Wij maakten 't met ons vijf,
Het heeft niet veel om 't lijf !

Flanors vergaderingen werden in De Karseboom gehouden,
in het bovenzaaltje . Van der Goes zeide mij, dat het hetzelfde
zaaltje was, waar op het einde der achttiende eeuw de patriotten hadden vergaderd . De Karseboom was een der oudste
huizen van de Kalverstraat, kort bij den Dam, en het zaaltje,
waar wij bijeenkwamen, had nog de donkerbruine houten
zoldering met de zware balken uit den ouden tij d . Het huis
was op het einde der vorige eeuw nog tamelijx intact ; men
was toen nog niet zoo zwaar aangetast door de vernieuwingsen verbouwingszucht van tegenwoordig. Dit restaurant was
in de tachtiger jaren het eenige van zijn soort to Amsterdam .
Op het oogenblik zou men zeggen : „Hoe is dat mogelijk!"
Toch was dat zoo ; aan alle overige restaurants of cafe's mankeerde iets, aan De Karseboom niet. Het was geen cafe, maar
uitsluitend restaurant . Daar kon men dan ook iedereen, vooral de uit de provincie komenden en ook wel de Amsterdammers,
aantreffen . Het huis had zijn vast menu voor iederen dag der
week, zoo was er iederen Vrijdag als toespiIs gort met rozijnen .
Vaak heb ik er in then tijd tegenover Johannes Verhulst aan
hetzelfde tafeltje gezeten ; hij was met zijn langen baard een
bekende Amsterdamsche figuur . Dat is nu vijfenveertig jaar
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geleden . Veel kellners waren er niet, ik geloof maar twee, van
w ie een, Cornelis geh eeten, met ons alien vertrouwd was .
Er werd dan ook van alle kanten „Cornelis, Cornelis" geroepen,
wanneer er lets to bestellen was. Dit gaf een zekere intinliteit
aan het restaurant, het werd er huiselijk door en daardoor kwam
een prettiger stemming dan door de woorden ,aannemen" of
,,kellner" . Op het oogenblik is ook De Karseboom veranderd
en een cafe geworden, waar de gasten aan tafeltjes gezeten de
voorbij trekkende wandelaars gadeslaan ; maar de oude Karseboom is dood.
Om op Flanor terug to komen, de vergaderingen van dit
gezelschap werden uitsluitend gehouden terw ille van de literatuur en de schilderkunst . Er werd dikwij is ernstig en hevig
gediscussieerd . Sinclair de Rochemont bespotte soms zijn medeleden en beweerde : ,Als er op Flanor over iets words geredetwist, dan zegt Kloos : ja, zie je, je kunt wel gelijk hebben,
maar Shelley . . . !"
Van der Goes zegt : „ . . . maar Shakespeare . . . !"
Verwey zegt : „ . . . maar Keats . . . !"
Karel Thijm : „ . . . maar Zola . . . !"
Erens : „ . . . maar Baudelaire . . . !"
En inderdaad, er was eenige waarheid in deze scherts, omdat
ieder van ons in deze schrijvers hun meest suggestieve auteurs
vonden . Daudet en Zola waren door Ten Brink en later door
Van Deyssel in Nederland bekend gemaakt . Die, welke ik
over yacht, waxen Baude alre, Ro inat, Moreas, Barnes . Doordat ik met deze drie laatsten persoonlijk bekend was, vestigde
ik niet alleen de aandacht op hunne werken, maar in ons samen-zijn deelde ik mee van hunne ideeen, hun richting in de literatuur . Grooter bewondering bleef ik behouden voor Lamartine
en Hugo, maar omdat de nieuwere tij d an dere geluiden eischte,
zag ik mij verplicht de aandacht op Baudelaire to vestigen, die
veel prachtige dingen heeft nagelaten .
Van de proza-schrijvers waren het vooral de Goncourts, wier
lof ik verkondigde en wier eigenaardige positie in de literatuur
ik deed kennen . Ik toonde aan hun glinsterenden stijl en hun
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bewerkte volzinnen . Ja, wij waren praters, maar het was geen
leege conversatie, waarin wij de uren zoekbrachten . Toch heb
ik mij dikwijls gezegd, dat ik verstandiger had gedaan met al
deze dingen meer voor mij to houden en ze eenvoudig op to
schrijven en to publiceeren, maar de kwellende gedachte aan
de Rechtsstudie, die voor moest gaan, hield er mij van
terug.

OPRICHTINGS VAN DE NIEUWE GIDS

Toen de ijver voor Flanor wat begon to zakken, zeiden
Kloos, Verwey, Paap, Van der Goes, Van Eeden : ,Wij moeten
een eigen tijdschrift hebben ." Paap spande er zich met den
meesten ijver voor . Hij had toen geschreven Bombono's, een
brochure, hoofdzakelijk gericht tegen Taco de Beer . Deze
titel beteekent : holle praters, die met gewicht en met luide
stem onbeduidende dingen zeggen . Paap als Groninger stelde
zich in verbinding met den Groninger W . Versluys, die door
de uitgave van de schoolboeken van zijn broer J . Versluys
tot een uitgever van beteekenis was geworden . Deze begaafde
menschen waren de zoons van een politieagent uit Groningen,
zooals Paap vertelde . Mevrouw W . Versluys was een bekende
voorvechtster der vrouwenemancipatie .
Het contract voor de uitgave van een tijdschrift, „De Nieuwe
Gids" geheeten, werd opgesteld door Paap en geteekend door
de eerste redacteuren : Paap, Van Eeden, Van der Goes, Kloos
en Verwey. Ik wilde er buiten blijven om mijn studie . In het
begin was men nog onzeker over het kiezen van een naam en
er werd gesproken om het tijdschrift „De Gulden Winckel"
to noemen, steunend op het bekende gedicht van Vondel .
Toen zeide dr . Samson, een der vrienden, ,noem het ,,De
Nieuwe Gids" . In het begin hadden sommigen daar wat op
tegen, omdat de titel eenigszins deed denken aan La Nouvelle
Revue van Madame Adam, die tegen de Revue des deux Mondes
was opgericht, dock deze bedenking was niet van voldoende
gewicht en de naam „De Nieuwe Gids" werd gekozen .
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Mijn vriend, Maurits Mendes da Costa, heeft in zijn Flanorherinneringen gezegd, dat bet onzin zou zijn to beweren, dat
De Nieuwe Gids uit Flanor zou zijn voortgekomen . Absoluut
en apodictisch kan men dat ook niet zeggen, maar Flanor
groepeerde jongere elementen . Onder de leden van bet gezelschap waren er vijf, die de eerste redacteuren werden van
De Nieuwe Gids . De bijeenkomsten van Flanor hadden dus
bijgedragen tot bet oprichten van bet tijdschrift . Na de vergaderingen in De Karseboom gingen wij dikwijls nog in bet
een of andere cafe napraten, vooral degenen, die goed met
elkaar bekend waren . Kloos, Van Eeden, Van der Goes, Paap,
Van Deyssel en ik gingen dan nog in Polen of in een bierkroeg in de Warmoesstraat zitten en daar, en petit comite,
kwamen de ambities en plannen duidelijker to voorschijn . In
zekeren zin kan men dus wel zeggen, dat Flanor tot bet ontstaan van De Nieuwe Gids heeft bijgedragen .
Als zooveel mogelijk getrouwe chroniqueur, moet ik ook nog
zeggen dat de rol van Paap eigenlijk ten onrechte in bet vergeetboek is geraakt. Slechts degenen, die bet meem .aakten,
kunnen bet nog weten. Zoo zei Van der Goes mij nog in 1931 :
,,Als Paap er niet was geweest, dan zou de oprichting van De
Nieuwe Gids nog niet zoo gauw zijn gebeurd, want Paap was
de meest voortvarende, hij was de practische man, die den
uitgever vond en de moeilijkheden van bet contract overwon ."
En dat is de waarheid . Men moge de waarde van zijn literaire
productie van vroeger en later dan al niet hoog schatten, bet
felt blijft bestaan, dat Paap de oprichting van De Nieuwe Gids
op een zeker moment tot werkelijkheid heeft gemaakt .
Ongeveer gelijktijdig met den arbeid der jongere Amsterdamsche literatoren viel bet werken der jongere Hagenaars
Frans Netscher en Ary Prins . Ook dezen werden door Paap met
ons in contact gebracht . Hij zelf kende hen ook niet, maar hij
bood zich aan om als gedelegeerde van De Nieuwe-Gids-groep
hen in Den Haag to gaan bezoeken . Netscher werkte in bet
begin onder leiding van Jan ten Brink en was door dezen tot
bet naturalisme geinspireerd. Hij was van zijn beroep stenograaf
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in de Tweede Kamer . Hij had naturalistische schetsen gepubliceerd o.a. in Nederland onder het pseudoniem Van den Berg,
die zooals Van Deyssel mij toen zeide, uitstekend waren ; Prins
publiceerde in 1885 een bundel novellen onder den naam
Cooplandt .
Netscher en Prins brachten het bezoek aan „De Nieuwe
Gids" terug . Prins kwam het eerst . De ontmoeting zou plaats
hebben op de kamer van Paap, die op de Stadhouderskade
woonde . Van Deyssel nam het bezoek zeer ernstig op en was
zenuwachtig . Hij maakte mij ook zenuwachtig . Na het eten
waren wij samen een kop koffie gaan drinken en wij togen
van het cafe naar de Stadhouderskade . Voor de deur van
Paaps woning op de stoep staande, opperde Van Deyssel de
quaestie of het al of niet wenschelijk zou zijn met een brandende
sigaret binnen to komen . Wij hadden daarover een lange discussie . Deze alleen is mij in het geheugen gebleven . Wat wij
werkelijk besloten, is mij ontgaan, want er bleek even veel
voor to zeggen als tegen . Maar ik weet nog wel, dat wij tenslotte bemerkten, dat wij geen van beiden sigaretten bij ons
hadden .
Het bezoek van Prins liep tot ieders bevrediging af . Wij
vonden bij Paap behalve Prins, Kloos, Verwey, Van der Goes,
ik meen ook Van Deventer . Prins vertelde van zijn lectuur .
Hij publiceerde in dien tijd artikelen in De Anmsterdammer
over jongere naturalistische schrijvers onder de naam van
Cooplandt .
Het bezoek van Netscher vond ook plaats op de kamer van
Paap. Er waren nagenoeg dezelfde literatoren . Ik herinner
mij alleen, dat Netscher mij vertelde, dat hij met Zola in correspondentie was . De invloed van Netscher op Paaps denken
en streven was zoo groot, dat hij kort na Netschers bezoek aan
het twijfelen was geraakt of hij zijn juridische studies zou
voortzetten of evenals Netscher naturalistisch schrijver worden .
Netschers consideratie bij de groep Amsterdamsche kennissen was zeer groot in dien tijd . Men beschouwde hem als
den waren representant van het naturalisme in Nederland en
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toen hi in den eersten jaargang van „De Nieuwe Gids" een
stuk inzond van een paar bladzijden, getiteld Herfst in het woud,
zeide mij Kloos, dat er een uitstekende bij drage van Netscher
was ingekomen . Van Deyssel, die toevallig bij Kloos was en
het stuk had hooren voorlezen, vertelde mij er opgetogen van
en noemde den auteur een grout artiest . Ook Paap was er
bijzonder enthousiast over en zeide, dat de vergelijking der
aan de toppen der boomen overgebleven dorre herfstbladeren
met het schuim van een bruine zeep, buitengewoon prachtig
was . Deze bijzonderheid vermeld ik bier als een staaltje der
naturalistische opvattingen .

VAN DEYSSEL'S ,OVER LITERATUUR"

Later zakte de bewondering voor Netscher en in '86 gaf Van
Deyssel een brochure uit, gericht tegen den auteur van ,Herfst
in het woud", onder den titel Over Literatuur. Na het stuk,
waarin bij zijn streven uitte om de Hollandsche literatuur heel
hoog to verheffen, was het zijn bedoeling met dit geschrift een
harden slag to doen, een geluid aan to heffen, dat met macht
zou weerklinken . Het was een daad, zooals er tot lien dag nog
niet in de nieuwe Hollandsche literatuur was verricht . Een paar
maanden voor het verschijnen las Van Deyssel mij de brochure
geheel voor, terwijl wij een kopje thee dronken in de stilte van
zijn kamer in zijn ouderlijk huis . Toen zij in druk was verschenen en ik een exemplaar van hem ontving over de post
op mijn kamer to Amsterdam, ging ik dadelijk naar het telegraafbureau en zond hem een telegram van dank en felicitatie
naar den N.Z. Voorburgwal . Aan Netschers reputatie als
schrijver heeft de aanval geen kwaad gedaan ; zijn bekendheid
is er eerder door gestegen.
Van al wat Van Deyssel heeft geschreven, heeft de brochure
Over Literatuur wellicht het meeste opzien verwekt . De toon,
daarin aangeslagen, was een zeer luide en voor het eerst sedert
Multatuli werd in de Nederlandsche literatuur op then toon
gesproken, maar toch berustte zij op een misverstand. Hij had
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Arnold Ising, gefotografeerd door Willem Witsen (± 1890) .
Particulier bezit

Frederik van Eeden (1893) .
Particulier bezit

Charles M. van Deventer (± 1888) .
Ned. Letterkundig Museum

Netscher aan zijn werk kunnen laten, omdat deze toch van
Zola's grondbeginselen uitging en dus een medestrij der was van
Van Deyssel zelf. Netscher was volgens mij naturalist van temperament en zag hoofdzakelijk den uiterlijken kant der dingen .
Van Deyssel meende, dat hij zelf ook naturalist was, doch toen
hij zijn werk langzamerhand publiceerde, bleek meer en meer,
dat zijn visie van die van Zola en de naturalisten verschilde .
Yk kan hierop nu niet verder ingaan . In ieder geval is die vergissing van zijn kant aan de nieuwe Nederlandsche literatuur
ten goede gekomen, doordat zij hem die magistrale brochure
heeft doen schrijven.
Kloos verscheen in die dagen op een avond bij Van Deyssel
op zijn kamer. Hij kwam binnen met eenige plechtigheid en
zeide niets anders dan : „Karel, ik bled je het mederedacteurschap aan van De Nieuwe Gids" .
Daarop antwoordde Van Deyssel : „Willem, ik moet bedanken, ik wil vrij blijven" .
Kloos zei hierop niets meer, maakte een bulging tot afscheid
en ging weg met dezelfde langzame plechtigheid, waarmede
hij was gekomen . Beiden hadden samen nog Been twintig
woorden gesproken .
Over Literatuur is later in een van Van Deyssels bundels opgenomen, maar niet geheel zooals het is uitgekomen . De oorspronkelijke brochure is in hoofdstukken verdeeld, waarvan de,,stemmingskleuren" bij ieder hoofdstuk zijn aangegeven . Dit aangeven van de kleuren der stemming mag wel iets zeer origineels
heeten en is slechts door een uiterst subtiele aanvoeling in den
geest to verwerkelijken . Bij de opneming van de brochure in den
bundel heeft de auteur deze stemmingskleuren weggelaten . De
reden daarvan is moeilijk uit to maken ; men kan bier alleen
gissen . Mogelijk heeft de auteur op lateren leeftijd die subtiele
aanvoeling van de kleuren niet meer gehad, mogelijk ook vond
hij ze niet geheel juist . Er staat in de inhoudsopgave der
brochure
Inleiding : licht-paars .
Herinnering en toelichting : bruin-geel.
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Specificeerende analyse met enkele polemische tinten : lichtgrijs, groen-grijs, bruin-grijs, zwart-grijs .
Niet analyseerende polemische karakteristiek : licht-groen,
licht-geel .
Verder worden nog verschillende afdeelingen gekarakteriseerd met : licht-groen, licht-geel ; grijs-zwart ; donker-rood,
zwaar-zilver ; licht-zwart, licht-rood ; blauw-zwart ; rood-goud ;
zilver-goud, goud-goud ; zilver-wit, goud-,Alt ; donker-groen ;
donker-geel .
Bij de ,Charakteristiek van 's Heeren Netscher's verdienste"
wordt licht-grijs, blauw-grijs genoteerd ; bij het Afscheid lichtrose en bij den Epiloog licht-purper .
De opgave van deze stemmingskleuren maken de brochure,
die uit den boekhandel is verdwenen, tot een zeer gewild
object voor Nederlandsche bibliofielen . Zij is in den eersten
bundel opgenomen ; het is het bekende stuk, waarin voorkomt :
„Ik houd van het proza" .

DE JULIA . D E ONBEVOEGDHEID DER HOLLANDSCHE LITERAIRE
KRITIEK

Een andere nu bijna onvindbare brochure, ook een uitlooper
der nieuwe literaire lente, is „De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek", door Willem Kloos en Albert
Verwey, verschenen in 1886. Deze beide dichters hebben in
hun jongen tij d hun medelid van Flanor, Van Loghem, den
auteur van Een lidde in het Zuiden, allerwreedst bespot. De
Julia-quaestie ligt nog in veler geheugen . Kloos en Verwey
imiteerden het geluid en de uitdrukkingen van Fiore delle
Neve in een groot gedicht, dat zij „Julia" noemden en onder
het pseudoniem Guido publiceerden . Het werd aan verschillende tijdschriften der oudere richting gestuurd . Eenige daarvan gaven recensies met grooten lof. De Gids had zich echter
wijselijk onthouden . Ik zeg wijselijk, want men weet niet of
het een toeval was of opzet, dat de redactie geen recensie gaf .
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Het auteurschap lekte uit. Het was Stratemeyer, de redacteur
van de Haagsche Avondpost, die in zijn courant alles verklapte . Hij was in het geheim ingewijd door zijn vriend Willem
Paap, met wien hij bekend was geraakt, toen zij beiden onderwijzer waren. Paap had deze publicatie niet gewild, maar toch
had hij het geheim niet mogen verklappen ; hij beschouwde
het verraad van Stratemeyer als een gemeene streek en met
hun vriendschap was het uit . Van Loghem heeft het geval nooit
kunnen vergeven en strekte zijn vijandschap uit tot alle mannen
van 80.
Ook Jan Veth, Van Eeden en anderen hebben aan de Julia
meegewerkt, al gaven zij dan ook maar een enkel gedicht er
tusschen door . In de brochure van Kloos en Verwey, waarin
het ontstaan der Julia wordt blootgelegd en het auteurschap
der verschillende medewerkers erkend, wordt Jan Veth niet
met zijn naam genoemd, maar onder het pseudoniem Van
Gooyen verborgen.
Men begrijpe de toedracht wel : Kloos en Verwey vonden
de verzen van Fiore delle Neve slechte kunst, gedeeltelijk
wortelend in de domineespoezie der zestiger jaren . Zij maakten
nu verzen in dat genre, verzen, waarvan zij niets voelden .
Zoo lieten deze jonge auteurs een gedeelte van de Nederlandsche
pers erin loopen . Fiore delle Neve was in lien tijd hoofdredacteur van het tijdschrift Nederland . Hij had in de literaire kroniek, die hij onder het pseudoniem Scaramouche in het weekblad,,De Amsterdammer" schreef, aan de Julia veel lof gegeven .
Weinigen zijn nu zeker de overlevende tijdgenooten van de
Julia-grap en daarom heb ik ze willen memoreeren in deze
herinneringen . Wie over deze gebeurtenis leest, zal verwonderd
staan over de sensatie, die zij maakte in haar tij d. Dat is nu
moeilijk to begrijpen, zoo min als nu to begrijpen is, dat het
opstel van Huet Een avond aan het Hof, hem de redactie van
De Gids deed verlaten . Ieder evenement moet worden gezien
in het licht van zijn eigen tijd. Wel is het moeilijk dat licht later
waar to nemen, maar het is nu eenmaal niet anders .
Toen het geval van de Julia algemeen bekend was geworden,
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schreven Kloos en Verwey de reeds genoemde brochure, waarin zij niet alleen het ontstaan van het gedicht uitvoerig toelichtten, maar ook in felle bewoordingen tegen d e oude richting
in de Hollandsche literatuur en tegen de critici to velde trokken.
De brochure onderscheidt zich door een levendigen stijl en is
geschreven uit een diep gewortelde overtuiging . Zij is tam elij k
spoorloos uit de boekenwereld verdwenen . Hoewel er nu
wellicht weinig belangstelling voor het geval zelf zou zijn,
zouden de felle taal en de gloeiende overtuiging bij een herdruk
toch op belangstelling kunnen rekenen .
Doordat de Julia in Sicilie speelt in een katholieke omgeving,
werd de pseudo-dichter Guido door velen voor katholiek aangezien en daar er in dienzelfden tijd een dichtbundel was
uitgekomen van pastoor Poelhekke, werd deze to zamen met
de Julia door Smit Kleine in het tijdschrift Nederland besproken
en men kan denken, dat de ingewijden schudden van het lachen,
toen zij in de recensie van Smit Kleine lazen : ,Beide R.K. dichters (Guido en Poelhekke) hebben de geloofsextase gemeen, die
uit hunne poezie een soort van bedwelmenden reuk doet opstijgen ! ! . . . De schrijver van Julia deelt ook dit nog met den
heer Poelhekke, dat zijn verheffing het hoogst klinkt, als hij de
zegeningen van het Christendom door de kerk en de almacht
dier kerk zelve bezingt ."
Het was zeker voor Kloos en Verwey een onverwachte uitwerking van hun grap, dat de meeste buitenstaanders den
auteur der Julia voor katholiek hielden . Zoo vertelde mij
Verwey, dat toen hij op een avond bij Gosler kwam om over
de uitgave to spreken, deze zei : j a, ik heb de Julia ontvangen,
ik vind het gedicht erg mooi . U is zeker katholiek" . Gosler
was d e uitgever van de Julia . Hij was een stille, droomerige man
en zelf dichter in den ouden trant .
Om de atmosfeer van den tijd to doen kennen, laat ik hier
een paar brokken uit de brochure volgen
„ . . . Het publiek weet niet hoeveel plezier wij aan onze
Julia beleefd hebben . En hoe een grappige vertooning de
heeren en dames der Hollandsche critiek voor ons hebben
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gemaakt . Het was of wij een klein prive-kermisje vierden in
de letteren, met clowns, goochelaars, gedresseerde hondj es en
een circus, alleen voor ons tweeen en introduce's .
,,Wij sparen u niet (hier wordt Smit Kleine aangesproken)
want gij, gij hebt het gewaagd toen die arme Jacques Perk
u zijn ,Mathilde" zond, haar weerom to sturen met de opmerking, dat hij beter de modellen bestudeeren moest ; gij, gij hebt
het gewaagd een artiest als Cooplandt aan to randen met de
wanklanken van uw gezwets ; gij, eindelijk gij dorst voor de
gapende monden van een onverscbillig publiek het fraaie
sonnet van Jac . van Looy to plukharen, dat gij niet eens oplettend gelezen hebt. Gij, kortom, gij zijt de incarnatie van
al wat dom en wezenloos en impotent is in de letterkunde van
dit oogenblik, en wij geven u bij deze aan de verachting der
velen, die thans reeds met ons voelen, van alien, alien, die na
ons komen zullen, prij s ."
,Ja, wij hebben afgedaan met u, Hollandsche recensenten .
Wij beklagen ons over den tijd, lien we aan u besteed hebben,
Hollandsche critici !
,,Gij bedriegelijke kwakzalvers, die op stoelen en tafeltjes
staan gingt op de markt onzer letteren, en met krijschend
trompetgeschal de onnoozelen om u verzameldet, om bun
aan to prijzen en to verkoopen voor geld, dat hun nutter was,
de geetiketteerde potjes ewer valsche wijsheid, de ongebreveteerde apotheek uwer oneerlijke praktiiken ; - wij hebben u
afgeworpen van uw marktplaats in onze letteren ; wij hebben
uw potj es verbrij zeld op de steenen en uwe etiketten verscheurd ; -„Gij, omroepers op de hoeken der straten, die met koperen
bekkens en staven den voorbijganger deden stilstaan als hij
haast had ; en vertelde voor gewichtig wat minder was dan
gesnap van kinderen of gekal van idioten ; -- wij hebben uw
bekkens gedeukt en uw staven verbrij zeld, opdat de voorbijganger, die haast heeft, niet langer worde gestoord ; -„ . . . Gij, makelaars in verkoopbare beroemdheid, gevloekte
negotianten in de titeis der poeten ; gij, die grootheid to koop
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boodt in een krant en vriendschap verkwanseldet voor lof; -wij hebben uw patent in reepen gescheurd ; en de bladen van
uw lof in flard en, en uw naamteekeningen ver brand, ;
,,En wij hebben u nog een ding to zeggen, ter waarschuwing .
Als uw woede bekoeld is en uw kleeren zijn afgestofd, zult
gij weer gaan lezen en recenseeren . Denkt er dan om, dat er
nog maar een Julia is onthuld. Denkt er om, dat er reeds een
tweede kan geschreven zijn, misschien een derde, misschien
meer. Denkt er om, dat wij onzin zullen vormen tot romans
en dwaasheid saamrijmen tot verzen, tot zooveel romans en
tot zooveel verzen, dat ge gek wordt van angst voor onzin,
als ge zin en kinderachtig bang voor dwaasheid, als ge wijsheid
leest. En denkt er om, denkt er om, dat wij stellig en zeker de
macht hebben, u den onuitsprekelijksten onzin to doen prijzen
en recenseeren, en dat wij u alien en uw gelijken nog tienmalen
of meer de risee van het land kunnen maken, zoowaar wij het
thans hebben gedaan !
,,Wij hebben afgedaan met u, Hollandsche recensenten."

HOE DE BEWEGING VAN '80 IS GEKOMEN EN GEGROEID

Moeilijk is het schrijven van de geschiedenis eener literaire
beweging . Ook die er aan hebben deelgenomen, weten zij zelf
nog hoe alles is gekomen en gegroeid ? Professor Prinsen
schrijft de opleving der Nederlandsche literatuur rondom '80
niet uitsluitend toe aan De Nieuwe Gids en hij heeft gelijk.
Ik noem in dit verband Penning, Hemkes, Perk, Helene Swarth
en ook Netscher en Prins, die in het begin onafhankelijk
van De Nieuwe Gids hebben gewerkt. Omstreeks '80 was er
in de meeste landen van Europa een opleving der literaire
krachten.
Moeilijk is het precies en glashelder to zeggen, waarin de
nieuwe richting in de Nederlandsche letterkunde in het begin
van '80 heeft bestaan. Neem b.v . een gedicht van Perk of
Kloos of Helene Swarth uit die periode . Zoo oppervlakkig
gezien zit daar niets nieuws in, maar bij nadere aanvoeling
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merkt men de opdringende macht van het sentiment, dat als
een stroom losbreekt en den hoorder meeneemt . De woorden
deter verzen waren doodgewoon, maar achter die woorden zat
het sentiment verborgen, het sentiment van zelfstandige zegging,
dat iedere toenmalige lezer voelde en waardoor hij werd overrompeld . Andere individuen kwamen naar boven, andere
menschelijke zielen deden zich gelden, geesten, die waaiden
uit eigene oorsprongskracht . Zoo is de nieuwe richting ontstaan . De dichters der voorgaande generatie gaven in ieder
vers den indruk van niet zelf to zeggen, maar steeds to spreken
van hooren zeggen .
De zoogenaamde domineespoezie, die alleen een weergalm
was geworden, moest onder het eigen geluid der jonge dichters bezwijken . Het geven van een eigen geluid in poezie en
proza is het geheele mysterie der nieuwe richting geweest,
die ik geen kans zie op een betere manier to kenschetsen .
De vernieuwing der letterkunde bij ons was hoofdzakelijk
een actie van ontevredenen met den bestaanden toestand . De
omwenteling heeft slechts een kort tijdsverloop gehad en is
uitgegaan van een kleine groep mannen, laten wij zeggen van
een tiental, dat zich een paar jaar later met nog eenige vermeerderde, terwijl buiten hen zoo goed als niemand met deze
beweging iets had uit to staan . De oorzaken van vele veranderingen zijn raadselachtig, onzeker en niet to achterhalen . Er is
veel duisters in iedere revolutie ; in dit geval kan ik uit eigen
ervaring spreken . Er is bij zulk een gebeurtenis steeds een zekere
atmosfeer geweest, die de latere historicus niet meer kan leeren
kennen. Hij moet zijn inlichtingen opdiepen uit papieren en
boeken, die onmachtig zijn om dat levende vast to houden.
Wie van degenen, die over de beweging van '80 hebben geschreven, is oor- en ooggetuige geweest van de physionomieen
van lien tijd, van de gesprekken, de woorden, de ambities, het
streven van die verschillende menschen? Niets kan het persoonlijke medeleven vervangen . Er zijn menschen geweest, die een
grootere rol hebben gespeeld in de vernieuwing der literatuur,
dan nu nog kan blijken uit de bedrukte bladen van then tijd .
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Er zijn verborgen krachten geweest, die stuwden en stuurden .
Er zijn woorden gesproken, die als zaden werden uitgestrooid
en vielen in de geesten, die ze bevruchtten . Er waren er, die
de ideeen uitwierpen, ideeen die werden opgenomen door
anderen, in wie ze werden tot werk en daad . Er waren er, die
zelfs alleen maar meevoelden en steunden door bewondering
en enthousiasme . Zoo werd de stroom versterkt en kreeg de
kracht, die noodig was tot strijd en overwinning .
Maar wat is daarvan overgebleven op het papier ? Waar
kan de literatuur-historicus terecht, wanneer hij het levende
beeld wil geven van die periode ? Wat gedrukt werd in dien
tij d is overgebleven, maar het woord, de blik, de lach, de levende
adem zijn verdwenen ; een geraamte alleen staat ten dienste van
den onderzoeker. De napluizer zal zich afvragen hoe de machinerie in elkaar heeft gezeten . leder historicus zal aankomen met
een eigen beschouwing en in de toekomst zal die de blijvende
voorstelling geven, welke toevallig het beste zal inslaan .
De vernieuwing der letterkunde was hoofdzakelijk een actie
van ontevredenen met den bestaanden literairen toestand, zooals ik reeds heb gezegd . Deze kleine groep menschen had de
buitenlandsche literaturen leeren kennen en aangevuurd door
die kennis en steunende daarop, wilden zij de buiten onze
grenzen heerschende begrippen bij ons overbrengen met inachtneming van eigen nationale gevoelens en de eischen van eigen
cultuur . De ontevredenen vonden elkaar . Wij waren bij elkaar
gekomen uit verschillende streken . Van der Goes zei eens tegen
mij : ,Het is eigenaardig, dat menschen uit heel Nederland, die
iets nieuws willen, nu toevallig in Amsterdam samenkomen .
Buiten de Amsterdammers zijn daar Paap uit Groningen en
jij uit Limburg."
Dat samenkomen was spontaan ; het zat in de lucht . Op een
gegeven moment sprongen de jonge krachten op, toen de
geestesstrooming rijp was. Het was een elkaar zoeken van
menschen, die iets nieuws wilden . Dat was het gemeenschappelijk aanknoopingspunt . leder van ons wilde iets brengen, dat
hij dacht, dat niet zoo in de bestaande literatuur kon worden
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gevonden . Die drang hield ons bij elkaar . Lets bijzonders en
jets moois in dit samenkomen en in dit samenblijven was,
dat wij toch geheel los van elkander waren en dat ook altijd zijn
gebleven . Wanneer ik mij in mijn herinneringen verdiep en
er een waarachtig beeld uit wil ophalen van de beweging van
'80, die onze taal heeft vernieuwd, zie ik mij verplicht op to
komen tegen de eerst in latere jaren (o .a . door Donker in zijn
Vernieuwing onzer Poezie) geuite bewering van een leiderschap in deze beweging door Willem Kloos . Neen, er was
geen leider en ieder was evenveel pionier als de ander . De oprichting van het tijdschrift is het werk geweest van Paap, Kloos,
v. d. Goes en Van Eeden. Wij alien wilden een eigen tijdschrift .
Dat was onontbeerlijk . Wij zouden immers in de bestaande
periodieken meestal worden geweigerd en daarbij konden wij
meer bereiken met een orgaan, dat in al zijn uitingen den nieuwen toon, onzen toon aansloeg, om door concentratie der
krachten den stormaanval to doen op den heerschenden smaak .
Zoo ging het ook bij mijn vrienden in Parijs .
Na de oprichting oefende de redactie slechts het gewone
gezag uit van alle redacties . Deze losheid was juist voor ons
een bekoring en hield ons bij een . Kloos werd redacteur-secretaris en de anderen lieten hem dat gaarne over . Zij hadden
trouwens geen tijd voor het werk, dat aan dezen post was
verbonden en ook zouden er door de eigenaardigheden van
Kloos moeilijkheden zijn gekomen, wanneer bij een andere
plaats in de redactie zou hebben ingenomen . Over iedere historische periode ontstaan legendes . De nakomer heeft er behoefte
aan om to synthetiseeren ; de oneindige verwevenheid der
stroomingen en gebeurtenissen schrikt hem af, is ook niet meer
na to gaan en het aannemen van een leiderschap bood zich bier
aan als een welkome en vereenvoudigende oplossing . In lien
tijd heeft Kloos zelf nooit de leider willen zijn en als latere
historici hem dat hebben gemaakt, dan heeft hij dat zich laten
aanleunen . Jacques Perk was de eigenlijke pionier en Kloos is
van den aanvang of de voornaamste dichter van de generatie
van '80 geweest en is het gebleven .
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Toen ik in bet einde van '83 beladen met ideeen over een
nieuwe literatuur uit Parijs kwam en in Amsterdam kennis
maakte met de jonge Hollandsche schrijvers, in wier hersens
de nieuwe ideeen aan bet gisten waren, kon ik in geen mijner
nieuwe bekenden een leider ontdekken. Wij zochten aan elkaar
onze eigen gedachten en gevoelens duidelijk to maken, maar
daar bleef bet bij . Ik heb al eens gezegd, dat wij drukke praters
„
waren . federeen zei : „Zoo zie ik bet in . . . Zoo ben ik . . . ,
maar niemand heeft den ander veel beinvloed . Wel zag Verwey
in het begin in Kloos een leermeester; hij was toen nog heel
jong, nauwelij ks achttien jaar, maar spoedig ontwikkelde zich
zijn individualiteit en hij vond zijn eigen geluid, dat mij zeer
origineel leek. 1k meen mij to herinneren, dat ik bet voor mijzelf noemde ,Het Bijbelsche geluid" . Zonder twijfel inspireerde
hij zich veel op de lectuur van den Staten-bijbel .
Hoewel ik alle polemiek uit deze herinneringen wil houden, die
ik opschreef voor mij zelf, om voor mij zelf bet voorbij gegane to
herleven, zie ik mij nog verplicht to protesteeren tegen de enormiteit van Donkers bewering als zou ,het proza van Verwey, v .
Eeden, v . d. Goes, Paap, v . Deventer en anderen voor een goed
deel door bet voorbeeld van Willem Kloos zijn gevormd" .
Kloos stelde zich na de oprichting van De Nieuwe Gids op
een zekere manier als middelpunt op . Hij was een middelpunt
in rust, dat een band was tusschen de verschillende medewerkers, zonder dat daarvan invloed uitging . De ideeen waren
reeds rijp en ieder had zijn eigen inzicht, dacht en werkte voor
zichzelf en bekommerde zich weinig om den ander en hoewel
op sommige momenten de een zijn nut deed met de inzichten
van den antler, waren al deze mannen meesters en niemand
stond onder den invloed van den ander .
Wel ging invloed van Kloos uit op bet literaire gemeenschapsleven . De jonge schrijvers bleven door zijn toedoen in
verbinding en De Nieuwe Gids werd als een macht gevoeld,
als een soort genootschap van vrienden, die voor elkander
instonden en elkander steunden in hun opvattingen . Al hebben
eenigen zich daaruit teruggetrokken, voor den literatuur186

historicus, ja zelfs voor het publiek, behooren zij bij elkaar .
Donkers bewering dat de grondgedachten van De Nieuwe
Gids bijna alle door Kloos zouden zijn geformuleerd, zal menig
oud-strij der van '80 hebben d oen glimlachen . Die zoogenaamde
grondgedachten zijn de leuzen, die altijd in de gesprekken
werden genoemd, zooals „fart pour l'art", ,vorm en inhoud
zijn een" . Van de eerste ben ik nooit een voorstander geweest ;
zij is niet consequent in de realiteit door to voeren . Van de
tweede heb ik elders reeds gezegd, dat het mij altijd is voorgekomen, dat het voorstaan van deze theorie gelijk is aan het
bestormen van een open poort, want zij is de bestaansvoorwaarde van elke kunst . De uiting ,kunst is passie", moet op
rekening van v . Deyssel worden gesteld . Hoewel al deze formules niet veel verder brengen, omdat de realiteit daarvoor
to veel is gevarieerd, is het zoeken naar zulk een vereenvoudigende voorstelling van het wezen der kunst een spel l dat ieder
artiest wel eens heeft gespeeld . Zoo heb ik soms voor mijzelf
de synthese gemaakt : ,Kunst is sentiment onder heerschappij
van den wil" . Passie zou de kunst dooden . Het is echter niet de
plaats om verder over dit vraagstuk to theoretiseeren .
Ik heb hierboven gezegd, dat de ontevredenen van '80 iets
in de Nederlandsche literatuur wilden brengen, dat zij hadden
gevonden in de buitenlandsche literatuur . Hiermede zijn de
Fransche en de Engelsche bedoeld, die ons hebben beinvloed,
zonder dat wij tot navolgen kwamen, want wij zagen wel in,
dat van navolgen niet veel goeds was to verwachten . Had de
Hollandsche literatuur niet de ervaring opgedaan, dat de imitaties van Byron en van Goethe in den romantischen tijd niet
veel bell hadden gebracht? Wel blijkt uit Verwey's Persephone
en Demeter, dat hij den invloed van Keats heeft ondergaan .
Ik weet echter op het oogenblik niet of deze gedichten hooger
of lager staan, dan het werk, dat hem daartoe heeft ge'inspireerd,
of dat zij een ongeveer gelijke waarde hebben . Dit is een quaestie, die alleen door een geschiedschrijver van de Nederlandsche
letterkunde der toekomst kan worden uitgemaakt . Op een
grooten afstand ziet men deze dingen duidelijker .
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KLOOS EN VERWEY

Kloos had in de voorrede van de uitgave van Perks gedichten
in 1882 zijn ideeen over de dichtkunst uiteengezet en voornamelijk bet grondbeginsel verdedigd ,vorm en inhoud zijn
een" . Hij schreef die voorrede als vriend en geestelijk erfgenaam van Jacques Perk . In hoeverre deze laatste zijn vriend
heeft beinvloed is niet meer na to gaan . Kloos leidde zijn principe van de Engelschen of en heeft zich daarnaar gericht bij zijn
productie. Hij bracht niet een volkomen nieuw geluid, zooals
Van Deyssel, maar met bet oude deed hij wonderen en zijn
proza muntte uit door een buitengewoon mooien, savanten
en harmonieuzen periodenbouw, waartoe hem door een ingaande studie der Grieken en Romeinen de weg was gewezen.
De break met Verwey werd voor hem aanleiding tot zijn
wonderschoone verzen-serie : Van Kind en God. Hij had door
dien schok de emotie gevonden, die zijn inspiratie to huip
kwam en in die verzen gaf hij de adequate uitdrukking van een
diepgaand gevoel .
Verwey stelde daartegenover een serie sonnetten genaamd
Uit het leven . Ik weet nog, dat deze bundel een verrassing voor
mij was, toen hij mij dien met Van Eeden op een Zondag-morgen kwam brengen in niijn woning to Bussum . Hij had
stipt geheim gehouden, dat hij er aan werkte . De bundel was
zeer fraai uitgegeven door Versluys in quarto-formaat op oudHollandsch papier.
Onze geheele kring was getroffen door de breuk tusschen
de twee vrienden en niemand begreep, hoe die eigenlijk was
ontstaan en waarvoor zulk een tragische brouille noodig was .
Kloos was in dien tijd bij Van Eeden in Bussum komen logeeren en toen ik er met dezen laatste over sprak, kon ook hij
geen heldere uitlegging geven en wij alien legden ons bij den
nieuwen toestand veer . In ieder geval heeft de N'ederlandsche
literatuur er schoone gedichten aan to darken. Het hartstochtelijk sentiment, dat in deze verzen van Kloos ligt, maakte
ze tot iets heel bijzonders en zij zullen als een van haar waarde188

volste brokken blijven leven . Zij zijn een hoogtepunt in des
dichters productie.
In Verwey's gedichten, die de zich terugtrekkende, de protesteerende was, lag weinig sentiment . Zij hebben dan ook
niet zooveel opgang gemaakt en zooveel bewondering geoogst
als die van Kloos .
Later gekomen literatuur-historici zullen de aanleiding tot
het ontstaan van deze verzen niet kennen . Ik heb wel eens
gezien, dat de trouweloosheid van een vrouw als oorzaak werd
aangenomen . Tallooze malen zijn de schoone gedichten van
Kloos herhaald en geciteerd door menschen, die zij door hun
klanken hadden betooverd, zonder dat diezelfde menschen er
ooit over hadden nagedacht uit welke oorzaak die gevoelvolle
klachten zijn opgerezen . Kloos was bij v . Eeden, met wien
hij in dien tijd zeer bevriend was, in Bussum op Beukenoord
komen logeeren en deze zocht hem door middel van hypnose
troost en kalmte to geven. Toen Witsen later in Londen was,
ging Kloos bij hem logeeren om geheel tot rust to komen .
Vandaar zond hij zijn verzenreeks : Van Kind en God.
Velen, waaronder Isaac lsraels, Witsen en ik begrepen niets
van den eigenlijken grond van dit drama of liever van iets,
wat zich als een drama liet aanzien en er werd druk over gepraat. Gedurende zijn geheele verdere leven is deze brouille
Isaac niet uit het hoofd gegaan. Nu en dan werd zij opnieuw
het onderwerp van ons gesprek, dan zei hij opeens : ,Zeg
Francois, weet jij het nu, waarom de brouille van Kloos en
Verwey is geweest ?"
Tot September 1888 waren Kloos en Verwey
wij noemden ze altij d in een adem - zeer intieme vrienden geweest .
Kloos hield bepaald veel van Verwey, deze was zijn geniale
leerling en hij vond wat Verwey schreef meestal onberispelijk .
Toen kwam Verwey's verloving en daarna zijn huwelijk, waarvan het natuurlijke gevolg was, dat hij zich aan zijn vrouw
aansloot. Zoo werd de omgang met Kloos veranderd en deze
voelde zich achteruitgezet . Het was een heel gewoon geval,
maar Kloos kon het niet verdragen . Hij stond nu alleen . Hij
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miste den jongeling, lien hij vroeger had onderwezen en bij
wien hij zijn ziel uitstortte, die hem begreep . Indien Verwey
Kloos niet had gevonden, zou zijn vorming misschien anders
zijn geworden. Maar er moest een oogenblik komen, waarop
de jongeman zijn eigen weg ging . De uitwerking hiervan op
zijn vriend was geheel onverwacht en voor iedereen onbegrijpelijk, maar niemand kan dringen in de roerselen van een
ander menschenhart . Kloos deed door zijn houding denken,
dat het een tragisch geval was . Hij maakte een drama van het
gewone gebeuren, dat een j ongmensch gaat trouwen en omdat
niemand dat tragisch vond, meenden sommigen, dat er een
tragisch geheim moest bestaan . Het geheimzinnige bestond
evenwel daarin, dat er geen geheiin bestond en het geheele
conflict is alleen to begrijpen door iemand, die de eigenaardige
geestesgesteldheid van Kloos kent .
Ik heb altijd een grootschen humor in dit geval gevonden .
Omdat Kloos oprecht was in zijn gevoel, werden zijn gedichten
prachtstukken . Het drama bestond in zijn fantasie, maar ook
de schoone verzen hadden daarin hun oorsprong genomen .
Mijn berucht artikel in La jeune France tegen de Nederlandsche literatuur, waarvan ik reeds vroeger heb verteld, had
een gelukkig gevolg . Doordat ik daarin ook Vondels verdienste
to veel had miskend, werd Verwey geprikkeld tot het aandachtig
herlezen van onzen grooten dichter . Hij las de twee octavovolumen van v . Vlotens Vondel-editie bijna geheel door en
teekende de verzen, die hem bijzonder hadden getroffen, op de
marge met potlood nauwkeurig aan . Wanneer ik bij hem zat
op zijn studeerkamertje hoog boven in de Marnixstraat, liet
hij mij die verzen zien en las ze mij voor om mij de schoonheid
daarvan to doen genieten . Ik moet toegeven, dat hij mij daardoor tot grootere bewondering van Vondel bracht, hoewel ik
altijd bleef voelen, dat er een verschil tusschen ons was, dat
maakte, dat Verwey zich meer in bewondering kon geven dan
ik . Hij stond op zuiver Hollandschen bodem en ik bleef altijd
de malaise voelen van mij-niet-geheel-te-kunnen-aansluiten aan
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het Hollandsche sentiment . De vrucht van zijn lectuur was zijn
boek : Inleiding tot Vondel . Mijn geringschatting van de Hollandsche literatuur had dus vruchtbaar gewerkt.
Om mij nog meer to overtuigen van de voortreffelijkheid
van de Nederlandsche poezie, kwam hij gedurende een zekere
periode mij eens in de week op mijn kamer Potgieters Florence
voorlezen. Yk ben blij, dat ik Verwey's eerste uitingen van
bewondering voor Potgieter heb mogen hooren, een bewondering, waaraan hij trouw is gebleven, zooals zijn later werk heeft
bewezen. Hij las Florence bijzonder mooi ; ik vond dat hij Potgieter nog mooier las dan Vondel . Zijn critisch proza van de
latere jaren mist het precieze en de scherpe omlijning van dat
van zijn eersten tijd.

FREDERIK VAN EEDEN

Van Eeden was de, bij het beschaafde publiek, meest geziene medewerker van De Nieuwe Gids . Ook in de studentenwereld was hij populair en hij is praeses geweest van het Amsterclamsch studenten-corps . Reeds voor de oprichting van De
Nieuwe Gids had hij verschillende gedichten gepubliceerd in
De Spectator en Nederland ; in then tij d herinner ik niij Roodhuizen in een cafe zijn lof als dichter to hebben hooren verkondigen . De latere politicus zeide het met groote overtuiging,
alsof hij voor zichzelf een ontdekking had gemaakt ; het is mij
bij gebleven, omdat hij overigens in de literatuur w einig onderscheidingsvermogen had .
Voor '85 had v. Eeden reeds een aantal kleine comedies
geschreven, o .a . De student thuis en Het Sonnet, die groot succes
hadden in den Stadsschouwburg .
,,De student thuis" werd op een avond opgevoerd met Nina
Blond van Piet Brooshooft, die ook de schrijver was van de
Dissolving Views . Deze geestige student in de Rechten, die
eenige jaren to Leiden had gestud eerd, ging naar Parij s orn
daar zijn doctoraal in to werken . Hij deed dit om ongestoord
to zijn en verder om Parijs als aangename omgeving to hebben .
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Hij woonde er op een mansarde en een zijner Leidsche vrienden
vertelde mij, dat hij er zelf op uit moest om petroleum voor
zijn lamp to halen, waarvoor hij al die trappen op en of moest
gaan. Dat moet then Leidschen student wel heel erg zijn voorgekomen, want het was een groot verschil met het Leidsche
leven in lien tijd, waarin de student, behalve dat hij door zijn
zoogenaamde ,ploerterij" werd bediend, zich ook nog een
oppasser moest aanschaffen, die 50 ct . of meer in de week verdiende . Men was niet goed gezien in het studentencorps, wander men het buiten een oppasser wilde stellen. Tegenwoordig
zullen de studenten wel wijzer zijn geworden .
Brooshooft keerde terug naar Holland en promoveerde als
Mr. in de Rechten. Daarna ging hij naar Java, werd hoofdredacteur van de Soerabajaasche Courant en als dusdanig werd
hij een persoonlijkheid van aanzien in Indie. Zijn „Dissolving
Views" was bestemd om het studentenleven van zijn tijd weer
to geven, maar het had niet de waarde van Kneppelhout's
Klikspaan en op het oogenblik is het geheel vergeten, evenals
zijn ander literair werk . Toch was hij een geestig auteur en zijn
Nina Blond is een mal comedietj e, dat een schaterlach deed
opgaan van de stalles tot het schellinkj e . Daar dit stuk toevallig
op een avond werd gegeven met De Student Thuis van v . Eeden,
heb ik hier dezen schrijver willen memoreeren ; in de officieele
geschiedenissen der Nederlandsche literatuur wordt hij niet
vermeld .
In zijn beste werk is v . Eeden geestig en hij is de man der
Hollandsche ironie van de goede soort ; het boertige is niet
zijn zaak, maar wel het fijn humoristische . In deze kleine
comedies heeft hij gelegd den grappigen, gemoedelijken, stiekumen, scherpen Hollandschen humor. Daarin is hij op zijn
best, getrouw aan zijn eigen natuur, zonder de geringste aanstellerij, zuiver en spontaan . Daar borrelt de geest van het
Hollandsche ras, niet grof, niet zwaar, maar fijn, teer en prettig,
nooit flauw, nooit verwaterd. Daar is de echte bron van zijn
originaliteit . Ook zijn Grassprie jes ademen denzelfden geest ;
deze kleine satyren zijn uniek in hun bevallige scherpte . Al
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missen zij de omvattende diepte van Piet Paaltjes, zij bezitten
een echt Hollandschen humor en als voorbeelden van een eigenaardig genre verdienen zij in onze letterkunde to blijven voortleven. Deze humor is zoo door en door Hollandsch, dat hij in
een vertaling geheel to loor zou gaan .
Ook in de Kleine Johannes vindt men talrijke sporen van deze
qualiteiten . Dit is Van Eeden's meest populaire boek geworden,
door de verschillende generaties, die na hem zijn gekomen,
nog gekend en geprezen . Het is door sommigen als de voornaamste uiting van de Nieuwe Gids beschouwd, maar heeft
heden veel van zijn beteekenis verloren .
Het ware voor v . Eedens talent wellicht beter geweest, wanneer hij zich binnen de grenzen van zijn eerste werk had gehouden ; toen hij daar buiten ging en meende een ander terrein
to moeten opzoeken, begon hij to vervagen en zijn werk verloor
aan scherpte en duidelijke omlijning .
Nadat bij zijn medische studies had volbracht, ging hij naar
Nancy om zich bij dr. Liebault op de hoogte to stellen van
suggestie en hypnose . In then tijd maakte hij daar door mijn
bemiddeling kennis met Maurice Barres, die in Nancy verbleef
om er zijn candidatuur van Boulangistisch afgevaardigde voor
to bereiden. Nadat v . Eeden zich in Bussum had gevestigd,
schreef hij een brochure over suggestie, die ik op zijn verzoek
voor hem in bet Duitsch vertaalde . Zij is verschenen in Schorer's
Familienblatt, een nu verdwenen Duitsch geillustreerd weekblad. Schorer was Haarlemmer van afkomst en woonde in
Berlijn .
In bet geheel genomen is bet oeuvre van v . Eeden respectabel ; hij is een onzer goede schrijvers . Dat is de globale appreciatie, maar lets moet xnij hierbij van het hart en dat is : ik ben
nooit graag naar zijn werk teruggekeerd . Het eenmaal gelezene
lokte mij nooit tot herlezen . Dat is misschien persoonlijk en ik
wensch dan ook alleen persoonlijke indrukken to geven . Met
eigenlijke afgebakende kritiek houd ik mij in deze herinneringen liefst niet op .
Uitgebreid en groot is de lijst zijner latere producten, werk
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achtenswaardig en hooggeschat, maar verbleekend in den loop
der jaren . Met een woord : Deze latere scheppingen zijn literatuur, wel goede literatuur, maar literatuur . Of zij even lang
zullen blijven leven en gloeien als die eerste fonkeling, zal de
toekomst moeten leeren . Maar wat wij nu reeds weten is, dat
wanneer de literaire bewegingen dezer tijden zullen tot rust
zijn gekomen en wanneer in de diepte der vergetelheid zal
zijn verzonken, alles wat de kiem niet bevatte om lang to blijven
voortleven, zullen bij de weinige producten der schoone letteren
in onzen tijd, die dan nog bovendrijven, deze kleine comedies
zijn.
Frederii v. Eeden was een eigenaardi ge, zeer gecompliceerde
natuur. Hij had lets afstootends in zijn karakter . Hier is niet
bedoeld afstooten in den gewonen zin, ik zou ook kunnen
zeggen ,afwerend" . Er lag voor hem een stille kracht in dat
bijna onmerkbare afstooten ; waarschijnlijk beschouwde hij dat
als een soort kracht . Nu ik doordenk over zijn wezen, moet ik
zeggen, dat hem ontbrak de breede zich-weg-gevende manier ;
dat hij altij d zichzelf bleef bezitten . Hij was geen onbevangen
artiest en miste de simpele overgave van de artiestenziel . Een
zeker plezier, dat hij ondervond bij dit afstooten, een haast
onmerkbaar leedvermaak, vernietigde bij hem de grootheid
van ziel, die hij had moeten hebben bid zijn zeer dikwijls goede
en eca el e a spiraties . Di t is o .a. gebleken uit zijn gedrag in 1893
bij de Tideman-episode van de Nieuwe Gids, waarvan men de
bijzonderheden kan nalezen in de Literaire Herinneringen van
Frank v. d. Goes. Hij liet toen zonder eenige waarschuwing,
door het terugtrekken van de aan Verwey gegeven volmacht
het tij dschrift ten gronde gaan. Hetgeen dezen slag bij zonder
hard deed aankomen, was de omstandigheid, dat hij alleen aan
den uitgever van zijn terugtrekken kennis gaf en niet aan zijn
medercdacteuren .
Hij zeide eens tegen nlij : ,Dit is de grondtrek van niijn
karakter : to willen helpen, overal to willen helpen ."
Die karaktertrek had een mooie en goede zijde, maar hij
was niet zuiver in hem aanwezig ; dikwijls is in werkelijkheid
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gebleken, dat hij plotseling van gevoelen veranderde . Ook is
bet overal-willen-helpen op zichzelf niet jets om na to streven .
Het kan gemakkelijk in bemoeizucht ontaarden en kan een
manier zijn om zich zelf to zoeken . Het kan alleen zuiver worden_ beoefend door ieniand, die het doet uit liefde tot God .
Ik sprak van een bijna onmerkbaar afstooten, dat werd gevoeld in den omgang met v. Feden. Daardoor ontstond een
scheur en over die scheur heen moesten zijn vrienden hem
steeds opnieuw de hand reiken, waarbij dan toch een gevoel
van onbehaaglijkheid overbleef. Er bestaat bij sommige Katholieken de meening, dat hij om zijn overgang tot bet Katholicisme
van zijn vroegere vrienden is vervreemd . Dit is geheel onwaar.
Die vervreemding was een uitvloeisel van zijn ka rakter ; zij
bestond reeds lang voor dien tijd en is in de meeste gevallen
van hernzelf uitgegaan .
Hoewel ik over het algemeen op deze plaats niet op persoonlijkheden wil ingaan, heb ik gemeend hier en daar een
uitzondering to moeten maken, omdat sommigen van een later
gekomen geslacht, personen en toestanden, die zij niet voldoende
konden kennen, verkeerd hebben beoordeeld .
In tegenstelling met sommige meeningen geloof ik, dat
v. Eeden's overgang tot bet Katholicisine echt was . Door een
persoonlijke aanraking heb ik die meening niet kunnen bevestigen, want hoewel ik de eenige Kath oliek was van den
ouden vriend enkring, heeft hij bet vermeden mij in dien tij d
to ontmoeten. Toch waren wij nooit gebrouilleerd geweest . Ik
geloof, dat mocht er in zijn bekeering ooit een bijmotief zijn
geweest, uit zijn Katholicisme in de practijk van bet zieleleven
langzamerhand alle vreemde mengsels zijn verdwenen . Het
is duidelijk gebleken, dat hij licht en vrede had gevonden .
Had ik vroeger persoonlijk met hem daarover kunnen spreken,
dan zou ik waarschijnlijk zijn mentaliteit van toen hebben
kunnen doorgronden .
Zoo herinner ik mij, dat ik in 1904 in Parijs Toorop ontmoette, die daar bet portret schilderde van den ex-president
Steijn van den Oranje Vrijstaat . Toen wij samen in een concert
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zaten in de Rue de Tournon, zei de schilder opeens tegen mij :
,,Zeg, Erens,
ben ook Katholiek" .
Dat was voor mil een verrassing, want ik voelde bet als een
oprcchte bekentenis . Niets kan opwegen tegen de evidentie
van een persoonlijke uiting .

FRANK VAN DER GOES

Met Frank v . d. Goes heb ik veel omgegaart . Waar ik hem
het eerst heb ontmoet, weet ik niet meer . Ik zou eigenlijk
moeten zeggen: in dit of dat cafe heb ik met hem kennis gemaakt ; maar zooals veel feiten uit die verre dagen is dat mij
ontvallen . Dikwijls heb ik bij hem gezeten op zijn studeerkamer in zijn ouderlijk huis op de Prinsengracht . Als ik uit
het raam keek, zag ik achter de boomen de schepen in de
gracht liggen en wij hoorden er de klokslagen van den Westertoren. Hij woonde er met zijn moeder en soms gingen wij
wat met haar en met een zijner zusters beneden zitten praten
in een lage, gezellige, ouderwetsche kamer, die op een binnenplaats uitzag .
Nadat hij de H .B .-school had afgeloopen, werd hij assuradeur en dagelijks ging hij naar de Beurs. Dat maakte hem tot
een unicum in onzen vriendenkring, waarvan de meesten op
gemeubileerde kamers, dikwij is achterkamers, zich alleen met
studie bezighielden . Toch was v . d. Goes niet alleen zakenman,
nzisschien maar heel weinig zakenman . De lessen van Doorenbos, die hij op de H .B .-school had gevolgd, werkten bij hem
na. Zijn literair streven ging in then tijd voornamelijk uit naar
de studie van Shakespeare en van diens voorgangers en opvolgers . Hij voelde altijd veel voor het tooneel en Bouberg
Wilson, de toenmalige directeur van de Tooneelschool, stelde
hem aan als leeraar van de declamatie . Een keer in de week
gaf hij zijn les. rk ging dan met hem mee naar de Tooneelschool en zat naast hem in de zaal, terwij l de leerlingen op
het tooneel bij elkander zaten . Daar was ook Willem Royaards
bij, van wieli toen nog nets den lateren roem deed vermoeden .
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Ik herinner mij eens een nog weinig geoefend meisj e, Anna
Beukers, in het Duitsch zeer mooi de kerkerscene uit Faust to
hebben hooren voorlezen . Zij deed het zoo goed, dat ik er een
indruk door kreeg en meer dan door Marie Seebach, de beroemde tooneelspeelster, die ik in dezelfde rol had gehoord .
En toch was zij een Hollandsch meisje met weinig ervaring en
Seebach een beroemde Duitsche actrice. Frank v . d. Goes zelf
las zeer goed en met indringende kracht .
Ik herinner nlij hoe hij, een der weinige geintroduceerden
op de literaire avondj es van Prof. Alberdingk Thij m, daar eens
wilde voorlezen uit Goethe's Faust. Een klein tafeltje en een
stoel werden daarvoor in het midden van den kring geplaatst,
doch toen hij zou beginnen, bleek het, dat er in het huffs op
den N.Z. Voorburgwal geen exemplaar van Goethe's werken
was, daar de professor zijn groote bibliotheek aan de SchildersAcadeniie op de Stadhouderskade bewaarde . Toen bood Biederlack, die ook aanwezig was, zich aan een volume van zijn
octavo-editie op zijn kamer to gaan halen . Wij wachtten alien
op zijn terugkomst, want hij woonde toen op de Heerengracht,
hoek Hartenstraat . Eenigen der aanwezigen werden zenuwachtig, want het was al laat . Eindelijk verscheen Biederlack
met het boek, maar toen v . d . Goes zich op zijn gemak aan
het tafeltje ging neerzetten, zijn voeten met de witte sokken
in de lage schoenen ver vooruitstekende, werden de heer en
mevrouw Cuypers en hun dochter Mia zoo verschrikt, dat zij
ijlings opstonden om heen to gaan . Zoo deden toen ook alle
anderen en de voorlezer, die eerst alleen was blijven zitten
en verbaasd naar al die opstaande menschen had gekeken,
stond ook op en zag van zijn lezing af. Hij trok het zich niet
aan en wij gingen samen met Biederlack wat napraten in een
cafe .
Frank v . d. Goes was misschien wel de geestigste van den
vriendenkring . Afstammeling van een oud geslacht kon hij zijn
stamboom ver, in den loop der eeuwen terugvoeren ; ik heb
ooit den ouden schilder Hugo v. d. Goes daarbij hooren noemen .
In ieder geval bekleedden zijn voorouders onder de Republiek
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de hoogste landsposten . Toen ik eens bij hem op de kamer zat
en hij er over sprak welk pseudoniem hij zou kiezen voor een
publicatie, haalde hij een perkamenten foliant voor den dag,
waarin de genealogie van zijn familie was opgeteekend en samen
keken wij de namen na, die daarin voorkwamen . Hij toonde
mij den naam Hak van Oudheusden en omdat daarin een mooie
klank zat, zei ik, dat hij die zou kiezen en zoo heeft deze socialist
sommige van zijn stukken in De Nieuwe Gids onder dezen
naam gepubliceerd . Hij is een grand seigneur, zonder er bet
air van to willen aannemen en slechts zij , die hem van nabij
kennen, vinden in hem een soort voornaamheid, die slechts
zelden voorkomt in onzen tij d .
Bij de oprichting van De Nieuwe Gids gaf hij een diner ten
zijnen huize om de gebeurtenis to vieren . Behalve de vijf
redacteuren (Kloos, Verwey, v . d. Goes, v . Eeden, Paap) waren
aanwezig : Buitendijk, specialiteit in Indische zaken ; Frowein,
lid van De Dageraad, Charles v . Deventer, Aletrino, de uitgever van bet tij dschrift Versluys, Blink (de latere professor),
Van Deyssel en ik ; wellicht vergeet ik bij deze opsomming nog
den een of ander . De naam Buitendijk was een pseudoniem ;
de schrijver heette eigenlijk v. d . Broek een heeft verschillende
stukken in De Nieuwe Gids gepubliceerd . Hij verzweeg zijn
naam, om niet in conflict met de regeering to komen, werd mij
verteld . Hij was toen al een oud heertje met sneeuwwitte haren
en een rose, baardeloos gezicht.
Aan bet dessert droegen v . Deyssel en ik al dansend en
Jansen
gesticuleerend naar links en naar rechts bet lied voor „
hier, Jansen daar, Jansen overal" . Wij hadden bet samen ingestudeerd . De beer Frowein hield een toast op La jeune
France, „bet zustertijdschrift van De Nieuwe Gids", zooals hij
zeide .
Frank v. d . Goes was de meest echte Amsterdammer, ingeleefd in bet leven van zijn stad . Waar de anderen van onzen
kring alleen belang stelden in literatuur en uitsluitend den omgang zochten met artiesten, nam hij deel aan bet politieke en
sociale leven van zijn tijd en had omgang met allerlei soort van
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menschen, hoog en laag . Toch was hij een mensch in zichzelf
afgesloten, die zich alleen op bepaalde terreinen bewoog . Zoo
konden muziek en schilderkunst hem niet trekken en ook
zwerfzucht was hem niet eigen . Reizen naar het buitenland
deed hij niet ; het Holland sch, milieu schij nt hem to heb b en
voldaan . Wat hem niet aantrok liet hij links liggen . Ik ken
niemand, die zoo weinig om reizen gaf als Van der Goes .
Zijn proza heeft het vloeiende en geestige van Paul Louis
Courier, min de voortvarendheid van dezen .
Toen hij om zijn socialisme van de Beurs werd gedrongen
met den roep : ,Ga naar Domela Nieuwenhuis", schreef de
bekende Frankfurter Zeitung : ,Heute wurde der Versicherungdirektor and socialistischer Schriftsteller Van der Goes in summarischer weise von der Amsterdamer Boerse entfernt ."
Over dit ,in summarischer Weise" barstten wij alien, die
het lazen, in lachen uit .

JUSTUS VAN MAURIK

Justus van Maurik, wanneer hij op een der literaire avondj es
bij professor Alberdingk Thij m was, gaf altij d een stuk van
hemzelf ten beste . Gewoonlijk waren het herinneringen, realistische of typische verhalen uit zijn jeugd over menschen en
dingen, die hij in Amsterdam vroeger had meegemaakt .
Ik zelf zeide eens Le Hareng saur op van mijn vriend Charles
Cross, een monoloog, die in Parijs toen veel succes had . Coquelin droeg hem nu en dan voor . Met dit stuk was men nogal
ingenomen . Een andermaal, dat ik iets uit La jeune France
voorlas, viel dat gedicht niet in den smaak . Des anderen daags
zond Van Maurik mij een Fransch book over de kunst van
voordragen. Misschien deed hij dat uit vriendelijkheid, misschien
om mid een les to geven .
Ik ontmoette hem een enkele maal in het een of ander cafe .
Eens dat ik met v . d . Goes op een avond in het bovenzaaltje
van de Caves de France binnenkwam, vonden wij hem daar
met Rossing, den bekenden tooneelrecensent . Wij zaten daar
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alle vier gemakkelijk achterover geleund met een kop koffie
en een sigaar en het samenzijn was bijzonder genoegelijk . Van
Maurik had voornamelijk het woord . Hij vertelde van toen reeds
voorbij gegane Amsterdamsche toestanden . Hij was onuitputtelijk en het was interessant over die ouderwetsche gemoedelijke
Amsterdammers, over hun leven en amusementen, over de
kermis en de grappige toestanden van de Nes to hooren . Hij
was een voortreffelijk causeur, misschien nog beter causeur
dan schrijver . Hij had eigenlijk iets brutaals, was ook niet zoo
gemakkelijk in den omgang, doch ik ontmoette hem altijd
graag .
Later werd hij boos op De Nieuwe Gids, omdat daarin een
hem afbrekend stuk van Frans Netscher was geplaatst. Jo van
Sloten, zijn vrouw, schreef toen in het weekblad De Amsterdammer eenige hatelijkheden over „die verwijfde en erotische
mannetjes" van De Nieuwe Gids .
Het opstel van Netscher was meer geschreven om het bestaande op to ruimen en daarvoor eigen werk in de plaats to
zetten dan uit innerlijken aandrang om de zoogenaamde slechte
kunst of to breken . Ik had er spij t van toen ik zag, dat het stuk
was geplaatst. Zeer zeker, Van Maurik kwam als zuiver artiest
tekort, doch hij had iets echts, ook als schrijver en hij was
onderhoudend .
In then Amsterdamschen tijd was ik gedurende eenige maanden dramatisch kronikeur van het weekblad De Portefeuille van
den toen zeer bekenden Taco de Beer, een baantje, dat mij door
v. Deyssel was bezorgd . Mijn voorganger Jacques Grein, verhuisde naar Londen, de post kwam vrij en De Beer nam mij
direct aan, maar hij vreesde toch, zeide hij, dat hij nooit meer
zulk een goede kronikeur zou terugkrijgen, als hij had gehad .
Daarin had hij gelijk ; Grein schreef zijn kronieken met groote
zorg en had zich in het Amsterdamsche tooneelleven goed
ingeleefd . In Londen is hij op het oogenblik een bekend
man .
Daar Taco de medewerkers aan zijn blad tenslotte niet be200

taalde, stond De Portefeuille bij de schrijvers in een slechten
roep en Van Deyssel, die de tooneelkronieken schreef in het
weekblad De Amsterdammer, had er mij dan ook alleen ingehaald, opdat wij samen toegang tot de comedie zouden hebben.
Nu zijn Taco en zijn Portefeuille reeds lang vergeten .
Voor het vertrek van Grein naar Londen werd een afscheidsfuif belegd in Suisse, waarbij een der aanwezigen, wiens naam
was Naret Koning, een door hem zelf gemaakt Fransch gedicht voorlas als afscheid aan den vertrekkende . Het was gesteld
in zulk een Fransch, dat het voor een Franschman moeilijk verstaanbaar zou zijn geweest . Deze heer was een beursman en
hij 2 eide mij in vertrouwen, dat hij met literatoren liever niets
to maken wilde hebben, want dat het allemaal arme drommels
waren . De afscheidsfuif, die geen bijzonder drinkgelag was
(iedereen bestelde voor zijn eigen rekening een grocje of een
limonade) werd door een vijfentwintigtal deelnemers bijgewoond, en verschillende toasten op Grein werden er gehouden .
Van de aanwezigen herinner ik mij nog alleen Rossing, den
toenmaligen dramatischen kronikeur van Het Nieuws van den
Dag, die in de Nederlandsche journalistiek gedurende eenige
jaren een zekere rol heeft gespeeld, want hij bewoog zich druk
als verslaggever en als journalist .
DE HONDERDJARIGE KALENDER

Als ik mij herinner, wat er voor j aren in onze bij eenkomsten
is bepraat en beoordeeld en als ik naga, wat er ook in andere
kringen is gesproken en geschreven over literaire waarden,
dan zou ik haast zeggen, dat dezelfde appreciaties van literatuur
soms na honderd jaar weer opduiken, zoodat men aan den
zoogenaamden honderdjarigen kalender moet gaan denken .
_Het is waar, dat wij Feith en Bilderdijk op het oogenblik waardeeren . En nu wil ik een paar uitspraken memoreeren van 1883
en '84, o .a . van Kloos . Ik herinner mij goed, dat ik toen met
Kloos sprak over Huet ; hij antwoordde mij : „Die is nets". Ik
opponeerde toen : ,Maar de stijl dan ?" Daarop antwoordde
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Iiij alleen met een schouderophalen . Zoo weet ik ook, dat
Verwey tegen mij zei, dat Bilderdijk volstrekt geen dichter
was en zoo zou ik nog meer uitingen kunnen ophalen om den
geest van het nieuwe geslacht to karakteriseeren . Heden apprecieeren Kloos en Verwey, al is het dan voor een gedeelte, Bilderdijk en Feith. En nu vraag ik : Is het dan zoo gek bier to spreken
van een soort bond erdj arigen kalender ? Over die wisseling van
waardeering valt na to denken . Wat gebeurt er ?
Bij de opkomst van het nieuwe geluid der tachtigers gingen
deze geweldig to keer tegen hun voorgangers, zoowel dichters
als proza- schrij vers . Dat was de stormloop . Later kwam meer
en meer de bezinning en de omwentelaars zagen in, dat de
talentvolle schrijvers van vroeger toch dikwijls wortelden in
een reeele emotie . Het gaat niet aan Bilderdiik, Feith, Huet
zoo maar voor niets to verklaren ; de menschen die hen een
tijd lang bewonderd hebben, waren toch niet alien idioot . Hoe
meer wij voortschrijden in den tijd, hoe meer de omhulsels
der veroudering wegvallen en wij terechtkomen bij de kern .
Dan zijn wij genadig . Ja, meer dan dat : wij moeten ons gewonnen geven en wij denken en voelen ons in de dichterzielen
van voorheen; maar jaren zijn noodig geweest om de schaal
van de kern to scheiden. De proef der eeuw is door Bilderdijk
en Feith doorstaan . Met Vondel is dat reeds lang gebeurd ;
maar moeten wij ook niet bij hem veel afval constateeren ?
Wij bewonderen hem, maar niet iedere regel, niet ieder vers .
Zoo zou het mij niet verwonderen, dat binnen eenige jaren
een sterke reactie tegen de dichters en proza-schrijvers van
De Nieuwe Gids zal plaats hebben . Een wonder is het, dat doze
tot nu hebben stand gehouden . Wel is er hier en daar tegen
de tachtigers opgekomen, maar de groote afbreker is nog niet
opgestaan . Wat zal er van de literatuur der tachtigers overblijven? Ik weet het niet en niemand weet het, voor dat een
eeuw is voorbijgegaan. Voorspellingen zijn dikwijls nit den
booze .
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KAREL ALBERDINGK THIJM

Toen ik op de kostschool Rolduc op de ,Philosophie superieure" was, de hoogste klasse, kwam Karel Alberdingk Thijm
uit Amsterdam op de ,Sixieme latine", de laagste klasse. Omdat er tusschen de hoogere klassen en de lagere, d .w.z . die van
de oudere en die van de jongere leerlingen weinig of geen
omgang bestond, heb ik hem toen niet gesproken . Wel herinner ik mij hem zeer duidelij k .
,,Het zoontje van professor Alberdingk Thijm" werd al
gauw om de beroemdheid van zijn vader door iedereen to
Rolduc gekend . Hij was toen een klein jongetje met bleeke
wangen en een groot hoofd ; hij droeg een breeden, witten, liggenden kraag . Wanneer ik mij door mijn herinnering in dien
tijd verplaats, zie ik hem binnenkomen en naar zijn plaats
gaan in den ,refectoire" . Daar moesten wij voor bet eten naast
de banken rechtop staan om bet ,Benedicite", wanneer alle
leerlingen aanwezig waren, gezamenlijk to bidden . Zoo zie
ik hem daar binnenschuiven, ik zeg ,schuiven", want dat deed
hij om zich daarbij, Tangs de rijen der jongens gaande, een air
van nonchalance of gemakkelijkheid to geven, met een hand
in zijn broekzak, terwijl de duim bloot was, zijn oogen neergeslagen om niemand op dat moment in bet gezicht to moeten
kij ken .
Ik heb hem op Rolduc nooit gesproken . Tusschen jongeren
en ouderen was er niet veel contact ; vooral een student in de
philosophie zou zich niet gauw hebben gefamiliariseerd met
een jongen van de laagste klasse ; op dien leeftijd is een verschil
van eenige jaren heel groot . Yk had dien kleinen jongen wel
opgemerkt en op mijn vragen hoe hij was, zeiden de jongens,
dat hij erg pedant deed, omdat zijn vader een beroemd man
was . Voor den professor hadden wij groot respect, want bet
was tot ons, jongens op Rolduc, doorgedrongen, dat op bet
letterkundig congres to Maastricht, waarbij ook Nicolaas Beets
tegenwoordig was, Prof. Thijm door een der aanwezigen werd
aangevallen en dat hij toen opstond en zijn tegenstander ant203

woordde in een glansrijke improvisatie, die wel twintig minuten
duurde . Dit wist ik door mijn neef en klasgenoot Josef Starren
op Rolduc, die erbij tegenwoordig was en die den schrijver
der Camera Obscura bij den uitgang zijn jas had helpen aantrekken . Hii had er altijd plezier in om dat to vertellen .
Toen ik later in Parijs was, had ik mij geabonneerd op bet
Weekblad De Amsterdammer, dat in zijn opkomst was onder
De Koo . Ik las daarin letterkundige kronieken en tooneelverslagen van een zekeren Van Deyssel, maar ik wist niet wie
dat was . Eenigen tijd daarna hoorde ik, dat dit Karel Alberdingk
Thijm was . In bet tijdschrift van zijn vader, de Dietsche Warande,
schreef hij allerlei kleine kritieken onder verschillende pseudoniemen, zoo ook onder den naam „Duyrcant" . Ik geloof dat
hij al op zijn zestiende jaar met schrijven is begonnen . Niemand
wist wie zich onder den pseudoniem Van Deyssel verschool
en hij polemiseerde onder dien naam ook tegen Schaepman,
die langen tijd dacht to doen to hebben met een ouderen literator. Doch er was een zekere beer Oldekott, die in Rotterdam
woonde. Onder den titel van „Potloodstreepjes" publiceerde
deze nu en dan vlugschriftjes, die een zekere geestigheid hadden .
Deze beer was achter bet geheim van v . Deyssels pseudoniem
gekomen en vertelde aan Schaepman, wie dat was . De doctor
werd tot een woede-aanval gebracht, toen hij gewaar werd,
dat hij met een jongmensch van achttien jaar een polemiek
had gevoerd. En die zelfde jongen had als jongetje nog paardj e
gereden op des doctors rug, wanneer deze zich, om bet kind to
amuseeren, op handen en voeten voortbewoog over bet vloerkleed van professor Thijms huiskamer . Geen wonder dat hij
brulde : „O, is dat Kareltj e Thij m !"
Door hetgeen ik van v . Deyssel in Parijs in De Groene
Amsterdammer las over Fransche literatuur, was ik niet erg
geimponeerd geweest, daar bet mij niets nieuws leerde ; maar
voor bet Hollandsch publiek waren die stukken in dien tij d
van groot belang, daar zij meded eelingen en inzichten brachten,
die aan den lezerskring onbekend waren. Een kennismaking
met den auteur was mij dus welkom, want ik zag op dat oogen2 04

blik in hem den jongen voortzetter en verbeteraar van bet
werk van Jan ten Brink. In bet proza van die eerste stukken in
de Amsterdammer verschenen, kwam de eigenlijke Van Deyssel
nog niet uit . Dit gebeurde pas later bij de publicatie van zijn
brochure Over Literatuur, gericht tegen Fransch Netscher.
In bet laatst van September of October '83 was ik in Amsterdam . Het waren de laatste veertien dagen der wereldtentoonstelling, die voor de hoofdstad een evenement was geweest .
Zij was een langdurige kermis voor hen, die zich wilden amuseeren . In de eerste dagen, dat ik daar was, kwam mijn vriend
Biederlack, de nu bekende advocaat, toen doctorandus in de
Rechten, uit Utrecht over en bezocht mij . Wij gingen samen
dineeren en toen ik hem voorstelde na afloop van bet eten
ergens een kop koffie to gaan drinken, zeide hij : ,Laten wij dat
in bet bovenzaaltje van de „Caves de France" gaan doen, daar
zit men uitstekend" .
De „Caves de France" was een lokaal, waar koffie en likeuren
werden gedronken en dat in den tentoonstellingstij d was opgekomen . Het had op de eerste verdieping een met luxe uitgedoste zaal, waar men in dikke tapij ten verzonk en eenige
groote pluchen fauteuils (andere stoelen waren er niet) volkomen rust gaven . Toen wij op de bovenzaal kwamen, rezen
er bij bet zien van Biederlack drie jonge menschen zwij gend
en langzaam uit hunne fauteuils op, van wie een, Lodewijk
van Deyssel, persoonlijk met hem bekend was . De beide anderen
waren Arnold Ising, de tooneelspeler en d lens neef Arnold
Croiset, die zich voornamelijk met historische studies bezig
hield ; deze laatste was in lange gekleede jas . Zij waren alle
drie rookende . Alle andere fauteuils en tafels waren leeg . Daar
zaten alleen die drie jongemannen in een groote stilte ; men
hoorde er niets dan bet doffe geschuifel der voorbijgangers
beneden op bet asphalt van de Kalverstraat . Deze drie waren
vrienden van elkaar en van lien avond in de „Caves d e France"
dateert ook mijne vriendschap met hen .
Daarna trof ik hen nog verscheidene malen des avonds in
Cafe Willemsen op den Heiligeweg, waar de jonge literatoren,
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schilders en andere artiesten des avonds tegen tien uur aan
een vast tafeltje to zamen kwamen. Daar zat ook Roodhuizen,
de later bekende politicus en directeur van Het Vaderland. Hij
was in dien tijd medewerker van „De Amsterdammer" ; ik
meen dat hij er tooneelkritieken in schreef . Gewoonlijk was
hij al de eerste aan het tafeltje, rechts van den ingang tegen den
muur . Hij was bekend om zijn geestige, scherpe zetten . Hij
plaagde gaarne, onder anderen Van Deyssel, die om zijn deftigheid zijn spotlust opwekte . Eens had deze twee eieren besteld
en had die voor zich op zijn bord liggen, maar Roodhuizen
nam ze voor de grap weg . Toen zei Van Deyssel : „Ik zet het
je, ze op een geschikte manier terug to leggen" . De ander vond
niet den waren truc om ze op een geestige manier op het bord
terug to krijgen en moest het tenslotte zoo maar klakkeloos
doen .

HET NIEUWE GELUID IN DE NEDERLANDSCHE LITERATUUR

Later, ik meen in '86, gaf Van Deyssel zijn brochure uit tegen
Netscher . Na het stuk, waarin hij gezegd had de Hollandsche
literatuur to willen opstooten naar de hoogte en naar het niveau
van andere naties, was dit geschrft : Over Literatuur tegen Fransch
Netscher gericht, hem aanleiding een harden slag to doen, een
geluid aan to heffen, dat met macht zou weerklinken. Het was
een daad, zooals er tot dien dag nog niet in de Nederlandsche
literatuur was verricht .
Van toen of was hij de man, die het eigenlijke nieuwe geluid
in de Nederlandsche literatuur heeft gebracht . Vooral daar is
hij nieuw, waar de klank door en door Hollandsch is . Het is
door zijn geluid, dat met hem een nieuwe periode in de Nederlandsche literatuur is begonnen en hij heeft door zijn geluid
de bouwmaterialen aangebracht, waarmede die literatuur is opgetrokken . Dit is zijn beteekenis en zijn groote verdienste . Het
prachtige geluid van Gorter is een klankvoortzetting van dat
van Van Deyssel .
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liest hij de beheersching en dan komen daaruit op zieningen
die verwarrend werken op den logischen loop . Ook is bet to
luide spreken een exces der qualiteiten, die streven naar harmonie . Uit de harmonie alleen worden de dingen geboren en
niet uit den min of meer luiden toon . Doch niet dikwij is heeft
hij then laten hooren en wanneer zijn wil met geluid en begrip
in volkomen harmonie was, is een afgewerkt beeld van schoonheid ontstaan.
De bewondering van vele minder-intelligente lezers ging bij
voorkeur naar bet excessieve, waarin juist de min zwaar wegende ideeen waren verwerkt, want de scheldpartijen behooren
niet tot Van Deyssel's beste werk .
Zijn meest schitterende productie ligt op kritisch terrein .
Als schepper van levende gestalten is hij slechts bij uitzondering opgetreden en blijft daarin bij onze beste romanschrijvers
ten achter . Toch staat zijn werk, hoewel hoofdzakelijk kritisch
en analytisch, over bet algemeen boven dat van menig modern
verteller in onze literatuur . En dit is een bewijs, dat wanneer
een kritiek en een roman naast elkander staan, de kritiek van
meer beteekenis kan zijn dan de roman . De meerderheid en
bet verschil kunnen hier zitten in bet intrinsieke van de stofbehandeling, in de qualiteit van den volzin, in de scherpte van
de analyse, in den blik op de wereld der gedachte .
Als schepper van een anderen toon had Van Deyssel een voorganger in Multatuli dock diens geluid was magerder en peziger .
Tegen diens invloed is dan ook niet door De Nieuwe Gids gereageerd, de mannen van tachtig hebben zijne klanken als echt
erkend . Ook Multatuli was geen schepper van gestalten en bet
is wel een eigenaardig lot van de Nederlandsche literatuur, dat
bet voornamelijk kritici en betoogers zijn geweest, die bet
nieuwe geluid hebben aangebracht . Het is alsof zij de rol
van zaaier moesten vervullen, doch slechts ten halve konden
oogsten.
Niettemin bevatten Een Liefde en De Kleine Republiek prachtige gedeelten, doch Van Deyssel's merkwaardigste stuk literatuuc is zeker zijn Menschen en Bergen. Naar mijne meening is
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het eenig in onze geheele letterkunde . Ook in een andere taal
ken ik nets, dat daar op lijkt . Doch het is meer als tour de force
to beschouwen . Het mist die uitvloeiingen van menschelijkheid,
die voor eene volmaakte en bevredigende schoonheid noodzakelijk is. Om er van to genieten moet men zijn geest er toe
zetten, als voor een op to lossen mathematisch probleem .
Hij is ook de auteur van dat kleinood der Nederlandsche
literatuur Uit het leven van Frank Rozelaar, het boek vol menschelijke mystiek . Had hij alleen dit boek geschreven en geen
letter meer, zijn naam zou nooit vergeten worden, zoolang de
Nederlandsche taal zal leven .
Naar mijne meening is Van Deyssels oeuvre, en daaruit juist
het beste gedeelte, niet in een andere taal over to brengen, zonder
den eigenlijken Hollandschen geur to verliezen en dit is wel een
bewijs, dat de sappen van zijn werk essentieel Hollandsch zijn .
Dit essentieel-Hollandsche spreekt niet in het nadeel, doch ook
niet in het voordeel der schoonheid daarvan . Wij vinden bij
hem dat echt-Hollandsche, dat wij ook in Bredero aantreffen .
Dat essentieel-Hollandsche is zeer speciaal, in een andere literatuur wordt niets overeenkomstigs daarmede gevonden en dat
is de zeer eenvoudige reden, waarom onze letterkunde nooit
in den vreemde de bekendheid kan verwerven, die aan die van
andere volken wel is ten deel gevallen .
Van Deyssels proza bestaat uit stevig geconstrueerde volzinnen. Het behoort tot het beste van onze taal en bereikt als
kunst de hoogte van dat van Marnix . Het is zwaarder van beweging dan het proza van Kloos, dat als sierlijke constructie
een Ciceroniaanschen zwaai heeft . Niet alleen de hoofdzin,
maar ook de nevenzinnen zijn bij Van Deyssel vol van beteekenis . In tegenstelling met dat van velen der nieuwste Nederlandsche schrijvers vervalt zijn proza (ik bedoel vooral dat van
het begin dezer eeuw) nooit in het wage, is sappig van leven en
zwaar van inhoud. Er spreekt uit een glorieuze macht .
Jammer, dat wij Van Deyssels voortreffelijkheden nooit volkomen aan Europa's andere volken kunnen duidelijk maken .
Dat is nu eenmaal ons lot van Nederlanders .
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Denkend over dezen zeer bijzonderen man en zijn werk,
zou ik to veel van dit laatste gaan spreken, maar mijn herinneringen wil ik meer laten gaan over den man zelf en onze oude
lange bekendheid.
In vijf- of zesentachtig werkte hij hard aan zijn roman Een
Liefde . Hij woonde toen bij zijn ouders en had een kamer op
de tweede verdieping aan den achterkant van het huis . Daar
werkte hij aan de tafel midden in de kamer ; in den hoek naast
het raam stond zijn bed . Hij ontving in dien tijd niemand van
de kennissen. De meiden hadden stipte orders om niemand
binnen to laten en steeds ,niet thuis" to geven . Ik kreeg echter
altij d toegang en werd verzocht naar boven to gaan, wanneer
ik mij aanmeldde. Wij werden dus met gestoord . Gewoonlijk
ging ik des avonds na het eten tegen negen uur . Hij las mij dan
het gedeelte voor uit Een Liefde, dat hij juist had voltooid .
Des namiddags kwam hij mij in dien tijd tegen vier uur
bijna iederen dag bezoeken. Wij maakten dan to zamen een
wandeling, meestal in het Vondelpark . Dat was gemakkelijk,
omdat ik omstreeks dien tijd van de Badlaan naar de Stadhouderskade bij het Vondelpark was verhuisd .
Die wandelingen waren zeer eigenaardig . Meestal spraken
wij niet veel samen. Soms kwam hij bij mij in de kamer binnen
en maakte een buiging zonder een woord to spreken . Ik boog
terug, gaf evenmin eenig geluid en bood den bezoeker een
stoel aan . Dan ging ik naar mijn slaapkamer, nam hoed, stok
en overjas. Van Deyssel rees zeer langzaam op van zijn stoel ;
ik deed zwijgend de deur open en liet den zwijgenden vriend
het eerst uitgaan. Ik volgde hem.
Er werd naar het Vondelpark gewandeld. Wij bewogen ons
daar meer dan een uur Lang, maar het zwij gen bleef gedurende
de wandeling gehandhaafd, terwijl wij strak voor ons uit
staarden. Wanneer wij vanuit het park bij het groote hek op
de Stadhouderskade waren teruggekomen, vond ik daar de
geschikte plaats om afscheid to nemen . Wij bogen zwij gend
voor elkaar . Evenzeer zonder een woord to spreken gaven wij
elkaar de hand. Ik ging rechts, naar huis, en hij naar links over
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het Leidscheplein. Ik herinner mij, dat sommige voorbijgangers
ons op die wandeling nakeken en zich half omdraaiend bleven
staan ; voor hen moeten die zwijgende mannen lets raadselachtigs hebben gehad .
Een anderen dag zei ik in het wilde weg : ,Laten wij vandaag
naar de Czar Peterstraat wandelen", en dan gingen wij, blijde
met dit gefingeerde doel . De vage ondergrond van dit voorstel
(als ik mij goed bezin) was het streven naar afwisseling, het zich
werpen in het onbekende . Wij kwamen weer terug aan onze
bezigheden, alsof wij een tack hadden volbracht .
Die omgang van ons beiden was een eigenaardige . Wij bleven
steeds op een afstand van elkaar in een soort vrij e bewegingssfeer, ieder voor zich denkend, mediteerend, terwijl wij naast
elkander liepen of zaten . Moeilijk zou een ander mensch zijn
to vinden, in staat tot zulk een omgang, doch Van Deyssel
was daarvoor de geschikte persoonlijkheid . Confidenties aan
elkander wekten nooit na uiting een zekere soort leegte, zooals
bij de meeste menschen . Ieder bleef zichzelf volkomen in bezit
houden .
Een der zeer weinige menschen, die bij een vertrouwelijke
mededeeling of bij een bekentenis van tekortkomingen niet
verliezen, is Van Deyssel . Een vast aaneengesloten persoonlijkheid vermindert niet in kracht door een bekentenis, die voor
haar is de noodzakelijk evolueerende vitaliteit . Doch het zij
nog eens gezegd : dergelijke naturen zijn uitzonderingen . Wanneer Van Deyssel zijn zwakheden blootlegde aan zijn omgeving
of zijn vrienden bleef hij altijd dezelfde en zijn persoonlijkheid
verminderde niet . De oorzaak daarvan schijnt to zijn, dat hij zijn
gebreken en feilen vermocht to obj ectiveeren . Men heeft dit,
naar ik meen, ook van Goethe gezegd . Bekentenissen van hem,
die toch de waarheid bevatten, werden somtij ds door de anderen
als verzonnen beschouwd, omdat ze op pure bedenksels geleken. Deze manier van zich blootgeven is een gewettigde ;
dock niet iedereen is in staat dit op eene wijze to doen, zoo, dat
de intieme feiten of zelfs misstappen geen zwakheden lijken .
Van Deyssel is de man, die zijn zwakheden tot sterkte heeft
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omgewerkt . Wanneer hij sommige dingen bekende, was het
alsof hij ze uit een boek voorlas . Hij verstond de kunst de
literatuur met het leven en het leven met de literatuur volkomen to vereenzelvigen. De levensfeiten, welke hij vertelde,
schenen literatuur en zoo drongen sommigen zijner verhalen,
zijner bekentenissen niet door : ik geloofde niet volkomen, dat
zij werkelijkheid waren .
Zoo vertelde hij mij toevallig op een avond tegen twaalf
uur, toen ik nog bij hem op zijn kamer zat, dat een nicht van
hem met een Chinees zou gaan trouwen . Maar hij vertelde
mij dat op een manier, dat ik pertinent weigerde het to gelooven, waarop hij mij uitdagend voorstelde naar zijn vader
to gaan, die nog aan het werk was en to hooren wat deze er
van zeide . Ik vond dat goed, wij gingen een trap naar beneden
en hij klopte aan de kamerdeur. Wij werden binnengeroepen .
De professor zat daar met allerlei paperassen voor zich to werken. Hij rees op in al zijn lengte en verzocht ons to gaan zittcn.
,,Wij wilden u alleen maar vragen of het waar is, dat onze
nicht met een Chinees gaat trouwen", zeide Karel, ,mijnheer
Erens wil het niet gelooven ."
,,Men zegt het", antwoordde de professor en ik wist genoeg.
Aardig was het 's avonds met v . Deyssel uit to gaan. Wij
bezochten dan het kleine theater tegenover het Panopticum,
ook het operetten-theater van Prot . Vooral het eerste ligt nog
versch in mijn geheugen . Daar werden kleine vaudevilles gegeven, alle plaatsen kostten er 75 cent ,vertering inbegrepen" .
Die vertering was voor de meesten een warm glas punch . Wij
zaten gewoonlijk op de eerste rij . Ik herinner mij nog mevrouw
De Boer-Van Rijk in haar jeugd daar to hebben zien spelen .
Ook bij Prot zaten wij gewoonlijk op de eerste rij en daar viel
v. Deyssel in het oog bij mevrouw Buderman-v . Dijk, de bekende operetten-zangeres. Wij gingen ook wel naar de Nes
om in Victoria den een of anderen voordrachtkunstenaar to
hooren. Ik heb er ook Solser gehoord en later met hem kennis
gemaakt in Willemsen . Hij was ook grappig in het gesprek .

Soms trokken wij samen naar Tivoli in de Nes of naar Frits
van Haarlem, waar opzichtig gekleede jufirouwen allerlei
chansons ten beste gaven ; meestal waren bet Francaises . Nu en
dan trad er een komiek naar voren, die een voordracht hield .
Daar kwamen dan dikwijls die gezwollen uitdrukkingen in
voor, die v . Deyssel later zijn slachtoffers, als Smit Kleine, naar
bet hoofd wierp . Querido heeft hem dat na willen doen . Hij
deed bet op kranige wij ze, maar v. Deyssel haalde bet uit de
bron en Querido had bet uit de tweede hand .
De oude v . Lier, die goed met v . Deyssel bekend was, had
een klein stukje van hem aangenomen om bet op zijn tooneel
to laten spelen . Het heette Wederzien . Bij de eerste opvoering
was de zaal tamelijk leeg, wel bewoog de bekende advocaat
Levy zich in rok en witte das door bet schaarsche publiek .
Wederzien had weinig succes en des anderen daags schreef
Calisch, de verslaggever van bet Handelsblad : Wij hopen dit
stuk nooit weer to zien .
Toen v . Deyssel trouwde, vestigde hij zich in Belgisch
Luxemburg to Mont lez Houffalize . Hij huurde een villa, die
boven op een berg lag. Het was daar een weinig bewoonde
streek ; breede, eenzame wegen en bier en daar een boschje.
Het dorp Houffalize lag op twintig minuten afstand van de
woning en bet stadje Laroche, bekend ook door bet verblijf
van de familie Perk, was een paar uur er van verwijderd . De
jonge literatoren schenen voor die streek een voorkeur to
hebben ; van Oscar Wilde is bekend, dat hij er ook een tijdlang
verblijf heeft gehouden . Die keuze van woning to Mont mag
wel gelukkig heeten . Heerlijk lag bet huis op den berg en men
zag vandaar ver in de rondte. Het was een punt, van waaruit,
zooals v . Deyssel zei, hij van tijd tot tijd literaire werken de
wereld in wilde werpen . Het voornaamste dat hij daar heeft
geschreven is zijn Kleine Republiek . Toen hij er een paar maanden
was, kwamen zijn vader en moeder er logeeren . Later ging ik
ook er been . Het was in bet begin van December . Ik herinner
mij nog de aankomst des avonds . Ik was van Gouvy met den
omnibus gegaan en omdat deze mij niet verder bracht dan onder
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aan den berg, moest ik nog een stuk loopen voordat ik aan het
huis was . Het was al donker toen ik aankwam ; in de eetkamer
brandde een dertigtal kaarsen in een lustre en er volgde een
diner en regle, dat ik op deze afgelegen plaats zeker niet had
verwacht . In de dagen, die ik daar doorbracht, gingen wij,
v. Deyssel, zijn vrouw en ik, nu en dan wandelen in den omtrek .
De vorige bewoner der villa, die een groot jager scheen to zijn
geweest, had zes geweren daar achtergelaten en op onze wandelingen nam ik er steeds een mee, dat geladen was . Ik schoot op
de voorbijvliegende kraaien ; wild durfde ik niet gaan opsporen, omdat ik geen strooper wilde worden . Als ik bleef
stilstaan om aan to leggen, vlogen v . Deyssel en zijn vrouw
achteruit en mijn schot klonk langs de bergen van den omtrek
met ver zich verspreidend geluid in het winterlandschap . Daar
bij Houffalize heeft v . Deyssel kalme en vruchtbare dagen
gekend .
Het mag wel een gelukkig samentreffen heeten, dat de
grootsch aangelegde dichter en proza-schrijver Josef Alberdingk Thijm een zoo begaafden zoon heeft gehad als Karel.
Ten onrechte is de vader op den achtergrond geraakt voor den
zoon ; ten onrechte, want hij was een groot dichter, wat zijn
zoon niet is, die zich alleen als prozaschrijver heeft geopenbaard . Een enkel sonnet van hem, in De Nieuwe Gids, is een
uitzondering en vermag hem, alhoewel het zijn schoonheid
heeft, niet den naam van dichter to geven .
De vader was een uitnemend tooneelcriticus en zelfs, in zijn
tijd, een kundig beoordeelaar van schilderijen .
Josefus Albertus was een man van hoog intellect ; bij hem
gehoorzaamde het gevoel aan de wetten van het verstand . Bij
den zoon is gevoel en intuitie het voornaamste . Wanneer deze
hem den weg hadden gewezen, volgde hij door dik en dun then
aandrang en hield zijn loop niet in, voordat hij den top van
zijn sentiment had bereikt . Dan schreeuwde hij het uit, zag
naar niemand om, dempte zijn stem niet meer door den invloed
van de een of andere consideratie . Alleen wilde hij zijn op de
hoogvlakte van zijn persoonlijkheid en hij bekeek met scham2 13

pere minachting van boven uit de hoogte iedereen, die op het
vlak van het meer gewone zich beyond . Een intiem gevoel
van superioriteit ten opzichte van zijn vader was bij hem aanwezig en hoewel hij daarin slechts in enkele punten gelijk had,
was hem dat gevoel noodig om zijn persoonlijkheid als auteur
to handhaven .
Wanneer ik zeg, dat hij slechts in enkele punten gelijk had,
wil ik niet beweren, dat hij zich overschatte, maar wel, dat
zijn houding naar buiten soms een vergissing was . Nu de tijd
de gelegenheid heeft gegeven tot obj ectief oordeelen, zien wij
in, dat de persoonlijkheid van den vader niet voor die van den
zoon behoeft onder to doen .
Mogelijk is door Karel een grootere hoogte als schrijver
bereikt, maar toch is in de persoonlijkheid van Josefus Albertus
meer evenwicht to vinden . Wanneer de Nederlanders iemand
hadden moeten zoeken om het land to vertegenwoordigen,
hadden zij nets beters kunnen doen, dan professor Josef Alberdingk Thij m of to vaardigen . Hij was een spreker en redenaar
van het eerste soort.
In het eerste jaar dat ik student was in Leiden, woonde ik
in particulieren kring in Den Haag een lezing bij van professor
Thijm, die werd ingeleid door den bekenden Herman Agatho
Abraham des Amorie van der Hoeven, den schrijver van de
opzienbarende brochure over den Cirkelgang der Menschheid . Hij stelde Thij m aan de aanwezigen voor in een enthousiaste speech, waarin hij hem noemde den Koning der Katholieke Nederlandsche letterkunde . Zooals men weet was Abraham des Amorie van der Hoeven Katholiek geworden . Zijn
vader was predikant en had ooit op den kansel in de protestantsche kerk voor den Paus gebeden .
In den laatsten tij d is al meer de opmerking gemaakt, dat
de conversatie achteruitgaat, evenals het brieven schrijven, dat
in vroegere tij den soms het kunstwerk nabij kwam . In de
salons zondert men zich of en begint het bridgespel ; de gastvrouw weet niet beter haar invite's bezig to houden . De oorzaken van deze decadentie zal ik niet nagaan, maar een felt
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is bet, dat er weinig menschen meer worden gevonden, die
door een schitterende conversatie uitmunten . Prof. Alberdingk
Thijm was geestdriftig over de conversatie van Da Costa . Wij
menschen van de laatste veertig of vij ftig j aar hebben in Nederland geen beteren prater gekend dan v . Deyssel. Ik herinner
mij, dat Kloos mij eens zeide : „Als Karel wat vertelt, dan is
bet als een boek. Je zoudt bet zoo kunnen opschrijven" .
En inderdaad, Karel hield den toehoorder vast geboeid, hij
liet hem niet los. Het was een spel van woorden, die ieder raak
sloegen. Men kon hem aanhooren een uur lang zonder de geringste verveling . Hijzelf vertelde mij, dat Bolland hem eens
van zijn stoel had gepraat, in werkelijken zin. De filosoof was,
zooals bekend is, een geweldig prater, doch voor zoover ik kan
afleiden uit hetgeen ik van hem weet, had hij niet in zijn woorden
die bekoorlijkheid, die v . Deyssel er in wist to leggen . En niet
alleen is Karel zeldzaam als prater, maar ook schitterend als
redenaar en als improvisator . Men mag gerust aannemen, dat
bet literaire werk van v . Deyssel slechts de helft is van zijn
persoonlijkheid en wie hem niet heeft bijgewoond, kan niet
volkomen over hem oordeelen, want hij is een Bier zeldzame
menschen, die in een land slechts bij uitzondering voorkomen .
Wij die hem hebben bij gewoond, wij weten dat alles . Die woorden zijn vervlogen, maar de klank en de harmonie hangt nog
in onze hersens vast met de gouden draden der herinnering .
In bet algemeen wordt de kunst der groote welsprekendheid
weinig meer gevonden . Ongeveer zeventig jaar geleden schijnt
zij in Emilio Castelar, den Spaanschen politicus, haar toppunt
to hebben bereikt. Het was eigenaardig daarover menschen to
hooren, die hem in de politiek hadden meegemaakt . Als hij
zijn redevoering begon, zwaaiden zijn tegenstanders met hun
armen om zijn woorden of to weren, zij zetten hun tanden op
elkaar en zeiden in zichzelf: ,Praat maar raak, ditmaal zul je
mij met overtuigen" . Doch naarmate zij luisterden kwamen zij
meer en meer onder den invloed van den redenaar en als
Castelar had uitgepraat, moesten zij met inspanning van hun
wil den indruk van zich afschudden .
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De welsprekendheid van vroegere dagen heeft plaats gemaakt voor bet meer zakelijke en eenvoudige betoog . Er is
teruggang in bet brievenschrijven, teruggang in de conversatie,
teruggang in de welsprekendheid . In zeker opzicht is dat te betreuren ; bet is een teeken des tijds, die bet intellecuteele genot
in d e laatste vij fentwintig jaren op den achtergrond heeft gedrongen .
Het zeventigste j aar is meestal een keerpunt in bet menschenleven. De diepe bezinning en de concentratie van den ouderdom
moeten dan kornen, wanneer zij niet reeds eerder de ziel hebben
doordrongen. Wanneer de zeventig j arige terugziet op zijn
leven, komt bet hem voor, dat hij heeft geijverd voor veel, dat
hem nu onverschillig is en de ondergrond der dingen, die meer
duidelijk is geworden aan den blik der oude oogen, bleek een
bodem, waarin vele tegenstellingen niet konden blijven bestaan .
Voor wie zeventig jaar is geworden, is meestal bet levenswerk volbracht en bestaat de taak in bet voltooien . Van Deyssel
kan tevreden zijn, want tot nu toe heeft hij zich gehandhaafd
op de hoogvlakte . Het afdalen is menschenlot en met een kleine
variatie zou ik willen zeggen

La vie est tine montagne haute ;
On la monte en chantant,
On pleure en descendant la cote .
Nu ik zelf al een stuk bet zeventigste j aar voorbij ben en reeds
ver ben gevorderd in de afdaling der levenshelling, wil ik bij
dezen datum' mij in mij zelf bezinnen en nog eens uiten, wat
ik in mij omdraag omtrent den mensch en den schrijver Karel
Alb erdingk Thij m .
Wanneer ik over hem denk, over onze gesprekken, over zijn
uitingen, over de mededeeling van zijn wezen, dan zeg ik, dat
hij de meest ongewone persoonlijkheid is, die ik in mijn leven
1 22 september 1934 . - H. P.
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heb ontmoet . Hoe ongewoon zijn persoonlijkheid is, weet I
misschien alleen . Hij houdt er zeker Brie, misschien wel vier
manieren van schrijven op na : den journaiistischen, den superieuren causerie-toon, then der hooge kunst, en die manieren
gebruikt hij door elkaar naar onderwerp en stemming . Hem
is geen, door hemzelf onbegrepen woord ontglipt en ieder, die
hem leest voelt zijn diepe overtuiging en zijn voile zelfbewustzijn . Hij heeft zijn uitgestrekte persoonlijkheid met een muur
omgeven, die hij heeft verdedigd zijn leven lang . Hij heeft zich
niet laten gaan en hij heeft zich niet overgegeven, rnaar hij heeft
zijn lezers teruggeduwd naar den uitersten rand van het vlak
zijner persoonlijkheid en ze verwijderd gehouden van zijn
intieme zielekern . En toch heeft hij op deze oppervlakte het
voile licht laten schijnen en de globale voorstelling zoowel als
de meest kleine details worden door hem geopenbaard .
Deze mensch heeft zooveel verschillende schrijversaspecten,
dat het moeilijk is zich een eenigszins synthetisch oordeel over
hem to vormen. Er is de lyricus ; er is de naturalistische, de
impressionistische, de mystische, de logisch betoogende, de
super-journalistische Van Deyssel . En in al die gestalten is hij
superieur . Niet dat ik het altijd eens zou zijn met zijn beweringen,
maar mijn aandacht weet hij altijd vast to houden en dit is
't beste, wat een schrijver bereiken kan, wat hij bereiken moet .
Het is een bewijs, dat hij geen holle rhetoriek schrijft, rnaar dat
ieder woord bij hem zijn beteekenis heeft en wel een beteekenis,
zoodat de lezer er geen twee of drie uitleggingen aan kan geven
en dat van dit delicate gebouw van zinnen niets kan worden
afgenomen en niets er aan kan worden toegevoegd .
Ik heb voor dezen auteur altijd een groote bewondering gehad . Ik beschouw hem als den besten proza-schrijver van
onzen tijd. Hij heeft een toon aangeslagen, een geluid doen
hooren, die lang, meer dan honderd jaren misschien in het
Nederlandsch proza niet waren gehoord. Hij heeft iets losgemaakt in de Nederlandsche taal, dat Lang bevroren was geweest ; de schrij vers, die na hem kwamen, vonden d e poort
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lijk, dat de baan voor hen vrij was, maar had hij zijn arbeid
niet gedaan, dan zou hun arbeid anders zijn uitgekomen. Al
zullen vele namen, die heden belangrijke persoonlijkheden voor
ons beteekenen in de toekomst in vergetelheid geraken, den
zijne kan dit lot niet treffen, want bet kan hem niet worden
ontnomen, dat hij een innovator is geweest en dat met hem
'n nieuwe aera in bet Nederlandsch proza is begonnen . Hij heeft
bet proza bemind ; met liefde, met hartstochtelijke liefde heeft
hij bet gehanteerd . Hij heeft gezongen, gejubeld, geschaterd,
geschetterd, gedonderd, gebruld en gesproken . Verliefd op zijn
zinnen heeft hij ze laten aanrukken in agressieve woordenphalanxen ; hij heeft ze laten dansen in rijen of simpel doen gaan
met den vasten stap van den gestadigen wandelaar . Hij heeft ze
gebruikt voor logische redeneeringen, die een fijn gesponnen
net vormen, sterk en subtiel . Hij rangschikt zijn taalrijkdom
met een superieuren greep . Op alles wat van hem komt, staa t
zijn persoonlijk merk, bet meesterteeken, dat hij zijn werk
heeft ingedrukt .
Deze groote proza-schrijver is een uitzonderlijk mensch . Dat
behoefde niet . Zijn genialiteit zou kunnen huizen in een persoon, hoogstaand als harmonisch mensch, maar in dit geval is
zij besloten in een uitzonderlijke individualiteit, die er steeds
behoefte aan heeft gehad een hooding aan to nemen tegenover
de buitenwereld . Zijn streven in zijn diepste onderbewustzijn
is zijn eigenlijk wezen to verbergen . Om dit niet to toonen
zoekt hij bet in zijn werk to bedekken met honderden dingen,
die to zamen een bovenlaag vormen, die hij ons laat zien . Wil
hij de diepte niet ontblooten of kan hij bet niet, omdat zijn
natuur is, zooa s zip is?
En toch kan deze man, die steeds den hem verbergenden
mantel stevig om zich been lijkt to trekken, zich met een allergrootste oprechtheid bloot geven ; maar zijn veiligheid blijft bestaan, want, onbewust misschien, heeft hij zijn medemenschen
zoo gewoon gemaakt aan zijn ombulling, dat zij meenen dat
die volkomen oprechtheid zijn grootste vermomming is .
Een der diepste oorzaken van deze zucht om zich to ver218

mommen en een bestudeerde houding aan to nemen, is de
groote gevoeligheid van dezen mensch . Zijn overgevoeligheid
is hem, volgens mij, nadeelig geworden . Daardoor heeft hij
zich niet kunnen onttrekken aan de keten van bet menschelijk
opzicht en daardoor heeft de opinie van zijn medemenschen
to zwaar op hem gedrukt, zoodat zij hem niet vrij liet ademen
in bet spontane van zijn individualiteit . Ik zie hem door zijn
koppig verzet tegen de menschelijke opinie in een voortdurende
strijd tegen de meening van anderen en ik moet betreuren,
dat hem heeft ontbroken de groote passiviteit, de geruststellende
resignatie in zijn lot, waarin wortelt bet vrijheidsgevoel . Dat
zou voor hem zijn geweest bet uitgebreide rijk zijner persoonlijkheid, waarin hij had kunnen denken, de legers van zijn gedachten kunnen beheerschen, ze voeren tot de houding der
zegepraal .
Met zijn streven een bovenlaag to behouden, die zijn zielekern bedekt, houdt verband zijn bijna uitsluitend zich toeleggen
op bet zien . Hij is de schrijver, die bet meeste ziet, niet alleen
in onze, maar in alle mij bekende literaturen . Zijn gave van
zien is bewonderenswaardig maar beter ware zij niet tot
zulk een uiterste gebruikt : de mensch kan niet leven van zien
alleen. Eens zeide hij mij : „Een mensch is, wat ik van hem
~,
zie .
Maar er is ook dat wat de mensch weet ; wat hij heeft leren
kennen door ondervinding, gevolgtrekking of redeneering .
De grens to zetten bij bet geziene is een willekeurige vernauwing van bet menschelijk kenvermogen. In hoever deze begrenzing bet gevoelsleven kan onderdrukken blijft een mysterie .
Toch kan deze beperking een zelfgewilde veiligheidsmaatregel
zijn ; zij kan een versterking zijn der zielekrachten, want door
haar treedt de concentratie in, en door de concentratie de
kracht. Maar waar de ziel door de concentratie iets heeft gewonnen, heeft zij aan de anderen kant verloren, doordat de
volledige expressie heeft geleden en de schrijver niet het offer
heeft gebracht van bet zich bloot geven aan zijn medemenschen ;
hij heeft de volledige expressie niet bereikt, die is 'n altruistisch
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mouvement . Zijn to groote gevoeligheid heeft hem verhinderd
deze zielebeweging to voltrekken, de schitterende bovenlaag
in stukken to scheuren en zijn gevoelens zonder voorbehoud
naar buiten to storten . Hij gaf er de voorkeur aan het veiligheidsmasker to blijven dragen en kon met een soort voldoening
in zich afdalen en daar beschouwen, wat hij had gered voor de
blikken der andere menschen . Zoo heeft de persoonlijkheid over
het werk getriomfeerd .
Het is waar, dat hij in het zien der uiterlijkheden een hooge
perfectie heeft bereikt, dat de rijkdom, then hij ons daarin
voortoovert ongeloofelijk is ; maar het moet worden gezegd,
dat door de gespannen concentratie op de uiterlijkheid hij tot
het exces is gekomen van de to beschouwen voorwerpen to
dicht to naderen . Soms is hij er met het oog op gaan liggen
of heeft een vergrootglas genomen om ze to bekijken. Dit is
een foot, want de litteratuur moet onmiddellijk aansluiten bij
het leven, waarvan zij de reflex moet zijn . Alle kunst heeft een
vordering op de realiteit en de artiest mag niet het natuurlijke
zijn der menschelijke ziel miskennen, die zich in vastgestelde
proporties vertoont . De realiteit is iets zeer kostbaars ; zij mag
met worden aangelengd of vergroot, want daardoor zou zij
haar eenmaal vastgestelde betrekking tot ons bevattingsvermogen verliezen . Het is dus beter haar niet to willen veranderen
en waar sommige auteurs, waaronder Van Deyssel, hebben
gemeend dit wet to kunnen of to moeten doen, moet worden
vastgesteld, dat de kern van deze levenshouding een geestelijke
hoogmoed is .
De mensch moet in de verhouding staan tot de buitenwereld,
waarin hij is geschapen. Hij heeft zijn vaste positie op aarde ;
hij loopt op zijn beenen, bereikt dan een zekere hoogte met
zijn hoofd . Er is een normale afstand noodig om door het
gezichtsvermogen iets in zich op to nemen . Zoo is er ook een
afstand noodig om de geluiden to verwerken in zijn binnenste .
Is deze to kort, dan gaat bij het geluid alle harmonie verloren
en bij het gezicht gaat alles dansen voor de oogen . De litteratuur, die zulke al-te-dicht-bije beschouwingen geeft, is doelloos,
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haar zinnen en beschrijvingen hangen in de lucht . Al is daar
een schoonheid aanwezig, het is een schoonheid, die omgaat
buiten de volheid der ontvangende gedachte . Het geven was
overstelpend, maar wij konden in ons zelven Met de noodzakelijkheid ontdekken van al die woorden en het zuiver menschelijke is ons niet ontvouwd. Toch blijft den lezer de indruk bij
iets moois to hebben gezien, hoewel hij niet kan zeggen, wat
het was.
Op al deze overdenkingen zou Van Deyssel mij kunnen
antwoorden : ,Het is waar, dat ik dikwijls de wereld der uiterlijkheden heb gegeven . Waarom ik het met voorliefde zoo
dikwijls deed? Ik werd aangegrepen door de realiteit van het
zichtbare, die zich aan mij opdrong in allerlei vormen . Zij
sneed diep in mijn hersens, maakte mij dronken en ik moest
ze uit mij stooten en vastleggen in mijn gebouw van taal. Ik
wist wel, dat er een ondergrond bestond, hoewel ik de houding
aannam hem niet to zien. Ik sloot hem tijdelijk uit en leefde
in 't visuele. Het was een concentratie van alle krachten bij
het worstelen om mijn schepping . Toch heb ik soms then weg
met opzet verlaten. Ik heb toen gewaarschuwd en gezegd : ,Gij
zult in de volgende bladzij den 'n anderen geest vinden dan in
een deel van mijn anderen arbeid, eene andere houding tegenover het leven". Het is waar, dat Van Deyssel zich in sommige
zijner kritieken, in zijn Levensleer en Frank Rozelaar een geheel
ander schrijver toont en dat hij in deze zelfgekozen variatie een
hoogtepunt heeft bereikt. Ik heb over dit laatste boek vol
menschelijke mystiek (let wel menscheljke) vroeger een beschouwing geschreven en wil er bier verder niet op ingaan .
Het is een der meest bijzondere boeken van onze litteratuur en
de lezing ervan is noodzakelijk om den mensch en schrijver
Karel Alberdingk Thijm to kunnen doorgronden .
WILLEM PAAP

Een dergenen die sterk hebben geijverd voor de oprichting
van De Nieuwe Gids is Willem Paap . Hij was Groninger en
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kwam van Winschoten . Hij had zij n vader vroeg verloren ;
zijn moeder leefde nog, toen hij zich ging bekwamen voor
hulponderwijzer . Een rijke kennis stelde hem in staat academische studies to maken . Hij werd jurist, maar had steeds
literaire neigingen en hij begon zijn schrijversloopbaan met
een stukj e in den studenten-almanak . Daarna publiceerde hij
een korte brochure, waarin hij voornamelijk Taco de Beer,
den toendertijd zeer bekenden Taco, hekelde . Dit pamflet heette
Bombonos, een naam, die aan bombast moest doen denken . Voor
een der eerste afleveringen van De Nieuwe Gids bood hij een
stuk aan over Da Costa en omdat er nu eenmaal storm werd
geloopen op bet oude, brak hij Bilderdijks leerling onbarmhartig af. Gedurende meer dan een maand had hij zich ernstig
met Da Costa's werken beziggehouden . Paap's aanbod werd
door de andere redacteuren (Kloos, v . d. Goes, Verwey, v .
Eeden) geweigerd . Voor een der volgende afleveringen schreef
hij een kleine novelle, wier inhoud, naar mij werd meegedeeld,
was : bet ledigen van een flesch cognac in een nacht door een
wanhopigen schilder . Ook deze bijdrage werd door de andere
redacteuren geweigerd op to nemen, omdat bet stuk literair
gebrekkig was .
Voor zoover ik weet zag Paap nu voorloopig van de literatuur of en hield zichh uitsluitend met de studie van bet Recht
bezig. Wij hebben toen samen bet Burgerlijk Wetboek en bet
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering doorgewerkt . Wij
lazen beurtelings een artikel en maakten daarop, zoo noodig,
onze aanmerkingen . Alles daarvan bleef wel niet bij ons hangen,
maar na bet doorlezen van die twee wetboeken stonden wij
niet geheel vreemd tegenover de materie . Als wij zoo 's avonds
aan bet werk waren, kwam er nu en dan bezoek en zoo heb ik
daar de socialisten Van Ommeren, Fortuin en Belderok leeren
kennen. Het was de tij d van de opkomst van bet socialisme
onder de leiding van Domela Nieuwenhuis . Van Ommeren
was een jongeman uit bet yolk . Ik weet niet meer precies, waarom hij met de justitie in aanraking was gekomen ; ik geloof,
dat hij een oproerig plakaat had aangeplakt . Hij was geheel
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zonder cultuur en van socialistische beginselen had hij niet het
geringste begrip. Hij zeide mij op lien avond, dat de Officier
van Justitie erg koningsgezind was . Hoe hij geeindigd is, weet
ik net . Belderok heeft later het socialisme verla ten en een baantj e
als postbode aangenomen . Hij marcheerde Zaterdagsavonds
door de Damstraat, omgeven door honderden jongens, hard
schreeuwend : „Lees Recht voor alien" . Hij liet dan meestal nog
eenige schimpscheuten los op den burgemeester van Amsterdam,
lien hij Gijs van Tienhoven noemde . Paap was socialist en daardoor kwam hij met deze menschen in aanraking . In 1888 presideerde hij een groote meeting in het Paleis van Volksvlij t to
Amsterdam voor het algemeen kiesrecht . Het groote gebouw
was stampvol en Paap was toen een belangrijk persoon . Hij
was geen redenaar, maar hij sprak goed en zei alles heel kort
en zakelijk .
Ik herinner mij, dat ik in lien tijd met Van der Goes eens op
een vergadering geweest ben van een tien- of twaalftal socialistische onderwijzers. Het was een sombere bijeenkomst op een
bovenzaaltje van een cafe bij het Leidsche Plein . Wig' zaten op
banken aan een lange tafel en iedereen sprak om de beurt over
zijn ideeen. Wat zij zeiden weet ik niet meer, maar wel herinner
ik mij, dat ik daar de sensatie kreeg van een ongeneeslijke
troosteloosheid en ik was er nets over verwonderd eenige
dagen later to hooren, dat een van de aanwezigen zich den
dag na de vergadering had doodgeschoten .
Ook heb ik de herinnering bewaard aan een bezoek op
d e kamer van Paap van den hoofdcommissaris van politie
Hazenberg, toen voor iederen Amsterdammer een welbekende
figuur, een lange man met cordate manieren . Paap, de socialistische advocaat, was hem komen verzoeken een meisj e, dat
hij had gekend, in het oog to doen houden, omdat zij hem
met een revolver had gedreigd . Bij nader onderzoek bleek,
dat het wapen net geladen was geweest . Intusschen was de
commissaris zeer welwillend en kwam, terwij l ik daar zat,
van zijn onderzoek verslag doen . Gewoonlijk had mijn vriend
als socialist zaakj es tegen de politie, maar nu was hij blij de
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bescherming van de politie voor zichzelf to kunnen inroepen.
In den tijd dat hij zich verdiepte in de juristerij schreef Paap
een stuk tegen het Romeinsch Recht . Daar niemand van de
redacteuren van De Nieuwe Gids het kon beoordeelen, had
men er geen bezwaar in gezien het aan to nemen . Omdat het
mij interesseerde, ging ik het nauwkeurig na en vond er een
twaalftal fouten of onjuistheden in. Treub, aan wien ik het stuk
liet lezen, bleek het met mij eens to zijn .
Eigenaardig is het zeker, dat iemand van Paap's aanleg en
geestelijke faculteiten geen duurzaam spoor van zijn bestaan
heeft achtergelaten. Ik herinner mij, dat Huet in 1883 tegen
mij in Parijs zeide, dat het met de Hollandsche literatuur slecht
was gesteld, omdat men geen jongere schrijvers van beteekenis
kon aanwijzen, want zeide hij, ,Willem Paap en eenige anderen
kon men geen belangrijke figuren noemen" . Ik kon toen niet
over de juistheid van deze uitspraak oordeelen, want de uitingen
van Paap of van andere jonge Nederlandsche schrij vers waren
mij geheel en al onbekend .
Paap heeft den stoot tot schrijven gekregen van Multatuli,
door diens oppositie-geest tegen bestaande toestanden ; maar
hij had niet de scherpzinnigheid en de kracht van den schrijver
van de Havelaar. Een talent, dat wortelt in oppositie en welks
uitingen zijn bedoeld als protesten, heeft geen eigen bestaan .
In zijn romans heeft hij zijn tijdgenooten aangevallen ; in
Vincent Haman de literatoren. Hij schreef eenige boeken tegen
de wereld der financiers en ook een roman gericht tegen de
praktijken van den Katholieken godsdienst . Zijn werk is echter
altijd onvolwaardig gebleven ; hij had niet de fijne superioriteit
van den grooten schrijver en zijn mederedacteuren hadden
waarschijnlijk gelijk, toen zij zijn stukken weigerden . Zij zeiden
mij, dat zij het daarin alien eens waren geweest . Paap heeft
hun dat nooit kunnen vergeven en hij heeft zich gewroken in
Vincent Haman . Hij was een goed en aangenaam mensch. Hij
had iets schuchters en brutaals tegelijk . Hij vertelde, dat Multatuli bij een gelegenheid, dat menschen in een publieken tuin
aan het schommelen waren en Paap zich daarmee had bemoeid,
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zeide : ,Dat boor ik graag, jij kunt domineeren ." Ik geloof echter, dat dat niet waar was en dat zij eigenlijk geen van beiden
konden domineeren; wel waren zij daartoe in staat bij viagen,
maar niet op den duur .
Na den dood van Multatuli nam Paap diens weduwe bij zich
in huis. Hij had zich toen gevestigd als advocaat en woonde
op de Leidsche Kade . Mevrouw Dekker was in zorgelijke omstandigheden achtergebleven, en zij bestuurde het huishouden
van Paap . Daar heb ik meermalen des avonds met haar thee gedronken en ik heb haar leeren kennen als een zeer hoogstaande
en interessante vrouw . Op een avond, dat de advocaat op zijn
kantoor bij een client was en wij in een stemmingsvolle schemering zaten, want zij had geen licht aangemaakt, vertelde zij,
dat zij langen tij d met Multatuli had gecorrespondeerd zonder
hem persoonlijk to kennen . Hij was in then tijd nog getrouwd
met zijn eerste vrouw . Toen zij had vernomen, dat deze vrouw
hem had verlaten, was zij onmiddellijk naar hem toegegaan en
had gezegd : ,Hier ben ik" . Dat was de eerste keer, dat zij hem
zag en zij is bij hem gebleven tot aan zijn dood .
Dekker is jong gestorven . Ik herinner mij, dat ik mij bijzonder voelde getroffen, toen ik op een Zondagavond het telegram, dat zijn dood meldde, zag hangen voor den sigarenwinkel van Haj emus op den Dam . Zij n leven was voorbij , er
was niets meer van Multatuli to hopen .
Ik ben blij, dat ik hem eens in levenden lijve heb gezien en
hem heb hooren spreken . Het was in de Leidsche gehoorzaal
op de Breestraat . Toen hij op het podium stond en wilde gaan
spreken, begon hij zenuwachtig to hijgen en sloeg met de hand
op de borst, zeggende : „Cette vieille carcasse !"
Multatuli had aan Paap verteld, dat hij Chateleux in zijn
huis in Nieder-Ingelheim to logeeren had gehad . Misschien
weten op het oogenblik nog slechts weinigen wie Engelbert
Moise de Navarre de Chateleux is geweest . Hij was uit een oud
Hugenoten-geslacht, naar Nederland uitgeweken . Wij noemden hem onder ons in de Leidsche studentenwereld „de Chat" .
Zwaar had hij ~geleefd, des nachts uitgegaan en overdag ge-
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slapen. Toen zijn vader hem geen geld meer voor zajn studies
wilde voorschieten, kwam hij vaak bij mij des avonds vertellen van zijn studenten-avonturen . Hij was een prachtige
prater en hij boeide mij wren achter elkaar, zonder mij ooit
lastig to zijn door to lang to blijven . Nadat hij zijn studies
had moeten opgeven, kreeg hij een aanstelling als leeraar in
Yperen en Hoey. Later is hij naar Antwerpen gekomen, waar
hij steun vond in zijn vriend, den toen zeer bekenden burgemeester van Antwerpen, Jan van Rijswijk . Hij werd medewerker van „De Lantaarn" en schreef een paar volumen, die
uitgekomen zijn onder den titel Indrukken van den dag . De
Lantaarn was een maandblad, dat to Amsterdam werd uitgegeven door Rossing, de broer van den journalist . Ook Huet
heeft daarin gepubliceerd . In zijn Leidschen studententijd had
Chateleux een drama geschreven Chandos, bij Sijthoff uitgekomen, naar ik meen, en hij had aan Multatuli een exemplaar
daarvan gezonden . Het werk beviel aan den meester, hij vroeg
hem to logeeren en stelde hem de mooiste kamer van zijn huffs
ter beschikking. Het vertrek stond den jongen man echter niet
aan. Hij zeide, dat hij er niet werken kon en verliet NiederIngelheim.
Tij dens zijn verblij f to Nieder-Ing elheim was Multatuli
correspondent van een groote Hollandsche courant ; ik weet
niet meer zeker welke courant het was, maar ik meen Het
Nieuws van den Dag . Hij schreef over verschillende onderwerpen en om zijn ideeen en inzichten steun to geven, gaf hij
voor, dat hij ze putte uit de Mainzer Beobachter, een courant,
die niet bestond, maar die hij voor het doel had uitgevonden .
Niemand was ooit op het idee gekomen om die bron to controleeren. Het was wel het omgekeerde van wat veel andere menschen doen. Multatuli had plezier, wanneer hij die bijzonderheid
kon vertellen.
Een groot vriend van Willem Paap was Jan Zi rcher . Deze
merkwaardige man was ook een vriend van Multatuli, die hem
bewonderde om zijn Aug aanleeren van het Maleisch . Eens
zaten wij samen in de wachtkamer van Paap tusschen veel
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menschen en om niet verstaan to worden door de anderen,
converseerden wij in bet Latijn, wat Zurcher vlot Aging . Toen
mij n vriend, de advocaat Munzebrock, eens 's avonds laat
tegenover hem zat in den trein naar Amsterdam (hij kende
hem in bet geheel niet), stelde Zurcher zich aan hem voor en
zeide: „Ik kom uit Duitschland, waar ik een van de grootste
mij bekende mannen heb begraven" . Toen Munzebrock vroeg
wie dat dan was, zeide hij : Multatuli.
Door een rijk huwelijk was hij in staat verschillende mooie
schilderij en to koopen uit de school van Barbizon en van de
Hagenaars, en bet is zijn verdienste geweest, dat hij in bet
,,Nieuws van den Dag", waar hij schilderij encritiek gaf, de
eerste is geweest, die bet opnam voor de Haagsche schilderschool
en den stoot gaf tot haar erkenning . In Amsterdam woonde
hij toevallig in dezelfde straat als ik, slechts enkele huizen van
mij af, en op zijn uitnoodiging ging ik hem daar bezoeken en
zijn schilderijen zien . Hij woonde op de eerste etage van een
huis in de Jan v. d . Heydenstraat ; de voor- en achterkamer
werden door zijn schilderij en ingenomen . In een middenvak
was zijn slaapgelegenheid en op bet tochtscherm, dat daarvoor
stond, had hij de portretten van een twintigtal groote mannen
vastgehecht. ,Dit zijn de mannen, die ik bet meeste vereer",
zeide hij . Ik heb vergeten wie bet waren, wel weet ik, dat Shelley
en Carlyle er onder waren .
In zijn schilderijen-collectie kwamen alleen meesterstukken
voor : Vollon, Troyon, Daubigny, Rousseau en anderen . Van
de Hollanders had hij o .a . gekocht een der eerste schilderijen
van Isaac Israels, de Militaire begrafenis, door den schilder gemaakt, toen hij achttien jaar was . Wijzende op een Daubigny
vloog Zurcher naar de piano en sloeg drie of vier noten aan,
zeggende : ,Dat is de muziek, die daarmee correspondeert" .
Later is hij met zijn tweede vrouw om de pittoreske omgeving in Enkhuizen gaan wonen . Hij heeft Carlyle's Sartor
Resartus in bet Hollandsch vertaald, een moeilijk stuk werk .
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HERMAN GORTER

Met Gorter maakte ik bet eerst kennis, toen ik op een avond
bij Kloos op de kamer zat . Het was in de Govert Flinckstraat
bij den Amsteldijk . Twee jonge mannen kwamen toen boven,
bet waren Gorter en Diepenbrock . Wij praatten een uurtje
to zamen . Toen gingen zij weer been ; ik bleef nog wat zitten,
als de oudere kennis en clubgenoot . Ik beschouwde toen Gorter
en Diepenbrock als twee j ongeren, die zich op een weg begaven,
waarover wij reeds liepen.
Zoo bleef bet voorloopig en Gorter zag ik niet zoo gauw
weer . Eenigen tijd later zei Kloos tegen tnij, dat Gorter bezig
was aan een groot gedicht, dat hij bijna klaar had . Gewoonlijk
lag bij zulk een mededeeling in den toon en in de woorden
reeds, wat men daarvan verwachtte . Die mededeeling werd
mij echter gedaan door Kloos, als een bloot nieuwtje. Verder
wist hij ook niets over de qualiteit van bet groote gedicht .
Toen verscheen Mei in De Nieuwe Gids en bet maakte op
iedereen een diepen indruk. Velen waren vol bewondering .
Onze vriend Josef Jesserun de Mesquita, met wien ik op een
namiddag in bet cafe zat in de Utrechtsche straat, hoek Achtergracht, zei daar, (ik weet dit nog precies) dat Gorter alles had
overtroefd, toen Mei in De Nieuwe Gids verscheen.
De waarheid was, dat Gorter's geluid, bet zoogenaamde
nieuwe geluid, uit de klanken van Van Deyssel en Verwey
voortkwam, maar, dat hij dat tot volleren bloei deed groeien.
Ben eigenlijke Nieuwe Gids-man was dus Gorter van den aanvang niet. Hij sloot zich aan bij Kloos en zijn werk smolt al
gauw to zamen met dat van De Nieuwe Gids . Op die manier
is bet gegaan . Maar men moet zich niet voorstellen, dat op
een zeker moment van 1880 een regiment in een lijn opmarcheerde naar de verovering van een nieuwe literatuur . Het
ging alles geleidelijk . Er kwam iets bij van bier en van daar en
door bet buitenstaande publiek werden de Nieuwe-Gidsers als
een nieuwe groep beschouwd, zonder precies to weten op welke
manier de strooming was ontstaan .
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Mei was inderdaad een bewonderenswaardig gedicht, opgekomen uit diep-innerlijke ontroeringen . Niet de plastiek, maar
de tot klank verrezen emotie is de groote verdienste van dit
werk . Ik meen dat dit hier de juiste karakteristiek is, want
men moet niet verwarren . Scherp afgelijnde vormen, scherp
afgesneden feiten moet men niet zoozeer in dit werk zoeken,
maar Gorter's dichterlijke gave, die zeer groot was, verdronk
die vormen in een zee van emotie . WYE ver angen niets anders,
dan dat wij worden ontroerd, dan dat wij hooren muziek van
woorden. Ik wensch hier niet to geven kritiek, dat zou ik zelfs
verwaand vinden, maar wel wensch ik aan to wij zen een
karakteristiek .
Naar mijne meening moet men den waren Gorter zoeken in
zijne Gedichten . Niet in Mei, noch in Pan of eenige zijner latere
verzen . Men moet den echten Gorter zoeken ook niet in zijn
gedichten, zooals hij ze later heeft gewijzigd, maar in de onbesnoeide, zooals hij ze het eerst heeft gepubliceerd . Men moet
hem daar zoeken om hem to leeren kennen . Ik zal niet zeggen,
dat in de latere edities door het aanbrengen van meerdere soberheid, niet hier en daar verbeteringen zijn ontstaan . Doch de
onstuimige Gorter in al zijn woestheid en losbandigheid van
verbeelding, hij is naar ik meen het beste to vinden in zijn
Gedichten.
Wat zijn persoon betreft, hij was een sympathieke . Veel
weet ik niet van hem door eigen beleven. Onze wegen liepen
niet to zamen, maar hij stuurde mij zijn vertaling van Spinoza,
hij stuurde mij zijn gedichten en zelfs eene brochure, die in
den tij d van den oorlog verscheen . Niettegenstaande verschil
van inzichten, dacht en sprak ik over hem in latere j aren altij d
met consideratie en bewondering en in de momenten, dat ik
aanraking met hem kreeg, persoonlijk of per brief, was er
altij d een strooming van sympathie tusschen ons . In Bussum
ben ik hem eens gaan hooren, toen hij sprak op een socialistische
vergadering . Dat bewijs van belangstelling scheen hij to apprecieeren .
Wat de invloed van hem is geweest als politiek agitator, is
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mij niet bekend . Dit is moeilijk aan to wijzen. Ik geloof niet,
dat de sporen daarvan lang zullen zichtbaar blijven . Maar wel
zal de echo van zijn zangen nog lang naklinken door de dagen
der nieuwere tij en.
Niet had ik vermoed, toen ik Gorter en Diepenbrock voor het
eerst zag, dat zij mannen zouden worden, wier namen een groote
beteekenis zouden krijgen in de toekomst . De oorspronkelijke
Nieuwe Gidsers beschouwden hen toen nog als leerlingen, die
tegen hen opzagen . Dat is anders geworden . Diepenbrock en
Gorter waren meesters met gelijkberechtigde aanspraken op
consideratie .
Wie van de dichters en prozaschrijvers van De Nieuwe Gids
zich volkomen en het langst zal handhaven, is zeker moeilijk to
gissen. Met eenige waarschijnlijkheid kan worden beweerd, dat
het Klein Heldendicht en Pan niet die bewondering van de toekomstige tijden zullen verwerven, die Gorter's vroege verzen
hebben verdiend . De to duidelijk zichtbare tendenzlijnen zijn
weinig geschikt om emotie to verwekken . Wel zijn deze gedichten fielder en klaar, maar het zijn redeneeringen, tot wier voortgang de daad van lyrisme de stuwkracht had moeten zijn, in
plaats van verstandelijke overwegingen . Beweging is er wel in
Gorter's tendenz-gedichten, doch het opzettelijke verhindert de
indringelijkheid. Met de zweep drijft hij daar zijn verzen voort ;
hij laat ze niet draven, als paarden, die hun weg wel weten to
vinden.
Nog eens zij het gezegd : Wie den waren dichter Gorter wil
aantreffen, hij kan hem vinden in zijn vroege verzen, de verzen,
die op Mei zijn gevolgd, toen hij door de triomfen daarmede behaald, zich voortbewoog in de zekerheid van een veelomvattend
lyrisme .
Niemand was minder rederijker dan hij . Ja, hij was misschien de meest bandelooze lyricus onzer gansche literatuur .
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CHARLES VAN DEVENTER

Met Charles van Deventer, of Chap, zooals hij gewoonlijk
werd genoemd, ben ik intiem bevriend geweest . Toen ik eens
na een verblijf van eenige maanden in Limburg in Amsterdam
een kamer zocht, zei hij : „Ik woon in de Jacob van Kampenstraat, ik heb de achterkamer, maar de voorkamer is nog vrij .
Zou jij die niet willen hebben ?" Ik greep toe en betrok ze
onmiddellijk . De twee kamers waren door deuren gescheiden,
die men maar behoefde open to zetten om ze tot een vertrek
to maken. Bij ieder van onze kamers was een alkoof . Juftiouw
Kok, die aan ons had verhuurd, was een oude juffrouw ; zij
kookte ook voor ons en wij dineerden samen op de kamer van
Chap met Kloos, die den wensch to kennen had gegeven,
dagelijks met ons to komen eten . Omdat juffrouw Kok niet
voor afwisseling zorgde en iederen dag biefstuk gaf met gebakken aardappelen en een beetje groente, liep Kloos, nadat
die gemeenschappelijke maaltijd een maand had geduurd, op
een goeden dag weg, zeggende, dat hij niet iederen dag biefstuk kon eten. Wij bleven nog een tijdlang bij juffrouw Kok .
Dat samenwonen was gezellig en gemakkelijk. Eens in de
week kwamen Witsen en Diepenbrock musiceeren ; v. Deventer
had een piano op zijn kamer . Ik deed dan de deuren van de
mijne wijd open, zoodat de bezoekers konden circuleeren .
Witsen speelde cello, Chap viool, Diepenbrock piano . Er werd
ernstig gemusiceerd ; er werd bijna altij d klassieke muziek
gekozen, vooral Mozart, Haydn en Beethoven . Dit aangename
samenwonen werd door een ongelukkig toeval verstoord . Op
een winteravond, toen juffrouw Kok naar huis kwam, viel zij
op de gladde sneeuw vlak voor de deur van haar huis en brak
een arm. Er was toen niemand meer om ons to bedienen en
wij moesten an ere kamers zoe en .
Charles van Deventer was doctor in de chemie ; hij was
gepromoveerd op een zeer interessant proefschrift over de
alchemie. Nadat hij leeraar in de scheikunde aan de H .B .S .
to Goes was geweest, was hij assistent geworden bij prof. Van
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't Hoff to Amsterdam . Hij is ook opponent bij mijn promotie
to Amsterdam geweest ; hij opponeerde tegen een mijner wijsgeerige stellingen. Maar Chap was niet alleen geleerde, hij was
ook een fijn artiest . Hij schreef verschillende schetsen en van
zijn hand zijn twee bundels literaire kritieken verschenen . Hij
gaf nu en dan voor de een of andere courant een overzicht
van schilderijententoonstellingen. Zijn bundel Platonische Dialogen toont hem als wijsgeer en gelukkigen leerling van Plato .
Hij was een zoo groot vereerder van den Griekschen wijsgeer,
dat hij niet kon leven zonder diens werken bij zich to hebben
en hij nam zijn Grieksche Plato-editie dan ook meestal mee op
reis in een houten kastje, dat hij er opzettelijk voor had laten
maken. Zijn aanteekeningen over de Platonische Dialogen zijn
van belang . Hij was ook een ijverig medewerker van de Wetenschappelijke Bladen, waarvoor hij kritieken schreef. Eens
leverde hij den Nieuwjaarswensch van Thomas-vaar . In zijn
latere jaren schreef hij een Oud-Grieksche novelle De dubbele
Storm, en een romantisch tooneelspel in vijf bedrijven : De gevloekte Beker, beide verschenen in De Gids.
Chap was de meest universeele geest, then ik ooit heb ontmoet . Hij wist ontzettend veel . Behalve dat hij zijn leven lang
scheikunde heeft gedoceerd en ook de historie van de scheikunde, was hij b .v . volkomen op de hoogte van de geheele
Engelsch e literatuur ; hij was zeer muzikaal, speelde uitstekend
viool en componeerde .
De gevloekte beker heeft een bijzondere bekoring omdat in
de omgeving en in de personen van het oude Griekenland
door het zielsconflict van den wijsgeer Thales en van het meisje
Theano een modern element is gekomen . Een Griek uit den
ouden tij d zou dit sprookj e, geweven met uiterst fijne draden,
niet verzonnen hebben en het zielsgebeuren ademt onwillekeurig een christelijken geest . Er gaat iets verhevens uit van dit
drama, dat meer is gebaseerd op het innerlijk conflict dan op
het uiterlijk gebeuren . Hier en daar zou ik wat meer tinteling
van activiteit hebben gewenscht, maar het blijft boeien tot het
einde en zooals het daar is, munt het uit door zijn rustige klaarte .
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Er is lets gedempts in, evenals in de schilderkunst van Puvis
de Chavannes, die geen scherpe kleurtegenstellingen heeft
gezocht, maar zijn scheppingen zet in een zacht verzonken
toon.
Het ongeluk van juffrouw Kok had voorloopig een eind
gemaakt aan het samenwonen van Chap van Deventer en niij .
De dood van een hospita grijpt dikwijls diep in het leven van
den bewoner van gemeubileerde kamers . Ook de hospita van
Paap stierf plotseling en hij was zoo daarvan onder den indruk,
dat hij meende in langen tij d geen lust meer tot werken to
zullen hebben . Eens kwam ik op een avond bij Kloos, die toen
in de Govert Flinckstraat woonde bij den Amsteldijk en ik
vond er ook Boeken. Kloos zei mij, dat zijn hospita lien
morgen was overleden. Hij had blijkbaar geen lust in werk
of in een wereldsch gesprek en hij stelde voor, dat Hein Boeken
,,De Prediker" zou voorlezen in de Statenvertaling . Deze was
daartoe bereid en het „IJdelheid der ij delheden en alles is ij delheid" klonk indrukwekkend uit Boeken's mond in de stilte
van den nacht. Hij las inderdaad voortreffelijk de zware klanken
van den Prediker en een groote rust en kalmte daalde over ons
neer bij het spaarzame licht der petroleumlamp in de achterkamer van Kloos .
JAN VETH

Twee jaar tevoren ongeveer had ik ook in hetzelfde huis gewoond met v. Deventer, in de Hemonystraat . Ik had daar
een groote achterkamer met alkoof op de derde verdieping,
hij bewoonde de voorkamer naast mij ; Jan Veth had beneden
ons de kamer aan de straat op de tweede verdieping en beneden
hem woonde de student Ham, later oogarts . Het was daar
prettig, want ieder van ons werkte ernstig .
Jan Veth was altijd een mijnheer en correct in zijn omgang ;
omdat hij in then tij d al verloofd was, zagen wij hem minder
dan de andere vrienden . Hij is vroeg getrouwd met de dochter
van den bekenden ingenieur Dirks, van wien men zeide, dat
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hij de rechterhand van de Lesseps was geweest bij het grav en
van het Suezkanaal . Ik had met hem vruchtbare en interessante
gesprekken.
Daar, in de Hemonystraat, vroeg hij mij voor hem to poseeren
om een portret to schilderen . Ik deed dat heel graag en hij
kwam verschillende keeren, misschien wel een keer of tien bij
mij op de kamer. Hij had toen reeds then grooten ernst bij het
portretschilderen en hij beschouwde het als iets .zeer gewichtigs,
dat zijn heele werkkracht vorderde. Hij wilde, dat ik voor hem
ging zitten op de meest natuurlij ke manier, in het oude jasje,
dat ik dagelijks droeg . Hij schilderde mij met de lorgnet in de
hand, in de houding van iemand, die lets betoogt . Dat was mijn
meest karakteristieke houding, meende hij . Hij heeft dat portret
niet verder afgewerkt dan als schets . Hij vond, dat het zoo
moest blijven, want hij dacht, dat het, als hij het geheel afschilderde, lets zou verliezen van het spontane en frissche, dat
hij er op een zeker moment aan had gegeven . Hij was er zelf
blijkbaar zeer mee ingenomen ; het was vol leven en uitdrukking .
Verschillende malen heb ik het voor hem naar een tentoonstelling van zijn werken moeten sturen . Veertig laar later heeft
hij mij nog gevraagd of ik hem dat stuk nog niet eens kon bezorgen ; hij wilde het nazien en vernissen . Hij was er blijkbaar
zelf aan gehecht, doch ik moest hem toen meedeelen, dat
het voor mij verloren was gegaan, hetgeen ons beiden zeer
speet .
Toen Veth getrouwd was, had hij een aardig oud huis gehuurd aan de haven in Bussum, waar ik nu en dan bij hem
logeerde . Op een Zondag vroeg hij toen ook v . Deventer en
Derkinderen ten eten . Deze laatste was juist terug van een
reis naar Italie en vertelde veel van hetgeen hij had gezien,
vooral van de oude fresco's in Milaan aan de San Ambrogio .
Het was een gezellig en intiem diner en de conversatie bij
petroleumlamp en kaarsen was zeer ingaande . Wij waren toen
nog alien vol vuur en ambitie, ieder besloten zijn steenen aan
het nieuwe kunstgebo uw bij to dragen .
Deze reis naar Italie had de ideeen van Derkinderen omtrent
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de decoratieve schilderkunst doen veranderen, waardoor hij
in conflict kwam met Pastoor Klonne, den rector van het
Amsterdamsche bagijnhof, die hem had opgedragen een schilderstuk voor zijn kerk to maken van de oude Amsterdamsche
H. Sacramentsprocessie .
De jonge schilder Henry de Groux uit Brussel had in lien
tijd op een tentoonstelling to Amsterdam een schilderij geexposeerd, fantastisch en vehement van conceptie . Het deed
denken aan het werk van den oud-Hollandschen schilder
Savery . Veth was er zeer mee ingenomen en verzocht hem to
logeeren to Bussum . Hij kende hem met persoonlijk en om
elkaar niet mis to loopen had De Groux geschreven, dat hij
aan het station to Amsterdam, waar hij zou aankomen met
een bepaalden trein, een witten zakdoek in de hand zou houden .
Toen de trein aankwam en de reizigers uitstapten, bleek het
zeer moeilijk iemand to vinden onder al die menschen op het
voile perron. Veth had niet ver van den uitgang post gevat en
lette scherp op, maar de onderneming leek hem hachelijk . Na
lang to hebben gewacht, zag hij plotseling een klein, mager,
bleek mannetj e aankomen met lange, zwarte haren en met
een oude gekleede jas aan, waarvan de slippen hem over de
knieen kwamen. In zijn hand hield hij een stok met op den
top een witten ontplooiden zakdoek recht omhoog en droeg
die zeer omzichtig voor zich uit met onbewegelijk gezicht .
Veth begreep dadelijk, dat dat zijn man was . Zoo vertelde
hij des avonds deze aankomst, toen De Groux er niet bij
was .
Des anderen daags na de tentoonstelling to Amsterdam to
hebben bezichtigd, dineerden wij bij Veth . Er waren daar ook
Witsen, Kloos, v. Deventer, V. Eeden ; ik weet met meer of
er nog anderen bij waren . Na het eten wandelden wij in een
paar groepj es door Bussum . Onder het gesprek zei ik aan
De Gro ux, die naast mij liep : „Je regrette . . ." (waar ik spij t
over had, weet ik niet meer) . De Groux bleef stil staan en antwoordde met groot aplomb en een vaste overtuiging : ,Stendhal a dit : Il ne faut jamais se repentir" .
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Veth was een man, wiens conversatie bijzonder interesseerde ; ook in latere j aren sprak ik altij d graag met hem . Vooral
was het zijn groote geestigheid, die opviel in alles wat hij vertelde. Men voelde altijd een pittig causeur voor zich to hebben
en het was niet gemakkelijk naast den zijne eenige vonken van
geest to doen flikkeren. Zijn zetten hielden het gesprek op hoog
niveau en hij zorgde, dat er geen verslapping intrad. Vooral
was rij k zijn ervaring van menschen en dingen . Hij kende
zooals men dat zegt - iedereen en hij wist van iedereen iets
interessants to vertellen .
Alles wat Veth heeft geschreven, heeft een prettige scherpte
van uitdrukking, die de zaak aanschouwelijk voorstelt, omdat
zij de contours van redeneering en meening juist en onverbiddelijk weergeeft . Zijn kunstkritieken zijn de prettigst geschrevene, die ik bij ons ken en al mogen zijn meeningen een
enkele maal kunnen worden bestreden, zij zijn steeds met voile
overtuiging neergeschreven en vervat in de meest preciese
woorden. Dit geeft een vertrouwen ; het is lets, waarop men
kan staat maken. Dit poseert zijn meening als die van een
autoriteit en geeft daaraan iets onomstootelijks .

HEIN

B OEKEN

Hein Boeken is geweest een man van den vrede, die trachtte
bij ontstemdheid of meeningsverschillen de harmonie to herstellen . De goede Hein was altijd bereid in ieders leed en vreugde
to deelen . Hij is een fijn artiest, de ciseleerder van diepgevoelde
en kunstige sonnetten . Ook is hij een erudit ; hij is op de hoogte
van de verschillende Europeesche literaturen, maar de klassieke
letteren hebben vooral zijn liefde gehad . Wanneer ik bij Kloos
op de kamer zat to praten, alleen of in het bijzijn van v . Deventer,
v. d . Goes of anderen, werd er wel eens gescheld en als ik aan
Kloos vroeg : ,Wie was daar voor je ?", kreeg ik dikwijls ten
antwoord : „O, Boeken", en niemand verscheen . Dat gebeurde
verschillende keeren . Yk dacht dan, dat er boeken waren gebracht
en vond dat nets bijzonders, totdat ik eindelijk gewaar werd,
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dat het een persoon was, die zich had aangemeld, die Boeken
heette en voor wien ,niet thuis" werd gegeven . Later werd
dat anders ; Kloos ging met Hein Boeken samenwonen en zij
werden onafscheidelijke vrienden . Vroeger werd er in onzen
kring veelal van ,Kloos en Verwey" gesproken, later werd het
,,Kloos en Boeken" .
De uitgever Versluys stuurde hen samen op reis naar Italie,
maar ik geloof niet, dat zij ooit een van beiden daarover hebben
geschreven. Bij den commissaris van politie in de Nieuwe
Buurt to Amsterdam moesten zij voor hun vertrek hun passers
afhalen en ik ging met hen mee om mijn handteekening to
zetten onder een verklaring dat zij mij bekend waren . „Hoe is
uw naam ?", vroeg de commissaris plechtig . ,Kloos" . „En de
uwe ?" „Boeken" . „O", zei de overheidsman zich ontrimpelend, „Boeken, Boeken, ik heb ook een heel stel boeken in
huis". De naam van onzen vriend scheen hem tot scherts to
animeeren.
Toen Piet Tideman voor zijn candidaatsexamen studeerde
ergens op de Veluwe, noodigde hij de beide vrienden uit om
bij hem to komen logeeren . Op een avond had zijn groote
hond Kloos aangevallen, maar niet gebeten. Tideman ging
daarop met den hond de kamer uit en kwam kort daarna
alleen weer binnen ; hij schreide en zei, dat de hond flood was .
Hij had hem doodgeschoten. Hij had dat zoo als plicht gevoeld,
zeide hij ; Kloos was zij n vriend en de hond had hem zonder
reden aangevallen.
Kloos en Boeken gingen in dien tijd uitstapjes in de omgeving
van het dorp maken . Op een dag waren zij in een provinciestad
gekomen, ik meen dat het Zutfen was, en zij zochten naar een
gezellig kroegje om to gaan zitten . Zij wandelden door de stall,
konden niet dadelijk een keuze maken en bleven staan voor
ieder cafe, dat zij vonden, aandachtig naar binnen glurend .
Zij wisten niet, dat zij op dien rondgang door een politie-agent
op eenigen afstand werden gevolgd . Deze kwam opeens naast
hen staan en vroeg of zij hem naar het politie-bureau wilden
volgen . Zij keken verbaasd op, maar moesten mee . Daar ge237

komen werd hun gevraagd of zij handelaars in sterken drank
waren. Zij antwoordden, dat zij een geschikt koffiehuis hadden
gezocht om uit to rusten, want dat zij een langen weg hadden
afgelegd. De commissaris vroeg hun toen waar zij verbleven ;
hij was vol wantrouwen tegenover de beide dichters . Maar toen
zij antwoordden, dat zij bij den heer Tideman op een naburig
dorp waren gelogeerd, begon hij vertrouwen to krijgen en zei :
„O, ik ben familie van Modderman en dus ook van Tideman .
Ja, Modderman, Tideman, Tideman, Modderman". De beide
vrienden begrepen niets van die conclusie, maar zij waren blij
met rust to worden gelaten. Zij bogen beleefd voor den commissaris, die hen onder het aanbieden van verontschuldigingen
liet gaan.
Het bovenstaande was reeds geschreven, toen het bericht
van de laatste ziekte en van den dood van Hein Boeken mij
bereikte . Bij zulk een tij ding komt nog eens uit de diepte naar
boven het duidelijk beeld van de geheele betrekking, die er
heeft bestaan tusschen ons en hem, die wegging . Zijn handdruk heb ik gevoeld op lichte dagen en op dagen van diepe
tragiek . Onkreukbaar trouw in de vriendschap was hij en zijn
gevoel was liefderijk en beschaafd. Hij was een groot natuurminnaar, een groot geleerde en een fijn en goed artiest ; daarbij
was hij eenvoudig en bescheiden .
Hij was ook een bijzonder minnaar van Amsterdam, wiens
karakteristieke schoonheid hij begreep als Been ander .
Hij heeft in volmaakte resignatie geleden en is ook daarin
gestorven . In hem is een Nederlander verdwenen, zooals het
land er niet veel tellen kan.

ARNOLD ALETRINO

Aletrino heb ik het eerst ontmoet op een vergadering van
Flanor . Hij interesseerde zich bijzonder voor Fransche literatuur
en had de meeste nieuwe Fransche romanschrijvers gelezen,
vooral Flaubert en Zola ; ook bewonderde hij de Fransche
dichters bijzonder en hield vooral veel van Coppee o .a . Hij
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woonde in de buurt van de Rijnspoor. Om bij hem to komen
moest men de rails oversteken en de straat waarin hij woonde
had slechts aan een kant huizen, aan den overkant was weiland .
Daar bezocht ik hem dikwijls en als ik naar hem toe ging, had
ik bet gevoel uit de stad to gaan. Hij vertelde mij uitvoerig van
zijn diepe neerslachtigheid . Niet alleen in zijn gesprekken, maar
ook in zijn latere productie bracht hij die tot uiting . Hij verlustigde zich blijkbaar in droefgeestigheid en in dat opzicht was
hij een retardataire van bet romantisme .
In die eerste tij den van onze kennismaking had hij nog nets
gepubliceerd, ja, de actieve deelneming aan de literatuur leek
hem een onbereikbaar iets en hij scheen zich tevreden to stellen
met uit de verte to bewonderen . Veel later zond hij een stuk
aan De Nieuwe Gids en toen v . Eeden hem kwam zeggen,
dat bet was aangenomen, kwamen Aletrino de tranen van
blijdschap daarover in de oogen . Later kregen de twee vrienden
oneenigheid en voerden samen een polemiek, waarbij v . Eeden
de ontroering, die Aletrino toen had getoond, in herinnering
bracht. De twee waren overigens zeer intiem bevriend, maakten
samen een refs naar Parijs en Arnold (zoo noemden wij Aletrino
meestal) had de Kleine Johannes reeds geheel in manuscript gelezen, nog voor de publicatie . Waarom hij dat deed, weet ik
niet, maar hij sprak v. Eeden altijd met ,Kees" aan .
Onze gesprekken liepen meestal over Fransche literatuur en
vanzelf kwamen wij er toe die in bet Fransch to voeren . Door
in een vreemde taal to spreken bleven wij als wij alleen waren,
gemakkelijker op een zelfstandig standpunt ; de moeite, die
wij bij bet formuleeren der Fransche volzinnen moesten doen,
kwam ons voor een zekere saveur aan bet gesprek to geven .
Wanneer een derde er bij kwam, spraken wij weer Hollandsch .
Somtijds duurde de zwaarmoedigheid van Aletrino weken, ja,
maanden lang en toen ik eens uit de stilte en de eenzaamheid
van Sluis, waar ik toen woonde, in Amsterdam kwam en de
vrouw van zijn broer toevallig op straat vlak bij zijn woning
ontmoette, smeekte zij mij bijna haar zwager to gaan bezoeken,
omd at hij den omgang met d e oude kennissen zeer noodig had,
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zooals zij zeide . Zij bracht mij tot aan het huis in de den Texstraat, waar Aletrino toen woonde en in een onwillekeurige
beweging, die haar blijdschap uitdrukte, duwde zij mij de
stoep op. lk herinner mij, dat ik dat nets opdringerig vond en
dat het nlij weldadig aandeed . Ik voelde mij thuis bij menschen,
voor wie belangrijk was, hetgeen ook mij aantrok en die prijs
op mijn omgang stelden . 1k woonde in then tijd in Sluis als
griffier aan het kantongerecht van Oostburg en in die omgeving
was er geen sfeer van gemeenschappelijke belangstelling .
Bij Aletrino's huwelijk met Rachel Mendes da Costa was ik
in de Portugeesche synagoge tegenwoordig geweest . Ik was
er met v. Looy heengegaan . Ik zie nog voor mij, hoe de bruid
het eerst uit een glas rooden wijn dronk, waarna zij het aan
den bruidegom gaf, die het ledigde en het in stukken op den
grond wierp . Zoo wilde het het Joodsch-Portugeesch gebruik .
1k geloof, dat het de onverbreekbaarheid van het huwelijk
symboliseert . Achter de bruid stond een bijzonder mooi Joodsch
jong meisje ; zij hield zich geheel onbeweeghjk en langs haar
wang zag ik langzaam een traan rollen zonder dat zij dat zelf
scheen to weten.
,,Rachel was superbe", zei v . Looy na den afloop en ik vertelde hem van den traan op het jonge vrouwegezicht .
Rachel was ons alien zeer genegen. Zij was als het ware
een club-zuster, evenals de meisj es v. Vloten. Vrienden en
vriendinnen, die zich in de jeugd voor dezelfde dingen hebben
geinteresseerd, krij gen daardoor een band, die hen als het ware
van dezelfde geestelijke familie doet zijn en die het geheele
leven duurt. Ontmoeten zij elkaar weer na lange afwezigheid,
dan wordt d e oud e atmosfeer vanzelf h ersteld en de gesprekken
worden spontaan geboren. Rachel was een mooie j onge vrouw,
klein van gestalte ; haar stem had iets sleepends melancholieks .
Zij was niet druk in haar praten en zat soms stil voor zich heen
to kijken. Iedereen mocht haar graag om haar eenvoud . Voor
kunst en in het bijzonder voor literatuur bewees zij steeds een
diep gevoel to hebben.
Bij Aletrino ontdekte ik reeds op den eersten avond mijner
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kennismaking met hem de eigenaardigheid van zijn uitbundig
lachen. Later hoorde ik, dat hij daarvoor bekend was . Wanneer
hij eenmaal aan den gang was, kon hij niet meer tot bedaren
komen en bet gezelschap moest zoolang bet zwijgen er toe
doen, tot hij had opgehouden . Het was een zware lach, een
korte en doffe o-klank. Ik bezocht hem dikwijls toen hij om
van een oogziekte to genezen, een tijdlang in een donkere
kamer moest verblijven en tijdens onze conversaties hoorde ik
then toon weerklinken in bet donkere vertrek .
Wat men ook over zijn werk moge zeggen, hoe vervelend
en weelg sommigen bet ook vinden, bet heeft een eigenaardigen
stempel . Er klinkt voortdurend uit een klagende toon, nooit
een lack . Het heeft iets eigenaardigs ; bet heeft qualiteiten, die
bij andere auteurs niet worden aangetroffen en ook, voor zoover
ik weet, door niemand anders ooit zijn nagevolgd . Zijn wetenschappelijk werk over de crimineele anthropologie heeft, naar
ik heb vernomen, eenige waarde door zijne duidelijke uiteenzetting van de stof.
Hij had bet plan een bloemlezing vit to geven van modern
Fransch proza . Hij vroeg mij hem daarbij to helpen en samen
hebben wij dan ook de stukken gekozen en den bundel klaargemaakt . Hij ging er mee naar den uitgever Rossing, maar
deze stuurde ons met een kluitje in bet riet . Ook Versluys
durfde de uitgave niet aan, om niet in concurrentie to komen
met Pytersen uit Sneek, die de Perles de la Poesie francaise had
uitgegeven. Na die tegenslagen lieten wij de zaak rusten en de
bloemlezing kwam er niet .
MAURITS MENDES DA COSTA

Maurits Mendes da Costa ontmoette ik voor bet eerst in bet
bovenzaaltje van „De Karseboom" . Het is nu 1 42 jaar geleden
en bet komt mij voor alsof deze veteraan der litteratuur geheel
dezelfde is gebleven, als toen ik hem voor bet eerst zag . Op de
i Mei 1926. -- H. P.
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lezingen, die door de leden van „Flanor" werden gehouden,
oefende hij steeds scherpe critiek en zijne meening boezemde
eerbied in. Hij was niet een droge geleerde . Enkele tooneelstukken van zijn hand hebben succes gehad . De wereld van bet
tooneel was hem vertrouwd, de acteurs waren zijn vrienden
en in den schouwburg was hij een bekend man .
Dikwijls mocht ik hem bezoeken op zijn kamer aan bet
Jonas-Daniel-Meyer-plein, waar een witte keeshond elken bezoeker in de stilte van zijns meesters werkkamer aankondigde .
Wij, de een paar j aar j ongere vrienden, verzuimden nooit hem
op zijn verjaardag geluk to gaan wenschen . Ook zaten wij voor
bet eten zeer vaak met hem - samen, vooral in bet Panopticum.
Talrijke herinneringen van lien omgang met hem zijn bij
mij bewaard gebleven en vele door hem gesproken woorden
zijn nog in mijn geheugen . Ook plaagde hij graag en wanneer
ik tegenover hem Baudelaire verdedigde, zeide hij tegen mij
,,Erens Baudelairien en Baudelaire . . . . rien !"
Na een vertoning van een Grieksche tragedie door de Amsterdamsche studenten vernam ik, dat Daniel de Lange tegen
den toen als regisseur optredenden Mendes zeide : ,Mijnheer
Mendes, u bent kunstenaar, maar ik ben bet ook" . De Graecus
had n.l . zijne meening tegenover den musicus met klem verdedigd, waar bet to doen was om de juiste interpretatie van
bet drama .
Zijn tooneelherinneringen heeft hij opgeteekend in een lijvig
boekdeel, dat om zijn prettige wijze van vertellen met genot en
belangstelling wordt opgeslagen . Al heeft hij zelf door eigen
productie weinig aandeel in de beweging van '80 genomen,
zijne meeningen werden in de toen beginnende litteratuur
gaarne gehoord en overwogen. Zijn oordeel was steeds scherp
geformuleerd en dat gaf daar aan iets piquants . Dat trok aan
en wij moesten, of wij wilden of niet, soms bij Mendes to
rade gaan.
Zijn klassiek onderlegde kennis en zijn groot doorzicht in de
Grieksche litteratuur gaf aan zijne beschouwingen iets positiefs,
iets onweerstaanbaars, omdat hij vereenigde geleerdheid en
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wereldkennis, omdat zijn leven in dienst van het waarachtig
schoone is voortgegaan. Om de centrale aantrekking zijner
persoonlijkheid is hij steeds een figuur geweest in de Amsterdamsche letterkundige wereld, eene persoonlijkheid, die men
met consideratie bejegende . Ik heb aan zijne gesprekken menig
gezellig en vruchtbaar uur to danken . Veel heb ik van hem geleerd, en zoo als menigeen heeft ondervonden, was zijn raad
en opheldering, niet alleen in litteraire, maar ook in practische
levenskwesties van gewicht .
Jaren lang was Mendes repetitor van het Grieksch en onnoemelijk is het getal van hen, die bij hem les hebben genomen .
Al had hij niet den titel van professor en al onderrichtte hij niet
als zoodanig de jonge menschen van zijn tij d aan eene Hoogeschool, hij was de werkelijke professor van hen, die de taal van
het oude Griekenland wilden bemachtigen . Met Van Leeuwen
heeft hij eene Homerusuitgave bezorgd, die ook buiten onze
grenzen hoog wordt gewaardeerd en onder de besten wordt
gerekend. Honoris causa heeft hij den doctorstitel gekregen en
aan wien in den lande zou deze beter toekomen?
Ziekten en ongevallen is hij to boven gekomen, zij zijn aan
hem uit elkaar geslagen als golven tegen de rots ; zij waren
machteloos tegen de geestkracht van den tengeren man .
WITSEN, VAN LOOP, BREITNER

In die jaren, toen wij allen jong waren, bestonden er nauwe
betrekkingen tusschen d e literatoren en de schilders . Zij interesseerden zich voor elkaars ideeen en werken en aan de lange en
drukke gesprekken namen de schilders hevig deel . De persoonlijkheid van Willem Witsen was een algemeen gerespecteerde .
Men had voor hem een zeker ontzag . Niet zooals Georges
Breitner, in wien men hoofdzakelijk den genialen schilder bewonderde, was Willem Witsen in de eerste plaats gezien om
zijn schilderstalent . Nog vele andere dingen droegen er toe bij,
dat iedereen een zeker ontzag voor hem had . Zijne voorname
manieren kenmerkten hem als aristocraat . Hij was van patri243

cische afkomst en zijn voorouders behoorden tot de deftigste
Nederlandsche geslachten. Wanneer ik over hem denk, kan ik
mij begrijpen, dat zij nooit in den landsadel waren opgenomen .
Witsen had iets onverbiddelijk gereserveerds . Hij stootte alien
ijdelen trots of ijdel zelfbewustzijn bij anderen terug en hij liet
alleen bet talent gelden ; waarschijnlijk was dit ook bet karakter
van zijn voorouders. Hij was een der meest gefortuneerden
van onzen vriendenkring en hij gebruikte zijn middelen graag
om zich de uitgezochte genietingen van bet leven to verschaffen .
Hij omringde zich met tapij ten van de fraaiste kleuren . Hij hield
van bet fijne eten en drinken, hij rookte de fijnste sigaren ; doch
liever maakte hij anderen aan deze genietingen deelachtig, dan
dat hij ze alleen voor zichzelf behield . Als bet zoo uitviel was
hij echter ook tevreden met de meest eenvoudige dingen . In
eten of drinken overschreed hij nooit de maat . Enkele keeren
ging hij uit gezelligheid misschien, zich daarin to buiten ; doch
dat was meer om zijn kracht en onaantastbaarheid to toonen .
Hij ging nooit tot zichtbare dronkenschap . Wel dronk hij in
cafe's of bij zich aan huffs met vrienden gestadig door, maar
wanneer deze laatsten luidruchtig werden of blijkbaar onder
den invloed van den drank geraakten, merkte men aan hem
nets. Hij was dan dezelfde als in den meest nuchteren toestand.
Dan vatte hij als bet ware post in onbewegelijkheid met groote
inspanning van den wil, terwijl de anderen een meer bewogen
en zichtbare pret hadden 1 . Hij is met v. d . Goes misschien de
man met de meest voorname manieren, then ik ooit heb ontmoet . Wellicht kan men v . Deyssel ook wel daarbij noemen ;
zeer zeker zijn vader. Doch bij den zoon was dit minder uit
natuur dan uit een vast gedisciplineerd levensgedrag . Bij professor Alberdingk Thij m kwam bet meer uit natuur voort . Ik
gebruik hier de corrigeerende begrippen minder en meer, omdat
1 Toen ik met Isaac Israels in latere jaren napraatte over den ouden tijd, zei deze op
een keer : ,Weet je wel, dat de heele Nieuwe-Gids-beweging voor een groot deel
aan Witsen to danken is? . . . Hij heeft ze bij elkaar laten komen . . . hij heeft ze laten
drinken ."
Isaac hield van paradoxen, maar zijn paradoxen waren meestal rank .
F. E.
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het niet gezegd kan worden, dat deze uiterlijke levenshouding
bij Josef alleen natuur was en bij Karel alleen gewild opzet,
maar omdat dit gratievol gedrag bij den eerste natuur was, gesteund door den wil en bij den tweede uit den wil voortkwam,
die gesteund werd door de natuur . Van Deyssel was steeds
eenigszins een acteur op het schouwtooneel des levens, die
evengoed voor zichzelf acteerde als voor anderen . Een antipode
daarin is Kobus v . Looy, de eenvoudige mensch, wel niet voornaam in zijn wezen, maar toch een fijngevoelige natuur .
Een Par maanden na de oprichting van De Nieuwe Gids
werd een stuk ingezonden, dat de beschrijving bevatte van
een kelderwoning op den Zeedijk . Slecht was het niet, doch
men wist niet goed, wat men er aan had . Was het echt of
was het sours een grap van den een of anderen vijandelijk gezinde, b .v. van v . Maurik, om De Nieuwe Gids er in to laten
loopen ? Het stuk was onderteekend ,Querido", een toen geheel onbekende naam . Niemand van ons had hem ooit hooren
noemen . Kloos vroeg aan Witsen en mij of wij samen eens
aan het opgegeven adres wilden onderzoeken of de schrijver
daar woonde. Wij gingen er been . Het was driehoog in een
dwarsstraat van de Sarphatistraat . Wij schelden er aan, doch
kregen ten antwoord, dat daar geen mijnheer Querido woonde .
Het aangeboden stuk werd door de redactie geweigerd . Jaren
daarna heb ik mij dat geval herinnerd ; misschien was dat stuk
wel de eerste poging tot publicatie van den later algemeen
bekenden auteur .
Een van Witsens eerste schilderij en was een herder, levensgroot met schapen . De invloed van Mauve was duidelijk merk-baar, maar toch zag Veth er qualiteiten in, die Witsen voorbestemden een der beste schilders onder de toenmalige jongeren to zijn . In '91 of '92 heeft bij mijn portret geschilderd, een
werk dat op de kort daarop volgende tentoonstelling in Arti
veel succes had . Het heeft dan ook groote qualiteiten . De
gelaatsuitdrukking is zeer levendig, vooral de kin heeft een
meesterlijken toets ; ook de hand is met groote zorg geschilderd . Bij menigeen viel het echter niet in den smaak, omdat
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het zeer donker is gehouden en alleen na aandachtig beschouwen
ziin mooie qua iteiten toont .
Ik kwam in dien tij d veel bij hem op het atelier en kort
daarna teekende hij nog een portret van mij in zwartkrijt .
Hij woonde toen op de eerste verdieping van het huis in het
Oosterpark, waar Verlaine gelogeerd heeft . Hij had een dikke,
ronde ijzeren plaat bij een smid besteld ; de kringen waren
daarop geteekend met de roos in het midden en om de beurt
schoten wij met den flobert daarop, soms gedurende een heel
uur. Wij hadden de plaat vastgemaakt op een schilderijenkist,
die tegen den muur stond .
In de eerste jaren van De Nieuwe Gids heeft Witsen verschillende opstellen over schilderkunst geschreven onder het
pseudoniem „Van Westervoorde" . Hij stond daarin de Haagsche schilderschool voor. De schilder v . d. Valk had reeds in
het toenmalige dagblad De Amsterdammer artikelen over de
nieuwere ideeen in de schilderkunst gepubliceerd onder het
pseudoniem „Stemming" . Witsen, Van der Valk en ook Jan
Veth betoogden op uitvoerige gronden de goede rechten van
de nieuwere Hollandsche schilderkunst .
Witsen was een der aangenaamste mijner vrienden. De
omgang met hem was zeer gemakkelijk en eischte weinig
inspanning . Door zijn zwijgzaamheid verlangde hij geen druk
gepraat en men sprak met hem, wanneer men werkelijk iets
to zeggen had . In de eerste jaren van zijn huwelijk met Betsy
woonde hij in Ede.1k heb daar wel bij hen gelogeerd . Zij woonden er heerlijk alleen op een kleine villa, afgezonderd van de
andere huizen .
Hij was zeer goed op de hoogte van literatuur, ook van de
buitenlandsche ; van de Engelsche en de Fransche had hij veel
van de beste dingen gelezen . Hij las steeds met groote aandacht .
In '21 of '22 kreeg ik een langen brief van hem uit Indie,
waar hij toen werkte . De brief was bijzonder interessant, maar
er was lets in dat mij trof. Dat kwam niet door wat hij eigenlijk
meedeelde. Ik kon mijn indruk niet verklaren . Na eenige dagen
zei ik tegen mijn vrouw : ,Nu weet ik wat het is met dien
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brief van Witsen, er ligt een ondergrond van droefheid in" .
Een jaar later hoorde ik van v . Deventer, dat hij ziek was .
Ik schreef hem onmiddellijk en ging hem daarna bezoeken .
Hij was in Amsterdam in het Mariapaviljoen . Ik vond hem
zeer vermagerd, zijn gezicht was bleek, het was langer geworden, terwijl het vroeger meer vierkant was . Zijn blik was
een angstig staren . Het leek mij, dat hij ons samenzijn prettig
vond. Ik voelde het smartelijk . Wij praatten wel een uur
samen. Toen zeide hij iets, dat hij nooit had gezegd en dat
mij zoo vreemd was van hem to hooren . Hij zeide, dat men het
door hem in Indie geschilderde portret van den GouverneurGeneraal zeer goed geslaagd vond . Ik was geschokt . Ik begreep, dat zijn lichaamskrachten waren gebroken en dat hij
sterven ging .
Ik sprak met hem of spoedig terug to komen, maar een paar
dagen daarna was hij dood en ik ben naar zijn begrafenis gegaan .
Kobus v . Looy was een onzer ijverige medezitters in cafe
Willemsen en in de Poort . Hij was ook ij verig in de conversatie
en wist zijn ideeen to formuleeren over schilderkunst en literatuur. Hij was de oudste van ons allemaal . Wij zijn in Amsterdam veel met elkander op en neer gegaan . Eens dat ik hem
toevallig tegenkwam op den Nieuwedijk, waren wij blij elkander to ontmoeten en ik zei, dat hij met mij mee zou gaan
om een glas bier to drinken. Ik had er altij d plezier in hem
to verbazen, want dat uitte hij op een hevige en kinderlijke
wijze. Nu wist ik, dat in de Kolksteeg in een klein cafe BerlinerKiihle-Blonde werd geschonken . Wij gingen daarheen, ik riep
den waard en bestelde er twee . Toen de man aankwam met
de groote bokalen, die daarvoor noodig zijn, was Kobus geweldig verwonderd, want hij kende then drank niet en toen
het zich ontwikkelend schuim de bokalen ging vullen, begon hij
luid to lachen en riep : ,Wat gaat er nu gebeuren ?"
Omstreeks '85 bereisde hij Italie en Spanje ; hij had den
Prix de Rome gekregen en werkte daarom in het buitenland .
Hij had van zijn werk opgezonden naar Amsterdam en het
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werd met dat van Jan Dunselman, ook een Prix-de-Romewinner, tentoongesteld in de Rijks-Academie op de Stadhouderskade. Het was mooi werk, copieen van Velasquez o .a . Ik
trof daar Therese Schwartze, die er ook een groote bewondering voor had. Van Looy was toen uitsluitend schilder en
niemand had van hem verwacht, dat hij ooit een literator zou
worden, maar door het opstellen van literaire brieven aan
zijn Hollandsche kennissen begon hij langzamerhand de literatuur to naderen en zijn beschrijving van Een dag met sneeuw
in Venetie vond bij zijn oude Amsterdamsche vrienden grooten
bijval. Het stuk werd geplaatst in de vierde aflevering van den
eersten jaargang van De Nieuwe Gids .
Tijdens v . Looy's verblijf in het buitenland verschenen van de
hand van Witsen, v. d. Valk en Jan Veth stukken over de toen
nieuwe Hollandsche schilderkunst . In deze stukken werd een
andere opvatting van de schilderkunst voorgestaan dan die van
v. Looy. Dat vond hij onaangenaam en langzamerhand is hij er
toe gekomen Been werk meer ten toon to stellen ; critiek was hem
to pijnlijk, hij hield liever zijn werk voor zich . Ik vond, dat hij
daarin ongelijk had. Wanneer de artiest weet, dat hij met de geheele overgave van zichzelf heeft gezwoegd, moet hij, zich om
niets bekommerend, zijn werk in de openbaarheid brengen . Dit
is het j uiste standpunt, maar Kobus heeft dit alleen ten opzichte
van zijn literair werk ingenomen . Zijn eerste stukken, verzameld
onder den titel Proza, vond ik voortreffelijk . In dezen bundel
heeft hij de teugels zijner volzinnen steeds weten vast to houden,
terwijl in zijn latere boeken de wilde gang van zijn visie door zijn
intellect niet genoeg is ingetoomd . Voor in het exemplaar van
Proza, dat zijn neef Simon, de uitgever, mij had geschonken,
heeft Kobus een sonnet geschreven, dat hij voor mij had gem aakt en d at de huivering van den vallenden avond over de
stad mooi uitdrukt . De eerste strophe luidt
Nachtschaduw druilt van den hemel af ;
De dag is gevloden
Zonroode .
Paars ligt de stad als gebukt in straf.
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Kobus had altijd iets van een kind behouden, dat een beetje
was verwend . In later jaren ben ik van hem vervreemd geworden, omdat hij meende, dat ik hem niet genoeg bewonderde. Ik heb het onaangenaam gevonden, zonder dat ik het kon
veranderen. Er zijn menschen, die volkomen bewondering
verlangen ; zij zijn niet tevreden met degenen die hen apprecieeren en zij willen, dat de vriend voor hun tekortkomingen
blind is . Ik meen, dat de omgang met hen, die apprecieeren,
to verkiezen is boven then met de uitsluitend-bewonderaars,
omdat de eerste meerdere vrijheid geeft . Het verkeer met
degenen, die in het geheel niet apprecieeren, moet de mensch
vermij den, want dan vervalt elke reden van omgang ; deze
zou doodend zijn voor het streven volgens de eigen faculteiten .
Eenige weken na den dood van Willem Witsen overleed ook
Georges Breitner . Dat doodsbericht bracht allerlei herinneringen bij mij naar boven, vooral zijn aankomst uit Den Haag
in Amsterdam, waar hij in het begin aan de Academie onder
Allebe schilderde en iedereen verbaasde door de pracht van
zijn kleur . Van het begin van zijn verblijf to Amsterdam ging
hij met ons om en wij troffen elkander dagelijks in het een
of ander cafe . Ik geloof, dat het Witsen was, die hem in onzen
kring bracht.
Breitner was een eenigszins ruwe man in zijn optreden ;
soms kortaf, maar prettig in den omgang . Hij luisterde graag
naar alles wat ik hem vertelde ; hij had er altijd plezier in .
Onze omgang was dan ook gemakkelijk en ongedwongen .
Om mij aangenaam to zijn bood hij mij aan mijn intrek
to nemen in zijn atelier in het Oosterpark, waar hij des nachts
nooit was, daar hij er alleen overdag kwam om to schilderen .
Zoo bracht ik daar een gedeelte door van den zomer van '88,
toen ik onmiddellijk na mijn promotie nog geen vaste woonplaats had in Amsterdam. Op de eerste etage woonde toen de
schilder Haverman, in wiens atelier diens vriend Hoeker, de
bekende goudsmid, logeerde, wanneer de schilder afwezig
was. Hoeker, die niet wist, dat ik op Breitners atelier verbleef,
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had meer dan eens angst voor inbrekers gehad, wanneer hij
mij daar hoorde . Later liepen wij elkaar tegen het lijf en het
raadsel was opgehelderd . 's Avonds was het in dat huis altijd
volkomen rustig en toen Diepenbrock mij eens kwam bezoeken in die toen afgelegen buurt en mij daar in die groote stilte
bezig vond L'Education sentimentale to lezen, meende hij, dat
er niets heerlijkers was dan zoo to zitten als ik in die stille omgeving .
Breitner hee t in een van die eerste jaren, omstreeks '87,
mijn portret geschilderd. Het is een schets, klein van omvang,
maar het had de algemeene bewondering der schilders . Isaac
Israels zeide, dat Breitner nooit in zijn leven een beter portret
had gemaakt en volgens hem is het een prachtstuk . Ik heb
er bij elkaar genomen, geloof ik, een dental uren voor geposeerd.
Ik wil hier nog memoreeren, dat de vrouw van Breitner mij
eens heeft gezegd, dat zij had gedroomd, dat er in Amsterdam
een groot plein naar Georges was genoemd, het ,Breitnerplein" . De schilder werd in then tijd nog slechts geapprecieerd
door een kleinen kring vrienden en de droom van Marie was
wel een blik in de toekomst .
ALLEBE, ARNOLD ISING, DELANG

Allebe, de toenmalige directeur der schildersakademie to
Amsterdam kwam vaak met ons in de Poort zitten . Wel was
het gesprek tengevolge van dezen oudere, die voor velen een
leeraar was geweest, dan wat meer afgemeten . Hij was ook
iets meer vormelijk in zijn manieren dan wij, die wanneer wij
onder elkander waren, ons lieten gaan ; maar toch stoorde zijn
aanwezigheid niet en iedereen luisterde graag, wanneer hij zijn
meening to kennen gaf, waarbij hij zijn dikwijls scherpe opmerkingen uitte . Daar hij niet getrouwd was, leidde hij een
eenzaam jonggezellen-leven . Sedert zijn directeurschap van de
Akademie stelde hij zijn werk niet meer ten toon, vermoedelijk
omdat hij als directeur niet wilde worden gecritiseerd en ook
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omdat zijn richting in de schilderkunst, de genre-schildering,
had plaats gemaakt voor de stemmingskunst der Haagsche
school. Hij stelde niet alleen belang in zijn eigen vak, maar hij
kon ook de literatuur genieten . Zoo was hij een groot bewonderaar van Shakespeare, van wien hij de meeste stukken had
gelezen, maar de Nieuwe Gids beaamde hij slechts ten deele .
Hij was een eenzame . Hij bewoonde geen deftig huis in een
deftige buurt, maar hij had bij v . een tij dlang kamers gehuurd
in de van Woustraat . Eens dat wij denzelfden weg uitgingen,
heb ik hem daar 's avonds laat gebracht tot aan een poortj e, dat
hij eerst door moest om langs een houten schutting zijn woning
to bereiken . In de Poort las hij gewoonlijk ijverig de couranten. De kellners kenden hem en brachten ze hem, voordat
hij ze had gevraagd .
Een goede vriend uit onzen kring was Arnold Ising, acteur
bij het Nederlandsch tooneel . Dit beroep had hij gekozen uit
zuivere ambitie en geestdrift. Schrijven deed hij niet en hij
sprak ook weinig over literatuur, maar de dingen van het
leven, de bijzonderheden van het dagelijksch bestaan besprak
hij met gevoel en fijnen observatiegeest . Zijn vader was de bekende Haagsche letterkundige . Met Nol, zooals hij in onzen
kring genoemd werd, ben ik veel en jaren lang omgegaan . Ik
herinner mij een zomeravond dat ik bij hem was op den N. Z .
Voorburgwal boven een kroeg, hoek Wijde Steeg, waar hij
toen kamers had . Wij zaten stil en ernstig to praten en hij klaagde
over zijn eenzaam bestaan . Hij miste de liefde van een vrouw,
zei hij, vooral ook omdat hij met zijn collega's van het tooneel
weinig omging . De meesten van hen waren van mindere beschaving dan hij, niettegenstaande hun talent . Wij spraken niet
druk . De drie gaspitten, die hij had aangestoken en die het
vertrek met de roode pluche meubels hel verlichtten, suisden
in de stilte van den avond, die alleen nu en dan verbroken werd
door den hoefslag van een paard voor een voorbij-ijlend
rij twig . In de zwoele donkerte (loot iemand buiten op een
occarino een weemoedige melodie . Het was een stille Amsterdamsche zomeravond . Ising zei, dat hij het geluk in zijn leven
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niet kende en ik zag twee tranen schitterend over zijn wangen
loopen . Ik zat tegenover hem aan den anderen kant van de
tafel op de canapee, boog mijn hoofd en staarde naar den grond .
Het was een van die momenten, zooals ze soms onder goede
vrienden voorkomen en die altijd in de herinnering blijven, al
geb eurde er ook niets .
In 1904 is hij plotseling gestorven op een wandeling in de
Beiersche Alpen bij Garmisch . Zijn vrouw bleef na zijn dood
in het huffs op de Prinsengracht, waar zij met hem had gewoond ;
zij wilde daar niet de kleinste verandering aanbrengen . Op een
winterachtermiddag deed zij mij het verhaal van den dood
van Nol, terwijl haar twee groote katten voor haar op den
grond zaten en naar haar opkeken. Ik hield mij stil in een hoek
van het vertrek . Later vertelde zij mij, dat zij op een nacht de
stem van Nol had gehoord, die haar had geroepen en iets had
gezegd over zonde . Eenigen tijd daarna had hij haar weer geroepen en had gezegd, dat hij nu had uitgeboet en rein was
en dat hij haar wachtte . Zij was niet Katholiek, maar van een
Protestantsche boeren-familie .
Eens dat ik haar kwam bezoeken in den laatsten tijd van haar
leven, vertelde zij mij, dat zij den dichter Frans Bastiaanse in
den trein had ontmoet . Hoe weet ik niet, maar hun gesprek
was op de Nieuwe Gids gekomen. Bastiaanse had in dien tijd
het plan daarover to schrijven en hij had haar gevraagd of hij
bij haar kon komen om van haar to vernemen, wat zij wist
van de persoonlijkheid der oprichters en medewerkers van het
tijdschrift . ,Maar dat kon ik niet doen, Francois, ik zou dan
veel verloren hebben" zei Mina, en, ging zij voort, ik heb gezegd : ,Mijnheer Bastiaanse, de Nieuwe Gids is een stuk van
mijn leven . Dat houd ik voor mijzelf. De geschiedenis dier
jaren is een boek, waarin ik niemand laat lezen" . Zij leefde dan
ook alleen in het verleden.
Een der eerste medewerkers van De Nieuwe Gids was
Delang, pseudoniem voor Jan Hofker. Waardoor hij eigenlijk
tot het schrijven zijner hyper-moderne stukjes is gekomen
weet ik niet. De stukken waren mooi, alhoewel soms vaag en
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moeilijk to begrijpen. Er spreekt een liefdevol meevoelen uit
met het leven van de menschen over wie hij zich heenbuigt
om hun wezen vast to leggen in zijn zinnen . Zijn impressies
en stemmingen van steden en landschappen zijn soms al to
individueel ; hij kan niet van den lezer vergen, dat deze altijd
met hem opgaat in de sensatie . Hij was een fijn artiest . Zijn
stukken zijn verzameld en uitgegeven onder den titel Gedachten
en Verbeeldingen. Hij is de man van dat eene boek, dat to weinig
gekend en geschat is . Het zal later nog worden gelezen als een
typisch voorbeeld van de opvatting en de werkwijze van
sommigen in '80 .
Hij woonde op den N . Z . Voorburgwal op twee achterkamers ; Dijsselhof heeft daar een mooi stuk op den muur
boven zijn deur geschilderd . Of het er nog is weet ik niet,
misschien is het huffs reeds lang afgebroken .
FRITS ROOSDORP

In 1893 ontving ik in Amsterdam een briefj e van een jong
schrijver, Frits Roosdorp geheeten, die mij zijn bezoek aankondigde . Bij kennismaking bleek hij een sympathieke jonge
man, die zich buitengewoon voor mijn opvattingen over
litteratuur interesseerde en 'n zeer attent en intelligent leerling
werd . Ook bezat hij, naar ik uit eenige dingen kon opmaken,
een mooien blik op het leven en op de menschen en de naiveteit
die in zijn wezen lag, deed aan zijn intellect niet to kort .
Eens kwam hij bij mij en vroeg hoe ik het zou vinden, wanneer hij nu eens een boek zou schrijven, precies zooals ik het
had gedaan . Hij had hierbij het oog op mijn bundel Dansen en
Rhythmen . Ik zei natuurlijk, dat hij maar zijn gang zou gaan .
Hij begon toen aan zijn bundel Kinderen to werken, waarin veel
van de factuur op mijn instructie berust en waarin hij mij eenigszins heeft nagevolgd . Het is een mooi boek en men kan wel
zeggen, dat het behoort tot de to weinig algemeen bekende
werken van onze litteratuur . Doordat de schrijver eenige jaren
later is gestorven, is hij de man van een boek gebleven, wat
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altijd een hinderpaal is voor bekendheid, daar een niet omvangrijk oeuvre, in het algemeen, niet bizonder wordt gewaardeerd .
Het schijnt, dat een schrijver dikwijls moet komen en zeggen :
hier ben ik weer, lees dit van mij, lees dat van mij . Dan dringt
hij door, zooals de handelsreiziger, die zich telkens opnieuw
moet laten kijken, om zijn klanten in bezit to krijgen .
Roosdorp was bevriend met Gerard van Hulzen, wiens naam
ik toen nog niet kende. Hij ging veel met hem op en neer en
noemde zijn veel ouderen kennis altijd „de auteur" ; waarom
hij dat deed, weet ik niet, daar van Hulzen in then tijd nog niet
als serieus grootschrijver was opgetreden . Nu en dan ging ik
met mijn jongen vriend wandelen ; wij bezochten dan allerlei
cafe's, waar natuurlijk druk werd gepraat over litteratuur .
Ook zijn wij samen naar den schouwburg van Van Lier geweest in de Amstelstraat tegenover het Panopticum en ik herinner mij, dat hij mij toen in de verte in een loge Herman
Robbers aanwees, die daar juist binnenkwam in een groote gele
j as . Wij keken naar hem van onze plaats op het schellinkj e,
waar wij zaten . Zonder er mij rekenschap van to geven, zag
ik toen in den mij onbekenden jongen man, in mijn jongeren
vriend zelf en anderen het schrijversgeslacht van na-ons tachtigers .
In den tijd dat Roosdorp bij mij kwam, woonde ik in de
Kerkstraat tegenover het Amstelveld, een omgeving, waarin
de atmosfeer van het prachtige oude Amsterdam zeer sterk
was . De ziel van de stad leek daar van alle kanten op to doemen
en den beschouwer voelbaar aan to grijpen, van uit het water,
van de huizenrij en, die zoo gezet als zij waren, hun plaats vervulden in dat beeld, van de boomen, van de schuiten in de
gracht, wier donkere massa's 's avonds schemerig waren afgeteekend en die allen een gloeiend punt hadden in de brandende
pit van de lantaarn aan boord . Wij zaten daar sours lang to
praten en ik tuurde graag uit het venster en voelde mij goed
in die atmosfeer der oude stad.
Frits Roosdorp's bundel Kinderen, zijn eerste en eenige boek,
is goed werk. Hij heeft bier de ware noot getroffen, zooals het
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bijna nooit gebeurt . Het is moeilijk op de juiste manier over
kinderen to schrijven of ze sprekend op to voeren . Meestal is
het de oudere, die van zijn eigen standpunt het woord neemt,
die de kinderen met hun wenschen, belangen, meeningen,
fantasieen, hun voorliefde en hun afkeer geeft, zooals hij ze
ziet op dat moment van zijn leven . De meeste auteurs, die het
hebben geprobeerd, zijn in die fout vervallen . De kindertijd
was onherroepelijk verdwenen in het verleden en zij waren
niet machtig genoeg om in het door hen uit dat verleden opgewekte kind to kruipen en to schrijven van het kind uit . In
het algemeen is mij dan ook de litteratuur over het kind onsympathiek geweest om deze reden . Maar deze j onge man heeft
het bereikt, om teruggaande in zijn eigen verleden to schrijven
als een kind met de capaciteit van een man, op deze wijze een
combinatie vormend van argeloosheid, waardoor een levend
product is ontstaan eenig in zijn soort, dat in onze litteratuur
niet in vergetelheid behoort to geraken .
In April 1894 schreef Roosdorp mij van uit Amsterdam :
j k. ben zeer druk aan het werk geweest en heb bovendien
kennis gemaakt met een jong en veelbelovend litterator, die
veel van mijn tijd in beslag neemt. Zijn naam is Rensburg . Hij
heeft nog nooit uitgegeven, maar wel geschreven . Zijn stukken
vind ik zeer mooi en zijn gesprekken en ideeen zeer origineel
en frappant. Hij is negentien jaar en maakt nu gedichten in
proza . Dit heb ik hem aangeraden. Ik heb hem een en ander
van u verteld en hij maakte daaruit op, dat gij een merkwaardig
en eenigszins Franschachtig fijnproever zijt . U kunt later, als
gij wilt, kennis met hem maken" .
Deze kennismaking is later dan ook werkelijk geschied, toen
ik op een dag met Roosdorp de Reguliersbreestraat doorliep
en de beer Rensburg ons daar achterop kwam en ons aansprak .
Roosdorp stelde ons aan elkander voor, wij spraken een paar
woorden en opeens riep Rensburg met zijn stok in de hoogte
zwaaiend van innerlijke satisfactie (zoo leek het mij, tenminste)
dat hij maar door zou loopen . Terwijl wij hem tusschen de
menschen zagen verdwij nen, zei mij n jonge vriend : „Die man
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is niets dan kracht" . Wat hij zich precies bij die woorden dacht,
weet ik niet ; ik heb het hem niet gevraagd.
Zooals ik reeds zeide, zag ik in Roosdorp een goed schrijverstalent ; ook interesseerde hij zich voor allerlei, maar het ontbrak
hem aan cultuur . Om dat gemis to herstellen ried ik hem aan
to studeeren en to lezen, waarop hij wel inging, maar waarbij
hij soms op een onverklaarbare manier op het gelezene reageerde . Hij bleef eenigszins een warhoofd. Om zijn beminnelijke naiveteit moest ik altijd geduld met hem hebben ; hij leek
een grout kind en scheen to leven als de kinderen in een fantastische sfeer . Toch had hij het wel eens bij mij verbruid . Zoo vond
ik in een nummer van de Kunstwereld een door hem onderteekend artikel, waarin hij allerlei beschouwingen over kunst
gaf, die ik herkende als komende van mij . Hij had ze gehaald
uit een mijner aan hem gerichte brieven, die hij tot een artikel
had verwerkt. Toen ik hem later daarover aansprak, deed hij
zoo naief verlegen en keek zoo wanhopig in zijn verwarring,
dat ik moest lachen en niet boos op hem kon blijven .
Hier wil ik nog even aanstippen, dat mijn vriend Kloos eens
ergens heeft geschreven, dat Frits Roosdorp het rhythme in
het Nederlandsch proza heeft gebracht . Dat dit een onjuistheid
is, is duidelijk uit de data van verschijnen van zijn en mijn
werk. De goede jongen zou zelf grootelijks verbaasd zijn geweest, wanneer hij dat had gelezen .
Ik was smartelijk getroffen door den vroegen dood van mijn
talentvollen jongen vriend . Hoe zijn schrijverstalent zich later
zou hebben ontwikkeld is niet to zeggen, het is ook een vraag
van geen belang . Het is genoeg, dat hij een goed, een zeer goed
boek heeft nagelaten.
Wanneer ik niet in Amsterdam was, schreef Roosdorp mij
druk, soms lange brieven. Door litteratuurliefhebbers, aan wie
dit bekend was, is er vroeger bij mij op aangedrongen ze to
publiceeren en de redactie van een courant bood aan ze alle op
to nemen . Ik vond ze evenwel niet interessant genoeg om ze alle
to laten drukken ; ik had er trouwens bij gelegenheid van een
verhuizing een aantal vernietigd. Ik hield er een stapeltj e uit
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en nu ik ze herlees, staat de goedige enthousiaste jongen mij
weer helder voor den geest, en om hem uit het verleden to
voorschijn to doen komen en zijn wezen to verduidelijken, wil
ik fragmenten van eenige zijner brieven bier citeeren, opdat hij
voor zich zelf spreke .
In 1897, toen ik in Oostburg als griffier van het kantongerecht
werkzaam was, ontving ik daar van hem den volgenden brief
gedateerd van Amsterdam 29 Nov . 1897 :
Waarde vriend Erens,
Zoo juist haal ik uit mijn bus uw briefkaart met dat ,Geachte
Heer" er boven . Dadelijk wil ik schrijven, vergeef mijn haast
en al to erg spontanen stijl. Waarom vraag ik in mezelf is het
nu gedaan met de vriendschap die eens zoo zalig is geweest ?
Ik voel spij t. Zij n futiliteiten en finesses er de wreede reden
van? Ik denk dat niet . . . .
0, als ik peinzen ga over die vroegere dagen, die ik met u
heb doorgeleefd en mooier vond dan ooit alleen, omdat uw
vriendschap mij in hooge blijdschap hield en ik dan alles beter
zag in die sublieme zielespanning . Dan merk ik weer, dat er
nog zooveel in mij leeft voor u en weinig is gestorven .
Gij hebt u steeds bedekt, ik ken u weinig, ik moet u altijd
voelen, juist dat geeft mooie lotgevallen . Denk aan den volzin
van den ouden Meester Barbey d'Aurevilly : „La seduction
supreme n'est pas d'exprimer des sentiments, c'est de les faire
soup conner .
Ik hield mij ook voor u verborgen. Waarom ? Daar is een
groote delicate studie van to maken, die 't fijnste diep der
zielen raakt .
Ze waren goed voor ons die dagen, toen wij samen, door de
lage straten gingen en hooger, hooger naar den onbesmetten
vriendschapshemel stegen . . . .
Toen is er veel gezonken, toen stond 't stil in ons . We zwegen
. . . . Misschien wel egoistisch en geraffineerd was dat . Wie
weet de diepe gronden ? We deden naar ons hart en wondere
gevoeligheid . We hadden veel elkaar gezegd, moesten wij dat
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nog eens gaan herhalen op papier ? Verder dringen in elkander
zou niet gaan, dat voelden onze oogen vroeger al, en zeer juist
maakten wij een instinctieve stilte, die doordrong sterker dan
al ons spreken .
Ik ben rijper en wat ouder in then tijd geworden . Gij zijt met
meer dezelfde voor mij van jaren vroeger . Ik zie u duidelijker,
dieper . En juist omdat gij u zelf in mijn tijd van bloei niet
verder hebt gegeven, niets geen nieuws van u hebt laten kennen,
ben ik boven den vriend van vroeger uit gestegen en zie hem
nu in klaarder waarheid, in zijn zwakheid en zijn sterkte en
fijner in zijn ondoorgrondelijk wezen . Gij zijt niet meegegaan .
Ik verlangde meer dan vroeger van uw ziel en geest . . . . gij
van mij waarschijnlijk ook . . . . we hebben beiden koppig ingehouden . Wij zijn geen persoon meer voor elkaar gebleven,
we zijn vervaagd ; de aanraking is toen gebroken.
Laat ik maar niet verder gaan . Ge begrijpt genoeg uit deze
woorden en maakt de rest er zelf wel bij . Laten we elkander
tot niets dwingen nu en doen als vroeger : ons laten gaan . Van
de vriendschap geen verplichting of beleefdheidsvorm maken
slechts tot elkaar komen als de drang tot komen dwingt.
Ik zeg u, dat ik in veel gegroeid ben en bezig ben een man
to worden . Het reine leven buiten heeft daar veel aan meegedaan . De halve zomer en veel van 't najaar ben ik naar de
boeren gaan zien . Het is een tij d geweest van groote sentimenten
en visie's wonderbaar.
Nu bemin ik het, dat ras met stoere oerkracht van de aarde .
Ik voel den Eenvoud in hun norsche en noest bestaan. Wat
kunnen ze geweldig wezen ! Zie ze onder teedre schemerhemel
als zware stronken over vlakke landen gaan, met langzaam
traag gebaar, met breed bewegen . Dan zijn ze groote groeisels uit
de zwij gend-zwarte rust der eeuwig liggende natuur, die zij met
levenslange liefde al hun krachten geven, waar zij hun ruwe ruggen tegen nederkrommen,waarin zij weder eeuwig liggen zullen .
Grootsch, zoo'n donker-hooge kerel tegen zondoorzonken,
roode avondlucht . Grof, eenzaam gaat hij langs zijn grond,
met wijd beweeg den hemel tegendreigend .
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Yk zie dat grove ras graag in de goede oogen, die klaar en star
door 't altijddurend turen naar de lucht, de stalen kracht der
Waarheid krij gen.
Wat heb ik een geweldig pittoresque dingen meegemaakt .
Daar ga ik van vertellen. Dan zullen er wel goede zinnen komen ;
ik tril van meeleven bij zulke dingen .
Laat mij iets hooren als gij daarvoor lust voelt, anders niet .
Mocht het zoo worden, ik zal blij en dankbaar zijn . Blijft gij
zwijgen : de herinneringen zal ik nooit vergeten en nog dikwijls in bun zuiver gouden weerschijn leven .
Ik schrijf u nu geen frases . Lijkt 't daar een beetje op : het
komt door haast en mijn verlangen om u dadelijk iets to zeggen,
al is 't ook stamelend en vluchtig .
Vaarwel,
F. Roosdorp .
Dezen merkwaardigen brief had ik zoo goed als vergeten en
toen ik hem herlas, stond ik verbaasd over het hooggedragen
gevoel van then jongen man, hoewel zijn schrijven op een misvatting zijnerzijds berustte. Ik had, waarschijnlijk in onoplettendheid, ,Geachte Heer" boven een aan hem gerichte kaart
geschreven in plaats van ,Waarde Vriend", zooals gewoonlijk,
waarop hij was gaan twijfelen aan mijn vriendschappelijke gevoelens, die toch in werkelijkheid bestonden . Maar ook in
deze vriendschap had de jonge fantast zich voorstellingen gemaakt, die buiten de realiteit waren en ik sta nu nog verbaasd
over zijn interpretatie van allerlei onbeduidende dingen . Hij
leek mij altijd zeer ver van mij of to staan. Ik vond iets onbegrijpelijks in hem. Zijn zwijgen begreep ik Met en zijn spreken
dacht mij uit een andere sfeer to komen dan de mijne . Wat
was van dit alles de reden ? Ik denk een verschil in cultuur, in
degelijken grondslag van instructie . Hij, verblind door de
hooge litteratuur was er op aangevallen, maar voor hem hingen
de rijpe vruchten der kunst dikwijls nog to hoog en hij kon ze
niet bereiken met zijn handen .
In den volgenden brief geeft hij een staaltje van litterair
geploeter
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„Ik zend hierbij een bij zonder nummer van de Tribune (een
blad, dat reeds lang heeft opgehouden to bestaan . F. E.) . Ik vind
't beter niet langer in dit blad to werken . Vooreerst word ik
niet meer betaald (de redactie heeft geen geld) en ten tweede
zijn 't heel middelmatige schrijvers, die deze krant samenstellen
en vullen. Wat raadt u mij aan ? Voort to gaan met de Tribune
to helpen of in andere, betere bladen mijn arbeid to geven ?
Gaarne verneem '
t.
Ik zie geen toekomst voor dit blad . De redactie is arm en kan
dus geen goeie mannen krijgen, want die willen allereerst betaald worden . Daar komt bij, dat de meeste artikelen weerzinwekkend zijn en tegelijk smakeloos geschreven, zoodat alleen
't plebs ervan geniet . Dit alles hindert mij, en nu ik merk,
dat er geen verbetering komt, wensch ik op to houd en . Op
't redactiebureau heb ik echter heel veel geleerd . 't Is daar
armoedig en ongelukkig ingericht . Men ontmoet daar allerlei
menschen, die daar alleen komen ; geheimzinnige auteurs, die
geen roggebrood to eten hebben, komen binnensluipen en
vragen na 'n lange inleiding een kwartje to leen ; 't zijn genietbare types en altij d uiterst komisch, somtij ds geestig . Schuldeischers komen daar schelden en razen en worden de deur uitgegooid, critici komen daar spreken over litteratuur en socialisme, komen klagen over armoede en ellende in hun leven .
De redactie is socialistisch gezind en schreeuwt de dolste stellingen uit, wil ,revolutie", ommekeer, volksopstand, enz .
Enfin, ik zie en hoor daar luidj es, die men daar alleen zien en
hooren zal. Wanneer ik tijd heb, zal ik u dit fijner en uitvoeriger
beschrijven . Ik heb er een massa menschenkennis opgedaan,
krijg een goeden blik op de maatschappelijke ellenden, leer de
menschen door en door kennen en beleef dingen, die goud
waard zij n.
„Pelleas et Melisande" door l' Oeuvre is weer meegevallen.
Hadt u 't maar gezien! Vrijdag j .l . ben ik in ,Een vijand des
yolks" van Ibsen als figurant opgetreden met 50 studenten en
jonge litteratoren, om een volksmassa voor to stellen. Roland
de Mares, (u wel bekend) hield een causerie over Ibsen en nog
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lets. Zoo'n pedant etre heb ik zelden bijgewoond . Victor Hugo
vindt hij zoo-zoo, Lamartine een prul . Zola niemendal . Wat
verbeeldt die man zich ? Wat wil hij? Is dit boerenbedriegerij ?
Nu, de Hollanders hebben getoond geen boeren to zijn en
hebben then kwast leelijk de waarheid gezegd . Hoe is 't mogelijk, dat een meneke, die nog nets geleverd heeft, wat als leerbaar of belangrijk mag gerekend worden, over bovenstaande
mannen zonder eerbied durft to spreken ?
Hebt u de artikelen enz. die ik zond gelezen ? Behalve de
Tribune's ontvang ik alles graag terug . Komt u gauw in Amsterdam? Hebt u ,Kinderen" ontvangen?
Ik hoop door deze publicatie de aandacht to hebben gevestigd
op dezen jong gestorven, sympathieken en talentvollen auteur
en op zijn boek . Nu nog, bij het herlezen van zijn brieven,
moet ik om hem treuren en ik heb spij t hem nu en dan to
hebben verwaarloosd . In den stroom van het dagelijksch leven
gaat de mensch onachtzaam voort, weinig denkend, dat de
laatste dag voor hemzelf en voor den vriend zoo nabij is . Stond
dat altijd duidelijk voor den geest, dan zou er veel worden
gedaan, dat nu wordt nagelaten en ook zou veel worden gelaten, dat nu wordt gedaan en nutteloos is in dit korte leven .
ISAAC ISRAELS

Wanneer ik de herinneringen van mijn leven in mij naar
boven laat komen, zie ik in het rijk van mijn geheugen vooral
en heel intens het gezicht van Isaac lsraels . Schrijven over
hem . . . ik doe het niet graag en toch kan ik het niet laten .
Als ooit van een gezicht kan word en gezegd, dat het leeft in
en door de oogen, dan is dat het zijne . Het heeft misschien geen
regelmatige lij nen, ik weet het niet, maar het was altij d heelemaal oogen en uitdrukking . Isaac Israels is geen decoratieve
figuur als Willem Witsen was, maar hij is de levendige, de
beweeglijke, de scherpziende, de doordringende, de opeensbegrijpende; van hem wordt het best gezegd, dat hij lucide is .
Het eerst heb ik hem ontmoet bij Paap, toen deze op de
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Leliegracht een paar kamers bewoonde. Isaac had toen zijn
atelier op de Rozengracht, op dezelfde gracht, waar ik meen,
dat zijn vader had gewoond in zijn jonge jaren . Kort na die
eerste ontmoeting nam hij een atelier achter in de Warmoesstraat, in een huis, dat toen met den voet in het water stond
en een prachtig uitzicht had op het Damrak . Ik kwam daar
veel bij hem . Ook haalde hij mij dikwij is op mijn kamer of en
to zamen gingen wij het Amsterdamsche leven zien in allerlei
stegen en sloppen, in groote en kleine cafe's, in danskelders
en in cafe-chantants . Toen wij eens om een uur of elf des avonds
om even to rusten in een klein koffiehuis op het einde van de
Middenlaan binnengingen en ik het leege billart zag, zei ik
plotseling : ,Allons faire le billart" .
Hij had evenmin als ik ooit veel aan dat spel gedaan, maar
het beviel ons zoo goed, dat wij ons in then tijd avond aan
avond in allerlei kroegen en kroeg j es van heel Amsterdam
gingen oefenen . Wij liepen de buurt of van de Muiderpoort,
zoowel als van de Haarlemmerpoort . Wel speelden wij ons
spel ook nu en dan in de groote cafe's, dock bij voorkeur
waren het toch de kleinere in de afgelegen buurten, die wij
daarvoor uitkozen . Wij spraken dat niet af, maar wanneer
ik er nu over denk, deden wij dat om de heele stad in al haar
uithoeken door to gaan, om overal to kijken en om een Joel
to hebben voor onze wandelingen . Want wandelen deden wij
op alle uren van den dag, maar meestal 's avonds wanneer
het werk was gedaan . Isaac was altijd bereid tot wandelen,
al stelde ik 's nachts om twaalf uur voor om wat to gaan loopen .
Heel veel vorderingen hebben wij in het billart-spel nooit
gemaakt en een paar jaar nadat wij waren begonnen, waren
wij haast even ver als op den eersten avond . Onze bedrevenheid erin stond ongeveer gelijk en dat maakte ons spel aangenaam, want geen van ons stond tegenover een al to bekwamen
mededinger . Onze kansen waren gelukskansen. Wie goed op
dreef was, won en dat bleef zoo een geheelen avond . Een goede
stoot bracht ons in verrukking . Het was meestal een geluksstoot, want wij waren gedwongen iederen stoot to voelen ;
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wij konden in de berekening niet komen tot het precieze weten
welke verschillende hoeken een bal zus of zoo gestooten, zou
maken.
Nadat wij een paar jaar veel aan billarten hadden gedaan,
begonnen wij to schaken, doch ik moet bekennen, dat hij mij
na eenigen tijd daarin de baas was . Ook met zijn vader heb
ik wel geschaakt, in Den Haag op de Koninginnegracht en
ik herinner mij, dat den laatsten keer, dat ik met hem een partij
heb gespeeld, op het terras was van het groote cafe in Saint
Cloud'- . De warmte hing zwaar in het dal van de Seine en
het Fransche zomerleven rumoerde langs de groene boorden
der rivier . Kleiner en meer gebogen was de oude heer geworden ; meer in zichzelven gekeerd door den voortschrijdenden ouderdom . Uit diepere diepten schenen zijn gedachten
naar boven to komen, maar het was altijd hetzelfde heldere
water, dat hij opputte uit zijn door de jaren en ondervinding
bezonken gemoed . In de zwoele lucht klonken voor het
terras Italiaansche woorden, gezongen door de bontgekleede
zangsters uit de Romeinsche Campagna . Ook gewone straatliederen kunnen in een bijzondere omgeving indruk maken ;
in de stralen der zinkende zon vloeide er meer weemoed
uit die melodieen. Weinig landschappen zijn fijner, meer
tintelend en prikkelend d an die bij Parij s, langs de oevers der
Seine . Wij ondergingen de suggestieve bekoring . Na het eten
vroeg de oude meester of ik nog schaakte . Hij had een schaakspel in zijn koffer meegebracht en alhoewel ik een treurig
schaakspeler ben, sloeg ik de uitnodiging niet of en begonnen wij bij den geur der sigaren, hij hield van een sigaar na
het diner, onze partij . En toen gebeurde er iets, dat bij het
schaakspelen niet dikwijls voorkomt, geloof ik, want zooals
ik zeide, ik heb er weinig ondervinding van . Na bijna een uur
to hebben gespeeld, was er van beide zijden geen enkel stuk
gevallen, zelfs geen pion . De stukken waren bier en daar
vermetel binnengedrongen in het vijandelijke kamp . Zwijgend
zat Isaac toe to zien . Opeens stond ik mat . De koning was
1 In

de zomer van 1904 . - H. P.
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gevangen, kon niet verder . Geen enkel onderdaan had hij
verloren, geen enkel onderdaan kon hem ter hulp komen .
Ook de zegevierende vijand had geen soldaat op het slagveld
gelaten . In stilte zaten wij verbaasd . Een fijne glimlach verscheen het eerst om den guitigen mond van den overwinnaar
en ik, als overwonnene, bracht hulde aan zijn veldheerstalent .
,,Dat zal ik aan Van Houten vertellen", zeide hij .
Het is bekend, dat de oud-minister Van Houten een groot
liefhebber van het schaakspel was . Hij speelde het dikwijls
met den schilder .
Als ik een kamer zocht, gingen Isaac Israels en ik er samen
op uit en doorkruisten de meest uiteengelegen buurten der
stad . Eens dat ik veel had moeten uitstaan op mijn gehuurd
kwartier en een ander domicilie zocht, had ik een advertentie
in een der couranten geplaatst, waarin kamers werden gevraagd
zonder boven- en benedenburen . Wanneer een stel kamers
ons geen rustige bewoning scheen to verzekeren, legden wij de
advertentie aan den onthutsten verhuurder of verhuurster voor
en stelden een streng onderzoek in naar de boven en beneden
liggende etages .
Ik kan mij begrijpen, dat Baudelaire in zijn ziekte obsessies
had van alle kamerverhuursters met wie hij in zijn leven ooit
in aanraking was geweest en ze dikwijls in zijn droomen om
zich heen zag, als harpij en, die hem bedreigden . Toch komt
men ook wel goedmoedige hospita's tegen .
Om zeker to slagen heb ik ooit per advertentie kamers
gevraagd ,zonder lawaai en waar men niet werd afgezet".
Ook met die advertentie gewapend trokken wij door de stad
en wij zet en ons schrap om het een na het ander de stoffige
en benauwd riekende vertrekken to inspecteeren met de ongemakkelijke stoelen en de leelijke wandversieringen en eindelijk,
akelig gestemd door al die onbehaaglijke interieurs, zei Isaac :
,,En toch wonen die nette en chic gekleede heeren, die je op
straat t egenkomt en in de cafe's ziet zitten, in al die kamers" .
Ik heb ook verschillende benauwde droomen gehad, waarin
ik steeds een juffrouw zag met maar een oog . Op onze tochten
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waren wij bij haar terechtgekomen, want ook zij had op mijn
advertentie geschreven en wij zagen in haar het embleem
van de hospita, die in den strij d om to verhuren haar oog was
kwij tgeraakt .
De conversatie met Isaac was altijd gemakkelijk . Hij was
op de hoogte van de meeste Europeesche literaturen . Toen hij
zestien j aar oud was, had hij Dante en Leopardi in het Italiaansch
gelezen ; uit Cervantes kende hij heele brokken van buiten .
Hij verstond Russisch en zoo noodig kon hij vroeger zelfs
Horatius in het Latijn opdreunen. Altij d op j acht naar iets goeds
schafte hij zich ongeveer alles aan wat uitkwam en wat hem
dacht, dat iets kon wezen. Zijn intellect en zijn intuitie hadden
meestal den nieuwen aankoop gauw gepeild en hij was enthousiast over den auteur of boog zich eerbiedig voor diens kunnen
of smeet het product in een hoek, wanneer hij het ,valsche
steenen" vond, zooals het geval was met het werk van een
bekend Nederlandsch letterkundige, then men al to veel in de
lucht had gestoken. Wij onderhielden ons altij d in het Fransch .
Moesten wij Hollandsch samen spreken, dan verstomden wij
en de bron onzer conversatie droogde op .
Wij lazen veel samen . Om beurten lazen wij elkander voor .
Wij waren luide in het uiten van onze indrukken en meeningen .
Wij beproefden hoe wij iets moesten lezen en oefenden ons
daarin . Het moeilijkst, herinner ik mij, was het om de onderschriften bij Holbeins Totentanz op een passende manier to
zeggen . Zij waren in het oud-Fransch en de toon liet zich niet
gemakkelijk pakken. ,Neen, zoo niet, maar zoo moet je het
doen", schreeuwden wij elkaar om de beurt toe en de een nam
het boek van den ander en zocht den juisten toon aan to slaan .
De onderschriften waren korte gedichten van een indringende
scherpte, geheel in den geest van de kernachtige houtsneden .
Sommige ervan brachten ons in verrukking, zooals
Levez-vous dames opulentes,
Ouyez la voix des trespassez,
Apres maintz ans et siours passez,
Serez troublees et doulentes .
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Op een avond dat het regende en wij samen in zijn atelier
zaten, gaf hij mij Moreas om uit voor to lezen . Het waren de
bekende verzen :
Je m'en vais le long de la mer eternelle
Qui bave et gemit dans les roches concaves . . .
Ik vond toevallig de gelukkige intonatie, die ik niet altijd
kon treffen en wij waren voldaan en enthousiast over den
dichter. Ik schreef een briefkaart er over aan Moreas, die altij d
dankbaar was voor iedere appreciatie ; ik herinnerde hem eraan
hoe hij de gewoonte had Homerus to citeeren, waar deze het
geluid van de zee uitdrukt .
De bibliotheek van Isaac Israels bestond uit de meest geraffineerde werken van dichters en proza-schrijvers . Hij zocht
geen fraai verzorgde banden, hoewel hij ook keurige edities
had, maar de boeken vlogen op goed geluk door zijn atelier .
Eenigen trof het lot verschroeid to worden door een begin van
brand, andere dienden als kussen voor het moede hoofd van
een model uit de achterbuurten of als onderstuk voor een
bord met een warm gebakken biefstuk . Hij zeide altijd, dat hij
geen boekenkast wilde aanschaffen, want dan zou hij zijn boeken
gaan bewaren en dan zou hij langzamerhand een bibliotheek
krijgen en daar zou hij last van krijgen. Eenmaal gelezen verdwenen de boeken onnaspeurlijk het een na het ander . Hij zeide,
dat als een boek zoo was, dat hij het nog eens wilde lezen, hij
het zich liever nog eens aanschafte ; maar niet bewaren, o neen,
dat niet. Voor bewaren en het zich bezwaren met allerlei
voorwerpen had hij een doodelijken schrik en ik geloof, dat
deze artiest misschien onbewust heeft gevoeld het vergankelijke
van al het aardsche, want los wilde hij zijn en niet vastgehouden
door de dingen, die het leven op ons stapelt en het „ij delheid
der ij delheden" van den Prediker moet in hem een goeden
verstaander hebben gevonden .
Daaruit kwam misschien voort een zekere rusteloosheid, die
hem eigen was . Hij vloog hierheen en daarheen ; hij kwam
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en hij liep weg als hij niet kon vinden het vaste aanknoopingspunt dat hem vermocht to boeien . Het gebeurde ook wel, dat
wij elkaar voorstootten in die onbevredigdheid . Soms zei hij
dat hij ging eten met dien of dien en vroeg of ik mee ging . Wanneer het samenzij n met dien andere er dan was en wij zaten en
aten en de stemming niet harmonieus was, de conversatie
niet wilde vlotten en ik het tenslotte niet goed kon uithouden
en ik zei : „Ik ga weg, het verveelt mij", zei hij dikwijls : ,Wacht
even, het verveelt mij ook, ik ga mee", en samen trokken wij
er dan weer vandoor.
Hij was altij d op zoek naar het echte in alles, naar den knoop,
waar de levensaderen van mensch en dier en ding samenkomen .
Zijn luciditeit en zijn intultie drongen tot de kernen door en
de essentie, die hij had ingedronken, wist hij weer uit to stooten
en hij legde ze vast op zijn doeken . Merveilleuze en schitterende
dingen heeft hij gemaakt, schilderijen, teekeningen, krabbels .
Het daarin neergeworpen leven zal er uit blijven lichten en
stralen, zoolang die stukken zullen bestaan ; onze tijd is door
hem op onvergankelijke wijze in beeld gezet voor de toekomende tijden .
Wij hebben altijd veel samen gewandeld . Toen ik in Bussum
woonde, maakten wij nachtelijke wandelingen op de hei . Wij
hielden ervan de dingen to zien in den nacht .
Ik herinner mij ook een wandeling in een nacht met maneschijn in de buurt van Notre Dame . Het was daar doodstil in
de straten en de silhouetten van de drie of vier eeuwen oude
huizen tegen den nachtelijken beglansden hemel, zelf sterker
beglansd en doorstreept met zwarte schaduwen, maakten een
spookachtig effect . Lichtloos waren de gevels, die van boven
naar beneden buikten door ouderdom . Want de vijftiende- en
zestiende-eeuwsche Parijsche huizen hebben niet die vooroverhangende hooge verdiepingen, die men vindt in oude Duitsche
stadjes . Daar buigen de toppen naar voren, in Parijs neigen
zij naar achteren. Daar stonden wij dan plotseling stil op den
een of anderen hoek van een straat in bewondering voor de
lichteffecten in het nachtelijk duister, waarin de glansen van
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de maan de uitsteeksels bier en daar besproeiden met druppelend
licht ; dan waren er weer zware vierkante massa's, zwart en
geweldig als van zwijgende kasteelen . Ook flitsten er torentjes
van brokkelende erkers met zilvergloeiende spitsen .
Wij stapten zonder bijna iemand to ontmoeten in de holle
straten langs de gesloten luiken. Wij gingen straat in straat
uit, kwamen dan weer zonder bet to hebben voorzien op dezelfde plaats terug . Wij werden niet vermoeid door de telkens
wisselende effecten van deze oude stadsgedeelten, waarvan
nu, meer dan dertig jaar daarna, zooveel is weggebroken en
vernieuwd. Zoo liepen wij dan als door de herrezene middeleeuwen . W aarvan waren al die steenen woningen getuige
geweest? Getuige daar binnen en getuige daar buiten in de
straat ?
Dan gingen wij verder en stonden voor Notre Dame . Notre
Dame in den maneschijn, in de nachtelijke stilte. Al die beelden
in de portieken, al die beelden in de glorieuze facade, bet glinsteren van de groote roos in bet midden daarvan . Het is alsof al die
koningen en heiligen uit hun nissen willen stappen en dalen naar
beneden. Lichten hier en lichten daar, die deze trotsche steenen
reuzen bevonken . Wanneer er een uil of een andere zwarte
vogel van de eene holte naar de andere schoot, dan was bet alsof
daar nu iets ging gebeuren, alsof er beweging zou komen onder
die steenen beelden, die zoo lang onbeweeglijk hadden gestaan .
Wij gingen rondom de geheele kathedraal, beschouwden de
schaduwen, die vielen van de lichtende spitse torens en staarden
naar de donkere steenen monsters, die wij nauwelijks konden
onderscheiden en die in duisternis tot grootere proporties aanwiesen.
Daarna gingen wij naar L'Isle Saint Louis, naar den Quai de
Bourbon. Die oude paleizen deden bet prachtig in den nacht .
Breed waren hun poorten. Ja, hoe oud was dat bout? Hoe oud
die iizeren hengsels en spijkers? Zeker waren zij nog uit de tijden
van Louis Quatorze. Zij waren toen in hun vollen bloei en herbergden rijke en voorname heerschappen. Nu worden zij bewoond door armere bezitters en niet een man huist er meer in,
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maar vele gezinnen zijn er ingetrokken en hebben die kamers
verdeeld .
Die nachtelijke tochten zijn onvergetelijke herinneringen.
Niet alleen op artiesten of kunst-gevoeligen maakte het
werk van Isaac Israels een waarachtigen indruk . Ik herinner
mij, dat toen ik in de Hemonystraat woonde, hij mij een
teekening had gegeven van een kind, dat in een kinderstoeltje
zat to slapen. Ik had het blad voor mij op de tafel liggen,
toen de hospita binnenkwam om mij de thee to brengen . Haar
oog viel er op, zij bleef er op turen en opeens zei zij : ,Meneer,
wat slaapt dat kind" . Haar gezegde trof mij .
Maar over hem als schilder wil ik hier niet schrijven, dat
ligt niet op mijn weg ; zijn persoonlijkheid is het, die ik in mijn
herinneringen wil vastleggen, want die is merkwaardig . Al
zal zijn oeuvre blijven bestaan, de na-ons-komenden zullen
er niet uit gewaar worden, hoe hij was, die het maakte . De
vakmenschen zullen verwonderd staan over de vele facetten
van zijn kunnen, zij zullen hem noemen een meester over de
kleur, een meester in de teekening . Zij zullen kunnen ontdekken, dat hij was een gevoelige, een liefderijke in het begrijpen van alles wat menschelijk is, in het vatten van de
karakteristieke schoonheid van elk individueel menschenkind,
maar de schilder spreekt zijn persoonlijkheid op een andere
wijze in zijn werk uit, dan de schrijver dit doet en zoo zal
Isaac Israels zeer onvolkomen gekend zijn door latere geslachten,
die zijn schilderij en en teekeningen zullen zien en bewond eren .
Hij had altijd rake en scherpe opmerkingen, wist overal het
interessante uit to voorschijn to halen . Hij had er plezier in
paradoxen om zich heen to slingeren, hij liet zijn rake zetten
en origineele ideeen opgaan, onbezorgd om zich heen, als de
kleurige ballen van een vuurwerk ; hij behoefde er niet zuinig
mee to zijn, want hij had er genoeg . De poseur of de man,
doortrokken van de overtuiging van zijn eigen belangrijkheid, was of is niet veilig voor hem ; een goedig knipoogj e
en een glimlach duidden spoedig aan, dat hij er al het zijne
van wist en de tijd stelde hem meestal in het gelijk .
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Kwam er een brief van hem, dan wist ik, dat er een pointe
in zou zijn en de enveloppe met zijn karakteristiek handschrift,
die die aankondigde, stelde mij nooit to leur .
Yk zei wel eens : „Man, waarom schrijf jij niet? Zet toch op
het papier je oordeel over de schilderkunst, die je zoo juist
weet to schatten, over de literatuur, die jij kunt beoordeelen .
Je gooit op een dag meer geestigheden en juiste opmerkingen
om je heen, dan menig auteur er in een heele maand op het
papier brengt . Waarom zet jij die niet op het papier ?"
,,Och", antwoordde hij dan, ,als ik ga schrijven, dan vertel
ik wat, ik spreek en ik heb altijd gedacht, dat ik niet zou weten,
wien ik dan zou moeten aanspreken en daarom zal ik maar
blij ven zwij gen ."
Daarmee was het afgeloopen . Yk heb altijd gedacht, dat hij
zich niet tot schrijven wilde zetten om zich niet to verdeelen,
zijn krachten niet to versnipperen . Hij ging op in zijn werk,
werkte den geheelen dag, want wanneer hij niet teekende of
schilderde, werkte zijn waarnemingsvermogen toch door .
Na onze Spaansche reis onderhielden wij ons dikwij is in die
taal om ons to oefenen, al was hij er veel meer in bedreven
dan ik. Ik herinner mij, dat wij dan heel druk praatten ; altij d
was er een van ons aan het woord . Bij zulk een gelegenheid
plantte hij eens zijn queue op den grond, keek mij spottend
aan en zei : ,Wanneer j e in Spanj e in een cafe zit vol bezoekers,
dan is het er stil ; je hoort bijna niemand een woord zeggen,
dat weet jij ook wel . En al die Spanjaarden kennen goed
Spaansch, terwijl wij tweeen, die het slecht kennen, onzen
mond niet kunnen houden."
1k moest lachen, want het is waar, dat de bezoekers in een
Spaansch cafe meestal zwijgend daar zitten en dat de stemmen en het rumoer, dat in zulk een lokaal in Frankrijk meestal
door de ruimte roezemoest, daar niet worden gehoord .
Wij zijn verschillende keeren samen op reis geweest . Zoo
waren wij eens in Munchen en nadat wij de musea hadden
afgeloopen, gingen wij het atelier van Lenbach zien, dat voor
het publiek was opengesteld . In de straat, waar wij wisten,
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dat hij woonde, waren wij het huis aan het zoeken en toen ik
een kleinen ouden beer zag aankomen met een rossigen baard,
vroeg ik dezen waar het huis van Lenbach was . ,Daar," snauwde
hij mij toe en wees naar een groot huis . Ik nam den hoed af,
hem dankend ; hij keek mij nij dig aan en liep g rommend
verder . Later zag ik, dat ik aan den schilder zelf deze inlichting
had gevraagd en hij, waarschijnlijk er niet aan gewend als een
onbekend man to worden behandeld, was niet vriendelijk voor
ons gestemd geworden .
Op den Zondag, die in ons verblijf to Munchen viel, merkten
wij op dat 's avonds de flaneerende menigte ontbrak, die in
andere groote steden op zulk een dag meestal de straten vult .
,,Waar mogen die Munchenaars toch zitten ?", zeiden wij tegen
elkander . Tenslotte werden wij moe en besloten wat to gaan
rusten in den Hofbrau. Toen wij daar binnenkwamen en die
groote hal zagen met menschen gevuld, begrepen wij . ,Les
voila", zei Isaac . En stampvol waren ook de andere bierpaleizen
der stad, waarvan de Hofbrau de grootste was. Deze hal is
een kathedraal, gewij d aan den cultus van het bier, dat er onophoudelijk stroomt. Het MUnchener bier op de plaats zelf
gedronken, is dan ook een heel ander ding, dan de import,
waaruit de buitenlanders het meestal leeren kennen en het
Isar-water, dat zich tot then kostelijken drank laat ombrouwen,
schijnt niet to vervangen door een anderen stroom .
In de bierhuizen vliegen groote porties goed klaargemaakte
spij zen links en rechts naar de tafeltj es, waaraan de bezoekers
zijn gezeten, als de noodzakelijke begeleiding van den nationalen
drank . Stukken speenvarken, gebraden gans, zuurkool en
worsten verschij nen en verdwij nen to zamen met den donkeren
inhoud der bier-seidels . Verwonderd is de vreemdeling door
dat tournooi van eten en drinken, maar hij doet eraan mee,
zoo goed als de autochtonen . Die buitengewone eetlust schijnt
een gevolg van het eigenaardige klimaat van Munchen, dat
door de ligging der stad aan den voet der Alpen, meestal koud
is en iets prikkelends heeft ; het zet meer tot eten en drinken
aan, dan het klimaat van vlakkere landen .
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Bij een wandeling door het museum to Cassel leerde ik den
onfeilbaren kenner, die Isaac Israels is, nog hooger schatten
dan ik tot nog toe had gedaan . Uit de menigte stukken die
de wanden bedekten, haalde hij onmiddellijk een Italiaansch
schilderij van een onbekenden meester er uit en een der minder
algemeen bekende Rembrandts : Jacob, zyn zonen zegenend.
Het waren beide onvergelijkelijk schoone stukken ; ik geloof
niet, dat er een schoonere Rembrandt bestaat.
Bij een verblijf in Parijs gingen wij samen de kathedraal
van Chartres zien, misschien de schoonste van Frankrijks
schoone kathedralen. Al is zij niet die van de meeste eenheid
in bouworde, zij is de meest indrukwekkende door ouderdom,
door treffende, geheimzinnige lichteffecten van binnen. Het
mos, dat toen nog bier en daar vanbuiten de brokkelende
steenen begroeide, gaf den indruk van ouderdom nog sterker
to voelen . Wij brachten den geheelen morgen in de kathedraal door ; wij liepen er omheen, nog eens en nog eens en
zagen in den namiddag de schemering groeien, de duisternis
opkomen uit alle hoeken, het licht der Godslamp sterker
gloeien in de geheimzinnige verte van het hoogwelvend gebouw. Wij lieten de kathedraal op ons inwerken en wij liepen
heen en weer over den uitgesleten bodem, langs de spitsbogen,
waar eeuwenoude vensters gloeiden en tuurden met de doodsche stilte der verledene tijden . Zeer zeker zal ik aan Chartres
de voorkeur geven, wanneer ik de mooiste kathedraal zou
moeten noemen .
Toen wij des avonds naar Parij s terugspoorden, ontdekte
Isaac een ,pracht-individu", zooals hij zeide . Dat was een
Fransch geestelijke, met wien wij in den trein een gesprek
waren begonnen en die bijzonder origineel en intelligent bleek
to zijn. Sprekende over een of ander misbruik, welk ben ik
nu vergeten, zeide deze abbe o .a . : „ Il faut beaucoup d'energie
pour retenir son energie", daarmee willende zeggen, dat het
zeer moeilijk is om lijdelijk toe to zien .
Ik ging ook dikwijls mee met Isaac naar Den Haag naar zijn
ouders op de Koninginnegracht . Wij aten dan in een klein,
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gezellig eetvertrek op de eerste etage. Mevrouw Israels schepte
de soep op en regelde de gangen van het diner . Ik zat tegenover haar naast den vader en Isaac aan haar zijde . Toen deze
na het eten naar beneden was gegaan om de couranten in to
kijken, begon zij mij opeens to vertellen uit vroeger tijd . Zij
zei, dat zij nog w ist, hoe gelukkig zij was geweest, toen haar
man, die veel ouder was dan zij, haar ten huwelijk had gevraagd . Zij was toen achttien j aar en het was voor haar geheel
onverwacht . „Toen was ik de bruid", zeide zij onder het verhaal door . Die woorden schenen mij vol licht en zij klonken
als het geluid van een klok in de inti nuteit van de kleine kamer .
Ik heb dikwijls gedacht aan de schoonheid van het zuiver menschelijk gevoel in den juichkreet van de oudere vrouw over
haar bruid-zijn zoo lang geleden.
Na den eten werd onder het zachte licht der patentolielampen de thee geserveerd, terwijl Josef Israels mij uithoorde
over de nieuwste Hollandsche literatuur, die toen haar kindertijd beleefde en nog besloten bleef binnen de kale wanden van
onze Nieuwe-Buurt-kamers . Hij, Israels, begrijpend, niet
smalend, niet veroordeelend, zooals alle ouderen toen, allen .
Hij had eerbied voor het nieuw-opkomende, voor den dageraad van een ander gevoelsleven . Van de literatuur was hij in
het algemeen uitstekend op de hoogte, vooral van de Fransche
en de Hollandsche, dock ook was hij geen vreemde in de
Duitsche en de Engelsche. Zijn oordeel er over was even klaar
en scherp geformuleerd als van een literator van professie .
Hij las alleen 's avonds, overdag schilderde hij . Als een werkman stond hij daar voor het doek, deze kleine Hercules. Op
het doek gloeide zijn kracht en vonken schenen uit zijn penseel
to slaan ; hij bespeelde het als een piano-virtuoos het klavier .
De duim van de linkerhand had door het j aren-lange vasthouden
van het kleuren-palet een ongewone breedte gekregen en
scheen een reservoir van energie to zijn geworden, een kern,
die de energie in kleuren zou doen stroomen om omgezet to
worden in de volwassen zielebeelden, in drama's van leed en
vreugde op het witte linnendoek .
Zw. dr. 29
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De beiden Israelsen, vader en zoon, zijn niet alleen groote
schilders, maar ook groote intellecten, de zoon misschien nog
iets grooter dan de vader. Deze zeide mij eens, dat zijn zoon
knapper teekenaar was dan hijzelf . Josef Israels had in zijn
gebaren iets meer magistraals dan Isaac . Dat werd mij eens
duidelijk, toen ik, omdat een model in zijn atelier was, even in
een nevenkamertj e moest wachten . Toen hij bij mij binnenkwam, bleef hij stilstaan en riep gebiedend : ,Blijf zoo' zitten" .
Hij nam een potlood en papier en begon een schets van mij
to maken . Hij was opeens niet meer de kleine, stille, oude man,
maar een geweldenaar geworden, wiens houding en gebaar
mij imponeerden . Hij kwam mij toen ook lichamelijk groot
voor .
Met hem op reis verbaasde ik mij dikwijls over de juistheid,
waarmee hij de dingen om zich been zag ; niets ontging hem,
al dacht ik soms, dat hij op bet een of ander niet had gelet .
Hij had niet bet air van to observeeren ; zijn blik was zacht
en leek onverschillig . Wanneer hij iets had gezien, kon men
op zijn gezicht nauwelijks waarnemen, dat bet hem aandeed .
Hij scheen to staan in den geest boven alles uit, breed omvattend en in zich opnemend wat hem omringde. Hij bezat die
gelukkige goedmoedigheid, welke hem tegen alles wapende en
waarop alle tegenstand afstuitte . Die goedmoedigheid is bet
ook geweest, die hem een zoo hoogen ouderdom heeft doen
bereiken.
Zooals hij verhalen maakte van zijn schilderijen, kon hij
een verhaal vertellen in een reeks achter elkaar voortrollende
tafereelen . Zoo heeft hij mij eens bet geheele boek Esther
verhaald. Het duurde lang, maar verveelde mij niet, hoewel
ik den inhoud ervan zoo goed kende als hijzelf ; zijn vertelling
boeide mij van bet begin tot bet einde .
Ook kleine gebeurtenissen uit zijn omgeving wist hij zoo
m ee to deelen, d at zij een dramatisch leven kregen . Zoo vertelde hij, dat de Duitsche schrijver Auerbach, die een paar
weken in Scheveningen doorbracht, hem was komen bezoeken.
Zij hadden elkaar eenige maen ontmoet en daarbij was bet
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aan Israels opgevallen, dat de schrijver van Barfussle steeds een
rok droeg . Toen zij eens samen langs bet strand wandelden,
vroeg de schilder hem, waarom hij toch doorloopend die frak
aanhad, waarop Auerbach antwoordde : „Ja, wissen Sie Herr
Israels, der Konig konnte mich rufen lassen."
De Duitscher hield zich paraat voor een mogelijke invitatie
van Koning Willem III, maar die bleef uit .
Onverwacht kwam het bericht van den dood van Isaac
Israels. Het was een slag, die mij in bet bizonder trof, want in
hem heb ik mijn besten vriend verloren . Met hem is een stuk
van mijn leven gestorven ; alles wat wij samen hebben gedacht,
gepraat, gelezen, gedaan staat nu onveranderlijk gekristalliseerd, want hij is er niet meer om bet voort to zetten en to
bezielen met zijn onverwoestbaren geest en zijn levenskracht .
Nu hij is heengegaan, denk ik bet allereerst aan zijn persoonlijkheid, want wat and ers heeft hij meegenomen door de poort
der eeuwigheid ? De persoonlijkheid is des menschen hoogste
geluk, zegt Goethe, en in de zijne was zooveel goeds, dat hij
niet behoeft to vreezen, ,wanneer het boek wordt to voorschijn
gehaald, waar alles in staat opgeschreven, opdat de wereld
worde geoordeeld" . Eenvoudig wil ik bet zeggen, dat hij was
een zeer goed, een zeer rechtschapen mensch. Hij was een zachte ;
iemand leed-doen was voor henlzelf uiterst pijnlijk . Een groot en
teeder medelijden met al wat leeft, was de grond van zijn gevoelsleven. Deze teederheid doorschemert zijn geheele werk,
ja, ik geloof, dat vele van de beste qualiteiten daarvan uit dezen
gemoedsbodem zijn voortgekomen . Zijn medevoelende teederheid deed hem de karakteristieke trekken vinden in alles wat
hij heeft weergegeven. Daardoor zag hij de moeizame mspanning
van bet werkpaard ; hij goot haar uit over den gebogen rug
van den sjouwerman, waardoor die rug begon to leven en bet
verhaal deed van kracht en van zwoegen naar de groote levenswet . De volksmeisjes uit kroegen en danshuizen zijn door hem
niet cynisch gegeven ; de schilder voelde zich niet verheven
boven zijn modellen en uit al wat hij maakte, zwierige vrouwen,
deftige heeren, kunstemakers, muzikanten, naaisters, kinderen,
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typen uit Indonesia, spreekt het innige warm-menschelijke .
De teederheid van den ziener heeft ze doorschouwd . Er wordt
wel eens beweerd, dat de kunstenaar verwant is aan den heilige
en het is waar, dat ook de blik van den heilige op al die verschillende menschen van een medelij dende teederheid zal zij n
doordrenkt.
Nu zijn zij alien dood, de groote schilders van het einde der
vorige eeuw : Isaac Israels, Breitner, Witsen. Een groot schilder
was Isaac Israels . Hij is volgens mij niet overtroffen door die
na hem zijn gekomen. Waar vindt men zijn onfeilbare teekening en zijn onovertroffen coloriet? Maar ik laat het aan anderen
over den grooten schilder in hem to bespreken, ik wil mij meer
den goeden en bizonderen mensch, die hij was to binnen
brengen.
Yk heb reeds vroeger verteld van zijn groote talenkennis en
zijn belezenheid in de meeste Europeesche literaturen . En niet
alleen bracht hij het tot het lezen, het spreken en hooren van
een taal was voor hem van groot belang . Zoo sprak hij vloeiend
Spaansch en Italiaansch, wat voor ons Hollanders erg moeilijk
is, omdat wij de beide talen gemakkelijk verwarren. Ik herinner
mij, dat ik eens in Sevilla een cafe binnenkwam, waar Jozef
Israels ons wachtte . Terwijl hij daar zat was de senator Gomez
zich aan hem komen voorstellen, maar deze heer sprak alleen
Spaansch en de schilder was deze taal niet machtig. Toen ik
't cafe binnenkwam begroetten de beide wachtenden mij met
vreugde als de welkome tolk, en het speet mij ze to moeten
teleurstellen, want ook mijn kennis van het Spaansch was in
lien tij d uiterst gering en ik zette mij als derde stomme aan het
tafeltje neer. Eindelijk kwam Isaac opdagen en na een paar
woorden van hem tot den senator kwam er een weldadige ontspanning in een levendig gesprek . De Spaansche gezant uit
Berhjn, dien wij toevallig in den trein ontmoetten en die allerlei vertelde over de meest bekende politieke personen uit dien
tij d, vooral over Bismarck, zeide mij later, dat hij er verrast
over geweest was, hoe goed en natuurlijk Isaac Spaansch had
gesproken.
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Merkwaardig is het, dat Isaac Israels, die zulk een scherpen en
onfeilbaren blik had op schilderij en en teekeningen, nooit iets
daarover heeft gepubliceerd, terwijl toch ook zijn brieven de
geestigste zijn van alle, die ik ooit ontving en er zelfs in zijn
kleinste epistels altij d een pointe was, die schitterde . Bij de begrafenis van Mauve had Josef Israels aan het graf gesproken,
eindigend met de woorden : „Wie geeft ons Mauve weer !"
Zoo zou ik willen uitroepen : „Wie geeft ons Isaac weer !"
Krachtiger was hij dan zijn vader op den gelijken leeftijd .
Josef was in lien ouderdom zwakker en meer gerimpeld. Wij
vonden hem toen een stokouden man . Isaac was altij d de j eugdige . Hij voelde en dacht vooruit en het jeugdige, dat eigen
was aan zijn psyche, doorstraalde zijn uiterlijk, zoodat hij tot
het laatste toe iets jongs heeft behouden en niemand er aan
dacht in hem een ouden man to zien .
Ik kan mij niet voorstellen, dat hij niet meer is . En toch . . . .
ook de dood is een genade Gods, de dood die hem greep toen
hij nog was in zijn voile kracht, geestelijk en lichamelijk . Hoe
zwaar zouden voor den obj ectief ziende, voor den scherpzinnige, voor den bewegelijke, ouderdom, ziekte en decadentie
zijn geweest . Ook bier moeten wij zeggen met Job : „Zoo als
het den Heer heeft behaagd, zoo is het geschied" .
Zijn vader heeft mij verteld, dat hij met zijn vrouw en zijn
kleinen zoon op reis in Italie ook een audientie had gevraagd
bij den toenmaligen Paus Pius IX. Deze had in het bijzonder
het kind gezegend ; hij had hem de hand op het hoofd gelegd,
zeggend, dat hij hoopte, dat dit kind nog eens het licht van de
waarheid zou mogen aanschouwen. Wellicht heeft die zegen
er toe bijgedragen zijn ziel zoozeer tot het goede to richten .
Waar Jezus de barmhartigen zalig prij st, omdat zij barmhartigheid zullen verwerven, weet ik, dat mijn vriend, die een barmhartige was, in Gods hart barmhartigheid heeft gevonden en
dat ik eens zijn volkomen persoonlijkheid zal terugvinden in
het eeuwige geluk . Voor mij, die nog in het aardsche leven ben,
blijve de band met hem van mijn gebeden voor de rust van
zijn ziel .
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VERLAINE IN NEDERLAND

Het bezoek van Verlaine aan Nederland is zeer bekend, maar
er zijn daarmede in verband verschillende dingen verteld, die
onjuist zijn voorgesteld. Naar mij door Isaac Israels is verzekerd,
was het de boekhandelaar Blok uit Den Haag, die het bezoek
van Verlaine aan Nederland op touw heeft gezet . De dichter
was er gemakkelijk voor to vinden om naar Nederland to
komen, vooral wegens zijn geldnood .
In Den Haag is hij de gast geweest van Philippe Zilcken,
die over dat verblijf heeft gesproken in zijn Souvenirs . Witsen,
die goed bevriend was met Zilcken, noodigde den dichter uit
bij hem in Amsterdam op zijn atelier to komen logeeren, om
ook in de hoofdstad zijn gedichten to lezen . Hij wilde gedurende
die dagen zijn gastheer zijn .
Na de aankomst van Verlaine werden eenige vrienden, onder
wie ook ik, door den schilder op zijn atelier verzocht om den
avond daar door to brengen. Ik herinner mij Piet Tak, Willem
Kloos, Isaac Israels en Betsy van Vloten, die met Witsen was
verloofd ; er moeten nog twee of drie anderen bij zijn geweest .
Wij zaten then eersten avond op het atelier aan een groote
vierkante tafel . Er werd brood met vleesch geserveerd . De
conversatie was spaarzaam ; de aanwezigen waren blijkbaar
to veel onder den indruk van het groote feit, Frankrijks toenmaligen eersten dichter bij zich to hebben . Een zekere eerbied
was op ieders gezicht to lezen en Verlaine zag er uit alsof hij
zich erg onbehaaglijk gevoelde. Niet dat hij onverschillig voor
bewondering was, maar in zijn boheme-leven was hij gewend
aan een toon van camaraderie . Isaac en ik keken elkaar aan .
Wij zagen hem de onbehaaglijkheid aan en zijn verlangen naar
zijn Parijsche kroeg .
Des anderen daags in den namiddag had Witsen een open
landauer besteld, waarin hij met Betsy plaats nam . Ik werd
verzocht naast Verlaine op de achterbank to gaan zitten . Zoo
reden wij door de Kalverstraat naar de Caves de France .
Gedurende den rit begon Verlaine bij het stapvoets gaan
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van het rij twig een Fransche courant to lezen . Hij kon zich
niet bedwingen, hij moest zien, wat het blad over hem schreef
en hij was zoo verdiept in het artikeltje, dat hij zich van ons
drieen niets aantrok en alleen aandacht had voor hetgeen in
Parij s over hem werd gezegd . Hij was in dat opzicht een echte
Franschman, wien het buitenland weinig of niets kan schelen
en die zijn belangstelling alleen op zichzelf en zijn eigen land
concentreert .
Zoo kwamen wij aan de Caves de France, waar zich beneden
in de achterzaal eenige kennissen hadden verzameld . Het
waren meer dan vijftien personen, waaronder ik mij herinner,
dat Van Looy en zijn vrouw waren, ik meen ook Van Eeden
en Aletrino .
Ook daar ging het niet erg vroolijk toe . Niemand sloeg een
jovialen toon aan, wat Verlaine prettiger zou hebben gevonden, dan de eerbied, waarin men hem gevangen hield . Bij
Hugo zou zulk een houding beter passend zijn geweest.
Des avonds liet Witsen hem de Nes zien, waar de zang van
een cafe-chanteuse hem blijkbaar animeerde . Zijn gezicht verloor toen de uitdrukking van voortdurende onbehaaglijkheid .
Eenige uren tevoren had hij, ik meen in Felix Meritis, zijn
verzen gelezen, waarvoor hij dan ook was gekomen . Er waren
daar, schat ik, ruim zestig toehoorders . Men luisterde met
groote belangstelling . Het is onj uist to zeggen, dat hij slecht
las ; dat is toen door sommigen beweerd . Toen hij de lezing
van een zijner mooiste gedichten had voleindigd, waren er
eenige seconden van absoluut stilzwij gen, waarop ik hard in
de handen klapte en een algemeen luid applaus volgde .
Neen, die lezing van Verlaine was een genot, wat men er
later ook van heeft gezegd . Hij was geen declamator, maar hij
wist den eenvoudigen hartroerenden toon aan to slaan. Hij
sprak zijn eigen verzen .
Ook las hij nog een gedicht naar aanleiding van Moreas'
en du Plessys' verzen . Toen hij klaar was en langs mij ging,
balde hij zijn vuist en zei half boosaardig lachend tegen mij,
dat hij die twee wel to pakken zou krij gen . Wel waren die
4
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dichters zijn vrienden, maar ook in een zeker opzicht zijn
antagonisten.
Het atelier van Isaac Israels was op den rez-de-chaussee van
het huffs, waar Witsen zijn atelier had op de eerste verdieping .
Verlaine logeerde daar bij hem. Toen ik er den volgenden
morgen kwam vond ik Verlaine in een oude, wat verseten,
maar mooien sjamlerloek van lichtgele zijde, die Isaac Israels
hem had geleend om in die dagen to gebruiken .
Witsen fotografeerde hem daarin . Ik heb dat fraaie portret
nog in mijn bezit, waarop le pauvre Le'lian als in een witten
koningsmantel gehuld staat . Er bestaan slechts eenige exemplaren van die foto .
Toen bet boekje van Verlaine over zijn verblijf in Holland
uitkwam zeide Betsy v . Vloten mij, dat zij daar niet tevreden
over was, omdat men daaruit zou kunnen opmaken, dat Isaac
Israels de gastheer in het Oosterpark was geweest en niet
Witsen . Isaac had blijkbaar het meest zijn attentie getrokken,
maar deze had het er volstrekt niet op toegelegd . Hij vond
deze uitwerking van onze drukke conversaties met Verlaine
zelfs niet prettig tegenover onzen vriend en gastheer . Witsen
had zich naar zijn gewoonte meer op den achtergrond gehouden . Zoo had ik ook gedaan, alhoewel Verlaine, wanneer
hij het een of ander had aan to halen uit zijn Parijsche omgeving, of wanneer hij daarover iets meedeelde, zich meestal
aan mij adresseerde, al had hij mijn naam na de voorstelling
vergeten . Ik had hem dan ook opzettelijk niet wijzer gemaakt
door hem to vertellen, dat velen zijner Parijsche kennissen
ook aan mij bekend waren en dat ik zijn vrouw dikwijls had
ontmoet. Ik deed dit om hem vrijer to doen spreken . Zoo
hoorde ik van hem veel bij zonderheden, die mij interesseerden .
Door dit alles vlotte de conversatie met hem bijzonder goed,
daar ik den toon met hem pakken kon . Dat was ook het geval
met Isaac. Witsen had zich, zooals ik zeide, opzettelijk op den
achtergr and gehoud en. Hij was zwij gzaam en in zichzelf gekeerd . Hij zocht de conversatie niet, maar stootte die ook niet
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weest, dan zouden hij en Verlaine elkaar nader zijn gekomen .
De tegenwoordigheid van Betsy verbinderde dat niet, want
zij was een karn eraad .
Kloos speelde zijn rol als leider der Nederlandsche dichtkunst met groote autoriteit . Hij kwam zich voor als de meest
competente om den Franschen dichter over de Nederlandsche
dichtkunst in to lichten. Verlaine stond naast hem op bet
atelier van Witsen als een suffe leerling, die instructies van
zijn meester ontvangt . Hij bleef passief en liet zich die houding
van Kloos goedig aanleunen . Deze zei niet veel, maar hij liet
zijn weinige woorden begeleiden door energiek schudden
en knikken van zijn hoofd . Hij wees met zijn vingers in bet
boek aan, wat Verlaine zou voordragen, o .a. een vers uit
Sagesse. Dan ate Verlaine onverschillig terug en zei, dat
bet goed was. Ik weet niet meer of Kloos die alleen uitkoos
om op bet atelier voor to lezen, of dat dat ook voor den avond
in Felix bedoeld was .
Toen Verlaine den volgenden morgen met Isaac en mij in
het atelier zat to praten, zei hij dat hij Kloos ,un original"
vond.
Eenige jaren later kwam bet bezoek van Verlaine nog eens
ter sprake in De Groene Amsterdammer . Ik gaf in lien tijd
in dat weekblad literaire recencies van ingekomen boeken
onder bet pseudoniem Gregorius en zoo besprak ik o .a . een
boek getiteld Modernen van M . A. Poelhekke . Yk schreef daarover o .a. bet volgende : ,Zeer scherp is bet van hem (Poelhekke) gezien, dat de echte Verlaine niet in Holland is geweest . Hier heeft hij met zich laten sollen, maar niet geleefd,
maar geen groote emoties gehad ." Tot zoover de auteur van
Modernen, waarop ik vervolgde
,,Die bet voorrecht heeft gehad Verlaine stilletjes to observeeren in de dagen, dat hij nu zeven of acht jaar geleden in
Holland was, kan van geen andere opinie zijn . Zoo zat in
de Caves de France een kring van een vij fentwintig heeren
en dames zwij Bend, uit eerbied zwij gend, om den man geschaard en men kon zien, dat hij met zichzelf verlegen was.
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Hij die gewoon was als een grappenmaker en goedige leukerd
op de schouders getikt to worden, of in Le Chat Noir onder
tafel to rollen, moest daar de pose van een afgodsbeeld aannemen. Dat ging hem niet goed of en wie keek, moest medelijden hebben of schaterlachen over het enorm konlieke van
bet geval . Wel beschouwd was het de meest geraffineerde
komedie, die men zich denken kan . Om een soort plicht van
dankbaarheid to vervullen heeft hij dan ook dat boek j e over
zijn refs naar Holland geschreven . Dit heeft Poelhekke zeer
juist gevoeld, hoewel hij de lezingen van Verlaine hier to lande
waarschijnlijk niet heeft bijgewoond ." Tot zoover dit artikeltje .
Eenige dagen later stuurde De Koo mij een stuk, ingezonden door een dame, waarin deze mij kapittelde wegens mijn
vermeende oneerbiedigheid jegens V erlaine . Zij schreef onder
het motto : II faut parler pieusement des grands poetes o .a. het
volgende
„ . . . Yk protesteer heftig tegen de valsche en verachtelijke
voorstelling, die de schrijver van bedoeld artikel geeft van de
dagen door den dichter hier doorgebracht . . . .
,,En wat zijn werkje Quinze fours en Hollande betreft, dat
de vrucht zou zijn geweest van dankbaarheid van den armen
zwerver jegens hen, die hem zoo'n gastvrij e ontvangst bereidden, ik behoef slechts to verwijzen naar de Correspondance twee j aar geleden gepubliceerd door den beer Ph . Zilcken,
waar het ons zoo droevig duidelijk blijkt, hoe dit boekje geschreven werd to midden van dikwij is ondraaglij ke pij nen,
in een devorante behoefte aan geld, en in aandoenlijk schuchter
vertrouwen op meerdere uitgaven, die hem in staat zouden
stellen zich wat geringe luxe to veroorloven . . ."
De Koo had er bijgeschreven : ,Waarde Gregorius, trek het
je maar niet erg aan" . Yk deed dit dan ook niet, omdat ik
Verlaine's waarde als dichter niet had aangetast en de dame
mij volkomen onbekend met de werkelijkheid scheen .
Toch had zij in een ding wel gelijk, nl. dat de dichter zijn
Quinze fours had geschreven, niet zoozeer uit dankbaarheid
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eenvolgende uitgaven gehoopt . Niemand kan hem dat kwalijk
nemen ; hij had niet alleen gebrek aan een „eenige geringe
luxe", zooals de dame schrijft, maar aan het hoognoodige,
zooals brandstof.
Tenslotte hebben eenige vrienden met Barres aan het hoofd,
hem in den laatsten tijd van zijn leven geholpen aan de noodzakelijkste dingen .
Ik zal de laatste zij n, die een steentj e van verwij t naar Verlaine
zou werpen om zijn boheme-leven ; maar die voortdurende
onwil van hem in zijn maatschappelijke verhoudingen maakte
ook mij een weinig onwillig en tegenstribbelend in mijn
oordeel over hem als mensch . Ware hij alleen een ongelukkige
bohemien geweest door het levee overwonnen, hoeveel grooter
en sympathieker zou hij in onze herinnering staan . Voor
zoover ik weet, was Gerard de Nerval een ware sympathieke
boheme, de man, die zonder anderen to kwetsen zijn eenzame wegen door het leven ging . Verlaine was een rakker,
een stij fhoofdige, een onwillige . Hij was geen overwonnene .
Zijn ellende heeft niet over hem getriomfeerd . Zijn hardnekkigheid om zijn eigen wil door to zetten, - of noem dit
stijfhoofdigheid - deed hem voortdurend punten van tegenstand zoeken om die to verbrijzelen . Die eigenschap van
tegen de belemmeringen, die hem omringden in to gaan, was
ook duidelijk op zijn gezicht en op zijn voorhoofd to lezen .
Hij had iets satyrachtigs en bij satyrs denkt men niet aan gedweeheid. Hij had de wereld en de menschen met meer toegevendheid, met een groot medelij den kunnen beschouwen .
De ware boheme, iemand die zich van het doen en laten der
menschen niets aantrekt en alleen leeft voor het intense genot
van zijn productie of het zich laten gaan in zorgeloosheid,
die was hij niet .
Tot het laatste toe is Verlaine gebleven een eerzuchtige . Die
sterke eerzucht paste niet geheel bij een groot onafhankelijk
dichterschap . Men kan eerbied voor hem hebben, sympathie
heb ik nooit voor hem gevoeld .
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Isaac zei eens op een avond 1, dat wij in een cafe zaten in
de buurt van Notre Dame de Lorette, (ik herinner mij dat
het een prettig luxueus kof ehuis was) : ,Allons voir Zola
demain si c'est possible" .
Wij wisten niet waar hij woonde en vroegen den Bottin .
Die wees aan Rue de Bruxelles en Medan . Het was zomer, dus
was hij waarschijnlijk buiten in Medan, dachten wij ; in de
Rue de Bruxelles scheen hij maar een pied a terre to hebben.
Wij vroegen den Guide Chaix . Toen het ons nog niet heel
duidelijk was, hoe wij in Medan moesten komen, riepen wij
den garcon er bij . Deze scheen iemand van veel ervaring en
een in ieder opzicht uitstekende kellner van rijpen leeftijd .
Wij vroegen hem hoe wij op de meest geschikte manier in
Medan konden komen. Toen zei hij : ,Ah, la habite un ecrivain
celebre" .
Wij waren verbaasd, dat de man dat wist . Het was ook
aardig, dat hij niet zei : „La habite monsieur Zola", of ,Zola",
maar den naam niet dadelijk noemde . Hij wist hem heel goed .
Hij zeide ons hoe wij er konden komen en den volgenden dag
spoorden wij er heen, ik meen over Mantes en Triel .
Ik weet niet meer waar wij uitstapten, maar wel dat wij
nog meer dan een kwartier moesten loopen, eer wij het buitenhuis van Zola bereikten. Daar deed ons een jonge bediende
met een Italiaansch voorkomen open en tot onze teleurstelling
zei hij, dat monsieur Zola in Parijs was . Wij hadden dus vergeefs dezen spoorrit gemaakt. Het huis was van roode brikken
en met een muur omgeven. Het was niet oud. Door het hek
gezien leek de tuin keurig in orde. Er waren weinig boomen in
de omgeving . In de straten kwam men niemand tegen ; het was
er zeer stil . Tegenover het huis en verderop lagen meer buitenverblijven . De bediende of huisbewaarder zeide ons op welken
dag en op welk uur de meester ontving . Dat was voor twaalven .
i In de herfst van 1889. Erens en Israels verbleven toen vijf weken in Parijs . -- H. P.
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Wij spoorden weer terug en gingen des anderen daags naar de
Rue d e Bruxelles .
Daarheen op weg passeerden wij een drukken carrefour in
de buurt van de Rue de Bruxelles en daar zagen wij op een
kleinen vluchtheuvel temidden der rijtuigen en der honderden
voorbijgangers een oudere gedistingeerde dame staan, zonder
hoed en in verwarden toestand . Zij hield in haar hand een klein
stukje wit papier. Zij zag er uit als de mensch geworden wanhoop . Zij was bijna armoedig gekleed, maar wat zij aan had
scheen van fijne, hoewel versleten stof to zijn . Zij was zeer
mager en bet leek alsof over haar gezicht voortdurend tranen
hadden gerold, die er diepe voren in hadden achtergelaten .
Zij hief haar papiertje in de hoogte . Haar kleeren fladderden
in den wind en toen wij langs haar gingen, was bet alsof zij ons
aanriep om ons een vraag to doen.
Isaac vroeg wat zij wilde .
„Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht", riep zij .
Ik vroeg haar wat zij verlangde en toen riep zij ook weer
„Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht", in lamentabele wanhoop .
Wij spraken nu Duitsch met haar, keken op haar papiertj e,
dat niet grooter was dan een rijksdaalder . Daar stond de naam
van een straat op, waarin volgens haar zeggen, haar dochter
woonde, die zij was komen zoeken . De straat was ons onbekend
en wij konden haar niet helpen . Geen der voorbij gangers trok
zich iets van haar aan . Zij stond daar verlaten van iedereen en
bet was alsof zij ging verdrinken in den stroom van menscnen,
die hier met groote snelheid vloeide . Wij riepen nu een politieagent, lien wij bet papiertj e toonden, hem verzoekende zich
haar lot to willen aantrekken en na veel dankbetuigingen van
de, naar ik mij meen to herinneren, Weensche dame gingen wij
verder naar de Rue de Bruxelles .
In de woning van Zola gekomen moesten wij eerst een
kwartiertj e of twintig minuten wachten in een klein nevenvertrekje van zijn appartement, waar een paar eenvoudige
stoelen stonden en een tafeltj e, bedekt met een rood en wit
katoenen spreitj e. Isaac zei, dat bet spreitj e erg leelijk was .
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Er kwam ook nog een tamelijk jonge man binnen met een
geel boek in de hand, waarschijnhjk een dat hijzelf geschreven
had en nu den meester kwam aanbieden . Hij was bleek en
zenuwachtig-ernstig .
Nu werden wij binnengelaten in de werkkamer van Zola,
die van achter een lange tafel, waarop boeken en papieren
lagen, ons de hand toestak, ons verzocht to gaan zitten en
Aug en beminnelijk praatte, nadat hij ons had gezegd, dat hij
gecharmeerd was ons to leeren kennen .
Hij sprak over Holland, zeide to zijn ingelicht, dat daar ook
een naturalistische beweging aan den gang was (ik dacht
aan Netscher, die met hem had gecorrespondeerd) . Hij vertelde ook, dat hij pas uit Spanje was teruggekomen, waar hij
in Santander was geweest . Hij was niet de breede stoere man,
lien ik mij had voorgesteld, maar in zijn korte f luweelen
huisjasje en met zijn vlugge, levendige bewegingen was hij
meer een elegante dan een zware of geweldige verschijning .
Isaac zei later, dat hij iets van een baronnetje had .
Wij bleven niet to lang en toen wij het moment gekomen
achtten en hem vaarwel zeiden, bracht hij ons nog tot de
garderobe, waar wij onze hoeden hadden gehangen . Hij wilde
daar een over] as nemen en ons helpen bij het aantrekken,
maar toen moesten wij zeggen, dat wij geen overjassen bij ons
hadden. Het speet ons erg op dat moment, dat wij niettegenstaande de warmte niet met een over] as waren gekomen .
„Vows n'avez pas de pardessus, Messieurs?" zei hij, terwijl hij
de deur ging opendoen om ons uit to laten. Hij stak ons
vriendelijk de hand toe, niettegenstaande het mankeeren van
de overjassen . Langzamerhand kwamen wij ons aan onszelf
armoedig voor door dat mankement.
Wij waren over het bezoek aan den auteur van L'Assommoir
voldaan, maar niet opgetogen, omdat wij geen enkel merkwaardig ding van hem hadden vernomen . Wij beschouwden ons
bezoek als een hommage aan den schrijver . Hij was toen nog
op het toppunt van zijn roem . Wij hadden hem van nabij
gezien en in zijn eigen kamer een indruk van zijn persoon286

lijkheid ontvangen . Bij iemand als hij was dat belangwekkend .
Bij de meeste groote schrijvers of liever gezegd, kunstenaars
is het van weinig belang de persoonlijkheid to leeren kennen .
Het is een algemeen aangenomen waarheid, dat de „groote
man" bij nadere kennismaking meestal tegenvalt, maar gewoonlijk ziet de bezoeker slechts een tipj e van den persoon .
Deze zoekt zelfs meestal zich niet op de voile waarde to toonen
en houdt zich terug, want dikwijls staat hij inderdaad tegenover
een bezoeker, die minder is, of zoo dit al niet het geval is,
tegenover iemand, die weinig van den anderen mensch begrijpt
door het groote verschil der beide persoonlijkheden .
In 1903 of '04 ontmoette ik in Parij s den bekenden beeldhouwer Charpentier, een zeer gedistingeerde en beminnelijke
Franschman . Toen wij over allerlei zaten to praten voor het
Cafe Napolitain op het uur van den aperitif en ik hoorde, dat
hij Zola goed had gekend, vroeg ik hem of de flood van den
schrijver een zelfmoord of een ongeluk was geweest . Met
overtuiging antwoordde hij : „C'etait un accident" .
Eenige dagen daarna bezochten wij Huysmans op zijn
bureau van de ministere de L'Interieur . Een magere man
met scherpe trekken . Hij ontving ons zeer vriendelijk . Hij
praatte met ons gemoedelijk opgewekt . Hij sprak ook over de
schilderij en van Gustave Moreau, waarvan er veel in de particuliere collectie van monsieur Hayem waren . Hij kon ons wel
een introductie bezorgen, zeide hij, om de verzameling to zien,
wanneer wig dat wensc ten.
Met Huysmans had men het gevoel zeer op zijn gemak
to zijn . Dat kwam doordat hij geen bepaalden persoonlijken
indruk op ons wilde maken . Hij poseerde in niets voor een
groot man en toch hadden wij voor hem een bijzonderen eerbied, die zich bij ons gesprek liet voelen doordat wij nauwkeurig op onze woorden letten en hem zooveel mogelijk zochten
to interesseeren . Wij waren zeer voldaan bij hem to zijn geweest . Hij zeide, dat wij hem nog eens moesten komen bezo eken.
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Dat heb ik ook eenige jaren daarna, toen ik weer in Parijs
was, nog eens gedaan . Ik trof hem niet thuis . De huishoudster
vroeg of ik wilde wachten, want dat mijnheer gauw thuis
zou komen. Ik heb toen een kwartiertje gewacht, maar heb
het daarna opgegeven, mij voornemende later nog eens terug
to gaan . Daarvan is nets meer ge omen .
Bij het vernemen van zijn dood in 1907 had ik er bijzondere spij t van, dat ik mij geen moeite had gegeven nog eens
met hem to spreken. Wel heb ik een paar briefjes van hem
ontvangen als antwoord op een of andere vraag . Ook zond
hij mij eenige van zijn boeken met een opdracht van zijn
hand.
Ik houd van al zijn boeken om hun persoonlijken, scherp
insnijdenden, pittoresken, doorwerkten en toch spontanen stijl,
die wel de uiting was van een ontevreden mensch, doch die
voor zijn ontevredenheid niet kon worden verantwoordelijk
gesteld en meestal daarvoor ook een goede reden had . Dit
laatste kan men van Bloy niet altijd zeggen, die in voortdurende woede, dikwijls of meestal zonder reden tegen alles
en iedereen to keer gaat en die ook Huysmans zonder eenigen
grond heeft uitgescholden . En toch had deze hem dikwijls in
zijn moeilijkheden geholpen .
Bloy's stijl (het zij in het voorbijgaan gezegd) is op zichzelf
bewonderenswaardig van rijkdom, maar zijn voortdurend
razen en tieren doet de belangstelling in wat hij zegt, verkillen . Ik leer van hem niets en zie alleen in den geest zijn
scheldwoorden als een lawine van keien, sneeuw en modder
met macht naar beneden rollen en den voet van den berg tot
verwoesting en onvruchtbaarheid doemen .
Isaac en ik spraken of nu ook Mallarme to gaan bezoeken . Hij
zou hem een brief je schrijven en daarin zeggen, dat hij met zijn
vriend Erens gaarne kennis met hem zou komen maken . Onmiddellijk antwoordde Mallarme : „Ik wacht u beiden (dien of
lien dag op dat of dat uur) onder den Arc de Triomphe, lieu

dime de vocus" .
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Wij kwamen daar stipt op tijd en gingen met beslistheid
op hem af, daar wij hem van zijn portretten kenden . Hij stelde
ons voor met hem mee to gaan naar Madame Berthe Morissot,
de schoonzuster van Manet ; zij bezat in haar woning nog veel
werken van dien schilder .
Wij kwamen daar en Mallarme stelde ons voor. Zij bezat
niet alleen prachtige schilderij en en teekeningen, maar was
zelf een groote artieste. Zij was een elegante verschijning, niet
meer jong . Haar haren waren reeds grij s en haar gezicht was
scherp en mager . Haar conversatie was ernstig . Zij dankte
Mallarme voor de toezending van een zijner gedichten, maar
zeide daarbij vlakweg, dat zij er nets van had begrepen : „Je
n 'Y ai rien compris .
Fier antwoordde de dichter, zijn hoofd naar achter werpende
„C'est votre droit" .
Na deze visite bij Berthe Morissot in haar luxueuze en
schitterende woning, die toch met groote soberheid was gemeubileerd, verzocht Mallarme ons een avond bij hem to
komen
Wij gingen op den bepaalden tij d naar hem toe. Hij woonde
in de rue de Rhone, op een derde etage, naar ik meen . Hij
ontving ons zeer hartelijk en stelde ons aan zijn vrouw en
dochter voor . Ook was er nog een Engelschman op bezoek,
een lange man met bruine bakkebaarden . Zijn naam ben ik
vergeten . Ik geloof niet, dat hij een artiest was .
Ik kwam naast juffrouw Mallarme to zitten en Isaac naast
den Engelschman, die zich voornamelijk met hem en met
mevrouw Mallarme onderhield . Deze laatste was een Duitsche,
ik geloof uit Wiesbaden. Zij was een groote vrouw, ietwat
stil en impassible . Zij leek zeer goedig . Ook scheen zij eenvoudig en toegewij d aan haar familie . Zij was in enkele opzichten het tegengestelde van haar dochter, die levendig was
en geestig in haar spreken en tevens van een subtiele hooge en
fij ne natuur scheen to zij n . Zij was een mooi meisj e en tegelij kertijd het type van cen Francaise .
Wij zaten dien avond in den kleinen salon zeer gezellig
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en het gesprek vlotte druk . Mallarme was een uitstekend gastheer en interesseerde ons door zijn meeningen over verschillende kunstenaars . Er werd thee aangeboden, limonade of een
cognacgrog . Ruimte om to wandelen was er niet in dit vertrek ;
wij bleven dus op onze plaatsen zitten .
Tegen het einde van den avond kwam ik met den dichter
in druk gesprek . Toen rees de echte Mallarme als uit de diepte
naar boven . 1k was opgestaan en Isaac had zich nu ook bij
ons gevoegd. Ook Mallarme stond . De twee dames en de
Engelschman waren heengegaan . Mij vrij voelende van zijn
roem liet ik mijn gedachten dwangloos waren in het veld
mijner appreciaties en toen de dichter zijn grenzenlooze bewondering voor Flaubert uitte, zeide ik, dat ik die deelde, doch
dat mij steeds een gebrek aan spontaneiteit bij hem hinderde .
,,Ah, vows trouvez", zeide hij nadenkend .
Hij nam notitie van die opinie en door zijn houding bleek,
dat hij de mogelijkheid aannam van haar gewettigd-zijn . Ik
moet echter bekennen, dat in latere jaren bij het herlezen van
eenige van Flauberts boeken, ik dat gebrek aan het spontane
veel minder voelde, alhoewel het mij in zijn Tentation de Saint
Antoine blijft hinderen . De gastheer zeide daarna, dat hij voor
Zola weinig bewondering had .
Toen de dichter zich zoo bewoog in de diepst liggende velden van zijn gedachtenrijk en hij niet meer als de doceerende
meester, doch als een vriendelijke begeleider zich toonde,
waagde ik het de grondslagen van zijn eigen dichterlijke
productie to onderzoeken en to vragen, wat hij in zijn eigen
verzen beoogde. Toen zeide hij
„Je veux pirouetter sur une idee" . En van die hoofdgedachte
uit liet hij andere willekeurig volgen . Die andere, die volgden,
waren niet onderling verbonden door logische noodzakelijkheid, maar vormden een stoet van individueele ideeen om de
hoofdgedach to heen .
Door zijn intonaties, door de keuze zijner woorden gaf hij
den indruk een hooge en tegelijk liefderijke persoonhjkheid to
zijn. Hij was voor mij een veel aangenamer mensch dan Verlaine,
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die in niets een indruk van hoogheid maakte, maar door zijn
norschh eid en grinnekende ironie, hem die met hem sprak
eenigszins afstootte. Ook door de waardigheid van zijn familieleven was hij meer innemend dan de dichter van Sagesse.
Mallarme leidde een geregeld bestaan . Hij was leeraar in
het Engelsch . Over zijn vrouw heb ik nooit iets gehoord, in
couranten of tij dschriften is niet over haar geschreven en ik
vermoed, dat wat zijn huwelijksleven aangaat, Stephane
Mallarme er niet slecht aan toe is geweest .
Zijn positie in de literaire wereld was to danken minder aan
zijn werk dan aan zijn persoonlijkheid . Ook de waardigheid
van zijn leven heeft daartoe bijgedragen . Hij was een prachtig
causeur en toen hij mij vertelde van bet onovertroffen causeurs-talent van zijn vriend Villiers de l'Isle Adam, dacht ik,
dat bet zijne niet minder was . Hij had de gave veel van zich to
laten denken en onder zijn geringste sonnetten een mysterieuzen en rijken grond to doen vermoeden. Bij Verlaine was
dat anders, deze kon zijn persoonlijkheid slechts bij uitzondering handhaven, doch vele van zijn dichtregelen zullen hem
lang overleven . In zijn grooten voorraad van verzen is veel
van weinig beteekenis, doch dikwijls heeft hij den juisten
toon getroffen, een klank aan de Fransche taal gegeven, zooals
maar weinigen voor hem hebben gedaan. Vaal is soms de zin,
verward, ja onbegrijpelijk.
Alles bij elkaar genomen blijft Verlaine een dichter van
meer sentiment dan Mallarme. Wie de grootste is van de twee
is moeilijk to zeggen. Vergelijken zou bier uit den booze zijn .
Het avondj e bij Mallarme was zeker een van de meest
interessante en substantieele van lien tijd van ons verblijf
in Parij s. Nog denk ik er met voldoening aan.
Wij hadden er plezier in gekregen om celebriteiten to bezoeken en zoo gingen wij ook op een namiddag naar den
schilder Odilon Redon zonder ons van to voren to hebben aangemeld. De straat waar hij woonde ben ik vergeten, ik meen
dat bet op den linker Seine-oever was . Hij was een man met
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een langen baard, reeds grijs. Hij sprak stil en droomerig .
Terwij 1 wij ons met hem onderhielden, ging een dame met
een klein kind op den arm door de kamer, waar wij zaten
naar een ander vertrek . Zij was een bleeke vrouw . Isaac Gei
later, dat het Redons vrouw was geweest, naar wie hij eenige
motieven had geteekend of geschilderd . Wij werden niet aan
haar voorgesteld in die korte oogenblikken van haar doorgang
en wij vervolgden ons gesprek met den schilder . Hij zeide o .a.
dat een Hollander over hem had geschreven en hij liet een
aflevering van De Nieuwe Gids zien, waarin een stuk over hem
stond vol lof. Het was van Jan Veth . Waarschijnlijk was het
door dezen aan hem gezonden . Hij kon het niet verstaan, zei
hij en hij wist niet wat er in stond . Toen vertaalde Isaac het
hem grootendeels mondeling voor de vuist weg . Hij lachte
tevreden en bijna verbaasd over wat Veth in zijn werk had
gezien.
Isaac wilde een van die dagen ook Albert Wolf bezoeken,
den bekenden chroniqueur van de Figaro . Hij was vroeger al
eens aan hem voorgesteld, dat was in '83, toen hij zijn bekende
begrafenis van een militair in den Salon exposeerde en Wolf
in zijn overzicht in de Figaro met lof over hem had gesproken .
Ik had dat schilderij toen ook in den Salon gezien. Ik had er
voor gestaan met mijn vriend Henri Reboul, die mij zeide, dat
het door een zeer jongen man was geschilderd . Hij had er
veel bewondering voor en ik vond het ook heel mooi, mooi
van toon en kleur en toch geheel precies van teekening .
Isaac stelde mij aan Albert Wolf voor, die ons ontving in
zijn reusachtige slaapkamer . De journalist was tamelijk lang,
hij had geen baard . Zijn gezicht was expressief, het herinnerde
slechts vaag aan zijn Joodsche afkomst . Zijn handen waren
smal, met spitse vingers .
Ik weet niet meer hoe ik er toe kwam, maar ik liet mij ontvallen dat ik wel in Parijs zou willen blijven als geregeld medewerker van een courant of tij dschrift .
,,Dat heeft zijn moeilijkheden", zei hij, ,doch zij zijn wel to
overwinnen . Ik zal u vertellen, hoe ik dat heb aangelegd . U
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weet, dat ik Duitscher ben . Nauwelijks was ik to Parijs uit
Keulen aangekomen of ik nam mij voor geen Duitsch meer
to lezen en wanneer ik op den hoek van een straat (hierbij
maakte hij een geste van afwering met zijn smalle hand een
Duitscher in de verte zag, sloeg ik een andere straat in . Zoo
heb i c Fransch leeren schrijven en in het Fransch leeren denken ."
Wolf praatte graag met ons alsof hid ons sedert lang kende .
Dat kwam ook, doordat hij bevriend was met Isaacs vader,
voor wiens werk hij altijd ' veel lof in zijn courant over had .
Hij was ook erg gemoedelijk tegen mij, maar vertelde een
jaar later aan een paar Hollanders, die hem bezochten en die
mij ook kenden, dat ik zijn secretaris had willen worden, iets
waaraan ik nooit had gedacht. Hij had mij bij onze visite
aangeraden in Parijs to blijven. „C'est le moment", had hij
gezegd.
Isaac, toen wij bij hem weg waren herhaalde dat nog eens,
,,c'est le moment . Jawel, c'est toujours le moment", zei hij .
Het bezoek bij Wolf liet ook een zeer aangename herinnering
bij mij na . Hij schreef in die jaren wekelijks een Chroni que
parisienne in de Figaro, altijd maar over een onderwerp. Zij
was zeer gewild bij de lezers om het gemakkelijke, vlotte,
weinig nadenken vereischende, luchtige en prettige van den
stijl . Zij ging nooit tot het lyrische, maar bleef steeds in het
gemoedelijk vertellende . Meestal liep zij over kunst . Wolf was
nooit baanbreker bij richtingen, maar volgde gewoonlijk die,
welke succes hadden .
Isaac en ik hadden er ook over gesproken Barres to gaan
opzoeken, wiens verkiezing als depute in Nancy juist dezer
dagen plaats had . Ik vond het best . Wij zochten in den Bottin
zij n adres op en vonden Rue Chaptal.
„Wij zullen het er maar op wagen", zei ik, ,misschien is hij
wel niet thuis, maar in Nancy" . En op een morgen schelden
wij bij hem aan .
Ik hoorde een stem : ,Qui est la'?"
Ik riep heel hard : „Erens de Hollande" .
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Onmiddellijk deed hij open . Hij was blijkbaar alleen in zijn
appartement . Hij zeide, dat hij pas dien morgen uit Nancy
met den nachttrein was aangekomen. Wij waardeerden het
dat hij ons wilde ontvangen .
Het was een appartementje met kleine kamers, zooals de
meeste in de Parijsche huizen . In het vertrek, waar wij zaten,
lag nog alles in wanorde, zoo uit koffers neergesmeten . Wat
mij opviel was een kopergravure, voorstellende den j ongen
.
generaal Bonaparte . Ik vond daarin een gelijkenis met )Bar-re's
Het vinden van die gravure daar docht mij een bewij s, dat hij
was bezield met groote ambities in deze omstandigheden, nu
hij voor het eerst zijn intrede in 's lands vergaderzaal zou
moeten doen. Aan Paul Adam was het niet gelukt, hij werd
niet gekozen in die dagen. Barres scheen meer door de fortuin
begunstigd . Die twee jongernannen waren ook als literatoren
reeds zeer bekend . Barres werd gekozen als depute Boulangiste .
Den avond to voren had ik op een transparant op den Boulevard des Italiens ook als depute Boulangiste vernield gezien
Alfred Martineau . Deze was een eenigszins mislukte dichter
van onzen vroegeren Parijschen cercle litteraire, les Gringoires .
Hij schijnt zich in later jaren op volkenkunde to hebben toegelegd. Een halfjaar geleden heb ik een boek van hem geannonceerd gezien over Madagascar . Martineau is niet lang in de
Kamer gebleven.
Generaal Boulanger wilde in dien tijd de Fransche politiek
verfrisschen en den ouden militairen roem van het Fransche
leger schitterend doen stralen. Hij was een populaire en decoratieve figuur geworden voor velen ; zij meenden in hem den
man to hebben gevonden, die Frankrijk weer tot de overwinning zou leiden . Met minachting werd hij door de oudere
politici aangezien en hij vond onder hen veel vijanden, doch
eenige jonge en ambitieuze talenten zagen in hem een gids,
die niet alleen het mill taire element zou vernieuwen maar
ook veel verbeteringen in den staat beloofde aan to brengen .
Dit laatste werd inderdaad op superieure wijze door Barres
op dien morgen voor ons ontvouwd. Zijn bleekheid en zijn
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door den slapeloozen nacht vermoeide trekken gaven aan zijn
jeugdig gezicht een spiritueele schittering . Ik moet zelfs zeggen, dat ik zelden iemand mooier heb hooren spreken, met
zooveel onvoorziene wendingen van gedachten dan Barres
toen heeft gedaan. Ik geloof niet, dat hij in zijn leven veel
schitterender momenten van taal, intonatie, visie en betoog
heeft gehad . Nooit heb ik dan ook Isaac over iemand zoo
enthousiast gezien, toen wij weer op straat waren en Barres
hadden goedendag gezegd met excuses omdat wij op een zoo
ongelegen moment waren gekomen . Jaren daarna zei hij nog
van hem : „ C'est le premier type de France, maar de onhandigheden, die hij in de politiek zal doen, zullen hem verhinderen
president van de Fransche republiek to worden ."
Maurice Barres had op lien morgen voor ons op een buitengewone wijze zijn persoonlijkheid geopenbaard, gestuwd door
de momenten die hij toen doorleefde . Zijn ongelooflijke faciliteit en telkens verrassende geestigheid in fij ne taal, zijn nieuwe
kijk op de toestanden van Frankrijk en hun mogelijke verbetering hadden op ons beiden lien morgen een onuitwischbaren indruk gemaakt . Hij was toen nog geen in den lande
algemeen bekende persoonlijkheid, maar de innerlijke waarde
der gezegden, die wij toen hadden gehoord, overtrof die van
gevestigde celibriteiten .
Voor zoover mij bekend is Barres van then tijd of in de
Kamer gebleven. Hij werd zelfs herkozen in de voorname
quartiers, zooals het district van het Louvre, want hij bleef
niet altijd depute voor Nancy . Voor zoover ik later in de
couranten heb gelezen, schijnt hij in zijn politieke loopbaan
een goed figuur to hebben gemaakt, hoewel niet juist schitterend ; daarvoor was hij to veel literator . Voor de literatuur
mag men zijn politieke ambities betreuren, als literator van
groot allure is hij in de politiek ondergegaan . Wel zal hij
altijd blijven meetellen onder hen, die den Franschen geest
op het laatst der 19de en in het begin van de 2oste eeuw hebben vernieuwd. Zijn persoonlijkheid was steeds een saillante .
Zijn productie is daar onder gebleven, doch de vonken van de
295

eerste zijn in de laatste blijven doorlichten . De persoonlijkheid
is voor den tijdgenoot, het gehalte van het werk voor de
nakomelingschap . Bij zeer veel menschen heeft er een disproportie van beide bestaan en wanneer het werk aanspraak wilde
maken op blijvenden roem, moest er worden geconstateerd,
dat het loon reeds was ontvangen .
Het was uit eerzucht, dat Barres het mandaat van kamerlid
heeft nagejaagd . Toen hij het eenmaal had verkregen, stond
hij eenzaam tusschen zijn medeafgevaardigden. Voor hem
glansden de politieke ideeen in alle kleuren, als de regenboog . Zoo sprak hij tegen Isaac Israels en mij op lien morgen
na zijn verkiezing . Hij zag de toekomst van Frankrijk op een
manier, zooals niemand die toen zag en toch bleef hij in de
realiteit . Het waren geen utopieen, die hij verkondigde, maar
mogelij ke realiteiten . Het was de korte samenvatting van
wat hij wilde. De dingen, die hij verkondigde waren waarheden, die niet door de anderen waren gezien . Toch heeft hij
ze niet kunnen verwezenlijken . Hij was innerlijk to zwak om
als leider in de politiek op to treden . Wel heeft hij invloed
gehad door de soms schitterende redevoeringen, die hij in
de kamer of in vergaderingen uitsprak . Zij verbaasden de
toehoorders voor het moment en deze geraakten onder de
bekoring, maar gingen daarna hun eigen weg . De dichter en
politicos hebben in hem elkaar gebroken .
Ik vraag mij soms of waar ik in mijn leven het mooiste of
het grootste of het meest belangwekkende heb gezien, of gehoord of waargenomen. Zoo herinner ik mij, dat ik in de tram
van Geneve naar Annemasse een der merkwaardigste vrouwen
heb gezien. Het was vooral de expressie van haar gezicht, die
ongeevenaard was . De schoonheid daarvan en van haar lichaamsbouw was gelijk aan die van veel andere vrouwen, maar de
uitdrukking van het gelaat en van de oogen was buitengewoon.
Haar wangen waren van een voorname bleekheid . In haar
gezicht lag een overgave, een ernst en weekheid, die de merkwaardige schoonheid van haar verschijning uitmaakten . Zij was
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in de tram met een mijnheer, die haar man scheen, want zij
spraken niet to zamen .
Op de feria van San Isidro aan de Manzanares bij Madrid
heb ik eens een vrouw zien staan, een limonade-verkoopster
in een kleine drinktent . Zij leek van Moorsche afkomst . Haar
gezicht was bijna een driehoek, haar wangen waren bleek en
haar haar zwart ; haar schouders waren vierkant . Dat zegt alles
nog maar heel weinig, want het bizondere van haar, was dat
in haar gezicht zulk een uitstraling van een vrouwelijk wezen
lag, als ik nooit had gezien en dat ik daarna nooit bij een andere
vrouw heb gevonden.
Toen een klant, die een glas bij haar kwam drinken, haar
even tot vroolijkheid bracht, straalde het van binnen uit door
haar gezicht en haar oogen als een intens licht . Dat was niet
een vrouw om verliefd op to worden, want haar straling drong
die sensatie terug, maar wel leek het, dat als zij eenmaal beminde, het vast en onverzettelijk zou zijn .
Zij was niet een buitengewone schoonheid, maar zij was
volkomen harmonisch, niet al to groot en niet to klein . Ik had
haar graag aan haar bezigheden willen zien buiten haar tentje,
dan zou zij mij meer duidelijk zijn geworden . Dat heb ik niet .
De straling van haar groote, zwarte oogen was onbeschrijfelijk
fel en toch leek geen trots in haar to zijn, maar zij was, zooals
zij was, vast in haar wezen .
Op een bank boven aan de trap, die leidde naar de eerste
verdieping van den „Salon des artistes francais", zag ik eens
een vrouw zitten . Zij was misschien . wel zeventig j aar oud,
haar haar was grij s ; zij zat en steunde met de handen op een
stole. Zij bleef onbewegelijk . Haar groot gezicht was geheel en
al dat van Louis XIV . Wanneer deze vorst een vrouw ware
geweest, kon hij niet anders zijn . Er lag zulk een majesteit in
haar gezicht, dat ik er mij door verpletterd voelde.
Zij sprak tegen niemand, zij maakte geen beweging . Toen i c
uit de bovenzalen terug kwam, zat zij daar nog als een beeld .
Beneden gekomen moest ik nog eens naar haar opzien ; niet de
minste verandering kon ik waarnemen in houding of gezicht .
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STILLE STEDEN
SINT ANNA TER MUIDEN

In den uitersten hoek van Nederlands Zuid-Westen, in de
nabijheid van de zee, ligt een dorp, vermaard in oude tijden .
Eens was het eene stad met schoone straten en groote kerk .
Langzaam is het verminderd met de eeuwen en is nu geslonken
tot eenige huizen. Met de golvende jaren is de kerk ook weggespoeld en alleen staat er nog een breed, massaal stuk vierkanten toren, waarboven de dool-kraaien kreitsen en elkander
vertellen over de dagen van vroeger . Hij ligt eenigszins ter
zijde en hoog gras buigt fluisterend in de heengaande winden
de spichtige halmen ongestoord in de verre stilte der landen .
Het dorp] e, dat slechts nog uit eenige huisj es bestaat, vormt
een pleintj e rondom een monumentale pomp, waarop de halve
maan schijnt to zijn afgebeeld en dat in den omtrek de legende
heeft doen ontstaan, dat in de middeleeuwen Sint Anna ter
Muiden door de Turken werd belegerd en ingenomen na heldhaftig verweer en dat de Turken niet alleen de huizen hebben
verwoest, maar alle mooie meisj es en vrouwen aan galoppeerende paarden hebben gebonden en gevoerd naar de heete landen
van de opgaande zon.
Ook over het pleintje van St. Anna fluistert het gras zijn
wiegelied in den avond en in de twij gen der veeltakkige lindeboomen slaat de merel een klinkend lied, dat luidt als klokkenmuziek van vervlogene j aren, als altstem van nachtegalen voller
en luider en bij gebreke van menschen als menschelijke taal .
Aan het raam zit de dominee, een geleerde en fijne denker,
to studeeren, of to schrijven, terwijl zijn oude huishoudster
de bloembedden besproeit in den grooten ruin achter het huffs .
Dat is een feestdisch van kleuren : bedden met rozen staan er
in stille pracht, begonia's en orchideeen laten er hun kleuren
licb ten . Het is een levee en een wereld van bloemen en zij s taan
er bij groepen en vlakken, als kleurenmassa's geworpen in wanorde op het palet van een schilder : paarse en bloedroode, fijn
blauwe en brutaal gele . De trouwe zwarte hond huppelt hier
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vroolijk rond, als het krijschen van de regenwaterpomp zijn
zenuwen opzweept tot ongeduldige sprongen .
Hoog op breeden vleugelspan kreitst de sperwer spiralend
omlaag of stijgend naar boven en doet de hanen alarm kraaien
voor de aan hun zorg toevertrouwde kippen, terwijl de angstige
bloedzwaluwen hunne tegen de zolderingen aangeplakte nesten
gaan opzoeken. Niets vindend, snelt de sperwer met haastigen
vleugelslag naar den zeekant toe .
Daar liggen hier en daar verspreid boerenhofsteden met de
omringende weiden, waar enkele hooge olmen zware schaduwen werpen of rij en oude knotwilgen hun zilveren spitse
bladeren in den zeewind doen trillen . De hoeven zijn meestal
wit aangestreken en doen ons daardoor weten, dat wij reeds
op Belgisch grondgebied zijn . En zware zelfbewuste boerinnen
geven ons met vastheid en met Pier opgeheven hoofd antwoord
op het vragen naar de paden en wegen .
Daar wordt het eenzaam en eenzamer . Grasvelden met hoogere en wrangere sprieten verraden den zouter wordenden
bodem, en in de verte gromt hoorbaar, maar gedempt de
oceaan . De vogels zijn bier talrijker en minder schuw, zij dalen
in de gouden korenvelden. De reigers gaan dichter op en vliegen
langzamer weg voor den stillen wandelaar . De leeuweriken
vooral stij gen hooger en zingen luider, alsof ze tegen het verre
bruisen van de zee willen opzingen, en zie, hoe de rookpluimen
der stoombooten blijven hangen aan den horizont of de witte
zeilen wenken uit het verre blauw .
Maar wij zijn terug in St. Anna en gaan rusten in een klein
cafe, gehouden door de weduwe Bodery met haar kraakwitte
carcassemuts, die de Cadzandsche dracht is . Zij vertelt ons,
hoe de vorige week nog een vriend van den Duitschen keizer
ook in haar cafe is geweest en een kopj e van hare gerenomrneerde koffie heeft gedronken . „ Ja mijnheer ! en daar heeft hij gezeten", en zij duidt op een leegen stoel, die naast mij staat.
Wij maken kennis met den schilder Baum die bier al sinds
jaren zijne zomers doorbrengt, Paul Baum uit Dresden, een
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fijngesneden gezicht met korten, zwarten baard . Een melancho-lieke glimp tusschen neus en wangen . Zijn oogen duiden den
zoeker aan en in zijne stem liggen de modulaties van een rijk
zieleleven.
Zie op die teekening in zijn atelier dien squeletboom . Terwijl
reeds in bet gras er omheen de lente broeit en schuchter bloeit
en eene gepoeiderde jubeling in bet omringende landschap ligt,
staat die eene boom nog als harde karkas, als een stokstijve
oude, die met zijn vermagerde armen in desolate dorheid bet
nieuwe leven somber bedreigt.
De schilder is een van de eersten geweest, welke bet Fransche
impressionisme in Duitschland hebben ingevoerd . Hij vertelde
van den strijd, dien hij heeft to voeren gehad en dien hij nog
voert in Duitschland, van zijn zoeken en streven, van zijn
zwerftochten door Duitschland en Frankrijk, van zijn vriend
Rops, dien hij goed heeft gekend . Eenige getrouwen zijn hem
in St . Anna gevolgd. Zij hebben ieder een klein boerenhuisje
gehuurd . En wat zij niet zelf koken, vinden zij bij de weduwe
Bodery, waar zij middagmalen en de conversatie soms vreemd
aan de ooren klinkt . Alleen bet scherpe fluiten van den Belgischen zandtram, die de huizen van de dorpen in bet land van
Cadzand losrammelt, doet hen soms uit hun droomen ontwaken en zij prijzen zich nog gelukkig, niet al to veel hier door
de stoomfluit in St. Anna gestoord to worden . Want de machinisten der stoomtrams zijn bekend in bet land van Cadzand de
stoomfluit to laten j uichen harder en scherper dan overal elders .
Maar in de verte is de zon gezonken en zet bet Westen in
vlammen, alsof daarginds een stad in brand staat. Op den
ouden toren slaan zeven slagen . Over bet pleintj e komen in
wolken van stof eenige witte koeien, welgedaan voortgaande
naar de stallen . De zee gromt hoorbaarder en dreigt . De schemering zinkt uit de takken der lindeboomen, en langs uwe ooren
brommen zwarte insekten, die den dauw in bet gras ontvluchten
en vreugde zoeken in den wassenden nacht . Uit de holle knotwilgen zijn de uilen gevlogen en op de daken zitten zij stil to
loeren op buit.
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En toen we naar huis gingen, keerden we nog eens om naar
dat groepje huizen, waar waarschijnlijk Been enkel ontevreden
mensch woont, naar dat groepje eenvoudige zielen, waartusschen die enkele artiesten zich thuis voelen . Daar zijn ze dichter
bij de natuur, want er is meer to leeren van de eenvoudigen des
harten dan van de groote geleerden .
DAMME EN SLUTS

Op den weg van Sluis naar Brugge langs het kanaal ligt
het plaatsje Damme. Het bestaat op den huidigen dag slechts
uit enkele huizen, waaronder nog een of twee gebouwd op het
einde der middeleeuwen en in wier midden een raadhuis prijkt,
dat waard zou zijn, een stad van minstens dertig duizend inwoners to dienen . Op het plein er voor staat het zeer verdienstelijk standbeeld van Jacob van Maerlant, die hier werd
geboren . Hij staart in streng peinzende houding voor zich uit,
zijn eene been over het andere ; achter here liggen eenige boeken
opgestapeld. Het is de dichterlijke visie, vastgezet in steen. Met
zijn middeleeuwsche baret verpersoonlijkt hij de romantiek
met stevige distinctie . Weer en wind heeft de steen ingevreten
en uit zijn kraag drinken de vogels des hemels .
Nadat ik de trappen van het raadhuis had beklommen en
in een groote, leege zaal was terechtgekomen, waar een twintig
paar nieuwgemaakte klompen stonden, vernam ik in een aangrenzend vertrek eenig gestomrnel, waarop een jonge vrouw
lachend to voorschijn trad en mij beduidde, haar to volgen in
de groote voorzaal, nu tot mijn verwondering tot herbergkamer ingericht, voorzien van buffet en de noodige jenever en
likeuren . Hier werd ik verwelkomd, wederom met lachende
vriendehjkheid, door een jonge schoone, die mij toesprak in
een eigenaardig Vlaamsch dialect, waarvan het verstaan den
Noord-Nederlander niet gemakkelijk valt . Zonder omwegen
deed zij de deur van de aangrenzende raadzaal open . Eveneens
een hoog en plechtig, door kleine vensters zwak verlicht
lokaal. Een kolossale, een mans-hoogte-lange vuurtang stond
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nog bij den schoorsteen, zooals ook de oude ijzers, waarop eens
de blokken bout brandden. De jufrouw ging nu stil in een hoek
zitten op een mooi gesneden oude bank en ik wandelde op en
neer in de schemerende hooge zaal, rondziende, of uit den nacht
der voortij den niet menig stuk van vroegere dagen opdoemde
voor mijn zoekende oogen . In de plechtige stilte kwamen voor
mijne berustende herinnering de welvoldane, breede en bloeiende gezichten van Vlaanderens groote tij den . Korte, stevige gestalten van goed-levende burgers en burgervrouwen, breedgeschouderd op korte beenen, en magere, edele gestalten zooals Van der Weijden en Pourbus ze hebben geconterfeit op
doek en bout. Zij daalden neer uit de hooge zolderingen voor
mij n verwonderde herinnering, terwij 1 het naast mij bloeiende
leven der jonge schoone vrouw wegzonk, in de doodsche materie tot beeld geworden .
De voorstelling op den schoorsteen geschilderd, heeft zeer
geleden door den tijd, maar is nu mooi van kleur . Ernaast
hangt een oud schilderij voorstellende den dood van Abel :
twee naakte menschen, waarvan de een den anderen met een
knots slaat en deze op den grond valt . De tafel en de banken,
drie of vier eeuwen oud, dienen nog voor den tegenwoordigen
gemeenteraad, die hier zijne zittingen houdt .
De komst van een vreemdeling scheen in de plaats ruchtbaar geworden en weldra verscheen de broeder van het jonge
meisj e, die mij kond deed, dat hij het oude uurwerk van het
raadhuis moest gaan opwinden, en vroeg of ik plezier had hem
to volgen . Het was moeielijk to weigeren en ik beklom den
zolder en vandaar, met behulp van allerlei ladders en gevaarlijke planken, den toren totwaar het raderwerk zichtbaar was.
Daar moest ik bijwonen hoe hij de ingewikkelde torenklok
opdraaide, en alhoewel de cijfers nog een kwartier van twaalf
uur verwijderd waren, beweerde hij dat het reeds noen was
en dat ik ook het slaan van dat oude meesterstuk van mechanica
zou hooren. Zoo nauw nam men het niet in Damme, en de
raderen, stangen en hamers begonnen een vervaarlijk en onbegrijpelijk spektakel .
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Tusschen deze houten balken en antieke raderwerken leek
deze man een middeleeuwer en bij mij kwam de gedachte op,
dat Maerlant er zoo uitgezien moest hebben, toen hij 25 jaar
was . Ook bet dialect wat hij sprak, de modulaties van zijn stem,
vast, kort en krachtig, met naief zich gevende intonaties en toch
zacht, geleken op wat wij uit then tij d over hebben . Nergens
zijn de middeleeuwen zuiverder bewaard dan in deze vervallen
en stervende steden van West-Vlaanderen . De opene, openhartige, lachende mond van zijn zuster, die stil en vriendelijk
was verdwenen, bet guitige en goedaardige van haar blik, de
vorm van haar gezicht completeerden deze voorstelling . In de
volkstaal zijn hier tal van middeleeuwsche woorden en spreekwijzen onveranderd gebleven, zooals in geen andere streek der
Nederlanden, en hier alleen vindt men soms de oplossing van
menige dubieuse beteekenis, die men to vergeefs in de boeken
zou zoeken .
Maar met bet zien van de klok en den zolder was bet bezoek nog niet ten einde . Mijn cicerone daalde met mij of in
de benedengewelven, naar een soort crypte, wier ronde en
zorgvuldig gemetselde kolommen den grooten bouw schraagden. Eene bleekgrij ze mij mering hing door deze lage gewelven .
Hij wees me op een hoop steenen, van de of braak van een gedeelte van bet raadhuis voortkomende, en toonde me de grootte
van deze brikken, waarvan hij er een herhaalde malen in zijn
hand nam en tegen een moderner brik uitmat, waarbij bleek
dat er minstens vier moderne op een middeleeuwsche brik
gingen, en in de manier, waarmee hij die aanvatte, hanteerde
en besprak en bijna liefkoosde met de hand, lag een groote
belangstelling, die bijna roerend was .
Het was alof hij voelde, bet element van onze huizen, de
zorgvuldig geprepareerde steen, die ons beschermen moet
tegen weer en wind en ons bet dak moet geven, waaronder
wij onze hoofden ter ruste leggen .
En wederom ging hij me voor de trappen op en daar in een
der zalen wees hij naar boven, waar in de houten balken van
de zoldering gesneden beelden en voorstellingen zichtbaar
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waren . In de hooge zaal, waarin een zwak licht door de hooge
en kleine vensters valt, maakten deze kunstwerken een vreemd
effect en dat vooral wegens de zeer kras-realistische voorstellingen, en mijn gids merkte op, dat men naar de gevangenis
zou moeten verhuizen, indien men het waagde zulke dingen
heden to maken .
De gevel van dit merkwaardig gebouw, dat getuige is geweest van Vlaanderens grooten tijd, is behoorlijk gerestaureerd,
opgepoetst en bedorven door al to ijverige vrienden van het
verleden . De mensch, waar hij wil ingrijpen in het werk der
natuur, verknoeit meestal meer dan hij goed maakt, wanneer
hij de handen slaat aan datgene, wat de groote meesteresse met
moeite heeft gewrocht . De geschiedenis der hagels en stormen,
van den zonneschijn, van lust en menschenleven, van glorie
en angst, zij staan opgeteekend in de geschiedboeken der muren
en gevels . De golven des tijds hebben zwaar gebeukt tegen de
steenen van Damme en tot op eenige stukken zijn de wallen
door hen weggespoeld .
Deze stukken van oude vestingwerken dienen nu als aardappelkelders en het spichtige gras der door den oorlog gegeeselde
wallen fluistert vreedzaam in de eenzame winden .
Eenmaal wemelden hier de landen van menschen en de zeilen
der schepen waren ontelbaar op de naburige wateren . Zware
vestingen bedekten den grond en beschermden eene grootwillende bevolking . Hoecke was een welvarende plaats, maar
van die tij den is daar niets meer to zien dan een paar grafsteenen
in het voorportaal van de kerk ; de letters en figuren zijn bijna
geheel weggesleten door de voeten der menschen, waarvan
geslacht op geslacht gegaan is, gekomen, gegaan .
Ook het verderop liggende Sluis is een stall, die afneemt
met den dag . De families der rijken zijn bijna allen uitgestorven
en de laatste afstammelingen van geslachten zijn naar Holland
verhuisd . De oude huizen der patriciers zijn in tweeen gesplitst
en dienen nu tot kleinen winkel of school en er is geen uitzicht,
dat het menschenleven er nog eenmaal zal bloeien . In den
omtrek zijn de schoone lanen van wilgen en olmen de een na
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de andere gevallen en alle struiken uitgeroeid en de korenvelden
zijn verdwenen, om plaats to maken voor de cultuur der bieten .
De vreemdelingen, die zich hier dikwijls gaarne zouden vestigen, om stil en afgezonderd to leven, blijven niet langer dan
een of twee dagen en gaan weg, klagend dat er zoo weinig
boomen en schaduw zijn. Alleen eenige onbekende Duitsche
schilders, denkend hier voornamelijk plein-air to vinden, zwer-ven bier nog in den zomer rond .
Zij zitten langs het kanaal en teekenen de kleuren op, die
de voorbijgaande wind doet verschijnen op het gladde water .
Maar hun werk is meestal viak en zonder stemming, zooals
de natuur in de rondte, en mist de diepte en den juichenden
gloed van het werk der Hollandsche landschapschilders . Ook
beweren zij, dat zij door de straatjeugd en andere baliekluivers,
die, zooals het ongedierte in de oude huizen, in oude steden
zeer lastig zijn, niet kunnen werken en in het opsmeren hunner
kleuren vaak worden gestoord . Nu en dan ook komen Engelsche
meisj es en vrouwen uit Brugge, niet wetend waar beter heen
to gaan, hunne boterhammen opeten op de Sluische wallen,
aan wier voet de koeien rustig grazen bij het opkomende
vocht of rustig herkauwend liggen in den drogenden Oostenwind .
Het stadsbestuur van Sluis is zoo verstandig geweest, op de
wallen de boomen zooveel mogelijk to sparen en de Engelsche
misses of de badgasten van Heijst en Knocke zijn heerlijk verrast, hier en daar een welgeplaatste rustbank to ontdekken onder
de ruischende kruinen der populieren . Daar zwetsen en brouwen
ze ongestoord hunne Engelsche en Duitsche syllaben, druk als
de honderden spreeuwen en musschen, die op de daken der
huizen veel onverstaanbaars vertellen . En wie weet, of die
spreeuwen elkander niet meer to vertellen hebben, wat belangrij k is, dan wij, kinderen der menschen.
In den tijd dat de nachten op zijn langst zijn, gaat door de
straten van Skis de klepperman, kondigende aan de slapende
stad de uren van den nacht . ,Tien uur heeft de klok, de klok
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heeft tien", rekketek en weer schrijdt hij voort naar een andere
straat met hetzelfde rekketek,dat hij maakt met zijn klepper . Sleepend en half slapend haast, zingt hij de uren langs de dommelende
huizen en de laatste syllaben schijnen zich to verliezen in het
algemeene rustige duister . ,Dat geeft eene gerustheid", zeggen
de Sluizenaars en zij zouden het aloude gebruik, dat zoo weinig
meer voorkomt in het noordelijk Europa, niet gaarne afgeschaft
zien. Al wordt men wel eens wakker door het plotselinge gerekketek, de stemmige, soezige zang van den man spreidt de
rust en den vrede als een zegen over de daken . Zelfs geen honden
beginnen to blaffen, wanneer de man voorbijgaat, en de loerende
uilen schijnen hem to kennen als een stillen vriend. Vooral
denkt men door den klepperman tegen nachtelijken brand beschermd to zijn en vertrouwt men op zijn spiedend oog, dat
iedere smeulende vlam zal ontdekken . Men heeft in Spanje wel
den sereno, die zijn lantaarn en den grooten sleutelbos door
het donker laat slingeren, maar zijn geluid is niet zoo stemmig
als dat van den klepperman in Sluis . En al hoorde ik onlangs de
vrouw van een Amerikaanschen schilder geweldig to keer gaan
tegen dit nachtelijk afkondigen der wren, omdat het, zooals zij
zeide, haar kinderen wakker maakte, men is er in Sluis aan
gewend en men beweert er beter op to slapen . Ook verkondigt hij duidelij ker den tij d dan zij n collega Jantje van Sluis
in den toren van het Raadhuis door zijn slagen. Jantje van
Sluis, de kleurig gekleurde tamboer, daar aangebracht en
goed zichtbaar ter eere van den legendarischen trommelslager,
welke gedurende de belegering door de Spanjaarden op de
gedachte kwam, een groot lawaai to maken binnen de muren
door zijn trom, zoodat de Spanjaarden de belegering staakten en Sluis vrij en frank in zijn wallen achterlieten . Dat raadhuis is een schoon stuk van architektuur, getuigende van
de kracht van Nederlands grootheid, zwaar en machtig en
toch niet log van constructie, met sierlijk geboog langs de
daklijst en vlugge verhefmg van den hoog opschietenden
toren. Het is een van die gebouwen, die goed doen aan den
voorbij ganger als een bladzij de van den Bij bel .
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In den winter, als bet hard heeft gevroren en bet kanaal van
Sluis naar Brugge bedekt is met ij s, bezoeken de inwoners van
Brugge, Damme en Sluis elkander op de „schover-dien", zooals ze de schaatsen noemen, en komen de Vlamingen volgens
oud gebruik, naar Sluis op de schover-dien den ,Heilikmaker"
halen, een soort vierkanten harden peperkoek of speculaas . Dan
hernieuwen zij nog eens de oude vriendschappen en nieuwe
kennissen worden aangeknoopt . Doch dit laatste gaat moeilijk ;
vooral in bet land van Cadzand, waar de bevolking bestaat uit
afstammelingen van ballingen en uitgeweken Salzburgers en
Hugenoten, zijn de inwoners ingetogen van hart en ziel . Daardoor heeft bet karakter zeer geleden en is er inisschien in heel
Nederland geen streek, welke minder voor . zuiveren humor
bevattelijk is dan deze . Men is bier niet naief, en wanneer een
yolk niet naief is, mist bet eene zeer vruchtbare zielseigenschap .
Zoowel van de mannen als van de vrouwen zijn er velen verkleind en geschrompeld door bet vastklemmen aan de schol,
de kale, naakte schol van dit land der zee of mareland . Meer
hart en gemoed treft men aan, hoe meer men Belgie binnendringt, maar ook daar schijnt de kracht der menschelijke
natuur niet meer die to zijn, welke zij was in de middeleeuwen
en Brugge's grooten tijd, toen Dante zong
Quale i Fiamminghi tra Guzzante e Bruggia,
Temendo '1 fiotto che inver for s' avventa,
Fanno lo schermo, perche '1 mar si fuggia .
AANTEEKENINGEN UIT SPANJE
MADRID

Midden in bet dorre land van Castilie op een hoogvlakte ligt
Madrid gebouwd op zeer ongelijken grond. In de verte, ten
Noorden lijnen de sneeuwtoppen van de Sierra Guadarrama,
die den horizont afsluiten . Rondom de stad, eene groengele
woestijn, waarop hier en daar enorme steenen door onbekende
krachten schijnen geslingerd. Gedurende bet grootst gedeelte
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van het jaar is de lucht zonder wolken met doorzichtig blauw
en zoo fijn, dat zij, zooals een spaansch spreekwoord zegt,
een mensch doodt en een kaars niet kan uitblazen.
Door den wil van een vorst is Madrid de hoofdstad van geheel Spanje geworden . Uit eigen spontanen groei zou zij niet
tot die hoogte zijn gestegen. In elk geval, door den wil van
een koning of door spontanen groei, bet is vreemd, dat eene
stall, zoo slecht gelegen, heeft kunnen worden de hoofdstad
van een groot land, dat zeker wel betere plaatsen had om er
zijn hoofdstad neer to zetten . Maar Toledo had lang gediend
tot hoofdstad en niet heel zuiver was zijn verleden . Want bet
had zich overgegeven aan de Mooren, die er lang hadden
gehuisd en er moest een maagdelijk terrein worden gevonden,
met een smetteloos verleden, waar geen vreemde vij andige
vorsten hadden geresideerd en waarop d eze niet bet zegel van
hun roem hadden gedrukt . En er waren in Spanje niet zooveel
plaatsen, die niet door de Arabieren volkomen geschonden
waren. Waren bet die redenen, die Filips er toe leidden juist
het toen ellendige Madrid tot hoofdstad to kiezen ? onbewust
misschien. De historie schijnt daaromtren t niets to zeggen . Het
recente dagteekenen van die stad is ook oorzaak geweest, dat
zij veel veranderd is en nog steeds verandert, mee gaat met den
nieuweren tijd . De meeste oude steden, zooals Toledo en Cordoba, zijn nu nog ongeveer zooals ze waren voor driehonderd
jaren. Ze zullen ook waarschijnlijk niet meer veranderen, maar
langzaam in rumen overgaan .
Dat meegaan met haar tijd heeft er toe geleid, dat men in
bijna alle reisboeken de bewering vindt, dat Madrid de minst
Spaansche stad is, dat zij bet karakter van nationaliteit heeft
verloren. Als of bet aanleggen van tramways, hec gas- en electrisch licht bet Spaansch karakter der bewoners zou doen verlo ren gaan !
In tegendeel, eene hoofd stall is altij d de essentie van een land,
zij zuigt de nationale krachten naar zich toe, zij kan nooit de
nationaliteit van een vreemd land aannemen . Is Amsterdam
soms niet Hollandsch meer, omdat de vrouwen steeds de
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Parij sche mode volgen en de mannen veel den cylinder dragen ?
Of zijn de Markensche visschers soms de eenige overgebleven
Hollanders? Niemand zal bet beweren . De oorspronkelijke
nationaliteit eener stad is altij d de meesteres over de aankomende
vreemde elementen . Zij doordrenkt ze op den duur met hare
eigen krachten. Parij s is b .v . eene bij uitstek Fransche stad, niettegenstaande alle natian der wereld hunne elementen daarop
afzenden .
Madrid is ook de eenige plaats in Spanje waar alle Spanjaarden samenkomen . Hier heb je de todos, de todos ! zei me een
spanj aard . Uit Galicia komen d e waterverkoopers, uit Valencia
de koetsiers, uit de Baskische provincies de dienstmeiden, uit
Catalonia de houders van koffiehuizen . Dit laatste is minder
gunstig voor den reiziger, omdat de Cataloniars bet ijverigst
zijn om geld to verdienen. De oude Spaansche trots en de aangeboren zucht om nets to doen, zijn karaktertrekken, die de
Caza oniers passen.
In Madrid wordt meer dan in de meeste Spaansche steden
de mantilla weer gedragen. Ik zeg „weer" . Mij werd verzekerd
dat zij voor eenigen tijd uit de mode was. En to recht is zij er
weer . Is er een hoofddeksel dat de vrouw zoo flatteert en d at
meer bij een vrouw past! De mooie mantilla's worden met de
hand gemaakt, zij kosten ten minste een paar honderd pesetas .
De zoogenaamde beschaafde lieden, rijke kooplui, dokters,
advocaten, officieren, apothekers zij verstaan meestal niets
anders dan Spaansch. Op de winkels staat : On parle francais,
een bewijs dat bet fransch verstaan er eene uitzondering is en
men in Madrid slecht met fransch terecht kan. In Holland zijn
tienmaal meer fransch sprekende menschen dan in de hoofdstad
van Spanj e .
Zooals ik zoo even zei, is de lucht, die men er inademt buitengewoon fijn, van een helderheid, zooals nergens in Frankrijk en
Italic . De droogte die daar meestal bij komt, maakt ze zeer slecht
voor borstlijders . Dat ze precies de menschen zou dooden, lijkt
me overdreven . De menschen word en er oud, zooals elders en bet
sterftecijfer is er niet hooger dan dat van Antwerpen of Keulen .
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De diaphane atmospheer is oorzaak van heerlijke zonsondergangen . De lucht is dan als bet ware doordrenkt met gouden
atomen . Over de stad zweeft een wit-gouden geluk. Het uitspansel is licht-blauw, zilver-blauw met geel-gouden en roodgouden veegen, straf en hard geteekend, zonder molligheid .
Zoo zag ik op een warme zomeravond den uitgang van een
stierengevec t .
De dringende golvende menschenzee uit de reuzige, scherp
tegen de lucht getrokken plaza de toros ; de helroode, helblauwe,
helgeele kostumes en sj aals van veel vrouwen uit bet yolk, de
stijgende en dalende koppen der wachtende paarden der ontelbare equipages der Spaansche groote wereld, de voornaamste
groote wereld in Europa ; koppen die in bet ongeduldige been
en weer schudden bliksemen 'in de ondergaande zon, en die
ondergaande zon een zee van zacht diaphaan goud zendend
door bet heele gelukzalige ruim, een parad .ij slucht van gesmolten
gouden kristal, een lucht van smettelooze stille voortijden, van
een aarde zich bereidend op komende eeuwen, een lucht zoo
ver, zoo eindeloos ver, waar hier in doorzichtige vaagheid en
da ar als bet ware zwommen de schaduwen van p urperen koningsmantels uit een geslacht van reuzen, verdwenen, vergaan .
De prachtige Spaansche vrouwen, gezeten in de equipages,
met een houding als van koninginnen, blonde met rood gouden
haren, die glommen, en met zwarte, pikzwarte haren en groote
tintelende of mat zwarte oogen. En in de golvende stuwing
der menschen, in een wolk van stof, de fiere Spaansche gendarmes to paard met hun zwart glimmende leeren Napoleonshoeden.
Geen stoeien of duwen in die menigte, maar eene kalm en
voornaam zich bewegende discrete plechtigheid . Geen schreeuwen van pretmakers of woestelingen . De mannen loopend niet
langzaam en ook niet vlug, beleefd uitwijkend voor hem die
blij ft staan, ernstig pratend over den uitslag van bet stierengevecht ; de vrouwen vast en recht aanstappend met eene
schittering van vreugde in de groote, zwarte oogen . Dat
schouwspel is zeker een van de schoonste in Europa .
310

Het ernstige, discrete en stifle is een karaktertrek der Spanj aarden. In de groote koffiehuizen of op straat heb ik in Madrid
nooit hard hooren lachen, veel minder schreeuwen . Ik klopte
of riep ook op den kellner zoo zacht mogehjk . Het kwam
mij onbeschaafd voor hard to spreken . De Hollandsche studentikositeit of joligheid zijn heelemaal niet to vinden . De Spanjaard
is nobel en altijd gedistingeerd . Het harde en „schneidige" van
den Duitscher zou bier als onwelvoegelijk en slecht opgevoed
gelden . De homogeniteit van alle standen is compleet . De werkman of het meisje uit het yolk zijn in hun doen en bewegingen
even gedistingeerd als de rijke of hooggeplaatste man of vrouw .
Het vetschil is gering .
Verkeerd van den Spanjaard is, dat hi den vreemdeling dikwijls uitlacht, maar zijn lach is stil, het is steeds de lach van een
diplomaat . Hij heeft daarin eene overeenkomst met den Hollander; docb, als een Hollander den vreemdeling uitlacht is zijn
lach niet die van een diplomaat . Het is misscbien de Franschman,
die het minst zich over een buitenlander vroolijk maakt . Hij
blijft ook ernstig, wanneer de vreemdeling fouten maakt tegen
de Fransche taal .
In de eerste koffiehuizen zitten armen en rijken door elkaar .
Het is zeker iets ongewoons 's nachts om twaalf uur een werkman met zijn vrouw, of maitresse in cafe Mast of cafe Americain to zien zitten . In de eerste koffiehuizen der Spaansche
hoofdstad kan men iets dergelijks elken dag zien . Zelfs cocottes
twee en twee komen er ernstig en zwij gend des avonds hun
glas limonade gebruiken, staan zwijgend op en gaan zwijgend
heen .
Het koffiehuisleven en het leven op straat duurt tot drie uur
in den nacht . Tot twaalf uur is het straatleven zeer sterk en
neemt dan geleidelijk af. Ik spreek natuurlijk alleen van de
hoofdstraten .
ledere stad heeft zoo zijn punt waar 's avonds de menschen
elkaar gaan zien. De vergelijking dier straten onderling is van
groot belang om de physionomie der steden to leeren kennen .
Het opkomen en geleidelijk afnemen van het avond-straatleven
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zijn voor een reiziger zeer belangrijk. Wanneer men na aankomst in een vreemde stad zijn hotel en een kamer gevonden
heeft, men op den drempel staat van het hotel en de straat inkijkt, is het eene zonderlinge en kostelijke gewaarwording voor
het passeerende onbekende to staan en is de eerste vraag aan den
portier : waar is bier het hoofdleven ? Men vraagt den weg er
been en j a men voelt het, wanneer men het niet van to voren
wist : ,Hier is het" . Op dat oogenblik zijn alle gezichten belangrijk ; men kijkt en wil doorgronden en langzaam vormt zich
uit al die stappende beenen en bewegende armen en kijkende
oogen een beeld van de stad, waarinn men is . Die eerste indruk
blijft vaak voor altijd en kan moeilijk uitgewischt worden .
Amsterdam heeft de lijn van of het begin van den Nieuwendijk, Kalverstraat, Reguliersbreestraat, Utrechtschestraat tot
aan het Paleis voor Volksvhj t : de zoogenaamde koninklijke
weg voor de pretmakers en hollandsche viveurs . Het levensbrandpunt van Brussel is de omtrek der Galerie St . Hubert .
Dat van Parijs ligt tusschen de boulevard Montmartre en de
groote Opera, als tweede en derde brandpunt van Parijs kan
de place du Theatre Francais en de boulevard St . Michel gelden .
Rome heeft den Corso . In Keulen is het de Hochstrasse . Op al
die plaatsen bereikt het leven dier steden zijn hoogste expressie.
Nergens is die expressie aangenamer dan op de Puerta del Sol
to Madrid. Deze plaats is het ideaal van eene place publique .
De hoofdstraten der stall komen alien daar monden en voeren
de menschen daarheen als naar een reservoir . Gevuld komen
de met muilezels bespannen tramways daar aan en gevuld vertrekken ze van daar. Men kan er blijven staan praten of stilstaan
zonder in het oog to vallen . Voor zoover ik weet, is deze eigenaardigheid in geen enkele groote Europeesche stad to vinden .
De vorm der plaats hecft iets van den Dam in Amsterdam, maar
zij is grooter en de Dam is hoofdzakelijk passage-punt . Men
blijft nooit op den Dam .Men gebruikt hem om op de Nieuwendijk, in de Kalverstraat of in de Warmoesstraat to komen. De
Puerta del Sol zelve is het Joel van den Madrileenschen wandelaar . Daar vindt hij zijn voornaamste koffiehuizen, daar zijn
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koeranten to koop, (in de meeste koffiehuizen moet ieder zijn
koerant zelf meebrengen), daar zijn de kiosken, waar cigaren
en lucifers to krijgen zijn . Daar staan de voornaamste heeren
de voorbijgaande vrouwen to monsteren . De burgerman houdt
er een praatje en de werkman staat er to tureluren . De vrouwen,
meestal op pantoffels, stappen vlug voorbij, onhoorbaar, het
hoofd recht en fier uit de zwarte oogen kijkend .
Het is bekend, dat de Spaansche vrouwen de eerste vrouwen
van Europa zijn : Musset noemde ze reeds les premieres des femmes. Men komt er licht toe, zich of to vragen, waaraan zij die
reputatie to danken hebben . De vorm van het gezicht en het
lichaam alleen, kan hun die reputatie niet gegeven hebben .
Het komt mij voor, dat het voornamelijk de gang en de bewegingen der lichaamsdeelen, van het hoofd, van de armen is,
dat hen zoo bijzonder maakt . Ook drapeeren ze b .v . de mantilla
met groote kunst om hun hoofd en weeren zij met hun waaier
zeer behendig het licht uit hunne oogen .
Zij hebben in hun wezen eene aangrijpende natuurlijkheid,
bijna nalveteit . Zij zijn kort van sensatie, maar daarom niet
minder diep van sentiment. Wat zij zeggen schijnt alles belangrijk en geen geklets . De weemoed schijnt hun vreemd . Zij laten
zich niet gaan, maar hunne sentimenten en hun willen schijnt
veerkrachtig als een geworpen gomelastieke bal . Hun houding
en gang is zeldzaam schoon . Er zijn er onder slank, bijna mager
en hun gang en stand heeft iets van trllende lansen . Anderen
zijn massief en groot en die hebben iets van oud-romeinsche
matrona's . Weer anderen zijn klein en dik en zij loopen met het
bovenlijf naar achteren trots en lachend, doen denken soms aan
rollende knikkers . De talrijkste type in Madrid is de slanke,
eer groote dan kleine . Zij loopen zeer trots en kijken om zich
heen met plotselinge hoofdrukken . Men verzekert, dat de densiteit van de gevoelssfeer der Spaansche vrouwen krachtiger is
en meer innemend dan bij de vrouwen van andere volken . De
rhythmus van hun voelen schijnt gemakkelijker, spontaner,
reiner dan die der vrouwen nit het Noorden . Trouwens een
land, dat de heiligeTheresia en die talrijke bewonderenswaardige
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extatische ziensters, zooals Santa Maria d' Agreda enz . heeft
voortgebracht, moet eene vrouw teelen van de beste soort en
de beste qualiteit .
De gezichten van alle Spaansche vrouwen zijn bleek : eene
hooge uitzondering is het, een meisj e to zien met roode wangen .
Zij zitten veel in bet donker, want de kamers in de spaansche
huizen hebben weinig licht . De ramen zijn klein, om de warmte
buiten to houden en duisternis is koeler dan licht . Dit kan
men zeer gemakkelijk nagaan : Hoe meer men naar bet zuiden
komt, hoe kleiner de ramen worden, totdat zij eindelijk in
Marokko slechts langwerpige, kleine gaten zijn, die nauwelijks
de breedte hebben van een hand . Zoo worden de vertrekken
koel en men is beschermd tegen bet overweldigend licht, dat
een menschelijk oog nauwelijks kan uithouden. Wat de daken
der huizen betreft : Hoe meer men voortdringt naar bet zuiden
hoe platter zij worden, totdat zij eindelijk in Marokko geheel
vlak zijn.
Het gehalte der publieke vermakelijkheden staat niet zeer
hoog to Madrid ; ten minste, wanneer men rekent, dat men in
de hoofdstad en residentie is van een groot rijk. Zoo bezocht
ik een bekend circus, waar een paar duizend menschen zaten
toe to kijken naar de flauwste en meest onbeduidende grappen
en kunsten, waar weinig handigheid of oefening toe noodig was .
De clowns van Carre zijn er groote artisten bij . Maar de Madrilenen schenen dat zeer grappig to vinden . Zij zaten allen zeer
aandachtig en bij de sprongen van de clowns schreeuwden zij
het uit van de pret . Het gevolg was, dat ik mij zeer behagelijk
begon to gevoelen en plezier had aan al die kinderlijke menschen .
Het toppunt van naiveteit der bevolking ontmoette ik in een
groote pleziertuin, een half uur buiten de stad . Op veel plaatsen
stond een reclame : „Russia en Madrid" . Te vergeefs had ik
zoeken to weten komen, wat er to zien was . Men wist mij weinig
to zeggen. Ik besloot nu op een namiddag een tram to nemen
en ging er been . Na lang zoeken en door eenige allerzonderlingst gebouwde moderne straten to hebben geloopen, waar
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menschen schenen to wonen, maar waar ik geen sterveling zag,
kwam ik eindelijk voor het hek van een grooten tuin, waar
een twintigtal equipages en nog eenige huurrij tuigen stonden
to wachten . Ik ging binnen en zag in de pas aangelegde plantage
een kiosk, waarop een dozijn muzikanten geweldig aan het
blazen waren . Daar om heen was niemand, maar heel aan het
andere eind van den tuin zag ik een afdak, waaronder twee
jonge mannen op rolschaatsen reden, de een nog zeer onbeholpen en de andere een professional en in dienst van het
etablissement .
Er om heen zaten veel heeren en dames, meestal tot de rijke
wereld behoorende, die alien zeer aandachtig toekeken, alsof
daar iets buitengewoon gewichtigs gebeurde . Maar er gebeurde
niets en dat was alles . Ik wachtte en vroeg of er nog wat antlers
to zien was . Neen. 1k maakte dat ik weg kwam, maar ik had
mij n middag verloren. Het mag nu in Madrid weinig vriezen
en het schaatsenrijden iets zeldzaams zijn, de belangstelling
scheen mij to groot .
In de groote schouwburgen wordt vrij middelmatig gespeeld en gezongen. Dat neemt niet weg, dat de toeschouwers
vol bewondering zitten to luisteren en ieder oogenblik en bijna
zonder aanleiding de artisten luid toejuichen en applaudisseeren
en niet, zooals in Italie, hen van tijd tot tijd uitfluiten of door
een scherp gesis hen zoeken to ergeren .
Het goede in de tooneelspeelkunst wordt geleverd door de
kleine theaters . Daar worden elken avond drie of vier stukjes
gespeeld . Men betaalt voor ieder stukje afzonderlijk. Dat maakt
een voorstelling niet duur en men heeft weinig kans zich to
moeten vervelen . Er heerscht weinig tooneeltoon . De artisten
babbelen gemoedelijk. De toeschouwers lachen en de artisten
lachen mee, als de grappen raak zijn . Het is er niet vol .
De heerlijke stukken van Calderon en Lope de Vega, Rojas
en Moreto worden zelden of nooit meer gespeeld, waarschijnlijk uit gemis aan groote acteurs . Moratin is nog populair en wordt nog gelezen, of hij nog gespeeld wordt, durf
niet to zeggen.
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TOLEDO

Daar is alles stil . Daar is alles oud . De huizen zijn alien drie
of vier eeuwen oud. Eng zijn de straten. In de muren der huizen
zijn kleine en weinig vensters met dicht bij elkare, zware gebogen, kunstig gedreven staven . Het zijn donkere gaten, openingen op mysteries, waarin nooit een licht zal schijnen. De
vrouwen zitten daarin verborgen, kijkend met donkere wijde
oogen hun heele leven in donkere kamers, zij komen zelden
uit ; alleen somtijds 's avonds om even to ademen, maar dan
heel even.
Waar zijn de mannen ?
Op een stifle open plaats, waar niemand was, waar alleen
huizen onbeweeglijk stonden als of zij sinds eeuwigheid daar
stonden, waar alleen eenige vliegen bromden, zag ik een open
deur van een klein doch monumentaal huis . De muren waren
ingevreten door den tijd en de deur met ijzer beslagen, en de
dikke ijzeren spijkers schenen even oud als het huis. Ik stond in
den patio, waar een kleine fontein langzaam haar water liet
sijpelen met zacht klinkend geklik in den grijzen steenen bak,
waaruit stukken waren gebroken . Het was de stifle tiktak van
het vergaan, een klokslag van tijd en eeuwigheid, een wegbrokkelen der dingen, langzaam maar onverbiddelijk . Gras en
mos groeiden tusschen de steenen en bloemen bloeiden rood
rondom het kalme water. Enkele bloemblaadjes waren gevallen
en er stonden nog versche knoppen to wachten om open to gaan .
Een druiventak klom op tot boven de gaanderij . Hij groende
frisch in het brokkelende huis .
rk klopte met mijn stok op den grond .
Er verscheen een oude man .
Aan wie behoort dit huffs?
Aan den mar ies
Zeker een oud geslacht .
Ja hier hebben sinds eeuwen de voorouders van den markies
gewoond, maar zijn geslacht is nog ouder .
Waar is de markies ?
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Hij leeft altijd in Madrid . Ik ben zijn rentmeester.
In de straten van Toledo groeit het gras en groent het mos .
Rjtuigen gaan er zelden door, en alleen door enkele . De keien
zijn er spits en hobbelig is de weg, met kuilen . De keien verslijten niet, want zij worden slechts zelden door de pantoffels
der vrouwen betreden en niet hard stappen de Spaansche
mannen. De ezels treden voorzichtig en zacht naast de spitse
kanten en men hoort ze niet, zij gaan als op fluweel, zij gaan
vooral in Toledo zoo stil en bedachtzaam .
De straten klimmen stijl, gaan berg op, berg af .
Zij is verbrand, verschroeid, die stad door zon en door ouderdom weggevreten op plekken hier en daar . Als een vloek ligt
ze daar op een rots in een troostelooze jammerende naaktheid .
Kaal en verschroeid steken de rotsen hun geweldige blokken in
de hoogte rondom deze oude koningin der steden, die niet
meer kan weenen over haar verlatenheid . De tijd heeft haar
gevloekt en zij is tot steen geworden . Er om heen kronkelt de
gele, troebele Tajo tusschen de lagere rotsen ijlend in vluggen
sterken stroom, bruischend, dragend veel morsig schuim .
Met een macht, met een macht staat in het midden van de
stad, niet op een open deftige plaats, maar midden dicht bij de
huizen, de cathedraal.
Een hoogmis was er juist . Naar het priesterkoor (dat in de
Spaansche kerken altij d midden in de kerken staat) gingen de
priesters en de kanunniken, gebogen oude mannetj es, klein,
zoo klein onder de hoogstij gende gewelven, waarboven geheimzinnig de kleuren der vensters speelden de heerlijkste
symphonieen van rood en geel en blauw, alles door eeuwen
felle zon gecomponeerd tot een orkest van stille visioenen,
geleidelijk opgevaagd, tintelend en gloeiend uit de onuizleschbare voortijden, gele en roode rozen bloeiend van Spaansche
grootheid, weggerezen van deze aarde, waar de kleine oude
kanunniken met gebogen kale hoofdj es psalmodieerden in
verward en valsch gezang .
Naast me op de knieen op de steenen een jong vrouwtj e .
Was het een kind, was het een jong meisj e ? ik verstond haar
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gezicht niet . Zij bad, op haar bleeke lippen beefde het gebed,
spoog het gebed als een bron van zuiverheid ten hemel . Zij
scheen een fontein van liefde, een brand van liefde die gloeide
en vonkte en opsloeg uit de diepte, stil brandde, vlamde,
ruischte in dit park van Gods glorie . Zij was zoo mager en zoo
bleek en haar wangen glansden als zuiver parlemoer . Zij was
doorzichtig haast en somtijds was 't of als een wit heilig vuur,
een licht ontbrandde in haar lichaam, zoo wit dat een roode
en gele vlani er heiligschennis zou bij zijn geweest . De golven
van het orgel sloegen door het wijd heelal van den zwaren dom
en dreunden tegen de vierkante pilaren der koepel ; koorknapen
zongen met de priesters . Zij schrok dan telkens als in de zee
iemand, die baadt voor den golfslag schrikt . Ik zal haar nooit
vergeten, zooals ze daar op den grond lag 1 . Ik zal haar nooit
vergeten in dien donkeren dom dat teere vrouwtje, dat fijne
zwakke meisj e to midden van al die zware steenen in dien
duisteren hoogen dom. Misschien was ze een heilige . Want
waar zou men anders nog heiligen vinden, dan alleen in Spanj e ?
En waar zouden ze beter wonen dan in Toledo?
En toch ziet men in de slecht verlichte straten des avonds
hier en daar een man in een mantel gehuld, dezelfde soort
mantel dien Don Juan op het tooneel draagt, tegen de ijzeren
staven der vensters geleund . Men kan hem nauwelijks hooren
fluisteren wanneer men passeert, zoo stil spreken ze . En achter
de tralies in het duister kan men het meisj e eerder gissen dan
zien. En toch zei ik . Misschien had ik niet moeten zeggen
en toch.
Voor hem die zijn leven wil slijten in de hoogheid van zijn
eigen ik, voor hem die niet wil trachten zich door andere menschen to doen verstaan en slechts aan de gewoonten en omgang
der menschen toegeeft uit schijn, voor dien mensch zou ik
Toledo eene zeer geschikte woonplaats vinden, zooals ook voor
hem die van der menschheid ijdel begeeren en ten slotte beperkte gevoelssfeer overtuigd, zijn stappen op den weg der
1 In de Spaansche kerken zijn geen banken of stoelen . - F . E .
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ij d elheid inhoudt en terug wil keeren naar den bevredigenden
stilstand der ziel, voor then ook is Toledo de meest geschikte
stad . Wanneer hij bij eene felle zon in de schaduw van een huis
zal staren naar beneden, van de doode stad naar beneden op de
rotsen en het desolate landschap, dan zal hij zijn blik slaan op
een der merkwaardigste kerkhoven der menschelijke geschiedenis, vooral daarom zoo schoon, omdat niet zooals to Rome
eene nieuwe menschheid op de oude is verrezen en het oude is
weggevaagd. Neen! bier, hier is het oude aanwezig en alleen
het oude en schijnt er voor altijd to moeten blijven liggen en
door geen nieuw ooit to zullen worden vervangen. Nooit
meer.
't Is waar ! Spanje is de eerste plek in Europa die versleten is
en de menschheid is niet in staat dat stuk aarde to veij ongen .
OVER SEVILLA

Een der schoonste illusies van het kind bij het ontwaken der
verbeelding, bij zijn droomen van verre landen, is zijn voorstelling van Sevilla en zijne hoop daar eenmaal to gaan en to staan.
Ik dacht mij die stad met hooge huizen zwaar en somber,
verbergende veel mysteries, omgeven door heuvelig terrein dat
begroeid zou zijn met veel boomen-groepen en boschjes vol
wuivende palmen, blauwend onder den heeten gloed van felle
zon, een zon stralend in een wolkenlooze lucht, waarvan het
donkere blauw niet verflauwt door het scherpe licht .
Geheel anders is de werkelijkheid . In plaats van grijze hooge
huizen zijn deze laag en wit . Sevilla is eene blanke huizenmassa, zich uitspreidend in de groene vlakte van den Guadalquivir . En deze stroom, wiens naam klinkt als muziek, is daar
een log en lui stroomend, geel water, kalm en glad in zijne
vloeiing naar zee . Geen krullende golven en geen vlokkend
schuim, maar vuil slingert hij voort, beladen met allerlei afval,
dat hij heeft opgenomen al schurende langs steden en dorpen ;
soms is hij dof goud in het vinnige licht, en gelijkt hij in kleur
op den Tiber.
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Lage daken, nog niet plat, zooals in Afrika, maar vlakker
dan die van Toledo . Enge straten met spitse oude keisteenen .
Alleen de Sierpes, de Sevillaansche Kalverstraat, heeft een
gladden bodem, gevormd uit groote vierkanten steenblokken .
Geen stad moet er zijn ter wereld, waar men zich meer amuseert, waa: het plezier gemakkelijker to grijpen is, dan bier, zoo
zegt men, en het schijnt zoo to zijn . Het genot wordt bier amusement en p ezier .
De zwaarwegende wolken van het genot, dat zoo hard drukt
op de ziel van den mensch, vervluchtigen tot plezier in het wijde
blauwe uitspansel der zorgeloosheid . Als over blanke gladde
spiegels glijden der menschen scharen bier door het snel ijlend
leven, hand in hand of alleen schieten zij voort met de blauwe
lucht boven en de blauwe lucht beneden, met lachjes en woordjes zich strooiend als losse korrels, niet aaneengeregen door
straffe redeneering, maar gedragen door zilveren korfj es of
geworpen als parelen in den schoot van donkeroogige vrouwtj es
of opgevangen door de elegante handen van bleeke mannen .
Want handen grijpen de klanken, evenals al de ooren en in de
trillingen der vingeren kaatsen de heldere stemmen, evenals zij
vonkelen in den gloed van de oogen .
Zoo is Sevilla . Daar vonkelt plezier als robijnen rood of
smaragden groen, het sproeit uit den grond onder de stappen .
Het springs over van mensch tot mensch als electrische vonken .
Het licht in de oogen en flikkert en glimmers in de lachj es der
kinderen .
Zoo ruischte de stroom van klingelende vreugde door de
ruimte der Sierpes in den gloed der cafes en der stralende
ruiten der winkels . Voort ging het ellegeboog der wandelaren
met het snelle gestap der lichte Andalusische voeten . Ik werd
meegevoerd in den bliksemenden stroom door de lichtende
Sierpes. En plotseling naar beneden ziende, lag daar voor me
op den drempel van een donkere huisgang een kind to slapen
in een zoete verrukking van rust, in een vrede van onschuld,
zooals ik het nooit had gedroomd . Onder de gesloten zwarte
wimpertj es vloeide het sterregeweniel van oneindige teeder320

held. Zij scheen to baden, to zweven in witte golf j es van reinheid, geheven het vijfjarige handje in stille hulpeloosheid en
verlatenheid. En boven haar vloeide de stroom van het levee
in den stijgenden gloed van wijd geopende oogenparen en
beneden in de bedding het slapende kind .
Wie sliep nu? de menschen daarboven of de engel beneden,
wie was er dichter bij het licht der waarheid?
Lezer, verschoon deze vraag ! Herinner je dat een visie licht
kan doen opgaan, dat gestalten der werkelijkheid verplaatst,
verandert, omverwerpt ons steeds waggelend voelen en denken.
Indien eens die loopende menschen met wakende oogen
zich vergisten en de waarheid lag bij het slapende kind? Waarheid is sereen en niets sereener kon men zien dan de droomen
van dit rustende wicht. Boven hem joeg de ijdele schijn in
trillende onrust ; voort spoedde hij naar het ijdele niets der bedriegelijke schimmen . De eene ging heen, de andere kwam na,
en de een naast den ander vluchtte voort .
Hier is Don Juan op zijn plaats, hier is zijn woning, bier is
de kring, waarin zijn droomen draaien als het rad van zijn
uniek fortuin . Deze dorstende naar het ideaal van het eeuwig
vrouwelijke, de dolende schipper naar het onbereikbare eiland
van het geluk.
In zijn mantel gedoken schijnt hij hier to waren, to dolen
met waardigen tred door de geluidende Sierpes, met schuifelende vlucht in het ruischende waaien van capa, door de enge
stegen het hoofd omhoog naar de zwarte gestalten achter de
getraliede vensters, gerust in zijn hand, die rust op den degen .
0, zuchten en hijgen van onrustige borsten, o handen gespreid
over jagende harten, schoone witte handen in het licht van de
maan . Liefde stijgt op uit den rollenden vloed der zegevierende
woorden . Hij spreekt, spreekt, laat vloeien der woorden roode
kralen, haastig zonder ophouden en snoert het schuchtere
lichaam in de brandende banden van zijne drukkende strikken.
Maar ach ! woorden ! Don Juan gaat voort en in iedere straat
verlangt hij zijn offer . Hij vindt niet . Maar tranen glimmen in
?w. dr. 29
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bet licht der maan op de balkons der witte huizen van Sevilla .
Don Juan is de groote artiest van de liefde, de grootmeester
in bet vaststrengelen der vrouwelij ke lichamen, de man der
overwinnende gebaren, de onuitputtelijke uitzender van woordenpijlen, die slaan de wonden van bet zoete oneindige wee ;
de gever, de onophoudelijke gever, maar bereid zich to hernemen op elke seconde van zijn steeds triompheerenden wil, de
man die ophij scht geheele rij en van blanke lichamen en ze dan
weggooit voor oud vuil, bet een na bet ander, duikend en plassend in de wateren van gevoel, maar nooit verdrinkend of
machteloos en steeds oprij tend frisch met verj ongde krachten
als een jonge god in de morgendauw van bet opstijgend leven .
Zie de bevende sleep van vrouwen, bet gezicht zooveel
mogelijk verborgen achter de zware mantilla's, zie ze staan met
bun flikkerende oogen bij de poste restante. Maar Don Juan
heeft ze al lang vergeten. Er is niets, wordt geantwoord . Hij
had geen tijd om to schrijven aan hen, die eenmaal de zijne
waren . Hij schrijft, maar aan hen die bet nog niet zijn . Hij 2 .oekt
en rent naar bet ideaal, met brandenden dorst naar de finale
bevrediging .
Hij vindt niet; telkens wijken de blanke gestalten terug naar
de nevelen . En toch ook is Don Juan bet ideaal der vrouw, dier
vrouw wier hoogste levensdoel bet genot is .
De sage heeft aan dezen virtuoos der liefde Sevilla als vaderland aangewezen en zij zal hare reden daarvoor hebben gehad .
Daar alleen verstaat de mensch de kunst bet leven als een
lichte droom to beschouwen, liefde to geven en liefde to nemen,
alsof men rozen ontbladert, zonder zich to bekommeren naar
welke zijde de donzige bladeren vliegen .
ledere dag brengt nieuwen dauw en nieuwe bij en vliegen
door Gods warand e .
Een schare van tweeduizend cigarrera's stroomt elken morgen
de poort van de groote sigarenfabriek binnen, en boven die
poort staat bet beeld van een reuzenengel met een bazuin .
Blazen zal hij, zegt men, wanneer onder zijn voeten zal door322

gaan een meisj e, dat nooit met een j ongen heeft rozen geplukt .
Maar tot op den huidigen dag heeft hij nooit geblazen, en hij
staat er al bijna honderd jaar .
Zij arbeiden in groote zalen, gezeten op banken aan lange
tafels. Aan het einde van iedere zaal staat een Mariabeeld in
veel bloemen en planten en to midden van veel brandende
kaarsen in een geheimzinnig donkey. In Spanje wil men de
plaats voor gebed en godsvrucht steeds duister hebben 1 . De
Hollander wil de schemering voor zijn theeuurtje, de Spanjaard
voor zijn gebed .
Uit de grootere gelijkenis van woning en kerk in Spanje
kan men ook opmaken den dieperen godsdienstzin van het
yolk. In het Noorden en Midden-Europa is sinds de middeleeuwen die gelijkenis verdwenen .
Met de roode of witte rozen in het zwarte haar en den grootgebloemden, in driehoek over den rug hangenden sjaal komen
ze uit hun werkplaatsen bij groepen en clubj es, al lachend en
schertsend, kwekkelend als zwetsende eksters, en verdwijnen
naar rechts en links in straatj es en steegj es . Zij zijn klein, maar
loopen recht en fier . Want de Spanjaarden zijn een superieur
ras en bizonder de Andalusiers, waar de stalen trots van den
Moor met de limpide gevoeligheid van het Noorden is vergroeid tot een schitterenden lichaamstempel .
Men zie over de omringende boulevards de Andalusische
paarden draven met hun staarten als vlammen en den hoog
geheven breeden nek en den kleinen, maar veerkrachtignerveuzen ruiter, en ge zult begrijpen dat alleen onder de stralen
der zon van het Zuiden het leven kan opvonkelen tot krachtige
menschen- en dierengestalten . De kracht gedreven door den
schoonheid-drang wordt tot elegance, en deze qualiteit viert
hier zijn grootste triomphen . Ik heb daarvan het zuive ste
schouwspel gezien, stom staande van verbazing in een kleine
voile kerk, waar onder het zingen van eenige vrouwenstemmen
eene congregatie 2 van een honderdtal dames ter communie
1 Ook
2

St. Ignatius van Loyola verlangt in zijne Exercitia Spiritualia gedempt licht
Hermandad. - F. E.
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naderde. Het opstaan, bet gaan en komen, bet doorwringen der
lichamen door de massa, de gebaren der handen, bet buigen
en nijgen der hoofden, bet opslaan van de lange wimpers, het
rijzen en dalen der zwarte oogen met bet devote gloeien op
de bleek-blanke wangen, de onhoorbare stappen, bet knielen
en buigen der fijne lijven, bet vouwen der gestrekte handen
onder bet dalen der zwarte mantillas, met bet lengen der pure
maagdelijke halsen was een symphonie van beweging, waarover de zilveren klanken van het,,salutaris hostia" den zuiveren
rhythmus waaiden tot koelen vrede . In deze goede schaduwen
der kerken koelen de lichamen of van den verzengenden gloed
die Don Juan er in heeft ontstoken, maar bid den uitgang, aan
den wijwaterbak stond hij en wachtte en strekte met neergeslagen oog zijn heerschenden vinger. Straks zal hij komen
in den patio bij bet stille klateren van de borrelende fontein,
en van boven uit de voorspringende galerij zal hem een
roos worden toegeworpen door diezelfde blanke hand die
hij heeft doen beven bij bet aanbieden van bet gezegende
water .
De Cathedraal van Sevilla is een der meest imposante gebouwen der Gothiek, massief en geweldig, vierkant, plat van
dak, met in bet midden van bet kruisschip een koepel . Men
zoeke hier niet den ontzaggelijken rijkdom van steenbewerking
der fransche kathedralen, maar voor deze massale blokken staan
wij vol eerbied en ontzag .
Yk zag ze voor bet eerst bij bet vallen van den avond. Een
oorverdoovend geluid van allerlei klokken, dat de muren en
de Giralda deed daveren, kondigde bet plechtige Lof aan, dat
in de kerk zou plaats hebben . In bet donker zat de kleine, gebogen Kardinaal, Aartsbisschop van Sevilla, met zijne kanunniken, ieder met een kaars voor zijn gezicht, en zong de Psalmen, terwijl zijn vuurroode mantel straalde in bet kaarsenlicht .
Daarna verdrong zich het yolk voor een ijzeren afsluitsel, waarachter voor bet tentoongestelde Allerheiligste, iets zou plaats
hebben, wat niet alle dagen voorkwam . Ik zag nu eenige knapen
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in gulden Spaansche kostumes der 16e eeuw een Bans uity oeren
onder bet luide klepperen der castagnetten . Op bet Altaar
brandde een honderdtal kaarsen, en terwij l groote kolommen
wierook in de hoogte stegen, zweeg plotseling de zang en begon
telkens en telkens bet rhythmische spel der castagnetten, begeleid door de fijne danspassen . Zooals David eens danste voor de
ark, zoo is dit eene wijze van uiten van bet godsdienstig gevoel .
Zoo werd mij gezegd . Waarom ook niet ?
Dansen, beminnen en bidden : bet zijn de hoofdbezigheden
van de Sevillanen, en al dansende bidden is zeker nog verdienstelijker en Gode aangenamer dan bidden alleen met uitspreken
van woorden . Zoo wordt het leven lichter en rijst de mensch
boven de wolken der smart . Nergens heeft men beter begrepen,
dat bet leven licht moet worden opgevat, dan hier aan de
oevers van den Gualdaquivir.
Voor den reiziger die slechts eenige dagen of een paar weken
to Sevilla verblijft, biedt zich zelden de gelegenheid aan de
verschillende Andalusische dansen to zien, anders dan door
danseressen van professie . En dan op den huidigen dag bestaat
nog slechts eene gelegenheid om tegen betaling van entreegeld
de flamencos en de Sevillanas to aanschouwen .
In de Sierpes is dat lokaal, waar het vol zit van werklieden,
die onder bet drinken van gerstelimonade, door bet trappelen
der blonde en zwarte gitanas in vervoering geraken, hen toebrullen en luid toeschreeuwen en hun hoeden in geestdrift
op het tooneel werpen . Het hoog heffen der armen en bet al
trappelend zitten in dans, het draaien van hun lijf doen deze
vrouwen met groote virtuositeit . De Andalusische dansen to
Sevilla in al hare schoonheid to zien, daarvoor is alleen gelegenheid bij de feria of kermis . Dan zijn er tallooze tenten, en vele
familien uit den adel en rijken burgerstand hebben ieder hunne
eigene tent op de feria.
Die duizenden menschen onder eene sch itterende illuminatie
en opsissend vuurwerk is voor bet aanschouwen heerlijk, en
heerlijker zeker zelf mee to kunnen doen . Maar de echte Andalusier houdt zijn huis voor den vreemdeling gesloten . Hij voert
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u des avonds naar een der groote societeiten, waarvan de meesten in de Sierpes liggen, maar zijn huiskamer krijgt ge niet to
zien.
CADIZ EN TANGER

Cadiz ligt op het uiteinde van een schiereiland. Wanneer men
de stad in de verte ziet liggen tegen de blauwe lucht, gedompeld
ten halve in de groen-blauwe zee, maakt zij den indruk van een
etherische feeerie. Zij ziet dan geheel wit als van karton met een
blanke schittering ; eene tooverstad, zooals er maar weinig zijn
to aanschouwen . Bij het naderen wordt het wit grij zer en grij zer
en wanneer men aan het station is gekomen, zijn de gebouwen
donker. De straten zijn nauw, de huizen hoog en oud . Er was
niet veel plaats op dit beperkte stuk rots ; toch zijn er enkele
ruime pleinen, en het geheel geeft den indruk van groote belangrijkheid, van een stad, die aan een Venetie zonder kanalen
doet denken . Cadiz is een Spaansche wereldstad, iets dat men
zelfs van Barcelona niet kan zeggen ; toch is het niet zeer volkrijk : het heeft ongeveer 64000 inwoners .
Men gaat niet naar Cadiz om er to wonen, om er een prettigen tijd door to brengen, maar men verpoost er een of twee
dagen, om per schip verder to gaan . En toch is deze stad van
ongewone schoonheid . De bewoners hebben den naam van
groote beminnelijkheid, de mannen zijn voorkomend en de
vrouwen zijn schoon . Men is er als het ware gevangen door de
zee, men heeft er het gevoel geheel in de zee to zitten, in een
afscheiding van de bewoonde wereld ; dock dit geeft van den
anderen kant een zeker soort van gezelligheid . Wanneer men
wandelt langs deze hooge huizen onder de balcons, over het
plaveisel van breede natuursteenen, dringt een gevoel van groote
veiligheid zich bij u op. Naast u gezellen zich winkel aan winkel,
verlicht soms met kunstlicht op klaarlichten dag ; naar boven
schieten de hooge muren en laten slechts zien een smalle strook
van de lucht . Een bevredigend gevoel is het to staan en to loopen
in een van Spanjes gewichtigste steden, wier wortels hebben
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gestaan in het diepste van de grijze oudheid, gesticht door
Phoenicieers, voor zoo ver we dat weten (misschien was deze
stad nog veel ouder), later door de Carthagers genomen .
Daarna onderging ze den invloed van Rome en werd een
Romeinsche nederzetting, zij werd de tweede stad van het rijk .
De resten van den Herculestempel zijn met eb nog in de zee
to zien . Ook toen reeds was de schoonheid en de galanterie van
de Gaditanas vermaard . Zip worden bij Juvenalis genoemd en
de Romeinen spraken van de improbae Gaditanae, de niet zeer
kuische vrouwen van Gades . Steden als Cadiz zijn niet geschikt
tot expansie van veel innerhjk leven . De druk van de omringende zee en de opeenstapeling der huizen, de afwezigheid van het
ruimere landschap schijnt de vlucht van de zieleaspiraties eerder
to verhinderen dan to bevoordeelen . De mensch denkt mcer
aan het voor-de-hand-liggende, hij heeft er zoo weinig, wat
daar buiten is .
Bij zonneschijn en spiegelgladde zee ging de boot van Cadiz
naar Tanger . Op het dek tusschen heeren en dames liep heen
en weer een jonge Amerikaansche, in wier trekken eene van
vreugde sprankelende levenslust voortdurend lichtte . Onder
het talrijke publiek viel zij vooreerst het meeste op. Nu ging
ze naar beneden in den salon, dan weer verscheen ze boven en
zat aan den rand van het schip to staren in de goud-vloeiende
verte . Zij sprak met een vriendin en een oudere dame . De passagiers volgden haar met bewonderende blikken, die zij zichtbaar
trachtte to ontduiken, maar waarin zij ook blijkbaar eene groote
voldoening vond . Afwerend de attenties der jonge mannen,
het hoofd somwijlen achterover en hen beziende met een lichte
minachting van uit de hoogte van het goudblonde haar, vloog
zij op eens weg om een hoed op to rapen, die rolde over het
dek en then een oude heer ten gevolge van een plotselingen
rukwind had verloren . Met een gebaar, waarin zichtbare tevredenheid over de vangst van den vluchtenden hoed en de
ontsnapping aan de verstijving der ommurende observatie der
passagiers triomfantelijk oplichtte, gaf zij hem terug aan den
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heer, wiens grij ze lange haren een spel waren geworden van den
heen en weer stoeienden wind: De voorkomende Amerikaansche wist niet, dat de eigenaar aan wien zij den hoed teruggaf,
Jozef Israels was .
Onbewegelijk, in trotsche houding, de borst vooruit, de
schouders naar achter, als voor den onzichtbaren aanval gereed,
met imperatorsblik iedereen beziende, de blinkende gamaschen
van leer tot aan de knieen reikende, als een Napoleon geposeerd,
stond daar een mijnheer, van wien men kon zien, dat hij niet
de eerste de beste was . Hij was de ambassadeur van Spanje bij
den Sultan van Marocco . Ik had hem reeds in het hotel gezien.
Toen ik hem in den gang tegen kwam, had hij mij, daar ik zelf
rookte, een lucifer gevraagd, om een reusachtige puro, die hij
mij toonde, aan to steken . Met een bizondere gratie had hij mij
gedankt voor den bewezen dienst. Ik had er een genoegen in
gevonden hem de lucifer to reiken en aldus een onderzoekenden
blik to kunnen werpen op de uitdrukking van zijn gelaat . Hij
was geen elegante, slanke diplomatenfiguur, buigzaam en sluw .
Hij leek eerder een diplomaat-toreador, wel doorvoed, een
krachtfiguur, die de macht en de eer van Spanj e moest hand-haven, niet met de gewone diplomatenstreken, maar met het
Sic volo sic jubeo 1 . Hij was een man van gemoedelijke, doch
fiere jovialiteit. „Ce n'est pas un homme qu'on tape sur le
ventre", zei me iemand van hem en als men hem een beetje
leerde kennen kon men duidelijk zien, dat er met hem niet to
gekscheren viel. Spanje scheen dan ook een goede keus to
hebben gedaan, gelukkig ook, want Marocco was op het einde
der vorige eeuw voor Spanje de gewichtigste post ; daar waren
toen de meeste complicaties voor dat land .
In de verte een stip : land ! Neen, het waren twee schepen en
daar achter de wemelend, fonkelende Zuidelijke horizon. Maar
nog altijd water, niets dan water . Nu en dan een haai, schietend
in een boog langs het voortstoomende, voortklievende schip .
Eindelijk weer een donkere plek in de verte ! Land ! Ja, ditmaal
1 Zoo wil ik, zoo beveel ik.
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was bet land ! Het andere werelddeel, de colossus Afrika . Ik
voelde hem en zag hem in de verbeelding in den vorm, waarin
hij is afgebeeld op de kaart, staande in de diepte der zeeen . Het
zwarte werelddeel, dat ik echter niet zwart zie in mijn gedachte,
maar als een fel gele massa van zand, waarop hier en daar onmetelijke bosschen ; de verbrande en verschroeide aarde, want
meer dan de andere werelddeelen stel ik me voor Afrika geschroeid en geroosterd.
Uit bet onbestemde kleuren- en-lijnen gewemel, uit de paarsche tinten, uit een donkere gloeiing kwam de stad Tanger
langzaam nader en men onderscheidde eindelijk gebouwen,
huizen en daarna menschen, die op bet strand liepen . Doch
even voor de haven Meld de boot in zee stil en men zag een
schuitje met vier mannen erin komen aanroeien naar ons schip,
die, bij de boot gekomen, vroegen of er zieken waren . Deze
heeren waren de gezondheidscommissie, die to waken had tegen
den invoer van besmettelijke ziekte . Zij vroegen bet als in een
sleur en roeiden gauw weer naar land terug . Erg serieus schenen
zij hun functie niet op to nemen . Nauwelijks hadden zij rechtsomkeer gemaakt of daar doken eenige andere schuitjes op vol
van allerlei dubieuse tronies, sluwe, stompe en brute Maroccanen, lawaaiend en snaterend in onverstaanbare dialecten . Het
waren de Tangersche kruiers, die de passagiers van de groote
boot met geweld in hunne schuitjes sleepten, zich van koffers
en valiesj es, zoo veel ze maar konden, meester maakten, ja,
uit de handen van de argelooze aankomers rukten . „Und da
kamen die Wilden", vertelde mij later eene Duitsche aristocratische dame, die dezelfde reis had gemaakt en die blijkbaar
den indruk had gekregen, dat zij to doen had gehad met individuen van een wilden volksstam .
Spoedig waren we aan land en wij moesten eerst naar bet
customhouse. Daar zaten drie Mooren, die de bagage onderzochten . De man, die in bet midden zat, was klein, droeg een
reusachtigen baard en een reusachtige bril. Zijn figuur was
triestig en als van een wij sgeer . Zij maakten niet veel moeilijkheden, gooiden een paar kousen in bet valies been en weer en
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afgeloopen was bet onderzoek . Aan bureaucratie schenen de
Maroccanen zich niet op to houden .
De gids, dien we hadden genomen, begon den weg op to
gaan naar ons hotel, want dat was zoo gemakkelijk niet to
vinden . In Tanger waren geen rij tuigen of trams en de straten
waren allen kronkelend in de meest grillige bochten . Ik noem
bet straten, maar zij verdienden nauwelijks dien naam, bet
waren been en weer zigzaggende stegen, met oude keien geplaveid. Ja, die keien waren honderden jaren oud, afgesleten,
ingezakt, hoewel ze toch niet veel to lijden hebben door bet
weeke schoeisel van den Moor of door de hoeven van de ezels
en muilezels. Vrachtwagens of rij tuigen kunnen er natuurlijk niet
rijden . Gelijk loopen die straten niet, maar ze gaan bergop,
bergaf.
Het hotel, dat we uitgekozen hadden, lag midden in de stad
en toen ik naar boven gegaan op mijn kamer alleen was en uit
bet venster keek, zag ik een voor mij onvergetelijk schouwspel. Het was een van die plotselinge, verbazende indrukken,
die een mensch maar zelden in zijn leven heeft . Het zeer sterk
van bet gewende afwijkende deed zich aan mijn oogen voor .
Ik zag op eens neer op eene Moorsche stad, eene stad met geheel
platte daken ; en de huizen geheel wit, sneeuwwit, blinkend in
de zon. Hier en daar de spits van een minaret en over alles hing
een wij dsche, plechtige stilte . Sloffend zag ik een Arabier voorbijgaan en een neger ging met zijn bokkevellen water halen .
Blank als vierkante dobbelsteenen stonden de huizen, zonder
regelmaat in de gloeiende stegen en tegen sommige muurstukken kijkende, kon mijn oog de glanzing niet verdragen . Zoo
schel was bet licht, zoo overrompelend de atmosfeer . En wit,
sneeuwwit was alles, wat wij zagen . Op enkele momenten
kwam een jongen met een ezel, schreeuwend en bet dier, dat
er zich niets van aan scheen to trekken, slaande met zijn stok .
De nieuwsgierigheid dreef ons gauw de deur uit Een klein
Moorsch jongetje van een jaar of tien bood zich op straat aan
om ons den weg to wijzen . Hij sprak wat Spaansch en daardoor
konden we hem verstaan Het leek mij een bizonder goedaardig
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jongetje, zoo als mij docht, dat er in Europa zelfs weinige waren .
Hij wees ons door een poort to kijken, waar de Mooren hun
ritueele wasschingen deden . Daarop ging ik de poort binnen
en wilde tot het waterbassin door loopen . Maar plotseling werd
mij de weg versperd door twee Mooren, die op mij toevlogen .
Zij zeiden, dat ik daar niet mock t komen . D e een zette een heel
boos gezicht, maar de andere, die ook een weinig Spaansch
sprak, verbond zijn verbod met een welwillendheid, die in
een glimlach over zijn gezicht straalde . Hij zei ook, dat hij ons
wou brengen naar het cafe van de Morena, de Moorsche vrouw,
die vlak bij het hotel woonde en wier gezicht niet gesluierd
was . Het kleine j ongetj e, dat aan mij n zij de stond en dit hoorde,
trok mij bij de j as en zeide mij halfluid, als in vertrouwen : „No
senor, no quiere Morena", waarmee hij wilde zeggen : ,Neen,
Mijnheer, ga niet naar de Moorsche vrouw" . Wij prezen ons
later gelukkig niet naar den Moor to hebben geluisterd maar
wel naar het jongetje, dat als een beschermengel was opgetreden, want het bezoek aan het cafe van de Morena was voor
den Europeaan met groot gevaar verbonden, zoo als wij later
hoorden .
Wij zetten onzen tocht verder voort en kwamen op den
Zocco, de groote markt . Daar heerschte veel bedrijvigheid, allerlei werd er to koop aangeboden, vooral mooie in koper en tin
gedreven schotels, lappen bewerkt in prachtige kleuren . Midden
op de markt stond een wit gemetseld huisje. Daarom been zaten
op banken gesluierde vrouwen to wachten . Nu en dan ging er
een binnen en wanneer zij er uit kwam, volgde weer een andere .
Zij hadden witte papiertj es in de hand, waarop iets met potlood
was geschreven . In dat huisje zat, zooals men zeide, een heilige,
een ziener, die allerlei raad gaf en de toekomst voorspelde .
Hij was alleen voor landgenooten to spreken en vreemdelingen
moc ten er niet binnen.
Heen en weer liepen er groepen Mooren in hun lange burnous, druk pratend, sommigen zwijgend, met gezichten als
uit marmer gehouwen . Ook groepen vrouwen gingen alleen,
met twee en dxie, allen met bedekte gezichten, alleen bij uit331

zondering waagde zich een lichtekooi op de markt, want voor
een Moor is het niet gesluierd zijn van een vrouw van zijn ras,
bet zeker teeken van haar lichtzinnige zeden . Wij kwamen op
dat gedeelte van de markt, waar de bloemen verkocht worden .
Daar zaten tusschen rozen en geraniums gesluierde verkoopsters
en boden hun waren aan . Zij riepen ons onverstaanbare woordj es
toe bij het aanbieden, om ons tot koopen over to halen . Het
mooiste, wat ik daar gezien heb, was tusschen de bloemen
liggende een jonge verkoopster, zoo ver men kon gissen een
heel mooi j ong meisj e van zeventien of achttien j aar, dat tusschen
haar rozen was ingeslapen . Eene groote kalmte was over haar
wezen gespreid, haar gezicht kon men maar half zien, want
ook zij had het hare bedekt . Al het rumoer en geschreeuw om
haar been vermocht haar niet to wekken en door den muur
achter haar scheen ze to liggen in een gouden schaduw .
Toen wij den Zocco hadden verlaten en verder buiten de stad
gingen, hoorden wij op eens allerlei lamentabel geroep en zie,
uit een straat, van achter een huis kwamen zes mannen to voorschijn, die een lijk droegen . Of dit in een kist was, weet ik
niet, in ieder geval was het een doode, gewikkeld in doeken .
Zij droegen hem naar de begraafplaats, boven naar een helling
buiten de stad . Zij liepen zeer vlug met bet hjk op hunne schouders en schreeuwden onder bet loopen allerlei onverstaanbare
geluiden, klagend : wee, wee, wee . Nu riepen ze enkele lettergrepen, dan weer deden zij als of ze juichten, dan sloegen ze
ook weer met hun armen en braakten hun klagen naar de lucht .
Geen oogenblik hielden ze stil of zwegen ze en wij zagen ze
klimmen tegen de helling onder lamentabele kreten . Het was
een schouwspel, dat door merg en been ging, voornamelijk
omdat de geluiden, die zij maakten, zoo scherp en snijdend
waren. In dat geluid was de werkelijke smart, niet de gelaten
gedragene, maar de smart, geuit in de luide vertwij feling . Het
moet wel geen luxueuse begrafenis geweest zijn, maar de een
of andere arme stakker, -die daar uit het midden der levenden
werd weggedragen .
Toen ik den breeden weg, welke naar het Zuiden ging,
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kruiste, zag ik in de verte een groote stofwolk naderen en daar
in een kameel zich bewegen . Dichter en dichter bij kwam de
wolk en achter den eersten kameel zag ik een andere opdagen,
als zwemmende met hunne rompen boven de stofzee . Er op
waren gezeten in burnous de Mooren, die naast zich hadden
opgeladen allerlei pakken . Het was de karavaan uit Fez, bestaande uit ruim vijftig kameelen en manschappen, waarbij
eenige vrouwen met bedekt aangezicht. Oude, verroeste geweren bengelden langs de flanken der dieren, die met hoog
opgeheven kop en hals hun gang rhytmeerden in vasten gelijkmatigen stag . De gedweee, zachte blikken der dieren, contrasteerden met de flonkerende oogen der Mooren, die in martiale
houding tusschen geweren en pistolen op hun ruggen gezeten,
als een triomftocht deden . Het was een schoone aanblik, die
lange karavaan uit geheimzinnige, verre streken to zien komen .
Zij scheen iets mee to brengen van het mysterie van het onbekende en een wags van geheimzinnigheden omhing die menschen, als het stof, dat op hun kleeren en aangezichten kleefde .
Zij maakten geen misbaar, noch luid geschreeuw, maar in stilzwijgen kwamen zij tot op de markt onder de eveneens zwijgende toeschouwers.
Wie weet wat zij hadden doorstaan ? Welke aanvallen van
roovers zij hadden moeten afweren en wat zij hier kwamen
doen ? Zij verbonden Fez, de hoofdstad, aan Tanger en hadden
de nieuwste berichten der dingen, die komen zouden .
Het was een echte karavaan, en dat woord heeft voor velen
en voor mij iets suggestiefs . Dat woord zegt meer dan een Dtrein . Het omvat de indicatie van een groote sfeer van menschelijk bewegen. Door dat begrip heen weerlichten de bliksems
van het avontuur, glinsteren de doorgestane vermoeienissen .
De karavaan doorwerkt en doorploegt de streken, die zij doorsnijdt ; van alle kanten, waar zij doortrekt, neemt zij dingen op,
terwij 1 de D-trein -reiziger, afgesloten van het land, waar hij
door heen stoomt, van deze wederwaardigheden niets ondergaat, en intact van emoties, meestal van het eene punt naar het
andere wordt verplaatst .
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Des namiddags gingen wij een bad in zee nemen . 1k had
nooit zoo'n intens blauw gezien, als de blauwe zee en de blauwe
lucht, die zich boven de hooge rotsen spreidde . Er stonden
maar een paar badkoetsen en er was geen publiek om to baden.
Het was een heerlijk bad . Zelden heb ik een meer verkwikkelijk
zeebad genomen; men gaat op in de blauwe oneindigheid en
weet niet of men in de blauwe lucht of in het water zweeft .
Toen ik uit mijn badkoetsje kwam, liepen er om heen twee
varkens en in de verte zag ik eene vrouw, die allerlei gebaren
tegen mij maakte . Ze scheen mij to verzoeken de twee varkens
naar haar toe to drijven en toen ze nader kwam en de varkens
nog geen zin hadden zich van de zee of to wenden, begon ze
zelf to knorren en het geluid der varkens na to doen, hetgeen
zij prachtig kon. Tat haar roepen niet had uitgewerkt, dat deed
haar knorrend geluid met succes ; de beesten knorden nu dapper
mee en stommelden op haar toe.
En toen ik zoo langzaam weer de straten van deze Moorsche
stad beklom en afdaalde, de groote negers met hun emmers en
bokkevellen vreedzaam bij de waterputten zag gesticuleeren,
kraampj es, waarin oude joden met reusachtige baarden zwij gend
stonden, voorbij kwam, de fiere Mooren met hun groote, als
gebeeldhouwde, hoofden, met onbewogen, bleeke gezichten,
als uit marmer gehouwen, kaarsrecht zag voorbijstappen, kwam
het mij voor, dat het hier zoo geweest was duizend jaar geleden
en dat het nogmaals duizend jaar zo zou zijn . Hier, weinig
onrust over de zoogenaamde sociale questie, pier, geen plotselinge eischen van allerlei arbeiders, hier geen uitbuiting van
kapitalisme. Zoo als het vandaag is, zou het hier morgen zijn,
zoo ver de krachten reiken zou de arbeider arbeiden en hij die
de opdracht gaf voor het werk, zou tevreden zijn met dat wat
hem de werkman levert . Het huis, dat ieder bewoont, is hier
hetzelfde, als het was in de tijden der voorvaderen . Zij hebben
bier gewoond van hun geboorte tot aan hun dood, zij hebben
niet veranderd of bijgebouwd, zij hebben alles gelaten tot dat
het was versleten en van ouderdom uit een viel . Zij hebben
niet afgebroken.
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Het begon nu donker to worden in de straten van Tanger .
Gas of electrisch licht was er niet, ook was er geen andere verlichting in de stad . Het was bijna stikdonker, nu en dan zag
ik kleine lichtjes als dwaallichten zich bewegen, bet waren
menschen met lantaarntjes, die naar huis schoven . Soms viel
ik over de beenen van een Moor, die op den straatgrond lag
en de koelte van den nacht was aan bet genieten . Geluiden waren
er haast geene in de straten van Tanger .
IN DUITSCHLAND
OVER DRESDEN

Dresden kan gelden als eene stad zonder weerga in Duitschland . Zij is misschien de eenige daar, die doet denken aan Parij s .
Alhoewel de huizen lager zijn dan daar, hebben zij toch, in
rangschikking en kleur en aanbrengen van reclame- en uithangborden veel overeenkomst . De renaissance-stijl van vele
publieke gebouwen vindt men zoowel hier als daar overheerschend . De Elbe gaat onder drie of vier machtige steenen
bruggen door de stad en teekent een panorama, dat alhoewel
kleiner en beperkter, toch aan de Seine doet denken . Mij deed
goed bet zien van die talrijke donkere, bijna zwarte gebouwen
van den Zwinger, van de Hofkirche, van bet koninklijk paleis
en van bet heerlijke theater. Het geeft den indruk van oude
noblesse, van een geest vrij van aanstellerij . Van schoonheid
gevestigd en echt. Van werken verrezen door ideale begeerten
van een yolk, waarin de neiging tot bet artistieke en bet voorname diepe wortels had geschoten .
Men moet er van afzien den eisch van bet nationale, van bet
duitsch zijn, hier to stellen, en den bouw der stad alleen beschouwen qua talis. Te Leipzig staat op de markt een heerlijk
raadhuis. Een meer duitsch gebouw, een gebouw dat tegelijkertijd meer duitsch, schoon en machtig is, heb ik nooit gezien.
De zwarte en roode kleur van bet gebouw geeft er aan bet
kenmerk van ernstige macht. Er spreekt uit de bloei van eene
natie die individueel kon zijn . Het spreekt van ernstige voor335

vaderen. Het duet denken aan mannen als Hans Sachs, Holbein,
Direr, Wallenstein, aan den waren duitschen geest, waarvoor
men eerbied mag gevoelen .
Maar dat raadhuis staat geheel alleen in eene banale groote
stad, als een veteraan van de oude garde zou staan in bet tegenwoordige fransche of duitsche leger . Leipzig heeft wijde straten
en veel groote gebouwen, even nietszeggend als die van Berlijn .
Dresden daarentegen is eene harmonische stad, compleet en
waar de nieuwe elementen in voile bescheidenheid de oude en
meer nobele niet trachten to verdringen . Straten vol ievendig
beweeg van ijverige mannen en schoone bijna elegante vrouwen .
Druk leven, dat, zeldzaam voor Duitschland, tot twaalf uur
's nachts duurt in de hoofdstraten, de Schlossstrasse onder anderen, en in de drie voornaamste cafe's, welke op de markt op
de eerste verdieping een rij verlichte vensters tot in den vroegen
morgen laten zien, wordt voortgezet . Schitterende winkels
waar geen al to smakelooze waar wordt aangeboden, met uitstalling smaakvoller dan elders in Duitschland, waarlangs op
het gladde asphalt zich een menigte beweegt ernstig en toch
niet stuursch . Vroolijk verlichte slagerswinkels waar soldaten
en burgermeisjes groote happen in roodsappige worsten doen .
Een Bier slagers noemt zich in groote gouden letters boven de
deur : ,Koninklijke hofslager" . Ook de in de meeste duitsche
steden zeer talrijke pochhanserige fatten doen zich hier niet al
to sterk gelden op straat. De distinctie ligt nu eenmaal in de
manieren van den bewoner. Is bet de invloed van bet hof of
van de kunst die hier in alle vormen wordt geboden ? Het zal
wel aan beiden liggen .
Weinig schouwburgen zijn zoo schoon als die van Dresden .
Zonder een speciaal inzicht to hebben in de esthetische essentie
der architectuur kan ik toch zeggen dat dit gebouw u een zeer
harmonischen indruk geeft ; de pracht der bewerking van den
steen is verrassend. De groepen marmeren zuilen aan de beide
uiteinden van den boogvormigen foyer zijn imposant . Ook de
zaal zelve wit en goud is waardig van boven tot beneden de
schoonste muziek op to vangen . Voortreffelijk was de executie
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der Meistersinger van Wagner die ik er bijwoonde . Ik zie er
gewoonlijk tegen op deze misschien langste van alle Wagnersche
opera's to gaan hooren . Men moge gelijk hebben, dat dit en
geen ander het meesterstuk van Wagner is, toch komt het mij
voor, d at dit stuk hoofdzakelijk emailwerk is, genial e .j uwelierskunst, fijngesponnen netwerk van de fijnste melodieen . Maar
de hooge overheerschende toon, de rhytmus van het epos ontbreekt. Door den Ring der Nibelungen daarentegen gaat de
schal der Bergen en der ontzettende dalen. En toch komt het
mij voor dat de muziek van Wagner eene aberratie is, eene
geniale en overheerlijke, maar toch eene aberratie . De man die
in staat is dezen colossus veer to vellen is waarschijnlijk nog niet
geboren, maar reeds doen zich bier en daar de voorteekenen
eener naderend e opposi tie op tegen dezen geweldenaar, tegen
den man die de muziek zooveel geweld heeft aangedaan, want
deze muziek is een product van den zuiveren wil en is daarom
eene miskenning van 's menschen natuur 1.
Wanneer men in de diepgangen zijner eigene ziel, in afgestorvenheid van het wereldsche willen zeggen ronddwaalt, dan
is er slechts eene muziek en dat is de italiaansche . Dat zijn de
reine klanken, de lichtende geluksweeen en de jubelende stijging
en d e gelukzalige val en de lachende klimming en de gelukweenende daling . Men lette er op, er zijn in den schouwburg
momenten van complete, ademlooze stilte wanneer menschen
in de hoogste muzikale spanning verkeeren, gevoerd als ze zijn
tot de uiterste sentiments-hoogte, in een vergeten der dingen
dezer wergild, wanneer zij alien worden tot zuivere zielen .
Deze momenten grijpen meestal plaats bij brokken muziek,
die aan die van Italie herinnert.
Is het niet opmerkelijk dat, terwijl tegen Zola de oppositie
algemeen is van de zij de der artiesten, op den huidigen dag, er
nog tot heden zich niemand heeft voorgedaan die tegen Wagner
een steep heeft opgeraapt? Zijn triomph is sinds jaren algemeen .
De opvoering van de Meistersinger was eene volkomene .
1 Volgens het zeggen van eenigen, is in Debussy een man opgestaan vanaf wien
een nieuwe periode in de muziek dateert . - F . E.
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Uit zucht naar distinctie, grensde zij aan zwakte, maar toch was
zij vlekkeloos. De zaal was geheel gevuld tot de bovenste rangers
toe . Ik zag er twee meisj es-pensionaten binnengaan en in de
stalles zag ik veel engelschen .
Schooner museum van schilderijen dan Dresden, heeft geene
andere stad . Het staat gelijk met de Uffizi, met het Louvre,
met den Prado van Madrid . Voor de Sixtijnsche Madonna is
een aparte zaal . Zij hangt daar geheel alleen . Na haar gezien to
hebben mag men Rafael als den eersten schilder begroeten .
Eene zo majestueuse en tegelijk imperatieve kracht zou men van
hem niet verwacht hebben. Is het misschien het lichte zweven
op wolken van de koninklijk zware moedermaagd, die het
doet en die door bij zondere inspiratie aan de hand van den
schilder die macht heeft gegeven ? Ik weet het niet . Zooveel
is zeker : Rembrandt moge geniaal zijn en dieper schilder, dit
werk staat hooger en is even geniaal . De kleur zelfs is verrassend
schoon. Hier is de harmonie der menschelijke faculteiten bereikt .
Men moge nu zeggen, dat Michel Angelo meer kracht had. Is
dat niet een wage term? En zit niet j uist de kracht in de harnonie
der menschelijke persoonlijkheid? De paus, die Attila door
zijne verschijning alleen tot stilstand bracht, had meer kracht
dan die Titan en wereldveroveraar .
Bij het aanschouwen van dit schilderij denkt men in een
kathedraal to zijn en is verwonderd de vierkante vensters van
een wereldsch gebouw to zien . De toeschouwers zwijgen,
bidden misschien . Eene oude engelsche gravin met imperieus
rood Bourbon gezicht, maakte mij nederig en fluisterend
excuus, dat zij to dicht naast mij was gaan zitten op de bank die
voor de toeschouwers dient en ik maakte mijn excuus aan
Rafael dat ik vroeger zooveel kwaad van hem had gesproken .
Ik had tot then tij d zijn intieme hoogte nooit begrepen en nooit
met bewustheid geschouwd in het eclatante van zijn lichtende
visioenen .
En laat ik nu sluiten dit heiligdom en de dingen dezer wereld
weer gaan zien. De werken van Rembrandt zijn to bekend
dan dat ik er bier wat van zou zeggen . Er zijn echter twee
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schilderijen van den Delftschen van der Meer, die dezen man
een plaats onder de eersten van alle schilders aanwij zen . Het
eene is een doek met vrij groote figuren : een paar mannen
rondom een liggende vrouw staande . Het is een wondere rijkdom en pracht van doen, een koninklijke sensualiteit van
kleuren . De wangen van die meid zijn kersen uit ongekende
lusthoven . En dat geel, en dat wit! En die kerels achter haar ;
uit hen loert eene mysterieus intense levenskracht . Het andere
doek is kleiner van omvang en lijkt oppervlakkig op de bekende van dezen schilder, klein van omvang maar vlekkeloos
en grootsch. Het is bet tegenovergestelde van droog . Zijn werk
is een stille bleeke vijver, waar bet licht in eindelooze diepten
stille melodieen speelt in nauwelijks zichtbare vibraties, in
duizendvoudige trillingen. Het is sappig en glansrijk als een
paradijsvrucht . Tintelend als oude Rijnwijn in de middag-zon .
Een geheel andere orde van gevoelen wekt een schilderij in
de italiaansche afdeeling op . Het stelt den dood van den H .
Franciscus voor . De schilder is onbekend en er wordt in den
cataloog alleen aangeduid, dat bet stamt uit de school der beide
Caracci . Het is verschrikkelijk van bleekte . Over gezicht en
kleeren van den stervenden heilige ligt eene sombere lijkkleur
en een grenzelooze resignatie ligt onder zijne oogen die reeds
half gebroken zijn . De oogleden zinken, en in zittende houding
wacht hij den dood af. Het is de dood der gelukzaligen . De
aardsche smarten schenen in golven to wijken en in schommelenden rhytmus schijnt de ziel to naderen tot bet eeuwige licht .
Het deed mij denken aan een doek van Morales to Madrid,
dat in prachtige vaalheid de Mater dolorosa voorstelt met den
dooden Heiland op haar schoot . Een werk vol grievenden
weedom en diep-pijnlijke smart . Maar bet Dresdener schilderij
is nog grievender van kleur . Wij zouden zeggen grauw. De
franschen hebben een beter woord, wat bet geheel uitdrukt
zij zouden bet glabre noemen . De schilders hebben zich veel
met den heiligen Franciscus beziggehouden . In Keulen b .v .
hangt er een van Rubens, een geweldig stuk, maar dat Been
bizondere qualiteiten heeft . In Aken is er een van Zurbaran,
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een meesterstuk van eenvoud en intense extase en fijne distinctie
van zielebeweeg in gelaat en houding, maar nergens heb ik er
een gezien zoo aandoenlijk als van dezen onbekenden meester .
Te wandelen door Dresden's galerij is een vreugde, een zeld , zaam hooge vreugde, want er hangt zeer weinig slecht werk .
Het meeste behoort tot het goede, veel tot het voortreffelijke .
OVER BERLIJN

Berhjn heeft dan eindelijk overwonnen : het is de eerste stad
in Midden-Europa geworden. En de richtingen der MiddenEuropeesche ambities en werkzaamheden leiden er heen . De
handel voor een groot gedeelte, het artistieke en wetenschappelijke leven van Duitschland heeft een voortdurend trachten
zich daar to vestigen . Het is de essentie geworden van het
Duitsche rijk en heeft daaruit de beste en slechtste elementen
tot zich getrokken . Als zoodanig is deze stad belangrijk . Zij is,
wat wel to verwonderen is als men aan Pruisen denkt, eene der
aangenaamste steden die men zich kan voorstellen, wat het
beweeg der menschen betreft. Ik zou bijna zeggen, dit is vriendelijker dan het parijsche. Maar toch, Berlijn is leelijk wanneer
men het met de fransche stad vergelijkt. Behalve het koninklijk
paleis is er geen werkelijk indrukwekkend gebouw . Dit laatste
is monumentaal en al is het niet rij k aan versiering, het heeft
lets grootsc .
Het merkwaardige van Berlijn zijn zijn zoogenaamde bierpaleizen. Enorme koffiehuizen steeds gevuld met etende en
vooral drinkende bezoekers . Vrouwen en mannen voeren er
hun familieleven verder, wanneer het hun thuis verveelt . In
wolken van sigarenrook gaan de gesprekken en klinkt het
lachen, vliegen de keilners met de schuimende glazen en kruiken . Stroomen menschen gaan uit en komen binnen . Het scherpe
electrische licht, dat in alle hoeken is aangebracht, doet alle
gebaren zichtbaar worden en verhoogt de illusie dezer drukte .
De meeste bierlokalen zijn paleisachtig . Flikkerende spiegels
en goud, goud en nog eens goud, met naakte vrouwen be340

schilderde wanden en rijk gestoffeerde zolderingen . Enkelen
zelfs pronken met bordeelachtigen wansmaak . Wanneer men
vroeger koning Gambrinus in de een of ander armoedige kroeg
zag hangen, dan hechtte men daaraan geen beteekenis . In
Berlijn schijnt hij meer tot de werkelijkheid to naderen . Het
vloeiende brood, zooals de Duitschers het bier noemen, groeit
steeds in macht. Frankrijk begint er reeds onder to geraken en
wie weet of Italie niet ook nog eenmaal zal volgen . Het koffiehuis of kroeg is zeker eene even ingrijpende evolutie in de geschiedenis der Europeesche menschheid als de sporen en de
telegraaf. En wanneer ik de drie voornaamste elementen moest
opnoemen, die op de menschheid der laatste helft der 19de
eeuw het meeste invloed hebben, zoo zou ik van de sporen, de
tabak en het koffiehuis spreken. Berlijn heeft veel groote, meest
moderne gebouwen, die zich vooral in de breedte en lengte
doen gelden. De hoogte is gewoonlijk niet aanzienlijk . Dit
maakt de stad uitgestrekt maar doet den toerist in de Berlijnsche
straten veel tij d verliezen . Hij zegt : ,Nog zoo en zooveel nummers dan ben ik er", rekenende naar de plaatsruimte van b .v.
hollandsche of fransche huizen . Maar hij zal er zich aan moeten
gewennen het dubbele van den afstand aan to nemen . Die groote
gebouwen zijn meestal leelijk en geven den voorbijganger weinig afleiding door hun esthetische proporties of ornamentaties
of bizondere historische herinneringen . Wat kan het mij schelen
of daar en daar die grote fabrikant of rijke bankier woont en
zijn huis, zijn ,palast" voor zoo en zooveel millioenen mark
heeft laten bouwen ?
De menschen en hun beweging zijn beter en gracieuser dan
in andere duitsche steden . De hoeken en kanten zijn afgesleten ;
zij zijn daarom gemakkelijker in den omgang . De drukte en
het verkeer heeft plaats in de Leipzigerstrasse, Friedrichstrasse
en Unter den Linden. Deze laatste plaats met een Parijschen
boulevard to vergelijken, zal niemand wagen die beiden geobserveerd heeft. En toch is de drukte van Berlijn vriendelijker .
Parij s en Londen hebben eene harde drukte, die van Londen
is zelfs wreed . En wie zou het gelooven? Die van Berlijn
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is de meest zachte en oppervlakkig gezien de beminnelijkste .
Die beminnelijkheid der Berlijners gaat in opdringerigheid
over zoodra gij in publieke lokalen hunne diensten moet
koopen. Aan het loket van een schouwburg zal de bureaulist
zelve u de duurste plaatsen trachten to verkoopen zonder onverschillig of to wachten, zooals overal elders, welke plaatsen
gig zu t nemen .
Ik woonde in het Duitsche Theater de 188ste opvoering der
Weber van Hauptmann bij . De zaal ziet er vrij slecht en leelijk
uit en wanneer men niet beter wist, zou men hem voor een
schouwburg uit een achterbuurt houden . Doch de Duitschers
zullen er u met trots op wij zen, dat daar hun eerste tooneel is,
wiens kunst de hoogte van het Theatre Francais heeft bereikt .
Doch dat is niet zoo. In aanleg en dictie kunnen deze artiesten
tot heden nog niet met den ouden franschen schouwburg wedijveren . Weinige plaatsen waren lien avond ledig en een groot
gedeelte der toeschouwers scheen mij van buiten Berlijn gekomen. Zij schenen gekomen geheel uit nieuwsgierigheid . Het
stuk maakte op hen niet den geringsten indruk . Een zoo volslagen apathie bij een publiek valt zelden waar to nemen . Hun
eenig doel scheen daar heen to zijn gegaan om later to kunnen
zeggen: Ik heb de Weber gezien. Zij verstonden het stuk maar
ten halve, want er wordt hoofdzakelijk dialect gesproken, het
dialect van het stadj e waar de handeling plaats vindt.
Men zegt dat dit de reden is geweest waarom de opvoering
van Die Weber niet door de regeering verboden is geworden.
Het is een aangrijpend tafereel van de armoede . Geheel bizondere
qualiteiten heeft het niet . Bij een vergevorderd litterair publiek
kan het onmogelijk meer dan een succes d' estime hebben . Het
drama uit l'Assommoir getrokken is veel beter dan dit zoo gevierde stuk . Daar is de ellende nijpender bij evenveel levenswaarheid . Hauptmann heeft door het slot, waar de oude, trouwe
en niet revolutionaire wever wordt doodgeschoten, aan zijn
werk een hoogere portee gegeven . Dit maakt veel goed, maar
werpt tegelijk meer licht op de gebreken .
Dit neemt niet weg dat G. Hauptmann op het oogenblik
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in Duitschland de meest talentvolle schrijver is en de zoo gevierde Sudermann naast hem van weinig beteekenis schijnt .
De nieuwe duitsche letterkunde is tot nog toe zeer arm, maar
bet kan niet anders of er moet uit dit machtige land weldra een
kunst opschieten, zooals zij sinds de dagen van Goethe nog niet
heeft gebloeid . Of zou bet voor langen tijd overal met de
litteratuur gedaan zijn? Wie kan bet zeggen? Helaas! bet is
maar al to waar, wat men hier of daar wel eens hoort beweren,
dat er bijna geen leesbare boeken meer verschijnen . De meest
geraffineerde geesten zijn op den huidigen dag door litteratuur
verzadigd tot walgens toe en dat is voor de toekomst een veeg
teeken.
OVER DEN HARZ

Hout ! Hout ! Hout ! Woud ! Woud ! Silva quae vocatur Harz,
zegt een schrijver uit bet begin der middeleeuwen . Reeds toen
waren deze bergen en dalen bekend als dragende zware donkere
bosschen . Boom aan boom, den aan den, beuk aan beuk stijgen
op naast elkaar naar geweldige hoogte . Ja, Duitschland heeft
nog bosschen en al zijn zijn menschen barbaren en vijanden,
de duitsche grond geeft nog boomen, gastvrij e bosschen, de
beste troost voor de kwijnende menschengeslachten . Zie, hoe
zij hun wortels wringen tusschen de enorme steenblokken, hoe
zij hun klauwen slaan rondom den mosbedekten steen en hem
dwingen tot bet geven van voedsel . Zij rijzen hier aan de zij
in de laagte en daar in de klimming van de bergrotsen . Daar
van boven spelen de wateren als sneeuw zoo wit in bet spattende
schuim. Lafenis ! Lafenis ! Zij vegen de steenblokken in galoppeerenden val en drenken de wortels en laten flikkeren en schieten de teergroene grashalmen die zij zegenen met de opspringende droppels als met vreugdige vloeiende diamanten, die
dansen en jubelen in de zich doorwringende stralen van de
zon . . . En zie daarboven in bet hoog rijzende zwarte takkengewar op de helling die plekken van stil goud, stil gouden afscheidskussen van de zinkende zon, zinkende blikken van
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gouden oneindigheid op de zuivere aarde, op de aarde daar,
waar zij nog niet geschonden is door menschenhanden, waar
tenminste de natuur in machtigen zegepraal haar boomen opstuwt als glorieuse legers in strijdenden stilstand . Scharen van
dreigende reuzen in den wind slaande hun machtige armen,
breedzwaaierige armen of droomend in de kalme verheffing,
in de zoele warme rust van een wegzinkenden zomerdag .
Somber zijn de hooge sparrewouden, zij zijn zwart en zwijgend. Zij ruischen en klagen somtijds nooit uitgesproken mysteries : in hun koren zingen zij de voorbij trek- kende weeen en
de zachte berusting . De liederen der vreugde zingen de beuken,
vlug slaan zij hun bladeren . Malsch schijnt hun groen in de zon
en vroolijk dansen de regendruppels op hun kletterende takken .
Zij wenken den mensch de zorgen to laten, zij ruischen zoo
vriendelijk onder het blauwe uitspansel onder de tintelende
lucht . Overal zingen de vogels en schudden hun natspattende
veeren en zijn dan weer glanzig, vliegen hooger, verdwijnen
in de zee van golvende twij gen . En een pert schiet vluchtig en
schuw, vermijdend haastig den boosaardigen mensch .
0, heerlijkheid der boomen in den maanlichtenden nacht!
0 witgloeiende stammen en grootmachtige twijgen in het koele
duister ! In de fluisterende stilte verhaalt gij de tij den, die gin gen
en die ge hebt zien rijzen en dagen, die ge hebt zien verzwinden
naar het onhoorbare verleden . 0 sparren en beuken vol majesteit, laat druipen van uwe breedschermende takken het flikkerende maan-zilver in de eerbiedige stilte en heft hooger uw
zangruischen in de vrijheid der groote natuur, zingt uwe koren
als stemmen van engelen die golven en deinen vol ontzag in de
zwij gende sfeeren der lichtende hemelen voor bet licht, het stil
brandende licht van Gods onveranderlijk wezen .
Hoort gij niet roepen de vogels van het woud, hun vleugelslag suizen door de zwoele lucht en ziet ge niet lichten hun
pennen, wanneer ze vliegen door bet maanstralerige zilver der
openingen in het dichte takkengewemel?
Hier breekt een dorre tak onder den last van een walk, kraakt
en ploft . De uilen roepen in noodgeschrei en vlug varen de
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herten. Insecten zweven en zweven en krekels tjirpen in de
vrij heid der nacht.
Daar ginds zijn de diepten, de afgronden en de hoogstapelende rotsen, daar klinken de stemmen der nachtvogels met
echos en langgetrokken breedspreidende geluiden en vallen de
wateren met nooit ophoudend gebulder .
Toch geeft die nacht rust aan den mensch, die langzaam
stapt door de donkere dalen en klimt over de steile paden . Er
trekken nog steeds veel mannen en ook vrouwen, gewapend
met den langen wandelaarstok, door de bosschen van den
Harz.
Hoog boven de kruinen der omringende bergen heft de
Brocken zijn kalen schedel als een Cesar gebiedend over zijne
lagere luitenants . Rondom ziet men bij fielder weer de torens
der steden en dorpen in de wazige verte . Des morgens meestal
zwemmen de toppen van bet omringend gebergte in een zee
van nevel, waarachter de wereld verdwijnt en men staat dan
stil boven de wolken en vaak in de wolken . Wel een klassieke
berg die Brocken ! Niemand minder dan Goethe had er, zooals
bekend is, een groote voorliefde voor. Men zegt : ,Er is niet
veel to zien" . En toch trekt bet gevoel der hoogte onvermijdelijk
aan en drijft iederen Harzbezoeker naar boven .
Bij den Harz ligt een stadje van eigenaardige bekoorlijkheid .
Het is Goslar . Kleine straten met huisjes die spitse houten gevels
hebben. Huisjes als uit een speeldoos . Een stadj e als een sprookj e
uit den ouden tijd . Straten geplaveid met grove puntige keisteenen . En die markt vooral, met in bet midden die groote
metalen waterkom, waarvan geen geschiedschrijver den oorsprong weet to zeggen en er omheen in de rondte die nude
huizen uit de middeleeuwen met hun colonnades, hun grimaceerende steenen beelden, die door weer en wind tot vreemdsoortige hansworsten zijn vervormd. Stil droomerig plaatsje en
toch in de rniddeleeuwen residentie van ver gebiedende duitsche
keizers .
Nabetrachting. Een bewoner van Nederland, wanneer hij
door de dalen en over de vlakten van Duitschland Pat, wanneer
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hij de steden van dat land doorkruist, moet een gevoel van
weemoed in zich voelen rijzen, dat zijn hoofd doet bukken en
de vastheid zijner knieen doet verslappen . Dat nu bloeiende
yolk, goedaardig en gewillig voor '70, steekt nu met aanmatiging het hoofd op bij elke gelegenheid en heeft eene neiging
tot schoolmeesterachtige overheersching gekregen, die van de
hoofden der groten tot in de voeten van den laagsten beambte
is neergedaald . Het is ontegenzeggelijk : Daar is de vijand !
Zooals ieder yolk trouwens, hebben wij ook onzen vij and in
het Oosten . Men moet doof zijn en blind om niet telkens die
uitingen van minachting en vijandschap to vernemen . Het geringste zelfstandige optreden van Nederland doet den sarcastischen schaterlach der Kolnische Zeitung losbarsten . Dat juist w
Pruisens' grootheid moeten aanschouwen, behoort niet tot de
gelukkigste wederwaardigheden onzer generatie . Het kan echter
nog slechter komen . Wie weet of niet vroeg of laat eenmaal
onze vijand aan die wet meet gehoorzamen, die de volkeren
de handen naar het Westen doet uitslaan ?
UIT ZUID-DUITSCHLAND
Z aid-Duitschland heeft een complex van steden, dorpen en
bosschen, waarin de sagen van den ouden tijd, de middeleeuwen
als een geurige rook van herinneringen drijven, nog tintelen
met den stillen gloed van het teere en hooge : een rein waas opgestegen uit den grond eener verdwenen triviale realiteit .
Boven die spitse daken en in die ruischende zee van bladeren en
takken wiegelen heen en weer geidealiseerde gestalten, sluimeren de droomen der vergane tij den, gouden omrand en geheven .
Een stilte van rust, een bezonkenheid en een eenvoud is er geworden uit het honderdvoudige van der menschen onrustig
trachten en willen . Die stilte begint heden ten dage to geluiden
in den geest van den wandelaar, die de pelgrimsreize aanvaardt
naar het verleden, dat als een heiligdom zijn stralen spreidt
van zegenende kracht . Er hangt over die streken van den j ongen
Rhijn en de Main een sluier van zilveren draden, geweven uit
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geweld en zachtheid, uit mannenmoed en vrouwelijke teerheid . De sage heeft hier geweven met vollen ijver, gevoegd en
opgebouwd, verzameld en afgenomen, gestooten in afgronden
van vergetelheid bet eene, en bet andere getild naar bet licht
van de zon, die met vollen luister bet al heeft doordrenkt en
gezet tot onuitwischbare herinnering . Het is de simpele, ,derbe"
man, die voor bet oog van den geest en voor bet oog van bet
lichaam op de straat verschijnt, krachtig en breed, zooals
Riemenschneider hem heeft gebeeldhouwd, niet strevend en
fier, als in sommige streken van Tirol, waar de mannen gelijken
op adelaars, maar een figuur als Hans Sachs, tot mindere stoerheid gereduceerd . Het zijn geen mannen, verkleind, vermagerd,
verminderd door de industrie, geen spichtige adepten van bet
socialisme, rijp voor de gemeenschap, slaven der massa, die geen
slaven meer wilden zijn, en toch knellender werden geteekend
door de tyrannie van de Volksmajesteit, maar zij zijn nog de
stille individueele arbeiders van vroeger met boerschen en
vierkanten groei . De vrouwen ook zijn met mooi, maar stevig
en degelijk, niet groot en niet klein, doch met zachten lach en
teerklinkende stem . Mannen en vrouwen, die in de diepte van
een stilsuizend gemoed de gebeurtenissen en daden des levens
gedwee over zich heen laten gaan en toch ingrijpen zullen met
kracht, wanneer de beurt aan hen komt en zij zullen worden
geworpen in de stroomen der beweging . Zij zitten gaarne in
vrede onder den lommer hunner linden en onder hunne schaduwende daken in een halfdonker, waarin den geheelen dag
het roode licht voor een heiligen-beeldje gloeit met mystieken
schijn. In vroome Fransche streken of huizen ziet men niet
deze lichtjes branden voor de heiligenbeelden. De vroomheid
der Franschen is eene meer innerlijke, heeft een dieperen kern .
In Zuid-Duitschland is zij wolkig en wazig . Hier en daar zijn
er zelfs op de kerkhoven brandende olielampj es, die dag en
nacht een geheimzinnig punt van licht steken in de verte . De
groote wouden, bet welige plantenleven in de vrij e natuur, op
de bergen en in ruischende dalen, waar de beken schuimen in
wilden val onder daken van groene bladermassa's, omgeven
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hier den mensch met breedere gevoelsaureolen, verdunnen en
verwazen zijn ziel tot breederen omvang .
Wat heerlijke, onmetelijke bosschen . Het eene schakelt zich
aan het andere met nauwehjks merkbaren overgang : De trotsche
Schwarzwald klimt naar den ,sinnigen" Odenwald en de
Odenwald naar den eenzamen, wijden Spessart en van daar
gaat bet naar Taunus en Rhon, de groene frissche Taunus en
de meer desolate Rhon en dan oostelijk de Thueringer Wald
en de bosschen van bet Fichtelgebirge en bet droog-harde Erzgebirge en ten zuiden komen de imposante massa's van bet
Beiersche en bet Boheemsche woud met hunne stille meeren,
omkransd door stukken oerwo ud, waarin de boomen onder
elkander slag schijnen to leveren, overgelaten aan hun eigen
ontwikkeling, zonder de vele benioeienissen en dressuren van
den mensch. Daar ruischen zeeen van bladeren en boomenkruinen en roept de specht de eenzame echo's wakker . Daar
stuift de ever met woeste vaart over bet pad of zoekt knorrend
zijn eikels aan den voet der duizendjarige eiken . Nog zijn daar
onder dezen to vinden veteranen, die de legers van Wallenstein
en Gustaaf Adolph hebben doen opzien naar hun stevige takken,
waaronder de lansknechten hebben geslapen en beschermd voor
den regen de wapperende pluimen van hunne hoeden . Er was
eens een tij d, maar voor hen is hij er nog, die tij d . Zooals bet
was, is bet nu nog . De boomen doen nog zooals vroeger en de
specht roept en klopt tik tok, zooals voorheen en schiet voorbij
als de gele bliksemstraal in de op en neer gaande welving van
zijn vlucht. De mensch voelt zich hier volkomen door de natuur
beschermd, geen gang van zijn ziel is er naar buiten tot bet aanbinden van strij d met den evenmensch . Uit zijn her sens ontspringt bier geen gedwongen streven, maar hij laat zijn ziel
drijven op de onzichtbare stroomingen, die uitgaan van deze
bladeren en takken, op bet gezang van de beek aan zijn voet, die
de losgespoelde steenen bespeelt als een orgel . Kathedraal aan
kathedraal wordt hier gebouwd door de slanke pijlers : de rechte,
zeer gladde, snel opstrevende pijlers van de statige dennen, als
kaarsen zoo recht, als een pijl doorborend de lucht . Gouden
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zonnevlekken zijn bier en daar gevallen en verlichten de donkere
hoeken, waarin bet leven der insekten zich been en weer beweegt als een stad van bet zeer kleine . Vliegen en muggen, die
dansen en hangen in de lucht, kevers, die kruipen en glinsteren
tusschen de laag van afgevallen dennenaalden . De berken, blank
en smetteloos, staan hier en daar als praalstaven, geplant tusschen
de zwarte en blauwe stammen en trekken de blikken als iets
spookachtigs, iets dat leeft en bij nader bekijk bet geheel versiert tot rustige pracht . Alleen heel hoog in de toppen der
dennen ruischt bet verre geluid, als dat van de zee in de verte,
aaneengesloten als geheel, als een bruischende vlakte van geluid,
als een van wiegezang, waaronder bet stil rusten is in vrede .
Van twijg tot twijg danst een vogel, verdwijnt, en weer komen
anderen. Het is de tocht van een zwerm meezen of goudhaantj es,
die gaan en trekken, daarboven vangend en pikkend in spelenden gang . Zie, daar gaat een kind met een mand op den rug,
bleek en mager ; de dunne beentj es komen van de knieen of
onder hare rokjes uit ; zij is barvoets en men hoort haar niet in
baar trappen over de dennenaalden, men ziet haar alleen verdwijnen en uitkomen achter de boomstammen . Waar gaat zij
been? want bier zijn geen huizen in de buurt en bet bosch wordt
meer en meer donker en diep. Zij is weg. Waar is zij geblev en ?
Geluidloos is zij verschenen, geluidloos is zij verdwenen .
Verder op ga ik uren lang . Daar komt een oude vrouw van
de helling ; zwaar geladen met hout is de korf op haar gebogen
rug . Hoe kan zij bet dragen ? Daar, de roep van een Bier ! Was
bet een hert of een ree ? Daar vlucht iets en schiet een straal
tusschen d e stammen . Wat was bet? Ik weet bet niet. Op eens
rook! Daar ! Daar ! Toch geen brand? Dan is alles verloren .
Neen, daar staat een man . Het is een kolenbrander, die rustig
zijn berg van hout laat rooken en dampen en zijn gekookte
aardappelen eet, droog en warm, die ook dampen naast zijn
slaapkooi van takken gevlochten . Hij is een zwijgend mensch,
bleek en vermagerd in den harden arbeid, maar bij verlangt
niets van de andere menschen en is zonder nij d en zonder afgunst, en is niet tegen de groote natuur vertoornd . Hij onder349

gaat hare nukken als eene noodzakelijkheid en zijn innerlijk
blijft daardoor ongeschonden. Hij blijft zijn eigen geluk behouden, omsluit bet in zijn binnenste door zijne overgave aan
de groote krachten van weeren en winden . Zijn ziel geeft hij
met weg door nijd en door haat, en een straal uit zijn gelaat
verraadt een inwendig licht van blij dschap en vrede . Ik vraag
hem of ik ben op den rechten weg en wij spreken to zamen over
afstanden van bet eene dorp tot bet andere . Dan ga ik mijn weg,
na rondom bet gloeiende ronde houtbergje to zijn geloopen
om to zien, hoe langzaam bet bout wordt tot kool . Weldra
nader ik een spoorstation en 's avonds ben ik in Wiirzburg .
Over bet groote breede voorplein, geplaveid met steenen,
die geheel zijn uitgesleten, ga ik naar bet paleis, de Residenz .
De keen, met zorg daar gelegd, zijn gebleekt door de jaren,
gezonken en geheven hier en daar door de tijden . Het plein is
bijna wit en alleen in de voegen of waar de steenen gespleten
zijn, zijn er zwarte streepen. Over then bodem loop ik met een
zekere behagelijkheid, gewij d als hij is door de vele generaties,
die er overheen hun voetstappen hebben doen schuiven . Rollende raderen van gouden hofkoetsen hebben hier gereden,
waarin groote heeren en hooggekapte edelvrouwen zaten, gereed om op de avondfeesten hun beminnelijksten glimlach to
toonen. Waar zijn zij allen gebleven, die honderden met schoonklinkende namen, die graven, vorsten, keurvorsten en prinsbisschoppen? Hunne beenderen zijn verbleekt evenals deze
steenen.
Het plein is leeg en wij d . Ik ben de eenige mensch, die zich
daarover beweegt en hier gaande moet ik denken aan bet paleis
to Versailles, waar dezelfde leegte en pracht van verlatenheid
den bezoeker kalmeert tot stille mij mering . Ook daar zoo een
afgelegen paleis en pompeus aangelegd park, dockh daar nog
grootscher van omvang en majesteit . Doch ook bier is er pomp
en grootschheid . Ik prijs deze leegte en verlaten luister, omdat ik
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het heden hier kan vullen met de volte van het verleden, met
den weemoed der geschiedenis . Dat zou ik niet kunnen doen,
wanneer het heden tegen het verleden opwoog in drukte en
beweeglijkheid en deze plaatsen nog hadden een leven, dat nu
nog zou krioelen als voorheen.
Hier heeft het verleden geheel voor zich het terrein behouden
en wij vinden het bier ongeschonden . Mijn fantaisie heeft nu
ruimte en een verren horizont, then ik bevolk met schoone
gestalten en die ik laat acteeren volgens zekere gegevens . Yk
weef hier naar eigen teekening den gobelin van een tijdperk .
Het plein is zoo wijd en de twee gebouwen, die het dichtst
het paleis naderen, waarvan een een hotel, schijnen uit eerbied op
een afstand gebleven. Ook dit hotel is een weerspiegeling van
het eenzame, breedgevleugelde vorstenverblijf door zijnen
stillen voorgevel, waartegen slechts zelden een mensch verschijnt, doch dat uit zijn poort nu en dan een met Engelschen
gevulden omnibus opslokt of uitlaat. Een druk cafe, hoe
schitterend ook, zou hier allerminst passen .
Op breede trappen van marmer ga ik in de Residenz naar
boven om de zalen to zien van dit superbe Rococo product.
Boven het voorportaal, dat toegang geeft tot de vertrekken
en galerijen, welven zich de zwierige en kleurrijke schilderingen
van Tiepolo, voorstellend de toen bekende vier werelddelen in
gloeiende en nog frissche kleuren, die daar schijnen aangebracht
van gisteren en toch was de man een achttiende eeuwer . Hij
lijkt een voorlooper der nieuwere Franschen, van Roll en
Rochegrosse, van Laurens, maar is toch een grooter artiest dan
dezen, iemand van grooter gebaar en scherpere teekening . De
bewondering voor hem dateert van de laatste vijfentwintig
jaren, toen schilders van onzen tij d in hem een geestverwant
ontdekten. Zoo gaat het met de meeste artiesten . Zij zijn de
wentelende zonnen, die verdwijnen achter de wolken voor
een poos, voor eeuwen dikwijls en dan weer opkomen en
bloot staan in het volle licht van hun kunnen, zoodat al de
glorieen hunner prestaties stralen in duidelijken luister . Niet
alleen in dit Treppenhaus, maar ook in de aangrenzende Kaiser351

saal is het plafond door Tiepolo geschilderd en ook in de Slotkerk en voornamehjk bier heeft men mooi werk van hem .
Jammer alleen, dat nets goed zichtbaar is, zoodat het genot
van den Venetiaanschen schilder to Viirzburg gering is en
alleen bij vermoedens de schoonheid daarvan kan benaderd
worden.
Men geniet in dit paleis net zoozeer van de enkele schilderingen en schilderijen, die er zijn, waaronder o .a. een aan Van
der Meer toegeschreven stilleven, alswel van de reeks kostbare
zalen, die stralen van zilver en goud, en van de spiegelende
muren en gewelven . In den spiegelzaal zijn er figuren gebrand
op de glazen uit Venetie afkomstig en dit vertrek, dat maar
klein is, zou Versailles en Parijs aan Wurzburg kunnen benijden .
Ik geloof, dat die paleizen in Frankrijk er geen bezitten, dat
zoozeer aan den bezoeker de illusie geeft zich to bevinden in
een fonkelenden, reusachtigen edelsteen . Het is eene feeerie
van glinsterende tikj es van licht, eene weerkaatsing van krullende en kronkelende figuren in zilver en goud, met figuren
ook kunstig geteekend en gebrand op de wanden en bet gewelf. Het is bier een geluk van kristal, broos en teer, maar dat
den geest verheldert en het hart doorstraalt . Dit is alles gedaan
en bewerkt in moeitevollen arbeid . De menschelijke arbeid
van vroeger wint het bijna altijd in schoonheid van then van
heden. Alles werd vroeger met liefde en vooral met geduld
bewerkt en voltooid en geen telegram riep den rustigen artiest
van zijn werk en geen spoor gaf hem de gelegenheid been en
weer to rollen en zijn doel to vergeten . De indruk werd bij
hem net uitgewischt door veelheid van berichten en het beeld
van zijn werk bleef ongedeerd staan voor des kunstenaars geest .
In zwoegenden opgang arbeidde hij zich naar boven, tot de
hoogte zijner conceptie en zag niet om en viel niet van zijn
moeite terug naar de laagte, die hij had verlaten . De ijzeren
mechaniek der moderne machines vermorzelde de indrukken
niet onder hare raderen in hare bliksemsnelle, vergankelijke
vaart . De artiest van voorheen bond geen strijd aan met den
Tij d, die langzaam wil voortschrij den in het menschelijk lichaam
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en hij was geen ongelukkige Titan, die dagelijks nu tegen de
godheid zijn ziel slaat tot gruizelen .
Zoo dacht ik in dezen triomf van het glas, in den glans van
den kunstig bewerkten parketvloer, die gelegd met stukjes en
stukjes onder mijn zolen schoonheid deed vloeien en het hour
maakte tot een warmen spiegel .
Verder gingen wij langs Gobelins, voorstellende een slag
van Alexander de Groote, een geschenk van Lodewijk XIV
met monumentale lijnen van teekening en fijn harmonisch
verwelkte kleuren .
Middelerwijl had zich een gezelschap van Duitschers bij het
mijne aangesloten. Een man in blauwe uniform, die er voor
was aangesteld, diende ons tot gids . Gewoonlijk heeft men van
wegwij zers en uitleggers meer stoornis dan nut . Doch deze
„beambte" was niet vrij van een zekere bekoorlijke naiviteit,
zooals men in de provincie er dikwijls aantreft onder zijne
ambtgenooten. Niet, dat hij de onschuld en argeloosheid zoover
dreef, als mij eens in een kleine Duitsche stad is gebeurd, toen
een museum-bewaker mij op een schilderij wees met de woorden „Mach dieser Copie ist das Original gemacht", maar deze
man in den dienst der schoone kunsten voerde ons door de
kamer, die koning Ludwig I als kroonprins had bewoond .
Daar stond een groote buste, op een hoog voetstuk : „En die
buste daar", zeide onze leider, „das ist der Schriftsteller Homer" .
Geen enkele van de sch are, die achter den man liep, sprak een
woord, zij volgde hem als een stomme kudde en met volkomen
ernst werd op het baardige conterfeitsel van den Griekschen
dichter gewezen en even ernstig werd deze schoone qualificatie
van beroep aangehoord . Zij scheen niet den geringsten indruk
to maken op deze eerbiedwaardige burgers en burgeressen der
germaansche landen . Waarschijnlijk heeft deze kundige en door
den staat aangestelden gids reeds meer dan honderd maal den
ouden zanger tot schrijver gemaakt en zou hij zeker opgehouden
hebben dit to doen, ware hij door spotternij of glimlach terecht
gezet. Doch dat scheen tot heden niet gebeurd en hij heeft dus
aan honderden of duizenden menschen reeds hetzelfde verteld
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zonder to zijn terecht gewezen . Hoe vreemd dit aangeven van
beroep bij Goethe of Shakespeare zou hebben geluid, bij
Homerus zoude het een luiden schaterlach verdiend hebben.
Een goede richting van smaak duidt niettemin het aanwezig
zijn van die buste aan en ik werd gunstig gestemd bij het denken
aan den dichtenden koning Lodewijk, den vriend van Lola
Montes, maar ook then van Homerus .
Onder deze zalen is een groene niet de minst curieuze . De
wanden zijn met spiegels bekleed . Daartusschen is de muur
met zilver belegd, waarover een grasgroene kleur is geschilderd .
Door dit groen heeft men zeker de behagelijke stemming willen
verhoogen van de heeren en dames, die van hazardspel hielden,
want voor het spel werd dit vertrekj e gebruikt . Zuiver zilver
en glas ware voor een verblijf van spelers niet geeigend geweest.
Deze hadden behoefte aan de soliede kleur van het groen, dat
tegelijk die van de hoop is .
En waar vindt ge het spoor van Napoleon niet zoodra ge
een paleis van vroeger binnentreedt ? Ga door de steden van
Europa, waar ge maar wilt . Neem Genua, Aken of Amsterdam,
gij vindt de kamer, waar hij heeft gelogeerd en die u steeds
door de gidsen zorgvuldig wordt getoond . Ook bier was hij
en wel met Marie Louise . Het vertrek, waar hij overnachtte,
is in den stij 1 van den tij d : de stoffen zijn van roode zij de en
het goud schittert er naast . Inderdaad zijn dit naar mijn meening
de schoonste meubels en de keurigste decoratie . De empirestijl, meer dan Barok, Rococo of Renaissance beantwoordt
veel zuiverder aan de eischen van schoonheid . De strenge
sobere lijn, de fijne lauwer, en het Grieksch-Romeinsche profiel
der figuren treft door zijn vaste en fiere rustigheid, door zijn
kalme berusting na den gevoelsopgang van den zegevierenden
strij d . Er is hier geen overlading van grillige versieringen, geen
warboel van ornamenten, waarin men met moeite bij het bekijken een weg vindt . Met een eenheidsblik kan men het geheel
overzien en opnemen als harmonische indruk . De kronkelende
ronding is weggevallen en heeft zich versterkt in de zekerheid
van de rechte lijn, die gebiedt en heerscht in kortheid en helder354

heid . Zij benadert het Eeuwige beter, dan het wroeten en ploeteren der Rococolijnen, die in den nutteloozen dans hunner
ij dele sprongen onmacht en uitputting brengen voor den geest
van den toeschouwer . De Empirestijl bevredigt trouwens naar
mijn meening voor ons nog meer het fijne gevoel dan de zuiver
Grieksche, die kouder en harder en zuiver intellectueel ons niet
genoeg nabijkomt .
Achter het paleis ligt de Hofgarten, een park met hooge
boomen, fonteinen, bloemperken, terrassen met breede trappen
van hardsteen, waarlangs op de leuningen gebeeldhouwde
kinderfiguren, die door hun levendige vormen de vreugde van
de opgaanden en dalenden verhelderen . Zij zijn grijs door de
jaren geworden, dock door hunne grijsheid beschouwen wij
hunne lachende jeugd op een beteren afstand. Waren zij geheel
nieuw, dan was deze afstand niet eerbiedig genoeg en zouden
zij aan de eischen van onzen blik niet voldoen . Met tientallen
huppelen hier de merels over den grond, over de trappen, op
de leuningen, over de perken van gras, zij ratelen door het
loof, fladderen en springen, dat het een lust heeft, of ook zitten
zij stil aandachtig to loeren, naar wat om hen heengaat . Zij
vliegen op en strijken neer zonder schuwheid om mij henen,
terwijl ik zit op een bank onder een plataan en door de lengte
van een dichte berceau zie ik de boekvinken hoogmoedig,
met veerkrachtigen tred over den grond trappen en boor ik
hun metalen geluid vandaar tot mij komen . En nog andere
vogels zie ik, meezen en muurnachtegalen op en neer slaande
met de veeren van hun staart. Er is hier een heele vogelenwereld .
Die dieren worden hier in eere gehouden met een soort bijgeloovigen cultus . Het is alsof zij zijn gekomen naar Wurzburg
op de lokstem en den zang van Walther von der Vogelweide,
die in deze stad lag begraven. Deze, een der grootste dichters
van de middeleeuwen, heeft hij niet in zijn testament bepaald,
dat de vogels moesten worden gevoerd op zijn graf en daarvoor
zijn geld met die opdracht aan een klooster vermaakt? In een
bakje werd dagehjks zaad gestrooid, en de vogels kwamen in
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zwermen neder uit de hoogte, totdat de heeren van het Stift,
de koorheeren, het geld gebruikten voor hun eigen wittebrood.
En nu pikten de bekken tegen de leege wanden van de schaal,
en zij zaten to piepen en roepen om den leegen bak, totdat zij,
niets meer vindende, hun weg zochten over de daken .
Boven deze stad hangt de beschermende geest van dezen
dichter. Hij reisde en ging al zingende door de Duitsche landen.
In Bozen vond ik zijn groot standbeeld als symbool van zijn
intocht, om to trekken naar het Noorden en to gaan rusten
verder op aan de boorden van den Main . In Bozen staat Walther
en niet ver van daar in Trente staat Dante, de twee zangers van
verschillende geluiden ; de woorden van den eenen zoet en innig
van klank, en die van den anderen zwaarder en machtiger,
volkomener zeker, maar niet zoo menschelijk en simpel als de
natuur zelve. De een, een deel van het leven der burchten, de
noodzakelijke aanvuller van de eenzame levensvreugde in de
stormende winternachten, de andere, de hoogere, de individueele
denker en zanger, die hoog boven zijn tijd den hemel omvatte
en de hel en den opgang en neergang van het menschdom deed
klinken voor alle landen der wereld . Buiten Germane is de
eenvoudige Walther niet gekomen, maar de duitsche harten
heeft hij ontroerd, zoo als Been ander .
Des dichters naam Walther von der Vogelweide drukt zoo
goed het echte spontane van zijn zang uit . Geen diepten, zooals bij Wolfram en geen roode gloed, zoo als bij Gotfried, maar
de klank van de volle melodie is zijn deel ; het vluchtige lied
met de hoogste tonen van den kinderlijken eenvoud, de engelenstem uit den hemel van een rein gemoed, de verpersoonlijkte
hymne van het middeleeuwsche geluid . Hij was de man, die
zong als de vogel, omdat hij moest zingen en ,wanderen" van
burcht tot burcht en zijn zang deed luiden met zoeten zeem
van woorden in kemenades en ridderzalen. Zijn geluid zinkt
naar de diepte en stijgt zoo hoog als de trillerende vreugde
van den leeuwerik in blauwdonkere hoogte verborgen, hangende als een kleine zwarte stip .
Dan klinkt uit het open venster van een der dicht-bije straatjes
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een trompet in den zonnigen morgen . De merel daarginds in
then boom houdt op een oogenblik met haar zang en over de
stad golven de geluiden van den zich oefenenden trompetter .
De fontein voor mij, die op een bank zit bij een bassin, gaat
door met het zachte klateren en de neervallende straal, waarin
de regenboogkleuren op en neer gaan, spreidt de flikkerende
droppels om zich heen in de aangroeiende hitte, dit tintelt in
de smetteloos blauwe lucht . Het is alsof daaruit de vrede neerdaalt in een verwarming, die toch koelte is voor den rusteloozen
geest . Zij verbreidt en zet uit het zielevolume . Het mes van het
mo derne verkeer, doorsnij dt hier niet tot stukken de op dat
oogenblik etherisch zich uitspreidende compositie uwer persoonlijkheid, die zich voegt en laat deinen op den zang van
den nachtegaal en van de merel, op den zachten dreunzang van
die mees, op de rythmische kringvluchten der zwaluwen, schietend omlaag en schietend omhoog, op het jubelend geschetter
van den winterkoning, die heen en weer wipt vlak bij u door
de zwarte takj es .
Zoo is die stad als kostbare plek van een menschengroep .
Zij overweldigt niet uwe droomen en gedachten en streven .
Zij beheerscht u niet, maar is uw onderdaan . Zij is ook niet
to klein, maar zij steunt u bij de wegen uwer verbeeldingen .
Zij is juist groot genoeg om u op to nemen in de kringen der
menschelijkheid en aan to passen daaraan uw wil en uw streven .
Gij vindt hier alles wat gij verlangen kunt, zonder u to dwingen
tot een sprong, zonder een val in den afgrond der onmacht .
Gij raakt hier verzoend met de menschheid, die deze huizen
heeft gebouwd, ze bewoond en er in heeft geleefd, jaren,
eeuwen lang ; waar de tij d zijn stempel op heeft gedrukt, maar
die hij niet heeft verwoest . Hij heeft ze alleen afgerond en geharmoniseerd in vorm en in kleur .
Weinige steden van Zuid-Duitschland hebben de bekoorlijkheid van Wurzburg . Dikwijls moet ik hier denken aan de Provence, aan Avignon, aan Arles, waar ook nog gezang zweeft
door de zoete luchten . Anders wel is waar : kaal en verdord zijn
daar de oevers van de Rhone, die met meer angstwekkende
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slangenkronkelingen door de aardkorst zich wringt, dan de
kalme, gladde, zilveren Main, waarin de blauwe hemel en zij n
wolken zich spiegelen onverstoord en helder, bijna zonder een
rimpel . Hij is een stroom, die bizonder aantrekt . Hij vormt als
bet ware een onderaardsche poort naar een lichtende oneindigheid, waarin de wolken stil voortstuwen naar een land van
geluk. Doch een overeenkomst is er : bet zijn beiden landen
van zangen en licht, landen van het grijze verleden, verleden
van wapenen en roem en nu van stilte en pracht . Klaar zijn bier
in Duitschland de wateren, die dalen van hoogten, die nog met
onafzienbare wouden zijn bedekt en door welig groene weilanden zilveren zij voort met den geur der bosschen geladen. Daar
ginds in de Provence is het gras langs de oevers verdord en de
beeken sijpelen langs dorrende braamstruiken en brem, langs
spichtige, en bestofte olijven-groepen .
In het ronde bassin van den Hofgarten, waar de visschen
in de heldere diepten bun staart been en weer slaan en glijden
in het droomerige licht, springt een fontein met bizonderen
hoogen waterstraal . Zij verheft zich uit een stuk rots en niet,
zooals gewoonlijk, uit een zichtbare metalen pijp . De rots is
dik begroeid met mos en als een groene haardos hangt dit in
bet water . Het opgaan van de straal schijnt een hulde aan den
blauwen hemel. Vonken komen en verdwijnen en begenadigd
schijnt die rots, die onophoudelijk wordt gelaafd en gewasschen
door het vallende water . In deze omgeving van stilte en weelde
van groen is het zoet rusten, en gaarne zoude ik bier langer
toezien het spel der fontein, indien niet nog een andere curiositeit mij opriep uit mijn droom .
Onder het paleis zijn de groote wijnkelders van Duitschland .
Lange donkere gangen, waarvan aan weerszijden reusachtige
vaten mij aanzien met bet oog van bun ronde bodems . Uit
's Rijks wijnbergen wordt daarin de wijn verzameld . Een wijn
met zorg behandeld, doch hoog in prij s . Hier werd door de
vereenigde studentencorpsen van Duitschland, niet lang geleden, een commers gehouden en deze catacomben van den
Bachus-cultus waren toen verlicht met honderden kaarsen .
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Nieuwsgierig naar den smaak van dezen wijn en om mij
geheel aan to passen aan omgeving en verleden trad ik in een
eng straatje bet nude restaurant ,Zur Kette" binnen, waar de
waard den rijkswijn op een bizonder stelletje, de ronde flesch
in ijs gekoeld naar mij toerolde . Het kleine lokaaltje, dat blijkbaar door den tij d een trapj e lager dan de straat ligt en laag
is van zoldering, is merkwaardig door zijn historische herinneringen . Goethe ging hier in en uit en Menzel, de schilder,
kwam hier zijn norsch gezicht vervroolijken .
Beter nog dan schilderijen en beelden omringen zulke oude
kroegj es den bezoeker met de atmosfeer van bet land en den
geest van zijne bewoners . Zij brengen in hem de illusie van een
medespeler to zijn op dit stukje levenstooneel . Hier mag hij doen
en laten, wat hij wil, terwijl hij in een paleis of voor een schilderij slechts een geduld toekijker is . Hier verwisselt hij zijn
contemplatieve rol voor de actieve en den ouden Goethe, of
liever den jongen Goethe mag hij begroeten met eenige collegialiteit. Wanneer hij in den stormwind buiten bet uithangbord
en de hangende ij zeren keten hoort krassen, dan voelt hij zich
hier veilig en rustig gezonken en gezeten in bet stille verleden,
dat opkomt voor zijn geest met zijn ware kleuren en bewegingen . Op zulk een eiland voelt hij zich nog veilig, terwijl om
hem been de vloeden der jaren alles hebben stuk geslagen en
meegevoerd .
Om mijn stemming niet to bederven, geef ik een gepast
drinkgeld, eerder iets to veel dan to weinig, zoodat de kellner
haast niet merkt, dat hij mij heeft bediend en ik ongemerkt
bet lokaal kan verlaten, beladen met de bloemen en vruchten
mijner eigen fantasie . Yk wil immers spelen mijn rol met de
gestalten van vroeger en niet met die van nu, van bet oogenblik . Om deze laatsten ben ik niet gekomen . De referendar, die
naast mij zit 2 .ijn portie zuurkool to eten en zijn paperassen
na to zien, moet mij niet brengen van de wijs en alleen in een
weidsch nieuw cafe zoude ik met hem een gesprek willen
beginnen .
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De oude huizen zijn in deze stad zeer talrijk . Ik kom door
straten, die tweehonderd jaar geleden waren zooals nu . Alleen
zijn ze nu beter verlicht, terwijl vroeger kaarsen en olielampen
flauwe schijnsels langs de wanden deden flikkeren . Het is hier
druk van gaande en komende menschen langs de goed gevulde winkeluitstallingen en op sommige plaatsen zie ik, dat
ik onder poorten door moet gaan, waarboven woningen zijn .
Het is de oude wirwar van een gedrongen menschennest,
waarin met een veilige behagehjkheid alles woelt in eendrachtelijk beweeg, warm gepoel van menschenlichamen dooreen,
langseen, met welwillenden lach of weinig hinderlijke nieuwsgierigheid. Niet de zware struggle for life, of het koortsige
haasten van angstige gezichten der lands hoofdsteden, van
Berlijn of Hamburg . Niet het meedogenlooze gestomp en opdringen van moderne beursspeculanten, maar het kom-ik-ervandaag--niet-dan-kom-ik-er-morgen, zorgeloos en opbloeiend
in rustige goedheid.
Wurzburg is een stad, waar de universiteitsstudent niet overheerscht door zijn baldadigheid en ook niet de soldaat met zijn
hoogmoed, maar wetenschap en handel en landsverdediging
harmonisch samenwerken . Het is geen doodsch nest, dat alleen
nog voortleeft op zijn glorierijken naam, ook niet een plaats
vol van het gewone mecanisme van het moderne stratengedoe .
Het verleden met zijn innigheid en eenvoud schijnt hier voort
to leven met de zoete klanken van Walther von der Vogelweide .
Zijn geest en melodie schijnt den toon to hebben aangewezen
van tut de middeleeuwen naar de nieuwe tijden heen en deze
to hebben vastgehouden met zijn warme levenskracht . Zijn
zang was de volkomen uiting van menschengroepen, die zich
hebben verdrongen en elkander opgevolgd in de keten van vele
generaties, waarvan hij is geweest de puurste expressie van
menschelijk trachten en voelen . Echt middeleeuwsch was hij
en zijn zang omvatte den Godsdienst, den heerendienst en den
vrouwedienst. Echt duitsch was hij ook, nationaal boven alles,
doordat hij vooral de reinheid der vrouw prees en den vollen
rhytmus weergaf der groote natuur, wentelend van den gloeien360

den, groenen zomer, naar de ij zig blakende winterkou en
juichte, wanneer van de hellingen de eerste lauwe lenteluchten
de sneeuw deden smelten en de knoppen der witte madelieven
langzaam opengingen . Dat natuurgevoel heeft hij zooals geen
ander en hij mag in Bozen fier zijn hoofd heffen, al staat daar
in zijn nabijheid, in Trente, de sombere en grootsche figuur
van den dichter der Divina Commedia .
Ook Walther kan genoemd worden een der grootste dichters
van alle tijden, om de teerheid van zijn melodieen, om de plastiek van zijn vers, om bet spontane van zijn gevoel, zijn klank
en zijn toon. En wanneer ik bij avond over de oude, steenen,
zeer lange Mainbrug ga en aan weerszijden de kolossale standbeelden zie oprijzen en zich in bet duister verliezen, dan verlang
ik, onder deze koningen en heiligen ook den dichter to mogen
zien, wiens verzen zoo menig duister hebben verlicht en wiens
gloed zoo lang over deze landen heeft mogen schijnen . De arme
zwerver van land tot land, van hof tot hof, die zocht naar een
thuis en er nergens een vond, totdat eindelijk op bet laatst van
zijn leven een worst er hem een schonk, bier. De zwerver die de
vogels zoo zeer lief had, omdat bij in hen zooveel zag van zich
zelf, die ze telkens en telkens bij zijn levensgebeuren laat zingen
aan zijn zij en ze na zijn dood niet wilde missen boven zijn graf .
Zooals Walther's verzen eenvoudig en krachtig zijn, is ook
heden nog Wurzburg een stad van eenvoud en kracht, nog Been
stad van fabrieken of chic . Eene stevige ,biedere" vrouw, die
bet noodzakelijke biedt met goede, trouwe hand. Eene huizenmassa met propere, eerlijke gevels, waarin vele menschenlevens
schoon hebben gebloeid, wier namen zijn opgeteekend in bet
boek der Historie. Eene stad ook van vroomheid en simpel
menschengemoed, zooals de verweerde heiligenbeelden met
hunne lichtjes getuigen op menigen hoek van de straten.
De Spessart is van Duitschland een der minst bereisde gedeelten . Links en rechts glijdt de stroom van menschen in de
zonnige zomerdagen naar Schwarzwald en naar Zwitserland
henen, maar zij komen niet luisteren naar bet kloppen van de
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specht in bet bosch of bespieden de wandeling van bet hert ;
slechts eenige Frankfurters of Wurzburgers komen er in den
zomer de frissche lucht inslurpen. Wanneer bet waar is, dat
de bosschen de lucht rein en krachtig maken, dan zal dat zeker
zijn in de vallei van de Hafenlohr en de Elsawa . Maar toch zijn
de vreemdelingen er niet talrijk en vandaag nog kan de wandelaar, of beter gezegd de trekker, uren en uren gaan zonder een
enkelen mensch to zien, berg op, berg of door plechtig zwijgende dalen en over stil jubelende bergkammen . En wanneer
hij dan den grond voelende wijken onder zijn voeten, zijn stappen dieper zettend op bet zinkende pad ten laatste bet dal aanschouwt, dan dauwt in zijn ziel de oneindige rust van der eeuwen
langzaam zwoegen . Dan stolt zijn onrustig vlietende ziel in de
begenadigde aanschouwing van een vaste rust . Vlekkeloos
zuiver welt hier de natuur op en breidt zich uit, in den groei, en
de vermeerdering zich vormend in bet sprietend getak tot
bladerenreien.
IN COLMAR

De naam dezer stad klinkt als het geschal der trompet of
liever als dat van den hoorn, geblazen onder het bladerendak
van een bosch. Hij is liefelijk en zacht van geluid en heeft toch
een zekere kracht .
Dit is geen grootsteedsche stad, zooals Strassburg, waar de
huizen imposant zijn gaan rijzen sinds den ontwaakten ondernemingslust van de overwinnende Duitschers en waar die door
hernieuwd lawaai hun proof schijnen to willen vasthouden,
maar dit is eene zachte, beminnelijke stad, eene stad als eene
welopgevoede dame van leeftij d, met goede manieren .
Van bet station, dat zeer nieuw is, eene nieuwe straat, breed,
met veel wandelaars . Daar de voornaamste cafe's. Daar wandelen
met meer arrogantie dan elders de Duitsche officieren, eene
arrogantie, die tot plicht schijnt gestegen en daarom misschien
is to verdragen, omdat zij afglij dt langs den voorbij ganger zonder hem to deren .
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De nieuwe breede straat stoot op een oude huizenmassa, die
er nets duitsch uit zien, maar geheel schijnen to zijn gehaald
uit de diepte der fransche provincies . De meeste daarvan zijn
gebouwd honderd jaar geleden, maar er zijn nog eenige welke
twee en drie eeuwen onder hunne vooruitspringende daken
hebben zien voorbijtrekken . Deze zeer oude zijn van Duitsche
structuur en verwant aan den Schwarzwalder bouwgeest . De
latere zijn zuiver fransch, ja sommige lijken precies op Parijsche
van het begin der negentiende eeuw . De oude overschaduwen
de zeer enge straten tot warme gemoedelijkheid en waar deze
kronkelen of in boog gaan, wordt de gemoedelijkheid verhoogd
tot een weldoende bescherming .
De bewoners van Colmar schijnen mij zeer vroom, indien
men tenminste daartoe kan besluiten uit het verhuurd zijn
van alle plaatsen in de Cathedraal . Geen enkele plaats haast is
daar nog vrij in de banken en zoo schijnen zij dus een hoogen
prijs to stellen op kerkbezoek .
De bewoners van Colmar komen mij voor gedienstig en
zacht. Zij hebben de nederlaag ondergaan en zich moeten
schikken onder de regeerders van het Noorden . I-let optreden
der volken schijnt toch met het al of niet overwinnen in den
oorlog samen to hangen. Er gaan dus overheerschende stroomingen uit van zekere groepen en er zijn andere, die ze moeten
ondergaan . Zij zijn geheel anders dan die van het naburige
Freiburg, waar Duitschland alles in zijn geest heeft gemodelleerd, gebeeldhouwd, gekneed. Daar zijn de huizen steviger en
vierkanter, zooals de schouders der mannen en vrouwen . Deze
zijn daar minder praatlustig dan hier en de glimlach is meer
die van den boer en de boerin . In Freiburg zijn de gevels en de
aangezichten der menschen beglansd van welvaart . In Colmar
schijnen zij nog dof onder een vreemden druk .
Grunewald in het museum to Colmar .
Nergens, bij geen enkelen schilder vind ik een meer expressieve voorstelling der Kruisiging dan bij GrUnewald . Zij schijnt
omgeven met een wolk van ellende, van smart . Geen zachte
weemoed . Het is alles somber en zwoel, en duistere verschrik363

king . De Christus hangt daar in beangstigende zwarte scheme-ring aan een kruis, gevormd en samengetimmerd van twee
scheeve, ruwe houten stokken, hij hangt daar de vingers der
handen van elkander getrokken door het inslaan der nagels,
de armen verwrongen en uit elkander gerukt, het vleesch en
de huid bespikkeld met wonden en gaten, het doornen-gekroonde hoofd diep naar beneden hangend onder den druk
der gruwelijke lijdensmiserie. Hier is de smart tot haar hoogste
intensiteit opgevoerd . Het is een verscheuren van alle vormenharmonie . De opene mond toont de loslating van alien levensband, de overgang tot bet vormlooze onder bet uitsterven der
geslotene oogen .
Om het kruis been zijn eenige gestalten . Het zijn er vier . Links
de apostel Johannes, bleek en uitgemergeld, doch jong . Hij
schijnt met zijn open mond vermorzeld van zielepijn en hij
houdt in zijn arm de bezwijmende moeder, die achterover
dreigt to vallen . Maria's gezichtsexpressie heeft een scherpe
concentratie, maar onder die concentratie is zij bezwijkende,
zoodat Johannes haar moet grijpen . Alle reproducties zijn bier
onmachtig tot weergave van het origineel, dat alleen de realiteit
van des schilders kracht en bedoeling weergeeft . In de reproducties valt bier iets weg, wat niet is over to brengen . Op bet
stuk van Grunewald lijkt Maria kleiner en kleiner to worden
onder het wegvreten van het schrikkelijke gebeuren . Haar gevoel is bijna verstorven en alleen de laatste straal van weemoed
is in haar klein gezichtj e nog vastgehouden door een laatste
impuls . Zij is bet verst verwijderd van haar zoon . Zij staat,
waar de smart haar moest zetten en planten . Maar zij waggelt
en zinkt onder de inkrimpende verschrikking . Haar wangen
zijn van wit perkament en strak onder de spanning, die to sterk
blijkt to zijn .
Maria Magdalena, bet dichtst bij den Christus, ligt geknield,
bet gelaat omhoog gewend, de armen en handen in smeeking
naar boven geheven, zich wringend in smartelijk gebed.
Rechts staat Johannes de Dooper, een forsche groote figtlur,
met vollen haardos en volwangig gezicht, wijzende op den
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God-mensch als wilde hij zeggen : Hij is het ! Hij is de verlosser,
die voor de menschen is gekomen. Johannes is de eenige
hier, die niet lijdt, hij is de man, die toont aan de gaande en
komende geslachten de verschijning van den Christus op aarde .
Zijn vinger wijst met groote energie op den Gekruisigde en
aan den voet van bet kruis staat bet kleine lammetj e, dat in
aandoenlijke naiveteit naar boven kijkt, naar den dooden
Messias .
Grootscher voorstelling met meer simpele middelen van bet
werelddrama der kruisiging is bijna niet to denken . Stom staat
de toeschouwer van heden voor dit woeste en toch zoo delicate
stuk . Hier begrijpt ieder toeschouwer, de artiest en de eenvoudigste boer, bet kind en de volwassene, zij zien hier en staren in
eene wereld . Zij vergeten, dat bier door een schilder met hout
en verf iets wordt voorgesteld, dat Been onmiddellijke werkelij kheid is .
Ik heb ergens gelezen, dat GrUnewald en niet Direr de
grootste Duitsche schilder zou zijn . Hier twijfel ik er geen oogenblik meer aan. Ik weet niet wat Huysmans er van heeft gezegd
in zijn Trois primitifs, maar hij heeft er zeker geen anderen
indruk van gekregen . Ik moest bier aan Shakespeare denken.
Waarom bleef de vergelijking met Rembrandt mij verre?
Vergelijken doet altijd nadeel aan bet eene en verheft bet andere.
Grunewald was zoo sterk, dat hij mij de vergelijking met een
mededinger kon verbieden. Hij nam mij geheel voor zich .
Rembrandt bestond op dat moment niet voor mij en toen ik
mij, na bet schilderij lang to hebben bekeken, omkeerde, sloot
ik de deuren van een gedeelte van mijn waarnemingsvermogen
dicht en zag op een anderen wand van de zaal een vrouwenportret van Rembrandt, schoon en subliem van werkelijkheid
en kleur . Ik herkende den ouden goudgloed en bet diepe gebeuren van eene vrouweziel, aanminnig en zacht, maar forsch
geborsteld door een geweldige artiestenhand . Doch gedwongen
en getrokken moest ik weer terugkeeren naar Grunewalds werk
en ik constateerde, dat nooit een schilder aanschouwehjker,
dieper en meer defmitief de verlossing door den kruisdood
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heeft gegeven dan deze . Rubens, Velasquez, de Italianen, zij
hebben nooit dieper snede gedaan in de oude werkelijkheid,
nooit hebben zij de standen van dit werelddrama tot zoo hooge
spanning gezet, bet verschrikkelijke en bet belangrijke zoo geaccentueerd. Zij zijn nergens de grens van de afgrijselijkheid
zoo dicht genaderd. Juist op het moment, waarop deze in het
walgelijke dreigde over to gaan heeft Grunewald de idealiteit
laten druppelen tot hooge vervoering . Hier voeren stof en
geest een kamp van de uiterste intensiteit en spreiden om zich
been wolken van duisternis en zonnen van licht . Dieper kon
het hoofd van den gekruisigde niet zinken, meer smart kon de
moeder niet doorsteken, meer gewicht kon de vinger van
Johannes den Dooper niet leggen in de weegschaal van de op
en neergaande realiteit . Bij dezen schilder vergeleken zijn andere
schilders zoetelijk of vervallen tot het gemoedelijke, banale en
conventioneele. Hij alleen geeft terug al de somberheid, de
donkerte van het leven dezer aarde, van den gang door de
duistere nachten, van de drommen van bleeke menschenlijven,
bet opklaren van de menschenlijven uit den zwarten chaos tot
gloeiende haarden van licht. Zie b .v. op die andere schilderij
de hemelvaart ; then Christus, rijzende en vliegende omhoog als
een zon, die stralen van wit en geel licht zendt en verspreidt
om zich been en als een comeet ijlt naar boven uit den afgrond .
Zie ook die annonciatie daarnaast . De heilige maagd als een
jonge, frissche, rozige boerenmeid en daartegenover dezelfde
als breede, gelukzalige moeder met onovertrefbare moedervreugd in bet ernstige, importante, eenigszins vermagerde gezicht en daarnaast weer de engelen met de ,verklaerte" Maria,
schijnend als een zachte maneschijn na bet rusten van alien
storm . Zie daar verder des schilders Verzoeking van den heiligen
Antonius, hoe allerlei monsters op den achterover liggenden
ouden man inslaan. Hij voelt zich in bet nauw gebracht, maar
bekijkt, terwijl zijn geopende mond een lichte ironie van onbereikbaarheid toont, zijne aanvallers met eene afwerende lijdzaamheid . Het is een warboel van draken en duivels onder
allerlei onheilspellende dierengedaanten, die hier krioelen,
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slaan, steken, grijpen, loeren met gloeiende oogen . Hunne
klauwen reiken naar zijn langen, grijzen baard en hun geopende
muilen maken een helsch en schreeuwend gekrijsch. De geheele
voorstelling is eene sterk aanschouwelijke en geput uit het diep
innerlijke. Er is hier een beweegkracht, die het penseel met
nergens aanwij sbaren misslag heeft gevoerd . Hier is eene visie,
die niet he ft gew ifeld, noch zich e ft bekom erd om, ge-d
slaagd of niet geslaagd, indruk to weeg to brengen . En toch
wordt hier een sterkere afgrijselijkheid teweeg gebracht dan
bij het werk van Flaubert, waar de penibele arbeid nooit ver
genoeg bij de spontaneiteit kon terugblijven .
Van dezen Antonius wende men zijn aandacht naar het
andere schilderij, waar de heilige met den kluizenaar Paulus
in gesprek is . Daar zit hij, ouder nu en magerder van gezicht,
kenbaar toch aan denzelfden langen witten baard . Twee simpele
oude menschengestalten, maar wier woorden daar van gouden
wijsheid moeten zijn . Dat blijkt uit bet oog van Paulus, die
uit den hemel de zijnen schijnt to ontsteken als uit eene onzichtbare stralenlijn. Hunne betoogende gebaren zijn kalm en zwenken in breede rust. Antonius is hier de meest kalme . Zijn strijd
is uitgestreden en hij komt alleen nog bij den kluizenaar eenige
woorden spreken, die zijn leven moeten besluiten en hemzelven
tot het bewustzijn der stabiliteit en naderende eeuwigheid
brengen . Hoe schitterend daarnaast is die jeugdige Antonius in
al de kracht van den mannelijken leeftijd . De lange baard in
twee gedeeld, doch nog niet grijs, doet hem herkennen . Zijn
gewaad is bier van geweldig stralende kleur, symbool van het
leven, dat er onder schuilt en dat over alle verzoekingen zal
triumfeeren.
De man, die hier geschilderd heeft, is meer dan een schilder,
een technicus, het is een ziener, die zich uitspreekt, maar een
ziener voor wie de techniek geen geheimen heeft . Hier niet de
naieve onbeholpenheid van de Keulsche Primitieven, maar de
volleerde virtuoos van den kwast, die met boersche stijfhoofdigheid alle gemaniereerdheid minacht, een soort patriarch van
de schilderkunst, maar wien nets menschelijks, zelfs het teeder367

ste en delicaatste gevoel, vreemd is ; een Faustus met wij sgeerige concepties en diepgaand inzicht. Uit deze schilderijen
straalt eene wereldbeschouwing en een geloof als uit het werk
van de bouwmeesters der gotische kathedralen . Hier is de
kunst niet hoofdzaak, zooals bij de meeste schilders, maar
het actieve aanschouwen van de innerlijke wereld . Dit laatste
was ook het geval bij de Vlaamsche en andere Primitieven,
maar zij hadden nog met gezegevierd over hunne eigene
visies, zooals Mathias Grunewald het zou doen . Men kan bij
hem den maatstaf van het groote aanleggen, behoeft niet
goedig zich to verwaardigen tot toegevendheid en de goede
bedoelingen loven, zooals bij Van der Weyden of den Keulschen
meester der Sippe, om maar deze to noemen . Zijn werk
maakt den indruk van het volkomen bereikte. Zoo en zoo en
niet anders heeft hij het gewild . Hij is de eenige schilder, die
vermocht de zware tragiek van het lij densdrama weer to
geven, de bovenmenschelijke smart geleden tot reiniging der
wereld. Hier zooals nergens in vorm en kleur, is uitgedrukt
de ruwe realiteit van den kruisdood. Deze man schilderde naar
eigen gevoelens en bekommerde zich om geen modellen of
voorbeelden . Hij is zich zelf en schijnt de werkelijkheid met
vuistslagen to provoceeren. Dit is dan ook niet mooi, maar
geweldig als de stem van een ruwen boetprediker . In deze
oude kerk van het klooster Unterlinden klinkt die als een vermaning tot inkeer ; zoodat uit den schoot der eeuwen die
stem als een dreigement opkomt en tusschen de zwij gende
muren den indruk tot diepe ontroering doet verkeeren .
Er zijn weinig steden die zoozeer tot zuivere meditatie
stemmen als Colmar. Hier zweeft nog boven een fransche
geest, de geest der verheffing en der subtiliteit, maar de wortel
en de grondslagen van deze huizenmassa is zuiver duitsch.
De strijd dier twee elementen heeft eene kristalliseering doen
ontstaan van beminnelijke contemplatie . De kanten zijn bier
afgesleten, de gemoederen zijn verhelderd in deze opene
lachende vlakten, tusschen deze sombere bosschen. Hier werd
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de strijd van volkeren uitgevochten, de onweerswolken stootten
tegen elkander en de lachende zon en de blauwe lucht verhelderden de zinnen van hen, die de stormen overleefden .
Mt NCHEN
Munchen is de stad van eten en drinken . Zoo als nergens
anders kan deze lust van den mensch bier bevredigd worden .
Nict dat in Parijs of elders misschien even fijn, zoo niet fijner
kan worden gegeten en gedronken ; doch daar kan dat alleen
geschieden tegen grof geld . In MUnchen is dit genot gemakkelijker to bereiken . Daar zijn eetwaren van de beste soort . Er
zijn daar ganzen en kalkoenen uit de groote modelboerderijen .
De Beiersche wouden en bergen leveren overvloedig het geurige
wildbraad : birkhanen, patrijzen, ree, hert, wildzwijn, haas . Ook
de confiserie heeft het in Munchen ver gebracht. Voor matige
prijzen drinkt gij er uitnemende wijnen, witte en roode, doch
vooral witte. De kelders van den Rahtskeller hebben den meest
voortreffelijken voorraad . En wilt gij eten in een bier-restaurant, ook daar is goede kost to vinden . Gij hebt daar het beste
bier wat ergens ter wereld wordt gedronken . Maar denk niet,
dat het eten er maar zoo zoo is, en dat de verdienste dezer bierrestaurants bestaat in het voorzetten van groote porties. Neen,
ook daar is alles toebereid met bizondere culinaire kunst ; en
ik durf gerust zeggen, dat gij het in Amsterdam of Den Haag
moeilijk zoo zoudt vinden . De bediening geschiedt door
kellnerinnen, en nooit of zelden h ebt gij ook daarin u to beklagen . Het eten en drinken in Mi ncb en is een ware cultus .
Treed de groote zaal van den Hofbrau binnen. Het lijkt eene
kathedraal, gebouwd ter eere van den biergod Gambrinus .
Heen en weer vliegen de kellnerinnen met de schuimende
potten. Het is daar een lawaai in den grij zen nevel van den
tabaksdamp, die tot in de hoogte de gewelven vervult . Nauwelijks vindt gij een plaats om u neer to zetten en den dorst to
lesschen, en gij hebt alle moeite om u door het dienende meisj e
to doen opmerken . Ook in den Rathskeller geschiedt de beZw. dr. 29
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diening door meisj es . Dit is in Beieren, zoo als bekend is, vrij
algemeen. Doch het is misschien minder geweten, dat die betrekking in dat restaurant een der meest geambitionneerde is
voor het vrouwelijk personeel, zoodat soms de naam van de
candidate, die ze verovert, al twee jaren to voren op de lij st
staat. Men kan het haar aanzien, zij weten, dat zij de aristocratie
van het vrouwelijk dienstpersoneel vormen . Ook daar zijn er
aristocraten en proletariers . Nooit wordt deze eetzaal van den
Rathskeller door de zon verlicht ; maar in deze onderaardsche
gewelven branden steeds de electrische lampen . Dat geeft eene
zekere gemoedelijkheid bij het eten en verhoogt de feestelijkheid bij het drinken. Komt gij overdag daar binnen, dan treedt
gij uit een wereld van actief bewegen in eene van rust . Dat is
een gevolg van de tegenstellingen van licht .
Weinige plaatsen zijn er, niet alleen in Duitschland, maar
ook in andere landen, waar het koffiehuis een werkelijk genot
oplevert, en niet alleen als toevluchtsoord kan worden beschouwd voor hen die vermoeid zijn en niet weten waarheen .
Enkele van deze inrichtingen heb ben het zelfs tot uiterste geraffineerdheid gebracht . Ja, in het namiddaguur bezocht ik op
goed geluk zoo eene inrichting in de buurt van het raadhuis .
Daar was alles aangewend om het genoegen van den bezoeker
to verhoogen. Afgeschoten zitplaatsen, keurig gestoffeerd met
mollige canapees . Gij verzinkt er in weelderige tapij ten, en
boven op eene soort gaanderij, waar ook kon worden gezeten,
liet een niet slecht spelende muziekkapel zijne gedempte tonen
hooren. Het licht was gedempt . Zwijgend en zacht bewogen de
kellners zich heen en weer, om niet den indruk van het geheel
to verstoren, die was van een zachte, droonierige stemming .
De conversaties van de bezoekers waren niet luid, dock vrij en
ongedwongen van toon . Yeder wist hoe zijn aanwezigheid moest
ingrijpen in de harmonie van het geheel .
Mi nchen is het centrum van Zuid-Duitschland, het bekleedt
daar de plaats, die Berlijn in het Noorden heeft. Daar is een
brandpunt van kunst en wetenschap . Daar zijn de theaters, die
de beste artisten bespelen. Daar heen gaan de musici om zich_
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to laten hooren en om zelf het beste to hooren, wat er door
anderen aan muziek wordt geboden. Bij velen, ook in ons
land, heeft de naam MUnchen een eigenaardige bekoring . Eene
verzachting treedt in hun ziel bij het hooren van den naam der
hoofdstad van Beieren . Het is de aantrekkingskracht van het
Zuiden, van de nabijheid der Alpen, van Zuid-Duitsche gemoedelijkheid, doch die zich spiegelend in hunne herinneringen,
niet altijd beantwoordt aan de werkelijkheid, aan dat wat men
dacht to vinden. Vooral sedert den oorlog is de gloed der bekoring in veel verzwakt . Gij vindt niet meer, zoo als voorheen,
het argelooze en het goedaardige. Ook de MUncheners hebben
iets van de Pruisische brutaliteit overgenomen . I-let kwaad van
den oorlog woekert nog voort en er zal eenige tijd over been
moeten gaan, vooraleer de Beier weer tot zijn eigen natuur en
karakter is teruggekeerd .
Denk nu niet, dat Mt nchen een bizonder mooie stad is . Zij
is een geweldig, soms luxueus amalgaam van huizen en van
gebouwen. Dock alles is er nieuw . De straten zijn recht en
hebben geen bizonder karakter . Geen enkel huis van deze
groote metropole maakt een bizonderen indruk . Wel is het
nieuwe raadhuis mooi, dock vergelijk het met het paleis op
den Dam en gij geeft aan het laatste verreweg de voorkeur .
Neen, in uiterlijk aanzien en schoonheid staat Miinchen ver
ten achter bij Nurnberg en Regensburg . De prachtige oude
wijk van Frankfurt bij den Romerplatz zult gij in Miinchen
to vergeefs zoeken . Er zijn niet veel oude steden, die zoo weinig
moois in hun uiterlijk hebben aan to bieden, als joist MUnchen .
Misschien steekt Berlijn alleen het daar in nog de loef af. Het
verleden hier is dood en wat meer zegt, spoorloos verdwenen .
De kunstzinnige koningen Ludwig I en Ludwig IY hadden van
werkelijk schoone bouwkunst weinig verstand . Uiterlijke praal,
gebaseerd op de meest slaafsche imitatie gaf bij hen den doorslag . Ik heb nooit den moed gehad de zoogenaamde prachtkasteelen van den overigens buitengewoon aangelegden vorst,
die Ludwig II is geweest, to gaan bezoeken . Jaren geleden was
dat een doel van menige vacantiereis . Op het oogenblik heerscht
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daar over het stilzwijgen . Aan die kasteelen zijn weinig of geen
historische herinneringen verbonden . De gebouwen op zichzeif schijnen niets meer dan eene min of meer gelukte navolging
van de paleizen van de Roi Soleil . Wel veronderstel ik, dat de
smakeloosheid in de Schlosser van den vreemdsoortigen koning
niet zoo hoog zal zijn gestegen, als in de Drachenburg, het
pompeuse slot in het Siebengebirge, dat door den eigenaar aan
Wilhelm II ten geschenke werd gegeven, doch door dezen
niet werd aanvaard.
De schoonheid van het verleden kunt gij tegenwoordig
alleen vinden in de Alte Pinakothek . Die schoonheid is vertegenwoordigd door de schilderkunst : door de oude Hollanders, de oude Vlamingen, de oude Italianen, de oude Duitschers,
door enkele oude Spanjaarden . Nergens doet dit verleden dan
ook zoo weldoend aan, als juist to Munchen, omdat daar de
stem van het verleden zich zoo weinig doet hooren . De Alte
Pinakothek is als het ware het eiland, het overgebleven eiland,
waar omheen de stroomen van den tijd hunne verwoesting
aanrichtten. Door een zee van moderniteit moet gij er komen .
En dan zij t gij blij de de innigheid van de maj es teit van vervlogen eeuwen weer eens to mogen aanschouwen. Wij hebben
dat noodig in eene stad, en niets maakt zoo een navranten
indruk als een nieuwgebouwde huizenmassa op een bodem,
die nets kan vertellen . Wie gaat er Crefeld bezoeken of Oberhausen ? Liever zou ik een spoorreisj e maken om een dolmen
to gaan bekijken of een met onkruid overgroeiden steen in
het woud van Broceliande in de nevelige dalen van Finistere .
En meer bevredigend is het to loopen over het voortwoekerende
mos bij de weemoedig sijpelende bronnen of to zitten op een
druidensteen, dan to midden van het klaterend lawaai eener
moderne nietszeggende stad .
Toch zal ik over Munchen niet to veel kwaad spreken . Al
vindt gij er geen eminente schoonheid zoo maar voor het
grijpen, het smaakvolle en het gezellige komt u vaak tegemoet .
Want Munchen is ten slotte een stad van kunst en van eene
kunst, die nu en dan het werkelijk schoone heeft bereikt,
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al is het meeste daarvan imitatie. Ik beken, ik ben graag in
Mi nchen . Het is een van die steden, die mij aangenaam aandoen .
SALZBURG
Salzburg heeft den naam van, zoo niet de mooiste, dan toch
een van de drie mooiste Duitsche steden to zijn . Het heeft een
prachtige rivier, die de huizenrijen doorsnijdt en het is gelegen
tusschen groene bergen . Boven de stad troont de vesting als
een kroon . Zij bevat het nude paleis van de bisschoppen van
Salzburg . De huizen zijn hoog en grijs van ouderdom, de
straten zijn imposant . Er is iets breeds en massiefs in alle gebouwen. Met groote blokken van steen behoefde men niet
karig to wezen . In mijn hotel had ik een zoo groote kamer, dat
het een heele onderneming was om van de vensters naar de
deur to wandelen.
Ik heb er in de bewegingen van de menschen op straat, in
koffiehuizen en restaurants eene aangename levendigheid waargenomen, grooter dan b .v . in Regensburg en Wiirzburg, en
meer opgewekt dan in Innsbruck . Waar aan kan ik dat toeschrijven? Ik weet het niet . Is het de Oostenrijksche geest, die
vlugger is van beweging, of beperkt zich deze levendigheid
meer tot Salzburg alleen? In ieder geval, men schijnt er het
leven licht op to vatten . De voorbijgangers hebben alien de opgewektheid op het gelaat . Zijn schijnen to willen genieten en
genieten ook werkelijk . De vrouwen zijn niet bizonder mooi,
doch elegant gekieed . Ook de mannen maken er den indruk
van die eener beschaafde stad . Salzburg heeft het voorrecht
gehad het leven to hebben gegeven aan een der grootste genieen,
die de menschheid heeft voortgebracht ; en een der merkwaardigste geesten heeft binnen zijn muren geleefd . Voor een stad,
die op Mozart en Paracelsus kan bogen, moet men een zekeren
eerbied blij ven b ehouden . B eiden zij n typ en van werkelij k
groote mannen . Ja, niet alleen Mozart, maar Paracelsus zelfs,
heeft nog eene stille gemeente van groote bewonderaars .
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Beide oevers van de Salzach zijn door monumentale bruggen
verbonden. Daaronder bruist in wilden vloed met groene,
brullende golven de rivier, niet als een kalme waterspiegel,
maar als een rollende bergstroom . Aangenaam is het daar op
neer to kijken naar de diepte en omhoog naar de met boomen
begroeide Bergen, gelijkvloers ook naar de menschen, die vlug
voorbij stappen.
Op Sanct Peter's kerkhof stond een j onge schilder een monument to teekenen . Vertrouwende op zijn kunstenaarsinzicht,
vroeg ik hem of de katakomben in den rotswand wel de moeite
waard van het beklimmen waren. De schilder weifelde en wist
niet goed wat to antwoorden. Eene lange non kwam juist aan
ons voorbij . Zij had onmiddellijk de positie begrepen, en begon
nu als autoriteit de oplossing to geven : j a, dat was buitengewoon interessant ! daar zag men dit en daar zag men dat . Er
was een vrouw, die zeer gedienstig was en die de vreemden
telkens rondvoerde . Wij moesten dat gaan zien" . Zonder onze
toestemming of to wachten, riep zij de vrouw, die op een korten
afstand bezig was to werken en verdween met vluggen stap . Ja,
nu moesten we wel . Het was laat, we hadden honger en dorst ;
maar we hadden niet den moed de welmeenende non, die zoo
veel belangstelling in ons had getoond, to logenstraffen.
Toen zijn we naar boven geklommen, langs oude steenen
trappen, uitgehouwen in een hooge rots . Wij kwamen langs
een sarcophaag van steen ; daar was een heilige in begraven
geweest, zei de vrouw . Wij gingen hooger op, klommen langs
tochtige, koude, uitgesleten trappen en kwamen in een vertrek,
dat een grot geleek . Daar stond een steenen altaar . Deze plaats
was als kapel gebruikt door de eerste Christenen van die streek .
De koning der Herulen, Odoacer had van then rots den heiligen
Rupertus en zijne gezellen naar beneden laten werpen . Het
hooren van deze bizonderheid deed beseffen, dat bier dingen
waren gebeurd, belangrijk in de geschiedenis van het Christendom. Ja, wij stonden hier op eene plaats, die met eerbied kan
worden herdacht . Veel van het gebeurde daar is vergeten, en
hij die van beneden naar den rotswand kijkt, denkt niet meer
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aan Rupertus en aan Odoacer, die toch ook Rome eens zegevierend binnentrok . In den muur der kapel waren nissen gehouwen : ,Das sired die Banke wo die ersten Christen gesessen
haben . . . ." zei de vrouw op plechtigen toon . Daar na wees zij
op kleine, moderne houten bank] es, die in het midden stonden
. . . auf diesen Banken haben die ersten Christen nicht gesessen"
ging zij onderwijzend voort . Dat wisten wij ook . Eens in het
jaar op den feestdag van den heiligen Rupertus wordt bier,
zeide de vrouw, de mis nog gelezen .
De non had gelijk gehad . Het bezoek aan deze katakomben
hood verrassingen en gaf den indruk, dat wij ons bevonden
op oerouden bodem . Dit gevoel heeft steeds een boeiende werking en kan niet door den schitterendsten modernen glans
worden vervangen . Op een oerouden bodem leeft gij in de
diepte . Gij staat als het ware vaster op den grond ; het is alsof
uwe voeten stralen schieten naar het middelpunt der aarde .
En het words u duidelijk, dat het toch heel wat anders is to
staan op een plein to Salzburg, dan to wandelen door de straten
eener moderne stad .
Ook nu nog is Salzburg een plaats om to wonen . Het heeft
iets voornaams . Beschaafde vreemdelingen verblijven er gaarne .
Het genot van de natuur wordt hier even rijkelijk geboden, als
dat van een stad.
OVER PARIJS

Parijs 15 Juni . Nauwelijks had ik den voet uit den trein op
den bodem van Parijs gezet, of eene zekere vastheid van thins
zijn stroomde mij naar het hoofd. Niet alleen is dat, omdat ik
veel en dikwijls die stad heb doorwandeld, maar ook, omdat
iedereen er geweest en iedereen er bekend is . Er komt nog iets
meer bij . Iemand voor 1870 in Zuid-Limburg geboren, is aan
Frankrij k gewend . Want tot then tij d drukte dat land zij n stempel met kracht op zijne omgeving . Als kinderen zagen wij met
eerbied tegen Frankrijk op en hadden voor Pruisen, dat men
toen altij d Pruisen, en niet Duitschland noemde, eene volkomen
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minachting . Ons enthousiasme, en dit gevoel is het hoogste
geluksgevoel van den mensch, kwam meestal in werking, wanneer er over Frankrijk werd gesproken . Als kinderen sprongen
wij op van vreugde in 1870 op het bericht van het gevecht bij
Saarbri cken en begonnen to huilen bij dat van de nederlaag
bij Weissenburg en bij dat van den dood van den generaal
Abel Douai. Aan de Christusbeelden, die langs de wegen van
mijn geboortedorp staan, gingen des avonds na afloop van den
veldarbeid de menschen bidden voor den zegen van Frankrijk .
Scharen stonden er en baden luid om beveiligd to blijven voor
den Pruis, want van dezen verwachtte niemand lets goeds . Zij
stonden daar bij troepen, blootshoofd en gebogen in bittere
droefenis de ouden van dagen en kinderen, die nieuwsgierig
en verbaasd hun hoofdjes draaiden en meebaden . Een oude
knecht, die al meer dan dertig jaren was in den dienst van
mijn vader, kwam op een dier avonden aangeloopen bleek en
ontdaan en bracht uit Heerlen het verschrikkehjke nieuws, dat
de Franschen, zooals hij zeide, totaal waren verslagen . Omdat
het nog niet stond op papier, in de courant, deed het onzekere
van het gerucht een koude rifling over mijn lijf gaan . Wanneer
ik mij dit nauwkeurig herinner en den zin der woorden geheel
in mijne herinnering opneem, huiver ik nu nog even als toen,
toen ik nog maar een kleine jongen was . De Napoleon-legende
leefde bier in den omtrek van Aken en Maastricht in de harten van de in dien tij d oude menschen. Hier over de wegen
waren de legers getrooken, die gingen naar Waterloo en
op de kamer zelve, waar ik sliep in mijn ouderlijk huis had
in 1815 een Pruisisch generaal inkwartiering gehad . Op vijftig
passen afstands woonde een oud-strijder van Austerlitz . Het
was een zwijgende, lange man, die weinig over zijn tochten
vertelde en dien men daarom nog meer heldenfeiten toedichtte, dan bij had volbracht . Nooit heeft hij geloofd, dat bij
Sedan Frankrijk met zijn Keizer zich zoude hebben overgegeven aan de Pruisen . Van hen, die hem dat vertelden,
(lezen kon hij niet), wilde hij nets meer weten en sprak niet
meer met hen .
376

Ik heb nu Parijs teruggezien. Sinds drie jaren was ik er niet
geweest . Ik heb veel veranderd gevonden . De automobiel heeft
het aanzien van het stadsverkeer jammerlijk verstoord . Ik ben
nu eenmaal gewend aan het draven der witte paarden voor de
omnibussen, de paarden, die mij waarschuwden, mij waarschuwen met hun rhythmischen slag, wanneer ik de straat moet
oversteken, de witte paarden, die ik zoo graag in de verte zie
aankomen als een glorie van stadsleven . Het meest mis ik de
drie schimmels van de lijn Clichy-Odeon . Zij zijn nu vervangen door de hij gende machine . Zij waxen een zoo essentieel
Parijsch verschijnsel . Wie kende ze niet? Zij sloegen een zoo
vollen rhytmischen takt op het asfalt van de rue Richelieu .
De koetsier zat vorstelijk hoog op den bok en zijn paarden
draafden kranig door de poort van het Louvre . Er was wel geen
dak tegen de regen op de impe'riale . Maar zonder dak zag ik de
lucht zoo mooi blauw en Parijs dat beneden mij krioelde,
scheen to behooren aan mij . Door het dak, dat nu op de nieuwe
autobussen is aangebracht, is mijn enthousiasme gedempt en
uitgedoofd.
Ik ben gaan eten in een Bouillon . De vrouw, die mij bediende,
zeide, dat zij al 28 j aren daar in datzelfde lokaal werkzaam was .
Door deze mededeeling scheen het mij, dat ik vaster op mijn
stoel zat . De verlichting werd schitterender en de spiegels weerkaatsten voor mijn bewustzijn meer dingen dan ik to voren zag .
I-let scheen mij ook dat zij door die 28 jaren meer recht tegenover mij kreeg, en dat ik iets meer drinkgeld moest geven, dan
ik anders neergelegd zou hebben op het witte tafellaken .
Op eene van de kades langs de Seine keek ik naar de boeken,
die daar lagen, vodden en prullen meestal . Maar ik zag er een
boek, dat mij beviel, en dat ik lang had gezocht . Toen ik gewaar werd, wat ik in de handen had en ontdekte, dat ik eene
vondst was tegengekomen, zag ik plotseling van onderen het
oog van den koopman wiens blik in den mijnen boorde . Ik
voelde dat ik door deze verrassing verloren was en den prij s
moest betalen, welke hij vroeg. Het was een slimme streek van
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hem. Hij was een handige om zoo zijn hoofd op het juiste
moment to steken tusschen het boek en het hoofd van den
kooper . De praktijk in het vangen van klanten had hem dat
waarschijnlijk geleerd . Hij deed mij denken aan een vogelaar,
die op het juiste oogenblik de val doer dicht klappen .
Nergens zooals in Parijs, kan men zoo vrij en zoo lang boeken
inzien. Doet ge dat in Duitschland, dan verlangt de boekhandej aar dat ge koopt. In Parij s kan ik nauwkeurig den inhoud van
een boek doorloopen zonder dat een bediende mij de waar
komt aanprijzen in meestal onnoozele woorden van litterair of
wetenschappelijk oordeel . Voor menig schrijver en geleerde
zijn de galerijen van bet Odeon een genot . Daar vinden zij
liggen de nieuwste voortbrengselen van den Franschen geest.
Er staat daar man aan man to lezen, zwijgend . Daar zoekt de
jonge dichter, de oude professor, de onderwijzeres . Leden van
het Instituut loopen er to kijken en strijken hun ellebogen aan
die van j onge artiesten, wier ingewanden zij hooren rammelen
van den honger. Vooral wanneer bet regent is het er vol, want
men is er beschut door het gewelf van het Odeon .
Geen behagelijker Parijsch oogenblik is er voor mij, dan
wanneer ik des morgens op een zonnigen dag de rue Soufflot
afdaal naar het Luxembourg. De breede rue Souf of met het
Pantheon in mijn rug ; voor mij bet bosch van het Luxembourg
en daarvoor de witte fontein, hoog springend als een waterbouquet. Het dalen maakt mij voldaan. Wanneer ik zou moeten
klimmen, zoude ik dit gevoel niet zoozeer hebben . Daarbij
komt, dat ik dan nog de dagtaak voor mij heb . Mi jn krachten
zijn nog intact ; ik heb mijn krachten nog als het ware op zak
en in reserve en heb ze nog niet verspild aan bet vele noodelooze, dat ze in den loop van den dag zal opeischen . Want voor
iemand, die niet in Parij s woont, is het verblij f daar hard werk ;
ieder moment van den dag words met geweld toegeworpen
aan bet andere ; gekaatst wordt iedere sensatie naar de andere
been . In bet balspel van het Parij sche vreemdelingenleven is er
noch rust, noch duur . Hij, die in Parijs woont beschrijft aan
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zich zelven de baan van zijn dagelijksch leven . Instinctmatig en
gedeeltelijk ook bewust trekt hij zijne eigene grenzen, binnen
welke hij zich concentreert en van waaruit hij werkt op zijne
omgeving .
Ik ben naar Notre Dame gegaan. Yk wilde de stad niet verlaten zonder er geweest to zijn .
Ik vind ze nog altijd de mooiste kerk, die ik ken . Chartres
is subliemer en ook rijker, maar Notre Dame is volmaakter .
Zij is wel niet zoo groot als de Dom van Keulen en zij mist het
slanke daarvan, die spitsbogen die als door gebed gevouwen
handen ten hemel reiken, als in eene stabiliteit van vervoering .
En toch vind ik Notre Dame nog mooier . Zij is vaster, heeft
breederen, meer mannelijken vorm, zij is massiever, zij schijnt
solieder, zij staat er als meer voor de eeuwigheid gezet . Op haar
schijnt toepasselijk, dat de poorten der hel haar nooit zullen
overweldigen . Zij lijkt een stokoude reus, die niets van zijn
kracht heeft verloren, een dier patriarchen, die wanneer zij ook
honderden jaren oud waren, nog frisch waren en gezond . Verlaten nu wel is waar en eenzaam in deze tijden van wegstervend
geloof, maar die als een ziener wacht en hoopt op de tij den, dat
zijne gewelven en wanden weer zullen herleven onder de
zangen van de wederkeerende kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een sombere, stoere profeet, maar vol moed en ontzettende kracht.
Wanneer ik, in het transept gezeten, opzie naar het geheimzinnige licht der groote roosvensters, hunne robijnen zie gloeien
en hunne topazen en saphieren zie fonkelen, de ronde pijlers
van het middenschip in het duister naar boven schieten naar
de rijke kapiteelen, dan komt er over mij de rust van het bereikte, van het zekere.
Notre Dame, dunkt mij, vereenigt in zich het slanke streven
der gothiek met het onwrikbare en breede van eenen romaanschen dom .
Vandaag 15 Juni was ik in eenige zalen van het Louvre . Ik
weet toch geen paleis, dat met dit zou kunnen worden ver379

geleken. Dat van Versailles is iets anders : het is meer een buiten,
terwijl het Louvre een stadshuis is . Maar wat is het Alte Schloss
in Berlijn tegen dit? Wat zijn de paleizen in Londen? Wat het
paleis van den koning van Spanje in Madrid ; wat het Quirinaal?
Is er een rijker museum dan dat van het Louvre?
Ik was in den Salon Carre, waar vroeger die schilderijen bij
elkander gehangen waren, die men in dien tijd voor de beste
hield. Het was eene bloemlezing . Nu zijn daar de Rembrandten
en de Rubenzen weg. Men heeft ze in afzonderlijke zalen geplaatst . Zoo heeft men nu daar eene Rembrandt-collectie en
eene van Rubens. Ik heb ze nu niet gezien . Het toeval heeft me
gebracht voor eene Madonna van Luini, wel het beste wat ik
van dien schilder heb ontmoet. Eene zoo groote diepte, eene
zoo volmaakte trilling van menschelijke levensatomen heb ik
zelden voor mij gehad op het doek .
Toevallig ook ben ik terecht gekomen bij de Chardins . In
zijne stillevens is hij voor mij de grootste Fransche schilder, zijne
zoogenaamde genrestukken staan niet ver beneden onzen
Vermeer, met wien men hem eenigszins kan vergelijken . Er is
misschien iets minder weelde van kleur, maar zijn penseelsnit,
zijn volkomen zelfbedwang in de spaarzamer spreiding der
kleurengammas toont hem den even grooten meester .
Ik ben altijd blij, wanneer ik een Titian tegenkom . Hij is de
Italiaansche Rembrandt . Ik zie hem steeds aan ongeveer met
hetzelfde gevoel als Rembrandt . Deze is misschien nog iets
grooter schilder, maar de psychologie van Titians figuren is
eene hoogere, dan die van onzen artiest : zooals het Italiaansche
ras een meer begaafder is, dan wij zijn. Dit is mij duidelijk geworden bij het opmerken van eene figuur op Titians Maria
Hemelvaart in de Akademie to Venetie .
Mij dunkt, dat het zoo is . Datgene wat ik als zeker heb erkend
schrij f ik hier neer .
Ingres kan mij niet bekoren . Hij is knap, maar wat heb ik
er aan? Ik zie een paar van zijn stukken. Ik zou niets missen,
indien ik ze niet had gezien . Maar die groote schilderij van
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Courbet, Enterrement a Ornans : dat zegt mij vrij wat meer .
Courbet is Courbet . Ingres is altijd mijnheer Ingres . Datgene
wat alleen mij gunstig voor Ingres stemt, is zijne bewondering
voor Homerus, welke ging tot het exclusieve . Boven alles,
immers : boven der natien dichtende scharen, boven tijden en
volkeren staat maar een volmaakt dichter en die is de dichter
van de Ilias . Gij wist het, mijnheer Ingres ! doch hoe weinigen
weten het !
Onder de Tanagrabeeldj es ben ik gaan zoeken naar dat
figuurtje van een ouden man, dat mij vroeger had getroffen
en ik heb het gauw weergevonden . Het is een meesterstuk van
fine beeldhouwkunst . Zoo vol expressie van wijsheid, ervaring
en lichte ironie . Hij is kaalhoofdig en heeft een langen baard .
Zijn hoofd is eenigszins voorover gebogen, als om uit zijne
zielshoogte gouden spreuken uit to deelen .
Niet ver vandaan was er een beeldj e uit den voorgriekschen
tijd van Griekenland, dat mij nooit was opgevallen, zoodat ik
niet weet of het er al fang stond. Doch ik werd er door getroffen als door een plotselingen slag . Het stelt voor eene vrouw
met de handen in de hoogte . Van haar middel tot aan hare
voeten was zij bekleed, de armen waren bloot . In haar gezicht
en in het heele figuurtje lag een raadsel, doch tegelij kertij d iets
zoo verhevens, dat ik als uitriep in mij zelven : wat is dat?
Zooals het daar was, leek het gezicht niet afgewerkt, misschien
ook was het zoo geworden door den ouderdom, doch het geheel gaf eene impressie van grootschbeid, zooals ik ze bij de
Venus van Milo b .v. niet ondervind . Uit den nacht der voortijden schenen die armen omhoog gestoken naar het licht, als
door de eeuwen heen van verren afstand om hulp roepende
naar den huidigen dag . Zij scheen verlossing to vragen uit de
jammerpoelen van het kwaad . Grootsch in hare kleine afmeting leek zij eene profetes, die in een onheilspellend visioen
onhoorbare woorden sprak van sinistere maledictie .
Den weg naar de Venus van Milo heb ik niet gezocht, maar
wet then naar de Vierge de la Douleur van Germain Piton . Deze
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terre cuite van superbe breedte in hare diepe mantelvouwen,
met den weemoed in hare gestreken fijne lange vingeren is als
de versteende expressie der geadelde smart. Zij gelijkt op geene
andere mater dolorosa . Zij is eene geheel origineele conceptie .
Steeds, wanneer ik het werk van dezen beeldhouwer tegenkom,
word ik getroffen door zijne bizondere schoonheid. Het lijkt
als van gisteren en staat dichter bij ons voelen dan menig stuk
uit de eerste heeft der negentiende eeuw . Op het oogenblik
kan men de Vierge de la Douleur vinden in een hoek, verscholen
achter andere beelden . Zij heeft dus Been eereplaats . Vroeger
was ze in de Sainte Chapelle en bij haar wordt het duidelijk,
welk wanbegrip het is een dergelijk beeld uit zijn omgeving
to nemen, waar het leefde en straalde, en het weg to moffelen
in den killen grafkelder van een museum .
Wat is van Parij s de groote bekoring ? Waarom komt de
heele wereld juist hier to zamen ? Waarom niet in Londen of
Berlijn? In Parijs, meen ik, dat de onverschilligheid voor den
voorbijganger bet grootste is . Dat geeft meerdere vrijheid voor
iedereen. Ten tweede ligt de aantrekking van die stad in de
beweging der dingen op straat . De lichamen der menschen
bewegen zich vol gratie en bet rij twig bespannen met bet paard
heeft meer zwierigen galop . Het gaat alles zeer handig en vlug
als in een welgeoefende quadrille . Ik heb geen tijd om to verzinken tot ernstige droefenis . En de derde charme van Parijs
hij ligt in zijn geluid . Het oor ademt er, als het ware, een voortdurend zacht geruisch . dat somtijds alleen stijgt tot het zware
gebrom van de zee, maar dat doorgaans de zenuwen afleidt,
sterkt en vastbindt tegelijk.
Yk heb ook opgemerkt dat de beweging van het schouderophalen, dat als bet ware het afschudden van zorgen beteekent,
door geene soort menschen meer wordt gedaan, dan door de
Parij zenaars .
De levensstroom in de straten vloeit er licht en spelend met
zijn wentelenden slag en wanneer door ophooping van rij tuigen
bet verkeer wordt gestremd en de voetganger niet meer vooruit
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kan, ontwikkelt zich op eens weer het kluwen zoo geleidehjk
en elegant, dat gij zonder to morren en tevreden uw weg kunt
vervolgen. ledereen op straat behoudt er zijn kalinte en zelden
words iemand luidruchtig, het kenmerk der provincie. Niemand
ziet om naar hem, die zijn elleboog raakt . leder vervolgt er
zijn droom en zijn doel, en alleen een felle stoot of een bossing
doet den voetganger ontwaken en brengt hem weer tot de werkelijkheid terug . Nergens als bier is het leven zoozeer een Broom
en alleen in de diepte der ziel is de realiteit lichtend en sterk.
Daar in die diepte trekt ieder zich terug en is er veilig en blij .
Ik heb Parijs weergezien, zonder geestdrift wel is waar, doch
ik heb er weer leeren leven.
PARIJSCHE PROFESSOREN-SILHOUETTEN

De heer Francois Picavet komt binnen in zijn collegezaal met
een stoere vastheid. Hij ziet noch rechts, noch links . Hij stapt
recht op den katheder aan, beklimt hem, gaat zitten en zijn hoofd
steekt nauwelijks boven den lessenaar uit . Hij is een breede
man, dik en welgedaan, heeft dikke handen en vingeren .
Niemand zou hem voor een diepen, bespiegelenden geest
houden, wanneer hij hem in een cafe zag zitten of passeeren op
straat. Hij lijkt eerder een goedaardige bierbrouwer, dan een
echte wijsgeer, die hij toch is . Zijn das is breed en zwart, maar
het zwart is door den ouderdom verkleurd . Wie weet hoe lang
hij hem draagt ? Het is een breede ouderwetsche strik, zoo als
men meer droeg vijf en twintig jaar geleden . Als echte wijsgeer
heeft hij waarschijnlijk zijn oude gewoonte nooit veranderd .
Hij zit vast en op zijn gemak in den katheder en heeft de papieren, waarop de stof van zijn les is aangeteekend voor zich .
De papieren zijn aan een kant slechts beschreven . Met zorg
neemt hij ze op, wanneer hij ze heeft afgelezen en legt ze voorzichtig op zij boven elkander. Een werk blijkbaar dus, dat als
boek zal verschijnen. Zijn oogleden zijn omlaag, hij leest veel
af, maar spreekt ook improviseerend hier en daar, zijn dictaat
aanvullend, doch alles in denzelfden toon en bij het aanvullen
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gaan zijn oogleden maar zelden in de hoogte . In dezen lijvigen
man schijnt een steak licht to stralen . Hij ziet steeds naar binnen,
naar zijn binnenste intellect, kijkt niet naar zijn hoorders,
waaronder er een is in slaap gevallen en door een luiden snurk
plotseling den stroom van wijsheid uit professors mond een
oogenblik doet stilhouden in zijn vaart. Waardoor de snurk
ophield, kan ik niet zeggen . Was het bij den slaper de schrik
van zijn eigen geluid, dat hij hoorde met een vaag en verfijnd
bewustzijn van niet to mogen doen, of was het een stomp of
stoot van zijn buurman, die hem wekte? De slaper zat achter
mij en de professor richtte een vagen oogopslag naar mij been,
terwijl ik hem strak bleef aankijken . Ik kon toch niet zeggen :
„Ik ben het niet" .
Het gehoor is niet talrijk ; eenige dames van onbestemden
leeftij d, meer j ong dan oud, eenige ernstige studenten, een paar
katholieke priesters, een paar oude heeren, in het geheel dertig
menschen, ongeveer . In eens houdt hij op, precies op tij d . Hoe
heeft hij den tijd vernomen, ik zag hem niet op zijn horloge
kijken en er sloeg geen klok . Hij neemt zijn manuscript op,
daalt of met plechtigheid van den katheder en stapt met den
stap van een militair naar de deur . Twee toehoorders klappen
even in de handen, twee slagen . Hij bedankt niet, neemt er
geen notitie van, maar stoer als hij is binnengekomen, gaat hij
uit, schijnt niemand to zien, zich storend aan nets, bezig nog
met en stappend door de gedachtenwerelden van Plotinus en
Proclus . Afwerend de werkelijkheid en de tijdelijke omgeving,
verdwijnt hij door de deur als naar het rijk van zijn droom .

De heer Joseph Bedier, de opvolger van den grooten Gaston
Paris, van de Franschen de specialiteit voor het Oud-Fransch .
Niet dat de chansons de geste en de enorme gedichten der
middeleeuwen, wegzinkende cathedralen van poezie, geen geheimen meer voor hem zouden hebben . Voor niemand nog
schijnt er vol licht in deze geheimzinnige schemering, maar
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hij weet er meer van dan een ander. Zijn oogen zijn er eenigszins aan gewend en alsof hij bang is voor de duisternis, die
daarin nog heerscht, heeft hij iets angstigs in zijn blik . Hij heeft
een talrijk gehoor, ik schat het op zestig menschen . Er zijn vele
oude heeren en naar gissing ook vele leeraren van het middelbaar onderwijs en van middelbaren leeftijd, die op de eerste
banken voor zijn katheder zitten en ijverig noteeren, wat hij
zegt . De professor is een met zorg gekleed man tusschen de
veertig en vijftig, lang en mager . Hij is zorgvuldig geschoren
en draagt alleen een kleinen knevel . Zijn stem is zacht maar
duidelijk. Hij spreekt in welverzorgde volzinnen en citeert
zonder een enkele hatelijkheid, veel duitsche taalgeleerden en
uitgaven, waarbij hij het duitsch onberispelijk uitspreekt . Hij
lij kt een man van fij nen smaak en hij zou een dichter kunnen
wezen . Men zegt dat zijne bewerking van Tristan en Iseult een
kunstwerk is . Een levendig handgeklap van veel handen vergezelt het slot van zijn les en wordt door hem beantwoord met
een gracieuse buiging .
Een geheel andere figuur is Camille Jullian, de histozicus, de
kenner van de eerste geschiedenis van Gallie, de fijne speurhond
in het wo ud der oergeschiedenis van Frankrijk, een tamelijk
lange man met voile donkerbruine haren en langen don .keren
baard, van harmonischen levensbouw, zeer bij ziend waarschij nlij k, want hij lig t met zijn g ezicht op zijn dictaat, terwij l
hij spreekt. Maar dat alles zoude hem nog niet onderscheiden
van andere professoren, doch hij heeft iets dat dat wel doer . Hij
heeft hart voor zijn vak, hij drukt op zijn woorden, hij zwoegt
onder den last van de belangrijkheid zijner voordracht, geen
enkel woordje of hij zet er zijn stempel op . Hij gunt zich geen
rust . Rusteloos rent hij door de landen van het primitieve Gallie,
langs bergen en rivieren en het zweet staat op zijn voorhoofd .
Een gehoor van bij de honderd menschen, waaronder veel
oude heeren. Ook de dames zijn bijna allen grijs van haren .
Curieus dat verschil van toehoorders bij den een en den anderen
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professor . Zijn college is het aangenaamste van alien, die ik
hoorde en toch is voor mij de stof niet juist die, welke mij boven
andere aantrekt . Zijn wetenschap is aangenaam-opdringerig .
Hij zet ze vlak voor den geest van zijn toehoorders . Hij stampt
ze er in . Hij dwingt u to luisteren. leder woord, dat hij zegt,
vindt hij belangrijk en hij drukt er zoo zeer op, dat hij het
afdrukt in uw geest en geheugen. Hij is een gepassioneerde,
zelfs schijnt hij een chauvinist, want alvorens twee Duitsche
geleerden to citeeren zegt hij : „In deze zaken moeten wij ongelukkig ons licht gaan aansteken aan de andere zij de van den
Rijn", en hij spreekt de namen der Duitsche geleerden zoozeer
op zijn Fransch uit, dat ik moeite heb, ze to verstaan . Dat is zijn
revanche . Hij spelt ze nog eens, omdat hij veronderstelt, dat
niemand ze verstaat . Hij wil blijkbaar niet de concessie doen
hen met Duitsch accent uit to spreken, maar hij kan het ook niet,
waarschijnlijk. Het is een Franschman in merg en been, een
soort harde Auvergnaat evenals zijn held Vercingetorix . Zijn
woord verlevendigt ongemeen en is opwekkend . Yk zie dan
ook geen slapers onder zijn gehoor op de banken . Daaronder
zijn er velen, die niet eens een zitplaats hebben kunnen machtig
worden ; het electriseerend woord van den hoogleeraar schijnt ze
to houden op de been in den eigenlijken zin . Men denke echter
niet, dat hij het er op aan zou willen leggen een charmeur to zijn,
to spreken in mooie volzinnen . Dat wil hij niet . Hij wil slechts
zijn gedachten en ontdekkingen in uw geheugen vasthameren .
De heer Strowski is een nog zeer jong docent van de Sorbonne. Hij is nog geen professor, maar voorlopig aangesteld
als charge de cours . Hij is lang, mager en blond en naar zijn
naam aanduidt, waarschijnlijk van Poolsche afkomst . Hij schijnt
door de jonge dames zeer gewild, want de vrouwen, die hier
zitten to luisteren, zaj n bij na alien j onge meisj es . Mannen zijn er
van allerlei leeftij d, jonge en oude. Ook de verschillende rassen
zijn er vertegenwoordigd . Ik zag Japaneezen en naast mij zat
een groote, dikke neger .
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In een Parijsch collegelokaal komen en gaan de menschen
onder de voordracht van den professor . Deze vervolgt kalmpjes
zij n les zonder zich aan de binnenkomenden of weggaanden to
storen.
Toen ik bij Strowski zat, kwam een oudere mijnheer met
zijn vrouw en drie meisjes van vijftien tot achttien jaar voor
mij op de nog leege bank zitten .
Na een kwartier toehoorens staat de familie weer op en vertrekt, de vader voorop, dan de moeder en de dochtertjes achterna. De heer Strowski doceert staande en maakt korte, delicate
gebaren met zijne rechterhand, welke korte gebaren zijne
kortafgebroken zinnen begeleiden, er mee parallel schijnen to
loopen, de een den ander niet vooruit als een paardenspan aan
denzelfden disselboom. Zijne zinnen schijnen met moeite uit
zijn brein to voorschijn gehaald, dan plotseling met een zekere
brutaliteit neergegooid. Zijne stem heeft weinig klank, ook zegt
hij niet veel oorspronkelijks en meestal alleen dat, wat in de
boeken staat to lezen . Nu en dan blinkt er zoo'n klein sterretje
in zijn woord . Hij heeft een paar boeken geschreven, die niet
onverdienstelijk moeten zijn, en bekroond zijn met academieprijzen. Naast hem in den katheder heeft hij neergegooid zijn
bruin slap hoed] e en zij n grij ze over.j as . Hij lij kt een halve
artiest, een beetje nonchalant . Een veelvuldig handgeklap begeleidt zijn heengaan .
De beer Louis Leger is de man van de Slavische letteren . Hij
is een breede, sterke, stoere professor met korten grijzen baard.
Wanneer men hem ziet, zou men hem kunnen houden voor
een minister, of ook voor een deurwaarder.
Hij heeft zich alleen bezig gehouden met zijn vak . Op een
ding heeft hij zich toegelegd : de Slavische talen en de geschiedenis van de Slavische volkeren . Gering in aantal zijn in
Frankrijk de specialiteiten daar in en zoo was het voor hem niet
moeilijk het legioen van eer to verwerven en een gezien hoogleeraar to worden . Hij behandelt zijn Gogol zeer grondig, ver387

telt dat in het najaar een boek daarover van hem zal uitkomen ;
vertelt ook van zijn reizen in Rusland zeer pittoreske dingen .
Hij oreert niet, maar causeert als wijlen Sarcey, waaraan hij
soms doet denken, met gemoedelijkheid . Een toehoorder, (er
zijn er bier vijftien ongeveer) adresseert zelfs het woord naar
de hoogte van den katheder en professor Leger spreekt met
hem niet uit „de hoogte", maar als tot een vriend en gelijke .
Hij schijnt een verlichte geest, een man die vast zit in het zadel
zijner welverdiende reputatie .
Een geheel ander soort mensch is de heer Morel Fatio, de
professor der Spaansche letteren en even als Leger, aan het
College de France . Niettegenstaande zijn Spaanschen naam is
hij een licht blond man met rozig gezicht . Niet groot en niet
klein, maar welgeschouderd, een beetje stuursch en gewichtig
als een chef van een groote Duitsche firma . Hij komt binnen
met een dikke foliant uit de XVIIe eeuw onder zijn arm . Hij
is gekleed in een lichtgrijs costuum en draagt een rond, stijf
hoedje, wat ze in Holland soms een „ kaasbolletje" noemen .
Hij is gelaten in zijn vak, maar toch energiek, eenvoudig, niet
opvallend, in niets belachelijk, doch hij wekt geen enthousiasme .
De toehoorders zitten onverschillig to luisteren . Er zijn er niet
veel : een dental, waarvan een zit to slapen en zeer lang slaapt .
Toch is zijn college niet onbelangrijk.
Bij het uitgaan vraagt een hoorder hem naar eene Spaansche
editie . Hij antwoordt, dat zij slecht is en dezelfde hoorder vraagt,
wat hij dan over die en die andere editie denkt. De professor
antwoordt niet : „ook die is slecht", maar alleen : ,Zij is slecht" .
En hij gaat heen zonder verder notitie to nemen .
Bij den hoogleeraar Bergson van het College de France vindt
men de tradities van de beroemde Parij sche professoren terug .
Hij is een docent van het groote ras . De bewondering voor hem,
die van hen uitgaat, welke hem begrijpen, is ook overgegaan
op hen, die hem niet begrijpen en zoo zit hij beneden in zijn
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amphitheater in een middelpunt van honderdvoudige stralen
van aandacht .
Op een Zondagmiddag was er van hem een voordracht bepaald in een weinig bekenden kring van den linker Seine-oever .
Twee uren to voren stonden de belangstellenden voor de deur .
Met iedere vijf minuten groeide hun aantal en toen de deur
eindelijk een uur to voren zich opende, ontstond er een gevecht .
De man, die aangesteld was om de orde to handhaven, werd
op zij geduwd en het scheen een oogenblik, als of er cen uitdeeling plaats had van brood voor de uitgehongerden gedurende
het beleg van Parijs . De ordebewaarder schreeuwde met wanhopige stem, maar niets hielp . De wentelende stroom zonder
discipline en eerbied, aan geen tucht zich storend, zocht zijn
weg met geweld. Wie waren nu die dolzinnige belangstellenden ? Yk weet het niet, maar wel zag ik zeer veel nieisj es van
vijftien a zestien jaar, burger] uffrouwen, die concierges leken,
eerzame burgers, die mij winkelbedienden of cafehouders toeschenen. Bij het binnendringen was voor mij een j ong meisj e van
vijftien a zestien jaar . Om haar moed een zoo grooten wijsgeer
to willen gaan hooren, had ik geen moed om haar to willen
verdringen en liet haar voorgaan . Die backfish boezemde mij
een bepaalden eerbied in voor haar stout beginnen en al l achend
zeide ik : ,Gaat u voor, Mademoiselle" . Moest ik al deze menschen au serieux nemen? Wat kwamen zij er eigenlijk doen?
Slechts een tiende of een twintigste der toehoorders schenen mij
de voor den professor geschikte ; de anderen door de winden
van zijn renommee bij elkander gewaaid als bladeren .
Daar verschijnt de groote man, Henri Bergson, mager en
knokig, geheel vergeestelijkt in zijn gezicht .
Duidelijk en scherp spreekt hij over den wil en de hersens en
heft hoog den geest uit de omhulsels der zichtbaarheid en onmiddellijke waarneming . En hier moet ik 's mans geest bewonderen, die in de diepte ging met zoekende stern en de
woorden scheen to putten uit de onderste groeven en lagen van
het diepst onbewuste, waarbij zijne oogen als het ware in de
kassen naar achteren schenen to willen verdwijnen, zijne hersens
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zich schenen to persen naar achteren, om met langzame stem
de rijke wateren naar boven to hi-* sch en . Eene ademlooze stiite
lag over zijne begrijpende en niet begrijpende toehoorders, alleen
gestoord door het krissen der pennen van weetgierige juffertjes,
die zooveel mogehjk letterlijk ieder woord gedwee en getrouw
op het papier zetten .
Somtijds stijgt zijne beschouwing tot eene subtiele hoogte,
waarbij de ideeen alleen als witte stippen drijven in een grijze
oneindigheid . Dan daalt hij weer en door zijne intonaties roept
hij onzen goeden wil in : ,Kom, keer in u zelven en vraag het
u af. Wees oprecht" . Zijne redeneeringen dringen binnen in de
donkerste schuilhoeken van den geest, onverbiddelijk en toch
goedig, maar langzaam schuift hij voort tot dat hij u drukt
tegen den muur van zijne overtuiging. Zijne volzinnen zijn
opgebouwd met elegante constructie en hij spreekt keurig en
fijn. Eene groote voldaanheid heerscht in de zaal bij de luisterenden . Het is alsof hij hen tevreden heeft gesteld met hunne
eigene zielen, waarvan ze to voren de onrustige afwijkingen
vreesden . Geene geestdrift heeft professors woord veroorzaakt,
maar eene zekere soort van fiere rust .
POITIERS

Poitiers, de stad van magistraten en folianten, de stad van het
Recht en in oude tijden de stad van den grooten slag .
Ik kwam daar aan in den nacht tegen twaalf uur, aan het
station. Haastig zag ik op het perron een enkelen mijnheer
verdwijnen door een deur . Ik vloog hem na om naar een hotel
to vragen, maar hij was weg en ik stond alleen. Aan het bagagedepot sluimerde een geemplooyeerde en hij gaf gebrekkige
uitkomst . Voor mij lag nu een donkere stad, die op een hoogte
zich scheen uit to strekken in de duisternis . In het eerste beste
cafe, waar ik nog licht zag, ging ik in en vond er een leege zaal ;
op een stoel bij het buffet dommelde de patroon, die mijn binnenkonlst niet bemerktc. Ik moest hem op zijn schouders
kloppen, om hem tot bewustzijn to roepen en zelf uit het on390

bekende tot geruststelling to komen en eenige vragen to doen .
Hij zeide me de trap op to gaan : dat was de weg naar het hotel,
dat ik zocht. Ik liet hem verder slapen en ging . De trap lag daar
voor mij, groot en breed en hoog ; de steenen van de treden
waren bier en daar reeds ingezakt door ouderdom en gras en
onkruid schoot op tusschen de reten. Ik klom, klom en de trap
hield niet op, en ik klom ; ik wilde weer afdalen, maar dat was
voor mij even onzeker als het verder klimmen . Ik klom dus door
en toen dan eindelijk de trap ophield, vond ik een straat, die niet
verlicht was . Gelukkig schemerde in de verte een lantaarn ; daar
ging ik op aan en kwam twee zingende soldaten tegen, die mij
terecht wezen . Vijfmaal moest ik schellen aan bet hotel, totdat
een kellner, uit zijn slaap gewekt, mij kwam opendoen . Het
hotel was voortreftelijk, gaf heerlijke kamers, ruim, breed,
zindelijk. Des avonds had ik alleen den kellner gezien . Des
morgens zag ik de patrones, een eerbiedwaardige, deftige
matrone en den patroon, een zwijgend ouden beer . Deze wantrouwend, de patronne meer spraakzaam en nieuwsgierig .
Heerlijke stad, dat Poitiers ! Zelden heb ik er eene gezien, die
zoo mooi is en geequilibreerd voor een stil bestaan van rust en
samenleven, waarbij het zoeken naar vrede en waarheid is
einddoel . Propere straten, waarin weinig gang van menschen,
maar juist menschen genoeg om het leven to schragen van den
eenling : de fijn verkwikkende golfslag van bet leven, die streelt
en suggereert en den mensch behoedt to verzinken in het doffe
en bet troostelooze, to verzinken tot noodeloos gedroom . Vooral die straten, die niet de drukke winkelstraten zijn, zijn kostelijk
door hunne weldoende apparitie. Zwijgende huizen met witte
muren, niet hoog, muren, die tuin en binnenplaatsen omgeven,
waar overheen breed spreidende takken van oude boomen hun
groen laten hangen, hun bloesems doen geuren . Men zou
denken in Spanje to zijn. Langs de trottoir schuift bier en daar
aan de schaduwzij de een vrouw in 't zwart, de eenvoudige
burgervrouw der provincie met zwarten doek om het hoofd,
loopend naar een boodschap of komend uit de kerk .
De kerken zijn prachtig en alien van elkander verschillend .
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De cathedraal een groot en weidsch gebouw, waar bij mijn
binnenkomst een hoogmis ruischte, en zong, in lijn van een
zachte cadans en kolommen van wierook konden worden gezien uit verre hoeken, langzaam stij Bend in een gulden zonnelicht naar de hooge in spitsboogen bij elkaar vallende gewelven .
Langs de muren in de nevenbeuken zware graftomben van
marten steen met de klinkende namen van Frankrijk .
Een andere kerk, zoo oud, dat zij is gezonken twee, drie
meter onder den beganen grond van den huidigen dag . Voetje
voor voetje neemt de aarde weer tot zich, wat zij heeft voortgebracht uit haar schoot ; langzaam, door de eeuwen heen
hoopt zich het stof langs de grondslagen der gebouwen . Is het
alleen het gebouw dat zinkt, of is het de aarde, die zich verheft? Wij weten het niet juist aan to geven . Er zijn weinig
indrukken, zoo overweldigend, als dat wegzinken van de
werken der menschen ; zij roepen ons tot gedweeere overgave
en houden ons terug van to groote spanning onzer kracht .
Dan eene oude Romaansche kerk, van buiten versierd met
brokkelende beelden in hieratische standen en zittingen, waar
tusschendoor plantj es en bloempj es zijn opgeschoten en bloeien .
Deze figuren staan op de grens tusschen den Byzantijnschen en
den Romaanschen stij 1, j a, zij doen meer denken aan den Aziatischen of Egyptischen, dan aan het werk van een hedendaagschen artiest . Van binnen is die kerk vol kolonnen ; het lijkt
een heilig woud van stammen, die dicht op elkander staan, en
hunne gebeeldhouwde kapiteelen vertoonen de weelde van
antieke pracht . Warmte en beschutting gaat er uit van dit
steenen woud, en de ziel van den bezoeker ontbloeit er licht
tot het innerlijk leven. Jammer, dat ook hier de polychrome
zooveel heeft bedorven, de ernst van den steen er door heeft
geleden . Waarom in de vorige eeuw deze kolonnen en gewelven donkerrood moesten worden geverfd, heb ik niet
kunnen begrijpen.
Een der schoonste zalen van Frankrijk is de salle des Pasperdus van het paleis van justitie, waar langs de muren de
Romaansche kolonnen en bogen opgaan en neergaan, niet met
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de zwaarte van den Romaanschen stijl, maar licht en etherisch .
Aan den anderen kant zijn er Gothische vensters en zij vertoonen
een bloemwerk van steen in onvergankelijke wendingen . Boven
den monumentalen schoorsteen wisselt de rondboog met den
spitsboog en laat weer ruimte in zijn snijding voor nieuwe
vormen . De schoorsteen, waar de engelenfiguren bet wapen
der stad dragen, is een meesterstuk van sculptuur . Deze vergeten
zaal dient ook als korte verbinding tusschen twee straten, en
zoo gaat de wandelaar en bewoner der stad er onder door, niet
achtgevend op de schoonheid, die zich boven zijn hoofd verheft, maar die hem toch moet bevredigen, wanneer hij toevallig zijn blik hecht op een der majestatische wanden .
Een refs door Duitschland is een genot van ontspanning, van
frissche luchten en groepen bergen en bosschen, waar veel
innigs ook is to aanschouwen, maar eene reis in Frankrijk is
een genot van hoogere studie en van verfijndere emotie . Iedere
wandeling in die oude steden, waarmede bet heele land is bezaaid, doet u de historie en hare schoonheid ontmoeten met
iederen stap. Wel heeft dit land zijn tijd gehad en is bet teruggaande in brokkelend verval ; de bosschen zijn weg, sommige
rivieren hebben gebrek aan water, ruines steken uit den kalen
grond, maar wat een wereld gaat er open voor hem, die ziet
en wil weten ; welke cathedralen en oude steden worden er bier
niet gevonden, zooals nergens ter wereld .
Voor den zoeker naar de sterke emoties van den levensstrijd
is Poitiers niet de stad, maar voor hem, die steden bemint als
Brugge en Yperen en Oxford en Freiburg, die vindt hier meer
dan elders de plaats, waaruit zijne ziel zich kan verwijden tot
een uitspansel van blauwen vrede .
ZUID FRANKRIJK
BAYONNE

De cathedraal van Bayonne is eene kerk groot van vormen,
met grootsche bewegingen en wendingen . Zij is eene werkelijk
cathedrale kerk en hare gothiek is uit den besten tijd . Het in393

wendige van het gebouw is vol majesteit en doet het gebrek
aan volkomen eenheid vergeten . Zij ligt nog tamelijk tusschen
de huizen en is nog niet ontbloot van dichtbije omgeving
worden immers tegenwoordig de cathedralen zooveel mogelijk
geisoleerd, waardoor zij dan komen to liggen als op een presenteerblad, een pronkstuk voor een kijklustig publiek, een nummer voor het vreemdelingenverkeer. Heeft men niet zoo gehandeld met den dom van Keulen? Die van Bayonne heeft
drie schepen . Onder hare vensters zijn er van buitengewone
schoonheid, de ouderen zijn de mooisten, maar ook een paar
nieuweren zijn indrukwekkend door voorstelling en kleur .
Zoo is er een nieuwere, waarop Christus is afgebeeld in den
Hof van Olijven . Men ziet er de groene boomen een achtergrond vormen als onheilspellend en hoopvol tevens, een geheimzinnig donkergroen vol mystieke schittering . Het is geen
licht en banaal groen, maar een groen, dat in zijne donkere
zwaarte met een ver licht schijnt doordrenkt, dat het schouwend
menschenoog verdiept en rust geeft . Daarnaast is een raam,
waarin het antieke roomachtig wit met goud, donkergloeiend
rood en blauw to zamen smelt tot eene wellust van kleurenrij .
Van de gewelven van het middenschip hangen een dozijn
gouden kroonluchters langs de spitsbogen van de zijbeuken
naar beneden . Het hoofdaltaar is een delicaat werk, slank en
subtiel in fijne gouden vormen, spits en hoog-opgaand als een
zuiver gebed en in het halfdonker van het koor is het als het
geometrisch geraamte van een gouden droom .
Des avonds in de vespers, toen de kerk was gevuld met veel
donkere menschengestalten, want zij was slechts weinig verlicht en de luchters waren niet ontstoken, toen brandden alleen
op het koor de lichten talrijk en de wierook omhulde de heenen-weer-bewegende priesters in hunne gouden kazuifels en
roode koorknapen zwaaiden in rythmischen slag de wierookvaten in de nevelige ruimte, waardoor de volkszang dreef en
de orgeltonen ruischten met plechtigen schal. Toen trokken de
officianten van het koor door de beuken in processie en ik zag
in het licht der kaarsen, die zij hielden in hunne rechterhand,
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de verlichte hoekige koppen der in hun brevier lezende oude
kanunniken en ik zag de juweelen flonkeren eener kostbare
monstrans. Uit de zijbeuken stroomden de statige woorden
van het Lauda Sion, gezongen met innigheid en overtuiging .
Bayonne is een gezellige stad. Zij nadert in bouw, opzet en
kleur de Spaansche steden . Men begint er de lucht van Spanje
als het ware to ruiken, klanken van Spaansche woorden dringen
tot uw oor, Spaansche gezichten gaan in de menigte aan u
voorbij . Er zijn daar straten met bogen, waaronder de mooiste
winkels van de stad. Men heeft die gebouwd aldus, om de
warmte to kunnen ontvluchten en in de schaduw to wandelen .
Zij doen misschien nog meer dienst tegen den regen, dan tegen
de zon . Wanneer men een blik werpt in de Rue du Port-Neuf,
is men verrast door een afwisseling van kleuren, die weinig in
noordelijker steden wordt gezien . De monumentale steenen
brug over den Adour, die zeer lang is, geeft aan de plaats het
aanzien van een groote stad .
Men zou bier gaarne wonen . Men voelt de wereld hier open
naar alle zij den : naar Oost en naar West, naar Noord en naar
Zuid . Ieder der vier windstreken brengt groote verscheidenheid aan . De hooge bergen en de zee, het Noorden en Spanje,
dat ligt voor de deur . De meeste Bayonners zijn Basken, zeker
een van de vreemdste en meest interessante menschensoorten
van Europa. Zij stammen waarschijnlijk of van de oerbewoners
van Spanje, de oude Iberen . I-let zijn de laatst overgebleven
exemplaren van dit verdwenen ras . Zij spreken dan ook eene
taal, die niet is to leeren, wanneer men niet in het land is geboren.
Het zijn korte, stevig gebouwde menschen, hunne gezichten
zijn bleek en toch blank . In hun gang ligt het vaste en onwrikbare van den bergbewoner. Zij zijn eenvoudig en trouw. Zij
houden aan het eenmaal ontvangene en aangenomene. Toch
voel ik mij met weinig menschen zoo vreemd als met hen.
Er is, blijft iets in hen, dat ik niet begrijp en ook zij schijnen mij
niet to begrijpen . Wanneer de vrouwen aan het babbelen zijn
onder elkaar, babbelen zij ongemeen Aug en zeggen minstens
drie woorden in denzelfden tij d, dat de vrouwen in Holland
maar een woord zeggen .
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In het hotel werden wij bediend door een echt Baskisch meisje .
Zij keek ons terzij de nieuwsgierig aan, maar was voorkomend
met een zacht lachj e van minzaamheid . Het huffs was vol vrouwelijke dienstboden . Er liepen wel vijf of zes, en toch was het maar
een klein hotel. Waar die meisj es allen van daan kornen, of
waarvoor ze allemaal dienen, dat weten wij bewoners van het
Noorden niet. In ieder geval was het er zeer proper en zindelijk
op de gangen en kamers en men merkte, dat zij er niet voor
nets waren . Het was moeilijk onder hen de dochter des huizes
to vinden, wanneer men het niet wist . Doch zoodra wij met
deze spraken, merkten wij zonder dat zij bepaalde dingen behoefde to zeggen aan den toon van haar stem, dat zij het was,
de meesteresse onder de vij f of zes . Er was in hare stem iets
hoogers, iets ruimers in hare uitingen ; alhoewel ik haar geen
bevelen hoorde uitdeelen.
Onder de arkaden in de rue du Port-Neuf zit ik droog, terwijl het in de straat in stroomen regent . Het is zeer jammer.
Deze stad moet men zien en genieten met felle zon, zittend in
goeden schaduw. Het is midden op den dag zoo donker, dat
in de schitterende confisserie aan de overzij de van de straat de
lichten branden . Een automobiel houdt er voor stil en uit de
confiserie komen twee elegante Bayonnaises in vuurroode
japonnen, heffen hun rokken voor het stroomende water en
springen vlug in het rij twig . Ik zit nog altij d met mij n overj as
aan en het is toch zomer en laat mij uit verveling nog een glas
inschenken, door de patronne van het kofliehuis . Zij klaagt
over de koude en het niet ophoudende slechte weer . Men kan
bier tenminste onder de bogen zitten voor een koffiehuis . In
Bozen in de Laubegasse, een straat die iets op deze gelijkt, kon
men dat niet. Daar verkoopen ze allerlei onder de arkaden, maar
geen drank . Ook zijn hier de bogen rtumer en de winkels grooter .
Ik zit to denken over het boek van Taine : Voyage aux
Pyrenees. Hij is ook bier geweest, maar sinds then tij d is er veel
veranderd . Toch is het nog altij d een mooi boek . Hier en daar
heeft hij het wat aangedikt door vertellingen, met de haren er
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bij gesleept . Hij houdt zich ten minste aan land en yolk en g eeft
geen lange bladzijden over schilderijen, zooals later in zijn
Voyage en Italie . Taine was nog jong, toen hij zijn boek over de
Pyreneen schreef . Eenige jaren daarna ging hij Engeland zien .
Het werk, dat hij daarover uitgaf, is misschien het beste van
zijn reisbeschrijvingen. De voorstelling is niet zoo rijk aan natuurbewondering, maar hier is meer intellect besteed . Het laat
zich vandaag nog met belangstelling lezen . Ik stel mij Taine
voor, met zijn bedachtzamen stap door Bayonne gaand en in
de stadsbibliotheek snuffelend in oude folianten. Er is haast
geen Fransch schrijver in de negentiende eeuw, then ik zoozeer
en oprecht bewonder, als hem . Vooral zijn proza is van een
magistraal en stevig weefsel. Het laat zichh aanvoelen als een
dikke winterjas van eerste qualiteit stof, waarin hij zijne geAachten warm en veilig kleedde . Ik heb daarenboven een licht
vermoeden, dat Zola hem zijn stijl heeft afgekeken .
Toen Taine hier was, regende het ook en hij vluchtte naar
de bibliotheek . Ik zal maar zooveel mogelijk de stad en de
Bayonners as jken .
Des avonds ging ik de couranten inzien en vond daarvoor
een koffiehuis, zoo weelderig en met zooveel werkelijk fijnen
smaak ingericht, als ik er geen ander zou kunnen aanwij zen .
Het was een locaal om het Journal des Debats to lezen, die ik
aan een ernstig en uitstekend gemanierd kelner vroeg en die
hij mij overhandigde met een voor die courant passend gebaar .
BIARRITZ

De meest schitterende badplaats aan zee, welke ik heb gezien .
Wel gelijken de badplaatsen aan zee allen op elkander, maar
bier is toch iets, wat ik ,meer prikkelend" zou kunnen noemen .
Niet alleen de naam heeft iets petillants, iets dat aan champagne
herinnert, maar de plaats zelve heeft het ook.
Rotsen heen en weer geworpen voor in zee door geweldige
aardsche beroeringen, die bier en daar versteende voorhistorische
monsters gelijken. Zij spuwen door openingen en monden
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schuim en water en scbijnen hun staart onder to dompelen en
to buigen . Het zeewater doet hun schubben glinsteren, wanneer
de zon schijnt of de maan . Een tunnel door een van de rotsen
op het strand, waar men doorwandelt en aan de andere zijde
een heel ander strand ziet .
Er is hier in de zee eene grootere verscheidenheid van kleuren
en tinten dan bij ons in de Noordzee. Ook is de Atlantische
Oceaan wilder en zijn golven zijn hooger . De aarde heeft hier
geweldige rotswachters moeten uitzenden om het losgelaten
watermonster to temperen en stil to doen staan . In de verte
zien de anders banale hotels en paleizen er niet storend uit .
De mensch heeft bier zijn weelde tentoongesteld in grootsche
gebouwen, die alhoewel op zich zelf niet schoon zijn to noemen,
doch die in den verren nevel, in den zonneschijn uitzien als
paleizen van een witten droom . Ginds naar het zoele Zuiden
verschijnt in gouden wasem de kust van Spanje, waar men de
gebouwen der menschen ziet liggen blank tegen het hoogrijzende strand . Rechts naar het Noorden is het water licht en wit, als
met melk overgoten, links naar het Zuiden is de watervlakte
lichtgroen, sons als saphir en midden in lichtpaarsch en roze ;
de drie vlakken vloeien niet in elkaar, maar schijnen door
strenge lijnen gedeeld.
De zee slaat met regelmatige slag tegen de rotsen en door de
eeuwen heen heeft zij ze doorboord . Keen en weer vliegen de
vlokken schuim : de woede van den tegengehouden oceaan,
die hier en daar bij het stooten op een afgebrokkelde klip een
waterbouquet naar boven doet stuiven, waarin de kleuren van
den regenboog als een hulde aan de terra triumphatrix .
In Biarritz ook zag ik het mooiste paard, dat ik ooit heb
gezien. Zoo een moet de dichter van het boek Job voor oogen
hebben gehad, toen hij in vervoering raakte en zijne onsterfelijke bladzijde schreef. De mijnheer, die er op zat, boog zich
juist in gesprek met een vriend naar beneden, zoodat ik alleen
naar het paard kon kijken, zonder het hoofd van den ruiter
behoeven to zien, en zoo kreeg ik den compleeten indruk van
een volkomen schoon dier . Het was zwartglanzend, van onbe398

rispelijken bouw, waarin fierheid en gracie zich uitten, waarbij
men sevens zag een fijne lichtheid, gepaard aan scherpe kracht
en vlugheid.
Ik heb deze streken van Bayonne en Biarritz liever dan de
Riviera, ja, ik zou haast zeggen, dat ik geen land weet, wat mij
aangenamer aandoet. Vroeger schreef mij eens een Fransche
vriend, die op zijn refs in Granada was : ,Gij menschen van bet
Noorden weet niet, welke gelukzaligheid hier in de lucht
zweeft". En j a, ik heb Granada aanschouwd, en dezelfde gelukzaligheid die daar over de vega is neergezonken, ligt bier als
een bruidsluier over water en land . Flier, meer dan aan de
Riviera schijnt ruimte en vrijere expansie voor leven en droom .
Ik zie hier bergen zoo hoog en zoo rein en zee en een zilveren
lucht. Zoelere, zachtere, wollige winden waaien hier uit bet
gloeiende Zuiden, beladen met de koelende vochten en voor
bet al to weekelijke word ik bewaard door de harde rotsen aan
mij n voet en achter mij n rug, en de macht der zware Atlantische
golven . Zoo word ik door de contrasten beveiligd, blijf in
evenwicht en weldadige harmonische rust .
Tusschen Frankrijk's strand en dat van Amerika moet volgens
een oude sage een groot eiland hebben gelegen, dat verzonken
is. Men heeft bet Atlantis geheeten . De druiden van Bretagne
hebben bet verteld in oude tijden en van geslacht tot geslacht
door de dorpen langs de kust is de sage voortgegaan van de
eene eeuw tot de andere . Met man en muis is bet land vergaan ;
op een dag weggedaald onder de wateren voor altij d. Op een
dag dat de hemel loodzwaar en zwart hing boven de aarde,
steeg er een vuurzuil uit bet water omhoog . hit had een druide
gezien op bet strand en hij riep de ouden van bet dorp to zarnen .
De zee schuimde en kookte en sloeg tegen de rotsen met zulk
geweld, dat stukken als huizen zoo groot, werden geworpen
op zoo groote afstanden, dat men ze niet meer zag . Dagen
daarna vertelden zeevaarders, die naar bet eiland hadden gezocht,
dat zij bet niet meer hadden gevonden . En de druiden van
Bretagne wisten meer . Zij zeiden, dat daar op bet eiland de
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menschen hadden geleefd in een voortdurend geluk, dat bet
daar eeuwig lente was geweest, dat de bloemen daar altij d
hadden gebloeid en de vogels altijd hadden gezongen en dat
de nachten er hadden gegeurd met onbeschrijfelijken geur,
doorzoemd en verlicht met zwevende gouden kevers, waarbij
de menschen indommelden tot een zaligen lichten slaap .
Doch de menschen van bet waste land hadden veel kwaad
gedaan en misdaden bedreven . Daarom waren de elementen
vertoornd en hadden de reinen en gelukkigen moeten boeten
voor de zonden der slechten . Zoo gingen de sagen . Ook
Grieksche schrijvers vertelden van- Let gezonken eiland, dat
door de Pheniciers was bezocht bij hunne tochten over de zeeen .
Ik sta hier op een rots in zee . Een smal weggetje heeft me er
been geleid en er zijn bier een paar houten banken gezet . Ik
zie daarginds bet vroegere paleis van Napoleon III . Hij begreep
veel, die man . Hij heeft misschien to veel begrepen ; to fijn
willen spelen op bet schaakbord van de politiek . Dat hij voor
deze streken een voorliefde had, is wel een teeken van juist
gevoel en intuitie . Bij deze wilde zee en bij deze bergen en bij
dat schitterende hof kwam Bismarck en liet zich niet afleiden
van zijn doel en draaide Napoleons geest naar zijn doel . Dat
was sterk . Hij was de storm, waartegen de stuurman van
Frankrijk niet meer kon opzeilen . Toen de keizerin Eugene
verbleekte bij zijn binnenkomen op den gladden parketvloer
van de Tuilerieen, voelde ook zij, dat die man de bewerker
van haar ongeluk moest zijn.
Ik heb mij nooit veel in Bismarck's ziel en werk verdiept .
Komt bet omdat ik sinds mijn kindsheid then naam zoo dikwijls
moest hooren en bet gevoel daarbij werd afgestompt of is bet
natuurlijke antipathie ? Voor Napoleon III voel ik veel meer .
Hij interesseert me altij d bij bet geringste woord, dat er over
hem wordt gezegd. Hij was een sombere, een ongelukkige,
een raadselachtige, een vaste, een fijne, geen brutale. Ik ben als
mensch dichter bij hem . Ik begrijp hem beter . Bismarck was
een oprechte, een duidelijke, een brutale, een kraan, zooals de
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Hollanders zouden zeggen . Daarom kan hij mij minder schelen
en zou ik liever de geschiedschrijver van Napoleon willen zijn,
dan die van Bismarck .
Zou bet toch waar zijn en werkehjkheid geweest, dat eiland
Atlantis? Dat ik deze streken voel als begenadigd, zou dat nog
een laatste lichtstraal zijn van het verdwenen lichteiland ? Of
hebben de ouden zich alleen verbeeld, dat daar dat eiland moest
zijn geweest, omdat ook zij op deze kust hetzelfde ondervonden
als ik? De zeearend, die daarboven komt uit bet Westen, zal
hij mij antwoord brengen of zal bet de lichtweg doen, die voert
over het water naar den horizont en bezaaid schijnt met diaman .ten en saphiren ? Zingen de golven om de rotsorgelen nog bet
lied van de stonden, die voor de bewoners van Atlantis wegklonken als klokken van kristal ? Er was een tij d . . . Er was een
tij d . . . Maar wat weten wij van vroeger ?
Daar girds ligt Hendaye! St . Jean de Luz en Fuenterabia!
Hoe komt dit dorp aan zijn naam? In mijn verbeelding zie ik
daar de lucht vonken! In de naam Luz niet reeds een omen?
Heeft Fuenterabia niet de meest donkere en enge straten die
men vinden kan in eenige stad, omdat men wilde wegschuilen
voor de overweldiging van al dat licht?
BETHARRAM

8 Juni op weg naar Betharram . Aan bet station werden wij
lastig gevallen door drie hotelkoetsiers . Ik koos then uit, welke
bet minst opdringerig was . En voort ging bet over een heerlijken weg, door een landschap van hooge, weelderig begroeide
bergen . Het dal werd nauwer . Frissche winden kwatnen uit de
zijdalen en noteboomen met hunne blanke, bijna witte stammen, wierpen hunne weldoende schaduwen in bet rijtuig . Dan
ging bet over de brug van de Gave en door onder ver reikende
takken van tamnie kastanjeboomen langs een helling en over
bruggetjes van wilde beeken Tangs koelende heggen, voorbij
langhalmige korenvelden . De blauwgroene neveltoppen daar
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heel hoog waren van wonderbaarlijke pracht . De vogels zongen
en piepten en er lag in dat alles eene smettelooze reinheid, een
overvloed en warmte, zooals wij bet in ons Noorden niet gewend zijn . Het was de droom van een Zuider zomerdag !
En voort ging bet naar de Grot . Zij was tot voor enkele jaren
nagenoeg onbekend . Het zijn groote onderaardsche gewelven,
waarin voor duizende jaren een stroom de meest schoone en
fantastische vormen heeft uitgewoeld . Aan den ingang stond
een gid s gereed, een slanke jonge man, met gang en houding,
aangenomen door bet voorzichtige stijgen en dalen in de donkere gangen . Hij was een model van een girls, niet lastig door
smakelooze aardigheden, discreet en toch in alles behulpzaam,
steeds waarschuwend, waar bet noodig was of geschikt . De
onderaardsche architectuur, welke als bet ware een stilzwijgende
muziek van geheimzinnige machten deed uitstroomen, begeleidde hij met zijn vasten stap, die zekerheid gaf in dit rijk van
bet schrikbarende .
Bij bet spaarzaam schijnsel van eenige electrische pitten,
(tot voor een paar jaar ging men met fakkels), daalden wij langs
hellingen en steile paadjes, waar bier en daar onder bet voortdurend druipen de grond nat en glibberig was . Eene volkomen
stilte kwam uit de duisternis en in de schemering spookten de
meest grillige vormen van steen . Daar waren kolommen als
Corynthische zuilen langzaam door bet zijpelen van bet water
ontstaan . Van beneden was gedurende honderden jaren de zuil
omhoog gestegen, van boven naderde zij door bet verbindende
water. Zoo wandelen wij door een rijkdom van stalactieten,
waarop hooge gewelven veilig steunden . Daar zag men opeens
bij bet wenden van bet pad eene steenvorming, die een grieksch
theater geleek, een andere een klooster met gothische spitsbogen .
Ginds leunde een kerkorgel en daar een geribt gewelf van
eene gothische cathedraal . Verderop tegen den muur was een
voorhang met versteende franj es . Geen enkel geluid vernamen
wij om ons been en alleen onze klinkende stap en de stem van
den gids kwamen ons ter oore. Toen wij zoo een half uur
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ongeveer waren voortgeschreden, zeide hij, dat wij nu dieper
zouden gaan en wij traden langs trappen een vijftig meter
lager, waar weer geweldige steenmassas langs alle zij den opschoten, zich wrongen, daalden, rondden tot vreemde verschijningen . Daar waren olifanten, draken van steen en een
natuurlijk gevormd bassin, waar midden in, een stalactiet zich
verhief. Er hingen gordijnen van steen uit duizeling-wekkende
hoogte. En wij daalden dieper tot ongeveer honderd en vijftig
meter onder den grond, langs trappen links en dan weer rechts,
waar nu watervallen begonnen to ruischen in bet donkey .
,,Wij gaan nu een tochtje met de boot op bet water doen"
zeide de gids en hij wees mij een bank van ruw eikenhout, waar
wij even konden zitten en wij stapten toen in een schuit . De
twee rotswanden waren dicht bij elkander en stonden met den
voet in bet water, zij verloren zich in de donkere hoogte . Het
water, dat er tusschen in was, vloeide nauwelijks merkbaar .
Wij gleden zachtj ens voort, onhoorbaar . Het scheen hier een
onderaardsch Venetie en ik dacht dat boven mijn hoofd onzichtbare pond dei sospiri moesten zijn . Het leek ook een verlaten
stuk inferno, gereed om nieuwe veroordeelden op to nemen.
Maar deze sensaties gingen ras voorbij ; de voortdurende verbazing werkte kalmeerend en eene volslagen stilte maakte zich
van alle zenuwtrillingen meester en ik meende to worden gelijk
aan die steenen, gelijk in kalmte en tevredenheid .
Had ik daarnaar reeds lang onbewust verlangd ? Ik weet bet
niet ; ik was hier niet bizonder gelukkig, maar toch was er iets
dat mij weldeed . Was bet de bescherming der aarde, die van
den steen, de kalmte van bet water, de hooge rotsen, die hun
vastheid tegen mij aandrukten en mij steunden, beter dan iets
mij ooit had gesteund? Misschien was bet de verlossing in de
diepte, want hooger op had ik de geweldige katarakten der
elementen aanschouwd, de gewrongene standen van de gedrochten, van gevangenen, van gebondenen op brandstapel
van steen .
Daar hadden de eeuwen gehamerd met luidenden klank, met
slagen, die dreunden tot in bet hart van den aardbol ; zoodat
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de menschenverbeelding werd verlamd en vernietigd. En ik
had beseft, dat er dingen waren, die ik niet had gedroomd, toen
de onderaardsche rivier als een monster door God werd afgezonden om de bergen to schudden en to bevestigen op hunnen
grondslag. Ook had ik vermoed, dat wij altijd leven in duisternis
en onzekerheid, dat wij niet weten, welk licht ons eens zal
dagen . Het komt mij voor, dat ik hier dicht bij den harteslag
der aarde ben, dat mijn geest sterkte ontvangt van haar, die mij
heeft voortgebracht, en in wier schoot wij alien eenmaal zullen
terugkeeren.
Zonder het to willen moet ik hier lachen om de overtuiging
van eenige mijner vrienden, die meenen dat er niets is buiten
de stof. Klein dunkt mij ook het gewirwar der povere politick
in steden en dorpen en ik zeg dat je hier met minachting niet
naar beneden, maar naar boven moet zien . In die stemmingen
kunnen alleen de eenvoudigen genade in onze oogen vinden .
Toen ik met deze gedachte bezig was, kwam een hallogeroep
uit de verte tot ons en riep mij tot mijne omgeving terug . Mijn
gids antwoordde luid naar de duisternis been en na eenige oogenblikken zagen wij een man in eene schuit, die in een inham
wachtte, tot wij hem voorbij voeren . In de schuit van den anderen zag ik twee jonge honden op hun achterpooten naast
elkander zitten en met gespitste ooren . In de schemering kon
ik ze nauwelijks onderscheiden, maar ik zag dat zij half verschrikt keken en aan 't naieve van hun oog zag ik dat ze zeer
jong waren. Zij begonnen angstig to blaffen zonder van hunne
plaats to wijken . Het waren politiehonden, die op eventueele
ongelukken in de grot werden afgericht en wier plotseling opduiken in deze plaats van eenzaamheid en strengen ernst door
hunne nalviteit mij de vroolij kheid teruggaf.
De koetsier, die mij naar de grot had gebracht, reed mij nu
terug naar mijn hotel . Wederom kwam de heerlijke weg onder
de reusachtige kastanjeboomen en tusschen de hooge heggen
door de vruchtbare vallei van de Gave, over een oude brug,
waarvan de klimopranken tot in de rivier bengelden, die naar
een oud plaatj e to oordeelen voor 60 jaar reeds geheel zoo
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begroeid was als nu. De brug kwam uit op een klooster, een
groot gebouw uit de zeventiende eeuw, dat even als de kerk, die
er bij hoorde, was in Renaissance stij l . Haar voorgevel voldoet
hier wel, maar het inwendige is smakeloos . Een altaar met veel
goud, doch dat tegenstaat door zijne overlading .
PAU

Pau is eene gezellige, levendige stad, die zich behagelijk voelt
gezeten op hare hoogvlakte . Fraaie, breede straten. Aan het
station staan rijen hotelbedienden met den naam van hun hotel
op hunne goudgerande petten . Zij zijn erg opdringerig . De
groote luxehotels geven in Pau den toon aan . Het nieuwe
Hotel de France, nu pas gebouwd, is een type van een buitengewoon weelderig ingericht hotel . Pau is eene stad van vreemdelingen . De burgers zijn er oni hen . Vroeger in de tijden van
Henri IV was dat anders .
Het was hier nooit erg koud en nooit zeer warm . De lucht
is hier vochtig genoeg, om haast nooit voor een zieke hinderlijk
to zijn. De Place Royale is eene terrasse, die uitziet op eene breede vallei, waardoor de Gave vloeit en waarin een paar dorpen
liggen. Op eene helling ligt het oude paleis van de koningin
Isabella van Spanje. Ginds zijn de Pyreneen, die in den verren
nevel hunne toppen in de lucht steken . Dit uitzicht is zeer
beroemd . Lamartine heeft dit het schoonste uitzicht der aarde
genoemd, zooals dat van Napels het schoonste der zee is . Taine
ook prij st het bizonder, maar gaat toch lang niet zoover in
zijn lof. Ik heb alien eerbied voor Lamartine . Met de juistheid
nam hij het echter zoo nauw niet . Zij n ziel verhief zich zeer
gemakkelijk boven omgeving en werkelijkheid . De waarheid
is, dat het panorama hier zeer schoon is, maar dat er honderden
uitzichten zijn van niet mindere pracht . Vlak bij het huis, dat
ik in Schaesberg bewoon, op den Lichtenberg, zie ik naar een
dal toe, dat naast het Maasdal gelegen, somtijds een breede
blauwe pracht aanbiedt, zooals dat van Pau het bijna niet beter
kan, behalve dan, wanner de verste toppen van de Pyreneen
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duidelijker uitkomen en de horizont een karakter aanneemt
van grootere maj esteit .
Toch moet ik er bijvoegen dat de schoonheid van de oostelijke
zijde van Zuid-Limburg meer en meer verdwijnt door de
kolenmijnen, die bier op vele plaatsen worden geboord en
doordat de bosschen veel worden gekapt . Het yolk heeft daarenboven pier weinig schoonheidszin .
Alexander von Humboldt heeft gezegd, dat de Rijn bij bet
Siebengebirge, de mooiste plek der aarde was . Ook deze uitspraak zal wel door niemand als onomstootelijk worden geloofd, al moet men er zich nog meer over verwonderen dan
over die van Lamartine . Want Humboldt had meer van de
wereld gezien dan deze .
Pau is de stad van Henri IV . Daar is zijn standbeeld, daar
dragen cafe's en hotels zijn naam, daar is bet kasteel, waar bij
geboren is en waar men zijn wieg nog toont : deze is de schelp
van een groote schildpad . De stad geeft den indruk van Protestantsch. Het Calvinisme bloeide hier . Bernadotte, die bier ook
geboren werd, werd later een protestantsch koning . Het kasteel
heeft een schoone Renaissance-facade en de cour d'honneur
heeft een grootsch aanzien . De groote eetzaal waar een monumentale tafel staat, (zij is wel de grootste tafel, die ik ooit heb
gezien) is behangen met schoone gobelins uit den tij d van
Lodewijk XV, die jachttafereelen voorstellen met schitterende
jagers en vrouwen in lange roode kleeden to paard en zwermen
jachthonden en vluchtende herten Men ziet er de slaapkamer
van Jeanne d'Albret, waarin een schoon ledikant prachtig in
bout gesneden met vier kolommen en een vuurscherm door
haar zelf geborduurd . Op de eerste etage is de receptiezaal,
waarin negen of tien katholieke edellieden werden vermoord .
De gids, die meegaat, geeft geen nadere uitlegging en niemand
der toeristen vraagt erom.
Wij zien bet boudoir der koningin, gaan door een gang waarin de oudste tapij ten van bet slot ; zij zij n uit de vij ftiende eeuw,
in Vlaanderen geweven en stellen gebeurtenissen uit de bij belsche
geschiedenis voor ; o.a . Salome met bet hoofd van Johannes
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den Dooper op een schaal . De afmetingen der figuren zijn niet
groot, maar zij hebben de bekoorlijkheid van de schilderijen
van Memling en Van der Weyden. De bewogene, woeste
tijden van Henri IV herleven hier voor den geest, levendiger
nog misschien hier, dan in Parijs, omdat zij hier meer relief
hebben . Het is hier alles nog in goeden staat, met zorg is er veel
vernieuwd en men gaat bier door een stuk fransche geschiedenis
met belangstelling . Want het bezichtigen van die historische
kasteelen is eene betere illustratie der geschiedenis, dan die van
prenten en boeken . Wij voelen ons op die plaatsen dichter bij
de menschen, die er hebben gewoond en gehandeld, en wij
krijgen meer vertrouwen iets van hen to kunnen begrijpen .
Want ja, het is zoo moeilijk de menschen van vroeger to doorgronden . Wij zijn zooveel veranderd . Goede historici zijn er
zoo weinig . Zij die onderhoudend vertellen, missen meestal
iedere diepere intuitie en zij, die hoofdzakelijk wijsgeeren zijn,
vervallen dikwijls in vage abstractheid. Wij moeten van den
historicus scherpe realiteit verlangen, opdat hij zijne figuren
duurzaam en levendig ons kunne inprenten, zoodat wij tegenover hen staan met reeele sentimenten van afkeer, liefde of
eerie .
Niet alleen zijn de fransche kasteelen merkwaardig door
hunne geschiedenis, door de feiten, die er gebeurden, maar
werken van bouwkunst zijn zij, schoon en van onschatbare
waarde. Ik denk slechts aan het Chateau de Blois, dat, alhoewel
een indruk gevende van hoogere oudheid, het wint van dat
van Pau in rijkdom van versiering en monumentale pracht .
Zijne geschiedenis hangt nauw to zamen met die der Valois .
Men toont er nog de plaatsen in de kamers, waar de hertog de
Guise en zijn broeder de kardinaal werden vermoord . In het
kasteel van Pau zijn de vertrekken grooter . Zij zouden bewoonbaar zijn voor een Monarch of staatshoofd op den huidigen
dag. In dat van Blois zijn zij klein en laag van verdieping .
Waar veel vreemdelingen of kurgaste komen, zijn er gewoonlijk veel antiquiteitenwinkels . Ik zag er hier een vol oude harnassen, helmen, hellebaarden, zwaarden. In de deur stond de
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eigenaar van al die echte of waarschijnlijk onechte ijzerschatten .
Zij n lange baard had de kleur van het ij zer, dat hij verkocht .
Zijn kleine oogjes loerden wantrouwend naar mij toe, waarschijnlijk omdat ook ik hem met weinig vertrouwen bekeek .
Zonder tegenzin verliet ik deze stad, waar ik gekomen was
zonder bizondere verwachtingen . Ook had ik er niets gevonden
of ontmoet, wat een duurzamen indruk nalaat . Yk was niet teleurgesteld en ging verder met de herinnering aan een groep
huizen van zachte en onschadelijke bekoring .
UIT DE PYRENEEN

Wij Europeanen hebben weinig of geen bergland, dat met
de Pyreneen kan worden vergeleken . Niet de Alpen zelfs, al
zijn zij hooger, geweldiger . Zij zijn meer ijzig, meer Noordpoolachtig. De Pyreneen zijn milder . De Alpen zijn niet omweven
zoozeer met tallooze netten van sagen, die de Pyreneen hullen
in een waas van geheimzinnig aardeleven . Eenzamer ook voelen
deze bergen aan . Zij zijn niet zoo veel doorploegd door 's menschen wegen . Zij zijn minder bekend, maagdelijker van aanzien. Zij zijn als een liefdeuiting der Europeesche aarde en bet
is als of van hen melodieen opstijgen van fijneren sferenklank.
Taine heeft er iets van gevoeld, toen hij zijn boek schreef over
de Pyreneen, dat bier en daar een gedicht lijkt van intellectueele
stijging en daling . Meer dan in de Alpen huist hier nog de beer
en de izard, de gems der Pyreneen, komt er nog dikwijls voor,
al vermindert ook deze in de laatste jaren meer en meer . Ook
de wolf is er nog niet uitgestorven . Evenals in de Alpen kringelt
de arend daar over de afgronden . Het epos dier bergen, la
Chanson de Roland heeft zijn gouden mantel gespreid langs
menigen berg en in menig dal en ze bevolkt met gestalten
gelijksoortig aan bet land, waar zij door been trokken . Een
rijkdom van legenden stijgt op uit de diepten. Zij omwemelen,
doorkruisen die luchten, spannen van top tot top hunne draden .
Bouwvallen van middeleeuwsche kasteelen liggen to brokkelen
in bet heetbrandend zonnelicht . Op en neer gingen de tij den .
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Volkeren kwamen bier, die gingen van Noord naar Zuid ; en
ook van Zuid naar Noord togen zij bier langs om elkander to
vernietigen. Dan vluchtten d e autochthonen in duistere spelonken van door den mensch nog niet betreden bergpassen om
betere tijden of to wachten . Zoo drijft als een eiland to midden
van de zee der veelvoudige verandering het land der Basken,
onaangetast door de omringende volkeren, laatst overblijfsel
van een geheimzinnige voorwereld . Waar komen ze vandaan ?
Welke taal is de hunne ? Men weet het niet . En tot nog toe
hebben de onderzoekers zich tot gissingen moeten bepalen .
Er zijn Fransche Basken en Spaansche Basken, maar de laatsten
hebben hun karakter intacter behouden . Het Baskisch is voor
den vreemdeling eene taal, die niet aan to leeren is . Om die to
kennen moet men in de Guipuzcoa zijn geboren . Dit land heeft
zijn eigene couranten in die taal geredigeerd en zij wordt er
overal gesproken . Eigenaardig is voor den vreemdeling het
aanhooren daarvan. Wanneer men b .v. twee Baskische jonge
meisj es hoort spreken, schij nt het, dat zij in eene minuut meer
woorden gebruiken, dan wij in twee of drie. Zoo Aug volgen
de woorden elkander op . Het lijken alle zeer korte woordj es,
als heele fijne hagelkorreltjes, terwijl, als wij spreken in onze
noordelijke talen, wij meer grove munitie schijnen to gebruiken .
Men staat verbaasd, ja versuft tegenover dit geheimzinnig gebabbel . Zij kletsen, zou men kunnen zeggen, met hevigheid
en drukte. Zoo wel bij de Fransche als bij de Spaansche Basken
zijn de mannen niet groot . Zij hebben geen bizonder type . Doch
de vrouwen bij de Spaansche Basken hebben dat, naar ik meen,
wel. De vrouw heeft daar een rond, in ieder geval dik, ietwat
popperig, meestal bl eek gezicht . Zij is eerder forsch dan subtiel
gebouwd ; haar grootte is middelmatig . In het Fransche Baskenland is het gezicht van de vrouw meer beenderig, terwijl de
mannen ongeveer gelijk van voorkomen zijn.
De Basken zijn mogelijk de achtergebleven restanten van het
verdwenen yolk van Atlantis . Zij hechten aan hun land, aan
hun streek en de bekende Engelsche reiziger in Spanje, George
Borrow, noemt de Basken voorbeelden van trouw, paragons
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offidelity . In hun land vonden dan ook de Carlisten hun meesten
aanhang .

Is het niet een droom to zitten in een afgelegen dorp der
Pyreneen, tusschen hooge bergen, met bosschen behangen?
Daar in dat dorp to wandelen l angs de bruisende en schuimende
wateren, van alle zij den dal ende en glij dende in heldere doorzichtigheid naast uwen voet? Die droom is to verwezenlijken
door eenigen tij d zich op to houden in de badplaats Bareges .
Wanneer gij het kleine spoortj e neemt dat van Lourdes over
Argeles naar Pierrefitte gaat, moet gij daar uitstappen en vindt
gij er een electrische tram, die u l angs een pracht van beboschte
hellingen naar Luz brengt . In de diepte stroomt met donderend
geluid de Gave de Pau . Van Luz uit moet Bareges worden
bereikt. Doch alvorens met een omnibus, een rij twig of to voet
naar die badplaats to klimmen, is het zeker de moeite waard
een paar uren in het vriendelijke Pyreneen-stadje rond to dwalen .
Groot is het niet, het heeft nog geen twee duizend inwoners .
In onze meer bevolkte streken zou men dat een dorp noemen .
Doch Luz is oud en heeft wel het recht verkregen om stad to
worden genoemd Vier valleien monden naar het plaatsj e toe .
Men heeft er een paar aardige cafes en hotels . Luz is het vereenigingspunt der dorpen in die valleien gelegen . Daar zijn allerlei markten. Van heinde en ver gaat men er heen en het is een
groot genot al die verschillende costumes der bewoners dier
bergdorpen to zien . Daar ontmoeten zij hun vrienden, die even
als zij in de stilte der dalen hun leven doorbrengen . Doch daar
ontplooit zich ook hun ziel en worden zij vroolijk, zij die in
stroeve denkingen gewoon zijn naar hun smalle luchtstrooken
to turen . Luz, ja daar is een oogenblik licht bij aankomst uit
het donkere dal .
De eerbiedwaardige steenen van de aloude eglise des Templiers vertellen de geschiedenis van vele eeuwen . Als een vesting
verheft zij zich daar op . een stille plek . Boven bij het dak eenige
kleine vensters, geen andere verlichting . Een toren, waarin een
klok zichtbaar is . Zij is omgeven door een gekanteelden muur,
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waarop een vier ante toren. De sti to is vo komen . Het gras
groeit er op het pleintje en een enkel winterkoninkje of bastaardnachtegaaltje zoekt er in de spleten zijn maal van den dag .
In het begin van den herfst wordt op de berghellingen rondom Luz het gras door de herders verbrand, opdat er in het
volgende jaar een beter gras zou mogen opschieten . En het is
een fantastische aanblik in den avond tegen de in het gezicht
komende sterren de vuren to zien op de hooge bergen, geheimzinnig en ver, als stilstaande meteoren. De wandelaar, die van
Luz naar Bareges gaat op een zachten herfstavond, voelt eene
verinniging met het lndschap, eene blijdschap, die hem kracht
geeft en opheft bij het klimmen van den weg, terwijl de
wateren, die aan zijn zij vallen van diepte tot diepte, zingen het
lied van den zuidelijken nacht. En moedig stijgt hij langs het
frissche groen door de geurige lucht .
Tegen November verlaten de meeste inwoners van Bareges
het dorp . De houten huizen, die voor het zomerseizoen waren
gezet, worden afgebroken, de gemeubileerde woningen en de
hotels worden gesloten en slechts een paar huisgezinnen blijven
achter om alles to bewaken . Zij zorgen voor hunne provisie
van levensmiddelen en hun voorraad van stookbrand, want de
winter in Bareges is bizonder lang, ruw en hard en snijdt de
gemeenschap met de buitenwereld af.
De wateren van deze badplaats behooren tot de meest werkzame, energieke van Frankrijk . Zij bevatten o .a . een organische
stof, die in geen ander mineraalwater wordt gevonden en die
men Baregine heeft genoemd. Deze is slechts nu en dan zichtbaar in het glas, wanneer men aan de bron drinkt . Zij ziet er
uit als een weeke, draderige witte stof. „He, wat heb ik in mijn
glas?" klaagde ik aan de juffrouw . Maar spoedig werd ik gerustgesteld door de verzekering : „ C'est la Baregine qui coule" . Het
water is warm en verkwikt de nuchtere maag . Les eaux de
Bareges font des miracles, zegt het yolk in die streken en zij vertellen u van menschen tout couverts de croutes, die na drie weken
to hebben gebaad, volkomen waren genezen . Er is ook een
militair hospitaal, een groot gebouw voor zieke soldaten . Deze
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gaan 's nachts door een onderaardschen gang, die van bet
hospitaal naar bet Etablissement des thermes leidt, naar bet badhuis, om overdag een al to groote drukte to voorkomen .
De baden van Bareges zijn van ouden datum . Wel dateeren
zij niet van de Romeinen, maar in 1500 worden zij al vermeld .
In de 18de eeuw komen zij in de mode en in de laatste vijftien
jaren voor de revolutie is die badplaats bet verzamelpunt van
de Europeesche groote wereld .
In de kapel van bet Hospice Ste . Eugene, gesticht door
keizerin Eugenie, woonden wij des avonds een Lof bij . Het
jonge meisj e dat overdag de glazen thermaalwater uitdeelde
in bet etablissement thermal was daar de voorzangster en in de
schemering van het kaarslicht en door de wolken van wierook,
klinkt hare stem als in een sprookjeswereld . De kapel is geheel
vol van menschen en bet schijnt alsof die gebeden in de wereld
der Pyreneen zuiverder en krachtiger opstijgen naar den hemel .
Vooraan zaten de zusters, alien gekleed in lichtgrijs met groote
witte kappen en later zie ik er in den parloir eenigen bij elkaar
zitten bij een klein koperen petroleumlampje om een ronde
tafel met de hoofden bij elkander, terwijl ze naaiwerk verrichten,
druk pratend en lachend . Eene dezer met wie ik een gesprek
had, wilde absoluut dat ik een Lang gedicht zou maken ter eere
van de overste, die haar vij fentwintig j arig jubileum binnenkort
zou vieren . Toen ik al opwierp, dat ik een vreemdeling was en
de Fransche taal niet zoo machtig, scheen zij dat niet to begrijpen .
Ik was nu eenmaal een schrijver, meende zij, en dus moest ik
ook een gelegenheidsdichter zijn . Ik beloofde er mijn toenmaligen kennis Adolphe Rette voor to spannen, die in de buurt
was. Maar ook hij bleek zich niet tot bet zingen van gelegenheidsgedichten to kunnen leenen.
Taine is niet goed over Bareges to spreken . Hij heeft er veel
kou geleden, daarenboven bezocht hij die plaats, toen de baden
nog in gebrekkigen toestand waren . Dat was in 1857 . Il faut
avoir beaucoup de sante' pour y guerir, zegt hij . Dat is nu alles
veranderd en sedert een zoo langen tijd kan de inrichting en
bet wezen van een badplaats zich gemakkelijk wijzigen . In het
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middaguur, wanneer de betalende badgasten aan het eten zijn,
komen enkele arme menschen, vrouwen met zieke kinderen
uit de bergen naar beneden, die dan kosteloos mogen baden .
De badgasten hebben weinig hinder daarvan en in de laatste
jaren zijn de baden in goeden toestand . Men wordt er ook niet
lastig gevallen door opdringerige of winzuchtige badknechten .
Ik spreek van de jaren, die onmiddellijk aan den oorlog voorafgingen en die toestand zal wel niet zijn verslechterd .
Bareges wordt alleen bezocht om er de genezing to vinden
en wanneer men tevreden is met het aspect eener grootsche
natuur, wanneer men alleen d e heilzame aardekracht wil laten
werken op zijn geest en lichamelijk gestel, dan is die plaats
daarvoor geschikt als geene andere . Het dorp bestaat alleen uit
een lange straat, gelegen in een enge vallei en van daar is men
dadelijk in de bergen . Grenzende daaraan hangt langs de helling
een prachtig beukenbosch onder welks bladerdak de heerlijkste
wandelingen zijn to doen. En langs andere hellingen loopen
talrijke paadjes. Wel is Bareges geen doorgangsplaats zoo als
Saint Sauveur, dat op tien minuten afstand van Luz ligt en ook
thermale wateren bezit . Ja, Saint Sauveur is een heerlijk plaatsje
met mooie huizen, regelmatig gebouwd, klein en lommerrijk
gelegen, doch de qualiteit van het thermaalwater staat ver
beneden dat van Bareges .
Op die bergpaadjes bij Bareges is het heerlijk wandelen . Het
is soms wel wat lastig, wan c men moet op die enge passages
langs steile hellingen dikwijls plaats maken voor een kudde
koeien, voortgedreven door een herder, gedrapeerd met de
sierlijke plooien van een bruinen mantel, de Baskische muts op
het hoofd, den staf in de hand. Hunne dieren zijn altijd bleekgele beesten, niet zoo vol als in Holland, maar gespierder van
bouw. Wandelend op de paadj es ziet men ook, dat de landarbeid
in die streken heel wat harder is dan bij ons in het vlakke veld .
Op een heel klein akkertj e, waar tarwe op moest worden gezaaid, zag ik een man ploegen met twee gele ossen langs de
steile helling, langzaam, heel langzaam zijn ploeg drijvende
door de harde aarde . Zijn vrouw ging vooruit en hakte met
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een houweel den grond open. Het gebeurde alles ontzettend
langzaam, maar bet gebeurde in groote rust . Het was alsof de
aarde er om been, de bergen door hun grootschheid die rust
veroorzaakten, want bet grootsche gaat langzaam voort . Wij,
in bet land der fietsen en auto's, wij zijn immers zoo klein
geworden tegenover de natuur . Wij zijn als de woedende
vechters met de afstanden . Maar niet wij zullen overwinnen,
doch de natuur zal wel altijd meesteres blijven, de natuur, die
gaat met langzamen zekeren tred. Somtijds ook is de helling
zoo steil, dat een man bij bet maaien zich moet vastbinden met
een touw aan een boom om niet of to glijden in de diepte .
In de verte ziet men tegen de bergen de kudde schapen. Zij
lijken tegen de helling aangekleefd en loodrecht to grazen boven
de diepte. Maar zij glij den niet af, zij kennen de waarde van
iederen stap . Zij vormen grijze plekken tegen de hoogte en in
de verte lijken zij onbewegelijk . Een paar maal in de week zag
ik ze naar de barak van een slager komen, die er een paar wilde
uitzoeken. Alsof de dieren een voorgevoel hadden van de noodlottige gebeurtenis, kropen zij alle bij elkander, verborgen hun
hoofden in elkanders wol, diep in de laagte . Daar greep de
slager er een of twee uit en de andere blijde, dat het onheil hen
niet had getroffen, togen weer verder .
Bareges heeft veel van lawinen to lij den. In 1907 had een
groote catastrophe plaats . Veel houten en steenen huizen werden
weggevaagd, gebroken als glas en langen tijd had men noodig
om de sneeuw op to ruimen, die in de nog staande gebleven
woningen was gedrongen . Ook eenige menschen verongelukten. Bijna ieder jaar blijft de sneeuw tot in Mei beneden in bet
dorp liggen . De aanplanting van bosschen op de hellingen is
bet eenige middel ter beveiliging tegen de lawinen. Er is sinds
1907 dan ook goed voor gezorgd .
Op straat wet den wij aangesproken door eene nog jonge
vrouw, die ik onder de menigte menschen al dikwijls had opgemerkt. Zij viel op door een buitengewoon slimmen en hartstochtelijken blik en de energie van hare bewegingen, zij was
bruin van gezicht . Zij vroeg ons of wij niet een rij tuig voor
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Gavarnie wilden nemen, haar man zou er ons wel heen brengen .

Je m'appelle Marie Marcou . En toen ik weigerde, ging zij stil

met breien door en zocht anderen aan to klampen . Doch bijna
iederen dag werden wij door die vrouw aangesproken, die
telkens besloot : Je m'appelle Marie Marcou . Zij vertelde ons ook,
dat er in het vervolg iederen Zondag een mis zou gelezen worden in Bareges en zij uitte haar blijdschap in de meest enthousiaste bewoordingen . Zij sloeg de oogen ten hemel en zei
Oh comme nous sommes contents d'avoir une messe ! Des avonds
vertelde ik aan den aumonier van het hospice van mijne ontmoeting met die vrouw, die zoo hoog van haar vroomheid
opgaf. De geestelijke begon hartelijk to lachen en zei, dat ze
nooit in de kerk kwam, dat ze alleen aan de deur van de kapel
de badgasten opwachtte om hun rijtuigen to verhuren . De aanhouder wint, want ten slotte zijn we met Monsieur Marcou
naar Gavernie gereden, een tocht van eenige uren .
ALBI

De hoofdstad van het departement van den Tarn ligt rustig
en van de wereld vergeten in eene groene vlakte tussch en een
wij den kring van kale rotsen . Zij is oeroud en vermaard vooral,
omdat zij haar naam heeft gegeven aan de strij dvoerende
Albigensen, die in het begin der dertiende eeuw hier in deze
streken veel bloed deden vloeien en de dorpen deden opvlammen als brandstapels van dor bout .
Enkele huizen uit vroegere eeuwen zijn nog tusschen de
nieuwere blijven staan . Zij zijn van baksteen en de muren zijn
met hout doorschoten, zooals men dat b.v . veel kan aantreffen
in oude dorpen van Westphalen . Overigens is ook Albi met
den tij d medegegaan, al maakt het meer den indruk van eene
stad, die in het begin van haar vervaltijdperk is getreden . De
vreemdeling komt zelden hier wandelen over deze stof ige
en slecht geplaveide straten en hadde Albi geene kathedraal,
dan ware het waarschijnhjk voor goed aan haar eigen langzaam
wegstervend leven overgelaten . Doch deze is een prachtstuk
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en het is alleen toe to schrijven aan de omstandigheid, dat Albi
niet op de meest gevolgde reisroutes ligt, dat deze stad Met door
belangstellende Duitschers en Engelschen wordt overstroomd .
Wanneer men, uit eene der nauwe straten komende, plotseling deze vesting-kerk aanschouwt, krijgt men een inderdaad
nieuwen indruk, want zij gelijkt niet op andere kerken . Zij heeft
iets van een ontzaglijk fort, eene vesting en doordat zij geheel
van baksteen is gebouwd, wordt deze impressie als het ware
versterkt. Want dit moeitevolle bij elkander dragen van die
honderdduizenden kleine baksteentjes lijkt een daad van verdediging, eene verschansing tegen een naderenden vijand .
Majestueus en ongenaakbaar-afstootend zijn die gladde, smettelooze, naakte, zuivere muren, waarin de smalle lange vensters
veel van schietgaten hebben en de ronde, slanke torens, die hoog
uit den omtrek der fundamenten naar boven schieten en in de
muren gemetseld zijn, schijnen niet alleen pijlers van vastheid
en kracht, maar dreigende pijien, die eenmaal kunnen losschieten
uit reuzen ogen.
Het onwrikbare spreekt ook uit den afgeknotten toren, die
van beneden breeder met telkens smaller verdiepingen naar
boven rijst en door zijn romaansche bogen een grootere vastheid toont naast den meer etherischen spitsboog van het groote
kerkschip.
Doch wat bij deze kerk uniek is, dat is haar jub~ . Het beeldhouwwerk daarvan behoort tot het schoonste, dat de middeleeuwsche kunst heeft voortgebracht . Uit geene andere werken
spreken zoo zeer, zoo tastbaar, zoo aanschouwehjk de middeleeuwen . Hier begrijpt men eerst then tij d van kracht, van eenvoud, van fijn gevoel en tegelijkertijd ruw geweld, omdat dit
uiterst fijn gevoel tot het uiterste moest overslaan .
Deze menschen bier in beeld gebracht zijn log en boersch
en zwaarburgerlijk, omdat ze vastgenageld zitten op hun aardkluit, vastzittend in hun donkere huizen . Zij zijn ook statig en
hoog en schijnen moeilijk to ontvoeren . Sommigen lijken stupide, anderen hoog, en weer anderen zieners en profeten, maar
alien hebben de kalmte van het geresigneerde, dat een van de
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grondtrekken van het christelijk voelen is : de heerlijke resignatie in het bittere van het aardsche bestaan, die alleen in een
beter hiernamaals haar grond kon vinden . Zoo zijn deze gestalten puur, omdat zij hun lot ondergaan en allen in hun ontzaghjk zwijgen voor ons luide verkondigen het fiat voluntas tua.
Jammer, dat van al dit schoone veel verloren gaat door het
weinige licht dat bier op valt . Slechts op klare dagen kan men
deze prachtbeelden genieten .
Maar doe dan ook eens op zulk een dag met voldoende licht
een rondgang hier. Uit de schemering van het verleden zingen
dan deze beelden voor u als gezamenhjk en in koor het lied
van vervlogen eeuwen, waarin de tonen van het volle menschzijn afwisselen even krachtig en breed als in de mooiste tijden
der menschelijke historie . Terwijl uit de gestalten van den modernen tijd in beeld gebracht hooge en fijne sopraangeluiden
schijnen to klinken, ruischen uit deze knoestige eiken-gestalten
de basstemmen van zwaardere menschenzielen . En uit deze
wondere kantwerken van steen, uit deze fijn geciseleerde baldakijnen en voetstukken schijnen breede orgelstroomen van
overweldigende melodieen to bruisen : breede cascades van geluid, losgewerkt uit de gestolde ij smassa's van een tij d, die
voor goed bevroren en voor eeuwig stil scheen to willen staan .
Vergeet ook niet nauwkeurig de 72 engelenfig wren te bekijken. Zij zijn zoo fijn en levendig van gezichtsuitdrukking .
Het lijken kinderen vol peinzende naieve wijsheid . Zij houden
allen iets in hunne handen en de gestalten zijn alien ten-voetenuit . Yeder verschilt van den anderen. Tot zelfs hunne vleugelen
zijn verschillend, waarin ze als in groote schelpen schijnen to
staan . De een heeft het hoofdje op de borst gezonken, de andere
kijkt omhoog. Flier zingt het om u heen, doch met subtielere
klanken .
Bij het hoogaltaar en in de zijkapellen zijn groote frescos
aangebracht . De tijd heeft ze gedeeltelijk uitgewischt, doch zij
zijn van bizondere waarde geweest . Zij, die ze hebben geschilderd, waren niet alleen schilders maar groote teekenaars.
Cook de frescos van de gewelven zijn het werk van meesters .
?w . dr. 29
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Volgens een oud handschrift van Albi komt aan Bernard de
Castanet de eer toe den eersten steen van de cathedraal to hebben
gelegd . De ceremonie zou hebben plaats gehad op 15 Augustus
1282. Dat is niet bewezen, maar toch neemt men algemeen
aan, dat deze prelaat het plan heeft gemaakt .
Eeuwen is er aan gearbeid. Zoo werd het heerlijk zuidportaal,
met zijn vier arkades, eerst in de 15de eeuw gezet . En slechts
in het begin der 16de werd bet geheele gebouw voltooid . Ook
later zijn nog veel veranderingen gebeurd en hebben Violletle-Duc en zijn tegenstander Cesar Daly menige onderdeelen
gerestaureerd . Bij deze restauraties van den laatsten tijd is er
tusschen deze twee architecten veel strij d geweest. Wie bier
gelijk had, mogen de mannen van het vak uitmaken .
JOACHIMSTHAL EN PRAAG

Toen ik eens, nu lang geleden, to Meierhofen in bet Zillerthal
logeerde, was ik op een regenachtigen Zondagmiddag in een
gesprek geraakt met een Duitsch-Oostenrijker uit Weenen en
daaruit herinner ik mij altijd nog, dat hij van iemand met een
zekere minachting zeide : „Es war ein Tsj eche" . Ik had toen
vreemd opgekeken, want ik had nooit een gedachte van minderwaardigheid ten opzichte van dit yolk gehad. Misschien kwam
die uitspraak voort uit een natuurlijke afkeerigheid der beide
rassen, maar ik onthield bet gezegde en nam mij voor bet ooit
to onderzoeken. Eenige jaren later in het museum voor schilderkunst to Praag rondwandelend, kwam het mij weer to binnen
bij het zien der miserabele verzameling van schilderij en, die
bier bij elkaar was gebracht . Toen een der museumbewakers
mij vroeg wat ik van de tentoongestelde stukken dacht en hij
gebrek aan bewondering bij mij meende to bespeuren, brak hij in
verwenschingen los over de keizerlijke regeering, bewerende dat
de beste stukken naar Wenen waren gesleept . De man was blijkbaar een Tsj echisch chauvinist en ik trachtte hem to kalmeeren,
maar voor mij zelf moest ik later ook de minderwaardigheid
constateeren van de tentoongestelde producten der tijdgenooten .
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Praag geldt voor een fraaie stad en een merkwaardige stad,
en dat is het ook, vooral voor ons, bewoners van West-Europa .
Toen wij er door een breede, stille straat liepen, waar tuinen
waren en veel blinde muren, afgewisseld door enkele huizen,
was ik opeens bizonder met de stad ingenomen, want ik miste
zulke straten altij d in de Hollandsche steden . Het is er stil en
toch niet eenzaam, want de wandelaar weet, dat achter die
muren brokken leven wonen en dat de tuinen door menschen
worden bezocht en bewerkt ; hij wordt er niet opgeschrikt door
lawaai of door opdringerige gevels van huizen, die de stemming
ieder oogenblik verstoren . Toen wij voorbij een diepe donkere
poort liepen, riep mijn vrouw opeens : ,Kijk eens wat daar
aan komt !" Wij bleven stilstaan en zagen van uit de diepte der
poort een groote man op ons of komen. Hij had een witten
baard, droeg een Lang wijd kleed van donker rood laken en
een korten fluweelen schoudermantel van een nog donkerder
rood. Zijn hoofd was gedekt met een donker-roode baret en
in de hand droeg hij een langen zwarten staf met zilveren knop .
Langzaam schreed hij van uit het donker der poort naar ons,
die hem stonden aan to staren . Op mijn vragen deelde hij ons
mede, dat de poort toegang gaf tot het paleis van een hoogadellijken grondbezitter, wiens naam ik ben vergeten ; de merkwaardige portier is echter altijd in mijn herinnering gebleven .
Zulk een figuur ziet men in onze streken hoogstens eenmaal in
de zeven jaar bij de Heiligdomsvaart to Aken als ceremoniemeester plechtig wandelend om de torentransen en uitroepend
met luider stem over het samengestroomde yolk de namen der
reliquieen, die zullen worden getoond .
Voor dat ik de hoofdstad van Bohemen bezocht, had ik
eenigen tijd doorgebracht in het kleine stadje Joachimsthal in
het Erzgebirge, dat in then tijd als badplaats nog bijna onbekend
was, maar tegenwoordig om zijn sterk radium-houdend water
druk wordt bezocht . Ik had er onderdak gevonden bij een jong
echtpaar, die mij hun mooiste kamer hadden afgestaan . Het
waren goedige, naleve menschen . 's Avonds zong de man allerlei
liederen voor zijn vrouw, zich daarbij begeleidend met een
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citer . Voor hij begon, kwam hij mij altij d waarschuwen mij n
deur open to zetten, opdat ik mee zou kunnen hooren . Soms
kwamen ook de buren luisteren . De jonge vrouw ging in huis
op bloote voeten, zoo kwam zij mij bedienen ; zij kon op schoenen niet Aug vooruit, zei e zij .
Eens dat ik 's middags door het stadj e liep, zag ik een begrafenisstoet aankomen . Veel yolk liep achter de lijkkist en in de
houding der menschen meende ik een sterk medegevoel to bespeuren. 's Avonds vroeg ik aan de vrouw, wie er toch onder
zulk een algemeene belangstelling was begraven . Toen vertelde
zij mij, dat het een jonge man was, die voor een paar jaar zijn
verloofde had verloren aann een korte ziekte . Na de begrafenis
was hij zoozeer verslagen geweest van verdriet, dat hij de stad
had verlaten en ergens anders werk had gezocht . Het was hem
goed gegaan en iedereen meende, dat hij zijn verdriet to boven
was gekomen, tot hij op een dag ziek en ellendig in het huis
zijner ouders was teruggekeerd . Het voortdurende denken aan
zij n meisj e had zij n levenskracht aangetast en na eenige weken
was hij gestorven. Dat was ook maar goed, meende de vrouw,
want „seine Liebste war ihm gestorben" en wat zou hij dan
nog op de wereld doen ? Dit verhaal deed zij met groote levendigheid, maar ook met zulk een eenvoud en zulk een zuiver
gevoel, dat het nergens valsch of sentimenteel werd, en altij d
een groote echtheid behield. Zij kwam mij ook de kleine
plaatselijke courant brengen, waarin de jonge doode werd herdacht en een eenvoudig relaas van zijn lot was gegeven. lk
las het stukj e, dat zonder valsch pathos was geschreven en ik
dacht, dat die menschen door hun sentiment meer kunnen
zeggen dan wij ; zij hebben een rijker en voller gemoedsleven
dan ons yolk. Het slotwoord : ,,W. . . der stille Schlafer rube
sanft", was zelfs geen wanklank .
De bewoners van het Erzgebergte, dat aan Saksen grenst,
zijn Duitsche Bohemers ; het Tsjechische taalgebied begint meer
naar het Zuid-Oosten, maar men ontmoette er toch menschen
van de vele nationaliteiten, waaruit de Oostenrijksche Monarchie
in lien tijd was samengesteld . Zoo werd er, toen ik op een
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morgen op mijn kamer zat to lezen, aan de deur geklopt . Ik
deed open en vond een j onge vrouw op de gang staan . Zij had
zwart haar en was niet mooi, maar haar gezicht had voor mij
een zekere aantrekking, doordat er een groote eenvoud in lag .
Zij deed mij een vraag in een voor mij onbekende taal en of ik
al mijn schouders ophaalde en duidelijk wilde maken, dat ik
haar niet verstond, het hielp niets ; zij zeide altij d denzelfden zin
op een vragenden toon. Misschien verlangt zij een aalmoes,
dacht ik en wilde haar een geldstukje geven, wat zij lachend
met een handbeweging afsloeg . Ik stond haar aan to staren,
terwijl haar oogen door de kamer zwierven, tot zij opeens
naar binnen schoot en mij met de hand iets op den muur aanwees, met duidelijke teekenen van een groote bewondering .
Yk ging naar haar toe en zag, dat zij op een wijwaterbakje wees
van wit aardewerk met goud versierd, een bazarprulletje, dat
misschien dertig centen had gekost . Maar de vrouw was er
verrukt over. Zij wreef met haar vinger zach tj es over alle
plekjes, waar goud zat, daarbij telkens met het hoofd tegen mij
knikkend en lachend . Zoo bleef zij staan tot de huiseigenaar
toevallig voorbij kwam, die haar ziende, een paar woorden met
haar wisselde, waarop zij vertrok, na mij met de hand een afscheidsgroet to hebben toegewuifd . Ik vernam van den man,
dat er voor grondwerk door de gemeente een ploeg Kroaten
was aangenomen, die in een keet verderop in het dal gehuisvest
waren, dat de vrouw bij hen woonde en een betere woning
kwam zoeken voor haar man en haarzelf. Doordat hij in zi;*n
jeugd in vele streken der Monarchie had gewerkt, kende hij iets
van hun taal .
Het gezicht van die Kroatische vrouw heb ik nooit kunnen
vergeten, het primitieve, dat er in lag, had mij bizonder aangetrokken en ik peinsde er over of de bevolking van onze streken in vroeger eeuwen een mentaliteit zou hebben gehad overeenkomende met de hare . Er scheen uit haar een innerlijke rust,
bijna een geluk . Het is iets, dat bij de menschen der Westersche
landen zelden wordt gevonden ; een enkele maal heb ik het bij
ons in een gezichtsuitdrukking gezien.
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Toen ik in Joachimsthal een sigarenwinkel zocht, ontdekte
ik op een oud huisje in de lange rechte, eenige straat van het
stadj e het opschrift : „Tabaktrafik and Markenverschleisz" . Ik
stommelde drie treden af, die ik eerst kon zien, nadat ik de
deur had geopend, en kwam in een klein vertrek, waar alles
bruin was in alle soorten en graden van bruin . Het was er niet
opzettelijk bruin gemaakt, maar het bout had in den loop der
jaren al die bruine spelingen en vlammen en doffe vlekken
aangenomen .
Veel koopwaren zag ik er niet uitgestald, een paar kistjes met
enkele sigaren stonden op de toonbank . Van uit een donkere
diepte kwam een klein oud vrouwtje, die voor mij op niijn vraag
uit den duisteren achtergrond de sigaren to voorschijn haalde
en ook eenige postzegels . Yk betaalde en ging weg . Gedurende
het samenzijn hadden wij elkaar onderzoekend bekeken, met
de oogen betast.
Daar de sigaren meevielen, ging ik er den volgenden dag
weer van koopen en deed dit ook den dag daarna, zoodat de
vrouw en ik met elkaar thuis raakten . Zij deed haar best om
zooveel mogelijk Hoog-Duitsch to spreken en ik om zooveel
mogelijk een Oostenrijkschen klank in mijn taal to leggen .
Wij mochten elkaar lijden en zij gaf mij altijd goede sigaren .
Wanneer ik in h aar winkel stond, waren mij dikwij is drie
groote letters opgevallen, die in wit krij t op een der zware balken
van de zoldering waren geschreven . Achter ieder der letters
stond een groot kruis in krijt. Eens toen zij mijn blik volgde en
mij aanziende blijkbaar een vraag verwachtte, vroeg ik haar
,,Das sind wohl heilige Buchstaben?"
Dat was zoo, antwoordde zij ; het waren de beginletters der
namen der heilige Driekoningen . Na Nieuwj aar ging de koster
van de kerk door de plaats rond en schreef met gewij d krij t
die letters op de zolderingen der huizen bij degenen die dit
wenschten .
Toen ik vroeg of dat wel een heel jaar kon blijven zitten,
zeide zij uiterst verwonderd, dat dat heel gemakkehjk kon,
want dat niemand aan die zoldering raakte . Ik begreep toen,
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dat ik van het standpunt van een man gewend aan hinderlijke
schoonmaakkuren en kamerbeurten de vraag had gedaan, die
aan de Joachimsthaler-vrouw onzinnig moest voorkomen . Zij
keek met genegenheid naar de letters, die voor haar een geruststelling waren bij haar alleenzij n in haar winkeltj e . Zij had mij
ook herhaaldelijk verzekerd, dat het krijt gewijd was .
Ik vond het een aandoenlijk aaneenrijgen van verschillende
dingen, die oude vrouw, voor wie dat opschrift een veiligheid
was en een verrijking van haar gemoedsleven, de koster, zeker
geen rijke man, die op die manier zijn inkomsten een weinig
kon vermeerderen en daar achter de grootsche geheimzinnige
figuren der Wijzen uit het Morgenland, herders, koningen,
geleerden, astronomen of astrologen, wier reis naar de Ster een
der diepzinnigste wereldgebeurtenissen is geweest .
Op een dag wandelde ik van Joachimsthal naar Gottesgab .
Ik had gehoord, dat deze plaats de hoogstgelegen stad van
Oostenrijk was . De weg er heen ging dan ook stijgend en hoe
verder ik kwam, hoe kouder en hoe sterker de wind werd . Toen
ik een eind had geloopen, kwam ik aan een dennenbosch, dat
door de chaussee in tweeen werd gesneden en voor den ingang
daarvan zag ik een vogel op den grond zitten, iets grooter dan
een merel . FTij was scherp geteekend in zwart en wit en vertoonde nergens overgangen of vermenging van beide kleuren .
Hij had rustige sierlijke bewegingen en bleef bij mijn nadering
vertrouwensvol zitten . Ik kende hem niet en heb daarvoor of
daarna nooit meer een van zijn soort gezien.
De wind werd sterker en voer met zware geluiden door de
dennen . Voor mij uit gingen een man en een vrouw, die uit
een zijpad op den weg waren gekomen ; zij drongen zich stijf
tegen elkaar tot beschutting en de kleeren der vrouw klapperden
en bolden in den wind . Schoolkinderen, die iederen dag then
weg moesten maken, hielden zich niet op met spelen en slenteren, maar liepen gebogen in een draf, de hoofden vooruit gestoken, alsof zij hun veilig thuis van verre wilden ruiken .
Ik kwam eindelijk in de stad, die eigenlijk geen stad was,
maar een onregelmatige huizengroep, waardoor de wind van
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alle kanten gierde. 1k zag er niemand buiten, alle deuren en
vensters waren gesloten . Ik zag een herberg en stond een oogenblik op den drempel stil door den schok, then de tegenstelling
van buiten en binnen m,ij gaf, toen ik van een ijzige en sombere
verlatenheid in een warm, gezellig vertrek kwam, waar vroolijke menschelijke stemmen klonken . Aan een tafel werd kaart
gespeeld en karmijnroode wijn gedronken ; in een hoek zat
een vrouw met een kantkussen, die de klossen heen en weer
wierp . Ik begreep toen de physionomie van deze zoogenaamde
stad . De wind, die over bet hoogplateau blies, j oeg de menschen
naar binnen, die gekweld door de natuur in hun warme kamers
bij elkaar behagelijkheid zochten, die zij buiten ontbeerden .
Het is dan ook een verschijnsel, dat in een mild klimaat, waar
bet leven zich grootendeels buiten afspeelt, bet binnenhuis verwaarloosd wordt, zoodat in zuidelijke landen zelden de verfijnde Hollandsche of Engelsche interieurs worden gevonden.
Ik hoorde in de herberg van de mededeelzame gasten, dat
behalve de landbouw bet kantwerk der vrouwen geld in de stad
bracht. Aan de tafel zaten een paar boeren, een ambtenaar, een
handelsreiziger en een paar kerels, die ik voor smokkelaars
hield ; de Saksische grens was niet ver . Ik kreeg ook nog den
goeden raad die liever niet to overschrij den, want dat bet kwade
lui waren, die aan den anderen kant woonden en ik herinnerde
mij, dat ik die waarschuwing had gekregen in de meeste grensplaatsen, waar ik was geweest . Nadat ik mijn karafje karmijnrooden wijn had opgeslorpt, ging ik op den terugweg in den
vallenden avond . Ik hoorde bet gekletter der kantklossen, als
ik langs de huizen ging en door de verlichte vensters kon ik nu
en dan een glimp zien van bewegende menschen .
Denkende aan de geringschatting van den Duitsch-Oostenrijkschen toerist voor de Tsjechen, moet ik bekennen, dat een
of ander schoon stuk uit hun letterkunde nooit tot mij is doorgedrongen, iets wat ik in vertalingen uit het Servisch wel heb
gevonden . Ik zag in Praag reusachtige boekwinkels, waarvan
de vitrines volgestapeld lagen met boeken in de landstaal, origi424

neele werken en vertalingen ; ik zag er o .a . een complete
Shakespeare in bet Tsj echisch in reusachtig formaat . Het Slavisch
element lijkt voor ons Westerlingen met een palissade afgesloten . Met de Germaansche en Romaansche voeken zijn wij
vertrouwd ; al kunnen wij de taal van alien niet verstaan, wij
voelen ons toch bij hen thuis, maar waar bet Slavische element
begint, houdt de bekende wereld voor ons op . Yk heb een
Franschman, die jaren lang zijn taal had gedoceerd aan de
universiteit van een Slavische stad, hooren zeggen, dat hij in die
omgeving altij d geheel en al vreemd was gebleven . In Duitschland had hij zich kunnen acclimatiseeren, zeide hij, hij kon er
de menschen volgen op hun gedachten- en gevoelswegen, in
bet Slavische land had hij dat nooit kunnen bereiken . Het was
geen geringschatting, die hem zoo deed spreken, maar een
zekere onmogelijkheid om over den scheidsmuur been to komen .
Wat de Fransche professor uitdrukte heb ikzelf in Praag
ondervonden, ik voelde er mij geheel en al buiten eenig contact
met de menschen . In de cafe's lagen groote stapels couranten en
tijdschriften, die druk werden gelezen en bekeken . Er werd ook
veel gepraat . Ik zag studenten, mannelijke en vrouwelijke, aan
een groote tafel samen discussies houden, ik kon hen niet verstaan, omdat ik hun taal niet ken, maar ook de uitdrukkingen
en de spelingen van bun gelaat bleven mij vreemd . Ik kon
van die gezichten niets aflezen ; die scheiding had ik niet ondervonden in Italie of Spanje, ook niet bij de Bretons, wier eigenaardige taal mij ook geheel vreemd is .
De cafe's in Praag werden druk bezocht ; er werd veel gepraat, veel kof e gedronken en veel gebak gegeten . Er werd
ook veel water gedronken, want telkens, wanneer iemand zijn
kop koffie leeg had, kwam de kellner hem wegnemen en zette
daarvoor in de pl aats een klein blaadj e met twee glazen water .
De bezoekers bleven dan nog lang zitten lezen, praten, kaart
spelen of voor zich uit turen, nu en dan een slokj e water nemend .
Of de Tsj echen in bet algemeen wraaklustig zijn, weet ik
niet . Ik ondervond to Praag de onverzoenlijkheid van een tramconducteur, then ik vergeten had een fooi to geven en die mij
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daarom een verkeerde tramlijn aanwees om over to stappen .
Misschien was zijn gebetenheid een uitzondering .
Toen ik in mijn hotel naar de badkamer vroeg, geleidde de
meid mij er been ; zij begon met een weinig water to laten loopen
en ging toen weg, zeggend, dat bet verder wel klaar zou komen .
Ik trok mijn kleeren uit en stapte in de kuip . Hoe bet kwam,
weet ik niet, maar nu begon onder luid geklepper uit allerlei
openingen water to stroomen ; bet leek een castagnettenspel .
Het kwam mij echter voor, dat ik minder zindelijk was na bet
bad dan er voor, want bet water had zulk een vreemde bruine
kleur, dat bet zoo uit de Moldau scheen opgepompt .

OS

UIT MIJN DAGBOEK
TENDS

Aan bet strand des avond s een groote leegte van menschen .
Een koude wind komt van de zee, die kalm in de gouden verte
onder de zinkende zon, de witte toppen der golven wiegt ter
rust. Een enkel kind op de waterlijn graaft nog in bet zand .
Langs de vensters van de rij hotels die op bet strand staan, is
bet doodsch : zij zijn meestal gesloten . De drukke ti'd, die slechts
kort duurt, is nog niet gekomen . 's Avonds na bet avondeten
wordt bet levendig in de hoofdstraat, die naar bet strand voert,
en dan is bet daar gezellig . De winkels zijn goed verlicht en
nu en dan komen uit de nevenstraten de touren van een draaiorgel.
De nieuwe groote kerk is gotisch en de zandsteen, waaruit zij
is opgetrokken, is zeer blank Zij heeft to veel vensters en bet
licht zal to sterk zijn van binnen, zooals ook in de meeste
openbare gebouwen in Belgie en in veel huizen, wat een gevoel
van onbehagelijkheid geeft, geen gedachte aan schoonheid laat
opkomen en elk genot uitsluit . Ik zonder hierin bet station van
Brugge uit ; er heerscht daar een stemmingsvolle schemering .
Ik ken geen andere stationswachtkamer, waar bet licht zoo
mooi getemperd is . Wachtkamers hebben een psychisch gewicht
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voor een refs ; het vernieuwde leven, dat gewoonlijk met een
spoorreis begint, treedt in een halfdonker vertrek duidelijker
voor de verbeelding . De reiziger kan zijn gedachten verzamelen
en terecht leggen in de vakjes van een vast plan . Terecht leggen
ook het verleden en het afsluiten, als het moet zijn .
Nu uit de zandstreek van de kust de eene badplaats na de
andere is opgerezen, is Ostende niet meer zoo verwaand en
veeleischend als in vroeger jaren. De menschen met wie men
to doen krijgt zijn beminnelijker geworden en de toon der
hotelbedienden met de gouden petten is smeekender dan vroeger
bij het aankomen der treinen.
Morgen zal ik weer gaan over die zee . De lucht is strak blauw
en de zon zinkt in zuiver goad, zonder wolken weg . Verlangen
doe ik niet naar het land over de zee . Genot ga ik er niet zoeken,
want voor ons, bewoners van het vast land, lijkt mij een andere
richting aangewezen door de natuurwet. Wij gaan naar Engeland als naar iets, waar wij been moeten gaan, zooals in jonge
jaren naar de kostschool . Als ik nu Tangs den Rijn kon gaan,
den Rijn op, of naar Noordelijk Italie, hoe veel lichter, hoe veel
aangenamer zou ik mij dan voelen .
Op bet oogenblik, dat het schip van wal gaat, dat de brug is
opgehaald en pal staan op het dek de passagiers en pal staan aan
wal de nieuwsgierigen en vrienden en familieleden der vertrekkenden, is er een oogenblik van stilzwij gende spanning, zij
duurt slechts enkele sekonden, een supreem oogenblik, de kern
eener toekomst en de snit van een verleden . Een heenschieten
van den zielepijl in verre duisternis . Maar de zakdoek, die wuift
en de hand die wenkt en de zwaluw, die vliegt, brengt weer
bezinning en terugkeer uit toekomst naar het lichte van den
huidigen dag. Toevallig vind ik een plaats op een beschutte
bank, geheel vrij voor den wind . In den rieten vouwstoel voor
mij ligt een superbe Engelsche jongevrouw. Zij heeft niet gesproken, maar aan den vorm van haar gezicht zie ik, dat zij
een Engelsche is . Zij zou een mooie paardrijdster uit de hooge427

school van een circus zijn . In haar bovenlip ligt de uitdrukking
van wil, van de gewoonte edele dieren to temmen . Temmen
van mannen kan het niet zijn, daarvoor is zij to maagdelijk en
er is geen uitdrukking van genot in haar mond . Terwijl alle
andere reizigers heen en weer loopen, dan eens dit, dan eens dat
bestellen, blijft zij rustig liggen, achterover, met haar hoofd
tegen de leuning van den stoel . In het gewiegel van het schip
strijkt de zware zeelucht voor eenigen tijd haar oogleden neer
tot een vredigen slaap. In regelmatigen boog rusten nu haar
lange bruine oogharen in de oogkassen . De reizigers hebben hun
petten opgezet en de dames liggen gewikkeld in shawls op de
vouwstoelen.
GULPEN

Onlangs woonde ik in Gulpen, in Zuid-Limburg, een eigenaardig feest bij ; het was van godsdienstigen aard. In het Zuiden
grijpen openbaar en innerlijk leven meer in elkaar dan in het
Noorden van Nederland en er heerscht daar een mentaliteit en
er gebeuren daar dingen, die door menig „Hollander" niet
zouden worden begrepen. Ik wil hier niet ingaan op de aanleiding tot deze feestelijkheid, ik wil alleen iets zeggen over
de menschen, die haar uitvoerden . De bewoners van meer dan
twintig dorpen en gehuchten uit den omtrek hadden een gecostumeerden optocht weten samen to stellen, waarvan het
resultaat was een stoet van twintig praalwagens met daar
tusschen groepen van de autochtone bevolking . Ik heb in mijn
leven allerlei gecostumeerde optochten gezien, o .a. herhaalde
malen die van de Leidsche studenten en den Carnavalszug van
Keulen, maar veel eigenaardiger was deze stoet, door een landbevolking samengesteld en daarvan alle kenmerken dragend .
Wat die menschen door middel van twintig praalwagens hadden
beproefd uit to beelden waren geestelijke realiteiten . De ervaring
van een lang leven doet mij hun gelijk geven in hun trachten
oxn zich vast to houden aan geestelyke realiteiten, nu wij om ons
heen zooveel hebben zien wankelen en schudden, dat wij van
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onze jeugd of als vaststaande realiteit hebben leeren beschouwen.
De dingen van den geest verouderen niet en de pure vreugd
wordt alleen beleefd in de genietingen des geestes . Die menschen
zullen zich den gang der genotssensatie wel niet bewust zijn
geweest, maar zij voelden toch iets van de veiligheid, gelegen
in het werken voor een ideeel goed, waardoor zij gevrijwaard
bleven voor de onplezierige en bittere reactie van het zingenot .
Wat die Limburgsche landbevolking in die twintig tafereelen
wilde voorstellen was de rol der Maagd Maria in de geschiedenis
van het menschelijk geslacht, een onderwerp, waarover in den
loop der eeuwen de grootste geesten hebben gediscussieerd . Zij
discussieerde niet, maar trok de mystiek in haar dagelijksch
leven en zoo kwam die reusachtige stoet tot stand, waarbij,
objectief beschouwd, zeer fraaie tableaux vivants to zien waren,
maar waarvan het meest bewonderenswaardige en aandoenlijke was de bevolking zelf in haar houding van ernst en toewijding gedurende then langen tocht naar den Gulpener-berg,
waar een reusachtig Mariabeeld werd onthuld op een hoog
voetstuk, dat uit alle richtingen is to zien .
Nu was deze stoet eigenlijk een voorstelling van het geheele
yolk van Zuid-Limburg, dat altijd bizonder rijk is geweest aan
allerlei vereenigingen ; deze waren er dan ook alien in vertegenwoordigd . Daar ieder dorp zijn eigen groep vormde en
al die groepen ingeleid werden door hun eigen schutterij, zag
men telkens de karakteristieke figuur van een Schutter-generaal
daar tusschen marcheeren . Deze, meestal oude mannen, met
een steek met pluimen of een hooge berenmuts op het hoofd,
liepen dan ook alleen, hun commandostaf balanceerend in de
handen of naar voren gestrekt in gebiedenden zwaai . Sommigen
gingen zoo geheel op in hun ambt en hun waardigheid, dat zij
werkelijk indrukwekkend werden. In het midden van iedere
schuttersgroep liep de Koning, behangen met zilveren platen,
teekenen der triomfen van het gilde ; die van Gulpen prijkende
met den zilveren vogel, geschenk van Keizer Maximiliaan . De
Vaalsers, grensbewoners bij uitnemendheid, maakten den indruk van oer-Duitschers met groene uniformen en hoeden
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gesierd met een vederbos . Er waren scherpschutters en ook
handboogschutters, gewapend met manslange bogen . En dan
was er de muziek van al die ,HarmonieEn", want geen enkel
dorp is zonder zulk een vereeniging ; aan die van Margraten
ging een president vooraf, dragend in de hand een ouden,
langen, koperen staf, versierd met rinkelende koperen bellen .
Er was Been vereeniging in het land of zij was er en ieder droeg
haar vaandel voorop ; duivenclubs ontbraken niet .
Ook zag ik een groep mannen aanstappen gehuld in zwarte,
lange kleederen en zwarte mantels, die de wind deed opfladderen, met op den linkerschouder een groot rood kruis . Ik vernam dat dit de ordesdracht was der Camillianen, wier klooster
to Vaals is gelegen en met genot keek ik naar die prachtige,
karaktervolle figuren, die deden denken, dat wij tot de middeleeuwen waren teruggekeerd .
Toch was het mooiste van alles dat bewegelijke lint dier
tallooze menschen, jonge en oude, mannen, vrouwen, meisj es
en kinderen, die alien voorbij trokken met den uitgestrekten
rechterarm het eeresaluut brengend aan de rose-violette bisschopsfiguur . Oude vrouwtjes, die die nieuwe manier van
groeten wel wat vreemd vonden, durfden den arm niet zoo
hoog opheffen en menig vader leerde zijn zoontje hem strekken .
En al die handen waren teekenend als menschelijke gezichten.
Daar waren de handen van oude boeren, samengetrokken van
het zich klemmen om spade en ploeg, handen van oude vrouwen
gekerfd door al de zorgen aan anderen gegeven, handen van heel
jonge meisj es en kinderen, nog week en ongerimpeld, die nog
voor zich hadden al wat moet worden gedaan in het leven . Er
was een langzaam voorbij gaande stroom van duizenden handen,
symbolen van den arbeid, die de straf en het geluk is van het
menschengeslacht .
KROEGEN EN DE'LITERA.TUUR

Ik heb ergens gezegd, dat het schijnt dat nieuwe ideeen
over kunst worden geboren in tabaksrook bij het gerinkel van
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glazen, het heen-en-weer-geloop van kellners en het langsstrijken van onverschillige bezoekers .
Zoo maakte ik het in Parijs mee, zoo in Amsterdam . Het
zal wel overal zoo in zijn werk gaan . Zoo wordt de gunstige
atmosfeer gemaakt voor het opkomen der ideeen. Woorden
vliegen en gedachten botsen, dan komen de lichtflitsen en
later worden in eenzaamheid de concepties tot de werkelijkheid gebracht . In de face van Let wordingsproces kan de literator
niet volkomen geisoleerd zijn, daardoor zou hij zijn verstandsen gevoelsleven spoedig zien uitsterven .
Een ingaand en vruchtbaar gesprek wordt gehouden in een
of andere bierkroeg en bij de herinnering daaraan doemt de
omgeving mede op in de memorie en het is daarom, dat ik nu
en dan met een soort liefde vertel van al die lokalen en lokaaltj es,
waar wij kwamen niet om to drinken, maar waar werd gedronken omdat wij bij elkaar wilden zijn . Daardoor hebben wij,
grootendeels onverdiend, de reputatie van drinkers gekregen .
Ik heb zelf in mijn later leven verschillende malen een soort
vijandschap ondervonden omdat ik er „een van De Nieuwe
Gids" was geweest. Een dame weigerde mij om die reden haar
huis to verhuren, zooals zij zeide .
Uit al die lokalen waar ik heb gezeten en gepraat, komen
sommigen zich nu en dan weer aandienen in mijn geheugen.
Ik zat na een vergadering van Flanor met Van Looy op een
avond in ,De Oude Graaf " in het begin van de Kalverstraat .
Daar schreef hij Flanors Feestzang voor mij op . Het is ook een
van die vele verdwenen cafe's, centra van ouderwetsche gezelligheid. Waar zijn ze allemaal gebleven? Afgebroken zijn ze,
verbouwd tot bioscopen en modemagazijnen . Zoo sterven de
huizen in de straten, zoo sterven de straten, zoo sterven de steden .
Ik geloof dat er in het zoogenaamd conservatieve Nederland
meer wordt afgebroken en verwoest dan overal elders . Ik heb
dat land dan ook nooit gezien als conservatief in den waren zin .
Het was in '89 en '90 dat wij bij na iederen avond in de
Poort van Cleve kwamen, waar het na negenen gewoonlijk
leeg was, zoo tenminste dat er op die latere uren ruimschoots
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plaats was to krijgen . Breitner, Witsen, Aletrino, Isaac Israels,
Kloos, Diepenbrock, Jan Veth, Karsen, Boeken, ik meen ook
Van Deventer, Van Looy ontmoette ik er vaak. Boeken schreef
daar menige bladzijde wanneer de bezoekers nog niet waren
gearriveerd .
Wij zorgden gewoonlijk een goed tafeltje machtig to worden
tegen den muur of in een hoek en de conversatie steeg nu en
dan tot luidruchtigheid, waarin zij echter alleen verviel tengevolge van een humor van goeden huize .
De kellners van de Poort waren meestal sinds jaren daar in
dienst en in geen enkel cafe van heel Amsterdam was er zulk
een stel van degelijke, betrouwbare bedienden als daar . Wij
waren dan ook alien met naam en toenaam bij hen bekend .
Zij vlogen voor ons en brachten ons spijs en drank, zooals
wij bet gaarne hadden .
Ik heb er heel wat kopj es koffie en glazen bier gedronken .
In geen ander cafe in Amsterdam werden de spijzen op een
dergelijke manier afgeroepen als daar .
Wanneer iemand bestelde aan den uitersten hoek bij de
vensters een halve biefstuk met zachtgebakken aardappelen,
schreeuwde de kellner bet van daar naar bet buffet aan bet
andere einde der zaal over alle hoofden been . Dan werd bet
van bet buffet nog eens naar de keuken toegeschreeuwd .
Het afroepen gebeurde met een bijzondere stembuiging, die
alleen met de l evende stem is weer to geven en dan nog is
bet moeilijk, voor hem zelfs die het vaak heeft bijgewoond .
Zoo vlogen dan „rolpens met gebakken aardappelen", ,erwtensoep met worst", ,erwtensoep zonder worst" en andere
namen van spijzen langs de ooren der bezoekers . Biefstuk en
aardappelen en namen van gebakken visch werden op bepaalde manieren uitgeschreeuwd .
Van de kellners heb ik onthouden Johan, Willem, Anton,
Frans . . .
In die dagen gaf bet weekblad De Amsterdammer wekelijks
een groote lithografie uit, geteekend door Jan Veth. Die serie
werd genoemd : Bekende tij dgenooten . Daarin waren opge432

nomen de politicus Kerdijk, Schaepman en anderen . Jan Veth
teekende daarvoor ook „Johan van de Poort" .
De kellners stelden dit op prijs en in hun bereidwilligheid
was iets vriendschappelijks . Johan was de stoere, parmantige,
ernstige ; Willem de meest vertrouwelijke en gedienstige . Hij
was suikerbakker geweest en in '89 had hij den Eiffeltoren in
suiker gemaakt . Hid meende dat wij die alien moesten komen
kijken . ,Het is een waar kunstwerk", zeide hij, „en ik heb
er al met mijnheer Veth over gesproken ."
En wanneer er cafe's uit den ouden tij d zij n blij ven bestaan,
zijn zij verbouwd tot moderne lokalen, waar de ouderwetsche
gezelligheid uit is weggevlogen .
Vroeger was het gesuis der gaspitten een begeleiding der
gesprekken . De menschen van nu kennen niet meer dat meezoemen der gasvlammen bij het vallen der woorden. In het
gedempte licht konden de ideeen misschien beter ontkiemen .
Het was werken wat wij deden wanneer wij daar zoo zaten
of stonden. Als ik zeg ,stonden", dan denk ik aan Bols, de
Drie Fleschjes of Wynand Fockink . Dit laatste is tamelijk
veilig voor de veranderingszucht. In dat ouderwetsche lokaaltje
in de Pijisteeg met de groote gekleurde dikbuikige flesschen
uit vorige eeuwen, waar Zoutmans Zoet en Bitter of Half en
Half werden geschonken in de fraaigevormde klassieke kelken,
zijn heel wat woorden door ons gesproken . De omgeving
scheen bevruchtend to werken op den geest . . . het gasvlammetj e waaraan de sigaren, die onder het voortdurende praten waren
uitgegaan, telkens werden opgestoken . . . het loopende waterstraaltje van de spoelbak . . .
In die omgeving vielen de woorden na elkaar kalm en
discreet en de tegenwoordigheid der twee oude juffrouwen
was een moederlijke bescherming . Zij waren altijd stemmig
gekleed en droegen zwarte mutsen boven het gescheiden haar .
Zij waren eenvoudig en goedig, de oudere harder met een
vleugj e autoriteit, de jongere zachter . D eze was kindermeisj e
geweest bij Josef Alberdingk Thijm. Zij hadden in dat lokaal
toen al meer dan dertig jaren bediend, dag in dag uit . ledere
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bezoeker respecteerde ze, zei een paar woordjes over het
mooie of slechte weer, maar sprak ook nu en dan meer ingaande over de een of andere actualiteit . Lang waren zij samen

geweest, zoo samen, dat zij, hoewel geen zusters of familie,
op elkaar waren gaan gelijken . Zij zijn nu lang dood.
Voor de toonbank stonden dikwijls Kloos, Willem Witsen,
Hein Boeken, Chap van Deventer en ik en nog anderen van
onze groep en hoewel de bezoekers gewoonlijk nooit langer
dan een paar minuten aan het inslurpen van hun drankje besteedden, bleven wij langer staan, discussieerend over de waarde
van het een of andere gedicht .
Dat De Nieuwe Gids in dien tijd vijandschap had opgewekt,
bleek eens toen Frans Lurasco, muziekrecensent van De Tijd,
met een minachtenden blik naar ons zijn glas uitdronk en
bromde, dat hij aan De Nieuwe Gids had . . . . het woord dat
Cambronne bij Waterloo aan den vij and antwoordde .
Ik zie nog het vaste gebaar van het lokaal, het zich bukken
over de toonbank om het bovenste gedeelte op to slorpen langs
den rand van het glas, dat door de juffrouw boordevol was
geschonken, maar dat nooit overliep . Kwam dat door de
kunst der juffrouwen of door den bijzonderen vorm van het
glas?
Ik vertel van glazen en flesschen, van juffrouwen die schonken, van stemmige lokalen en lokaaltjes en dat alles lijkt niet
op zijn plaats in literaire herinneringen, maar ik kan niet
scheiden wat ons omgaf in dien tij d van dat wat werd . Met
de herinnering aan de dingen die in de geesten gebeurden,
gaat samen de herinnering aan de omgeving .
GRONDTONEN

Bij mijn eerste productie was mijn doel rhythmische levens
brokken to geven, vast omlijnde aanschouwelijke voorstellingen, waarin de volzin zoo getrouw mogelijk den rhythmus
der beweging volgt. Zoo beproefde ik in Gitana's, een stukje,
dat in mijn Dansen en Rhythrnen staat, een fotografie of re434

productie van de verschillende dansbewegingen to geven.
Het in De Nieuwe Gids verschenen fragment Qorlog, was
als aanhef bestemd van een uitgebreide oorlogs-novelle . Doch,
toen ik een paar vervolgen daarvan had geschreven, die ik
echter niet publiceerde, begreep ik, dat het dood werk was,
omdat ik nooit een slag had meegemaakt'- . Daarom verloor
ik het vertrouwen in dat soort werk . Ook is mijn plan geweest
een korten roman to schrijven, Het Dorp geheeten. Eenige
stukken daarvan zijn voltooid geworden, doch zij voldeden mij
niet . Het was in den tij d van den bloei der naturalistische
richting, doch reeds bij de opkomst van het symbolisme, in
de campagne door eenige jongere Franschen gevoerd tegen
Zola . Ook dat deed mij het vertrouwen in dergelijk werk verliezen . Ik ben er mij van bewust altijd het naturalisme to hebben
beschouwd als een phase in de literatuur, niet als een durende
verovering, hoewel ik het superieure schrijverstalent van Zola
steeds ben blijven erkennen . Zoo schreef ik in mijn eersten
studententij d to Leiden reeds een of brekende critiek over Zola's
Assommoir .

Wanneer ik mijzelf eenige verdienste zou mogen aanrekenen,
dan zou het die zijn : een zekeren rhythmus in enkele Hollandsche
prozawerken to hebben gebracht .
In de critiek was steeds mijn streven nadruk to leggen op
het hoofdmoment van den to behandelen schrijver, de essentie
van zijn geest en talent aan to toonen .
Ik ben er mijzelf van bewust, dat ik noch in mijn rhythmisch proza, noch in de novellen, die ik heb geschreven, noch
in mijn critieken een echt Hollandsch geluid heb doen hooren .
1 Hierbij zij aangeteekend, dat de auteur in 1915 in een interview aan Andre de
Ridder zeide : „Ik ben huiverig om iets to geven, dat niet een eigen plaats zou bekleeden.
Als men niet een heel separaat auteur kan zijn, dan wordt men het beter niet. Een schrijver moet apart staan om recht van bestaan to hebben en daar ik vreesde eene niet genoegzaam eigenaardige plaats to kunnen innemen, ben ik er nooit toe gekomen veel
to produceeren . Ik heb om dezelfde reden veel begonnen werk onafgewerkt gelaten ;
dat was b .v . het geval met den roman van dorpszeden, waarvan De Conferentie een
fragment is en ook met den roman over het Eerste Keizerrijk, waartoe Oorlog behoort.
En wat ben ik verheugd die beschrijving van gevechten en veidslagen niet to hebben
voleindigd ; er verschijnen thans een massa oorlogs-correspondenties van gewone
reporters, die interessanter zijn dan alle vroegere literaire beschrijvingen van oorlog . . ."
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Het echt Hollandsch geluid komt met mijn natuur niet overeen .
Ik ben een plant geteeld ver van Holland in het Zuiden van
Limburg, dicht bij de Duitsche grens. Mijn ouders en voor
ouders waren uit hetzelfde land. In mijn kinderjaren heb ik
alleen het dialect van onze streek gehoord en Duitsch of Fransch,
en evenals mijn dorps- en streekgenooten deed de klank van
het Hollandsch mij eerder weeig aan dan nobel beschaafd .
Zooals iemand die begint to rooken in den eersten tij d door
een onprettig gevoel wordt aangedaan, maar later door de
gewoonte er overheen komt, met gemak begint to rooken en
er smaak in gaat vinden, zoo stond de Limburger nog voor
een halve eeuw tegenover het Hollandsch . Schoon en voornaam vond hij alleen de klanken van het D uitsch of van het
Fransch, zoo hij dit laatste verstond . Door de Napoleontische
overheersching was er nog veel Fransch in Limburg blij ven
hangen. Zelfs nu nog, wanneer ik sommige hyper-Hollandsche
boeken, zooals die van Wolff en , Deken, lees, vind ik er iets in,
dat met zuivere schoonheid niet overeenkomt, al moet ik be-kennen, dat wij in onze taal niets beters, of laat ik liever zeggen,
niets echters hebben .
Mijn vriend Charles van Deventer schreef mij kort geleden
dat in een gesprek, dat hij met Verwey had gehad over mijn
bundel Literaire Overwegingen, deze beweerde, dat mijn critiek
op Betje Wolff en Aagje Deken (die hij nog niet had gelezen),
niets anders dan een boutade kon zijn . „Ik zei echter, dat je
het wel degelijk ernstig meende, Frans", besloot Chap .
Ik kan mij wel het standpunt van Verwey begrijpen, maar
hij niet het mijne . Hij is dus de armere van ons twee. De tegenzin, then ik bij de lezing van Wolff en Deken ondervind,
spruit voort uit het verschil in nationalen oorsprong . Ik weet
heel goed wat het voortreffelijke is, dat Verwey er in vindt en
dat de meeste Hollandsche literatoren er in gevonden hebben ;
maar dat is het joist dat tegen mijn natuur strijdt. Er is dus
bier niet het niet-begrijpen in het spel, maar een tegenzin, die
voortkomt uit een natuurlijke geaardheid .
Mijn Hollandsche taal, wanneer ik schreef, beschouwde ik
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als een van de echt-Hollandsche bijmengsels geepureerd idioom .
Mijn vriend Isaac Israels, die mij eens een mijner gedichten-inproza voorlas, zeide, nadat hij er zijn instemming mee had
betuigd, dat het uit een vreemde taal leek overgezet .
Men vergete hierbij niet, dat de echte Hollander ook in een
min of meer vreemde verhouding staat tegenover het Vlaamsch,
dat hem ouderwets aandoet . Men moet daarvoor het echte
Vlaamsch hooren, zooals dat in de afgelegen stadjes en dorpen
van Vlaanderen nog wordt gesproken . Toch is de Hollander
van de familie van den Vlaming, al is hij dan ook een neef en
verschilt de Duitsche ziel meer van de Hollandsche, dan de
Hollandsche van de Vlaamsche .
Toch is er, naar ik meen, een weg, waarop hij, die denkt
in het Hollandsch, zich van to groote familiariteit daarmede
kan onthouden . Er is mogelijkheid in zijn gevoel het Hollandsch
to zuiveren, zooals hij een steen van den bodem opgenomen
zou reinigen van het leem, dat hem aankleeft .
Een Limburgsche dame zeide mij eens, dat zij de Hollandsche
dichters niet goed kon lezen, omdat zij voor haar alien iets
laags-bij-den-grond hadden . Dat was voor de komst van Perk,
Kloos en Gorter, die naar ik meen, voor een groot deel het
gezuiverd Hollandsch geluid hebben . Dit is niet in tegenspraak
met mijn vroeger geuite bewering, dat Gorter sommige geluiden
van v . Deyssel heeft overgenomen ; dat zijn de geluiden bij
dezen laatste, die het gezuiverde Hollandsch bevatten .
Maar zij, de dichters en proza-schrijvers, die het HollandschHollandsch hebben geschreven, zijn zeker niet daarom de
minderen . Daartoe behooren o .a . Bredero, Vondel, Wolff en
Deken, Hildebrand . . . zij zijn niet inferieur, maar zij zijn
alleen anders.
Bij mij komt er nog iets anders bij : ik meen, dat door de
Hollandsche taal, door het Hollandsche geluid, niet die hoogte
der gedachte, niet die opvatting der sensatie kunnen worden
bereikt, welke door het Fransche of Duitsche geluid wel kunnen
worden bemachtigd . In het diepst van mijn zelfbewustzijn,
wanneer het stij gt naar de spits, is het mij alsof ik die niet
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met het Hollandsch kan bereiken. Wanneer ik in die taal wil
blijven, moet ik mij in het breede vermeien, in het voor de
hand liggende .
Dit op mijzelven experimenteerende, is het mij, wanneer ik
na een uitstekend Hollandsch gedicht of betoog, een uitstekend
Fransch of Duitsch gedicht of betoog lees, of mijn wezen
zich ruimer kan ontplooien. Ik vind in eene in het Fransch
of Duitsch gesteld bladzijde meer de voldoening, die een
volkomen en scherpe menschelijke gedachte geeft. Ik heb mij
wel eens afgevraagd of een dergelijke reden niet de oorzaak
kon zijn, dat onze literatuur niet in Europa die consideratie
heeft gehad, welke aan andere is ten deel gevallen . De qualiteit
van het Hollandsche sentiment wordt niet genoten door nietHollanders .
Ook de wijsbegeerte in het Hollandsch gewaad dunkt mij
veel nuttelooze plooien to hebben, waar zij in de strakkere
lijnen van het Fransch of het Duitsch tot een beter doorgronden
van het wezen der dingen zou zijn gekomen . Ik weet wel, dat
dit niet de ineening is van Bolland, die juist het Hollandsch als
bijzonder geschikt voor de expressie der wijsgeerige gedachte
acht . Maar deze filosoof was een Hollander en het is een groote
vraag of hij werkelijk de intensiteit van het Fransch of het
Duitsch ooit heeft begrepen .
Er ligt in de Hollandsche taal iets dat is afgestompt, dat zijn
spits heeft verloren, waardoor het aan hem, die haar als voertuig van zijn gedachten gebruikt, een hopeloos afzien berokkent van diepere doordringendheid . Daarom is het goed
zelfs de onuitgesprokene of niet-neergeschrevene gedachten,
wanneer zij in het Hollandsch tot uiting moeten komen, to
laten verlichten door Fransch of Duitsch . Het is geen bloot
zoeken naar populariteit in grootere landen, dat Hollandsche
geleerden er toe heeft gebracht in het Fransch, Duitsch of
Engelsch to schrij ven . Zij vonden, naar mij ne meening, in
die talen eene betere expressiviteit . Zij konden zich daar beter
van bedienen als mannen der wetenschap, gebruikend de taal
der wetenschap, dan dichters of prozaschrijvers, die sterker
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op de taal van het eigen land zijn aangewezen . Die moeten
zich houden aan het idioom, waarin zij zijn opgevoed of waaraan zij door lange jaren vertrouwd zijn geraakt . Zoo was
Jean Moreas, die hoewel Griek van geboorte en in Griekenland zijn eerste opvoeding ontvangen hebbende, door zijn lang
verblijf to Parijs geheel gefranciseerd geworden .
Niettemin moet een Hollandsch belletrist in het Hollandsch
blijven schrijven, want in een vreemde taal zal hij toch nooit
die voortreffelijkheid kunnen bereiken, welke hij in zijn eigen
idioom kan bemachtigen . De grootste schrijvers hebben alleen
in hun eigen taal de schoonheid bereikt .
Door mijn gedeeltelijke Fransch-Duitsche opvoeding stond
ik, wat de literaire productie betreft voor groote moeilijkheden
en alleen door mijn langjarig verblijf in Holland en het contact met de oer-Hollandsche elementen, heb ik mij de taal
voldoende kunnen toeeigenen . Mijn wezen en mijn neiging
heb ik niettemin zooveel mogelijk vrijgehouden . Het gebied
van de taal heb ik bemachtigd, al moest ik mij van sommige
schuilhoeken verre houden . Ik was nu eenmaal Limburger en
ik moest mijn individualiteit bewaren . De oer-nationale qualiteiten van een auteur zijn niet noodzakelijk tot het voortbrengen van schoonheid in zijne taal . Zij kunnen een zekere
saveur aan die schoonheid geven, iets, dat naar den bodem riekt,
maar dit voordeel kan ook weer een nadeel worden bij het
zich-ontvouwen van eene meer universeele schoonheid . Daarom heeft de Limburger, die in mijn positie is of was, met zware
moeilijkheden to kampen . Er is bij hem meer strij d noodig in
zijn innerlijk en hij maakt meer weifeling door bij het kristalliseeren en zuiveren van zijn gedachte, bij het uiten van zijn klanken, dan een schrijver van een meer homogene nationaliteit .
Het is voor mij steeds een wrange vraag geweest : „ Indien
ik in het Fransch of Duitsch had kunnen schrijven, zou ik
dan mogelijk iets mooiers en beters hebben gemaakt?" Zij is
niet to beantwoorden . Ik geloof niet, dat een ander Nederlandsch literator in dit, ik moet zeggen treurig geval is geweest .
Geen Hollander en waarschijnlijk weinig buitenlanders hebben
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deze oppressie gekend ; wellicht enkelen, evenals ik stammend
uit een grensland, waar verschillende volken en culturen elkander raken. Toen ik in Oostburg woonde, had ik aanraking met
verschillende Belgische en ook sours Fransche artiesten, die voor
korteren of langeren tijd in de pittoreske kleine huisjes van St .
Anna ter Muiden en de omgeving daarvan kwamen wonen .
Zoo hoorde ik van hen, dat Emile Verhaeren iets van de verscheurdheid heeft gekend, die mij heeft gepijnigd . Hij heeft het
Fransche element gekozen en er zich ingewerkt ; als Belg was
hem dat mogelijk . Toch moet het andere een onrust in zijn wezen hebben wakker gehouden . Later heb ik in dit verband ook
Rilke hooren noemen . Het is zeker, dat de man, geboren op de
scheiding der culturen, een element van onrust en verdeeldheid in ziin wezen omdraagt, dat hem zal kwellen tot het einde
van zijn leven .
Ik heb beproefd zooveel mogelijk aan de moeilijkheid to
ontsnappen door mij in to werken in het Hollandsch idioom
en ik meen, dat door het levend organisme der Hollandsche
omgeving ik mij intiemer heb geassimileerd, dan zij die in
vroegeren tijd voor hun imaginatiewerk of voor hunne betoogen de Latijnsche taal hebben gebruikt . Indien ik slechts
then graad van intensiteit voor mijn productie had bereikt, zou
deze ontoereikend zijn geweest om mij een plaats in de Nederlandsche literatuur to doen innemen .
Mijn persoonlijkheid zie ik als een bewijs van de macht der
politiek, die het klaar heeft gekregen een vreemd element in
haar wezen to assimileeren . Mijn Nederlanderschap heeft geen
onverschillige gevolgen voor mij gehad, en ik geloof, dat ik
gevangen in de knel der Nederlandsche wetten, die de oorzaak ervan waren, dat ik naar Leiden en Amsterdam moest
gaan, mij meer en beter het Hollandsch idioom heb toegeeigend,
dan indien ik uit vrij en wil, als een vreemdeling mij in Holland
had gevestigd en daar ware gebleven .
Zonder mijn rol in de nieuwere Hollandsche literatuur to
willen opblazen tot groote belangrijkheid, geloof ik, dat ik
zeer veel ideeen en beschouwingen heb aangebracht, die in
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het literatuur-magazijn zonder bepaalde aanduiding van herkomst een plaats hebben gevonden, ideeen, die anderen tot
betoog hebben verwerkt en die weer aan anderen den weg
hebben gewezen. Dat was nu eenmaal de rol, die met mijn
persoonlijkheid strookte . Ik was een stille zaaier . Ik was niet
de man der onmiddellijke actie, maar beschouwde mij als de
stuurman, somtij ds als de inblazer van nieuwere gedachtengroepen . Meer heb ik, geloof ik, in stilte gewerkt dan in het
openbaar en steeds heb ik gevoeld in de literatuur de occulte
macht van het ware voor to hebben.
Zoo heb ik dan ook in de eerste drie jaren van De Nieuwe
Gids slechts bij uitzondering gepubliceerd . Daarbij kwam nog,
dat ik mij gedurende die jaren met mijn juridische examenstudies moest bezig houden, die mij niet tot productie prikkelden . Ik uitte mijne gedachten over literatuur alleen in
den omgang met de kennissen . Had ik ze toen opgeschreven
en gepubliceerd, dan zou ik mij het verwij t hebben gemaakt,
dat ik datgene niet liet voorgaan, dat toch moest voorgaan .
Ik bedoel hiermede mijn juridische studie en het noodzakelijk
behalen van den titel van Meester in de Rechten . Zoo legde
ik mij voortdurend den dwang op van „tot hier toe en niet
verder" .
Mij n inti eme vrienden b emerkten iets van then innerlijken
strijd en daarom vroeg Witsen mij eens : „Francois, je hebt een
neiging om jezelf to kwellen . Zeg mij eens of daarvan niet je
Katholicisme de oorzaak kan zijn?"
Wij hebben daar toen samen verder over gepraat en ik
moest toegeven, dat het Katholicisme den mensch drijft zich
soms vrijwillig to ontzeggen, wat hij kan bezitten of genieten ;
dat een Katholiek van jongsaf vertrouwd wordt gemaakt met
het afstand-doen, met de ,Entsagung", met dat wat in het
Katholieke spraakgebruik wordt genoemd ,zich versterven" ;
dat dit principe tot op zekere hoogte deel uitmaakt van een
Katholieke opvoeding en dat de daardoor ontstane mentaliteit mij waarschijnhjk wel had beinvloed . Toch moest ik bekennen, dat ik het zelf-kwellende ,niet verder" dikwij is toe441

paste, waar het niet noodig, ja misschien verkeerd was, waardoor ik mijzelf, buiten alle religieuze motieven om, onnoodig
heb gepij nigd .
Zoo verliet ik soms den kring, wanneer de stemming hoog
was gestegen, de gesprekken gloeiden, het samenzijn een
genot was . Ik stond op en brak het bezoek of bij een vriend,
wanneer de gedachten mild vloeiden tusschen ons en wij als
een goede gebeurtenis die momenten doorleefden . Ik wendde
mij of van een vrouw, wier gevoel ik wist naar mij uit to gaan .
Later heb ik mij afgevraagd waarom zoo mijn zielehouding
was geweest . Was angst de diepste grond daarvan? Durfde
ik mij niet geheel overgeven ? Er was steeds in mij iets, dat
mij toeriep : voorzichtig, voorzichtig ; - iets dat de heerschappij
niet wilde laten schieten . Hoogmoed was dat niet, dat meen
ik to weten.
In Limburg wordt rusten, zich-laten-gaan, ,zich vieren"
genoemd. Het is daar een algemeen gebruikte uitdrukking .
Nu herinner ik mij, dat toen ik nog jong was en op een dag
wandelde door de Groote Hei, de oude scheper, met wien ik
dikwijls bleef staan praten, mij scherp aankeek en zeide : ,Heer,
ich gleuf, dat it uch meer mot vieren" . Zijn woorden gaven
mij een schrik. Hij had mijn gedachte uitgesproken, zonder
dat ik kon begrijpen, hoe hij daartoe was gekomen . Hij bracht
zijn dagen door met zijn schapen in de Groote Hei, waar hij
zelden een mensch ontmoette. Was zijn blik verhelderd door
de innerlijke rust der eenzaamheid? Ik heb den scheper en den
schrik, then hij in mij wakker riep, nooit vergeten .
Had ik mij meer moeten laten gaan ? Had ik mij meer moeten
vieren ? Had ik uit het moment moeten nemen, wat het mij
bood ? Had ik mij moeten overgeven, spontaan, in argeloosheid ? Zou mijn leven dan rijker zijn geworden, zou ik hooger
zijn gestegen, zou ik meer hebben bereikt? Ik weet het niet .
Wel meen ik, dat ik gelukkiger zou zijn geweest, wanneer
mijn innerlijk bewegen niet die plooi had aangenomen, dat
dan mijn leven eenvoudiger zou zijn geweest en rijker aan genot
van allerlei aard . Maar misschien kon ik niet anders . Hier komt
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het woord van Augustinus mij in de gedachte : „Want ook als
niemand weet, wat is in den mensch, dan de geest des menschen
alleen, die in hem is, toch is er iets in den mensch, wat zelfs
niet weet de geest des menschen, die in hem is ."
Ik sta nu aan den rand van bet land der duisternis, waarvan bet boek Job spreekt . Ik heb willen verhalen van wat mij
is overkomen en terugzien naar bet verre verleden, naar den
tijd, waaruit weinigen nog in leven zijn, tenzij zij toen kinderen
waren en werden geleid door eene oudere generatie . Een verleden, dat zich iederen dag meer verwij Bert uit de oogen en de
ooren der herinnering en in een wazige verte blijft hangen,
als een stip nog even been en weer schommelend aan den
horizont, alvorens to verdrinken in den duisteren schoot der
vergetelheid, zooals gebeurd is met de woorden en daden van
zoovelen, die voor ons leefden.
Zoo sta ik dan bijna alleen in een berg van dorre bladeren,
die de wervelstorm der herinnering optilt nu, en weer eens
even doet warrelen rondom mij been.
Als een van de weinig overblijvenden van mijn generatie
sta ik alleen to staren op de misschien onbelangrijke evenementen, die ik beleefde . Ik wilde er tenminste nog iets van ontrukken aan de duisternis, waarin zij bijna geheel zijn verzonken .
Belangrijk ! Belangrijk ! een ijdel woord misschien . Is er een
vaste maat van belangrijkheid ?
Ik weet niet of anderen zullen worden getroffen door dat
wat mij aandeed en in beroering bracht . Dat hangt of van
ieders eigenaardige structuur .
Elk mensch is gehuld in de sfeer zijner persoonlijkheid, die
hem onzichtbaar omstraalt . Is de persoonlijkheid de ziel, omgeven door bet lichaam, dat haar eigen is, dat van haar is doordrenkt, waarmede zij een twee-eenheid vormt? Is de7e de
persoonlijkheid? Maar zij is niet vast, zij is niet gestold, zij is
een vlottende ster, zij is een nebuleuse . Met de jaren, j a met de
dagen verandert de mensch en tot vastheid zal hij eerst komen
na dit leven op aarde . Dan zal ook de verscheurdheid ophouden
en zal hij klaar schouwen in de raadselachtige diepte van
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het eigen wezen . En weer denkend aan Augustinus zeg ik met
hem
,,En wat kan er in mij verborgen zijn, o Heer, voor wiens
oogen bloot ligt de afgrond van het menschelijk geweten, ook
al wilde ik U niet bekennen?"
Laat het dus uit zijn met het wroeten in eigen ziel, met
het willen begrijpen en toch niet kunnen, met de gestadige zelfpijniging . Yk word gekend door den Vader en dat is mij ten
slotte genoeg. Yk heb mij aan Hem overgegeven ; ik heb Hem
vergiffenis gevraagd voor mijn dwalingen en gedankt voor
het weinige goed, dat ik deed ; want dat deed ik door Hem .
Mijn hoop is op „den zevenden dag, die is zonder avond . . . .
op den Sabbath van het eeuwige leven" 1.
TWEE TERUGBLIKKEN

(bij het veertig- en vijftigjarig bestaan van de Nieuwe Gids,
October 1925 en October 1935)
I

Eene nieuwe richting in de literatuur breekt zich baan meer
door verandering van geluid dan door verandering van ideeen.
Of er reeds eene verandering van ideeen aanwezig is, voor
dat het geluid verandert, is twij felachtig . Op een zeker oogenblik is de schoonheid-zoekende kunstenaar het oude moe . Hij
weet, dat hij door het oude geen indruk meer kan maken,
dat hij daarvoor moet veranderen van toon of zijne gedachten
anders rangschikken. Hij merkt, dat hij gaat inslapen in de
oude vormen, op den ouden dreun. Wanneer hij dus behoefte
heeft iets to zeggen en zoo to spreken, dat een indruk wordt
teweeggebracht, dan voelt hij zich gedrongen een anderen toon
aan to slaan . Dan begint hij een ander geluid aan to heffen, to
zingen, weliswaar, dikwijls met oude woorden op sinds vanouds
1 Het laatste gedeelte, to beginnen bij : „Ik sta aan den rand . . .", is door den auteur
kort voor zijn dood gedicteerd ; het overige is uit vroeger tijd .
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bekende gedachten, maar op heviger of zachter, in ieder geval
op anderen toon.
Hij hoort zijn nieuw geluid in zich zelven, vraagt zich af,
waar dat uit voortkomt en zoekt naar de bronnen van zijne
evolutionneerende persoonlijkheid.
Men moet zich echter niet voorstellen, dat eene nieuwe
richting in de literatuur, hetzij in proza, hetzij in poezie, zoo
plotseling als Minerva uit het hoofd van Jupiter to voorschijn
komt. Dat gaat alles geleidelijk : De een spot over dit, de
ander over dat . De een zegt, dat hij dit, de ander, dat hij dat
al honderdmaal heeft gehoord, en deze ontevredenen doen
andere menschen inzien, dat degenen, die den honderdsten
keer zekere uitingen gebruiken, er nets meer bij voelden, dus
er nets meer van begrepen . Gelukkig komt het bewustzijn
van die tekortkomingen dan bij verschillenden op .
Eene dergelijke opruiming van oude waardeeringen geschiedde omtrent den tijd van 1880 . De nieuwheid bestond
voor een groot deel in het afbreken van het oude. Ik herinner
mij nog heel goed hoe door een der onzen werd gezegd : ,Huet
is nets", waarop ik toen antwoordde, dat wij toch de voortreffelijkheid van zijn stijl moesten erkennen . Ja, ik herinner
mij, (o, schande !) dat ik zelf betoogde weinig achting to hebben
voor de kunst van Schiller . Doch zulk eene mentaliteit moest er
zijn, opdat iets nieuws zich zoude kunnen ontwikkelen .
Zij, die aan de opruiming hebben meegedaan, hetzij door
uren-lange gesprekken op de achterkamers van de Amsterdarnsche ,Neeuwe Buurt", of tot laat in den nacht in de koffiehuizen van de Kalverstraat of in de Poort van Cleve of bij
Willemsen, hetzij door geschriften, beleden geen bijzondere
theorieen of axioma's, indien ik hier van belijden kan spreken,
maar ieder van hen, die de geijkte uitdrukkingen moede was,
droeg het zijne er toe bij om schoon schip to maken .
Nu is het curieus en waard om overwogen to worden, dat
vooral omtrent 1880 de hevigheid van oppositie tegen het
oudere in de kunst haar toppunt bereikte. In '90 en 1900 vertoonden zich kleine variaties, doch tot nu toe heeft zich in
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de literatuur nog Been richting kenbaar gemaakt, welke die
van '80 zal vervangen . Omdat de ontevredenheid met dat,
wat de generatie van '80 heeft voortgebracht, nog niet haar
toppunt heeft bereikt, verkeert de literatuur-historicus nog
in ongewisheid omtrent de toekomst . Hier moet men letten
op de teekenen en men zou kunnen zeggen : ,Leert van den
vijgeboom eene gelijkenis : Wanneer zijn tak reeds zacht
wordt en de bladeren ontspruiten, dan weet gij, dat de zomer
nabij is ; zoo ook, wanneer gij dit alles ziet, weet dan, dat bet
nabij is en voor de deur staat." Wanneer de ontevredenheid
in eene collectiviteit is doorgedrongen, wanneer van ons tachtigers, wordt gezegd, dat ,wij niets zijn", zooals een der onzen
dat zeide van Huet, dan zal weer eene nieuwe periode in de
literatuur haar aanvang nemen .
Wel kan nu worden verzekerd, dat in onze literatuur sinds
1880 menige bladzij de is geschreven die ook na honderd jaar
nog zal leven . Wij kunnen niet gissen welke dat precies zullen
zijn.
Een oordeel over dat, wat zoo vlak bij ons staat, is slechts
na rijpe overweging to aanvaarden, want een product van
literatuur is inherent aan den tijd van zijn ontstaan . Eene
volgende generatie voelt anders dan die aan haar voorafging .
Om tot zuivere waardeering van een kunstwerk to komen,
buiten den tijd om, waarin bet is ontstaan, moet de beoordeelaar
in staat zijn bet bijkomstige opzij to zetten. De banden, die de
voorstellingen aan elkander houden, veranderen met den tijd ;
eene volgende generatie rij gt die aaneen op eene andere wij ze
dan de vorige. Daarom zal een werk steeds eenigszins verbleeken, wanneer bet bij deze volgende terechtkomt . Doch de ware
criticus, hetzij hij spreekt over bet oude of bet nieuwe verleden,
zal steeds moeten doordringen tot de kern .
II
Nu is De Nieuwe Gids 50 jaar oud. „Die goeie, ouwe Nieuwe
Gids", schreef Roosdorp mij in '94, toen bet tij dschrift een
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ziekteperiode beleefde, waarvan het trouwens herstelde . Nu in
1935 kan dit woord van Roosdorp wel worden overgenomen
en kunnen wij in alien ernst spreken van „die goeie ouwe
Nieuwe Gids" .
,,De Nieuwe Gids" is een woord, dat de tegenstrijdigste
gedachten en gevoelens heeft opgeroepen . Groote illusies hebben
zijn eerste levensjaren gestuwd ; hij is bemind geworden en
gehaat en dikwijls had bet ,ni cet exces d'honneur ni cette
indignite" kunnen worden toegepast op veel, wat over hem
is to berde gebracht. Na jaren moest ikzelf nog eens de nawerking van deze gevoelsns ondervinden, toen een oude damehuiseigenaarster weigerde mij een huis to verhuren, omdat ik
,,een Nieuwe-Gidser" was geweest .
Een der ,mannen van tachtig" heeft er eens zijn spijt over
geuit, dat wij alien niet voor ons vijftigste jaar waren gestorven .
Dat zou beter beweest zijn voor onze reputatie, meende hij .
Dit is een gedachte met vele facetten, die bet onnoodig is in
beschouwing to nemen, daar iedereeen den hem toegemeten
tijd geduldig moet uitleven .
Hoewel De Nieuwe Gids en de beweging van tachtig door
sommigen als identiek wordt beschouwd, is dit volgens mij
wel voor een groot gedeelte juist, maar niet geheel. In ieder
geval waren De Nieuwe Gidsers kopstukken van de beweging
van tachtig, die woei als een verfrisschende wind, voor zich
uitj agend de dorre bladeren . Het was een schoone tij d, toen zij
jong was en wij jong waren en bet is niet verwonderlij k, dat
wij misschien in overmoed ooit gemeend hebben, dat van ons
of de Nederlandsche literatuur opnieuw begon, of dat wij ons
aan paradoxes hebben to buiten gegaan. Toch waren wij er
ons wel aitijd van bewust, dat bij ons optreden werken van
blijvende waarde bestonden, die door ons niet konden worden
verdrongen . Het begin der negentiende eeuw had Van Alphen
geleverd, in wiens gedichten voor kinderen ik veel had gevonden,
dat echt was ; dan was daar Jacob van Lennep, de voortrefelijke
verteller, een werkelijke charmeur, zooals De Nieuwe Gids
er geen heeft gehad. In de gedichten van den Schoolmeester
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vond ik humor en geest, terwijl men ook niet kan zeggen, dat
hij tegen bet principe van ,vorm-en-inhoud-zijn-een" heeft
gezondigd. Het b undeltj e van Piet Paaltj ens is uniek ; bet heeft
een zwaren ondertoon van tragiek . Ook werden over het
algemeen Huet en Potgieter door ons gewaardeerd, maar toch
hadden wij bet verleden juister moeten schatten . Wij mochten
trotsch zijn op bet nieuwe geluid, op de stemmingskunst van
dichters en prozaschrijvers, zonder dat geringschatting voor
bet verleden dit gevoel aanblies . Dit is in zekeren zin een zelfaanklacht.
Wanneer er later zal worden geoordeeld en veroordeeld,
wanneer de Tijd zijn onvermijdelijk schiftingswerk zal hebben
gedaan, dan zullen wij alien reeds weggevlogen zijn, daarheen
waar literaire successen en nederlagen ons niet meer kunnen
aandoen. Laten wij er ons dus niet om bekommeren . Een ding
is er toch, dat van ons is en dat niemand ons kan ontnemen
bet genot, ja, bet geluk de periode van vernieuwing to hebben
beleefd ; bet geluk to hebben gevochten tegen onwerkelijkheid
en voor nieuwe schoonheid.
Wat was bet heerlijk, dat praten, praten in cafe's, op lange
wandelingen of in gemeubileerde achterkamers, waarvan wij
bet akelige niet zagen, vervuld als wij waren van nieuwe
droomen. Het was een genot to betoogen en de plotselinge
vondst voor zich to zien oplichten. Het was geluk, bet stille
werken voor zich zelf, de overzetting in de realiteit van bet
gedroomde project, dat hoe inferieur ook aan bet in den geest
geziene, toch was een nieuw ding, nog niet gedaan.
Het waren schoone jaren van jeugd en scheppingsdrang, van
bet vinden van nieuwe ideeen. Schoone jaren ook van vriendschappen, die zouden duren een menschenleven lang, van oprechte bewondering van den een voor bet werk van den ander
met een intens begrip daarvan.
Het is alles historie geworden, een halve eeuw oud. De meesten der vrienden zijn dood . Ik wil hen alien gedenken, de levenden en de dooden to zamen . Geen onderscheid tusschen deze
beiden ; de wand is zoo dun, die ons van hen scheidt en ik voel
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mij met de heengeganen vereenigd, zooals ik dat was in de
goede dagen van vroeger, in de jonge jaren, toen een woord
van den een het wederwoord opriep bij den ander, toen gedachte
botste tegen gedachte en er vonken spatten, die rillingen lieten
gaan door ziel en lichaam .
Ik wil alien groeten, de vrienden uit den kring omsloten
door een onzichtbaren band . Ik wil zijn als het kleine meisje
uit Wordsworth's gedicht, dat geen onderscheid kende tusschen
haar doode en haar levende broertjes . Ook de schilders wil ik
gedenken, die een waren met de schrijvers en ons werk meeleefden, zooals wij het hunne .
Wanneer wij de rekening willen opmaken van de voorbijgegane jaren, kunnen wij zeggen, dat weinig tijdschriften zulke
wederwaardigheden zijn to boven gekomen als De Nieuwe
Gids . Ten Roosdorp mij schreef : ,Het tij dschrift is nog niet
verschenen en niemand weet wanneer het komt . . . . arme,
ouwe, nieuwe Gids", toen dachten hij en ik, dat De Nieuwe
Gids werkelijk dood was en dat hij niet meer zou herrijzen.
Maar in een lateren brief heette het alweer : ,Wat zeg je er van,
dat die goeie Nieuwe Gids weer uit zijn graf is gekomen?
Heb j e ook iets gestuurd als belanghebbend redacteur ? Ik denk
't niet, want toen ik toevallig dezer dagen je ouden vriend
Boeken sprak, vroeg hij mij met geweldige belangstelling waar
je was. Hij scheen in geen eeuwen iets van je gehoord to hebben.
Natuurlijk heb ik hem niet veel wijzer gemaakt . Die rare
redacteur woont nu weer in de Noorderstraat en ontvangt de
medewerkers in zijn borstrok . Nieuws is er niet. De literatuur
is en blijft 't zelfde" .
En nu in 1935 is dezelfde Nieuwe Gids een deftig en geacht
tij dschrift.
Hoewel ik in deze herinnering geen namen heb willen noe-m en, omdat ik haar wilde doen omvatten al degenen die op de
een of andere wijze samenhangen met De Nieuwe Gids, wil ik
hierop een uitzondering maken en mijn bewondering uitdrukken voor Willem Kloos, die het tijdschrift in stand heeft
gehouden tot op den huidigen dag .
Zw . dr. 29
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Kloos is de groote dichter van Tachtig . Over hem zou veel
to schrijven zijn, b .v . over zijn liefdesgeschiedenis met De
Nieuwe Gids. Hij is er mee getrouwd als met zijn wettige
vrouw. Door dik en dun, door licht en donker, door storm en
onweer heeft hij hem vastgehouden en uit alle troebelen is hij
to voorschijn gekomen met, in zijn hand geklemd, De Nieuwe
Gids, zooals Camoes eens opdook uit de stortvloeden der zee,
omklemmend zijn Lusiade .
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VERANTWOORDING
Op blz . XIV van zijn inleiding tot de eerste druk van Vervlogen Jaren, verschenen in 1938 bij Ten Hagen's Drukkerij en
Uitgevers -Mij . N .V. to Den Haag, werd er door Anton van
Duinkerken op gewezen, dat onder de beschrijvende prozastukken van Frans Erens de reis-- en plaatsbeschrijvingen de
beste zijn. Ze zijn ook het meest talrijk . Hieruit verschenen, in
1931, in een afzonderlijke editie met illustraties naar pentekeningen van Han Jelinger - met de Erasmus- Mediaeval van
S. H. de Roos, in een oplage van 260 exemplaren - de schetsen
over Sint Anna ter Muiden, Damme en Sluis onder de titel
Stille Steden (dien ze reeds in Litteraire Wandelingen voerden) .
,,Ze horen, met de reisherinneringen uit Spanje, Duitsland en
Frankrijk, en met de vele dagboekbladen, deels in de bundels,
voor een klein gedeelte nog in tij dschriften verspreid, tot de
gedenkschriften" .
Deze regels kwamen ons onder ogen in de zomer van 1940 .
Sindsdien hebben wij gehoopt op een herdruk van Vervlogen
Jaren, die dan al de door Erens geboekstaafde herinneringen zou
bevatten. Dat het ons thans gegeven is om zelf een zodanige
editie to mogen verzorgen, vervult ons dan ook met dankbaarheid tegenover de Redactie van de Zwolse Drukken en Herdrukken, en met hartelijke erkentelijkheid jegens Prof. Dr .
W. J. M . A . Asselbergs, die niet alleen tegemoet kwam aan ons
verlangen om zijn inleiding van 1938 wederom aan de teksten
van Erens to zien voorafgaan, maar die haar bovendien grotendeels herschreef en aanzienlijk uitbreidde . Daarnaast mochten
wij, bij de samenstelling van het Personenregister, profiteren
van zijn opmerkingen en aanvullingen .
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Dankbaar zijn wij ook de heren S . G. van Looy, directeur
van A. W . Sijthoff's Uitgeversmaatschappij to Leiden, Paul
Brand, directeur van Uitgeverij Paul Brand to Bussum, Th . J .
A. M . van der Marck, directeur van Uitgeverij J. J . Romen en
Zonen to Roermond, voor de ons verleende toestemming tot
overname van niet weinig bladzijden uit respect . Litteraire
Wandelingen, Gangen en Wegen, Vertelling en Mymering . Dat,
tenslotte, het boek op deze wijze verlucht kon worden, is to
danken aan de actieve medewerking van de Culturele Raad
Limburg to Maastricht .
Uit de voorlaatste, en laatste, brief, door Frans Erens toegericht aan Lodewijk van Deyssel, weten wij dat Erens gewoon
was zijn Maasbode-feuilletons met herinneringen aan ,vervlogene
jaren" toe to zenden aan Thij m . Blij kens Erens' brief, de dato
Houthem 10 april 1933, las Thij m de memoires van Erens met
grote ingenomenheid. Erens spreekt in die brief de hoop uit
dat de nog to volgen feuilletons een zelfde onthaal bij zijn
vriend mogen vinden . „De tekst werd reeds een jaar geleden
door mij aan mijn vrouw gedicteerd . Sinds then tijd is mijne
gezondheid eerder verslechterd dan verbeterd en zoo zal ik
van mijn vrienden wel afscheid moeten nemen . Ik vrees namelijk
dat de schemering nu nacht zal worden . Intusschen blij ft het
,,moed gehouden" de leus ." Erens' laatste, met potlood geschreven, brief is gedateerd 4 maart 1934 : ,Waarde Vriend,
Omdat ik niet goed meer zie kan ik j e maar luk raak antwoorden. Solzer moet zijn Schulze . Bij het dicteren is er verwisseling
ontstaan . Je overige opmerkingen zijn verbeteringen die ik bij
eventueele publicatie zal ,berii.cksichtigen" . Wanneer zij uitkomen, zal ik mij natuurlijk veroorloven je een exemplaar to
zenden om je verdere aanmerkingen to hooren . Het verschijnen
hangt of van mijne vrouw, die orde moet stellen in den chaos .
Mocht ik nog wat beter zien dan schrijf ik meer . Hartelijke
groeten, t.t. F . Erens."
Wij mochten er niet in slagen toegang to krij gen tot de door
Van Deyssel aan Erens gerichte brieven, zodat wij de aanmerkingen van de eerste niet konden benutten . Toch geloven wij
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dat het aantal feitelijke onjuistheden bijzonder gering moet zijn .
Tot dusver werden er slechts twee gesignaleerd : Mr. J . Kalfl' Jr .
heeft er in zijn levensbericht van Dr . M. B . Mendes da Costa
(Jaarboek van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde, 19391940, Leiden, 1940, 44-54) op gewezen dat Erens' laatste alinea

betreffende Maurits Mendes da Costa (blz . 243) niet overeen
stemt met de werkelijkheid, terwijl wij konden aantonen
(Critisch Bulletin, 1955, 336) dat de door Erens op blz . 176 en
177 gegeven voorstelling van zaken omtrent Van Deyssel's niet
aanvaarden van het redacteurschap van De Nieuwe Gids kennelijk
onjuist is . De suggestie wordt daar gewekt, dat de aanbieding
van het redacteurschap kort na de verschijning van Over Literatuur, en dus ook kort na Erens' telegram van felicitatie met deze
brochure, zou hebben plaats gevonden . Erens' telegram aan
Van Deyssel dateert echter van 29 april 1886, terwijl het redacteurschap van De Nieuwe Gids eerst op 10 sept . '86 door Kloos,
en toen mondeling, aan Van Deyssel werd aangeboden .

In het hierachter opgenomen Personenregister wordt herhaaldelijk verwezen naar geschriften van Frans Erens . Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de volgende afkortingen
L. W .
= Litteraire wandelingen, S . L. van Looy, Amsterdam, 1906 .
G . en W. = Gangen en wegen, Paul Brand, Bussum, 1912 .
V . en M . = Vertelling en mymering, J . J. Romen en Zonen, Roermond, z .j .
[1922] .
T . en H. = Toppen en hoogtenlLitteraire kritieken, J . J. Romen en Zonen,
Roermond, z.j . [1922] .
L. 0 .
= Litteraire overwegingen, Boosten en Stols, Maastricht, 1924 .
L. M .
= Litteraire meeningen, Boosten en Stols, Maastricht, z .j . [1928] .
Sugg .
= Suggesties. Critieken, invallen en verbeeldingen . Verzameld,
ingeleid en van een bibliographie zijner geschriften voorzien
door Pierre van Valkenhoff, N .V. Leiter-Nypels, Maastricht,
z .j . [1941] .
Van deze afkortingen hebben wij ons ook bediend in de bier volgende
opgave van alle uitbreidingen en inlassingen waarmee de herdruk van Vervlogen Jaren kon worden vervolledigd.
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blz. 36, laatste alinea, blz. 37 eerste alinea : ontleend aan V. en M., 192 ;
blz . 75-81 : herdruk van Petrus Josef Savelberg ./Herinneringen aan een
Limburgschen orde-stichter, De Maasbode, 3 januari 1934 Avondblad .
blz. 77, eerste alinea : ontl. aan De Nieuwe Gids, 1935 II, 499 ;

b1z. 85, vijfde regel, t/m voorlaatste alinea blz . 87 : ontl . aan Rolduc's

Jaarboek IV (1924), 58-61 (Docenten miner jeugd) ;

blz. 93, tweede en derde alinea, blz. 94, vanaf derde alinea, blz . 95, blz. 96,
eerste en tweede alinea : ontl. aan Uit den Leidschen studententyd, De Maasbode,
3 aug. 1937 Avondblad .
blz . 97 t/m blz. 98, laatste alinea : ontl . aan V. en M., 203--205 ;

b1z . 129, vanaf „Ik geef" t/m blz . 130 (,,veel succes") : ontl . aan De Gids,
1927 III, 434 ;

blz . 146, laatste alinea, t/m blz. 149 : ontl. aan De Nieuwe Gids, 1927 II,
251-255 ;

blz. 151, laatste alinea, t/m blz . 153, derde alinea : ontl. aan De Nieuwe

Gids, 1927 II, 256 en 257 ;

blz. 216, tweede alinea, t/m blz . 221 : ontl. aan De Maasbode, 28 sept. 1934,
Avondbl ., tweede blad (Lodewki van Deyssel/Overdenkingen van een tydgenoot) ;
blz. 226, laatste alinea, t/m blz. 227 : ontl. aan De Maasbode van ? 1933 ;

blz. 241, laatste alinea, t/m blz . 243, voorlaatste alinea : ontl . aan de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 15 mei 1926, Avondbl ., letterk . bijblad ;

blz . 250, laatste alinea, t/m blz . 253, tweede alinea : ontl . aan De Maasbode
van ? 1933 ;

blz . 253, derde en vierde alinea, t/m blz . 261, derde alinea : ontl. aan De
Maasbode van 10 en 17 aug . 1937, Avondbl. ;
blz . 275, derde alinea, t/m blz. 277 : ontl. aan De Maasbode van ? At. 1935
(Isaac Israels herdacht) ;

blz . 296, laatste alinea, t/m 297 : ontl . aan De Nieuwe Gids, 1935 I, 571-573 .
Stifle Steden : ontl . aan L. W., 211-226 ;
Aanteekeningen uit Spanje : ontl. aan L . W., 1-29 ;
Cadiz en Tanger : ontl . aan V. en M., 163-174 ;
In Duitschland : ontl . aan L . W., 29-46 ;
Uit Zuid-Duitschland : ontl . aan G. en W., 230-249, met -- op blz . 356
(na ,ridderzaten") t/m blz . 357, voorlaatste alinea - nog ingelast De Nieuwe
Gids 1922 II, 419 ;

blz . 361, laatste alinea, t/m blz . 362, eerste alinea : ontl . aan De Nieuwe

Gids, 1935 1, 362 ;

In Colmar : ontl. aan V. en M., 174-181, en tweede alinea van blz . 188
Munchen en Salzburg : ontl. aan De Nieuwe Gids 1922 II, 421-425 en 425-428 ;
Over Paris
: ontl. aan G. en W., 198-209 ;
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Parysche Professoren-silhouetten : ontl. aan V. en M., 118-126 ;
Poitiers : ontl. aan G. en W., 193-198 ;
Zuid-Frankryk : ontl . aan G . en W., 210-230 ;
Uit de Pyreneen : ontl . aan V. en M., 195-303 ;
Albi : ontl. aan G . en W., 189-193 ;
Joachimsthal en Praag : ontl. aan De Nieuwe Gids, 1935 II, 492-499 ;
Ostende : ontl . aan De Nieuwe Gids, 1935 I, 360-362 ;
Gulpen : ontl. aan De Nieuwe Gids, 1935, 11 49-52 ;
blz. 447 t1m 450 : ontl. aan De Nieuwe Gids, 1935 II, 297-301 .
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PERSONENREGISTER
Bij de samenstelling van dit register is gepoogd alle door Frans Erens vernoemden
van die biografica to voorzien, die kunnen bijdragen tot verduidelijking, alsook tot
verlevendiging van de tekst . Het had geen zin om van figuren uit de klassieke oudheid
levensbijzonderheden mee to delen. Overigens werden naar vermogen alle genoemde
personen voor het gemak van de lezer gesitueerd in hun tijd . De data van geboorte
en overlijden van o .a. Baudelaire, Carlyle, Da Costa, Dickens, Flaubert, Alexander
von Humboldt, Alphonse de Lamartine, laten met een oogopslag tot ons doordringen,
dat deze figuren nog in leven waren op het tijdstip, waarop Frans Erens geboren werd .
De voor dergelijke bijzonderheden gevoelige lezer kan aldus ook vaststellen dat Gerard
de Nerval twee jaar, Heinrich Heine anderhalf jaar, en Alphonse de Musset nog Been
vier maanden voor de datum van Erens' geboorte overleden is ; terwijl Maurice Barres
Claude Debussy en Gerhart Hauptmann vijf jaar na Frans Erens, Moreas en Breitner
daarentegen in hetzelfde jaar als hij geboren werden .
De samensteller is er helaas niet in geslaagd om van alle vernoemden biografica to
achterhalen . Voor mededeling van ter plaatse ontbrekende, of voor aanwijzing van
wellicht minder juiste, levensbijzonderheden houdt hij zich aanbevolen . Bepaald
verdrietig is de afwezigheid van biografische gegevens betreffende Gaston Dubreuil .
Een op aanraden van Prof . Dr . Eduard Reeser aan het Conservatorium van Nantes
gericht schrijven om inlichtingen, bleef onbeantwoord . Dankbaar moge hier gememoreerd worden de hulpvaardigheid van de Weleerw . Heer M . P. G . Spiertz to
Nieuwenhagen, van de Weleerw. Heer L . Augustus, archivaris van het Klein-Seminarie
Rolduc, van de Heer H . Suer to Amsterdam en van het gemeentebestuur van Schaesberg, dat ons vrijheid gaf tot zelfstandige raadpleging van de registers van de Burgerlijke Stand. De biografische gegevens betreffende Frans Erens zijn grotendeels ontleend
aan zijn briefwissehng met Lodewijk van Deyssel .
In de eerste druk van dit boek werden verschillende eigennamen foutief gespeld
en, in enkele gevallen, op het gehoor of neergeschreven (o .a . Martinpre i.p .v . Martimprey, Lesurgue i.p .v . Lesurques, Chablay i .p.v. Chamblay) . Al deze fouten zijn thans
gecorrigeerd .
* 24 juni 1826 La Chatre, t 17 oktober 1891 Asnieres . Frans jurist,
publicist en politicus. Promotor en organisator van het eerste Vredescongres to
Geneve (1867) . In 1870 deken van de Juridische Faculteit to Parijs . Bleef echter
wonen to Bern, waar hij eveneens hoogleraar in de Rechten was . Voornaamste werk :
Manuel de droit civil (1869-'73) (blz . 148) .
ADAM, MADAME JULIETTE, geb . LAMBERT -- * 4 okt. 1836 Verberie (Oise), t 22 aug .
1936 . Stichtte in 1879 La Nouvelle Revue, een radicaal tijdschrift . Al haar werk
schildert, samen met haar Memoires, de Parijse wereld van na 1870 . Had een beroemde
salon tegen 't einde van het tweede Keizerrijk (blz . 173) .
ADAM, PAUL -- * 7 dec . 1862 Parijs, t 2 januari 1920. Zeer vruchtbaar Frans romanen toneelschrijver. Zijn naturalistisch jeugdwerk Chair Molle bracht hem in 1885
voor de rechter . Hij bepleitte het opgaan van het individu in de massa . Hoofdwerk
Le Temps et la Vie, 16 din., 1888-1903 (blz. 294) .
AcoLLAS, EMILE --
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Leids student in de medicijnen, omstreeks 1875 . Bijgenaamd
,,de Griek" (blz . 146) .
d'AGREDA, SANTA MARIA DE JESUS - * 1602 Agreda, t 1655 . Spaanse non en pseudomystica, abdis van een Franciscanessenklooster to Agreda . Zij beweerde bovennatuurlijke verschijningen to hebben gehad, vooral over het leven van Maria, die zij optekende in La mistica Ciudad de Dios (1670) . Vurig verdedigster van het geheim van
de Onbevlekte Ontvangenis (blz . 314) .
ALBERDINGK THIJM, JOZEF ALBERT - * 30 aug. 1820 Amsterdam, t 17 maart 1889,
aldaar. Erens schreef over hem in De Nieuwe Amsterdammer van 28 aug . 1920 (no .
295), herdrukt in T. en H., 105-108 (blz . 197, 199, 203, 204, 211, 213-215, 244,
245, 433) .
ALBERDINGK THIJM, KAREL JOAN LODEWIJK (LODEWIJK VAN DEYSSEL) - * 22 sept. 1864
Amsterdam, t 26 januari 1952 Haarlem . Voor nadere gegevens over zijn vriendschap
met Erens zij verwezen naar Harry G . M . PRICK Uit de brieven van Frans Erens aan
Lodewijk van Deyssel (1884-1900), Roeping 31e jaargang (1955-'56), 491-513 .
Over Van Deyssel leze men voorts L . W. 167-174 (over de Vijfde bundel Verzamelde
Opstellen) ; G . en W., 74-87 (over Uit het Leven van Frank Rozelaar) ; L . M. 169-185
(over Een Liefde), 185-198 (over De kleine republiek) en 199-215 (over Van Deyssel's
Gedenkschri ften) (blz . 110, 123, 161, 164, 166, 169, 172, 174-177, 188, 198, 200, 201,
203-221, 228, 244, 245, 437 .
d'ALBRET, JEANNE - * 1528, t 1572, dochter van Hendrik van Navarre en Margaretha
van Valois, gemalin (in 1548) van Antoine van Bourbon ; moeder van koning
Hendrik IV van Frankrijk. Vurig ijveraarster voor de hervorming (blz . 406) .
ALETRINO, AARON - * 1 april 1858 Amsterdam, t 16 januari 1916 Chesney . Noemde
zich Arnold Aletrino . Debuteerde in de eerste jaargang van De Nieuwe Gids met de
vertelling In het donker . Werkte ook mee aan het Tweemaandelijksch Tijdschrift en
aan de De XXe Eeuw als verhalend prozaschrijver en criticus (blz . 165, 169, 198,
238-241, 279, 432) .
ALEXANDER, PRINS (eigenlijk Willem Alexander Karel Hendrik Frederik) DER NEDERLANDEN - * 1851, t 1884 . Jongste zoon van koning Willem III en koningin Sophie .
Ging in 1871 to Leiden studeren. In 1881 grootmeester der Ned . Vrijmetselaren.
(blz . 150) .
ALLARD, MAURICE - Frans juridisch student. Omstreeks 1882 penningmeester van de
Parijse Cercle des Gringoires (blz . 104, 115) .
ALLEBE, AUGUSTUS - * 19 april 1838 Amsterdam, t 10 januari 1927 aldaar . Ned.
schilder-lithograaf . Van 1880-1906 directeur Academie voor Beeldende Kunst to
A'dam. Had als leerlingen o .a . Jan Veth, Willem Witsen, Jac . van Looy, Antoon
Derkinderen, Lizzy Ansingh (blz . 249-251) .
ALPHEN, HIERONYMUS VAN - * 8 aug . 1746 Gouda, t 2 april 1803 Den Haag (blz. 447) .
AMORIE VAN DER HOEVEN, HERMAN AGATHODES DES - * 22 juli 1829 Adam, t 13 okt .
1897 Den Haag . Bekend convertiet, Indisch specialist v . d . Katholieke Partij in de
Tweede Kamer. Tussen 1851 en '69 advocaat en journalist in Indie ; in sept. 1867
overgegaan tot de Kath . Kerk ; in juni 1885 lid van de Raad van State (blz . 214) .
ANGENES, MARIE - * 11 januari 1817 to Schaesberg . Was dienstbode op De Kamp en
dus veertig jaar oud toen Frans Erens geboren werd . Huwde later met zekere Gradus,
knecht op De Kamp . Erens' mededeling dat Marie Angenes een zuster was van de
knecht Mathies kan niet juist zijn. Op De Kamp was zowel een Mathies Romkens
(zie onder Romkens) als een Mathies Kehrens (geb . 24 febr . 1821 to Nieuwenhagen)
werkzaam (blz . 48, 49) .
ARS, HEILIGE PASTOOR VAN - Zie onder VIANNEY, J . B . M .
ATTILA, koning van de Hunnen sedert 434, trok met zijn legers 447-451 verwoestend
door Europa, werd 451 verslagen op de Ca .alaunse velden, rukte 452 Italie binnen,
werd voor Rome gestuit, stierf 453 in Pannonie (blz . 338).
AUERBACH, BERTHOLD - * 28 febr. 1812 Nordstetten, t 8 febr . 1882 Cannes. VoorAENAE, SCHULTETUS -
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vechter van de emancipatie, d .i. volledige opneming der Israelieten in de Duits e
cultuur . Uitstekend Spinoza-vertaler. Vooral bekend door zijn Schwarzwalder Dorfgeschichten (1843) en Barfassele (1856) (blz . 274, 275) .
AUGUSTINUS, AURELIUS - In 1903 verscheen bij S . L . van Looy to Amsterdam Aurelius
Augustinus' Belijdenissen in XIII Boeken . Uit het Latijn vertaald door Frans Erens .
Herdrukt in 1917, 1919 en 1924. Zie voorts Sugg . 88-101 (over De Confessiones als
litteraire daad) (blz . 443, 444) .
BAAK, E . - President van het Leidse studentencorps in 1876 (blz. 92) .
BAGGEN, J . H . - * 1823 Geleen, t 1895 Oirsbeek. In 1850 tot priester gewijd to Roermond. Was kapelaan in Echt en in Brunssum. In 1875 benoemd tot pastoor in Oirsbeek (blz. 71) .
BANVILLE, THEODORE FAULLIN DE - * 14 maart 1823 Moulins, t 13 maart 1891 Parijs .
Frans dichter van de vroegste Parnassiaanse richting, wiens hoofdbekommernis
uiterste vormverfijning was (blz . 104) .
BARBEY D'AUREVILLY, JULES AMEDEE - * 2 nov. 1808 St. Sauveur-le-Vicomte, t 23
april 1889 Parijs . Frans schrijver van romans en verhalen vol romantisch satanisme
en griezeligheid . (Les Diaboliques, 1874) Vertegen-,woordigde het Dandysme (Du
Dandysme et de Georges Brummel, 1845) (blz . 109, 130, 131) .
BARRES, MAURICE - * 22 sept. 1862 Charmes-sur-Moselle, t 5 dec . 1923 Parijs . Frans
staatsman en schrijver van individualistische en tevens sterk nationalistische richting .
Aanvankelijk de verheerlijker van Le culte du Moi : Sous l'oeil des barbares (1888),
Un homme libre (1889), Du sang, de la volupte et de la mort (1894) . Werd later de geestelijke leider van de oorlogsgeneratie (Charles Peguy, Psichari, Action Francaise) .
Over Barres schreef Erens voorts in L . W., 130-140 (over L'Ennemi des Lois en Du
sang, de la volupte et de la mort) ; L . 0 ., 69-77 (In memoriam Maurice Barres) ; Nieuwe
Rott . Crt . 8 dec. 1923, Avondbl., Letterk. Bijblad : Herinnering aan Maurice Barres ;
De Witte Mier, Jrg . 1924, 191 : Het debuut van Barres ; Sugg., 17-24 (over Sous l'Oeil
des Barbares) en 31-38 (Tharaud over Barres) .
Het was ook door toedoen van Erens, dat Barres een bijdrage leverde aan De Nieuwe
Gids, jrg. I, deel 1, 140 e .v. (L'esthetique de demain : l'art suggestif), waaraan La Revue
Contemporaine van 25 okt. 1885, 250 aandacht wijdde in haar rubriek Articles importants : „Nieuwe Gids. - Signalons l'apparition de cette revue hollandaise, dans
laquelle M . Maurice Barres, notre collaborateur et ami, publiera une chronique
mensuelle en francais . M. Barres a choisi pour debuter un sujet qu'il avait deji
traite fragmentairement, avec la grace et la subtilite qu'on lui sait, dans divers periodiques. L'Esthetique de demain (fart suggestif) devient sous la plume de M . Barres un
theme charmant, duquel emergent comme illustrations, des types vus en lignes concises et caracteristiques" (blz. 99, 110, 111, 117-123, 125, 126, 133, 141, 145, 172,
193, 283, 293-296) .

aug. 1862 Oloron-Sainte-Marie, t (vermoord) 9 okt .
1934 Marseille . Frans staatsman, eveneens bekend als letterkundige en historicus .
Laatstelijk, nl . in 1934, minister van Buitenl . Zaken in het kabinet Doumergue .
(blz. 105).
BASTIAANSE, FRANS (eigenlijk Wilhelm Ange Francois) - * 14 mei 1868 Utrecht,
t 13 juni 1947 A'dam . Dichter uit de na-periode der Tachtiger Beweging . Lange
tijd bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen (blz . 252) .
BAUDELAIRE, CHARLES - * 9 april 1821, Parijs, t 31 aug. 1867 Parijs. - Zie voorts
Erens in L. W. 46-62 (over Les f eurs du mal) (blz. 133, 142, 143, 172, 242, 264) .
BAUM, PAUL - * 22 sept . 1859 Meissen, t 1932 . - Duits landschapschilder. Studeerde
BARTHOU, JEAN LOUIS - * 25

aan de academie to Dresden, vervolgens to Weimar . Zijn talent ontwikkelde zich
vnl. onder invloed van de Franse en Belgische neo-impressionisten Seurat, Signac,
Van Rij sselberghe (blz. 299) .
BEDIER, JOSEPH - * 28 januari 1864 Parijs, t 29 aug . 1938 Chateau de Grand-Serre.
Frans romanist en litterair-historicus der M .E . Hoofdwerk : Les legendes epiques.
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4 din . 1908 vlg . Vervaardigde een schitterend geslaagde moderne bewerking van de
Tristan van Thomas en Beroul . In 1904 hoogleraar aan het College de France (blz .
384) .
BEER, TACO HAJO DE - * 18 nov. 1838 Maarsseveen, t 12 sept . 1923 Den Haa g. Was
bij het onderwijs werkzaam, het laatst (sedert 1877) aan een H.B .S . to A'dam, waar
hij een levendig verkeer onderhield met letterkundigen . Richtte verschillende taalof letterkundige tijdschriften op : Noord en Zuid (1877-1907) en De Portefeuille
(1879-1894) (biz. 173, 200, 201, 222) .
BEETHOVEN, LUDWIG VON - * 16 dec. 1770 Bonn, t 26 maart 1827 Wenen (blz. 107,
231).
BEETS, NICOLAAS - * 13 sept. 1814 Haarlem, t 13 maart 1903 Utrecht (blz. 83, 203,
437) .
BELDEROK - Ned. socialist rond 1885 (biz . 222, 223) .
BELJAME, ALEXANDRE - * 26 nov. 1843 Villiers-le-Bel, t 17 sept . 1906 Domont (Seineet-Oise) . Was de eerste hoogleraar Engeise taal- en letterkunde aan de Sorbonne .
Vertaalde Macbeth, Julius Caesar en Othello (1902) (blz. 149) .
BELON, JOSEPH - Frans schilder, tekenaar en caricaturist. Had in 1882 omgang met
Erens to Parijs . Schilderde diens portret (blz. 112, 115) .
BELON, PAUL -- Frans letterkundige . Redacteur van de Gazette Illustree. Schrijver van
een roman Gens de Lettres. Had in 1882 omgang met Erens to Parijs (blz . 104-106,
112, 114, 115, 155) .
BENTLEY, RICARDUS - * 1662 Oulton, t 1742 Oxford . Engels letterkundige. Grootste
filoloog der 18e eeuw . Verwierf zich met zijn tekstuitgaven, o.a . van Horatius en
Terentius, grote roem (blz . 95) .
BERG, H. VAN DEN -- Een pseudoniem van Frans Netscher . Zie onder Netscher.
BERGSON, HENRI - * 18 At . 1859 Parijs, t 4 januari 1941 Parijs . Frans wijsgeer, sinds
1900 hoogleraar aan het College de France . Trachtte door zijn anti-intellectualistische
leer van de intuitie en van het „elan vital" het machtige positivisme to onttronen .
Voorn. werken : L'evolu .ion creatrice, Les deux sources de la morale et de la religion
(blz . 388, 389) .
BERNADOTTE, JEAN BAPTISTE JULES = Karel XIV, koning van Zweden en Noorwegen
(1818-'44) - * 26 januari 1763 Pau (dept. Basses-Pyrenees), t 8 maart 1844 Stockholm (blz. 406) .
BERNHARDT, SARAH - * 22 april 1843 Le Havre (of 22 okt. 1844 Parijs), t 26 maart
1923 . De eerste tragedienne van haar tijd . Speelde 1872-1880 in de Comedic Francaise to Parijs. Maakte tweemaal een triomfantelijke tournee door Amerika . Beroemde rollen : Phedre, Andromaque, Marguerite Gauthier, speciaal de travestirollen van de hertog van Reichstadt in Rostand's L'Aiglon (blz. 141) .
BEUDANT, CHARLES - * 9 januari 1829 Fontenay-le-Fleury, t 28 juli 1895 . Frans rechtsgeleerde . Naast zijn commentaar over het B. W. publiceerde hij in 1890 zijn thans
nog hooggewaardeerde studie over Le Droit individuel et l'Etat (blz. 148) .
BEUKERS, ANNA - Een rond 1885 veelbelovende jeugdige Amsterdamse actrice met
grote kwijnende ogen. ,Na weinig jaren door haar aangeboren lakschheid totaal
geeclipseerd", aldus Dr . M . B . Mendes da Costa in zijn Tooneelherinneringen, tweede
reeks, A'dam 1927, 218 (blz . 197) .
BIEDERLACK, Mr. H. J. - * 6 dec. 1860 A'dam, t 20 april 1951 A'dam . Was bevriend
met de meeste Tachtigers . Schreef in De Nieuwe Gids, jaargang 3, deel II over De
bankquaestie ; jrg . 5, deel I over De faculteit der Godgeleerdheid ; jrg. 6, deel I over
De hervorming van ons erfrecht . Had voorts nog in de 2e en 3e jaargang enkele bijdragen
onder het pseudoniem Lentulus . Treedt, onder de naam Utterlack, op in Van Deyssel's De klejne republiek, o.a . op blz. 50, 145, 198, 213 en 230 in de tweede druk,
A'dam z.j . (1920) (b?z . 161, 197 . 205) .
BIERENS DE HAAN, DAVID - * 3 mei 1822 A'dam, t 12 aug. 1895 Leiden. Van 18631892 to Leiden buitengewoon hoogleraar in de wiskunde (blz . 89, 91, 96) .
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BILDERDIJK, WILLEM -

201, 202, 222) .

* 7 sept . 1756 A'dam, t 18 dec. 1831 Haarlein (blz . 92, 129,

* 1 april 1815 Schonhausen (Altmarck), t 30 juli 1898 Friedrichsruh (blz . 80, 276, 400, 401) .
BLINK, HENDRIK - * 12 febr . 1852 De Wijk (bij Meppel), t 26 dec . 1931 Den Haag.
Geograaf . Buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool to Wageningen .
Stichtte in 1886 het populair-wetenschappelijk ts . Vragen van den dag . Droeg eenmaal
iets bij aan De Nieuwe Gids, jaarg. I, deel I, 119 e .v. (Revue coloniale internationale)
(blz . 198) .
BLOK, J. - Bezat rond 1895 een ,Librairie ancienne et moderne", Prinsestraat 48 to
Den Haag . Uitgever van Boutens' Verzen (1898) (blz. 278) .
BLOY, LEON - * 11 juli 1846 Perigueux, t 3 nov . 1917 Bourg-la-Reine . Zie ook
T. en H., 181-184 (blz. 288) .
BODERY, WEDUWE - Pensionhoudster to Sint Anna ter Muiden omstreeks 1889 (blz .
299, 300) .
BOEKEN, HEIN (HENDRIK JAN) - * 2 dec . 1861 A'dam, t 19 At . 1933 A'dam (blz. 110,
169, 233, 236-238, 432, 434, 449) .
BOER-VAN RIJK, ESTHER DE - * 29 juli 1853 Rotterdam, t 7 sept . 1937 A'dam. Befaamd
Ned. toneelspeelster van karakterrollen . Bovenal bekend als Kniertje in Heyermans'
Op Hoop van Zegen (blz. 211) .
BOISSIER, GASTON (eigenl. MARIE LOUIS ANTOINE GASTON) - * 15 aug . 1823 Nimes,
t 10 juni 1908 Viroflay bij Parijs . Frans klassiek filoloog . Schreef prachtige studies
over Lat . literatuur en Romeinse archeologie. O . a . Ciceron et ses amis (1865), La fin
du paganisme, 2 d1n. (1891), Promenades archeologiques (1880) . In 1857 hoogleraar aan
het College de France en in 1865 aan de Ecole Normale Superieure, waar hij de
Lat. letterkunde doceerde (blz . 151, 152) .
BOKKEL, JAN GERHARD TEN - * 14 dec . 1857 Stad-Ommen (0 .), t 30 aug . 1931 Heemstede. Auteur van de Dageraadsbrochure Domine, Pastoor of Rabbi (1889), door
F . van der Goes besproken in De Nieuwe Gids, jrg . V, deel II, 408-431 . Had omgang
met de Tachtigers en bleef ook later met lien, in 't bijzonder met Van Deyssel, de
vriendschap onderhouden (blz . 166) .
BOLLAND, GERARDUS JOHANNES PETRUS JOSEPHUS - * 9 juni 1854 Groningen, t 11 febr .
1922 Leiden. Hegeliaans wijsgeer . Katholiek gedoopt, later afgevallen . In 1896
hoogleraar in de filosofie to Leiden . Werkte vanaf de 4de t/m de 25ste jaargang
mee aan De Nieuwe Gids (blz . 215, 438) .
BONAPARTE, GENERAAL. Zie onder NAPOLEON I.
BORROW, GEORGE HENRY - * 5 juli 1803 East Dereham, t 26 juli 1881 Oulton .
Engels zonderling en prozaschrijver, steeds zeer geinteresseerd voor de Zigeuners ;
schreef over hen en hun taal . Zeer bekend : The Rotnanye Rye (1857) (blz. 409) .
BOSCH, MAURICE - Door Erens omstreeks 1882 to Parijs ontmOet als aankomend Frans
dichter (blz . 112-114) .
BOSSUET, JACQUES BENIGNE - * 26 sept . 1627 Dijon, t 12 april 1704 Parijs . Frans kanselredenaar, historicus en dogmatisch-polemisch auteur . Opvoeder van de Dauphin .
Zijn predikaties gelden in Frankrijk als klassiek, met name zijn Oraisons Funebres
(blz. 85) .
BOTS, PETRUS MARTINUS - * 1852 Nieuwkoop, t ? Was o.a . rector v . d . H . Sacramentskapel to Rotterdam. Medewerker aan De Maasbode en, sinds 1898, aan de Residentiebode . Vanaf 1897 rustend priester to Leiden (blz. 164) .
BOUBERG WILSON, S . J. - Werd 24 maart 1881 directeur van de Amsterdamse Toneelschool als opvolger van W. C . Goteling Vinnis . Was in 1906, dus bij zijn zilveren
jubileum, 58 jaar oud . Heeft in Leiden talen en literatuur gestudeerd, was leraar
Ned . aan middelbare scholen to Tiel, Kampen en Adam (Handelsschool) . Richtte
samen met Marcellus Emants het toneelgezelschap Utile Dulci (Den Haag) op (blz.
196) .
BISMARCK, OTTO EDUARD LEOPOLD, PRINZ VON -

460

april 1831 Kennes, T 3U sept . 1891 Elsene bij llrussel .
Frans politicus ; hoofddrager van de revanchegedachte na 1870 (blz . 294) .
BOURGET, PAUL - * 2 sept. 1852 Amiens, t 25 dec. 1935 Parijs. Over hem schreef
Erens voorts in L. M. 133-146 (over Le disciple) (blz . 163).
BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZOON . Over hem zie Erens in La jeune France VIII (1885),
augustusnummer, 24-29 (Bredero/Notes stir la litte'rature hollandaise) (blz . 163, 208, 437) .
BREITNER, GEORGE HENDRIK - * 12 sept . 1857 Rotterdam, t 5 juni 1923 A'dam. Ned.
schilder, de grote vertegenwoordiger van het impressionistisch naturalisme der
19de eeuw in Nederland. Kan gelden als de schilder van de Beweging van Tachtig
(blz. 162, 243, 249, 250, 276, 432) .
BRIAND, ARISTIDE - * 28 maart 1862 Nantes, t 6 maart 1932 Parijs . Frans staatsman.
Nobelprijs voor de Vrede (1926) (blz . 148) .
-BRINK, JAN TEN - * 15 juni 1834 Appingedam, t 19 juni 1901 Leiden. - In 1884
hoogleraar in de Ned . Letterkunde to Leiden. Het bete noire van de Tachtigers. Een
veelschrijver, die towel zijn creatief als literairhistorisch werk in kwaliteit door de
kwantiteit bedorven heeft (blz . 172, 174, 205) .
BROEK, ? VAN DEN - In 1885 leraar aan de Instelling voor Land, Taal en Volkenkunde
to Delft. Werkte mee aan De Nieuwe Gids, eerste en tweede jaargang, onder de
schuilnaam G. Buitendijk. Schreef dan over koloniale onderwerpen (blz . 198) .
BROOSHOOFT, PIETER - * 18 At . 1845 Giesendam, t 15 aug . 1921 Den Haag . Studeerde
rechten, vertrok naar het toenmalige Ned .-Indie in 1877, waar hij redacteur werd
van de Semarangsche Courant . In 1886 hoofdred. van De Locomotief to Semarang . Eind
1903 repatrieerde hij voorgoed . Kreeg enige bekendheid hier to lande met zijn toneelstuk Zijn meisje komt uit (1880, uitgegeven 1883) (blz. 191, 192) .
BUDERMAN-VAN DIJK, WILHELMINA - In de tachtiger jaren een bekende operettenzangeres bij Prot to A'dam (blz. 211) .
BUTTENDIJK, G . Zie onder VAN DEN BROEK.
BURSGENS, MARTIN HERMAN - * 1793 to Kerkhoven bij Heinsberg (Duitsiand) . In
1819 kapelaan en in 1821 pastoor to Schaesberg, tot aan zijn dood in 1865 (blz . 75) .
BUSKEN HUET, CONRAD - * 30 dec . 1826 Den Haag, t 1 mei 1886 Parijs (blz . 115, 179,
201, 202, 224, 226, 445, 448) .
BUYS, JOHAN THEODOOR - * 26 januari 1828 A'dam, t 14 mei 1893 Leiden . Ned.
staatsrechtskundige. Sinds 1864 hoogleraar in de staatswetenschap to Leiden (blz . 89) .
BYRON, LORD GEORGE GORDON NOEL - * 22 jan. 1788 Londen, t 19 april 1824 Missolonghi (blz. 187) .
BYVANCK, WILLEM GEERTRUDUS CORNELIS - * 10 nov . 1848 A'dam, t 6 dec . 1925
Den Haag, Ned . letterkundige. Van 1893 tot 1906 redacteur van De Gids, van 18951921 directeur v. d. Kon. Bibliotheek . Zeer bekwaam essayist (blz . 128) .
CALDERON DE LA BARCA, PEDRO - * 17 jan. 1600 Madrid, t 25 mei 1681 Madrid .
Spaans dramatisch dichter (blz . 315) .
CALISH, NATHAN SALOMON - * 1819 A'dam, t 1891 . Was medewerker aan het Algemeen Handelsblad van 1883-1888 . Mogelijk heeft Erens bier op 't oog SALOMON
MARTINUS CALISH (X 1847 A'dam, t 1916 Den Haag), die sinds 1872 eveneens aan
het Algemeen Handelsblad meewerkte (blz. 212) .
CAMBRONNE, P . J. E. COMTE DE - * 1770, t 1842. Frans generaal . Tijdens de slag bij
Waterloo, waar hij 't bevel voerde over een divisie van de Oude Garde, werd hij
gesommeerd zich over to geven en zou toen geantwoord hebben „La vieille Garde
meurt, mais ne se rend pas!" In werkelijkheid zei hij een enkel, minder oirbaar,
woord dat als het ,woord van C ." bleef voortleven (blz . 434) .
CAMOES, LUIZ DE - * omstreeks 1524, t 10 juni 1580 Lissabon. Portugees dichter,
wiens voornaamste werk Os Lusiados de geschiedenis van Portugal bezingt met de
ontdekkingsreiziger Vasco da Gama als centrale figuur (blz . 450) .
CARLYLE, THOMAS -- * 4 dec . 1795 Ecclefechan, t 4 febr. 1881 Londen . Schots-Engels
geschiedschrijver, socioloog en letterkundige . Zijn Sartor Resartus (1836) wordt be-

BOULANGER, GEORGES - * 29
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schouwd als zijn geniaalste en meest karakteristieke, maar ook zonderlingste en moe-lijkste werk. De Ned. vertaling door J. W. ZUrcher dateert van 1880 (blz. 227) .
CARO, ELME-MARIE - * 1826, Poitiers, t 1887 Parijs . Frans wijsgeer en moralist, sterk
beinvloed door Victor Cousin . Auteur o .a . van Le Pessimisme au XIXe siecle (1878)
en Littre et le positivisme (1880) (blz . 151, 152) .
CARRACCI, AGOSTINO - * 1557 Bologna, t 1602 Parma . Schilder, beeldhouwer en
graveur . Werkte naar Veronese en Titiaan (blz . 339) .
CARRACCI, ANNIBALE - * 1560 Bologna, t 1609 Rome. Schilder en graveur . Grondlegger van nieuwe vormen voor het landschapschilderen in Italie (blz . 339).
CARRE - Naam van een familie van circusartisten. Oscar Carre (1846-1911) is wel de
bekendste. Hij liet aan de Binnen Amstel to A'dam een stenen circusgebouw oprichten, dat geopend werd op 2 dec . 1887 (blz . 314) .
CASTANET, BERNARD DE - * ± 1240 Montpellier, t 1317 Avignon. Frans prelaat,
bisschop van Albi (1276-1308) (blz . 418) .
CASTELAR Y RIPOLE, EMILIO - * 1832 Cadiz, t 1899 Madrid . Spaans schrijver en staatsman. Beroemd redenaar (blz . 215) .
CAVAIGNAC, LOUIS EUGENE - * 15 okt. 1802 Parijs, t 28 okt. 1857 to Ourne (Sarthe) .
Frans generaal. Werd in 1848 minister van oorlog en sloeg in juni 1848 het oproer
der arbeiders neer (blz . 68) .
CERVANTES SAAVREDA, MIGUEL DE - * 1547 Alcala de Henares, t 23 april 1616 Madrid .
Schrijver van Don Quyote de la Mancha (1605) (blz. 265) .
CHAMBLAY DE . Zie onder EDMOND HARAUCOURT (blz . 145) .
CHAMBORD, HENRI DE BOURBON, DUC DE BORDEAUX, COMTE DE - * 29 sept. 1820
Parijs, t 24 aug . 1883 Frohsdorf (bij Wenen) . Na de dood van de hertog van Angouleme (1844) het erkende hoofd der legitimistische partij en onder de naam ,Hendrik
V" pretendent naar de Franse Kroon (blz . 156) .
CHARDIN, JEAN BAPTIST SIMEON - * 1698, t 1776 Parijs. Frans schilder . Propageerde
in Frankrijk het stilleven als afzonderlijk schildergenre en werd er een der grootste
meesters in (blz . 380) .
CHARPENTIER, ALEXANDRE - * 1856, t 1909 Parijs. Frans beeldhouwer, medailleur en
sierkunstenaar (blz . 287) .
CHATEAUBRIAND, FRAqOIS RENE, VICOMTE DE -- * 4 sept. 1768 St. Malo, t 4 juli 1848
Parijs (blz . 32) .
CHATELEUX, ENGELBERT MOISE DE - Zijn, door Erens genoemde, Chandosse, een drama
in verzen, verscheen in 1875 . Zijn Indrukken van den dag (A . Rossing, A'dam 1888)
werden door Van Deyssel weggehoond als ,het werk van een lichtelijk door grootheidswaanzin aangetasten armen kinderachtigen schoolmeester" (Verzamelde Opstellen,
Eerste bundel, A'dam 18992, 285 (blz . 225, 226) .
CICERO, MARCUS TULLIUS (blz . 85, 87, 152) .
CLEMENCEAU, GEORGES - * 28 sept . 1841 Mouilleron-en-Pareds (Vendee), t 23 nov .
1929 Parijs . In nov. 1917 ten tweede male Frans minister-president, zette C (om zijn
agressieve artikelen „le Tigre" genoemd) een politiek door van krachtdadig verzet
tegen alle pacifisme en van hevige Duitsvijandigheid (blz . 153, 154, 157) .
COBET, CAREL GABRIEL - 28 nov. 1813 Parijs, t 26 okt. 1889 Leiden . Ned. klassiek
filoloog. In 1846 buitengewoon hoogleraar to Leiden, in 1848 ordinarius ; emeritus
in 1884 . Roem v. d. klassieke filologie in Ned . in de 19de eeuw, een der grootste
hellenisten van zijn tijd en cen der voornaamste vertegenwoordigers van de conjecturaal-kritiek. Stichtte het ts . Mnemosyne (blz . 94) .
COCHEM, MARTINUS VON (familienaam Linius) - * 1634 Cochem, t 1712 Waghausel
(Bruchsal) . Capucijn, kanselredenaar en geestelijk schrijver . Volksprediker na de
Dertig jarige Oorlog in Duitsland, Oostenrijk en Bohemen . Zijn grootste verdienste
had hij als schrijver van godsdienstige werken (blz . 37) .
COOPLANDT, A . Zie onder ARY PRINS .
COPPEE, FRANgOIS - * 12 januari 1842 Parijs, t 24 mei 1908 Parijs . Frans dichter, vooral
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van de lietde, in o .a . de bundels Les lntimites (1868) en Arriere-Saison (1887) . Daarnaast de bezinger van de kleine Parijse burger en van het huiselijk leven : Les Humbles
(1878) (blz. 116, 131, 238) .
COQUELIN, ALEXANDRE - * 16 mei 1848 Boulogne, t 8 febr. 1909 Parijs . Frans acteur.
Bespeelde in 1867 het Theatre de l'Odeon en trad het volgende jaar tezamen met
zijn oudere broer Benoit Constant op aan de Comedic franraise, bij welk gezelschap
hij in 1879 societaire werd (blz . 139, 199) .
CORNEILLE, PIERRE - * 9 juni 1606 Rouen, t 1 oktober 1684 Parijs (blz. 83) .
COSMAN, H . - * 27 mei 1862 A'dam, t ? Jurist . Was to A'dam directeur van verschillende naamloze vennootschappen (blz. 169) .
COSTA, ISAAC DA - * 14 januari 1798 A'dam t 28 april 1860 A'dam (blz. 215, 222) .
COURBET, GUSTAVE - * 1819 Ornans bij Besancon, t 1 januari 1877 in Zwitserland.
Frans schilder van landschappen, zeegezichten en dierenstukken . Grondlegger v . h.
naturalisme, d.w.z . hij wilde de natuur schilderen zoals hij haar zag, en slechts dat
schilderen wat de zichtbare wereld to aanschouwen gaf (blz . 381) .
COURIER PAUL-LOUIS - * 4 januari 1772 Parijs, t 10 maart 1825 Veretz (Indre-et-Loire) .
Frans journalist en tevens pamflettist in Voltairiaanse en liberale zin . Zie ook Erens
over hem in de Nieuwe Rott. Courant, 16 mei 1925, Avondblad, Lett . Bijblad (blz. 199)
CROISET, ARNOLD J. L . - Was in de jaren '83 en '84 bevriend met Van Deyssel . Hield
zich bezig met historische studies, waarvan hij er enkele (o .a. een over Robespierre)
aan De Dageraad bijdroeg (blz . 168, 205).
CROS, ANTOINE - Doctor in de medicijnen . Broer van Charles Cros (blz. 139, 140) .
CROS, CHARLES - * 1 okt . 1842 Fabrezan, t 9 aug. 1888 Parijs . Frans dichter en geleerde .
Voorloper van het Symbolisme . De gedichten van Le Coifret de Santal (1873) noemde
Verlaine,,des bijoux tour a tour delicats, barbares, bizarres, riches et simples" . Trouw
bezoeker van Le Chat Noir. Staat vooral bekend als schepper van de humoristische
monoloog (o.a . Le Meuble, L'obsession, Le Mur, Le Hareng Saur) (blz . 132, 133, 139,
140, 199) .

16 mei 1827 Roermond, t 3 maart 1921
Roermond . Nederlands architect, werkte to Amsterdam en to Roermond . Meester
der Ned . neo-gothik. Hoofdwerk : Rijksmuseum, Centraal Station, St . Willibrorduskerk en H. Hartkerk to Amsterdam . Sinds 1854 bevriend met J. A. Alberdingk
Thijm, met wiens zuster hij in 't huwelijk trad (blz . 197) .
CUYPERS, MIA - Dochter van P . J . H . Cuypers en nicht van Karel Alberdingk Thijm .
Met deze laatste was zij vanaf 1883 zeer bevriend en al haar hartsgeheimen vertrouwde zij hem toe . Op 26 april 1886 vond to A'dam haar opzienbarend huwelijk
plaats met de Chinees F . G . Taen Err-Toung . Toen Van Deyssel dit huwelijk tot
thema koos van zijn novelle Blank en Geel (verschenen tussen 1891 en '92 onder het
pseud . Max . C . in Eigen Haard en in 1894, onder het pseud . A . J ., bij L . J . Veen to
A'dam) verbrak Mia C . alle relaties met haar neef (blz . 197, 211 .)
DACIER, ANNE, geb . LEFEVRE - * 1654 Saumur, t 1720 Parijs . Frans klassiek filologe.
Publiceerde vsch . Franse vertalingen van klassieke schrijvers . Als beste worden
beschouwd die van Homerus' Ilias en Odyssea (blz . 132) .
DALY, CESAR-DENIS - * 19 juli 1811 Verdun (Meuse), t 12 januari 1893 Parijs . Frans
architect en publicist. Behalve als restaurator van de kathedraal van Albi vooral bekend als archeoloog (blz. 418) .
DAMOISEAU, PASTOOR - Voorganger van pastoor Klausener . Zie aldaar (blz . 72) .
DANTE - Zie ook Erens over Dante, door B . H . Molkenboer, De Nieuwe Gids 1922 II,
CUYPERS, PETRUS JOSEPHUS HUBERTUS - *

875-876 (blz. 265, 307, 356, 361) .

DARWIN, CHARLES, 1809-1882 (blz. 77) .
DAUBIGNY, CHARLES FRAN~OIS - * 15

febr . 1817, t 19 febr . 1878 Parijs. Frans landschapschilder uit de school van Barbizon, ofschoon hij daar nooit woonde . Teder
uitbeelder van stemmingen, vooral goed in zijn voorjaarstaferelen en maannachtstukken (Le Printemps, Louvre), Villerville-sur-Mer (1864, Museum Mesdag) (blz . 227) .
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DAUDET, ALPHONSE -

158, 172) .

DEBEAUVALLON -

(blz . 106) .

* 13 mei 1840 Nimes, t 16 dec. 1897 Parijs (blz. 132, 155, 156,

Een rond 1882 door Erens to Parijs ontmoet militair uit Rennes

DEBUSSY, CLAUDE ACHILLE -

Parijs (blz . 337) .

* 22 aug . 1862 St. Germain-en-Laye, t 26 maart 1918

* 1860 Parijs, t 1915 Parijs. Frans advocaat van
brillante welsprekendheid. Trad op in velerlei sensationele affaires. Was daarnaast
lettre en publiceerde o .a. de correspondentie van George Sand en Alfred de Musset .
(blz . 124) .
DELANG - Pseudoniem van GERRIT JAN HOFKER. Zie aldaar.
DELAUNOY - Een rond 1882 door Erens to Parijs ontmoet student (blz . 103, 104) .
DEMOSTHENES (blz. 85) .
DERKINDEREN, ANTONIUS JOANNES - * 20 dec . 1859 Den Bosch, t 2 nov . 1925 A'dam
(biz . 234) .
DEUTZ, ANTONIUS JOZEF - * 13 april 1831 Kloosterrade (Kerkrade), t 18 nov . 1908
Kerkrade . Op 20 januari 1856 tot priester gewijd to Rolduc ; 15 dec . 1855 leraar
Rolduc ; 31 januari 1883 pastoor-deken to Kerkrade . In 1906 Huisprelaat van Z . H .
Paus Pius X (blz. 87) .
DEVENTER, CHARLES MARINUS VAN - * 1 juli 1860 Dordrecht, t 28 aug . 1931 A'dam .
Promoveerde in 1884 to A'dam in de scheikunde . Had omgang met de Tachtigers .
Droeg aan het eerste nummer van De Nieuwe Gids een opstel bij over De wet van
Berthollet en de moderne scheikunde . Zie voorts Erens' In memoriam Dr . Ch. M . van
Deventer in De Maasbode, 1 sept . 1931 avondblad (blz. 169, 175, 186, 198, 231-236,
247, 432, 434, 436) .
DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Pseudoniem van K. J . L . ALBERDINGK THIJM . Zie aldaar .
DICKENS, CHARLES JOHN HUFFAM - * 7 febr . 1812 Portsea, t 9 guru 1870 Gadshill .
(biz . 149) .
DTDEROT, DENIS - * 5 oktober 1713 Langres, t 31 juli 1784 Parijs (blz. 103) .
DIEPENBROCK, ALPHONSUS JOANNES MARIA - * 2 sept. 1862 A'dam, t 5 april 1921
A'dam. Zie voorts Erens' Herinnering, De Nieuwe Gids 1921 I, 767-768 (blz . 106,
228, 230, 231, 250, 432) .
DIJSSELHOF, GERRIT WILLEM - * 8 febr. 1866 Zwollerkerspel, t 14 juni 1924 Bloemendaal. Etser en pastellist . Schilderde aquaria met vissen en planten, ook landschappen .
Ontwerper van ornamenten (blz. 253) .
DIRKS, JUSTUS - * 1825, t 1886 . Ned . waterstaatsingenieur. Groef Noordzeekanaal .
Medewerker van De Lesseps bij het graven van het Panama-kanaal (blz . 233) .
DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND - * 31 dec. 1846 A'dam, t 18 nov . 1919 Hilversum .
Ned. volksleider, pionier van het Ned . socialisme . Werd in 1886, wegens een artikel
in zijn orgaan Recht voor alien, tot 1 jaar celstraf veroordeeld, welk vonnis in vsch .
kringen omstreden werd en tenslotte aanleiding gaf tot een actie om hem gratie to
verlenen, hetgeen in 1887 bij de verjaardag van prinses Wilhelmina geschiedde (blz .
199, 222) .
DONKER, ANTHONIE - Pseudoniem van N . A . DONKERSLOOT . Zie aldaar .
DONKERSLOOT, NICOLAAS ANTHONY - * 8 sept . 1902 Rotterdam (blz . 185-187).
DOORENBOS, WILLEM - * 28 mei 1820 Deersum, t 18 febr . 1906 Den Haag . Ned.
taalleraar. Uitstekend pedagoog . Had als leerlingen : Jacques Perk, Willem Kloos,
Albert Verwey, Frank van der Goes . Werkte mee aan het eerste nummer van De
Nieuwe Gids met een studie over Hendrik IV en de prinses Conde (blz. 167, 168, 196) .
DOUAL, CHARLES ABEL - * 1809 Besancon, t 1870 Weissenburg . Frans generaal (blz. 376.
DOUWES DEKKER, EDUARD - * 2 maart 1820 A'dam, t 19 februari 1887 to NiederIngelheim (Duitsland) . Zie onder MULTATULI .
DOUWES DEKKER-HAMMINCK SCHEPEL, MARIA FREDERICA CORNELIA - * 14 dec . 1839
Venlo, t 25 sept . 1930 Den Haag (blz. 225) .
DECORI, FELIX ALFRED BARTHELEMY -
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* 21 febr. 1820, t 29 april 1883 . Ned . Orientalist. Vanaf
1850 hoogleraar to Leiden . Vooral bekend om zijn bestudering v . d. Islam in Spanje .
Van zijn standaardwerk L'Histoire des musulmans de l'Espagne verzorgde E . LeviProvincial een nieuwe en bijgewerkte uitgave in 3 din (Parijs, 1932) (blz . 95, 136) .
DUBREUIL, GASTON - Frans musicus, afkomstig uit Nantes, rond 1882 door Erens to
Parijs ontmoet (blz . 106-109, 112) .
DUJARDIN, EDOUARD - * 10 nov. 1861 Saint-Gervais (Loir-et-Cher) . Frans letterkundige en dichter, romancier en dramaturg . Representatieve persoonlijkheid van
het Symbolisme, aanieunend bij de Mercure de France. Enthousiaste Wagneriaan,
stichtte 8 febr . 1885 de invloedrijke Revue Wagnerienne . Zijn oeuvre is reeds in vergetelheid geraakt, met uitzondering van de roman Les Lauriers sons coupe's (1887) .
Hierin kwam voor 't eerst de z .g .n. „monologue interieur" voor (biz . 110) .
DUNSELMAN, JAN - * 5 aug. 1863 Den Helder, t 1937 A'dam . Ned . schilder. Studeerde
drie jaar aan de Academie to Antwerpen . Verwierf in 1884 to A'dam de Prix de Rome,
die hij moest delen met,jac . van Looy. Bekend is zijn beschildering van de St. Nicolaaskerk to A'dam (1891) (blz . 248) .
DURER, ALBRECHT - * 1471 Neurenberg, t 1528 Neurenberg (blz . 336, 365) .
DUVERGER, ALEXANDER JACQUES - * 1818, t 1892 Parijs. Sedert 1858 hoogleraar in het
Burgerlijk Recht to Parijs . Auteur van o .a . L'Atheisme et le Code civil (1888) (blz. 148) .
DUYRCANT - Een der pseudoniemen van K . J. L. Alberdingk Thijm . Zie aldaar .
EEDEN, FREDERIK VAN - * 3 april 1860 Haarlem, t 16 juni 1932 Bussum (biz. 167,
169-171, 173, 174, 179, 185, 186, 188, 189, 191-195, 198, 222, 235, 239, 279) .
ERENS, ANNE JOSEPHINE - * 3 okt. 1810 Schaesberg, t 9 nov. 1880 Heerlen. Ongehuwd
gebleven tante van Frans Erens (blz . 46, 47, 64, 66, 68, 76) .
ERENS, ERNESTUS MARIA JOSEPH HUBERT - * 7 aug . 1868 Schaesberg, t 1928 Heerlen,
begraven to Wittem (L .) 19 juni 1928. Pater Redemptorist . Broer van Frans Erens
(blz . 60) .
ERENS, FRANS JOSEPH - * 15 mei 1822 Schaesberg, t 3 mei 1890 Rimburg . Kapelaan
to Waubach (L.) van 1850-1876, daarna pastoor van Waubach, van 1876-1889 .
Oom van Frans Erens (blz . 73, 74) .
ERENS, FREDERICUS HUBERTUS MARIA JOSEPHUS - * 3 maart 1867, t Schaesberg 7 aug .
1954. Industrieel . Raadslid van Schaesberg, van 1913-1920 . Huwde to Nijmegen
op 9 febr. 1920 Johanna Maria Jacoba Lucas (x 6 sept. 1884 Horst, t 9 maart 1948
Schaesberg) . Broer van Frans Erens . Laatste Erens die Huize De Kamp bewoonde.
(blz. 60) .
ERENS, HELENA BARTHOLINA, geb . MENTEN - * 10 aug . 1828 Roermond, t 29 sept.
1912 Schaesberg. Moeder van Frans Erens (blz . 30, 40, 42, 49, 50, 55, 57, 60, 91) .
ERENS, HENDRIK JOSEPH - * 21 april 1809 Schaesberg, t 8 maart 1877 Schaesberg .
Huwde to Roermond op 1 okt . 1856 Helena Bartholina Menten . Vader van Frans
Erens (biz . 46, 51, 52, 54, 57-59, 73, 101) .
ERENS, MARIA EMILIUS JOSEPHUS HUBERTUS - * 27 april 1865 Schaesberg, t 16 april
1951 Heemstede . Debuteerde, evenals zijn broer Frans, met korte letterkundige
schetsen, doch wijdde zich na 1906 uitsluitend aan de hagiografie . Grote bekendheid
verwierven zijn De pastoor van Ars (1937) en Uit het leven van Marguerite Marie
Alacoque (1949) (blz. 50, 134) .
ERENS, MARIA JOSEPH FRANCISCUS PETER HUBERTUS - * 23 juli 1857 Schaesberg, t 5 dec .
1935 Houthem-Sint Gerlach . Bezocht de kostschool Rolduc to Kerkrade vanaf het
schooljaar 1868/'69 tot en met 1875/'76 . Volgde er zes jaar het gymnasium en twee
jaar de filosofie-klas . Ging in 1876 rechten studeren to Leiden, daarna een half jaar
to Bonn en, rond 1880, to Parijs . Wilde zijn studie voltooien to A'dam, waar hij zich
vestigde herfst 1883 en lid werd van Flanor (in het 3de verenigingsjaar 1883/'84) .
Hij had toen al, vanuit Parijs, in het Leidse studentenblad Minerva over o .a . Daudet's
L'Evangeliste geschreven en ging nu ook meewerken aan de Amsterdammer en De
Portefeuille, alsook aan De Nieuwe Gids, korte tijd na de oprichting van dit orgaan,
DOZY, REINHARD P. A .
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dat hem van 1896 tot 1897, en nadien vanaf 1909 tot aan zijn dood als redacteur heeft
gekend .
In 1885 en '86 en van 1889 tot '92 schreef hij de schetsen en prozagedichten, in 1893
verzameld uitgegeven onder de titel Dansen en Rhythmen . Het oudste stuk uit deze
verzameling is Een sensatie, reeds geschreven in 1882 en toen tot titel hebbend Het
Verleden .

In januari '84 verliet E. A'dam voor Huize De Kamp to Schaesberg om er in sept.
weer terug to keren . Hij bewoonde to Amsterdam eerst een kamer aan de Plantage
Badlaan . In juli '85 verhuisde hij naar Stadhouderskade 28 om zich juni '87 weer
terug to trekken in Schaesberg, van waaruit hij in nov . '87 gaat logeren bij Van
Deyssel to Mont-lez-Houffalise. In januari '88 vestigt hij zich Jacob van Campenstraat 37 to A'dam, in welke stad hij 25 juni 1888 promoveert op een dissertatie over
Strafbare Bevoordeling van Schuldeischers b j Faillissement . Van okt. 1888 tot circa aug.
1889 secretaris van Frederik van Eeden to Bussum .
1889 - september : verblijft hij met Isaac Israels to Parijs . December : beedigd als
advocaat . Vestigt zich Jan Steenstraat 184 to A'dam .
1890 - november (tot april '91) zeer teruggetrokken levend to Schaesberg.
1891 - april : vestigt zich Reguliersgracht 35 to A'dam .
1893-1896 - Leeft zeer teruggetrokken to Schaesberg . In 1894 reist hij naar Spanje
en Tanger in gezelschap van Jozef en Isaac Israels .
1896 - januari tot half maart : verblijft to A'dam . Trekt zich dan tot april 1897 terug
to Schaesberg .
1897 - april : griffier bij het kantongerecht to Veghel .
1898 - Kantonrechter to Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen, echter woonachtig to
Sluis.
1901 - Verlaat Sluis en keert terug naar Schaesberg . Werkt er, aanvankelijk uit
eigen beweging en niet met het oog op publikatie, aan de vertaling van Augustinus .
1904 -- Voorjaar : reis naar Londen . Winter : vertaalt, op verzoek van de uitgever
S . L. van Looy, Thomas a Kempis .
1906 - Huwt met Sofia Maria Josefa Bouvy. De kerkelijke inzegening van zijn
huwelijk vond plaats op 12 sept . 1906 in de Kathedrale Kerk van St . Bavo to Haarlem .
Oktober : verblijft to Barreges .
1914 - Zegt de advocatuur vaarwel . Woont to Haaren bij Aken, Hauptstrasze 136 .
Maakt grote voetreizen, o .a . van Freiburg i. B . dwars door het Odenwald naar
Aschaffenburg . Moet bij het uitbreken van de wereldoorlog Haaren verlaten . Woont
voorlopig bij zijn broer Emile to Heemstede.
1915 - Vestigt zich Haarlemmerstraat 28 to Zandvoort .
1916 - Verhuist naar Wiistelaan 146 A to Santpoort .
1917 - Vestigt zich andermaal to Zandvoort (zelfde adres) .
1919 -- Oktober : verhuist naar Berg en Dal bij Nijmegen .
1920 - Vestigt zich to Heihof bij Heerlen.
1921 - September tot december : verblijft in Oostenrijk .
1924 - Vestigt zich to Fillinges in Savoie (tot eind 1925) .
1927 - Woont op de Sint Maartenshof to Houthem-Sint Gerlach . Officier in de
Orde van Oranje-Nassau .
1935 - 5 december : overlij dt to Houthem-Sint Gerlach . 9 december : bijzetting in
het familiegraf to Schaesberg (blz . 67, 75, 77, 156, 171, 172, 189, 196, 211, 242, 252,
288, 293, 436, 441) .
ERENS, MARIA ANNA HUBERTINA - * 16 maart 1820 Schaesberg, t 31 aug . 1894 Heerlen.
Ongehuwd gebleven tante van Frans Erens (blz . 47, 68) .
EVERTS, WILLEM - * 8 maart 1827 Sevenum, t 8 juni 1900 Roermond . Van 1851 tot
1868 leraar, van 1868 tot 1893 directeur van de kostschool Rolduc . In 1876 EreKamerheer, in 1891 Huisprelaat van Z . H. de Paus (blz. 81, 82, 85, 86) .
FAGUET, EMILE
* 17 dec. 1847 La Roche-sur-Yon, t 7 juni 1916 Parijs . Frans
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letterkundig criticus uit de school van Taine . Opvolger van Jules Lemaitre als dramatisch feuilletonist in het Journal des Debats . In 1897 hoogleraar aan de Sorbonne .
Zie ook T. en H., 204-209 (over Faguet's Histoire de la Litteratiire francaise) (blz.163) .
FARGE - Een, rond 1883 door Erens to Parijs ontmoet, jong Frans politicus (blz . 112) .
FEITH, RHIJNVIS - * 7 febr . 1753 Zwolle, t 8 febr . 1824 Zwolle (blz. 201, 202) .
FILIPS II - * 21 mei 1527 Valladolid, t 13 september 1598 Escorial (blz . 308) .
FIORENTINO, PIERRE-ANGE - * 1806 Napels, t 1864 Parijs . Frans toneelcriticus van
Ital . origine . Werkte achtereenvolgens mee aan Le Constitutionnel, Le Moniteur en
La France. Auteur o .a. van Comediens et Comediennes (1867) (blz . 136) .
FLAUBERT, GUSTAVE - * 12 dec . 1821 Rouaan, t 8 mei 1880 Croisset (bij Rouaan) .
Zie over hem Erens in T. en H., 170-175 (Louis Bertrand over Gustave Flaubert) en
175-181 (over Bouvard et Pecuchet) ; L . O. 55-68 (over L'Education sentimentale) ;
L . M. 121-133 (Een indruk van Salammbo) (blz. 166, 238, 290, 367) .
FLOQUET, CHARLES-THOMAS - * 2 okt. 1828 Saint-Jean-Pied-de Port (Basses-Pyrenees), t 1896 Parijs . Frans advocaat en staatsman. In 1880 Minister van Binnenlandse
Zaken . Hevig bestrijder van het Boulangisme. Op 13 juli '88 bracht hij, tijdens een
duel, generaal Boulanger hevige wonden toe (blz . 155, 156) .
FORTUYN, JAN ANTON - * 1855, t 1941 . Ned. socialist. Leider van de Sociaaldemocratische Bond to A'dam. Was, als een der „12 apostelen", in 1894 medeoprichter van
de S .D.A.P . (blz. 222) .
FRACKERS - Repetitor wiskunde to Leiden, omstreeks 1870 (blz . 91) .
FR&EAUX, PAUL - Leerling a. h. Conservatorium to Parijs omstreeks 1883 (blz . 112,
116) .
FROWEIN, PETRUS CAROLUS F . - Lid van De Dageraad, in de tachtiger jaren (blz . 198) .
FRUIN, ROBERT JACQUES - * 14 nov. 1823 Rotterdam, t 29 januari 1899 Leiden.
Van 1860 tot 1894 hoogleraar in de vaderl . geschiedenis to Leiden, als zodanig in
Nederland de grondlegger v . d . academische studie der geschiedenis . Bleef ongehuwd en leidde een studeerkamerleven (blz . 93, 94) .
GAMBETTA, LEON - * 1838 Cahors, t 1882 Parijs. Frans staatsman . Na de val van
Napoleon III op 4 sept . 1870 minister van Binnenlandse Zaken . Stond in de Nat.
Vergadering aan 't hoofd van de republikeinen (blz . 154) .
GAMBRINUS (ook CAMBRINUS) - wordt door de bierdrinkers als hun patroon beschouwd .
Sommigen zien in deze naam een vervorming van Jan Primus, hertog van Brabant,
omdat die Jan I als beschermer v . h . brouwersgilde zou opgetreden zijn . Anderen
willen een legendarische vorst van Brabant (tijdens Karel de Grote) de kunst v . h .
bierbrouwen toedichten (blz . 341, 369) .
GEER, PIETER VAN - Nederlands wiskundige . Van 1867 tot 1901 hoogleraar to Leiden
(blz . 91) .
GEISSEL, JOHANNES VON - * 1796, t 1864 . Duits priester, in 1850 kardinaal . Bracht
de priesters van zijn diocees, die de dwalingen v. d . Bonnse professor Hermes aanhingen, merendeels tot herroeping . Gaf voorts werken uit over kerkgeschiedenis en
actuele kwesties (blz . 69) .
GELLIUS, AULUS - Romeins veelweter uit de 2e eeuw na Christus . Zijn eruditie is
neergelegd in de 20 boeken zijner Noctes Atticae, waarvan alleen 't achtste verloren
ging (blz . 95) .
GERADTS, Mr. CHARLES GUILLAUME EUGENE MARIE - * 10 aug. 1855 Hasselt (Belgie),
t 25 januari 1945 Leer (Duits Oost Friesland) tijdens de evacuatiereis van Roermond
naar Groningen. Liet zich naturaliseren, toen hij in Leiden rechten ging studeren .
Van 1897 tot 1936 Kantonrechter to Roermond (blz . 92) .
GLASSON, ERNEST DESIRE - * 1839 Noyon, t 1907 Parijs . Frans rechtsgeleerde . Doceerde
to Nancy, later (1867) to Parijs (blz. 149) .
GODFRIED VAN STRAATSBURG - Een der grootste middel-Hoogduitse epische dichters .
Behalve enige lyrische gedichten bezitten wij van hem een bewerking van ca . 1210
der sage van Tristan en Isolde (blz . 356) .
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* 13 febr . 1859 A'dam, t 5 juni 1939 Laren . Over zijnLitteraire
Herinneringen schreef Erens in De Maasbode van 18 en 19 dec . 1931, Avondblad .

GOES, FRANK VAN DER -

Van der Goes' pseudoniem Ph . Hack van Oudheusden werd door hem benut in de
eerste t!m de vierde jaargang van De Nieuwe Gids (blz . 165-175, 184-186, 194,
196-199, 222, 223, 236, 244 .
GOES, HUGO VAN DER - * ± 1440 Gent, t 1482 in het Roode-Klooster bij Brussel .
Vlaams schilder, voortzetter van de trant der gebroeders Van Eyck . Voornaamste
werk : het Portinari-altaar in de Uffizi to Florence (blz . 197) .
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - * 28 aug. 1749 Frankfurt am Main, t 22 maart
1832 Weimar. Over Goethe schreef Erens in T. en H . 72-82 (over Wilhelm Meister's
Lehrjahre) ; L. M., 39-62 (over de Werther) en 63-100 (Rondom Goethe's Faust) ;
N. Rott. Crt . 16 mei 1925, Avondbl ., Letterk. Bijblad (Goethe in den Elzas) (blz. 70,
71, 85, 122, 187, 197, 210, 275, 343, 345, 354, 359) .
GOGOL, NIKOLAJ WASILJEWITSJ - * 31 maart 1809 Sorotsjintsi,
4 maart 1852
Moskou (blz . 388) .
GOMEZ - Spaans senator rond 1890 (blz . 276) .
GONCOURT, EDMOND DE - * 26 mei 1822 Nancy, t 16 juli 1896 Champrosay (blz . 172) .
GONCOURT, JULES DE - * 17 dec. 1830 Parijs,
20 juni 1870 Anteuil (blz. 172) .
GORTER, HERMAN - x 26 nov . 1864 Wormerveer,
15 sept. 1927 Brussel . Zie ook
Erens in L . W. 314-320, Quantum mutatus ab illo ! (n.a.v . De School der Poezie) (blz .
206, 228-230, 437) .
GOSLER, C . J . L . W . E. - * 15 juni 1858 Tilburg,
Redacteur van Astraea en De
Leeswijzer . Ook uitgever . In 1892 redacteur van het Maandblad voor Levensverzekering
to A'dam (blz. 180) .
GOUDEAU, EMILE - * Perigueux 1849, t 1906 Parijs . Frans dichter (Fleurs de bitume,
1878 ; Poemes ironiques, 1884) en romancier (La vache enragee, 1885) . Gaf zeer curieuze
memoires in Dix ans de boheme (1888) (blz. 124, 125) .
GREGORIUS - Een pseudoniem van Frans Erens (blz. 282) .
GREIN, JACK T. - * 11 okt . 1862 A'dam, t 22 juni 1935 Londen . Van huis uit een Ned .
zakenman. Pionier van het in 1891 to Londen opgerichte Independent Theatre, waar
naar het voorbeeld van Antoine's Theatre Libre het naturalistische en problematische
drama gepropageerd werd . Voor een select publiek werden hier behalve Ibsen,
Gorki, Hauptmann, Strindberg en Maeterlinck, ook Shaw's eerstelingen opgevoerd
(blz. 200, 201) .
GRINGOIRE, PIERRE - * ± 1475 Caen,
1539 . Frans toneeldichter. Schreef moraliteiten, o .a. de Moralite de l'Homme obstine' (1512), gericht tegen paus Julius II . G . is
hoofdpersonage in Victor Hugo's Notre-Dame de Paris en in een blijspel van Banville
(blz. 104).
GROOTE, KAPELAAN - Kapelaan to Schaesberg in de negentiger jaren (blz . 77) .
GROUX, HENRY DE - * 16 nov. 1867 Brussel, januari 1929 Marseille. Belgisch schilder,
wiens werk naar het visionnaire neigt, maar to veel aan de literatuur offert . Maakte
opgang met een groot doek Le Christ aux Outrages (1891) op een tentoonstelling v . d .
onafh . kring Les XX (blz . 235) .
GRUNEWALD, MATHIAS - * omstreeks 1475,
omstreeks 1520 Aschaffenburg . Realistisch en expressief Duits schilder . Voorn. werk : Isenheimer altaar to Colmar (blz .
363-368) .
GUAITA, STANISLAS DE - * 1861, Chateau d'Alteville (Lorraine),
19 dec . 1897 aldaar.
Frans dichter en occultist . Gaf drie bundels ,po6sies ultra-mystiques", t .w . Oiseaux
de passage (1881), La Muse noire (1883) en Rosa mystica (1885) . Steunpilaar van de
Ordre de la Rose-Croix . Schreef in dit verband Au seuil du mystere (1886) en le
Temple de Satan (1892) (blz. 117, 118) .
GUINARD - Een Franse etser, rond '82 door Erens to Parijs ontmoet (blz . 140) .
GUIZOT, MAURICE GUILLAUME - * 1833 Parijs, t 1892 Roche-Ferrand (bij Uzes) .
In 1874 hoogleraar Germaanse letteren aan het College de France . Vertaalde Macau-
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lay (1882) .
ments

(blz.

Posthuum verscheen in 1899 zijn meesterwerk

149) .

Montaigne / Etudes et frag-

Koning van Zweden - * 9 december 1594 Stockholm, t 6 november
LUtzen (blz . 348) .
HAARLEM, FRITS VAN - Theaterexploitant to A'dam in de tachtiger jaren (blz . 212) .
HAM - In 1883 student to A'dam . Later oogarts (blz . 233) .
HARAUCOURT, EDMOND - * 18 okt. 1856 Bourmont (Haute Marne), t 17 nov. 1941
Parijs. Frans dichter, romancier en toneelschrijver . Typische overgangsfiguur tussen
de Parnassiens en de Symbolisten . Zijn Rondel de l'adieu (Partir, c'est mourir un peu)
is wereldberoemd . Zijn eerste bundel gedichten, La Legende des Sexes, poemes hysteriques, uitgegeven onder pseudoniem Sire de Chamblay (Brussel, 1883) was een persiflage van Hugo's beroemde cyclus . Vrij bekend werd ook de bundel L'drne nue (1885)
(blz . 145)
HARTMANN, EDUARD VON - * 23 febr . 1842 Berlijn, t 5 juni 1906 Grosslichterfelde.
Duits wijsgeer . Bekendste werk : Philosophie des Unbewussten (1869) (blz . 121) .
HAUPTMANN, GERHART - * 15 nov . 1862 Salzbrunn, t 8 juni 1946 Agnetendorf. Duits
naturalistisch dichter en toneelschrijver van sociale drama's (Die Weber, 1892),
weldra echter wisselend tussen naturalisme en symbolische idealisering : Hanneles
Himmel fahrt (1893) (blz. 342) .
HAVERMAN, HENDRIK JOHAN - * 23 okt . 1858 A'dam, t 11 aug . 1928 Den Haag.
Nederlands schilder en tekenaar . Zeer gezocht portretschilder . Veel illustratieve bijdragen aan het maandblad Woord en Beeld (blz. 249) .
HAYDN, JOSEPH - * 31 maart 1732 Rohrau, t 31 mei 1809 Weenen (blz. 231) .
HAYEM - Kunstverzamelaar to Parijs, omstreeks 1890 (blz . 287) .
HAZENBERG, JACOBUS ALBERTUS - * 23 juni 1840 Leiden, t 1 juli 1912 A'dam. Van
1 januari 1880 tot 1 juli 1907 Hoofdinspecteur van Politie to A'dam . Was jarenlang
de, bij de burgerij zeer populaire, Chef van het politiebureau op Kattenburg, een
volkswijk van A'dam (blz . 223) .
HEINE, HEINRICH - * 13 dec . 1797 Diisseldorf, t 17 febr. 1856 Parijs . Blijkens T. en H.,
33, verhaalde een ooggetuige aan Erens bijzonderheden over Heine's laatste dagen
(blz . 81, 136) .
HELDE WIER, JAN WILLEM - * 9 april 1741 Maastricht, t 23 okt . 1819 MezenbroekHeerlen. Schepen van Valkenburg . Vice-schout van Heerlen . Ontvanger-generaal
van het land van 's-Hertogenrade (blz. 33) .
HEMKES, FREDERIK LEONARDUS - * 3 mei 1854 Noordwijk-Binnen, t 19 april 1887
Jagersfontein (Z. Afrika) . Studeerde to Leiden . Leraar Engels to Venlo. Vertrok in
1883 naar Oranje-Vrijstaat . Voor alles de dichter van de dood : XL Gedichten (1882)
(blz . 182) .
HENRI IV - * 13 dec . 1553 Pau, t 14 mei 1610 Parijs. Koning van Frankrij k 1589-1610 .
(blz . 405-407) .
HENSEN - Uitgever en boekhandelaar to Aken omstreeks 1870 (blz . 68-70) .
HILDEBRAND - Pseudoniem van NICOLAAS BEETS . Zie aldaar.
HOEKER - Een vriend van H . J . Haverman. Later een bekend goudsmid (blz . 249) .
HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ . - * 27 juni 1816 Alkmaar, t 29 aug. 1888 A'dam (blz.
GUSTAAF ADOLPH,
1632

134, 135) .

30 aug. 1852 Rotterdam, t 1 maart 1911 Berlijn .
Ned . chemicus . In 1878 hoogleraar to A'dam . Legde door zijn theorie betreffende
de valentierichtingen van het koolstofatoom de grondslag voor de stereochemie
(blz. 232) .
HOFKER, GERRIT JAN - * 24 april 1864 A'dam, t 6 april 1945 Amersfoort. Schreef
onder pseudoniem J. Delang tussen 1889 en '99 sensitivistische prozaschetsen in
De Nieuwe Gids. Was sinds 1893 zeer bevriend met Willem Witsen. In 1906 verschenen zijn Gedachten en Verbeeldingen, ingeleid door Lodewijk van Deyssel (blz . 252) .
HOLBEIN, HANS - * 1497 Augsburg, t 1543 Londen (blz. 265, 336) .
HOFF, JACOBUS HENRICUS VAN 'T - *
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Zie in T. en H., 10-16 (De Odyssea) (blz . 84, 85, 132, 266, 353, 354, 381) .
(blz . 152, 265) .
HOUTEN, SAMUEL VAN - * 19 febr . 1837 Groningen, t 14 okt . 1930 Den Haag . Ned.
staatsman van liberale huize . Minister van 1894 tot '97 . Bracht toen de Kieswet van
1896 (blz . 264) .
HUGO, VICTOR - * 26 febr. 1802 Besancon, t 22 mei 1885 Parijs . Zie in V. en M.
126-130 (Een woord van Victor Hugo) (blz. 109, 138, 170, 172, 279) .
HULZEN, GERARD HENDRIK IGNAAZ VAN - * 1 febr . 1860 Zwolle, t 18 okt . 1940 Den
Haag . Ned . romancier. Zijn werk is naturalistisch van inslag en handelt veelal over
de uitgestotenen der maatschappij (blz . 254) .
HUMBOLDT, (FRIEDRICH HERMANN) ALEXANDER FREIHERR VON - * 14 sept. 1769 Berlijn,
t 6 mei 1859 Berlijn . Duits natuuronderzoeker (blz . 406) .
HUYSMANS, JORIS-KARL - * 5 febr . 1848 Parijs, t 12 mei 1907 aldaar. Zie over hem
Erens in L . W. 89-102 (over A Vau L'eau), 102-108 (over La Cathedrale), 108-119
(over En Route) ; G. en W. 5-10 ; T. en H . 163-170 (n .a.v. Le vrai Huysmans, par
Gustave Coquiot) (blz. 145, 287, 365) .
ICRES, FERNAND - Frans auteur van sensatieromans : Les Fauves ; later Le Justicier (1886)
(blz. 124) .
IGNATIUS VAN LOYOLA - * ca. 1493 op het kasteel Loyola (Spaanse provincie Guipuzcoa), t 31 juli 1556 Rome . Heilige . Stichter der Jezuietenorde (blz . 323) .
INGRES, JEAN AUGUSTE DOMINIQUE - * 1780 Montauban, t 1867 Parijs. Frans classisistisch en vooral naar schone lijnen strevend schilder . Leerling van David (blz . 380, 381) .
ISING, ARNOLD LEOPOLD HENDRIK - * 24 sept. 1824 Den Haag, t 22 okt . 1898 aldaar.
Was sedert 1848 Kamer-stenograaf, maar wijdde zich bovendien aan letterkundige
en geschiedkundige arbeid . Van 1860 tot '98 redacteur van de Nederlandsche Spectator. Bestuurslid, later voorzitter, van het Letterkundig Genootschap Oefening
kweekt kennis. Blijvende waarde heeft Het Binnenhof to 's-Gravenhage, 2 dln. 1879'84, en In de Kamers der Staten-Generaal, 1892 (blz . 119) .
ISING, ARNOLD PAUL CONSTANT - * 2 juli 1857 Den Haag, t 24 juni 1904 GarmischPartenkirchen. Zoon van A . L . H . Ising . Noemde zich steeds Arnold Ising Jr . In
1876 geengageerd als (zeer middelmatig) toneelspeler bij de (later Koninklijke)
Vereeniging ,Het Nederlandsch Tooneel" . Verkeerde met nagenoeg alle Tachtigers.
Was zeer intiem bevriend met Lodewijk van Deyssel (blz . 119, 205, 251, 252) .
ISRAELS, ISAAC - * 3 febr . 1865 A'dam, t 7 okt . 1934 Den Haag (auto-aanrijding) .
Leerling v. d . Haagse academie, na het eerste onderricht van zijn vader, Jozef Israels,
genoten to hebben . Vestigde zich in 1885 to A'dam, waar hij werd opgenomen in
de kring der „leerlingen van Allebe" . Kwam in contact met de Tachtigers en hun
litteraire beweging . Israels werkte ook to Parijs en Londen, in Zwitserland en Indie .
Werd een der meest sprekende voorbeelden van het impressionisme in de schilderkunst. Een zijner laatste werken was een portret van Lodewijk van Deyssel (thans
bezit v . h. Ned . Letterkundig Museum), gemaakt bij gelegenheid van diens 70ste
verjaardag. Zie voorts Erens in L. W. 145-159 ; en Isaac Israels / Indrukken en herinneringen van een .jeugdvriend, in Algemeen Handelsblad, 21 maart 1930 Avondblad (blz .
135, 162, 189, 227, 244, 250, 261-278, 280, 281, 284-286, 288-290, 291, 293, 295,
296, 432, 437).
ISRAELS, JozEF - * 27 januari 1824 Groningen, t 12 aug . 1911 Den Haag . Ned. schilder
en etser. Groot bewonderaar van Rembrandt, leermeester o .a . van Max Liebermann .
Keerde zich van vroege historische schema's of en wijdde zich sindsdien bijna uitsluitend aan tonelen uit het vissersleven en uit de levens van misdeelden . Ook meesterlijk
portretschilder. Zie voorts Erens in L . W. 159-167 ; G. en W. 116-122 (Over Jozef
Israels / Bij zijn 85sten verjaardag .) en Jozef Israels als schrijver, in de Nieuwe Rott . Crt.,
26 jan. 1924, Avondbl., Letterk. Bijblad (blz . 263, 273, 274, 276, 277, 328) .
JACQUEMINS - Echtpaar, door Erens ontmoet op de avondjes bij Charles Cros (blz . 140) .
JANSEN, A . - * 17 sept . 1817 Weert, t 11 april 1868 Heerlen . Op 24 sept . 1842 tot priesHOMERUS -

HORATIUS -
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ter gewijd to Roerinond ; 2 mei 1843 leraar to Rolduc in de retorica-klas ; 6 januari
1856 tot 1868 directeur van Rolduc (blz . 86).
JANSSEN, JOANNES T . P . H . - * 1828 Beesel, t 13 febr. 1888 Gennep . In 1854 tot priester
gewijd to Roermond en als leraar benoemd to Rolduc . Van okt. 1861-okt . 1863
prefect de la surveillance . In 1877 pastoor to Sevenum ; in 1887 pastoor-deken to
Gennep. Treedt in Van Deyssel's De kleine republiek op als „de lange Janssen" (blz .
81, 86) .
JOANNES VAN HET KRUIS (Juan de la Cruz) -- * 24 juni 1542 Fontiveros (Avila), t 14
dec . 1591 Ubeda . Heilige, kerkleraar, Carmeliet, Spaans mystisch dichter . Feestdag
24 nov. (blz . 47) .
JOUY, JULES THEODORE LOUIS - * 1855 Parijs, t 1897 aldaar . Gevierd chansonnier.
Debuteerde in 1881 in de Chat Noir met satirische chansons, doorgaans in Parijs
argot . Bestuurde enige tijd het Cabaret des Decedents. Krankzinnig gestorven. Belangrijkste bundels : les Chansons de 1'annee (1888) en la Muse d Bebe (1892) (blz. 146) .
JULLIAN CAMILLE - * 1859 Marseille, t 1933 Parijs . Frans historicus . In 1905 hoogleraar
aan het College de France . Auteur o .a. van de monumentale Historie de la Gaule,
8 dln. (1907-1928) (blz . 385) .
JUVENALIS, DECIMUS JUNIUS - (blz . 327) .
KARSEN, (JOHAN) EDUARD =- * 10 maart 1860 A'dam, t 31 okt. 1941, A'dam . Schilder
en etser. Leerling van zijn vader Kasparus Kars(s)en en v . d. Rijksacademie to A'dam.
Bevriend met de Tachtigers . Zijn werk is naar de geest het meest verwant aan het
Franse symbolisme (blz. 432).
KEATS, JOHN - * 31 okt. 1795 Londen, t 23 febr . 1821 Rome . Engels dichter (blz.
172, 187) .
KERDIJK, ARNOLD - * 24 mei 1846 Rotterdam, t 15 maart 1905 op een reis in Beieren .
Ned. politicus. Directeur der Rijkspostspaarbank (1880-'81), algemeen secretaris
v. d . Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1881-'87) . Vooruitstrevend liberaal,
die als kathedersocialist werd beschouwd (blz . 433) .
KLAUSENER, GERARDUS - * 1797 Mechelen (L.), t 4 mei 1874 Nieuwenhagen. Van
1821 tot 1837 kapelaan to Schaesberg . Werd bij de oprichting van de parochie
Nieuwenhagen in 1837 de eerste pastoor en bleef dit tot zijn dood (blz . 68, 71, 72) .
KL6NNE, MGR . BERNARDUS HENRICUS - * 1834 A'dam, t 1921 Overveen. Sinds 1883
rector van het Begijnhof to A'dam . Hij weigerde de Sacramenrsprocessie van Derkinderen voor het Begijnhof (blz . 235) .
KLOOS, WILLEM JOHAN THEODOOR - * 6 mei 1859 A'dam, t 31 maart 1938 Den Haag
(blz . 143, 166, 168, 169, 172-180, 182, 185-190, 198, 201, 202, 208, 215, 222, 228,
231, 233, 235-237, 245, 256, 278, 281, 432, 434, 437, 449, 450) .
KNEPPELHOUT, JOHANNES - * 8 jan . 1814 Leiden, t 9 nov . 1885 Oosterbeek . Ned.
letterkundige, vooral bekend geworden door zijn onder het pseudoniem Klikspaan
gepubliceerde Studenten-typen (1839-'41) (blz. 167, 192) .
KOO, JOHANNES DE - * 13 sept. 1841 Middelie, t 10 mei 1909 Luik. Aanvankelijk
predikant to Ingen in de Betuwe, was hij van 1878 tot 1907 redacteur van het weekblad De Amsterdammer. Hij redigeerde ook het dagblad De Amsterdammer, dat van
30 dec . '82 tot 1894 bestond . Van jonge schrijvers nam hij veel werk op . Zie M. Hanot
Johannes de Koo en de oprichters van „De Nieutpe Gids" en Harry G . M . Prick J. de Koo
en Lodewijk van Deyssel, in De Nieuwe Taalgids, respect . XLIX (1956), 329-335 en
L (1957) 253-258 (blz . 116, 204, 282) .
KRYSINSKA, MARIE - Pionierster van „le vers libre" . Werkte in de tachtiger jaren mee
aan de Chronique Parisienne . Schreef een bundel Rythmes pittoresques (1890) en liet
veel stof opwaaien met haar roman Folle de son corps (1896) (blz . 125, 126, 140, 146) .
LAMARTINE, ALPHONSE DE - * 21 okt . 1790 Macon, t 2 febr. 1869 Parijs (blz. 122,
172, 405, 406) .
LAMOUREUX, CHARLES
* 1834 Bordeaux, t 1899 Parijs . Frans dirigent en violist .
Richtte in 1873 de Societe de musigtte sacree op, en in 1881 de Nouveaux Concerts,
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bekend onder de naam Concerts Lainoureux . Muntte vooral uit als Wagner-dirigent .
(blz . 108) .
LAND, JAN PETER NICOLAAS - * 1834 Delft, t 1897 Arnhem . Wijsgeer en orientalist.
In 1864 hoogleraar to A'dam, in 1872 to Leiden. Bestreed het positivisme van C . W.
Opsoomer vanuit kritisch standpunt . Legde zich bijzonder toe op Syrische letterkunde en op godsdienstgeschiedenis (blz. 93) .
LAURENS, JEAN PAUL - * 1838 Fourquevaux, t 1921 . Frans schilder ; schools en academisch realist, een der laatste historieschilders.
LANGE, DANIEL DE - * 1841 Rotterdam, t 1918 Point Loma (California) . Ned toonkunstenaar. Behoorde in 1884 tot de oprichters van het Amsterdams Conservatorium,
waarvan hij later directeur word (blz . 242) .
LAURENS JEAN PAUL, - * 1838 Fourquevaux, t 1921 . Frans schilder ; schools en academisch realist, een der laatste historieschilders (blz . 351) .
LAURENT, FRANcOIS - * 8 juli 1810 Luxemburg, t 11 februari 1887 Gent . Sinds 1836
prof. aan de rechtsfaculteit v. d. rijksuniversiteit to Gent (blz . 148) .
LAURENT, JOHANN THEODOR - * 1804 Aken, t 1884 Simpelveld (Ned. Limburg) .
Zielzorger in het diocees Luik . Benoemd tot apostolisch vicaris van Luxemburg
(1841), werd hij door de paus in 1848 voorlopig teruggeroepen wegens conflicten
met de regering aldaar. Leefde sindsdien in Aken (blz. 72) .
LECONTE DE LISLE, CHARLES MARIE - * 1818 St. Paul de la Reunion (eiland Bourbon),
t 18 juni 1894 Les Voisins (bij Rennes) . Frans dichter in de geciseleerde, ultra-parnassische stijl . Vooral befaamd door zijn Poemes antiques (1852), Poemes barbares (1862)
en Poemes tragiques (1884) (blz. 132, 144) .
LEGER, LOUIS PAUL MARIE - * 1843 Toulouse, t 1923 Parijs . Frans slavist. In 1868 hoogleraar aan de Sorbonne, in 1885 aan het College de France (blz . 387, 388) .
LEEUWEN, JAN VAN - * 1850 Zegwaard, t 1924 Melchthal (Zwitserland) - Ned.
klassiek filoloog. Van 1884-1914 hoogleraar in de Gr . taal- en letterkunde to Leiden,
als opvolger van Cobet (blz. 169, 243) .
LEMMENS, WILLEM - Limburgs student to Leiden rond 1876 (blz. 92) .
LENBACH, FRANZ SERAPH VON - * 13 dec. 1836 Schrobenhausen, t 6 mei 1904 Mtinchen.
Zeer produktief Duits schilder . Meest gewilde portretschilder van zijn tijd. Maakte
o .a. circa 80 portretten van Bismarck (blz . 270, 271).
LENNEP, JACOB VAN - * 24 maart 1802 A'dam, t 25 aug . 1868 Oosterbeek (blz . 447) .
LEOPARDI, GIACOMO GRAAF - * 1798 Recanati, t 1837 Napels . De grote Italiaanse
dichter v . d . klassieke richting . Ook als prozaist van groot belang (blz . 265) .
LESSING, GOTTFRIED EPHRAIM - * 22 januari 1729 Kamenz, 15 febr . 1781 Brunswijk.
(blz. 68) .
LESURQUES, JOSEPH - * 1763 Douai, t 1796 Parijs (onthoofd) . L . had juist ontslag
genomen als chef de bureau van de centrale districts-administratie to Douai, om zich
to vestigen in Parijs . Op 27 april 1796 vond to Vert, in de buurt van Lieursaint, een
moordaanslag plaats op de ,courrier de Lyon" . L. werd van deze moord verdacht .
Dat hij de moordenaar was is nooit steekhoudend bewezen (blz . 147) .
LEVEILLE, LOUIS JULES - * 1834 Rennes, t 1912 Villers-sur-Mer. In 1873 hoogleraar
in de rechten to Parijs (blz . 147) .
LEVY, ISAAC ABRAHAM - * 17 febr. 1836 Doetinchem, t 17 maart 1920 A'dam . Ned.
rechtsgeleerde . Advocaat to A'dam en ijverig woordvoerder v . d . liberale partij .
Tot tweemaal toe korte tijd lid van de Tweede Kamer (blz . 212) .
LInBEAULT, AMBROISE AUGUSTE - * 1823 Farrieres (Meurthe), t 1904 Nancy . Frans
medicus, die zich in 't bijzonder toelegde op een geneeswijze langs hypnotische wegen
blz. 193) .
LIER, ABRAHAM VAN - t 1887 A'dam. Theaterexploitant to A'dam (blz. 212, 254) .
LINDE, GERRIT VAN DE - * 12 maart 1808 Rotterdam, t 27 januari 1858 Londen . Ned.
dichter van komische gedichten, die hij uitgaf onder pseudoniem De Schoolmeester
(blz . 447) .
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3 april 1849 Leiden, t 16 sept . 1934
Florence. Ned. letterkundige, bekend geworden onder het pseud . Fiore delle Neve,
voor 't eerst benut toen hij in 1881 zijn bundel Een liefde in het Zuiden liet verschijnen,
die in korte tijd zeven drukken beleefde . In 1893 lid v. d . Raad van Beheer v. d .
Vereniging Het Nederlandsch Tooneel (blz . 169, 178, 179) .
LOOY, JACOBUS VAN - * 12 sept. 1855, Haarlem, t 24 febr . 1930 Haarlem (blz . 165,
169-171, 181, 240, 245, 247-249, 279, 431, 432) .
LOYSON - Oude Schaesbergse familie, waarvan thans nog leden in Schaesberg woonachtig zijn (blz . 72) .
LUDWIG I - * 25 aug . 1786 Straatsburg, t 29 febr . 1868 Nice . Koning van Beieren
(1825-'48) (blz . 353, 371) .
LUDWIG II - * 25 aug . 1845 Nymphenburg, t 13 juni 1886 Starnberg . Koning van
Beieren (1864-'86) (blz . 372) .
LUINI, BERNARDINO - * circa 1480, t 1532 . Italiaans schilder uit de Milanese school .
Werkte later sterk onder invloed van Leonardo . Schilderde vele Madonna's (blz. 380) .
LURASCO, FRANS - (blz. 434) .
MAERLANT, JACOB VAN - (blz . 301, 303) .
MAISTRE, JOSEPH MARIE, COMTE DB - * 1753 Chambery, t 1821 Turijn . Frans staatsfilosoof. Al zijn geschriften richten zich tegen de Verlichting en de Revolutie . Zijn
hier door Erens genoemde Les Soirees de Saint Petersbourg (1821), behelst religieusfilosofische beschouwingen (blz . 77) .
MALHERBE, FRAN~OIS DE - * 1555 Caen, t 1628 Parijs . Frans lyrisch dichter. Hervormer
van de Franse Parnassus en wegbereider der klassieke Franse dichtkunst (blz . 98).
MALLARME, STEPHANE - * 18 maart 1842 Parijs, t 9 At. 1898 Valvins . Zie voorts
over hem Erens in L. W. 71-75 en Sugg . 122-123 (blz. 123, 288-291).
MANET, EDOUARD - * 25 januari 1832 Parijs, t 30 april 1883 aldaar. Frans schilder,
bestudeerde in Ned. Frans Hals en, als eerste in Spanje, Velasquez en Goya. Openluchtschilderen (het z .g.n . ,plein air") bracht hem tot het impressionisme (Le
Dejeuner sur l'herbe, 1863 en Olympia), doch hij bleef, meer dan zijn vriend Monet, de
contour en het figuratieve trouw (blz. 289) .
MARGUERITE, PAUL - * 20 febr . 1860 Laghouat (Algiers), t 30 dec . 1918 Parijs. Frans
schrijver uit de school van Alphonse Daudet . Destijds veel gelezen schrijver van
zedenromans. Liet de naturalistische groep in de steek, nadat hij in 1887 het ,,Manifest der Vijf" tegen La Terre van Zola mede ondertekend had (blz . 122) .
MARNIX VAN SINTE ALDEGONDE, PHILIPS VAN - * 1538 Brussel, t 15 dec. 1598 Leiden
(blz . 208) .
MARTHOLD, JULES DE - * 1852, t 1927 Parijs . Frans letterkundige : romancier (o.a .
Contes sur la branche, 1881), erudiet (le Jargon de Franfois Villon, 1895), toneelschrijver
(les Amants de Ferrare, 1880) (blz. 128) .
MARTIMPREY, EDOUARD CHARLES, COMTE DE - * 1808 Meaux, t 1883 Parijs . Frans
generaal . Chef v. d. generale staf tijdens de Krim-oorlog (1854-'S5) . In 1864 gouverneur van Algiers (blz. 128) .
MARTINEAU, ALFRED - Omstreeks 1882 lid van de Cercle des Gringoires to Parijs . In
1890 gekozen als depute Boulangiste (blz. 294) .
MASSON, GEORGES ARMAND - Succesvol „diseur" van monologen in de Chat Noir o .a.
Les Litanies des seins, Les Caves de Don Juan, La Lanterne de Diogene (blz. 124) .
MAUCLAIR, CAMILLE (pseudoniem van Camille Faust) - * 29 dec. 1872 Parijs, t 1944
aldaar . Frans letterkundige. Gedistingeerd veelschrijver . Symbolist uit de groep van
Mallarme . Kritisch bewonderaar v. h. impressionisme (blz . 120) .
MAUPASSANT, HENRI RENE ALBERT GUY DE - * 5 aug . 1850 Chateau de Miromesnil,
Tourville-sur-Arques, t 7 juli 1893 Passy (bij Parijs) . Frans letterkundige, beroemd
geworden door de novelle Boule de suif (1880), die in de Soirees de Medan verscheen .
Geldt als meester in het genre v . d . naturalistische novelle . Zie ook Erens in T. en H.
201-204 (blz. 145) .

LOGHEM, MARTINUS GESINUS LAMBERT VAN - *
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MAURIK, JUSTUS VAN -

245) .

* 16 aug . 1846 A'dam, t 18 nov. 1904 aldaar (blz. 199, 200,

* 20 april 1868 Martigues (Bouches-du-Rhone), t 16 nov . 1952
Tours . Frans schrijver en politicus. Met Moreas stichter v . d . Ecole Romane, tegen
het symbolisme . Agnosticus, die echter op de drempel v . d . dood het geloof terugvond . In 1940 een der hoofdvoorvechters v . h. bewind van Main ; in 1945 ter dood
veroordeeld, doch in 1952 voorwaardelijk vrijgelaten (blz . 120) .
MAUVE, ANTON - * 18 sept. 1838 Zaandam, t 5 febr . 1888 Arnhem . Ned. schilder en
etser, een der meesters v . d . Haagse School . Werkte sedert 1878 to Laren, beinvloed
door de school van Barbizon. Vooral vermaard om zijn wijde duin- en heidelandschappen met dieren en figuren (blz . 169, 245, 277) .
MEMLINC, HANS - * omstreeks 1433, t 11 aug. 1494 Brugge (blz. 407) .
MENDES, (ABRAHAM) CATULIE - * 22 mei 1841 Bordeaux, t 7 febr. 1909 St . Germainen-Laye. Stichtte Le Parnasse contemporain . Uiterst sensuele dichter, dramaturg en
romancier. Een der eerste France bewonderaars van Wagner (blz . 111, 112, 138) .
MENDES DA COSTA, MAURITS BENJAMIN - * 16 mci 1851 A'dam, t 18 aug . 1938 A'dam .
Ned. klassiek filoloog . Was reeds op zijn 16de jaar student en lid v . h. Amsterdamse
Studentencorps . Kwam door tijdsgebrek (hij gaf soms 50 uur in de week prive-lessen) na zijn kandidaats in de oude letteren niet meer tot verdere examens en promotie, doch kreeg in dec. 1898 op voorstel van Prof. S . A . Naber het doctoraat in
de oude letteren honoris causa verleend.
In 1891 conservator aan de U. B . to A'dam. Het toneel was zijn grote liefhebberij .
Belangrijk blijven zijn drie delen Tooneelherinneringen (1900, 1927, 1929) . M . was de
eerste secretaris v . d. letterkundige vereniging Flanor (zie zijn Flanor-herinneringen
in De Nieuwe Gids van mei 1925) .
Levenslang bleef M . bevriend met H. J . Boeken, Willem Kloos, Lodewijk van
Deyssel, Frans Erens, Arnold Ising Jr . en Charles van Deventer (blz . 169, 174,
241-243) .
MENDES DA COSTA, RACHEL - Eerste echtgenote van Arnold Aletrino . Zij overleed
to Amsterdam op 13 nov. 1897 (blz. 240) .
MENZEL, ADOLF - * 1815 Breslau, t 9 febr. 1905 Berlijn. Duits schilder en grafisch
kunstenaar . Beroemd geworden door zijn 400 pentekeningen voor Kugler's Leben
Friedrich des Grossen (1840-'42) (blz. 359) .
MESQUITA, JOSEF JESSURUN DE - Een vriend van Isaac Israels . Benam zich in april 1890
het ]even . Zie over hem Van Looy's brief van 8 april 1890 aan Van Deyssel, door ons
gepubliceerd in Roeping, jrg. 31, aug . 1955, 235 . M . was ook secretaris v . d. op 1 dec.
1881 to A'dam opgerichte debating-club Elo6uentia (blz. 228) .
MICHELANGELO - * 6 maart 1475 Caprese, t 18 febr. 1564 Rome (blz. 338) .
MICHELET, JULES - * 21 aug . 1798 Parijs, t 9 febr. 1874 Hy6res . Frans historicus
MAURRAS, CHARLES -

blz . 95).

* 1862 Nantes, t 1938 Parijs . Redactie-secretaris van La
Jeune France (1884-'88) . Redigeerde vervolgens de revue Psyche (1890-'91) en
l'Humanite nouvelle (1899-1903) . Auteur o.a . van l'Esoterisme dans 1'art (1890),
Contes surhumains (1900) en Contes aventureux (1900) . Dichter van o .a. la Porte d'or
(1902) en l'Espoir merveilleux (1908) . Bekend bleven zijn studies l'Amour et la magie
(1909) en Figures d'evocateurs (1913) . Zie ook Erens in L . W . 193-204 (over de Contes
surhumains) ; G. en W. 52-54 (over l'Espoir merveilleux) ; T . en H. 133-143 (over
Figures d'evocateurs) (blz . 104, 109-112, 117, 163) .
MICHELS, PASTOOR - Omstreeks 1865 in het Duitse grensplaatsje Oirsbach (blz . 56) .
MOLTKE, HELMUTH KARL BERNHARD, CRAP VON - * 26 okt . 1800 Parchim (MecklenburgMICHELET, VICTOR EMILE -

Schwerin), t 24 april 1891 Berlijn . Pruisisch veldnlaarschalk . Leidde o .a . de oorlog
tegen Frankrijk (1870-'71) (blz. 170) .
MONTES, LOLA (eigenl . Maria Doloris Porris y Montes) - * 1824 Limerick (Ierland),
t 1861 New York . Avonturierster . Maitresse van Lodewijk I van Beieren, die haar
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de titel Comtesse de Lansfeld verleende . In 1849 verschenen to Geneve haar Memoires
(blz . 354) .
MORALES, LUIS DE - * 1509 Badajoz, t 9 mei 1586 aldaar . Spaans schilder, een der
karakteristiekste meesters der oude Spaanse school . Schilderde uitsluitend religieuze
onderwerpen (blz. 339) .
MORATIN, LEANDRO FERNANDEZ DE - * 1760 Madrid, t 1828 Parijs. Spaans dichter en
dramatisch schrijver (blz . 315) .
MOREAS, JEAN (eigenl . Yannis Papadiamantopoulos) - * 15 april 1856 Athene, t 30
maart 1910 Parijs . Frans dichter van Griekse herkomst . Vestigde zich definitief in
Frankrijk in 1880 . Aanvankelijk virtuoos symbolist (in 1886 lanceerde hij Le Manifeste
litteraire de l'Ecole Symboliste), stichtte hij later (1893) o.a . met Maurras de meer klas
siek gerichte Ecole Romane. Zijn voornaamste werk blijft Stances (boek I-VI : 1905 ;
boek VII : 1920), streng klassiek van vorm. Zie ook Erens in Sugg. 24-31 (blz. 104,
107, 124, 126-129, 132-139, 142, 172, 266, 279, 439) .
MOREAU, GUSTAVE - * 5 april 1826 Parijs, t 18 april 1897

aldaar . Frans schilder van
talrijke mythologische en Bijbelse taferelen . Was professor aan de Ecole des BeauxArts en vermaakte zijn huis aan de Franse staat als Musee Moreau (blz . 287).
MORETO Y CABANA, AGUSTIN - * 1618 Madrid, t 1669 Toledo . Spaans dramatisch
dichter (blz . 315) .
MORISOT, BERTHE - * 14 januari 1841 Bourges, t 2 maart 1895 Parijs. Franse schilderes;
impressioniste die velerlei invloed onderging, maar ze op persoonlijke wijze wist
to verwerken (blz. 289) .
MOZART, WOLFGANG AMADEUS - * 27 januari 1756 Salzburg, t 5 december 1791
Wenen (blz . 231, 373) .
MULTATULI. Zie ook Erens in Sugg. 149 en 150 . Een korte verdediging van M . droeg
hij in 1889 bij aan het ts. Les Matinees Espagnoles van Madame Ratazzi (blz . 176, 207,
224-227) .

febr. 1841 Lumigny, t 6 okt . 1914 Bordeaux. Frans
katholiek staatsman en socioloog . Richtte in 1871, tezamen met zijn vriend La Tour
du Pin, Cercles Ouvriers op, waarin hij arbeiders en werkgevers verenigde om zich
gemeenschappelijk sociaal to ontwikkelen (blz . 154) .

MUN, COMTE ALBERT DE - * 22

MUNZEBROCK, MR . - (blz . 227) .
MURGER, HENRI - * 24 maart 1822

Parijs, t 28 jan. 1861 aldaar. Frans romanschrijver
v . d . vroeg-realistische school. Bekend werden zijn Scenes de la vie de Boheme (1847'49) (blz . 100) .
MUSSET (LOUIS CHARLES )ALFRED DE - * 11 dec. 1810 Parijs, t 2 mei 1857, aldaar
(blz . 142, 313) .
NAPOLEON I - Zie ook Erens over Napoleon en zijn scheiding in De Nieuwe Gids 1934 I,
561-567 (blz. 32, 94, 116, 294, 328, 354, 376) .
NAPOLEON III - * 20 april 1808 Parijs, t 9 januari 1873 Chislehurst (Engeland) . Keizer
der Fransen (1852-'70) (blz . 80, 400, 401) .
NARET KONING - (blz. 201) .
NERVAL, GERARD DE (pseudoniem voor Gerard Labrunie) - * 22 mei 1808 Parijs,
t 25 januari 1855 aldaar . Frans dichter en prozaschrijver v . d . Romantische school.
Met zijn sonnettenbundel Chimeres (1854) is hij een voorloper v . d. symbolisten. Zie
ook Erens in L. 0., 37-45 (blz. 283) .
NETSCHER, FRANS - * 30 april 1864 Den Haag, t 19 nov. 1923 Santpoort. Ned . letterkundige . Debuteerde onder het pseud . H . van den Berg. Zijn proza staat sterk onder
invloed v . h . Franse naturalisme . Ofschoon tijdgenoot v . d . Tachtigers, stond hij
toch naast deze groep . Hij schreef o .m. Lastertongen . Een blik in de jongste Amsterdamsche
Letteren (1890), gericht tegen Frank van der Goes en de Nieuwe Gids . In 1910 werd
hij redacteur van de Nieuwe Gids naast Frans Erens (blz . 110, 174-178, 182, 200,
205, 206, 286) .

NEVE, FIORE DELLE .

Zie onder

M. G. L. VAN LOGHEM.
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Koning van Italie (476-493) (blz . 374, 375) .
1825, t 1891 . Keerde zich met grote felheid tegen het
liberalisme . Specialiseerde zich daarbij in vinnige notities en aforismen, die hij als
Potloodstreepjes plaatste, eerst in het Rotterdamsch Weekblad, daarna in De Maasbode,
later in De Gelderlander (blz . 204).
OMMEREN, B . VAN - Socialist rond 1885 (blz . 222) .

ODOACER -

OLDENKOTT, MR . BERNARD - *

OULTREMONT DE WEGIMONT, HENRIETTA ADRIANA LUDOVICA FLORA, COMTESSE D'

-

* 28 febr . 1792 Maastricht, t 26 okt . 1864 Schloss Rahe bij Aken . Tweede gemalin
van koning Willem I der Nederlanden (blz . 86) .
PAALTJENS, PIET (pseud. van FRAN~OIS HAVERSCHMIDT) - * 14 febr . 1835 Leeuwarden,
t 19 jan. 1894 Schiedam (blz . 193, 448).
PAAP, WILLEM ANTHONY - * 21 okt. 1856 Winschoten, t 6 jan . 1923 Zeist (blz. 169,
173-176, 184-186, 198, 221-226, 233, 261) .
PAILLERON, EDOUARD - * 17 sept . 1834 Parijs, t 20 april 1899 Parijs . Frans toneelschrijver, o .a. van Le monde ou l'on s'ennuie (1881), een satire op de litteraire salons
van de tachtiger jaren (blz. 151) .
PAPPADIAMANTOPOULOS, JOHANNES - Zie onder JEAN MOREAS .
PARACELSUS, PHILIPPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS -- * 1493, t 24 sept . 1541 Salzburg.
Zwitsers medicus en chemicus . Verwierp de geneeskunde der 15e eeuw en eiste een
vernieuwing der therapie, gegrond op eigen waarneming (blz . 373) .
PAREDIS, JOANNES AUGUSTINUS - * 28 mei 1795 Bree (Belgie), t 18 juni 1886 Roermond. Bij bulle van 4 maart 1853 door Paus Pius IX benoemd tot 15e bisschop van
het bisdom Roermond (blz. 81) .
PARIS, GASTON (eigenl . Bruno Paulin Gaston) - * 9 aug . 1839 Avenay, t 5 maart 1903
Cannes. Frans romanist, gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuurgeschiedenis .
Was een meester in de tekstkritiek (blz. 384) .
PENNING, WILLEM LEVINUS - * 10 nov . 1840 Schiedam, t 1 maart 1924 Den Haag .
Bescheiden dichter van een veelal huiselijke, ietwat weemoedige poezie : Ben' amins
Vertellingen (1898), Kamermuziek (1904) . Leed sedert 1882 aan een ernstige gezichtsverzwakking (blz . 182) .
PERK, JACQUES HERMAN FABRICE - * 10 juni 1859 Dordrecht, t 1 nov . 1881 A'dam
(blz . 168, 181, 182, 185, 188, 212, 437) .
PICAVET, FRANgOIS JOSEPH - * 1851 Petit-Fayt, t 1921 Parijs. Frans mediaevist . In
1906 hoogleraar, aan de Sorbonne, in de wijsbegeerte der M .E. (blz. 383) .
PILON, GERMAIN - * 1535 Parijs, t 3 febr . 1590 aldaar . Frans beeldhouwer, een der
grootste sculpteurs der renaissance (blz . 381) .
PIUS IX, PADS - (van 16 juni 1846 tot 7 febr . 1878) (blz . 277) .
PLESSYS, MAURICE DU - * 14 okt. 1864 Parijs, t 16 jan. 1924 . Frans dichter, medeoprichter v. d . Ecole Romane met Moreas, Maurras e .a. Zuiver traditionalist, die aansluiting zocht o.a . bij de Pleiade en de klassieke heidense Oudheid : Etudes lyriques (1897)
(blz. 279).
PLATO - (blz . 232) .
PLOMBERG - (blz. 127).
PLOTINUS - Grieks wijsgeer uit de 3de eeuw (blz . 384) .
POELHEKKE, MARTINUS A . P. C . - * 20 dec. 1864 Deventer, t 12 nov. 1925 Nijmegen .
Was in het M .O . werkzaam. Een der eersten onder de katholieken, die de Tachtigers
op juiste waarde wist to schatten en hun betekenis voor de kath . literatuur inzag
(Modernen, 1898) (blz. 281, 282) .
POINCARi, RAYMOND - * 20 aug . 1860 Bar-le-Duc, t 15 okt. 1934 Parijs . Frans staatsman (blz. 148) .
POLYBIUS - Na Herodotus en Thucydides de grootste der Griekse historici (blz . 166) .
(blz. 191, 448) .
POTGIETER, EVERHARDUS JOHANNES - * 27 juni 1808 Zwolle, t 3 febr . 1875 A'dam
POTHAST, BERNARDUS ANTONIUS - * 7 okt. 1823 Sittard, t 13 maart 1904 aldaar .
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Was, als kattl . priester, van oKt. 11545 tot I ' juli iz5vu ieraar to 1(Olauc . besctukte over
muzikale talenten en over een grote talenkennis . Treedt in Van Deyssel's De klein e
Republiek op onder de naam „professor Kis" (blz . 86) .
PRINS, ARY - * 19 maart 1860 Schiedam, t 3 mei 1922 aldaar. Ned . letterkundige en
industrieel to Schiedam. Debuteerde onder het pseud . A . Cooplandt met naturalist.
schetsen Uit het leven. Schreef naderhand enkele impressionistische ,romans" . Zie
ook Erens in Sugg . 121-122 (blz. 110, 174, 175, 181, 182) .
PRINSEN, JACOB - * 9 maart 1866 Den Bosch, t 13 juli 1935 A'dam. Nederl. letterkundige . Hoogleraar Ned. literatuurgeschiedenis to A'dam (blz . 182) .
PROT, GUSTAVE - * 15 maart 1817 Parijs, t 16 aug . 1903 A'dam . Ned . toneeldirecteur .
Richtte in 1874 in het Theater Frascati in de Nes to A'dam een gezelschap op ;
associeerde zich van 1876 tot 1878 met Frans Kistemaker ; verplaatste zijn speelgelegenheid na enige jaren naar de in 1876 door Van Gendt gebouwde schouwburg Frascati
in de Plantage en nam zijn zoon Gustave Henri (x 13 aug . 1850 A'dam, t 19 nov.
1913 aldaar) in de leiding op . Het repertoire bestond uit operetten, revues en blijspelen v. h . Franse boulevard-genre . In 1912 is het gezelschap ontbonden (blz. 211) .
PUVIS DE CHAVANNES, PIERRE - * 14 dec . 1824 Lyon, t 24 okt. 1898 Parijs . Frans
schilder . Schiep een nieuwe stijl van frescoschildering met vermijding van perspectiv .
diepte, met beklemtoning van verticale en horizontale lijnen, in koele tedere tinten
(blz. 233) .
PYTTERSEN Tzn., H . -- De Sneker uitgever v . d . gedichten van Jacques Perk en in
1906 van Emants' Loki (blz. 241) .
QUERIDO, ISRAEL - * 1 okt . 1872 A'dam, t 5 aug . 1932 aldaar (blz. 212, 245) .
RAFFAEL - * 28 maart 1483 Urbino, t 6 april 1520 Rome (blz . 338) .
RAMEAU JEAN - * 1859 Gaas (Landes), t 1942 Caumeilles . Frans dichter (Poesies
fantasques, 1885 ; la Vie et la Mort, 1886) en romancier : Possedee d'amour (1887), Plus
que de l'amour (1899), l'Ensorceleuse (1911) . Zie ook Erens in L . W. 62-68 (over
Possedee d'amour) (blz . 116) .
t 1898, Parijs. Frans historicus en archivaris . Een der stichters
v . d. Societe de I'histoire du protestantisme franfais (1852) . Stichtte in 1864, onder pseud.
Carle de Vash, de courant l'Intermediaire . Voornaamste werken : Bossuet devoile par
un pretre de son diocese (1864) en Les Arenes de la vieille Lutece (1870) (blz. 130, 131) .
READ, HENRI CHARLES - * 1857, t 1876 Parijs . Zoon van Charles. Frans dichter . Zijn
Poesies posthumes (1874-1876) zijn gepubliceerd in 1879 (blz. 131) .
READ, LOUISE-MARGUERITE - * 6 juli 1845 Parijs,
20 sept. 1928 aldaar. Twaalfjaar
READ, CHARLES -- * 1819,

t

oudere zuster van Henri Charles Read . Beschermvrouwe en lieveling van tal van
beroemde zowel als aankomende literatoren van haar tijd . Coppee liet haar zijn
manuscripten lezen, Rollinat bedacht haar met gedichten . De Comte de Colleville
schreef over haar (Mercure de France, 16 dec . 1916, 755) dat zij voor Barbey d'Aurevilly
de betekenis had van „la fleur qui parfuma ses derniers jours, la dame de sa supreme
pensee" (blz. 131, 144) .
REBOUL, HENRI - Parijzenaar met wie Erens omstreeks 1883 bevriend was (blz. 292) .
REDON, ODILON - * 20 april 1840 Bordeaux, t 6 juli 1916 Parijs (blz . 291, 292) .
REMBRANDT - Zie ook Erens Over een bekende strijdvraag (Rembrandt's Nachtwacht, in
De Nieuwe Gids 1920 II, 638-639) (blz . 272, 338, 365, 380) .
RENAN, ERNEST - * 27 febr . 1823 Fregmer, t 2 okt. 1892 Parijs. Frans orientalist en
specialist in de geschiedenis van Israel en het christendom . Onder invloed van Hegel
en rationalistische richtingen op jeugdige leeftijd afvallig van zijn kath. geloof.
Zijn Vie de Jesus (1863) was 't meest gelezen boek der 19e eeuw (blz . 150, 151) .
RENSBURG, JACQUES KAREL - * 24 maart 1870 Den Haag, t 7 mei 1943 vernietigingskamp Sobilor (Polen) . Publiceerde proza en lyriek . Voorts zeer excentrieke, toch
door originaliteit treffende, werken van wijsgerige en wetenschappelijke portee .
Een der laatste bohemiens van A'dam (blz . 255) .
RETTE, ADOLPHE - * 1863 Parijs, t 1930 Beaune . Frans symbolistisch dichter. Evolu477

eerde van een utopisch anarchisme naar een geexalteerd katholicisme. Belangrijk is
z ijn Le Symbolisme, anecdotes et souvenirs (1903) . Zie voorts Erens in G . en W. 10--45
(blz . 412) .
RIEMENSCHNEIDER, TILMAN - * ca . 1460 Osterode, t 7 juli 1531 Wiirzburg . Duits
beeldhouwer in laat-Gotische stijl . In Zuid-Duitse kerken (speciaal in Wiirzburg)
vindt men zijn meeste werken (blz . 347) .
RILKE, RAINER MARIA - * 4 dec . 1875 Praag, t 29 dec . 1926 Valmont bij Montreux .
Duits dichter van mystiek-symbolistische richting (blz . 440) .
RIMBAUD, JEAN NICOLAS ARTHUR - * 20 okt. 1854 Charleville, t 10 nov . 1891 Marseille.
Zie ook Erens in Sugg . 116-120 (blz . 133, 134) .
RIQUETTI DE MIRABEAU, GABRIEL HONORS, GRAAF VAN - * 9 maart 1749 Bignon, t 2
april 1791, staatsman, schrijver en redenaar uit het begintijdperk van de Franse
Revolutie (blz. 156) .
RIVIFRE, HENRI (eigenl . Benjamin Jean Pierre Henri) - * 1864 Parijs. Frans schilder
en graveur. Legde zich vooral toe op theaterdecors . Bekend zijn zijn lithografieen
als bijv. les Paysages parisiens (1900) en Feerie des heures (1902) (blz. 125).
ROBBERS, HERMAN - * 4 sept. 1868 Rotterdam, t 15 sept . 1937 A'dam (blz . 254) .
ROCHEGROSSE, GEORGES ANTOINE - * 1859 Versailles, t 1938 El-Biar (bij Algiers) .
Frans schilder . Schoonzoon van Theodore de Banville . Illustreerde o .a . Salammbd
en Akedysseril (blz. 351) .
ROD, EDOUARD - * 31 maart 1857 Noyon (bij Geneve), t 5 febr . 1910 Grasse . FransZwitsers schrijver . Eerst navolger van Zola (La chute de Miss Topsey, 1882), naderhand voorstander van meer idealistische opvattingen in zijn Les Idees morales du temps
present (1891) . Als hoogleraar a. d . universiteit van Geneve (1886-'93) en hoofdredacteur v . d . op 25 jan . '85 opgerichte Revue Contemporaine, bevorderde hij in
Frankrijk de kennis v. d. buitenl . letterkunde (blz. 110) .
ROJAS ZORILLA, FRANCISCO DE - Spaans dramatisch auteur uit de 17e eeuw (b1z . 315) .
ROLL, ALFRED PHILIPPE - * 1846, t 1919 . - Sinds 1880 Frans plein-air-schilder. Bekend
is zijn Les joies de la vie (1895) in het stadhuis van Parijs (blz . 351) .
ROLLINAT, MAURICE - * 1853 Chateauroux (Indre), t 1903 Ivry . Frans dichter en
musicus. Aanvankelijk sterk onder invloed van Beaudelaire en Poe . Na jarenlang
enorm succes in de,,Chat Noir" schreef hij in landelijke eenzaamheid enkele van zijn
gaafste gedichten . Keerde in 1902 geestesziek terug naar Parijs . Voornaamste bundels : Dans les Brandes (1877) en Les Nevroses (1883) (blz . 117, 125, 126, 141-145, 172) .
R6MKENS, MATHIES - Knecht op Huize De Kamp. Kreeg na 40jarige trouwe dienst een
medaille in de Orde van Oranje-Nassau . Was de eerste generaal der Nieuwenhager
schutterij (blz . 49-53, 62) .
RONSARD, PIERRE DE, Frans dichter * 1524 Couture (Vendonois), t 27 december
1585 Sainte Cosme . Zie ook Erens in : Toppen en Hoogten, blz. 29-48 (blz . 136,138) .
ROODENBURCH, G . -- Was de laatste 1ste secretaris van Flanor, dat in de zomer van 1886
ophield to bestaan. R. was civiel ingenieur en later schoolopziener (blz . 169, 170) .
ROODHUYZEN, ANTONIE - * 27 jan . 1859 A'dam, t 19 nov. 1933 Den Haag . Als student
in de letteren to A'dam in 1881 lid geworden van Flanor . Later politiek hoofdredacteur van Het Vaderland (blz. 166, 191, 206) .
ROOSDORP, FRITS (pseud . van Frederik Cornelis Marie Schr6der) - * 1 nov . 1874
A'dam, t 15 juni 1898 Den Haag . Vroeggestorven auteur van Kinderen (1898), schetsen uit het kinderleven in gevoelig, rhythmisch proza. Zie ook Erens in L. W.
237-240 (over Kinderen) (blz. 253-261, 446, 447, 449) .
ROPS, FELICIEN - * 7 juli 1883 Namen, t 22 aug . 1898 Essones (bij Parijs) . Belgisch
schilder en grafisch kunstenaar . Vooral bekend door lange reeksen van, technisch
zowel als esthetisch met grote virtuositeit ontworpen, illustraties van boeken die
alle min of meer erotisch van inhoud zijn : Les Cytheres parisiennes (1864) en Les
Sataniques (1874) (blz. 300) .
R6SSING, JOHAN HERMAN -- In 1886 redacteur van Het Nieuws van den Dag waarin
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hij zich als een voortreffelijk toneelcriticus deed kennen . Was gehuwd met de actrice
Anna Sablairolles (blz . 199, 201, 226, 241) .
ROUSSEAU, JEANJACQUES - * 28 juni 1712 Geneve, t 3 juli 1778 Ermenonville .
Frans-Zwitsers wijsgeer en pedagoog (blz . 103) .
ROUSSEAU, THEODORE - * 15 april 1812 Parijs, t 22 dec . 1867 Barbizon . Frans schilder
en etser. Schilderde uitsluitend landschappen . Hij werd het hoofd van de school van
Barbizon, een groep schilders, die zich toelegde op het schilderen van landschappen
om hun zelfs wil (blz . 227) .
ROYAARDS, WILLEM CORNELIS - * 21 jan.1867 A'dam, t 24 jan. 1929 Menton (blz .196) .
RUBENS, PIETER PAULUS - * 28 juni 1577 Siegen, t 30 mei 1640 Antwerpen (blz . 339,
366, 380) .
RUPERTUS, HEILIGE - Rondtrekkend bisschop en apostel van Beieren . Hij missioneerde
op 't einde v . d . 7e en het begin der 8e eeuw, vnl . i n de omgeving van Salzburg
(blz. 374, 375) .
RIJSWIJK, JAN VAN - * 14 febr . 1853 Antwerpen, t 23 sept. 1906 Testelt. Van 18921906 burgemeester van Antwerpen, waar hij op schitterende wijze en met aristocratische waardigheid de liberalistisch-flamingantische idee v . d . gestudeerde stand
vertegenwoordigde (blz . 226) .
SACHS, HANS - * 1494, t 1576. Hoofd v . d . school der Duitse Meistersinger . Strijdbaar
dichter v. h. Lutheranisme (blz . 336, 347) .
SALIS, LOUIS RODOLPHE - * 1852 Chatellerault, t 1897 Naintre. Begon zijn loopbaan
als handelsreiziger . Maakte in Parijs studie v . d . schilderkunst en stichtte de ,Ecole
vibrante ou iriso-subversive" . Hij richtte in 1881 to Montmartre (boulevard Rochechouart) het artistencabaret Le Chat Noir op, dat weldra beroemd werd. Samen met
Clement Prive en Emile Goudeau gaf hij het geillustreerde blad le Chat Noir uit
(1882), waarin hij zijn Contes du C. N. publiceerde . In 1885 verhuisde de Chat Noir
naar de rue Victor-Masse (blz . 124, 125) .
SAMSON, H . G. - Arts to Amsterdam, die zich in de negentiger jaren bijzonder heeft
ingespannen om Willem Kloos voor algehele lichamelijke ondergang to behoeden .
Was ook lid van Flanor (blz . 173).
SAND, GEORGE - * 1 juli 1804 Parijs, t 8 juni 1876 op het kasteel Nohant (Berry)
(blz . 141) .
SAPECK - Diseur

(blz . 145, 146) .

van monologen in de Parijse Cercle des Hirsutes, in de tachtiger jaren

8 okt . 1828 Dourdan, t 15 mei 1899 Parijs . Sinds 1860 de
meest gezaghebbende Franse toneelcriticus van zijn tijd, vooral dank zij zijn beroemde
feuilletons in Le Temps (vanaf 1867) (blz. 388) .
SAVELBERG, PETRUS JOSEPH - * 10 febr. 1827 Heerlen, t 11 febr. 1907 Heerlen. Stichter
v . d . Congregatie der Kleine Zusters en Broeders v . d . H . Jozef to Heerlen. Op 16 febr.
1934 werd het proces van zijn zaligverklaring ingeleid (blz. 75-81) .
SAVERY, ROELAND - * 1576 Kortrijk, t 1639 Utrecht . Schilderde landschappen in
romantische stijl en bloemstukken (blz . 235) .
SCHAEPMAN, HERMANUS JOHANNES ALOYSIUS MARIA - * 2 maart 1844 Tubbergen,
t 21 jan . 1903 Rome. Zie ook Erens in L. W . 244-247 (over de Verzamelde Dichtwerken) (blz. 204, 433) .
SCHERER, WILHELM - * 26 april 1841 Schonborn, t 6 aug . 1886 Berlijn . Duits germanist . Zijn Geschichte der deutschen Literatur (1883) is op Darwiniaanse beginselen opgebouwd (blz . 37) .
SCHILLER, FRIEDRICH VON -- * 10 november 1759 Marbach, t 9 mei 1805 Weimar .
Zie ook Erens in Sugg . 150 (blz . 36, 68, 71, 84, 445) .
SCHOOLMEESTER, DE - Pseudoniem van GERRIT VAN DE LINDE . Zie aldaar .
SCHOONHOVEN, CORNELIS CHRISTIAAN VAN - * 12 okt . 1847 A'dam, t 12 mei 1916,
aldaar . Ned . toneelspeler . Bezat een krachtig beeldend talent, een grote slanke gestalte en een sonore basstem . Naast de Gysbreght, waarin hij op 1 jan . 1910 een
SARCEY, FRANCISQUE - *
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jubileum
30 jarig
Gm vierde, waren zijn voornaamste rollen : Holofernes, Julius
Caesar, Jago (blz . 166, 167) .
SCHRECK -- Blijkens het overlijdensregister van het archief der parochie Schaesberg
(reg . 1798 t/m 1832, 33) overleed op 23 sept. 1809 een Petrus Schreck, woonachtig
op de Lichtenberg to Schaesberg. S. was weduwnaar van Helena Catharina Mincken,
in 1804 in haar tachtigste levensjaar overleden (blz . 26, 30) .
SCHULZE, COR (CORNELIS JOHANNES) - * 24 mei 1860 A'dam, t 4 mei 1918 . Ned . toneelspeler, debuteerde reeds in 1878 bij de Kon . Ver . ,Het Nederlandsch Tooneel"
en bleef haar gedurende heel zijn loopbaan trouw . Onovertroffen Thomasvaer .
Typisch Holl . acteur met een zeer persoonlijk komisch talent (blz. 166) .
SCHWARTZE, THERESE VAN DUYLL - * 20 dec. 1852 A'dam, t 23 dec. 1918 aldaar .
Ned . schilderes in naturalist . stijl, die zich kenmerkte door fijne distinctie en door
een zekere behaagzucht en mondaine gratie (blz. 248) .
SEEBACH, MARIE - * 1834 Riga, t 1897 Sankt Moritz. Duitse toneelspeelster. Begon
als chanteuse to Keulen. In 1866 geengageerd a. h. Schauspielhaus to Berlijn . Succesrollen : Gretchen, Ophelia, Lady Macbeth en Maria Stuart (blz . 197) .
SHAKESPEARE, WILLIAM -- Geboortedatum onzeker, t 23 april 1616 Stradford on Avon .
Zie ook Erens in Sugg. 135-136 (blz. 149, 172, 196, 251, 354, 365, 425) .
SHELLEY, PERCY BYSSH - * 4 augustus 1792 Horsham, t 8 juli 1822 Spezzia (blz . 172,
227) .
SIEVERIKS - Knecht op huize De Kamp (blz . 61, 62) .
SINCLAIR DE ROCHEMONT, ALBERT - Speelde van 1881 tot '82 bij de Kon. Ver. ,Het
Nederlandsch Tooneel" in heel kleine rollen onder 't pseudoniem Sinclair . Is na zijn
acteursjaren een tijd lang in de boekhandel geweest . Wilde in '88 een schouwburg
oprichten om met een gezelschap Franse comedies en klassieke spelen op to voeren .
Dit „theatre bijou" ging niet door . S . had rond '83 omgang met de Tachtigers
(blz. 169, 172) .
SLOTEN, JO VAN - Echtgenote van Justus van Maurik (blz . 200) .
SMIT - Leraar wiskunde to Maastricht, rond 1880 (blz . 90, 91) .
SMIT KLEINE, ENGBERT GERARD FREDERIK HENDRIK - * 11 april 1845 Haarlem, t 5 maart
1931 Doorn . Adjunct-commies aan bet departement van Binnenlandse Zaken,
dichter van Heidekruidjes (1871) en Liedjes (1872) en schrijver van prozaschetsen, o.a .
Haagsche Hopjes (1883), onder het pseudoniem Piet Vluchtig (blz . 180, 181, 212) .
SOLSER, MICHEL - Vroeggestorven cafe-chantant-komiek, omstreeks 1885 in de Vic
(Victoria in de Nes) to A'dam triomfen vierend (blz . 211) .
SPIEGEL, FERDINAND AUGUST, GRAF VON - * 25 dec. 1764 op kasteel Canstein (Westfalen), t 2 aug . 1835 . Werd door Napoleon tot bisschop van Munster benoemd
(1813), doch door de paus niet bevestigd . In 1824 aartsbisschop van Keulen (blz . 69) .
SPINOZA, BARUCH - ( blz. 229) .
STARREN, JOZEF -- Neef van Frans Erens, want zoon van een Johan Starren, die op
15 juni 1840 to Schaesberg huwde met Maria Josephina Erens (geb . 24 januari 1813
to Schaesberg, t 1860 to Maastricht) (blz . 69, 78, 204).
STASSEN, JUPEL - (blz . 57, 58, 68) .
STENDHAL, pseudoniem van Henri Beyle - * 23 jan . 1783 Grenoble, t 23 maart 1842,
Parijs (blz. 235) .
STERREBACH, BARON VON -- (blz . 33) .
STEYN, MARTINUS THEUNIS - * 2 okt . 1857 Winburg, t 18 nov . 1916 Bloemfontein .
De laatste president van Oranje-Vrijstaat (blz. 195) .
STRATEMEYER, HENRI J . - Rond 1886 redacteur van de Haagse Avondpost (blz . 179) .
STROWSKI, FORTUNAT - * 10 mei 1866 Carcassonne, t 12 juli 1952 Neuilly-sur-Seine .
Frans letterkundig historicus van katholieke richting . Langdurig professoraat in de
moderne letterkunde aan de Sorbonne . Specialist v. d . literatuur der 16e en 17e eeuw .
Bezorgde de monumentale jubileumuitgave van Montaigne (1906-'20) (blz . 386,
387) .
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30 sept . 1857 Matziken, t 22 nov . 1928 Berlijn. Duits
toneel- en romanschrijver van socialistische en naturalistische strekking . Auteur van
o .a. Frau Sorge (1887), Sodoms Ende (1891), Der toile Professor (1926) (biz. 343) .
SUETONIUS, CAIUS TRANQUILLUS - Romeins geschiedschrijver en biograaf, eind eerste
en begin tweede eeuw na Chr . Bekend als biograaf v . d . eerste twaalf keizers, Caesar
inbegrepen : De vita caesarum (biz. 95) .
SULLY-PRUDHOMME, RENEE FRAN~OIS ARMAND - * 16 maart 1839 Parijs, t 7 sept . 1907
Chatenay (bij Parijs) . Frans Parnassiaans dichter, zuiver rationalist (biz. 109, 144).
SWARTH, (STEPHANIE) HELENE - * 25 okt . 1859 A'dam, t 21 juni 1941 Velp . Zie ook
Erens in L . W. 256-264 (over Stille Dalen en Najaarsstemmen) (biz. 182) .
SZAWINSKI, PRAWCHITZ DE -- Een Poolse graaf, door Erens in 1882 to Parijs ontmoet
(biz. 105) .
TAINE, HIPPOLYTE - * 21 april 1828 Vouriers (Ardennen), t 5 maart 1893 "Parijs
(b1z. 152, 153, 396, 405, 408, 412) .
TAK, PIETER LODEWIJK - * 24 sept . 1848 Middelburg, t 24 aug. 1907 Domburg .
Ned . journalist en soc . dem. politicus. Is redacteur van De Nieuwe Gids geweest en
van de in 1895 door hem opgerichte Kroniek. In 1903 hoofdredacteur van Het Volk .
Na Troelstra de voorn . leider van de S .D.A.P . (biz. 278) .
TERESIA VAN JEZUS (ook T. van Avila), Heilige - (biz. 47, 313) .
THIAUDIERE, EDMOND - * 1837, t 1930. Frans letterkundige . Directeur van de Revue des
idees nouvelles. Schreef een reeks kleine wijsgerige opstellen als la Proie du neant
(1885), la Complainte de l'Etre (1889) en l'Obsession du divin (1898) (biz . 128) .
THISSEN, F. H. JOSEPH - * 1 jan . 1839 Roermond, t 1 sept . 1907 Amstenrade. Priester
gewijd to Roermond op 21 maart 1863 . Leraar to Rolduc op 11 okt . 1863. Pastoor
to Amstenrade op 2 sept . 1883 (biz. 83-86) .
TIDEMAN, PIET J . - * 27 juni 1871 Hoorn, t 12 sept . 1943 Bloemendaal. Overleed als
advocaat to Haarlem . Was in zijn jeugd een vurig bewonderaar van Willem Kloos
en een hevig tegenstander van Frederik van Eeden . In de zomer van 1892 verbleef
hij enige tijd met Kloos en Hein Boeken to Heerde . Verwekte in 1894, door Kloos
aangesteld als redactie-secretaris van De Nieuwe Gids, heilloos schandaal in de litteratuur om daaruit in juni 1895 roemloos to verdwijnen (biz . 194, 237, 238) .
TIENHOVEN, GIJSBERT VAN - * 12 febr. 1841 Sleeuwijk/ Werkendam, t 10 okt . 1914
Bentveld . Ned . staatsman . Van 1880-1897 burgemeester van A'dam . Van 18971911 Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland (biz . 223) .
TIEPOLO, GIAVINNI BATTISTA - * 16 april 1696 Venetie, t 27 maart 1770 Madrid .
Italiaans schilder . Grootste wand- en frescoschilder der 18e eeuw (biz . 351, 352) .
TITIAAN VECELLI - * 1476 of 1477 Pieve di Calore, t 27 augustus 1576 Venetie (biz. 380) .
TOOROP JAN (Johannes Theodoor) - * 20 dec . 1858 Poerworedjo (Java), t 3 maart
1928 Den Haag (biz . 195) .
TREUB, MARIE WILLEM FREDERIK - * 30 nov . 1858 Voorschoten, t 24 juli 1931 Den
Haag . Ned . economist en politicus . Studeerde rechten to Leiden, Parijs en Amsterdam . Doceerde na 1896 economie aan de universiteit van A'dam (biz . 110, 224) .
TREZENIK, LEO - Frans dichter, o.a . van Les Gouailleuses, Poesies fantaisistes, En jouant
du Mirliton en Les Hirsutes ; redacteur van Lutece in de tachtiger jaren (biz . 126) .
TROYON, CONSTANTIN - * 28 aug . 1810 Sevres, t 20 maart 1865 Parijs . Frans schilder,
begonnen als porseleinschilder. Leerde op een reis door Holland in 1874 Rembrandt
en Cuyp kennen. Schilderde daarna slechts dieren en landschappen (biz . 227) .
TRUYENS, PIET - Limburgs student to Leiden, in 1876 door Erens to Leiden ontmoet
(biz . 92) .
UTRILLO Y MORLIUS, DON MIGUEL - Door Erens rond 1882 to Parijs ontmoet Spanjaard .
Hij verwart hem hier klaarblijkelijk met de schilder Maurice Utrillo (biz . 102) .
VALK, MAURITS WILLEM VAN DER - * 16 dec. 1857 A' dam, t 6 mei 1935 Laren . Ned .
schilder. Jeugdvriend van Willem Kloos. In zijn atelier op de Amsteldijk to A'dam
schreef Gorter een deel van zijn Mei (biz. 246, 248) .

SUDERMANN, HERMANN - *
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Hoofdredacteur van het onbeduidende, rond 1882 to Parijs bestaand,
blaadje La Vaudrouille (blz . 103, 104) .
VEGA, LOPE DE - * 25 november 1562 Madrid, t 27 augustus 1635 aldaar . Spaans
dramatisch dichter (blz. 315) .
VELASQUEZ, gedoopt 6 juni 1599 Sevilla, t 6 augustus 1660 Madrid (blz . 248, 366) .
VERCINGETORIX - Keltisch legeraanvoerder, beroemd door zijn optreden in 52 v . Chr.,
toen de Galliers hun grote opstand tegen Caesar organiseerden . In 46 onthoofd in
de Mamertijnse gevangenis (blz. 386) .
VERHAEREN, EMILE - * 21 mei 1855 Saint Armand, t 27 nov. 1916 Rouen (blz . 440) .
VERHULST, JOHANNES JOSEPHUS HERMAN - * 19 maart 1816 Den Haag, t 17 jan . 1891
aldaar. Ned. componist (blz . 171) .
VERLAINE, PAUL - * 30 maart 1844 Metz, t 8 jan. 1896 Parijs (blz . 111, 127, 132-134,
137, 138, 140, 142, 246, 278-283, 290) .
VERMEER, JOHANNES - * 1632 Delft, t 15 dec. 1675 aldaar (blz. 339, 352, 380) .
VERSLUYS, JAN - * 1 febr. 1845 Oostburg, t 18 jan. 1920 Sankt Moritz . Wiskundige.
Had een belangrijk aandeel in het tot stare dkomen v. h . ,Huldeblijk" (1882), waarbij
Multatuli ruim f 22 .500,- werd aangeboden (blz . 173) .
VERSLUYS, w . - A,msterdams uitgever . De eerste uitgever van De Nieuwe Gids (blz.
173, 188, 198, 237, 241) .
VERSLUYS, ANNETTE, geb . POELMAN - Echtgenote van W . Versluys . Stichtte in 1894
de Vereniging voor Vrouwenlciesrecht (blz . 173) .
VERWEY, ALBERT - * 15 mei 1865 A'dam, t 8 maart 1937 Noordwijk aan Zee . Zie ook
Erens in L. W .271-278 (over Het brandende Braambosch en De nieuwe tuin) (blz. 166,
168, 169. 172, 173, 175, 178-180, 186-191, 194, 198, 201, 222, 228, 237, 436) .
VETH, JAN PIETER - * 18 mei 1864, A'dam, t 1 juli 1925 A'dam . Zie ook Erens in
G. en W., 69-74 (over Veth's Portretstudies en Silhouetten) (blz . 162, 167, 169, 179,
233-236, 245, 246, 248, 292, 432, 433) .
VEUILLOT, LOUIS - * 11 okt. 1813 Baynes, t 7 maart 1883 Parijs . Een van Frankrijks
grote kath. journalisten en schrijvers . In 1843 hoofdredacteur van l' Univers . Oefende
als vooral polemisch schrijver een grote invloed uit op de religieuze ontwikkeling
van het Frankrijk v . d . vorige eeuw. Zie ook Erens in Sugg. 128-134 (blz. 81) .
VIANNEY, JEAN BAPTISTE MARIE - * 8 mei 1786 Dardilly bij Lyon, t 4 aug . 1859 Ars.
Heilige Pastoor van Ars . Een voorbeeld van bovennatuurlijk priesterlijk leven. De
gezochte biechtvader en geestelijke leidsman van talloos velen, die van heinde en verre
naar Ars kwamen. In 1905 zalig en in 1925 heilig verklaard . Zie Emile Erens De
Pastoor van Ars (1937) (blz . 47) .
VILLIERS DE L'ISLE ADAM, JEAN MARIE MATHIAS PHILIPPE AUGUSTE, COMTE DE - * 17 nov.
1838 Saint-Brieuc, t 19 aug . 1889 Parijs . Laat-Romanticus. Auteur van onthuts^nde
symbolische verhalen en fantastische romans : Contes Cruels (1883) en Eve future
(1886) . Een der eerste propagandisten van de muziek van Wagner (blz . 109, 123,
156, 291) .
VILLON, FRANgOIS - * 1431 Parijs, t omstreeks 1464 (blz . 128, 136) .
VIOLLET-LE-DUC, EUGENE EMMANUEL - * 1814 Parijs, t 1879 Lausanne. Frans architect
en architectuur-historicus . Verrichtte de restauraties o .a. van de Sainte Chapelle en
de Notre Dame to Parijs . Was een voorganger v. d . neo-Gotische richting (blz. 418).
VIRGILIUS - ( blz. 85, 152) .
VISSERING, SIMON - * 23 juni 1818 A'dam, t 21 aug . 1888 Ellecom . Staatsman en
economist . Volgde in 1850 Thorbecke als hoogleraar to Leiden op . Van 1879-'81
Minister van Financier (blz. 152) .
VLOTEN, BETSY VAN - Dochter van Johannes van Vloten. Eerste vrouw van Willem
Witsen (blz. 246, 278, 280, 281) .
VLOTEN, JOHANNES VAN - * 18 .jar.. 1818 Kampen, t 21 sept . 1883 Haarlem. Zie ook
Erens in Sugg . 134 (blz . 190) .
VOGEL, HERMANN - Rond 1885 verbonden als tekenaar aan de Fliegende Blotter (blz.
121) .

VAUTIER -
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5 januari 1797 Breslau, t 6 april 1885 Schlosz
Dolzig (Kreis Sorau), Duits generaal (blz. 70) .
VOGELWEIDE, WALTHER VON DER - * omstreeks 1170, t omstreeks 1270 (blz . 355, 356,
360, 361) .
VOLLON, ANTOINE - * 1833 Lyon, t 1900 Parijs . Frans schilder, legde zich vooral toe
op stillevens (blz . 227) .
VOLTAIRE - * 21 november 1694 Parijs, t 30 mei 1778 aldaar (blz . 164) .
VONDEL, JOOST VAN DEN - * 17 november 1587 Keulen, t 7 februari 1679 Amsterdam
(blz. 83, 163, 190, 191, 202, 437) .
VOS, JAN CORNELIS DE - * 8 juli 1855 Den Haag, t 9 febr . 1931 . Ned . acteur . Debuteerde in 1876 bij het Ned . Tooneel to A'dam . Was enkele jaren directeur v . d. Tivoli
schouwburg to Rotterdam . Groot karakterspeler . In 1921 nam hij afscheid v. h.
toneel (blz . 169) .
VREULS, JOZEF - * 1829 Heerlen, t 11 juni 1901 Nieuwenhagen . In 1855 to Roermond
tot priester gewijd, werd hij in juli '55 benoemd tot kapelaan to Nieuwenhagen .
Van 1874-1901 pastoor aldaar (blz . 71) .
VRIES, MATHIAS DE - * 9 nov. 1820 Haarlem, t 9 aug . 1892 Leiden. Ned. taalkundige.
Van 1853-1891 hoogleraar to Leiden. Grondlegger v . d . wetenschappelijke Ned .
taalstudie (blz . 93) .
WAGNER, RICHARD - * 22 mei 1813 Leipzig, t 13 febr. 1883 Venetie. Duitslands
grootste muziekdramaticus (blz . 109, 337).
WALLENSTEIN, ALBRECHT WENZEL EUSEBIUS VON - * 24 september 1583 Hermenitsch,
t 25 februari 1634 Eger . Duits veldheer in de Dertig jarige Oorlog (blz . 336, 349) .
WENCKEBACH, KAREL FREDERIK - * 24 maart 1864 Den Haag, t 11 nov . 1940 Weenen.
Studeerde to Utrecht en promoveerde aldaar in 1888 . Vestigde zich in 1892 als huisarts to Heerlen en begon daar zijn waarnemingen over de onregelmatige hartslag .
In1901 hoogleraar inwendige geneeskunde to Groningen . Van 1919-'29 hoogleraar
to Wenen . Leverde voor de kennis der hartziekten vele bijdragen van blijvende
betekenis (blz . 42) .
WESTERVOORDE, W . J . VAN - Een pseudoniem van Will_em Witsen, door hem benut
in jaargang I en II van De Nieuwe Gids .
WEYDEN, ROGIER VAN DER --- * 1399 Doornik, t 1464 Brussel (blz. 302, 368, 407) .
WEYERHORST - Oprichter van de Limburger Koerier in de tachtiger jaren (blz . 151).
WILDE, OSCAR O'FLAHERTIE - * 16 okt. 1854 Dublin, t 30 nov . 1900 Parijs (blz. 212) .
WILHELM I - * 1797 Berlijn, t 9 maart 1888 Berlijn . Keizer van Duitsland (1871-'88)
en Koning van Pruisen (1861-'88) (blz . 79) .
WILHELM II - * 27 jan . 1859 Potsdam, t 4 juni 1941 Doorn . Keizer van Duitsland en
koning van Pruisen (1888-1918) (blz . 372) .
WILLEM I - * 24 aug . 1772 Den Haag, t 12 dec. 1843 Berlijn . Koning der Nederlanden
(blz . 86) .
WILLEM III - * 19 febr . 1817 Brussel, t 23 nov . 1890 Het Loo . Koning der Nederlanden (blz. 275) .
WILLETTE, ADOLPHE LEON - * 1857 Chalons-sur-Marne, t 1926 Parijs . Frans schilder
en tekenaar . Werkte mee aan de Chat Noir, aan de Rire en Triboulet, en aan allerlei
boulevardbladen . Wordt wel eens de ,Watteau montmartrois" genoemd (blz . 124,
125) .
WITSEN, WILIEM - * 13 aug. 1860 A'dam, t 14 april 1923, A'dam. Schilder en etser .
Studeerde aan de Amsterdamse Academie . Zijn beste werk zijn schilderingen en
etsen van Londen . Was met alle Tachtigers bevriend, in 't bijzonder met Willem
Kloos en Jan Hofker (blz. 133, 189, 231, 235, 243-249, 261, 276-281, 432, 434, 441) .
WOLFF, ALBERT -- * 1835 Keulen, t 1891 Parijs . Vestigde zich in 1857 to Parijs. Enige
tijd secretaris van Dumas, pere . Gezien chroniqueur v . d. Figaro . Liet zich na 1871 tot
Fransman naturaliseren . Volgde in 1891 Vitu op als toneelcriticus v . d . Figaro . Belangrijk zijn zijn Memoires d'un Parisien, 6 dln .,1884-'88 (blz.124,141,142,144, 292, 293) .

VOGEL VON FALCKENSTEIN, EDUARD - *
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WOLFF, BETJE EN DEKEN, AAGJE (blz . 436, 437) .
WOLFRAM VON ESCHENBACH -

(blz .

356) .

Zie ook Erens in L .

0 . 93-102

(over Sara Burgerhart)

* omstreeks 1170 Ober-Eschenbach, t omstreeks

1220

Leerling to Rolduc ten tijde van Erens' verblijf aldaar (blz . 85) .
april 1770 Cockermouth (Cumberland), t 23 april 1850
Grasmere (Westmoreland) . Engels dichter (blz . 449) .
ZILCKEN, (CHARLES LOUIS) PHILIPPE - * 21 april 1857 Den Haag, t 3 okt. 1930 Villefranche. Kunstschilder en publicist. Leerling van Klinkenberg en v. d. Haagse Academic. Onvermoeid reiziger . Maakte veel etsen en schreef beschouwingen over
kunst. Was bevriend met o .a. Lodewijk van Deyssel en Camille Mauclair (blz. 278) .
ZOLA, EMILE - * 2 april 1840 Parijs, t 28 sept. 1902 Parijs (blz. 110, 111, 132, 157, 172,
WOLTERS -

WORDSWORTH, WILLIAM - * 7

175, 177, 238, 284-287, 290, 337, 342, 397, 435) .

t 1664 . Spaans schilder . Een der grote barokmeesters .
Schilderde met mystische overgave vnl . legenden uit het monnikenleven, alsmede
portretten (blz. 339) .
ZURCHER, JOHANNES WILLEM CORNELIS ANTON - * 18 okt . 1851 A'dam, t 9 maart
1905 Den Haag . Ned . kunstschilder en letterkundige. Huwde op 29 april 1879 met
de zeer vermogende Wilhelmina Elisabeth Maria Gompertz, zeventien jaar ouder
dan hij . Van haar kinderen was hij de gouverneur geweest . Promoveerde in 1879
to Berlijn tot doctor in de filologie op dissertatie Ein Beitrag zur Descendenztheorie.
Voor zijn vertaling (1880) van Sartor Resartus (zie onder Carlyle) ontving hij de
Christusorde v . d. Koning van Spanje. Streed als kunstcriticus, verbonden aan het
Nieuws van den Dag voor een nieuwe kunstrichting (zie zijn Les beaux arts a l'Exposition
Internationale d'Amsterdam. Compte rendu et criti ;ue, A'dam 1883) . Was bevriend met
Multatuli, Paap, Domela Nieuwenhuis . In 1889 wett. scheiding, waarbij hij - op
een gedeelte na - de hem aangeboden millioenen weigerde . Hertrouwde in 1892
met de zeer gefortuneerde Johanna Cornelia Bijleveld van Serooskerke, die hij in
Londen leerde kennen. Woonde met haar achtereenvolgens to Enkhuizen, A'dam,
Vaassen, Bathmen,Wapenveldert (blz . 226, 227) .
ZURBARAN, FRANCISCO - * 1598,
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